
Σκέπτομαι καί προβληματίζο-
μαι. Δέ θά μποροῦσα νά ἐμ-

βαθύνω στό ἀπύθμενο μυστήριο
τῆς υἱοθεσίας καί νά χαρῶ τήν
ἀμεσότητα τῆς κοινωνίας μέ τό
Θεό, ἄν δέν μᾶς εἶχε ἐμπιστευτεῖ
ὁ Kύριος τήν «Kυριακή προσευ-
χή». Ἄν δέν εἶχε συγκαταβεῖ νά
μᾶς πεῖ: «οὕτως οὖν προσεύχε-
σθε ὑμεῖς» (Mατθ. στ΄ 9).

Ἡ ἀποκάλυψη τοῦ σχήματος
καί τοῦ θεματολογίου τῆς «Kυρι-
ακῆς Προσευχῆς» μᾶς ἄνοιξε
τόν ὁρίζοντα τῆς ἐλπίδας καί
τῆς ἀγάπης. Ἀκύρωσε τό σχῆμα
τῆς δουλείας. Διέλυσε τήν πυκνή
νέφωση τοῦ φόβου. Xάρισε τή
θαλπωρή τῆς οἰκειότητας. Ἕνω-
σε τόν οὐρανό μέ τή γῆ.

«Oὐ γάρ ἐλάβετε πνεῦμα δου-
λείας πάλιν εἰς φόβον, ἀλλ᾽ ἐλά-
βετε πνεῦμα υἱοθεσίας, ἐν ᾧ
κράζομεν· ἀββᾶ ὁ πατήρ» (Pωμ.
η΄ 15) μαρτυρεῖ στήν ἐκκλησια-
στική μας κοινότητα ὁ ἀπόστο-
λός μας, ὁ Παῦλος. Πήρατε πνεῦ-
μα υἱοθεσίας. Tό Πανάγιο Πνεῦ-
μα, πού ἐλευθερώνει καί ἁγιά-
ζει. Πού ἐνσωματώνει στήν οἰ-
κογένεια τοῦ Θεοῦ. Πού ἐμπνέει
τήν προσευχή τῆς υἱοθεσίας. Tήν
ἀναφορά στό Θεό, μέ τή γλυκειά
προσφώνηση: «Πατέρα».

Tό γεγονός, ὅτι αὐτή τήν προ-
σευχή μᾶς τή δίδαξε ὀ ἴδιος ὁ
Kύριος, στερεώνει μέσα μου τήν
πεποίθηση ὅτι ἡ ἐνσωμάτωση
στήν οἰκογένεια τοῦ Θεοῦ δέν
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εἶναι μιά μακρινή προσδοκία,
ἀλλά μιά ἄμεση πραγματικότη-
τα καί μιά δυναμική, ἀποκλει-
στική ἐμπειρία. Tό ἀψευδές στό-
μα τό βεβαιώνει. Ὁ σαρκωμένος
Λόγος τό διδάσκει. Kαί μᾶς βά-
ζει, μέ τή διδαχή Tου καί μέ τήν
προτροπή Tου, στό κανάλι τῆς
ἐμπιστοσύνης καί τῆς κοινωνί-
ας. Δέ χρονοτριβοῦμε στό θάλα-
μο τῆς ἀναμονῆς. Δέν προσβλέ-
πουμε στό μακρινό μέλλον, γιά
νά χαροῦμε τή σχέση τῆς υἱοθε-
σίας καί τῆς εὐλογίας. Tοῦτο τό
προνόμιο μᾶς ἔχει δοθεῖ. Mέ πολ-
λή στοργή καί μέ ἰδιαίτερη συγ-
κατάβαση. Mέ ἔκχυση τῆς θείας
Xάριτος καί μέ τή χειραγωγία
τοῦ Παναγίου Πνεύματος. «Ὅ-
σοι γάρ Πνεύματι Θεοῦ ἄγονται,
οὗτοί εἰσιν υἱοί Θεοῦ» (Pωμ. η΄
14).

Ἡ ἀπόλυτη αὐθεντία τοῦ Λό-
γου τοῦ Θεοῦ σταλάζει μέσα μου
τή βεβαιότητα τῆς υἱοθεσίας καί
τήν πληρότητα τῆς χαρᾶς. Ἀνα-
παύομαι στή νέα αὐτή σχέση.
Kαί νοιώθω τήν ψυχή μου νά
βαπτίζεται στά χαρίσματα τοῦ
Θεοῦ καί Πατέρα καί νά ὑπερ-
πληρώνεται μέ εὐφροσύνη. Δέν
ὑπάρχει τίποτε τό πληρέστερο,
πού μπορῶ νά ζητήσω. Δέν ὑπάρ-
χει ζωτικότερη σχέση, πού μπο-
ρῶ νά ἐπιδιώξω.

Ἀκόμα, ἡ παράδοση τῆς «Kυρι-

ακῆς Προσευχῆς» ἀπό τόν Kύ-
ριο, μᾶς ἔφερε στή θερμή ἀγκα-
λιά καί μᾶς ἔδωσε τή δυνατότη-
τα νά νοιώσουμε τήν ἀνάπαυση
τῆς Πατρικῆς προστασίας. Ἀγα-
πᾶμε καί ἐμπιστευόμαστε. Ἐμπι-
στευόμαστε καί παρακαλοῦμε.
Παρακαλοῦμε καί ἔχουμε τήν πε-
ποίθηση πώς ἡ θεϊκή Πατρική
ἀγάπη θά ἀκούσει τίς δεήσεις
μας καί θά ἀνταποκριθεῖ στά αἰ-
τήματά μας.

«Aἰτεῖτε καί δοθήσεται ὑμῖν,
ζητεῖτε, καί εὑρήσετε, κρούετε
καί ἀνοιγήσεται ὑμῖν· πᾶς γάρ ὁ
αἰτῶν λαμβάνει καί ὁ ζητῶν εὑ-
ρίσκει καί τῷ κρούοντι ἀνοιγή-
σεται»(Mατθ. ζ΄ 7, 8).

Ἱκετεύετε καί θά σᾶς δοθεῖ.
Zητᾶτε καί θά βρῆτε. Xτυπᾶτε
τή θύρα τοῦ θείου ἐλέους καί θά
σᾶς ἀνοιχτεῖ. Γιατί αὐτός πού
ἱκετεύει παίρνει καί αὐτός πού
ζητάει βρίσκει καί σ᾽ αὐτόν πού
χτυπάει ἀνοίγεται.

Ἡ προσευχή μας δέ γίνεται στό
κενό. Ἡ ἱκεσία μας δέν ἀπευθύ-
νεται σέ κάποια ἀπροσδιόριστη
ὑπέρτατη δύναμη. Mιλᾶμε ἁπλά
καί ταπεινά στόν «Πατέρα τῶν
οἰκτιρμῶν καί Θεόν πάσης παρα-
κλήσεως» (B΄ Kορινθ. α΄ 3). Σ᾽
Aὐτόν πού, κατά τό πολύ Του ἔλε-
ος, μᾶς ἀναγέννησε «εἰς ἐλπίδα
ζῶσαν δι᾽ἀναστάσεως Ἰησοῦ Xρι-
στοῦ ἐκ νεκρῶν»(A΄ Πέτρ. α΄ 3).
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Γιά µιά δεκαετία (1978-1988) στα-
µάτησε ὁποιαδήποτε κινητικότητα
πάνω στό ἐκκλησιαστικό πρόβλη-
µα. Μιά ἄνοµη συµµαχία, ὅπως ἐξη-
γήσαµε προηγούµενα, µεταξύ Ἀρ-
χιεπισκόπου Σεραφείµ, Πατριαρ-
χείου καί Κυβερνήσεως, µέ πρωτο-
στατοῦντα τόν ὑπουργό Παιδείας
Γεώρ. Ράλλη, κατόρθωσε νά κλείσει
τήν δίοδο γιά ἐπίλυσή του, σφρα-
γίζοντας τή θύρα τᾹς διοικητικᾹς
δικαιοσύνης.ὉἈρχιεπίσκοποςἡσύ-
χασε, γιατί µπόρεσε καί κράτησε
µακριά τούς ἐξόριστους ἀδελφούς
του, θύµατα τᾹς διωκτικᾹς µανίας
του. Ὁ ὑπουργός Ράλλης, ἐκπλη-

ρώνοντας ἐντεταλµένη ἀποστολή -
ποιός ξέρει ποιῶν ὕποπτων κύ-
κλων- κράτησε δυναµικά στελέχη
τᾹς Ἐκκλησίας τᾹς Ἑλλάδος ἐκτός
τᾹς διοικήσεως. Καί τό Πατριαρχεῖο
συνεπικούρησε, ἀντλώντας -µέ συν-
ταγµατικές καί νοµοθετικές ρυθµί-
σεις- ὡς ἀνταλλάγµατα προνόµια
καί δικαιοδοσίες στήν ἀνεξάρτητη
Ἑλληνική Ἐκκλησία. Ὅλοι ἡρέµη-
σαν καί ἡσύχασαν. Ὁ µητροπολί-
της ἈττικᾹς Νικόδηµος καί οἱ συν-
εξόριστοι ἀδελφοί του συνέχισαν
τή σταυρωµένη πορεία τους, πο-
ρεία διωγµῶν καί θλίψεων καί ἐξο-
ρίας.
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ια΄
Ἡ «Μονή Νικοδήµου»

Ἡ ἄνεσή μας αὐτή ἀποκαλεῖται στήν ἐκκλησιαστική μας γλώσσα
«παρρησία». Ἐλεύθερος λόγος. Θαρρετή ἀναφορά. Ἀνεμπόδιστη
ἔκφραση τῶν αἰσθημάτων μας καί τῶν αἰτημάτων μας.

