
Ἀμέσως μετά τήν ἐπίκληση τοῦ Παναγίου Πνεύματος καί τόν καθ-
αγιασμό τῶν τιμίων Δώρων, ἡ σκέψη μας καί ἡ ἀναφορά μας

ἐγγίζει τίς φυσιογνωμίες ἐκεῖνες, πού ὑπηρέτησαν τό ἔργο τῆς «θεϊ-
κῆς οἰκονομίας».

«Ἔτι προσφέρομέν σοι τήν λογικήν ταύτην λατρείαν ὑπέρ τῶν ἐν
πίστει ἀναπαυσαμένων Προπατόρων, Πατέρων, Πατριαρχῶν, Προ-
φητῶν, Ἀποστόλων, Kηρύκων, Eὐαγγελιστῶν, Mαρτύρων, Ὁμολογη-
τῶν, Ἐγκρατευτῶν, καί παντός πνεύματος δικαίου ἐν πίστει τετε-
λειωμένου».
Σοῦπροσφέρουμε,ἀκόμα, τήλογικήαὐτήλατρείαγιάχάρηἐκείνων,

πού ἔζησαν μέ πίστη καί ἀναπαύτηκαν μέ πίστη. Tῶν Προπατόρων,
τῶν Πατέρων, τῶν Πατριαρχῶν, τῶν Προφητῶν, τῶν Ἀποστόλων, τῶν
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Kηρύκων, τῶν Eὐαγγελιστῶν, τῶν Mαρτύρων, τῶν Ὁμολογητῶν,
τῶν Ἐγκρατευτῶν καί γιά χάρη καθενός πνεύματος δικαίου, πού
τελειώθηκε μέσα στήν πίστη.
Ἡ χορεία τῶν ἡγετικῶν φυσιογνωμιῶν, πού ὑπηρέτησαν τό σχέδιο

τοῦ Θεοῦ γιά τή σωτηρία τοῦ κόσμου, εἶναι ἀπέραντη. Ξεκινάει ἀπό
τήν ἀφετηρία τῆς Παλιᾶς Διαθήκης, μνημονεύει τούς Προπάτορες
καί τούς Προφῆτες, πού κοινοποίησαν στήν ἀνθρωπότητα τήν πρόθε-
ση τοῦ Θεοῦ νά στείλει τόν «Yἱό Tου τόν ἀγαπητό» καί ὁδοιπορεῖ
στήν ἱστορική λεωφόρο, γιά νά συναντήσει τούς ἁγίους Ἀποστόλους
καί τούς κήρυκες τοῦ Eὐαγγελίου Ἰησοῦ Xριστοῦ καί τούς μάρτυρες
καί τούς ὁσίους ἀσκητές. Ὅλοι εἶναι στή σκέψη μας κατά τή μεγάλη
στιγμή τῆς παρουσίας καί τῆς θαυμαστῆς ἐνεργείας τοῦ Παναγίου
Πνεύματος. Ὅλοι μετέχουν στήν πράξη τῆς Eὐχαριστίας μας. Γιά
ὅλους προσφέρουμε τά Δῶρα μας. Γιά ὅλους εὐχαριστοῦμε. Kαί γιά
ὅλους ἱκετεύουμε. Tούς βλέπουμε νά πλαισιώνουν τό θρόνο τῆς Xάρι-
τος. Nά δοξάζουν τό μεγάλο Θύμα τῶν αἰώνων. Kαί παρακαλοῦμε
καί λιτανεύουμε νά γίνει δεκτή ἡ προσφορά τῆς Eὐχαριστίας μας καί
νά ἀντικαταπέμψει ὁ Θεός τή δόξα Tου στούς πιστούς δούλους Tου,
πού στάθηκαν ἀκλόνητοι στήν πίστη τους καί στήν ἱερή ἀποστολή
τους.
Kαί ὅταν μνημονεύσουμε ὅλους αὐτούς καί γεμίσει ἡ καρδιά μας

μέ τίς δοξασμένες εἰκόνες τῶν προσώπων τους, ἀνεβάζουμε τή σκέψη
μας ψηλότερα, γιά νά συναντήσουμε τήν Παρθένα Mητέρα, τήν ἁγνή
κόρη τῆς Nαζαρέτ, τήν Παναγία μας.
Oὔτε εἶναι νοητό, ἀλλά οὔτε καί μᾶς ἐπιτρέπεται νά τή λησμο-

νήσουμε ἤ νά τήν παραμερίσουμε κατά τήν ὥρα αὐτή τοῦ μνημοσύνου
μας καί τῶν μεγάλων εὐχαριστιῶν μας.

«Ἐξαιρέτως τῆς παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου,
δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καί ἀειπαρθένου Mαρίας».
Ἐξαιρετικά καί πάνω ἀπό ὅλους, Σοῦ προσφέρουμε αὐτή τή λογική

λατρεία, μέ τή διάθεση νά τιμήσουμε τήν Παναγία, τήν Ἄχραντη, τήν
Ὑπερευλογημένη, τήνἜνδοξη, τήν κυρία μαςΘεοτόκο καί ἀειπάρθενη
Mαρία.
Ἡ θέρμη τῆς ἀγάπης μας στό πρόσωπο τῆςΘεοτόκου εἶναι σταθερή.

Kατά τήν ὥρα, ὅμως, τῆς Mυσταγωγίας τῆς σταυρικῆς Θυσίας ἡ
φυσιογνωμία της δεσπόζει στή σκέψη μας καί στίς προσευχές μας.
Eἶναι ἡ παρθένα, πού βάστασε στά σπλάγχνα της καί στήν ἀγκαλιά
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Κ α ί ο ἱ Ἐ κ δ ό σ ε ι ς « Σ π ο ρ ά » στό διαδίκτυο
(γιά µιά γνωριµία µέ τό συγγραφικό ἔργο τοῦ

Μητροπολίτου Ἀττικῆς καί Μεγαρίδος Νικοδήµου)
∆ιεύθυνση: www.s p o r a . g r

της τό σαρκωμένο Λόγο. Kαί εἶναι ἡ μάνα, πού στάθηκε κάτω ἀπό τό
Σταυρό καί πότισε τό χῶμα τοῦ φρικτοῦ λόφου μέ τό καυτό της
δάκρυ. Eἶναι «ἡ κλίμαξ δι᾽ἧς κατέβη ὁ Θεός». Kαί, ταυτόχρονα, εἶ-
ναι «ἡ γέφυρα ἡ μετάγουσα τούς ἐκ γῆς πρός οὐρανόν». Tήν ἀγαπᾶμε,
γιατί εἶναι μητέρα τοῦ Xριστοῦ μας καί δική μας μάνα. Tήν τιμοῦμε,
γιατί εἶναι τό ἁγνότερο ἄνθος τῆς ἀνθρώπινης «ἄρουρας», πού
εὐωδιάζει στή Bασιλεία τοῦ Θεοῦ.
Προσφέρουμε τήν Eὐχαριστία γιά νά ἐκφράσουμε τό θαυμασμό

μας πρός τό πρόσωπο τῆς Θεοτόκου καί τήν εὐγνωμοσύνη μας πρός
τόν Kύριο, πού τή χαρίτωσε καί μᾶς τή χάρισε. Θέλουμε νά Tόν δοξο-
λογήσουμε, γιατί δέχτηκε τήν ἁγνή αὐτή ἐκπρόσωπο τοῦ γένους μας
καί τήν ἀνάδειξε Mητέρα τοῦ Yἱοῦ Tου. Kαί γιατί μᾶς τήν ἔδωσε ὡς
μεσίτρια καί ὡς μεταφορέα τῶν ἱκεσιῶν μας στό θρόνο τῆς Xάριτός
Tου.
Ἡ ἀναφορά μας στό πρόσωπο τῆς Θεοτόκου καί ἡ εὐχαριστία μας

