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Ἀπροκλήτως  καὶ  αἰφνιδίως  ἐδέχθηκα  μιὰ  σκληρὴ  καὶ  ἀνίερη  καὶ  πλημ-
μυρισμένη  ἀπὸ  ἀσύστολα  ψεύδη  «δημοσιογραφικὴ»  ἐπίθεση  τοῦ  ἄλλοτε  
Ἀττικῆς  Μητροπολίτου  Νικοδήμου  Γκατζιρούλη ,  καὶ  θεωρῶ  ὅτι  ἔχω  πρὸ  
πάντων  χρέος  ἔναντι  τῆς  ἁγίας  ἡμῶν  Ἐκκλησίας ,  καὶ  ἔναντι  τοῦ  ἑαυτοῦ  
μου ,  μετὰ  ἀπὸ  πενήντα  (50) χρόνια  ἱερατικῆς  καὶ  ἀρχιερατικῆς  διακονίας ,  
νὰ  δια-ψεύσω  αὐτὸν  τὸν  δύστροπο  καὶ  ἀσίγαστο  «δημόσιο»  ἐκκλησιαστικὸ  
κατήγο-ρο  γιὰ  ὅσα  νοσηρὰ  ἔπλεξε  στὴν  ταλαιπωρημένη  σκέψη  του  ἐναντίον  
μου ,  μὲ  τὴν  ὁποία  βασανίζει  ἐπὶ  χρόνια  τὴν  ἐκκλησιαστική  μας  ζωή .  Ἔκρινα  
ὅμως  νὰ  ἀπευθυνθῶ  πρὸς  τὴν  Διαρκῆ  Ἱερὰ  Σύνοδο ,  διότι  τὸ  θέμα  δὲν  εἶναι  
προσω-πικό ,  καὶ  διότι  εἰς  τὰ  Ἀρχεῖα  τῆς  Ἱερᾶς  Συνόδου  πρέπει  νὰ  ὑπάρχῃ  
ἕνα ,  ἔ-στω ,  ἁπλὸ  κείμενο  ἀντιστάσεως  στὸ  ἀτέλειωτο  ὑβρεολόγιο  καὶ  στὴ  
λαίλαπα  τῶν  ὕβρεων  τοῦ  Νικοδήμου  κατὰ  ἐκκλησιαστικῶν  προσώπων .  Δὲν  
ἔχω  οὔτε  πρόθεση  οὔτε  ἁρμοδιότητα  νὰ  ἐπεκταθῶ  στὸ  πλέγμα  αὐτὸ  τῶν  
ἀνομολογή-των  αἰτιάσεων  τοῦ  ὑπερφιάλου  ἀνδρὸς  ἐναντίον  τῆς  Ἑλλαδικῆς  
Ἐκκλησίας .  Θὰ  ὑπενθυμίσω  μόνον  τὰ  ἀτέλειωτα  νικοδημικὰ  κείμενα  
ἐναντίον  τοῦ  μακα-ριστοῦ  Ἀρχιεπισκόπου  Ἀθηνῶν  κυροῦ  Χριστοδούλου ,  
τὰ  ὁποῖα  διαρκῶς  ἐ-δημοσιεύοντο  στὸ  προσωπικὸ  δημοσιογραφικὸ  δελτίο  τοῦ  
ἀνδρὸς  ὑπὸ  τὸν  τί-τλο  «Ἐλεύθερη  Πληροφόρηση»  καὶ  τὰ  ὁποῖα  εἶχαν  
κυριολεκτικῶς  δηλητη-ριάσει  τὴν  ζωὴ  τοῦ  Χριστοδούλου  καὶ  εἶχαν  
σκανδαλίσει  τοὺς  πιστούς .  Τὸ  αὐτὸ  ἀναλογικῶς  ἔπραξε  ὁ  κ .  Νικόδημος  καὶ  
κατὰ  τοῦ  νῦν  Ἀρχιεπισκόπου  Ἀθηνῶν  κ .  Ἱερωνύμου ,  ὅταν  εἶδε  νὰ  μὴ  
ἐκπληρώνωνται  οἱ  ἐλπίδες  του  γιὰ  τὸ  προσωπικό  του  πρόβλημα ,  ἐπειδὴ  
ὑπῆρξαν  ἀνυπέρβλητες  ἐμπλοκὲς  γιὰ  τὴν  ὑπόθεσή  του  αὐτή .  