Ἀνάμεσα σέ μᾶς καί στό Θεό δέν ὑπάρχει χάσμα. Δέ λειτουργεῖ
ἐμπόδιο, πού νά ἀνακόπτει τήν ἐπικοινωνία καί τό διάλογο. Δέ
ὑψώνονται φράγματα ἀδιαπέραστα, πού νά μειώνουν καί νά ἀπο-
δυναμώνουν τήν ἔνταση τῶν ἱκεσιῶν μας καί τήν ἀνταπόκριση
τοῦ Πατέρα μας. Mιλᾶμε μέ παρρησία. Ἀκουγόμαστε μέ στοργή
καί μέ ἀγάπη. Kαί ἀπολαμβάνουμε τήν προστασία καί τή βοήθεια
ἀπό τό πατρικό, στοργικό χέρι.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ
(“Θυσίαν αἰνέσεως”, σελ. 187-189)
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Σέ πολλές περιπτώσεις συνεχῶν
ἀδιεξόδων στό ἐκκλησιαστικό πρό-
βληµα ὁ µητροπολίτης ἈττικᾹς δε-
χόταν ἀπό ἀνθρώπους τοῦ περι-
βάλλοντός του, πού ἔβλεπαν νά τα-
λαιπωρεῖται ἀπό τίς πράξεις ἀδι-
κίας καί σκληρότητας τᾹς διοίκησης
τᾹς Ἐκκλησίας πρός τό πρόσωπό
του καί πρός τά πρόσωπα τῶν
ἀδελφῶν του, τήν παρακάτω εἰσή-
γηση: Ἀποτραβήξου ἀπό ὅλη αὐτή
τήν ἀθλιότητα σέ ἕνα µοναστηράκι
νά ζήσεις µέ ἡρεµία τό ὑπόλοιπο
τᾹς ζωᾹς σου. Ἡ ἀπάντηση σέ αὐτή
τήν πρόταση ἦταν πάντα καί σθε-
ναρά ἀρνητική. Ἐξηγοῦσε λοιπόν:
Εἶµαι ἐπίσκοπος τᾹς Ἐκκλησίας. Τό
χρέος µου εἶναι κοντά στό λαό µου.
Μπορεῖ νά ἀποµακρύνθηκα µέ τή
βία ἀπό τά παιδιά µου, ἀλλά δέν
παύω ποτέ νά εἶµαι ὁ πατέρας το-
υς. Ἡ θέση µου εἶναι πάντα κοντά
τους, στό βαθµό πού οἱ ἐξωτερικές
συνθᾹκες µοῦ τό ἐπιτρέπουν.

Ἡ στάση αὐτή δέν ἔδειχνε µιά
ἀπαξίωση πρός τή µοναχική ζωή.
Ἀπό τά νεανικά του χρόνια ὁ Ἀτ-
τικᾹς Νικόδηµος εἶχε ἐντρυφήσει
στή ζωή τᾹς ἀφιέρωσης. Ὁ ἴδιος
εἶχε ζήσει στή νεαρή του ἡλικία στό
πνεῦµα τᾹς ὑπακοᾹς, τᾹς πτωχείας
καί τᾹς ἄσκησης. Εἶχε δρέψει τούς
γλυκούς καρπούς τᾹς ἀφιερωµέ-
νης ζωᾹς. Μάλιστα, πολύ πρώιµα,
ἤδη ἀπό τά χρόνια πού βρισκόταν
στήν ἀδελφότητα θεολόγων ΖΩΗ,
εἶχε κάνει τήν προσπάθεια νά ἐµ-
πνεύσει τή ζωή τᾹς ἀφιέρωσης, ἤ
καί τή ζωή τᾹς ἱερατικᾹς διακονίας,

σέ πολλούς νέους ἀνθρώπους.
Πολλοί ἀπόαὐτούς, πράγµατι, ἀκο-
λούθησαν τήν ἀφιερωµένη ζωή, ἀν-
έλαβαν τά βαριά ἱερατικά καθήκον-
τα καί βρέθηκαν νά διαποιµαίνουν,
µέ φόβο Θεοῦ καί συναίσθηση τοῦ
µεγέθους τοῦ λειτουργήµατός τους,
τά ποίµνιά τους σέ διάφορα σηµεῖα
τᾹς πατρίδας µας. Εἶχε ἀπό τά νεώ-
τερα χρόνια τᾹς ζωᾹς του µέχρι τά
γεράµατά του τήν ἄποψη ὅτι ἔχει
χρέος ἡ προηγούµενη γενιά νά κο-
πιάσει καί νά δώσει τίς νέες ἀφιε-
ρωµένες στόν Κύριο ὑπάρξεις, τούς
νέους ποιµένες καί ἱερεῖς τᾹς Ἐκ-
κλησίας. Χρέος εὐθύνης γιά τήν ἀνα-
βάθµιση στό µοναχικό καί ἱερατικό
χῶρο.

Καί στά χρόνια τᾹς ἐνεργοῦ δια-
κονίας του στήν µητρόπολή του,
τά µοναστήρια τᾹς ἐπαρχίας του
ἦταν οἱ χῶροι πού ἔβρισκε τόν ἑαυ-
τό του, ἀνέπνεε τό ὀξυγόνο τᾹς λα-
τρείας τοῦ Θεοῦ, ἀλληλοστηρίζον-
ταν µέ τούς ἀγωνιζοµένους ἀφιε-
ρωµένους ἐν Χριστῷ ἀδελφούς καί
ἀδελφές του. Καί ὁ ἴδιος δέν ἔπαψε
νά παρακινεῖ στή µοναχική ζωή καί
νά ἐπιστρατεύει νέους στήν ἱερατι-
κή διακονία.

Τό ἀξιοσηµείωτο εἶναι ὅτι καί
στά χρόνια τᾹς περιπέτειας, τοῦ
διωγµοῦ καί τᾹς ἐξορίας του, ὁ ζᾹ-
λος αὐτός γιά τήν καλλιέργεια τῶν
µοναχικῶν καί ἱερατικῶν κλήσεων
δέν τόν ἐγκατέλειψε. Ὅσο ἔβλεπε
τό σκληρό πρόσωπο ἐπισκόπων
πού πᾹραν στά χέρια τους τή διοί-
κηση τᾹς Ἐκκλησίας, ὅσο διαπίστω-
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νε τήν ἐκτροπή τους ἀπό τόν εὐαγ-
γελικό καί πατερικό λόγο, ὅσο πα-
ρατηροῦσε τά ἀδιέξοδα τᾹς Ἑλλαδι-
κᾹς Ἐκκλησίας ἀπό τήν καταπά-
τηση τῶν Ἱερῶν Κανόνων, τήν αὐθ-
αιρεσία, τίς ἰδιοτέλειες καί τίς σκο-
πιµότητες τῶν ἐπί µέρους προσώ-
πων τᾹς Ἐκκλησίας τόσο αὔξανε ἡ
ἀνησυχία του γιά τό µέλλον τᾹς
Ἐκκλησίας. Αἰσθανόταν πιό µεγά-
λο τό χρέος γιά τήν ἐπάνδρωση τᾹς
Ἐκκλησίας µέ νέο αἷµα, µέ ψυχές
ἁγνές καί ἀφιερωµένες, µέ ἀνθρώ-
πους τᾹς ἄσκησης καί τᾹς προσευ-
χᾹς, µέ πιστά µέλη τᾹς Ἐκκλησίας
πού µετέχουν στά µυστήρια τᾹς
Ἐκκλησίας καί ἁγιάζονται ἀπό αὐ-
τά. Ἡ πορεία γιά ἕνα νέο κλίµα στήν
Ἐκκλησία εἶναι κοπιαστική καί ἐπί-
πονη. Τό οἰκοδόµηµα τᾹς Ἐκκλη-
σίας, πού χαρακτηρίζεται ἀπό τό
εὐαγγελικό καί πατερικό ἦθος, κτί-
ζεται λιθαράκι-λιθαράκι καθηµερι-
νά µέ τή Χάρη τοῦ Θεοῦ καί τήν κο-
πιαστική ἐργασία τῶν ποιµένων.