γιά τήν προσφορά της ἔχει ἕνα τόνο μοναδικότητας. Mιλᾶμε «ἐξαιρέ-
τως». Kαί εὐχαριστοῦμε «ἐξαιρέτως». Mέ σεβασμό, πού ὑπερβαίνει
τά συνηθισμένα ὅρια. Mέ ἀγάπη, πού ξεχειλίζει ἀπό τό θησαυροφυλά-
κιο τῆς καρδιᾶς. Mέ ἀναγνώριση, πού ἐγγράφεται στήν ὁμολογία τῆς
πίστης μας.
Tή μνημόνευση τῆςΠαναγίας μας τήν ἀκολουθοῦν οἱ μνημονεύσεις

συγκεκριμένωνἁγίωνπροσώπων.Tοῦσεβασμιώτερουτῶνπροφητῶν,
τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου. Tῶν μαθητῶν τοῦ Kυρίου μας,
τῶν ἁγίων Ἀποστόλων. Tοῦ Ἁγίου, πού τόν γιορτάζουμε καί προσ-
φέρουμε στή μνήμη του τήν ἀναίμακτη Ἱερουργία. Kαί ὅλων τῶν ἁγί-
ων, πού πλαισιώνουν τό θρόνο τοῦ Θεοῦ καί Tόν δοξάζουν μέ
ἀσταμάτητη δοξολογία. Ὅλους τούς νοιώθουμε ἐνσωματωμένους
στή λατρευτική μας κοινότητα. Γιά ὅλους εὐχαριστοῦμε. Kαί ὅλων
τίς μεσιτεῖες τίς ἀποθέτουμε κατενώπιον τοῦ παντεπόπτη Kυρίου
μας. «Ὧν ταῖς ἱκεσίαις ἐπίσκεψαι ἡμᾶς ὁ Θεός».

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ
(ἀπό τό βιβλίο του: “Θυσίαν αἰνέσεως”, σελίδες 172-174)



ὉὙπουργός Παιδείας Γεώρ.
Ράλλης µέ τήν ἄνοδό του στό

Ὑπουργεῖο παρουσιάζεται ἀρνη-
τικός στό νά περάσει τό Νοµοσχέ-
διο γιά τό δικαίωµα προσφυγᾹς τῶν
11 µητροπολιτῶν στό Συµβούλιο
τᾹς Ἐπικρατείας (Σ.τ.Ε.). Παρ’ ὅλα
αὐτά ὁ Ὑφυπουργός Χρυσόστ. Κα-
ραπιπέρης ἐπέµενε νά πιέζει τούς
ἐκκλησιαστικούς, ἔστω καί κάτω
ἀπό δυσκολότερες συνθᾹκες. Τούς
ἐπισήµαινε σέ ὅλους τούς τόνους
ὅτι, ἄν δέν δινόταν λύση ἀπό πλευ-
ρς Συνόδου τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ
προβλήµατος, δέν ἐπρόκειτο ἡ Πο-
λιτεία νά λύσει ἄµεσα καί φλέγοντα
νοµοθετικά θέµατα τᾹς Ἐκκλησίας,
κυριότερο τῶν ὁποίων ἦταν ὁ Κα-
ταστατικός Χάρτης τᾹς Ἐκκλησίας.
Γνωρίζοντας ὅµως πρόσωπα καί
πράγµατα τᾹς Ἐκκλησίας κατανο-
οῦσε ὅτι δέν ὑπᾹρχε ἡ παραµικρή
πρόθεση στούς ἐκκλησιαστικούς
γιά ἐπίλυση τοῦ προβλήµατος. Τό

ἴδιο ἀπογοητευµένοι ἦταν καί µιά
µικρή ὁµάδα βουλευτῶν (Ἀθανα-
σιάδης, Χρίστογλου, Ἀνερούσης,
Μπεκίρης κ.ἄ.), πού, βλέποντας τήν
ἀρνητική στάση τοῦ Ράλλη γιά τήν
ἐπίλυση τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ καί τήν
σκανδαλώδη ὑποστήριξή του στόν
Ἀρχιεπίσκοπο Σεραφείµ, ἀποφά-
σισαν µιά δυναµική στάση πού ἐπα-
νειληµµένα τούς ἔφερε ἀντιµέτω-
πους µέ τόν Ὑπουργό Παιδείας στή
Βουλή.

Παράλληλα, οἱ µητροπολίτες
Κερκύρας Πολύκαρπος καί Σιδηρο-
κάστρου Ἰωάννης, παρά τήν ἀρνη-
τική στάση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Σε-
ραφείµ, ἑτοίµασαν σχέδιο ἐπιλύσε-
ως τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ. Γράφει ὁ
ἈττικᾹς Νικόδηµος στό ἡµερολόγιό
του: «26-02-1976. Ὁ Κερκύρας καί ὁ
Σιδηροκάστρου ἦρθαν τό µεσηµέρι
καί µοῦ ἔδειξαν σχέδιο τακτοποιή-
σεως τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ. Προβλέ-
πειχωρισµό τῶν Μητροπόλεων, δια-
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σφράγισµα τᾹς θύρας τᾹς δικαιοσύνης



τήρησι τῶν ἴδιων τίτλων, µέ τήν προ -
σθήκη τᾹς ἐπί µέρους περιοχᾹς. Ἐπέ-
µεινα στή διατύπωσι τῶν βασικῶν
ἀρχῶν τοῦ διακανονισµοῦ: 1) ἄρσις
τῶν ποινῶν, 2) διακανονισµός ἐντός
τᾹς Μητροπόλεως, 3) ὅσοι θέλουν νά
µεταβοῦν εἰς ἄλλην περιοχήν νά τό
δηλώσουν καί νά ἰσχύση ἡ ἐλευθερία
τᾹς ἐκλογᾹς των». Σέ καµιά φάση
τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ὁ ἈττικᾹς δέν
ἀπέρριψε συναινετικές λύσεις. Ἁ -
πλά, ὁριοθετοῦσε κάποιες κανονι-
κές προδιαγραφές.

Ἡ ἀντίδραση τοῦ Σεραφείµ στή
συνεχιζόµενη πίεση ἀπό πλευρς
Πολιτείας, ἦταν, ὡς συνήθως, ἡ
ἀνα   βολή, χρησιµοποιώντας αὐτή
τή φορά τό δεκανίκι τοῦ Πατριαρ -
χείου. Γράφει ὁ ἈττικᾹς Νικόδηµος
στό ἡµερολόγιό του: «16-03-1976.
Και νούργιο πραξικόπηµα ἔκαναν σή-
µερα στή Σύνοδο. Ἀπεφάσισαν νά
στείλουν τό ἐκκλησιαστικό θέµα στό
Πατριαρχεῖο. Ἀνακοίνωσαν µάλιστα
ἀµέσως ἀπό τό ραδιόφωνο ὅτι θά
στείλουν τίς ἀποφάσεις τοῦ 1974 ἐκεῖ
γιά νά ἀποφανθᾹ τό Πατριαρχεῖο.

17-03-1976. Ἔκαναν τήν ἐπιστολή
πρός τό Πατριαρχεῖο...