 
Ἀφοῦ ,  λοιπόν ,  ἐκόρεσε  τὸ  ἐκδικητικό  του  πάθος  ἐναντίον  τῶν  δύο  Ἀρ-

χιεπισκόπων ,  ἀλλὰ  καὶ  ἐναντίον  ἄλλων  ἀρχιερέων ,  ἀκόμη  καὶ  ἐναντίον  τοῦ  
σώματος  τῆς  Ἱεραρχίας ,  ἀναζητοῦσε  νέο ,  τοὐλάχιστον  γνωστὸ  στὴν  κοινὴ  
γνώμη ,  ἐκκλησιαστικὸ  πρόσωπο  γιὰ  νὰ  τοῦ  ἐπιτεθῇ  καὶ  νὰ  τὸ  λαβώσῃ  ὅσο  
μποροῦσε  βλαπτικώτερα .  Ἐπεχείρησε ,  λοιπόν ,  μία  ἰδιώνυμη  «τυμβωρυχία»  
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σὲ  πρόσωπα  καὶ  γεγονότα  τοῦ  ἐκκλησιαστικοῦ  παρελθόντος ,  καὶ  κραδαίνον-
τας  τὴν  βαριοπούλα ,  τῆς  γνωστῆς  συγγραφικῆς  ἱκανότητός  του ,  ἡ  ὁποία ,  λό-
γῳ  τῶν  λεκτικῶν  ἐπαναλήψεων  δείχνει  πλέον  κουρασμένη ,  ἄρχισε  τὸ  
κρημνι-στικό  του  ἔργο  ἐναντίον  μου .  Δυστυχισμένε  Νικόδημε !  Ἡ  περίπτωσή  
του  μοῦ  φέρει  στὸ  νοῦ  μου  τοὺς  λόγους  τοῦ  Κυρίου  πρὸς  τοὺς  Ἰουδαίους  :  
«ἀπο-θανεῖσθε  ἐν  ταῖς  ἁμαρτίαις  ὑμῶν»  (Ἰω .  η ’  24) .  Ὁ  Σεβ .  Νικόδημος  εἶναι  
σήμε-ρον  84 ἐτῶν  καὶ  μὲ  τὶς  σοβαρὲς  συνέπειες  ὑγιείας  τοῦ  οἱουδήποτε  
ἀνθρώπου  στὴν  ἡλικία  αὐτή .  Καὶ  ἡ  ταπεινότης  μου  διατρέχει  τὸ  77ο  ἔτος  τῆς  
ἡλικίας  της ,  καὶ  εἰλικρινῶς  δὲν  θὰ  ἤθελα  ποτὲ  νὰ  γράψω  τὸ  παρὸν  κείμενο ,  
ἀλλ ’  εἶ-μαι  ὑποχρεωμένος  νὰ  ὑπερασπισθῶ  τὸν  ἑαυτό  μου  καὶ  τὴν  ἀλήθεια  
γιὰ  πρόσωπα  καὶ  γεγονότα .  Ἡ  ἐπίθεση  ἐδημοσιεύθηκε  στὸ  προσωπικὸ  
Φυλλάδιο  τοῦ  κ .  Νικοδήμου  «Ἐλεύθερη  Πληροφόρηση» τὴν  16-7-2011 .  

 
Ὁ  ἀπρόκλητος  κατήγορός  μου  κ .  Νικόδημος  ἀπὸ  τὴν  ὁμιλία  μου  τὴν  

Κυριακὴ  τῆς  Σαμαρείτιδος  στὸν  ἱερὸ  Ναὸ  τῆς  ἁγίας  Σοφίας  Θεσσαλονί-
κης  ποὺ  μετεδίδετο  πανελληνίως  καὶ  στὸ  ἐξωτερικό  στὶς  22-5-2011 ,  
ἀπεμόνω-σε  ἕνα  ἀπόσπασμα  ἀπὸ  τὸ  διαδίκτυο  καὶ  ἔστησε   τὸ  κατηγορητήριό  
του  μὲ  τὰ  ἐξῆς  ψεύδη  :  