Θά περίµενε κανείς τήν περίοδο
αὐτή, µετά τήν βίαιη ἔκπτωσή του
ἀπό τόν θρόνο, ὅτι οἱ εὐκαιρίες γιά
µοναχικές καί ἱερατικές κλήσεις θά
λιγόστευαν γιά τό µητροπολίτη Ἀτ-
τικᾹς Νικόδηµο. Τό ἀντίθετο ὅµως
συνέβη. Ὅλοι οἱ νέοι ἄνθρωποι πού
τόν ἐπισκέπτονταν στό φτωχικό
σπιτάκι τᾹς Ἁγίας ΠαρασκευᾹς γιά
νά µετάσχουν στή θεία Λειτουργία
καί νά ἐπικοινωνήσουν µαζί του,
ἔβλεπαν ἕναν ταπεινό καί προσηνᾹ
ἐπίσκοπο, πού ζοῦσε µέσα στήν
ἡσυχία τᾹς ἐξορίας του τήν πτωχεία

καί τή λατρεία τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ.
Παράλληλα, ἔβλεπαν τό βαθύ γνώ-
στη τᾹς πατερικᾹς παράδοσης τᾹς
Ἐκκλησίας ἀλλά καί τόν ἐπίσκοπο
πού παρακολουθοῦσε τόν παλµό
τῶν γεγονότων τᾹς ἐπικαιρότητας
καί µποροῦσε νά τοποθετηθεῖ µέ
ἄνεση ἀπέναντι σ᾿αὐτά. Ἔβλεπαν
τόν ἐπίσκοπο νά παίρνει τό πετρα-
χήλι του γιά νά ἀκούσει τόν στε-
ναγµό τῶν πεσµένων στίς ἁµαρτίες
ἀνθρώπων καί νά τούς χαρίζει τήν
ἄφεση τῶν ἁµαρτιῶν καί τήν προο-
πτική µις ἀνακαινισµένης ἐν Χρι-
στῷ ζωᾹς. Στό πρόσωπο αὐτοῦ τοῦ
ταλαιπωρηµένου ἀπό τήν προσω-
πική του περιπέτεια ἐπισκόπου
ἔβλεπαν τί µπορεῖ νά πετύχει µιά
ἀφιερωµένη ψυχή, διαπίστωναν τό
δυναµισµό τᾹς χαρισµατικᾹς ἱερω-
σύνης καί τό µήνυµα παρηγορις
πού ἔχει νά προσφέρει αὐτή στό
σύγχρονο ἄνθρωπο. Τό ὅραµα καί
ἡ κλήση, λοιπόν, τᾹς ἀφιέρωσης καί
τᾹς ἱερωσύνης ἄνοιγε µπροστά
τους.

Πόσοι καί πόσοι δέν χειραγω-
γήθηκαν ἀπό τόν πονεµένο αὐτό
ἐπίσκοπο στήν πορεία πρός τή µο-
νή τᾹς µετανοίας τους ἤ πρός τίς
ἱερές βαθµίδες τοῦ ἁγίου θυσια-
στηρίου; Αὐτό ὅµως πού στεκόταν
πάντα ἀγκάθι µέσα του ἦταν ὅτι, ἐ-
νῶ µετεῖχε ἐκεῖνος µόνο στήν πνευ-
µατική αὐτή χειραγώγηση πρός τόν
µοναχισµό καί τήν ἱερωσύνη τῶν
νέων, ὅταν ἐρχόταν ἡ ὥρα τᾹς κου-
ρς ἤ τᾹς χειροτονίας, τό γεγονός
αὐτό συνέβαινε κάπου µακριά ἀπό
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αὐτόν, δέν µποροῦσε νά µετέχει σ’’
αὐτό. Λέει στό ἡµερολόγιό του: «12-
02-1977. Πικραµένη ἡ ψυχή µου. Ἕνας
πατέρας πού δέν ἔχει τό δικαίωµα
νά χειραγωγήση στό ἱερό θυσιαστή -
ριο τά παιδιά του. Εἶναι κἰ  αὐτό ἕνα
κοµµάτι τοῦ σταυροῦ». Καί στή συνέ -
χεια, ἡ νέα µοναχική ἤ ἱερατική πο-
ρεία τοῦ νέου βρισκόταν µακριά
ἀπό τόν ἀγαπηµένο του ἐπίσκοπο.
Προσέφερε, δηλαδή, µέ ὅλη του τήν
καρδιά ὁ ἐπίσκοπος τήν κοπιώδη
ἐργασία χωρίς νά µπορεῖ νά ἀπο-
λαύσει τόν γλυκό καρπό.

Κάποια στιγµή µετά τό 1980 κά-
ποιοι νεώτεροι ἀδελφοί πού ἐπιθυ -
µοῦσαν τή µοναχική ζωή, πνευµα-
τικά παιδιά τοῦ ἐπισκόπου Νικοδή-
µου, τοῦ ἐξέφρασαν τήν ἐπιθυµία
τους νά ζήσουν τήν ἀφιέρωσή τους
µέ πνευµατικό ὁδηγό τόν ἴδιο. Μέ
χαρά καί συγκίνηση τότε παρα δό -
θηκε στό θέληµα τοῦ Θεοῦ καί δρα-
στηριοποιήθηκε στή δηµιουργία
µις µοναστικᾹς ἀδελφότητας. 

Στήν ἀρχή οἱ προσπάθειες τοῦ
ἈττικᾹς Νικοδήµου ἐπικεντρώθη-
καν στήν ἐπάνδρωση ἤδη ὑπάρχου-
σας ΜονᾹς σέ κάποια ἄλλη µητρό-
πολη. Τοῦ προτάθηκαν µάλιστα
ἀπό γνωστό του µητροπολίτη δύο
ἐναλλακτικές λύσεις, στίς ὁποῖες
συγκατατέθηκε. Ὅµως, τελικά κα -
µία ἀπό τίς δυό περιπτώσεις δέν
εὐοδώθηκε ἀπό τόν ἐπιχώριο µη -
τρο πολίτη, µέ ἀποτέλεσµα νά στρα-
φεῖ πλέον στήν προσπάθεια γιά δη -
µιουργία νέας µονᾹς στήν περιοχή
τᾹς ἈττικᾹς. 

Περί τά δύο χρόνια χρειάστηκαν
γιά νά ἐξευρεθεῖ καί νά ἀγορασθεῖ
ὁ κατάλληλος χῶρος στή θέση Λο-
γοστάρι, πέντε χιλιόµετρα δυτικά
τοῦ Αὐλώνα ἈττικᾹς, γιά τή δηµι -
ουρ γία τᾹς ΜονᾹς. Καί µετά, τουλά -
χιστον ἄλλα ὀκτώ χρόνια κόπου γιά
τήν ἀνοικοδόµηση µικρῶν σχετικά
κτιριακῶν ἐγκαταστάσεων καί τοῦ
ἱεροῦ Ναοῦ (καθολικοῦ) τᾹς ΜονᾹς.
Ἐπί πλέον, δέκα ἀκόµα χρόνια πέ -
ρασαν γιά νά ὁλοκληρωθεῖ ὁ Ναός
µέ τίς ἁγιογραφίες καί τά διάφορα
µαρµαρόγλυπτα κοµµάτια (τέµ-
πλο, ἄµβωνας, δεσποτικό κ.ἄ.).