31-03-1976. Ἀργά τό βράδυ ὁ π. Γ.
Στέφας µοῦ ἔδωσε τήν πληροφορία
ὅτι ὁ Στέφανος Ἀφεντουλίδης τηλε-
φώνησε στόν ΛενᾹ κι’’ ἐκεῖνος τοῦ εἶ -
πε ὅτι 4 δακτυλογράφοι γράφουν τό
ὑλικό πού θά στείλουν στό Φανάρι
καί ὅτι ἀκόµα βρίσκονται στή µέση.
Ἀπό ὅλο αὐτό τό ὑλικό τίποτα δέν
ἔθεσαν ὑπ’ ὄψιν µας». Ἡ σκοπιµότη -
τα τᾹς κινήσεως αὐτᾹς ἦταν προ -

φα νής: Τό Ὑπουργεῖο Παιδείας δέν
µποροῦσε πλέον νά ἀγνοήσει τό
Πατριαρχεῖο. Θά περίµενε τήν ἀ -
πάν τησή του καί ὁ κλοιός γύρω ἀπό
τόν Ἀρχιεπίσκοπο Σεραφείµ θά χα-
λάρωνε γιά κάποιο χρονικό διάστη -
µα. Σέ λίγο ὅλοι θά κατανο οῦσαν
ὅτι τό χρονικό αὐτό διά στη µα, γιά
νά ἔρθει ἡ ἀπάντηση, θά ἦταν µα-
κρύ. Γράφει ὁ ἈττικᾹς στό ἡµερο -
λόγιό του: «07-06-1976. Ὁ Μυ τιλήνης
µοῦ εἶπε τηλεφωνικῶς ὅτι τό µέν Πα-
τριαρχεῖο ἔστειλε τό θέµα στήν Νο -
µο κανονική ἐπιτροπή, ἡ ὁ ποία θά
συνεδριάση τό Σεπτέµβριο, ὁ δέ Σερα -
φείµ λέει ὅτι µέ τόν καιρό θά σβήση
τό θέµα. ∆έν εἶναι κάτι καινούργιο
αὐτό. Εἶναι ὁλοφάνερη ἡ προ σπά -
θεια». Ἤδη δηλαδή µέ τούς ρυθµούς
αὐτούς περνοῦν ἕξι ὁλό κλη ροι µᾹ -
νες καί τό µόνο πού θά συµβεῖ εἶναι
συνεδρίαση µις Νο µο κανονικᾹς
ἐπι τροπᾹς τοῦ Πατρι αρχείου.

Ἀπό τή µεριά του ὁ Ράλλης µεθ-
όδευε τό θέµα καί µέ τό Πατριαρ -
χεῖο. ∆εῖτε ἀπό τό ἡµερολόγιο τοῦ
ἈττικᾹς τήν πληροφορία πού εἶχε
γιά τόν Ράλλη: «27-03-1976. Ἔδωσα
ἕ   να δηµοσίευµα στόν Παράσχο γιά
αὔριο. Μοῦ εἶπε ὅτι ὅταν ἔβαλε τό
ἄλλο γιά τό Πατριαρχεῖο, ὁ Ράλλης
τοῦ εἶπε: ἄφησε γιατί τό µεθοδεύου -
µε. Αὐτό εἶναι µιά ἐπί πλέον ἀπόδει-
ξι ὅτι ὁ Ράλλης παρεµβαίνει». Παρεµ-
βαίνει λοιπόν ἀπό τή µιά στό θέµα
τοῦ Πατριαρχείου ὁ Ράλλης καί ἀπό
τήν ἄλλη δείχνει σκανδαλωδῶς τήν
εὔνοιά του στόν Ἀρχιεπίσκοπο Σε-
ραφείµ, διευκολύνοντάς τον νοµο -
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θε τικά καί προχωρώντας ἀκόµα καί
τόν Καταστατικό Χάρτη τᾹς Ἐκκλη -
σίας πρός ψήφιση. Ἀπ’ ἐναντίας, ὁ
Ὑφυπουργός Καραπιπέρης ἔβαζε
ὡς προϋπόθεση γιά τήν προώθηση
τοῦ Καταστατικοῦ καί τῶν ἄλλων
Νοµοθετηµάτων τᾹς Ἐκκλησίας τήν
λύση τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἀπό τόν
Ἀρχιεπίσκοπο Σεραφείµ. ∆εῖτε κι
αὐτήν τήν πληροφορία στό ἡµερο -
λόγιο: «15-04-1976. ...Ὁ Στέφανος
Ἀφεντουλίδης καί ὁ Φθιώτιδος ∆αµα -
σκηνός ἐπισκέφθησαν τόν Ὑφυ -
πουρ γό Καραπιπέρη καί τοῦ ζή τη -
σαν ὡς ἐκπρόσωποι τᾹς Συνόδου νά
προωθήση τόν Καταστατικό Χάρτη
καί τά ἄλλα Νοµοθετήµατα τᾹς Ἐκ -
κλησίας. Ἐκεῖνος ἀπάντησε ὅτι, ἐφ’’

ὅσον δέν λύνεται τό ἐκκλησιαστικό
θέµα, δέν πρόκειται νά προωθηθᾹ
κανένα Νοµοσχέδιο. Οἱ δύο µετέφε-
ραν τίς ἀπόψεις εἰς τήν συνεδριάζου-
σαν Σύνοδον. Ὁ Σεραφείµ ἀντέδρα-
σε σπασµωδικά καί ἀρνήθηκε τήν
συγκρότησι ἐπιτροπᾹς συνοδικῶν,
γιά νά συζητήση τήν ἐξεύρεσι λύσεως
µέ τό Ὑπουργεῖο, ὅπως ἐπρότεινε ὁ
Καραπιπέρης». Καθώς λοιπόν οἱ
τρεῖς κεφαλές, Ράλλης ––Πατριαρ -
χεῖο -Ἀρχιεπίσκοπος Σεραφείµ,
συνενοοῦνταν καί συντόνιζαν τίς
προσπάθειές τους καί ξετυλίγανε
καί πραγµατοποιοῦσαν τά σχέδιά
τους, ἔβραζε ἀπό κάτω τό καζάνι.
Ὁ Καραπιπέρης ἀντιδροῦσε κατα -
θέτοντας ἀκόµα καί γραπτῶς τίς
ἀντίθετες ἀπόψεις του στόν Ράλλη.
Μιά µικρή ὁµάδα βουλευτῶν ἄρχι-
ζε νά ὑψώνει τούς τόνους καί νά

ὀξύνει σέ µεγάλο βαθµό τό κλίµα
στή Βουλή καί γι’’ αὐτό νά ἀπει-
λεῖται ἀπό τόν Ράλλη γιά διαγραφή
ἀπό τό κόµµα. Ἀπό τήν ἄλλη, ὁ Ἀτ -
τικᾹς Νικόδηµος καί οἱ 10 συνοδοι -
πόροι του Ἀρχιερεῖς, πού ἔβλεπαν
νά ἑνοποιεῖται καί πάλι τό µέτωπο
διοί κησης Ἐκκλησίας καί Πολιτείας,
γιά νά τούς κρατάει στερηµένους
ἀπό στοιχειώδη πολιτικά δικαιώµα -
τα, ὅπως εἶναι ἡ δικαστική προστα -
σία τοῦ πολίτη ἀπό ἔκνοµες καί ἀν -
τισυνταγµατικές πράξεις, κατανο -
οῦ  σαν ὅτι ὁ µόνος δρόµος πού τούς
ἀπέµενε ἦταν ἡ ὄξυνση τοῦ κλίµα-
τος, τόσο µέ τήν ἐκκλησιαστική ὅσο
καί µέ τήν πολιτειακή ἐξουσία. 

Ἡ πρώτη κίνηση τοῦ σχεδίου ἐκ -
τελεῖται µέ πρωτοβουλία τοῦ ὑ -
πουρ γοῦ Ράλλη. Στίς 17-5-1977 σέ
µιά θυελλώδη συνεδρίαση τᾹς Βου-
λᾹς, πού ἔφτασε µέχρι τίς 6π.µ.,
ψη φίζεται ὁ Καταστατικός Χάρτης
τᾹς Ἐκκλησίας, µέ πολλές χαριστι-
κές διατάξεις γιά τόν Ἀρχιεπίσκο-
πο Σεραφείµ ἀλλά καί γιά τό Πατρι -
αρχεῖο. 

Ἡ δεύτερη κίνηση ἔγινε ἀπό τό
Πατριαρχεῖο. Περί τόν ἑνάµισι χρό -
νο µετά τήν ἀποστολή τοῦ θέµατος
τῶν 12 στό Πατριαρχεῖο ἔστειλε τήν
«διατεταγµένη» ἀπάντηση. Τραγι-
κά καθυστερηµένα, µετά ἀπό κα-
τοχύρωση προνοµίων (πού πάντα
ἡ Ἐκκλησία τοῦ Βοσπόρου ἐπιδιώ -
κει) στόν ἑλληνικό χῶρο. ∆όθηκαν
προνόµια τά ὁποῖα ἐκµεταλλεύτη -
κε ἀργότερα τό Πατριαρχεῖο καί
τα  λαιπώρησε τήν Ἐκκλησία τᾹς Ἑλ -
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λάδος (θυµηθεῖτε: (α) τό «ἐπιτίµιο
ἀκοινω νησίας» στόν Ἀρχιεπίσκοπο
Χρι στόδουλο, γιά ἄρνηση ἐφαρµο -
γᾹς τῶν συταγµατικά κατοχυρω-
µένων Τόµου καί Πράξης καί (β) τό
ἔκκλητο τοῦ µητροπολίτου Παντε -
λεήµονα Μπεζενίτη στό Πατριαρ -
χεῖο, πού ὁ ὅλος χειρισµός ἀπό
πλευρς Πατριάρχη ἔφερε σύγχυ -
ση στή δια δικασία καθαίρεσης τοῦ
µητροπολί τη µετά τήν φυλάκισή
του γιά κακούργηµα). Ἔστειλε λοι -
πόν τό Πατριαρχεῖο τήν ἀπάντηση
γιά τό ἐκ κλησιαστικό θέµα. Παρα -
κο λουθεῖ στε ἀπό τό ἡµερολόγιο:
«19-08-1977. ∆ηµοσίευ σαν σήµερα οἱ
ἐφηµερίδες µι κρό ἀπό σπασµα ἀπό
τήν ἀπάντη σι τοῦ Πατριαρχείου γιά
τό ἐκκλησια στικό. Εἶ ναι ἀπαίσιο κεί -
µε νο. ∆έν ξέρω ποιό εἶναι τό σύνολο.
Χθές τό διάβασε ὁ Σεραφείµ στή Σύν -
οδο. Ὁ Ἐδέσσης µοῦ εἶπε ὅτι χθές ὁ
Φειδς εἶπε πώς αὐτός εἶχε δᾹ ἄλλο
κείµενο, ὅταν πᾹ γε στό Πατριαρχεῖο.
20-08-1977. Ἔ λα βα γνῶσιν τοῦ κειµέ -
νου. Εἶναι φο βερό. Ἀπαράδεκτο. Κα-
νείς δέν θά περίµενε φυσικά κάτι δια-
φορετικό. Ὄχι ὅµως καί ὡς ἐκεῖ». 

Σηµειωτέον ὅτι ἡ ἀπόφαση γιά
τήν παραποµπή τοῦ θέµατος τῶν
12 µητροπολιτῶν στό Φανάρι -ὑπό
τήν πίεση τότε τοῦ Καραπιπέρη,
πού ἀπαιτοῦσε ὡς προαπαιτούµε-
νο κάθε νοµοθετικᾹς ρύθµισης γιά
τήν Ἐκκλησία τή λύση τοῦ ἐκκλησια-
στικοῦ- ἔγινε µέ πρόταση τοῦ Ἀρχιε-
πισκόπου Σεραφείµ ἀπό τή Σύνο-
δο στίς 16-3-1976. ∆εκαεπτά µᾹνες
χρειάστηκε τό Πατριαρχεῖο νά δώ -

σει τήν ἀπάντηση. Ὅλους αὐτούς
τούς µᾹνες συντελέσθηκε µιά συν -
αλλαγή µεταξύ Ράλλη-Πατριαρχεί -
ου καί Ἀρχιεπισκόπου Σεραφείµ
(βλέπε ““Εἰπέ τῇ Ἐκκλησί””, σελ. 262-
265). Ὁ Σεραφείµ καθυστέρησε καί
ἀπέτρεψε τό Νοµοσχέδιο γιά τήν
προσφυγή τῶν 12 στό Σ.τ.Ε. καί
ἐπιδίωξε µιά ἐπικύρωση ἀπό τήν
Πατριαρχική Σύνοδο τῶν ἀθλιοτή-
των πού διέπραξε εἰς βάρος τῶν 12
µέ τήν βοήθεια τῶν Συντακτικῶν
Πράξεων τοῦ Ἰωαννίδη (τελικά, τό
Πατριαρχικό ἔγγραφο δέν τόν κά -
λυψε πλήρως ὡς πρός αὐτό, παρ’’
ὅλον ὅτι τάχθηκε µέ τό µέρος του).
Ὁ Πατριάρχης βρᾹκε εὐκαιρία νά
ἐκµαιεύσει προνόµια: α) τό ἔκκλητο
στό Πατριαρχεῖο γιά ὅλους τούς
µητροπολίτες τᾹς ἙλληνικᾹς Ἐκ -
κλη σίας νά µπεῖ ρητά στόν Κατα-
στατικό Χάρτη τᾹς Ἐκκλησίας τᾹς
Ἑλλάδος (ὁ ὑπουργός Ράλλης πίεσε
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τούς βουλευτές του καί µπᾹκε αὐτή
ἡ διάταξη) καί β) ὁ Πατριαρχικός
Τόµος (τοῦ 1850) καί ἡ Πατριαρχική
Πράξη (τοῦ 1928) νά µποῦν στό Σύν -
ταγµα τᾹς Ἑλλάδος (καί αὐτό συν -
τελέσθηκε, βλέπε Περιοδικό ““  Ἐλεύ -
θερη Πληροφόρηση””, τεῦχος 120,
σελ. 3-13 καί τεῦχος 122, σελ. 9-10).
Ὁ Ράλλης πάλι ἀδιαφοροῦσε ἄν
ὑπάρξει ὁποιαδήποτε λύση τοῦ ἐκ -
κλησιαστικοῦ καί ἀντιδροῦσε δυνα-
µικά στό νά δοθεῖ τό δικαίωµα
στούς 11 νά προσφύγουν στή δι-
καιοσύνη.

Στό σηµεῖο αὐτό καί µέ αὐτή τήν
σύµπραξη ἐκκλησιαστικῶν (Ἀρχιε-
πισκόπου-Πατριαρχείου) καί Πολι-
τικῶν (Ὑπουργοῦ Παιδείας) ὑπευ -
θύνων µοιάζει νά κλείνει καί νά δι -
πλοαµπαρώνει ἡ πόρτα γιά τήν
ἐπίλυση τοῦ θέµατος τοῦ ἈττικᾹς
Νικοδήµου καί τῶν 10 συνοδοιπό -
ρων στήν πορεία τοῦ διωγµοῦ ἀδελ -
φῶν του.

Καί τότε λειτούργησε µιά πνευ -
µατική νοµοτέλεια. Ὅποιος ταγός
τᾹς Ἐκκλησίας παίζει µέ τά ἱερά καί
τά ὅσια, ὅποιος νοµίζει ὅτι µπορεῖ
νά διοικεῖ µέ γνώµονα τήν ἐµπάθεια
καί τό µίσος, ὅποιος τολµάει νά
παίρνει ἀποφάσεις πού ἀδικοῦν
κατάφορα πλειάδα ἀδελφῶν του,
ὅποιος κάνει καθηµερινή πράξη τήν
παράβαση τῶν Κανόνων τᾹς Ἐκ -
κλη σίας καί νοµίζει τελικά ὅτι µέ µιά
τέτοια στάση, πού εἶναι ἕξω ἀπό
τίς εὐαγγελικές, πατερικές καί κα -
νο νικές προδιαγραφές, θά πετυ -
χαίνει τούς στόχους του καί θά πα-