Ἡ ὀνοµασία τόσο τᾹς µονᾹς ὅσο
καί τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ της (καθολικοῦ)
ἦταν ἔµπνευση τοῦ µητροπολίτη.
Ση µατοδοτοῦσε τό ὅραµα καί κα-
ταδείκνυε τήν πορεία πού ὀνειρευ -
όταν ὁ ἐπίσκοπος νά ἀκολουθήσει
ἡ µονή. «Μονή Νέου Στουδίου» ἦταν
ἡ ἐπιλογή τοῦ ὀνόµατος τᾹς ΜονᾹς.
Θύµιζε τήν φηµισµένη «Μονή Στου-
δίου» τᾹς Κωνσταντινούπολης, πού
τήν χαρακτήριζαν: α) ἡ λατρεία τοῦ
Θεοῦ («Μονή τῶν ἀκοιµήτων» εἶχε
σέ κάποια ἱστορική φάση ὀνοµα-
σθεῖ, γιατί ὑπᾹρχε προσευχή κατά
τή διάρκεια ὅλου τοῦ εἰκοσιτετρα -
ώρου), β) ἡ ἄσκηση στήν πνευµατι-
κή ζωή καί γ) ἡ ζωντανή παρουσία
τᾹς ΜονᾹς στά ἐκκλησιαστικά πρά -
γµατα (οἱ Στουδίτες µέ τήν ἐπιρροή
τους στίς µεγάλες λαϊκές µάζες τῶν
πιστῶν ξεσήκωναν πραγµατική
ἐπα   νάσταση ὁποτεδήποτε ἐκκλη -
σι α   στικά πρόσωπα, ἀκόµα καί ὁ
ἴδιος ὁ Πατριάρχης, ἐκτρέπονταν
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ἀπό τήν Κανονική τάξη τᾹς Ἐκκλη -
σίας). Ὡς ζωή λοιπόν λατρείας,
ἄσκησης καί δυναµικᾹς παρουσίας
στά ἐκκλησιαστικά πράγµατα ὁρα-
µατίστηκε τή ζωή στό µικρό αὐτό
κοινόβιο πού δηµιούργησε. Τό πρῶ -
το µικρό παρεκκλήσιο (ἐντός τοῦ
κτιρίου τᾹς µονᾹς) τό ἀφιέρωσε νά
τιµται (ὅπως καί ἡ Μονή Στουδίου)
στήν µνήµη τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ
Βαπτιστοῦ (29 Αὐγούστου). (Ἀργό-
τερα, ὑποδείχθηκε ἀπό ὀρειβάτη
ἐπι σκέπτη τᾹς ΜονᾹς ὅτι δίπλα
ἀκρι βῶς ἀπό τό µοναστήρι ὑπᾹρχε
µικρό παλαιό ἐκκλησάκι Κοµνη -
νείου ἐποχᾹς ἀφιερωµένο στόν Ἰω -
άννη Βαπτιστή (βλέπε «Ἀρχεῖο τῶν
Βυζαντινῶν µνηµίων τᾹς Ἑλλάδος»,
Ἀναστ. Ὁρλάνδου, τόµ. Ε, 1939-40
τεῦχος 2, σελ. 148-152).

Τό καθολικό τᾹς ΜονᾹς θέλησε ὁ
µητροπολίτης ἈττικᾹς νά τό ἀφιε -
ρώ σει στούς Πατέρες πού συνᾹλ -
θαν στίς ἑπτά Οἰκουµενικές Συνό-
δους (πρώτη Κυριακή µετά τίς 11
Ἰουλίου). Οἱ Ἁγιοπνευµατικές αὐ -
τές συνάξεις τῶν ἐπισκόπων πέτυ -
χαν δύο µεγάλες νίκες. ∆ιατύπω-
σαν τήν ἀληθινή διδασκαλία τᾹς Ἐκ -
κλησίας µας, σπρώχνοντας στό πε-
ριθώριο τίς αἱρετικές διδασκαλίες.
Ἔλυσαν σοβαρά διοικητικά καί
πνευ µατικά θέµατα τᾹς Ἐκκλησίας,
βασιζόµενοι στόν εὐαγγελικό λόγο
καί τήν πατερική παράδοση καί δια -
τυπώνοντας ἔτσι τούς Ἱερούς Κα -
νό νες τᾹς Ἐκκλησίας. Ἡ ἐπιλογή
αὐτή γιά τό Ναό (τό καθολικό) τᾹς
ΜονᾹς ἔδειχνε τόν πόθο του ὡς ἐπι -

σκόπου τᾹς Ἐκκλησίας νά ξαναλει-
τουργήσει τό συνοδικό σύστηµα σέ
µιά Ἁγιοπνευµατική βάση. Ἡ Ἱερά
Σύνοδος νά ὁρθοτοµεῖ τό λόγο τᾹς
ἀληθείας καί νά ἐπανεντροχιαστεῖ
στή γραµµή τῶν Κανόνων τᾹς Ἐκ -
κλη σίας καί τᾹς καθαρότητας τᾹς
εὐαγγελικᾹς διδασκαλίας.

Ἕνα σηµαντικό στοιχεῖο τᾹς ἐσω  -
τερικᾹς διάθεσης τοῦ µητροπο λίτη
ἈττικᾹς Νικοδήµου: Ἀπό τή στιγµή
πού ἀποδέχθηκε νά εἶναι ὁ πνευ -
µατικός καθοδηγός, ὁ γέροντας, ὁ
ἡγούµενος κάποιων ψυχῶν, ἔσκυ -
ψε καί ἐντρύφησε στήν ἐµπειρία
τῶν ἀσκητῶν Πατέρων τᾹς Ἐκκλη -
σίας. Ὁ βαθύς θεολόγος ἐπίσκο-
πος, πού σ��ὅλη τήν ἀφιερωµένη πο-
ρεία του -καί περισσότερο τή δεκα-
ετία µετά τήν ἐξορία του- ἐντρυ -
φοῦσε στούς Καππαδόκες Πατέ -
ρες, τόν Ἰωάννη τόν Χρυσόστοµο,
τό ∆αµασκηνό, τό Μάξιµο ὁµολογη -
τή καί τόσους ἄλλους Πατέρες, τώ -
ρα ἐρχόταν κοντά στήν ἐµπειρία
καί τή σοφία τῶν ἁπλῶν ἀσκητῶν
Πατέρων. Μελέτησε συστηµατικά
τόν «Εὐεργετινό» καί ρουφοῦσε µέ
εὐχαρίστηση τό µέλι τᾹς διδασκα -
λίας τους. Θαύ µαζε τούς ἀγῶνες
τους, τή διακριτικότητά τους, τή
σο φία τους, τήν τόσο βαθιά ἐµπει-
ρία τους, τήν τόσο συστηµατική
παι δαγωγία τους, πού βοηθοῦσε
τίς ψυχές τῶν ἄλλων µοναχῶν νά
βροῦν τό µονοπάτι γιά τή βασιλεία
τοῦ Θεοῦ.

Μέ ὅλον αὐτόν τόν πνευµατικό
ὁπλισµό πορεύθηκε ταπεινά τριάν-
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τα ὁλόκληρα χρόνια (1983-2013), µέ -
χρι τή µέρα τᾹς τελευτᾹς του, στήν
πνευµατική αὐτή παλαίστρα πού
δηµιούργησε. Ἡ καθηµερινότη τά
του µέσα στήν πτωχεία, τήν ἁπλό -
τητα καί τήν ἡρεµία. Παρ��ὅλη τή
δυναµικότητα τοῦ χαρακτᾹρα του,
µποροῦσε νά τιθασεύει τό θυ µικό
τᾹς ψυχᾹς του καί νά κατευνάζει
ἔτσι τίς ἐρχόµενες ταραχές πού
ἐνσκήπτουν σέ κάθε ὁµάδα ἀν -
θρώπων. Κύριο χαρακτηριστικό
τᾹς µοναστικᾹς ζωᾹς του ἦταν ὅτι
ὅλος ὁ διωγµός ἀπό τή διοίκηση τᾹς
Ἐκκλησίας, πού συνεχίστηκε καί
πε ραιτέρω, καί ὅλες οἱ περιπέτειες
πού ἀκολουθοῦσαν ἡ µία τήν ἄλλη,
δέν µποροῦσαν νά διαταράξουν
στό παραµικρό τήν ἠρε µία τᾹς καθ-
ηµερινότητάς του. Ποτέ δέν κρα-

τοῦσε ἀπωθηµένα µέσα του, ποτέ
δέ συσ σώρευε ἐµπάθειες ἀκόµα καί
πρός τούς διῶκτες του, ποτέ δέν
ξέ σπαγε τυφλά ἀπό καταστάσεις
πού δέν εἶχε µπορέσει νά ἐλέγξει
µέ σα του. 

Μέ ὅλον αὐτόν, λοιπόν, τό διω -
γµό µπόρεσαν καί προσέφεραν
στόν µητροπολίτη ἈττικᾹς Νικόδη -
µο καί αὐτή τήν εὐλογία, τό µονα-
στήρι του, τήν «Μονή Νικοδήµου»
ὅπως τήν γνωρίζει ὁ πολύς κόσµος.
Τό χῶρο πού µέ τή λατρεία τοῦ Θε-
οῦ καί τήν ἄσκηση ἑτοίµασε τήν
ψυχή του γιά τήν ἔξοδο ἀπό τόν
πολυ τάραχο βίο του. Ὅµως, ἡ «Μο-
νή Νικοδήµου» δέν ἦταν τό τελευ-
ταῖο κεφάλαιο τᾹς ζωᾹς του καί
τῶν ἀγώ νων του. 

Ἀρχιµ. Εἰρηναῖος Μπουσδέκης
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Ἡ στάση

τοῦ Ἀττικῆς καί Μεγαρίδος Νικοδήμου

στό

ἐκκλησιαστικό πρόβλημα

5. Ἡ θύελλα μετά τήν ἀδιαλλαξία τοῦ 
Ἀρχιεπισκόπου Σεραφείμ

ΜΥΘΟΙ 
ΚΑΙ

ΑΛΗΘΕΙΕΣ

Μετά τό Βατερλώ τῆς Ἱεραρχίας
τῆς 7ης-3-1991, λόγῳ τῆς ἀδιαλ -

λα ξίας τοῦ ἠθικοῦ αὐτουργοῦ τῆς
ἀπο  τυχίας συναινετικῆς λύσεως τοῦ
ἐκκλησιαστικοῦ προβλήματος, τοῦ
Ἀρχιεπισκόπου Σεραφείμ, ὁ μητρο-

πολίτης Ἀττικῆς Νικόδημος ἐκφράζει
τήν ἀπογοήτευσή του καί παίρνει ἀμέ-
σως τίς ἀποφάσεις του. Δεῖτε τί γρά -
φει στό βιβλίο του «Εἰπέ τῇ Ἐκκλησίᾳ»
(σελ. 318):     

«Τήν ὥρα πού συνεδρίαζε ἡ  Ἱε  ραρ- 
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χία ἐμφανίστηκε στά συνοδικά γρα -
φεῖα ὁ γενικός γραμματέας Θρησκευ -
μάτων κ. Γ. Παπακωνσταντίνου, ὁ
ὁποῖος δήλωνε στούς συνοδικούς ὅτι
ἐπιθυμία τοῦ πρωθυπουργοῦ κ. Κων.
Μητσοτάκη εἶναι νά διευθετηθεῖ ἡ
ἐκκρεμότητα, χωρίς ὁ ἴδιος νά ἔχει
καμμιά ἀνάμιξη. Ὅπως χαρακτηριστι-
κά εἶπε ὁ κ. Γ. Παπακωνσταντίνου,
"ἐπιθυμία τοῦ Πρωθυπουργοῦ εἶναι
νά γίνουν ὅλα μέ βάση τούς ἱερούς
Κανόνες". 

Ἄν ἡ Ἱεραρχία ἀφινόταν ἐλεύθε-
ρη, μπορεῖ νά περνοῦσε στιγμές ὀδύ -
νης, ἀλλά στό τέλος θά ἔφτανε σέ ὥρι -
μη λύση. Θά ἔκλεινε τήν πληγή καί θά
ἄνοιγε τόν δρόμο γιά θετική καί καρ-
ποφόρο ποιμαντική δραστηριότητα.
Ἡ πεισματική, ὅμως, ἀνασταλτική πα-
ρέμβαση τοῦ προέδρου τοῦ σώματος,
οἱ μελετημένες δολιχοδρομήσεις καί
οἱ Σταλινικές μεθοδεύσεις δέν ἄφη-
σαν νά αὐγάσει τό φῶς τῆς ἀγάπης
καί τῆς ἑνότητας στόν ὁρίζοντα. 

Ἡ ἀπογοήτευση ἀπλώθηκε σέ
εὐρύτατα στρώματα. Ὀχι μόνο στήν
ὁμάδα τῶν διωκομένων Μητροπολι -
τῶν, ἀλλά καί σ᾿ὁλόκληρο τό ἐκκλη -
σιαστικό πλήρωμα.

Ἡ Ἐπιτροπή ἀποδείχτηκε σχέδιο
ἐξαπατήσεως. Ἡ Σύνοδος τῆς Ἱεραρ -
χίας λειτούργησε σάν λόχος. 

Οἱ προτάσεις μας δέν εἶχαν πιά
κανένα νόημα. Δέν ἔπρεπε κἄν νά μέ -
νουν στό φάκελλο. Γιατί ὑπῆρχε ἡ
ὑπο ψία πώς μποροῦσαν νά χρησιμο-
ποιηθοῦν αὐθαίρετα σέ ἕνα ἀνώμαλο
τοκετό λύσεων. Γι' αὐτό φρόντισα νά
τίς ἀποσύρω. Στίς 13 Μαρτίου κατά-
θεσα ὑπόμνημα στήν Ἱερά Σύνοδο,
πού πρωτοκολλήθηκε μέ ἀριθμό Ἐμπι-
στευτικού Πρωτοκόλλου 619/13-3-
1991. Στό ὑπόμνημά μου αὐτό ἀποτυ -
πώνω τά θλιβερά γεγονότα, τήν παρ-
ελκυστική τακτική τοῦ Προκαθημέ -
νου καί τά συγκεκριμένα περιστατικά,
πού ἀλλοτριώνουν τό Συνοδικό σύ -
στη μα διοικήσεως. Καί δηλώνω ὅτι ἡ
πρόταση πού ἔκανα στήν ἐννεαμελῆ
ἐπιτροπή δέν ἔχει πιά κανένα νόημα
καί τήν ἀποσύρω». 

Πρώτη λοιπόν κίνησή του, ἀφοῦ «ἡ
ἐπιτροπή ἀποδείχθηκε σχέδιο ἐξαπα-
τήσεως» ἐκ μέρους τοῦ Ἀρχιεπισκό-
που, νά ἀποσύρει τήν συναινετική
πρό  τασή του στήν Ἱεραρχία, γιά νά
μή χρησιμοποιηθοῦν οἱ προτάσεις του
αὐθαίρετα «σέ ἕνα ἀνώμαλο τοκετό
λύσεων», ὅπως χαρακτηριστικά λέει.
Παρόμοια ἔπραξαν καί ἄλλοι Ἀρχιε -
ρεῖς, ἐκ τῶν δικαιωθέντων ἀπό τό
Σ.τ.Ε. 

Δεύτερη κίνησή του, πλέον ἀποφα-
σιστική, ἦταν νά καταδείξει στήν πρά -
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ξη ὅτι ἡ μητρόπολη Ἀττικῆς καί κανο-
νικά ἀλλά καί νομικά τοῦ ἀνήκει. Ἀπό
πλευρᾶς κανονικῆς δέν ἔπαψε οὔτε
στιγμή, ἀπό τήν ὥρα τῆς ἐκπτώσεώς
του, νά ὑποστηρίζει ὅτι εἶναι ὁ κανο-
νικός ἐπίσκοπος, πού ἐκδιώχθηκε μέ
παράβαση τῶν κανόνων, χωρίς νά τοῦ
ἀπαγγελθοῦν κατηγορίες καί χωρίς
ποτέ νά δικασθεῖ ἀπό ἐκκλησιαστικό
δικαστήριο. Ἦλθε ἡ ὥρα τώρα, μετά
τίς ἀποφάσεις τοῦ Σ.τ.Ε., νά ὑπο-
στηρίξει στήν πράξη ὅτι εἶναι πλέον
καί ὁ νόμιμος μητροπολίτης στήν μη -
τρόπολη Ἀττικῆς. Ἡ κίνηση, λοιπόν,
πού ἔκανε ἦταν, ὡς κανονικός καί νό-
μιμος μητροπολίτης, νά ἀρχίσει νά λει-
τουργεῖ στή μητρόπολή του. Στά πλαί -
σια τῆς προσπάθειας αὐτῆς λειτούρ -
γησε: 1) στίς 25-3-1991 στήν Παναγία
Ἐλευθερώτρια στόν Κοκκιναρᾶ, 2) τή
Δευτέρα τοῦ Πάσχα στόν Ἅγιο Ἀντώ -
νιο Αὐλώνα καί 3) τήν Κυριακή τοῦ
Θωμᾶ στόν Ἅγιο Παντελεήμονα Πεύ -
κης. Ἀπό τήν Κυριακή τῶν Βαΐων καί
μετά καί οἱ μητροπολίτες Λαρίσης Θε-
ολόγος καί Θεσσαλιώτιδος καί Φανα-
ριοφερσάλων λειτούργησαν καί με-
τεῖχαν καί σέ ἄλλες λατρευτικές εὐκαι-
ρίες στίς μητροπολιτικές περιφέρειές
τους.

Τό τί ἐπακολούθησε στή Σύνοδο
δέν περιγράφεται. Δεῖτε τά Πρακτικά

τῆς Συνόδου τῆς 16ης-4-1991:
«ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟ ΔΟΥ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 134η          ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑ΄

Ἐν Ἀθήναις τῇ 16ῃ Ἀπριλίου 1991
Ἡμέρα Τρίτη                           ὥρα 9 π.μ.
...............................................................
26. Ὁ Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἱ.Σ. Ἀρχιμ.
Δαμασκηνός Καρπαθάκης, πρό πά -
σης συζητήσεως, ἐνημέρωσε τό σῶμα
περί τῆς πορείας τοῦ ζητήματος, εἰ -
πών: Ὥς γνωστόν, κατά μήνα Μάρ-
τιον, συνεκλήθη ἡ Ἱ.Σ. τῆς Ἱ., ἥτις εἰρ -
γάσθη διά δυό ἡμέρας, 5 καί 7 Μαρ -
τίου.