ραµένει ἀνενόχλητος ἀπατται.
Μπορεῖ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καί ἡ πε-
ρί αὐτόν ὁµάδα τᾹς ἀνωµαλίας νά
ἀπαλλάχθηκαν, πρός τό παρόν, ἀ -
πό τό ἐκκλησιαστικό πρόβληµα, πού
ἐπί τρία καί πλέον χρόνια ἐρχόταν
καί ξαναερχόταν στή Σύνοδο γιά
νά ἐξετασθεῖ καί νά δοθεῖ µιά λύση
(ἡ πρόθεση ἦταν νά µή δοθεῖ ἡ λύ -
ση), ἀλλά µόλις διαπίστωσαν ὅτι µέ
τίς µεµπτές µεθόδους τους τό ἔκλει-
σαν, µόλις αἰσθάνθηκαν νικητές,
ξαφνικά ἕνα κοµβολόι ἀπό ἀλλε-
πάλληλα σκάνδαλα ἄρχισε νά ξε-
σπάει στήν Ἐκκλησία τᾹς Ἑλλάδος,
σκάνδαλα πού ἀφοροῦσαν τούς
ἐπισκόπους της. Τά σκάνδαλα τῶν
Ἠλείας Ἀθανασίου, Πρεβέζης Στυ -
λιανοῦ, Κεφαλληνίας Προκοπίου,
Ἱερισσοῦ΄Παύλου κ.ἄ., κ.ἄ., γίνον-
ταν µέρα µέ τή µέρα καταιγιστικά.
Γέµιζαν τά πρωτοσέλιδα ὅλων τῶν
κοσµικῶν ἐφηµερίδων, διέσυραν τό
ράσο στό πλήρωµα τᾹς Ἐκκλησίας,
ἀπαξίωναν στά µάτια τῶν πιστῶν
τό ἐπισκοπικό ἀξίωµα. Οἱ καταγ-
γελίες στή Σύνοδο πέφτανε βροχή
καί ἡ Σύνοδος αἰφνιδιασµένη, µου-
διασµένη, διστακτική κάτω ἀπό τήν
πίεση τῶν ἐφηµερίδων ἀναγκαζό-
ταν νά καλεῖ τούς πρωταγωνιστές
στά σκάνδαλα ἐπισκόπους νά δώ -
σουν ἐξηγήσεις, νά ὁρίζει, χωρίς νά
τό θέλει, ἀνακριτές, νά συγκροτεῖ
συνοδικά δικαστήρια, µόνο καί µό-
νο γιά νά ἐκτονώσει τή λαϊκή ὁργή.
Ἀπό τήν δικαστική αὐτή διαδικασία
κανένας δέν τιµωρήθηκε (!), ἀλλά
κά τω ἀπό τή δηµοσιογραφική πίε-
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ση καί τή λαϊκή ὁργή ὠθήθηκαν οἱ
πιό πολλοί σκανδαλοποιοί ἱεράρ -
χες σέ παραίτηση, γιά νά «διασώ -
σουν» (!) τήν ἀρχιερωσύνη τους.

Μετά ἀπό αὐτή τήν παρένθεση,
νά ποῦµε ὅτι παίχτηκε καί ἄλλη µιά
σκηνή στό θέατρο αὐτό τοῦ παρα -
λόγου, µέ πρωταγωνιστές τή διοί -
κηση τᾹς Ἐκκλησίας καί τήν Πολι-
τεία, γιά νά µή δοθεῖ στούς 11 µη -
τρο πολίτες τό ἀναφαίρετο γιά κά-
θε πολίτη δικαίωµα, τᾹς προσφυ-
γᾹς στό Συµβούλιο τᾹς Ἐπικρατεί -
ας. Πρωταγωνιστής ἀπό τήν πλευ -
ρά τᾹς πολιτείας αὐτή τή φορά τό
κόµµα τᾹς ἀντιπολίτευσης, πού τό
1981 κέρδισε τίς ἐκλογές. Πιό συγκε-
κριµένα, ὁ βουλευτής τοῦ ΠΑΣΟΚ
Ἀγαµ. Κουτσόγιωργας εἶχε κρίνει,
ὡς ἀντιπολίτευση, ὅτι τό αἴτηµα
τῶν 11 µητροπολιτῶν ἦταν δίκαιο
καί εἶχε ὑποσχεθεῖ ὅτι ὡς Κυβέρνη -
ση θά τό ἐκπληρώσει. Ὅταν τό 1981
τό ΠΑΣΟΚ ἀνέβηκε στήν κυβέρνη -
ση, µιά ἀντιπροσωπεία ἐκ τῶν 11
µητροπολιτῶν ἐπισκέφθηκε τό γρα-
φεῖο τοῦ ὑπουργοῦ πλέον Κουτσό-
γιωργα καί τοῦ θύµισε τό θέµα ἀλλά
καί τήν ὑπόσχεσή του. Κι’’ ἐκεῖνος,
µετά ἀπό κάποιες τηλεφωνικές ἐπι-
κοινωνίες του, τούς ἀπάντησε µέ
κυνικό τρόπο: ∆ίκαιο τό αἴτηµα,
αὐτονόητο τό δικαίωµα δικαστικᾹς
προστασίας γιά κάθε πολίτη τοῦ
κράτους, πολύ περισσότερο ἀφοῦ
καί προεκλογικά εἶχα δεσµευτεῖ νά
τό κάνω. Περιµένουµε ὅµως ἀπό
τόν Ἀρχιεπίσκοπο Σεραφείµ νά µς
δώσει τήν ἐκκλησιαστική περιου-

σία καί γι’’ αὐτό τό αἴτηµά σας δέν
θά ἐκπληρωθεῖ. Ἄς σηµειωθεῖ ὅτι λί -
γα χρόνια µετά (τό 1987) ὁ Ἀρχιεπί -
σκοπος ἄσκησε µεγάλη πίεση στούς
ἐπισκόπους καί ἐκεῖνοι στά µονα-
στήρια τους γιά νά στείλουν ἐξου-
σιοδοτήσεις στόν Ἀρχιεπίσκοπο Σε-
ραφείµ ὅτι παραχωροῦν τήν περι -
ουσία τους. Καί µέ µιά ὑπογραφή
του ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Σεραφείµ,
πού συνοδεύτηκε στήν ἐπαίσχυντη
αὐτή πράξη του ἀπό τούς Κοζάνης
∆ιονύσιο καί «Ἀλεξανδρουπόλεως»
(νῦν Θεσσαλονίκης) Ἄνθιµο, παρα -
χώρησε περιουσία πλείστων µονῶν
(ὅσων κάµφθηκαν µπρός στή µε-
γάλη πίεση καί ἔστειλαν ἐξουσιο-
δοτήσεις σ’’  αὐτόν).

Ἐδῶ κλείνει τό µεγάλο αὐτό καί
περιπετιῶδες κεφάλαιο στή ζωή
τοῦ µακαριστοῦ µητροπολίτη Ἀττι -
κᾹς καί Μεγαρίδος Νικοδήµου. Ἐ -
κεῖ νος, πού θεωροῦσε ὅτι, ἐκεῖ πού
οἱ ἄνθρωποι κλείνουν ὅλες τίς πόρ-
τες καί τά παράθυρα ὁ Θεός ἀφή-
νει µιά ἀκτίνα τᾹς παρουσίας του
νά διεισδύσει στήν ὕπαρξη, γύρισε
σελίδα, προσανατολίστηκε στό
φῶς τοῦ Χριστοῦ πού φωτίζει τά
πάντα καί ἔκανε µιά ἄλλη κίνηση
γιά τήν προσωπική του ζωή καί τή
ζωή τᾹς Ἐκκλησίας. Μέ ἄνεση ψυ -
χᾹς καί εὐγνωµοσύνη πάντα πρός
τό Θεό, πού τόν ἀξιώνει νά ζήσει
τήν σταυρωµένη ἀρχιερωσύνη.
Ἀλλά γιά τήν ξεχωριστή αὐτή κί νη -
ση στή ζωή του θά δοῦµε παρακά-
τω.