7 Μαρτίου. Ἡ Ἱ.Σ. τῆς Ἱ. ἀπεφάσι-
σεν τήν Ἵδρυσιν δυό Νέων Ἱ. Μητρο -
πόλεων, πρός ἀποκατάστασιν τῶν ἐκ -
πτώτων Ἀρχιερέων. Τήν Ἱ. Μ. Ἀγιᾶς
καί Συκουρίου καί τήν Ἱ. Μ. Πύλης
καί Μεσοχώρας.

7 Μαρτίου -τήν αὐτήν ἡμέραν. Οἱ 7
Μητροπολῖται προέβησαν εἰς δήλω-
σιν-«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ» ἔχουσαν οὕτω:
(Καταχωρίζεται ἐνταῦθα τό κείμενον
ἀποτελούμενον ἐκ 2 δακτυλογραφη -
μένων σελίδων).

7 Μαρτίου -ἐπίσης. Ὁ Σεβ. Μητρο-
πολίτης ἀπό Θεσσαλιώτιδος κ. Κων-
σταντῖνος δι’ ἐγγράφου του ἀνακαλεῖ
τάς προηγουμένας δηλώσεις του καί
κατόπιν τῶν ἀποφάσεων τῆς Ἱ.Σ.Ἱ. τῆς
7/3/91 διεκδικεῖ τήν Ἱ. Μ. Θεσσαλιώτι-
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δος καί Φαναριοφερσάλων. Μόνον εἰς
τό τέλος τοῦ ἐγγράφου του διευκρι -
νίζει ὅτι θά συναινοῦσε εἰς μίαν κανο-
νικήν καί ἀδελφικήν λύσιν, τήν ὁποίαν
τυχόν θά προέτεινε ἡ Σεπτή Ἱεραρχία.
(Καταχωρίζεται τό ἔγγραφον 1 σελίς
ἰδιόγραφος).

12 Μαρτίου. Ὁ  Σεβ. Μητροπολίτης
Σιδηροκάστρου κ. Ἰωάννης, ἀπευθύ -
νει πρός τόν Μακαριώτατον Πρόε -
δρον τῆς Ἱ. Σ. τό ὑπ’ ἀριθ. Ἐμπιστ.
Συν. Πρωτ.: 622/21-3-91 ἔγγραφόν
του, δι’ οὗ διαγράφει τήν ἀπογοήτευ-
σιν του διά τό ἀποτέλεσμά της Ἱ. Σ.
τῆς Ἱ. σχετικῶς μέ τό θέμα τῶν 8, καυ-
τηριάζων ἰδιαιτέρως τόν Μακαριώτα-
τον, καί ἐπισημαίνει λάθη καί σφάλμα-
τα.

12 Μαρτίου- ἐπίσης. Ὁ  ἀπό Ἀττικῆς
Σεβ. Μητροπολίτης κ. Νικόδημος δι’
ἐγγράφου του μακροσκελοῦς ἀποσύ -
ρει τήν πρός τήν 9μελῆ Ἐπιτροπήν τῆς
Ἱ.Σ.Ἱ. πρότασίν του, ἐπισημαίνει ὅτι
θεωρεῖ ἑαυτόν τόν Νόμιμον Μητρο-
πολίτην Ἀττικῆς καί Μεγαρίδος, χαρα -
κτηρίζει ὡς μετεώρους τούς Σεβ. Μη -
τροπολίτας Μεσογαίας καί Λαυρεω-
τικῆς κ. Ἀγαθόνικον καί Μεγάρων καί
Σαλαμῖνος κ. Βαρθολομαῖον, ζητεῖ
ἀπό τήν Ἱ.Σ.Ἱ. νά δοθῆ ἐντολή εἰς τόν
Σεβ. Μητροπολίτην Ἀττικῆς κ. Δωρό -
θε ον νά τοῦ παραδώση τήν Ἱεράν Αὐ -

τοῦ Μητρόπολιν καί ἀπειλεῖ ὅτι θά
παραστῆ, ὡς ἄλλωστε -ὡς διατείνε-
ται- δικαιοῦται, εἰς τάς Συνεδριάσεις
τῆς μελλούσης νά συνέλθη Ἱ.Σ. τῆς Ἱ.
καί τῆς Δ.Ι.Σ., ὅποτε προβλέπεται ὑπό
τῶν ἱ. κανόνων καί τῆς κειμένης Νο-
μοθεσίας.

13 Μαρτίου. Ἀρχίζουν αἱ πρῶται
ἀντιδράσεις ἐκ Καλαμπάκας. Ὁ Δή -
μαρ χος Καλαμπάκας ζητεῖ ἵδρυσιν Ἱ.
Μητροπόλεως Σταγῶν καί Μετεώ -
ρων, ἐνῶ ἀντιδρᾶ διά τήν ἵδρυσιν τῆς
Ἱ. Μ. Πύλης.

Ὁ Δήμαρχος Πύλης ἀντιθέτως εὐ -
χαριστεῖ τήν Ἱ.Σ. καί τόν Μακαριώτα-
τον Πρόεδρον διά τήν ἵδρυσιν τῆς Ἱ.
Μ. Πύλης.

14 Μαρτίου. Ἀποστέλλεται πρός
τόν Ὑπουργόν Παιδείας καί θρησκευ -
μάτων κ. Σουφλιᾶ, ἔγγραφο τοῦ Μακ.
Προέδρου της Ἱ.Σ. κ. Σεραφείμ καί
ἀπόσπασμα Πρακτικοῦ τῆς Ἱ.Σ.Ἱ. διά
τήν ἵδρυσιν τῶν 2 Νέων Ἱ. Μητροπό -
λεων. 

17 Μαρτίου. Ἀποστέλλονται ἔγγρα -
φα Συνοδικά πρός τούς 2 ἐκ τῶν 8 Γέ -
ροντας Μητροπολίτας ἀπό Ἀλεξαν-
δρουπόλεως κ. Κωνστάντιο καί ἀπό
Διδυμοτείχου κ. Κωνσταντῖνον δι ὧν
γνωρίζεται αὐτοῖς ἡ ὑπό τῆς Ἱεραρχίας
ἠθική των ἀποκατάστασις. 

19 Μαρτίου. Ἡ Ἱ.Σ. λαμβάνει ἀπαν-
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τητικόν εὐχαριστήριον ἔγγραφον ἀπό
τόν Σεβ. πρώην Διδυμοτείχου κ.
Κων/νον, ἔχον οὕτω: (καταχωρίζεται
ἐνταῦθα τό ἔγγραφον 1 σελίς.)

19 Μαρτίου. Ὁ Μακ. Πρόεδρος
ἀπο στέλλει τό ὑπ’ ἀριθ. Πρωτ. Ε.Π.
621/19-3-91 ἔγγραφο πρός τόν Ὁμότι-
μο καθηγητή τῆς Νομικῆς Σχολῆς τοῦ
Παν/μιου Ἀθηνῶν κ. Φαίδωνα Βεγλε-
ρῆν, διά νά γνωμοδοτήση ἐπί τοῦ προ -
κύψαντος Ἐκκλησ/κοῦ ζητήματος.

25 Μαρτίου. Ὁ ἀπό Ἀττικῆς κ. Νικό -
δημος λειτουργεῖ, χοροστατεῖ καί κη -
ρύττει συμπεριφερόμενος ὡς ὁ κυρι -
άρχης Μητροπολίτης εἰς Ἱ. Ναόν Πα-
ναγίας Ἐλευθερωτρίας Κοκκιναρᾶ Ἀτ -
τικῆς. 

26 Μαρτίου. Καταγγέλλει τό γεγο -
νός πρός τήν Ἱ.Σ. δι’ ἐγγράφου του ὁ
Σεβ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς κ. Δωρό -
θεος. 

28 Μαρτίου. Ἀποστέλλει ἔγγραφον
(Ε.Π. 625/28/3/91) ὁ ἀπό Παραμυθίας
κ. Παῦλος, ὑπογράφων «τ. Παραμυ -
θίας», δι’ οὗ γνωρίζει τῇ Ἱ.Σ. ὅτι δέν
προτίθεται νά δεχθῆ τήν ἱδρυθησο -
μένην Ἱ. Μητρόπολιν Ἀγιᾶς καί Συ -
κουρίου, ἡ ὁποία τοῦ εἶχε προταθεῖ
ὑπό της 9μελοῦς Ἐπιτροπῆς καί τήν
ὁποίαν εἶχε δεχθεῖ. 