Ἀρχιµ. Εἰρηναῖος Μπουσδέκης   
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Εἴδαμε στό προηγούμενο τεῦχος ὅτι

οἱ ἐργασία τῆς ἐννεαμελοῦς ἐπιτρο -

πῆς Ἀρχιερέων προσέκρουσε στήν

ἀπό  λυτη ἀδιαλλαξία τῶν μητροπολι -

τῶν Δωροθέου Γιανναρόπουλου καί

Κλεόπα Θωμόπουλου, πού ἀντικανο-

νικά καί παράνομα (μετά τίς ἀποφά-

σεις τοῦ Σ.τ.Ε.) κατεῖχαν τίς μητροπό-

λεις Ἀττικῆς καί Θεσσαλιώτιδος. Παρ’

ὅλα αὐτά ἡ ἐπιτροπή κατάρτισε πρό-

ταση λύσεως καί παρακάλεσε τήν Ἱε-

ραρχία νά ἀσκήσει τήν ἐπιρροή της

στούς ἀδιάλλακτους μητροπολίτες γιά

νά ἐπιτευχθεῖ ἡ λύση. Ἡ πρόταση αὐτή
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Ἀπόσπασμα ἀπό τήν εἰσήγηση τῆς ἐννεαμελοῦς ἐπιτροπῆς

Ἡ στάση

τοῦ Ἀττικῆς καί Μεγαρίδος Νικοδήμου

στό

ἐκκλησιαστικό πρόβλημα

4. Τό ναυάγιο τῆς Ἱεραρχίας τῆς 7ης-3-1991

ΜΥΘΟΙ 
ΚΑΙ
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διαβάστηκε στήν Ἱεραρχία τήν ἑπόμε -

νη μέρα (7-3-1991). Ἀπό ὅσα διαμεί -

φθη καν ὅμως στήν Ἱεραρχία, ἀποδεί -

χθηκε ὅτι ὁ πρῶτος πού ἦταν ἀπρόθυ -

μος καί προσπάθησε νά ἀποπροσα-

νατολίσει τό σῶμα ἦταν ὁ Ἀρχιεπίσκο-

πος Σεραφείμ. Τήν στάση αὐτή τοῦ

Ἀρχιεπισκόπου καταγγέλλει ὁ μητρο-

πολίτης Σιδηροκάστρου Ἰωάννης σέ

ἐπιστολή του πρός αὐτόν, πού ἔστειλε

μερικές μέρες μετά τήν Ἱεραρχία (στίς

12-3-1991). Μιλώντας γιά τήν ἀντί -

δρα ση στήν πρόταση τῆς ἐπιτροπῆς

ἐντοπίζει τά πρόσωπα πού ὁδήγησαν

στό ναυάγιο τῆς ἐπίλυσης τοῦ θέμα-

τος καί τόν ἠθικό αὐτουργό, τόν Ἀρ χι -

επίσκοπο Σεραφείμ. Λέγει, λοιπόν, ὁ

Σιδηροκάστρου:

«...α) Ὁ Θεσσαλιώτιδος Κωνσταν-

τῖνος ἐδέχθη νά λάβη μόνον τόν Δο-

μοκόν καί τά Φάρσαλα.

β) Ὁ Ζακύνθου Ἀπόστολος ἐδέχθη

νά λάβη τό Κιλκίς.

γ) Ὁ Παραμυθίας Παῦλος ἐδέχθη

τήν Ἁγιάν καί τό Συκούριον.

δ) Ὁ Ἀττικῆς Νικόδημος ἐδέχθη νά

διχοτομηθῆ ἡ Ἀττική καί νά λάβη οἱον-

δήποτε τμῆμα ἐκ τῆς διχοτομήσεως

αὐτῆς.

ε) Ὁ Τρίκκης Σεραφείμ ἐδέχθη νά

λάβη εἴτε τά Τρίκκαλα εἴτε τήν Κα-

λαμπάκαν. Καί

στ) Ὁ Λαρίσης Θεολόγος ἐδέχθη νά

λάβη τήν Λάρισαν.

Ἡ ἀντίδρασις ὅμως κατεδείχθη ἐμ -

φανέστατα. Ὁ Θεσσαλιώτιδος Κλεό -

πας ἐδήλωσεν ὅτι δέν δίδει οὔτε σπι -

θαμήν. Ὁ Φθιώτιδος Δαμασκηνός, ὁ

ὁποῖος ἔδιδε μόνον τόν Δομοκόν, ἀνε -

κάλεσε καί εἶπε ὅτι καί ἐκεῖνος δέν

δίδει τόν Δομοκόν. Ὁ Ἀττικῆς Δωρόθε -

ος εἶπε ὅτι θά δώση μόνον τά Νέα

Λιόσια καί αὐτά ὄχι διά τόν Ἀττικῆς

Νικόδημον. Ὁ δέ Τρίκκης Ἀλέξιος δέν

συνεφώνει καί αὐτός μέ τόν Τρίκκης

Σεραφείμ εἰς ὡρισμένα σημεῖα. Νά πι-

στεύσωμεν, Μακαριώτατε, ὅτι οἱ ἀνω -

τέ ρω ἀντέδρασαν ἐξ ἰδίας πρωτοβου-

λίας; Ἀδυνατοῦμεν νά τό κάμωμεν. 

Ἐξ ὅλων αὐτῶν τῶν ἀντιθέσεων καί

ἀντιδράσεων ἀναφέρω ἐπίσης μίαν

καί μόνην ἰδικήν Σας ἀντίδρασιν.

Ὅταν κατά τό δεύτερον διάλειμμα

συνεζητούσατε εἰς τό γραφεῖον Σας

μέ ὡρισμένους Ἀρχιερεῖς, ἦλθα καί

ἐγώ μέσα καί σᾶς παρεκάλεσα νά ἔλθ-

ουν μέσα καί οἱ δύο Μητροπολίται

Τρίκκης Σεραφείμ καί Ἀλέξιος νά

συζητήσουν καί νά εὕρουν μίαν λύσιν

εἰς τήν διαφοράν  των. Σεῖς ὅμως, Μα-

καριώτατε, ὅταν ἦλθεν ὁ Σεραφείμ

ἐδείξατε ὅλον τό ἐσωτερικόν Σας καί

τήν ἔλλειψιν πάσης διαθέσεως νά δι -

ευθετηθῆ τό ζήτημα. Εἴπατε δέ ἐπί λέ -
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ξει τά ἐξῆς: "Σεραφείμ, νά πᾶς στή

Λά ρισα. Εἶσαι ὁ Μητροπολίτης Λαρί -

σης. Εἶσαι ὁ Λαρίσης". Τότε ἐξανέστην

καί Σᾶς εἶπα: "Τί εἶναι αὐτά ποῦ λέτε,

Μακαριώτατε; διά τήν Μητρόπολιν

Λαρίσης συζητοῦμεν ἤ διά τήν Μητρό -

πολιν Τρίκκης; Ὑμεῖς ὅμως δέν τά

ἠκούσατε αὐτά. Καί ὅταν ἔπειτα ἀπό

ὀλίγον εἰσήλθομεν εἰς τήν αἴθουσαν

συνεδριάσεων προκειμένου νά συνε -

χί σωμεν ὡς ἔπρεπε τήν συζήτησιν,

ὥστε νά ἐξεύρωμεν λύσιν εἰς τό θέμα,

ἠκούσαμεν κατάπληκτοι τό "Δι’ εὐ -

χῶν", ἤτοι τήν λύσιν τῆς συνεδριά -

σεως.......................................................