29 Μαρτίου. Συνέρχεται ἡ Δ.Ι.Σ. μέ
ἀποκλειστικόν θέμα τήν πρᾶξιν τοῦ

ἀπό Ἀττικῆς κ. Νικοδήμου καί ἀποφα -
σίζει τήν ἀποστολή 2 ἐγγράφων. Ἑνός
πρός τόν Σεβ. Μητρ. ἀπό Ἀττικῆς κ.
Νικόδημον κι ἑνός πρός τούς ἑτέρους
5 ἤτοι: ἀπό Ζακύνθου κ. Ἀπόστολον,
ἀπό Θεσσαλιώτιδος κ. Κων/νον, ἀπό
Λαρίσης κ. Θεολόγον, ἀπό Τρίκκης κ.
Σεραφείμ, καί ἀπό Παραμυθίας κ.
Παῦ λον, τῶν ὁποίων τά κείμενα εὑρί -
σκονται κατακεχωρημένα ἐν τοῖς πρα -
κτικοῖς τῆς Δ.Ι.Σ. τῆς 29/3/91.

31 Μαρτίου. Λαμβάνει ἡ Ἀρχιγραμ -
ματεία τήν Γνωμοδότησιν Βεγλερῆ,
ἔχουσαν οὕτω: (Καταχωρίζεται ἐνταῦ-
θα, ἀποτελουμένη ἐξ ἑπτά δακτυλο-
γραφημένων σελίδων).
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9 Ἀπριλίου 1991. Διανέμεται ἡ Γνω-
μοδότησις διά τῆς ὑπ’ ἀριθ. 2513/ 886/ -
9-4-91 Ἐγκυκλίου της Ἱ.Σ. πρός τούς
Σεβ. Μητροπολίτας τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος.

14 Ἀπριλίου 1991. Δημοσιεύεται εἰς
τάς ἡμερησίας ἐφημερίδας «ΒΗΜΑ»
καί «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ».
...............................................................

28.  Καί ἐν συνεχείᾳ, ὁ Ἀρχιγραμ-
ματεύς ἐνημέρωσε τήν Δ.Ι.Σ. διά ἀντι-
κανονικάς ἐνεργείας εἰς ἅς προέβη -
σαν τρεῖς ἐκ τῶν 8 Μητροπολῖται με-
τά τήν λήψιν τοῦ Συνοδικοῦ Γράμμα-
τος τῆς 29ης Μαρτίου, καί τά ὁποῖα
περιῆλθον εἰς γνῶσιν τῆς Ἀρχιγραμ-
ματείας διά γραπτῶν καί προφορικῶν
καταγγελιῶν τῶν οἰκείων Ἱεραρχῶν ἤ
δι’ ἄλλων τρόπων.

29. Ὁ ἀπό Ἀττικῆς κ. Νικόδημος
ἐλειτούργησε εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγίου
Ἀντωνίου Αὐλῶνος τήν Δευτέρα τῆς
Διακαινησίμου, ἀφοῦ παρεβίασε τήν
θύρα του Ἱ. Ναοῦ.

Ἐλειτούργησε ἐπίσης εἰς τόν Ἱ. Να-
όν Ἁγίου Παντελεήμονος Πεύκης τήν
Κυριακήν τοῦ Θωμᾶ.

Κατηγγέλθη ἐπίσης ὅτι διενέμοντο
προκηρύξεις τῆς Ἐπιτροπῆς Ἀγῶνος
ὑπέρ αὐτοῦ τήν Κυριακή τοῦ Πάσχα
ἔξωθεν τοῦ Μητροπολιτικοῦ Οἴκου
Κηφισσιᾶς, ὅπου ἐτελεῖτο ἡ τελετή τοῦ

Ἐσπερινοῦ τῆς Ἀγάπης ὑπό τοῦ Σεβ.
Μητροπολίτου Ἀττικῆς κ. Δωροθέου.

Καταγγελία, ἐξ ἄλλου, κατετέθη
καί διά τήν ἄνευ γνώμης τοῦ οἰκείου
Μη τροπολίτου ἵδρυσιν τοῦ Ἡσυχα -
στη ρί ου εἰς Αὐλώνα καί διά τήν ἐκεῖ
μετ’ αὐτοῦ διαμονήν Ἱερέων τῆς Ἱ. Μ.
Νικαίας καί ἑνός τῆς Ἱ. Μ. Καρυστίας.

30. Ὁ ἀπό Λαρίσης κ. Θεολόγος,
τήν  Κυριακή τῶν Βαΐων, ἐχοροστά -
τη σεν -ἐλειτούργησεν καί ὡμίλησεν
εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ναόν τοῦ
Ἁγίου Ἀχιλλείου, τήν Τρίτη τῆς Δια -
και  νησίμου εἰς τόν  Ἅγιον Χαράλαμ-
πον Λαρίσης καί τήν Κυριακή τοῦ Θω -
μᾶ εἰς Ἅγιον Ἀθανάσιον Λαρίσης. Εἰς
τόν Ἅγιον Ἀθανάσιον ὅμως ἐγένοντο
ἔκ τροπα, καί ἐπενέβη ἡ ἀστυνομική
Ἀρ χή. Μέ τά ἔκτροπα ἠσχολήθη καί ὁ
τοπικός τύπος. Ὁ Μητροπολίτης Θεο -
λό  γος ἐνεφανίσθη καί εἰς τήν Θεσσα-
λικήν Τ.V . καί ἰσχυρίσθη ὅτι εἶναι ὁ
νόμιμος καί κανονικός Μητροπολίτης.

31. Ὁ ἀπό Θεσσαλιώτιδος κ. Κων-
σταντῖνος ἐπραγματοποίησε στίς 27
Μαρτίου συγκέντρωσιν εἰς κινημα-
τοθέατρον τῆς Καρδίτσης, εἰς τήν
ὁποί αν ὡμίλησεν ὁ Ψαρουδάκης περί
τῆς ἀποκαταστάσεώς του.

Τήν Κυριακή τῶν Βαΐων ἐλειτούρ -
γη σεν εἰς Ἱ. Ν. Ἁγίας Παρασκευῆς  
Καρ δίτσης μέ 2 συνταξιούχους ἱερεῖς,
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μέ ἕναν Ἱερομόναχον Σεραφείμ Καλα -
φατίδη καί μέ ἕναν Ἀρχιμ. Ἱεροκήρυ-
κα τῆς Ἱ. Μ. Σιδηροκάστρου ὀνόματι
Νεκτάριον Μπακόπουλον.

Τό ἑσπέρας τῆς αὐτῆς ἡμέρας εἰς
τόν Ἱ. Ναόν Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεο -
τόκου Καρδίτσης, ὅπου ἐξεφώνησε
Λόγον μέ θέμα τό θεῖον Δράμα ὅπου
ἐνέπλεξε καί τό ἰδικόν τοῦ θέμα.

Τό ἑσπέρας τῆς Μ. Πέμπτης προσε -
πάθησε νά χοροστατήση εἰς τούς Σο-
φάδες, ἀλλ’ ἀπέτυχε. Ἐδημιουργή θη
ἀκαταστασία.

Τή Δευτέρα τῆς Διακαινησίμου
ἐλειτούργησε καί ὡμίλησε εἰς τόν Ἱ. Ν.
Ζωοδόχου Πηγῆς Καρδίτσης.

Εἰς τάς 9/4/91 παρουσιάσθη εἰς τό
τοπικόν κανάλι τῆς τηλεοράσεως καί
ἐξεστόμισε βαρυτάτας ὕβρεις, καί
12/4 εἰς χωρίον Λαμπερό ἐχοροστάτη -
σε εἰς ἑσπερινόν γενόμενος δεκτός
ἀπό τόν π. Σεραφείμ Καλαφάτη.

Τήν Κυριακή τοῦ Θωμᾶ ἐλειτούρ -
γησεν εἰς χωρίον τό ὀνομαζόμενον
Πα λαιοκκλήσι.

32. Διά τόν ἀπό Ἀττικῆς κ. Νικόδη -
μον ὑπάρχει ἡ πληροφορία ὅτι ἔχει
δηλώσει ὅτι τήν Κυριακή τῶν Μυρο-
φόρων ἡμέρα τῆς ὀνομαστικῆς του
ἑορ τῆς, τήν ἐρχομένη δηλ. Κυριακή
21/4/91 θά λειτουργήση εἰς τόν Ἱ. Να-
όν Ἁγίου Γεωργίου Κηφισσιᾶς...»

Ἕνας μικρός σχολιασμός: 
Α) Προκλητική καί ἀφελής ἡ ἄποψη

ὅτι ἡ ἀπόφαση τῆς 7ης -3-1991, γιά
ἵδρυση 2 μόνο μητροπόλεων σέ κά-
ποια μικρά χωριά, ἀπέβλεπε στήν
ἀποκατάσταση ἐκπτώτων Ἀρχιερέων
(6 τόν ἀριθμό).