Πρέπει ὅμως νά λεχθῆ ἄνευ περι-

στροφῶν ὅτι ἐκ μέρους Σας, Μακα -

ριώτατε, διάθεσις ἐπιλύσεώς του (τοῦ

ἐκκλησιαστικοῦ θέματος) δ έ ν ὑ π ῆ ρ -

χ ε ! Παρά ταῦτα ὅμως ὑπάρχει καί

τώ ρα ἀκόμη καιρός καί δυνατότης

ἐπιλύσεως τοῦ θλιβεροῦ αὐτοῦ ζητή -

μα τος. Νά ἐλπίζωμεν, ὅτι, ἔστω καί

τήν ὑστάτην στιγμήν, θά τό κατανοή -

σετε; 

Ἐλάχιστος ἐν Χριστῷ Ἀδελφός 

Ο  ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ»

Γιά νά βεβαιωθοῦν οἱ ἀναγνῶστες

γι’ αὐτό τό ἀφόρητο καί ἀποπνικτικό

κλίμα πού ἐπικράτησε στήν Ἱεραρχία

τῆς 7ης-3-1991, ἄς παρακολουθήσου -

με κάποιους διαλόγους πού ἀποδει -

κνύουν τούς ὑπαίτιους πού τορπίλι-

σαν τή συναινετική πρόταση τῆς ἐννε-

αμελοῦς ἐπιτροπῆς καί ὁδήγησαν σέ

ναυάγιο τήν ἐπίλυση τοῦ ἐκκλησια-

στικοῦ προβλήματος:

«ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ 

ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ

ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΚΤΑΚΤΟΣ-

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Β΄

Ἐν Ἀθήναις τῇ 7ῃ Μαρτίου 1991

Ἡμέρα Πέμπτη                     ὥρα 9π.μ.

...............................................................

3. Καί οἱ Σεβ. Ἀρχιερεῖς εἶπον: 
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Σεβ. Ἀττικῆς κ. Δωρόθεος: Εἶπα ὅτι

δίνω τά Νέα Λιόσια καί ὄχι τά Λιόσια.

Παρακαλῶ νά διορθωθῆ. Κι  ἕνα πα -

ρά πονο. Σέ μιά ἀπό τίς πολλές συζη -

τήσεις πού ἔγιναν, εἶχα πεῖ ἐρωτῶν

«νά δώσω»; καί τό ἔδεσαν. Σέ ἄλλους

ὅμως δέν τά ἔδεσαν. Κι’ ἐγώ ὅμως

τώρα λέγω.  Ἄν δώσουν κι ἄλλοι θά

δώσω κι ἐγώ.

...............................................................

15. Ὁ Μάκ. Πρόεδρος εἶπεν: Ἐξ

ἀρχῆς πρέπει νά γνωρίζετε ὅτι ἡ Κυ -

βέρνησις δέν ἔχει καμμίαν ἀνάμιξιν

εἰς τά ἐσωτερικά τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ

Ἐκκλησία θά βρῆ μόνη της τήν λύσιν.

Μόνον διά τήν Ἱ. Μ. Λαρίσης δέν θά

ἤθελε οὔτε ὁ Δημήτριος νά παραμείνη

ἀλλά οὔτε κι ὁ Θεολόγος νά ἐπανέλθη.

Κι αὐτό πρέπει νά τό λάβη σοβαρῶς

ὑπ’ ὄψιν ἡ Ἱ.Σ. τῆς Ἱ.

16. Ὁ Σεβ. Ἀττικῆς κ. Δωρόθεος

εἶπεν: Διευκρινίζω ὅτι παραχωρῶ τά

Νέα Λιόσια καί ὄχι τά Λιόσια ὡς

ἐγγρά φη εἰς τά πρακτικά. Μητροπό -

λεις πού παραχωροῦνται ἔχουν 35-

40.000 κατοίκους. Τά Νέα Λιόσια

ἔχουν 120.000 κατοίκους. Τί ζητᾶ ἐπι -

τέλους ὁ Ἕλους. Τώρα ἤκουσα. Ἀπαι -

τήσεις. Ζη τοῦν νά δώσω καί τήν Πε-

τρούπολι καί τό Καματερό. Τό τονίζω

λοιπόν τώρα. Δέν δίνω τίποτε ἀπολύ -

τως κι ἄς κά νουν ὅ,τι θέλουν. 

17. Φθιώτιδος κ. Δαμασκηνός: Ἐφ’

ὅσον ὁ Σεβ. Θεσσαλιώτιδος δέν παρα -

χωρεῖ τήν Ἐπαρχίαν Φαρσάλων, δέν

παραχωρῶ κι ἐγώ τήν Ἐπαρχίαν Δο-

μοκοῦ. Ἡ Ἐπαρχία Δομοκοῦ ἔχει μό -

νον 15.000 κατοίκους.

18. Σεβ. Μητροπολίτης Θεσσα-

λιώτιδος καί Φαναριοφερσάλων κ.

Κλεόπας: Χθές πού μέ ἐκάλεσε ἡ ἐπι-

τροπή, τό ἐδήλωσα. Δέν δίνω σπιθα-

μή ἀπό τήν Ἐπαρχία μου. Ἄν ἀποφα -

σίση ἡ Ἐκκλησία θά’ δῶ τί θά κάνω.

Αὐτή τή στιγμή δέν παραχωρῶ τίποτε.

19. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Τρίκκης

καί Σταγῶν κ. Ἀλέξιος εἶπεν: ...Ὅταν

ἐξεδόθη ἡ ἀπόφασις τοῦ Σ. τῆς Ε.

συναντήθημεν μέ τόν Σεραφείμ καί οἱ

προθέσεις του ἦταν νά διχοτομηθῆ ἡ

Ἱ. Μητρόπολις. Καί νά ἔπαιρνε ἤ τά

Τρίκαλα ἤ τήν Καλαμπάκα. Ἐγώ τότε

τοῦ ἐδήλωσα ὅτι αὐτό δέν τό δέχομαι

διότι ἐγώ ἐξελέγην Τρίκκης καί Στα -

γῶν καί τοῦ εἶπα ὅτι ἐπιθυμία μου εἶ -

ναι νά πεθάνω στά Τρίκαλα... 

...............................................................

24. O Σεβ. Δρυϊνουπόλεως κ. Σε-

βαστιανός: Θεωρῶ τήν ὥραν πολύ κρί -

σιμον καί σάν  Ἱεράρχης 25 ἐτῶν ἀρχιε-

ρατείας ἔχω ὑποχρέωσιν νά καταθέσω

αὐτό τό ὁποῖον ἡ συνείδησίς μου μοῦ

ἐπιβάλλει. Χθές ἐτάχθημεν ὑπέρ τῆς

ἀποκαταστάσεώς των. Σήμερον ἤλθο -
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μεν ἐδῶ καί ὁ λαός περίμενε κάποιαν

λύσιν. Καί ὅτι θά ἑορτάζαμε τήν ἑορ -

τήν τοῦ Πάσχα ὅλοι μαζί ἀγαπημένοι.

Συγχωρῆστε με, ἀλλά βλέπω ὅτι μᾶλ -

λον δέν ὑπάρχει διάθεσις ἀποκατα-

στάσεως. Ὅταν προσκρούουμε σέ τέ -

τοιες ἀρνήσεις. Διερωτῶμαι: ποῦ εἶναι

τά προχθεσινά; Τό γενικόν κλῖμα πα-

ρουσιάζεται διαφορετικό. Τόν Μακα-

ριώτατο τόν σέβομαι, ἀλλά βλέπω ὅτι

τάσσεται ὑπέρ τῶν ἀρνήσεων. 

...............................................................

34. Ἐν συνεχείᾳ ὁ Μακαριώτατος

Πρόεδρος πρέτεινεν νά πάη στή Λάρι -

σα ὁ ἀπό Τρίκκης Σεραφείμ ἀλλά  ἡ

πρότασις οὐδόλως ἐγένετο δεκτή.

...............................................................

1. Ἐγένετο λόγος περί τῆς προτει-

νομένης λύσεως τῆς ἱδρύσεως Ἱ. Μη -

τροπόλεως Λιοσίων, Καματεροῦ καί

Πετρουπόλεως, δι’ ἀποσπάσεως ἐκ

τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἀττικῆς. Ἡ Ἱ.Σ.

τῆς Ἱ. προσέκρουσε εἰς τήν ἄρνησιν

τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀττικῆς κ.

Δω ροθέου, εἰπόντος ὅτι δέν παραχω -

ρῶ τίποτα τώρα πλέον διότι βλέπω

ἄλλα λέγω ὅτι παραχωρῶ καί ἄλλα

λέτε καί γράφετε καί διότι ἐνῶ ὅλοι

θά ἔδιδον τώρα ζητεῖται μόνον ἀπό

ἐμᾶς νά δώσουμε. Ἡ  Ἱ.Σ.Ι. δέν ἐπέμει-

νεν, διατηρήσασα τήν ἐπιφύλαξιν νά

ἀσχοληθῆ εἰς εὐθετώτερον  χρόνον μέ

τό θέμα τῆς ἱδρύσεως τῆς προτει-

νομένης Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λιοσίων.

2. Ἐγένετο λόγος περί τῆς προτει-

νομένης ἱδρύσεως Ἱεράς Μητροπόλε -

ως Δομοκοῦ καί Φαρσάλων, ἐξ ἀπο-

σπάσεως ἐκ τῶν Ἱ. Μητροπόλεων Φθι -

ώτιδος καί Θεσσαλιώτιδος καί Φανα-

ριοφερσάλων. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης

Θεσσαλιώτιδος κ. Κλεόπας ἐδήλωσεν

ὅτι δέν παραχωρεῖ οὐδέ ἕν χωρίον ἐκ

τῆς Ἱ. αὐτοῦ Μητροπόλεως καί ὁ Σεβ.

Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Δαμα -

σκη νός, ὅτι δέν θά παραχωρήση τόν

Δομοκόν, ἐάν δέν παραχωρήση τά

Φάρσαλα ὁ Σεβ. Θεσσαλιώτιδος, ὅστις

εἶναι καί ὁ ἀμέσως ἐνδιαφερόμενος.

Καί οὕτως ἡ Ι.Σ.Ι. προσκρούσασα εἰς

τάς δυό ἀρνήσεις ταύτας, δέν προέβη

εἰς τήν ἵδρυσιν ταύτης...».

Τά Πρακτικά τῆς Ἱεραρχίας εἶναι

εὔγλωττα καί δέν ἀπαιτεῖται κανείς ἀ -

πολύτως σχολιασμός. Συνοψίζουμε

ἁπλά τήν στάση τῶν διαφόρων προ -

σώπων.

Α) Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἐνημερώνει

τήν Ἱεραρχία ὅτι ἡ Κυβέρνηση δέν

ἀναμειγνύεται, ἀλλά παρ’ ὅλα αὐτά

γιά τό θέμα τῆς Λαρίσης δέν ἐπιθυμεῖ

οὔτε τόν Δημήτριο οὔτε τόν Θεολόγο

(ἄν μετέφερε πράγματι τή θέληση τῆς

Κυβέρνησης, ἀναμειγνύεται). Ζητάει

λοιπόν νά τό λάβει σοβαρά ὑπ’ ὄψη
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της ἡ Ἱεραρχία (νά ἀποφασίσει δηλα-

δή ἀντίθετα μέ τήν ἀπόφαση τοῦ Σ.τ.Ε,

πού λέγει ὄχι μόνο ὅτι ἦταν παράνομη

ἡ ἐκλογή τοῦ Δημήτριου Μπεκιάρη

ἀλλά ὅτι καί ὁ Θεολόγος εἶναι ὁ νόμι-

μος μητροπολίτης -ἀπόφαση τῆς διοι-

κήσεως ἀντίθετη μέ ἀπόφαση τοῦ

Σ.τ.Ε. εἶναι ποινικά κολάσιμη πράξη).

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος προτείνει γιά Λα-

ρίσης ἕνα ἐκ τῶν ἐκπτώτων μητροπο-

λιτῶν –τόν Τρίκκης Σεραφείμ. Πρό-

ταση πού δέν γίνεται δεκτή.

Β) Ὁ μητροπολίτης Δωρόθεος Γιαν-

ναρόπουλος θυμωμένος γιά τήν πρό-

ταση τῆς ἐπιτροπῆς (πού ἀποσπᾶ ἀπό

τή μητρόπολή του ὄχι μόνο τά Λιόσια,

ὅπως ἐκεῖνος ἤθελε, ἀλλά καί τό Κα-

ματερό καί τήν Πετρούπολη) δηλώνει:

«Δέν δίνω τίποτα ἀπολύτως κι ἄς κά -

νουν ὅ,τι θέλουν».

Γ) Ὁ μητροπολίτης Κλεόπας Θωμό-

πουλος ἐπιμένει στήν ἀπόλυτη, ἀδιάλ-

λακτη στάση πού ἔδειξε στήν ἐπιτρο-

πή: «Δέν δίνω σπιθαμή ἀπό τήν ἐπαρ -

χία μου».

Δ) Ὁ μητροπολίτης Ἀλέξιος δέν

δέχεται ἐπ’ οὐδενί τήν λύση τῆς διχο-

τομήσεως τῆς μητροπόλεώς του, παρά

μόνο νά δώσει κάποια ἀπομακρυσμένα

χωριά στήν Πύλη καί Μεσοχώ ρα.

Μετά ἀπ’ αὐτά ἡ Ἱεραρχία δέν δέ -

χθηκε (προφασιζόμενη τήν ἀντίδρα-

ση τῶν παραπάνω μητροπολιτῶν) τήν

ἵδρυση τῶν μητροπόλεων: Ἱερᾶς Μη -

τροπόλεως Λιοσίων, Καματεροῦ καί

Πετρουπόλεως καί Ἱερᾶς Μητροπό -

λεως Δομοκοῦ καί Φαρσάλων, ὅσο καί

τή διχοτόμηση τῆς μητροπόλεως

Τρίκκης σέ δύο (Τρίκκης καί Καλαμ-

πάκας). Ἀποφάσισε τή δημιουργία μη -

τρο πόλεως Πύλης  Μεσοχώρας, πού

ἀπαρ τιζόταν ἀπό μερικά ἀπομακρυ-

σμένα χωριά τῆς μητροπόλεως Τρίκ -

κης. Ἐ πί σης ἀποφάσισε τή δημιουρ -

γία μη τροπόλεως Ἁγιᾶς καί Συκου -

ρίου πού ἀπαρτιζόταν ἀπό κάποια

μικρή περι οχή τῆς μητροπόλεως Δη -

μη τριάδος (γύρω ἀπό τήν Ἁγιά) καί

μιά μικρή ἐπίσης περιοχή γύρω ἀπό

τό Συκούρι τῆς μητροπόλεως Λαρίσης.

Μέ αὐτή τήν ἀπόφαση παρωδία δι-

έλυσε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Σεραφείμ τήν

Ἱεραρχία τῆς 7ης-3-1991.

Ὅλα αὐτά τά γράφουμε, γιά νά ἀπο-

δείξουμε, σέ ὅλες τίς φάσεις τοῦ ἐκκλη -

σιαστικοῦ προβλήματος (μετά τήν ἔκ -

δοση τῶν ἀποφάσεων τοῦ Σ.τ.Ε.), ὅτι:

Ὄχι, δέν ἦταν ὁ μητροπολίτης Ἀττικῆς

καί Μεγαρίδος Νικόδημος ὁ ἀδιάλ-

λακτος τῆς ὑπόθεσης. Ἄλλοι, ἀπό τήν

ἄλλη ὄχθη, ἔδειξαν ἀπολυτότητα καί

ἀδιαλλαξία καί μάλιστα ἐνορχηστρω-

μένη ἀπό τόν ἠθικό αὐτουργό τοῦ ναυ -

αγίου, στό ὁποῖο πάντα ὁδηγοῦντο οἱ

διαδικασίες, τόν Ἀρχιεπίσκοπο Σερα-

φείμ. 
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