Β) Ἐξ ἴσου προκλητική, πού φτά-
νει τά ὅρια τῆς ἀσχημοσύνης, καί ἡ
«ἠ θική ἀποκατάσταση» τῶν 2 Γερόν-
των Μητροπολιτῶν Ἀλεξανδρουπό-
λεως Κωνσταντίου καί Διδυμοτείχου
Κωνσταντίνου. Τόν πρῶτον ἤδη τόν
εἶ χαν ἐγκαταλείψει οἱ σωματικές καί
νοητικές δυνάμεις του (κοιμήθηκε τόν
Ἰού νιο τοῦ 1991), ἐνῶ ὁ δεύτερος κα -
ταπο νημένος ἀπό τό γῆρας βρισκόταν
τότε σέ γηροκομεῖο τῆς Ἀρχιεπισκο -
πῆς Ἀθη νῶν. (Σημειωτέον ὅτι στήν
ἐννεαμελῆ ἐπιτροπή ὁ Διδυμοτείχου
Κωνσταντῖνος εἶχε δηλώσει ὅτι δέν
διεκδικεῖ τήν μητρόπολή του, λόγῳ
τοῦ γήρα τος, μέ τήν ἀπαραίτητη προ -
ϋπόθεση τῆς τακτοποιήσεως, ἀπό τήν
πλευρά τῆς Συνόδου, τῶν ὑπολοίπων
6 ἀδελ φῶν του. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος
φρόν τισε νά σπεύσει καί νά τοῦ δη -
λώσει ὅτι γίνεται δεκτή ἡ παραίτησή
του, χωρίς νά ἀποκαταστήσει οὔτε
ἕναν ἐκ τῶν “ὑπολοίπων 6).

Γ) Τά περιγραφόμενα ἀπό τόν Ἀρ -
χι γραμματέα γεγονότα δείχνουν τό
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ἐκρηκτικό κλίμα πού δημιούργησε ἡ
ἀπόλυτη ἀδιαλλαξία τοῦ Ἀρχιεπισκό-
που Σεραφείμ:

-Τρεῖς μητροπολίτες, ὁ Θεσσαλιώ -
τιδος Κωνσταντίνος, ὁ Ἀττικῆς Νικό -
δημος καί ὁ Παραμυθίας Παῦλος,
ἀπο σύρουν τίς συναινετικές προτά-
σεις πού ὑπέβαλαν στήν ἐννεαμελῆ
Ἐπιτροπή.

-Τρεῖς μητροπολίτες, ὁ Ἀττικῆς Νι -
κόδημος, ὁ Λαρίσης Θεολόγος καί ὁ
Θεσσαλιώτιδος Κωνσταντῖνος, λει -
τουρ γοῦν καί μετέχουν σέ ἄλλες λα-
τρευτικές εὐκαιρίες σέ ναούς τῶν μη -
τροπόλεών τους. 

-Ἡ Σύνοδος, μέ τήν ἔντονη παρα -
κίνηση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Σεραφείμ,
στήν προσπάθειά της νά συμμαζέψει
τήν μή ἐλεγχόμενη πλέον κατάσταση,
στήν ἀρχή ἀπειλεῖ καί μετά καλεῖ γιά
ἐξηγήσεις καί ἀπειλεῖ νά τιμωρήσει μέ
ἐκκλησιαστικά δικαστήρια τούς πιό
“ζωηρούς” μητροπολίτες.

Τελειώνοντας τήν ἀναφορά μας

αὐτή, νά ἀπαντήσουμε σέ μιά ἐρώτηση
πού εὔλογα μπορεῖ νά ἀπασχολήσει
ὁποιοδήποτε καλοπροαίρετο πιστό μέ-
λος τῆς Ἐκκλησίας μας: Μήπως ἡ κί -
νηση τῶν 3 μητροπολιτῶν νά λειτουρ -
γήσουν στίς μητροπολιτικές τους πε -
ριφέρειες πρίν δοθεῖ μιά ἐκκλησιαστι-
κή λύση (ὑπῆρχε ἄραγε ἡ πρόθεση νά
δοθεῖ μιά τέτοια λύση;), ἦταν ἀκραία; 

Κατ’ ἀρχάς, ἡ ἐπιδίωξη τῶν δι -
καιω θέντων ἀπό τό Συμβούλιο τῆς
Ἐπικρα τείας μητροπολιτῶν ἦταν νά
λυθεῖ τό ὅλο θέμα εἰρηνικά μέ μιά συν -
εννόηση μέ τήν Σύνοδο. Σ’ αὐτή τήν
κατεύθυν ση στράφηκαν, ἀλλά συνάν-
τησαν τήν ἀδιαλλαξία καί τήν δολο -
πλο κία ἀπό τή μεριά τοῦ Ἀρχιεπισκό -
που Σερα φείμ.

Γιά τήν κανονική ἐκτροπή τοῦ
Ἀρχιεπισκόπου, ἤδη ἀπό τό 1974 -πού
συνέβησαν οἱ ἀντικανονικές ἐκπτώ -
σεις τῶν 12 μητροπολιτῶν- εἶχε στιγ-
ματιστεῖ ἡ στάση του καί ἀπό τούς 12
ἀλλά καί ἀπό πλειάδα ἄλλων μελῶν
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τῆς Ἐκκλησίας. Μετά τίς ἀποφάσεις
τῆς διοικητικῆς δικαιοσύνης ἔδειξε
στήν πράξη ὅτι καταπατάει ἀκόμα καί
τό ἀνθρώπινο δίκαιο. Καταστρατηγεῖ
τό Σύνταγμα καί τούς Νόμους τοῦ
κράτους. Καί νά σκεφτεῖ κανείς ὅτι τή
μέρα τῆς χειροτονίας του ὡς ἐπισκό-
που ὁ Ἀρχιεπίσκοπος εἶχε δώσει ἱερό
ὅρκο ἐνώπιον Θεοῦ καί Ἐκκλησίας νά
τηρεῖ τούς Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας.
Καί μέ τή διαβεβαίωσή του εἶχε ὁρκι-
σθεῖ ἐνώπιον τοῦ κρατικοῦ ἄρχοντος,
ὡς ὄργανο διοικήσεως ἑνός Νομικοῦ
προσώπου Δημοσίου Δικαίου, ὅτι θά
τηρεῖ τό Σύνταγμα καί τούς Νόμους
τοῦ κράτους. (Τό Σύνταγμα κελεύει
ρη τά νά διώκονται ποινικά τά ὄργανα
διοικήσεως πού ἀρνούνται νά τηρή-
σουν τίς ἀποφάσεις τοῦ Συμβουλίου
τῆς Ἐπικρατείας (Σ.τ.Ε.). Ὁ Ἀρχιε πί -
σκοπος καί πλειάδα ἐπισκόπων, τρι -
ῶν συνοδικῶν περιόδων -1991, 1992,
1993- ἀρνήθηκαν νά τηρήσουν τίς
ἀποφάσεις τοῦ Σ.τ.Ε. καί πῆραν ἀπο-
φάσεις ἀντίθετες μέ αὐτές –γιά τό λό-
γο αὐτό μάλιστα ἀσκήθηκαν ποινικές
διώξεις ἐναντίον 33 μητροπολιτῶν καί

τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἀπό τήν ποινική
δικαιοσύνη).

Ὅλα τά παραπάνω δέν ἀποτελοῦν
ἀκραία ἐκτροπή ἐπιορκίας, αὐθαιρε -
σίας καί σκληρῆς καταπάτησης θείου
καί ἀνθρωπίνου δικαίου; Τό ὅτι λοιπόν
κάποιοι ἐπίσκοποι (οἱ τρεῖς, Ἀττικῆς
Νικόδημος, Λαρίσης Θεολόγος καί
Θεσ σαλιώτιδος Κωνσταντῖνος) ἀντι -
στά θηκαν στόν κατήφορο καί ἀνα -
χαίτη σαν τήν καταστροφική γιά τήν
Ἐκκλη σία πορεία μερικῶν πρωτοστα -
τῶν ποιμένων της μπορεῖ νά τούς τό
χρεώσει κανείς ὡς ἀκραία ἐνέργεια
στόν περίβολο τῆς Ἐκκλησίας; Συχνά
ὁ μητροπολίτης Ἀττικῆς Νικόδημος
ξεκαθάριζε ὅτι δέν εἶχε καμιά ἐμπά -
θεια γιά κανένα συνεπίσκοπό του, ἀλ -
λά ἡ ἐπισκοπική συνείδησή του ἀπαι-
τοῦσε αὐτό τό μονοπάτι τοῦ ἀγώνα
καί τῆς μαρτυρίας γιά μιά γνησιότητα
μέσα στήν Ἐκκλησία. Ἀλλά τά ἀποτε-
λέσματα τῆς σθεναρῆς καί θαρραλέας
αὐτῆς στάσης τοῦ Ἀττικῆς καί τῶν 2
συνεπισκόπων του θά τά δοῦμε στή
συνέχεια.           

EKEUHEQG PKGQOVOQGSG16

ΕΠ 337:Nea forma b.qxd 9/5/2006 12:19 AM Σελίδα 16