 
Τὸ  θέμα  ποὺ  τὸν  ἐρέθισε  ἦτο ,  γιὰ  ὅσα  εἶπα  γιὰ  τὸν  Γάλλο  Ντομινὶκ  

Στρὸς  Κάν ,  θέση  χριστιανική ,  εὐαγγελική ,  ποὺ  ἔγινε  ἀποδεκτὴ  ἀπὸ  τὴν  κοι-
νὴ  γνώμη ,  ὄχι  διότι  εἶναι  σπουδαῖος ,  ἀλλ ’  ἐπειδὴ  εἶναι  ἄνθρωπος .  Γράφει  ὅτι  
ἐγὼ  «ἀντὶ  γιὰ  κήρυγμα  διδαχῆς  καὶ  ἐξαγιασμοῦ ,  ἄρχισα  ἕνα  ὀξύ ,  καταγ-
γελτικὸ  λόγο» .  Ψεύδεται  ὁ  δέσποτας ,  διότι  χιλιάδες  πιστοί ,  καὶ  ἰδίως  οἱ  Θεσ-
σαλονικεῖς  γνωρίζουν  ὅτι  πάντοτε  ὁμιλῶ  στὸ  «Κοινωνικό»  μὲ  κήρυγμα  ἐκ  
τοῦ  ἱεροῦ  Εὐαγγελίου  τῆς  ἡμέρας  καὶ  μετὰ  ἀναφέρομαι  σὲ  κοινωνικά ,  
ἐθνικὰ  καὶ  εἰδικὰ  θέματα .  Ἀπέκρυψε  δὲ  τὸ  κύριο  μέρος  τῆς  ὁμιλίας ,  ὅταν  
ἀντιπαρέ-θεσα  στὴν  τακτικὴ  τῶν  δικαστικῶν  Ἀρχῶν  τῆς  Ἀμερικῆς ,  τὴν  
στάση  τοῦ  Κυ-ρίου  ἔναντι  τῆς  ἁμαρτωλῆς  γυναίκας  ποὺ  θὰ  ἐλιθοβολοῦσαν  
οἱ  Ἰουδαῖοι  καὶ  τὴν  ὡδήγησε  στὴ  μετάνοια  καὶ  στὴ  σωτηρία .  

 
Ἕνα  ἀκόμη  ψεῦδος  εἶναι  ὅτι  ἐγὼ  ἔκαμα  χρήση  τοῦ  ὅρου  «τεκμήριο  τῆς  

ἀθωότητος» ,  τὸν  ὁποῖο  ὅρο  δὲν  τὸν  ἀνέφερα  οὔτε  μιὰ  φορά ,  οὔτε  εἶναι  
γραμ-μένος  στὸ  ἀπόσπασμα  τῆς  ὁμιλίας  μου ,  τὸ  ὁποῖο  παρέθεσε  ἐντὸς  
εἰσαγω-γικῶν  ὁ  ἴδιος  ὁ  ἐπικριτής  μου .  Τέτοια  διαστρέβλωση ;  Καὶ  τί  λέγει  
τώρα  ὁ  κατήγορος  ἐπίσκοπος ,  ὅταν  βάσει  τῆς  δικαστικῆς  διαδικασίας  
παρεμ-βάλλεται  ἡ  ἐνοχὴ  τῆς  καμαριέρας  καὶ  ὁ  Στρὸς  Κὰν  κινεῖται  
ἐλεύθερος  στὴν  Ἀμερικὴ  μέχρις  ἐκδικάσεως  τῆς  ὑποθέσεως ,  ἀλλ ’  ὑπὸ  τὸν  
δεσμευ-τικὸ  ὅρο  νὰ  μὴ  ἐξέλθῃ  ἀπὸ  τὴν  Χώρα  αὐτή ;  Τὴν  ἀλήθεια  τὴν  
γνωρίζει  ὀ  Θεὸς  καὶ  ἀνθρωπίνως  θὰ  τὴν  ἀποδείξῃ  ἡ  ἀνθρώπινη  δικαιοσύνη .  
Χάριν  ὅμως  τῶν  ἀναγνωστῶν  τοῦ  παρόντος  κειμένου ,  ἀλλὰ  καὶ  πρὸς  
ἐνημέρωση  τοῦ  Σε-βασμιωτάτου ,  παραθέτω  τὴν  διατύπωση  τῆς  Ἐπιτροπῆς  
τῶν  Εὐρωπαϊκῶν  Κοινοτήτων  γιὰ  τὸ  τεκμήριο  τῆς  ἀθωότητος  :  «Τὸ  
τεκμήριο  τῆς  ἀθωότητος  εἶναι  ἕνα  θεμελιῶδες  δικαίωμα  ποὺ  περιέχεται  
στὴν  Εὐρωπαϊκὴ  Σύμβαση  γιὰ  τὴν  προστασία  τῶν  Δικαιωμάτων  τοῦ  
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Ἀνθρώπου  καὶ  τῶν  θεμελιωδῶν  Ἐλευθεριῶν  (ΕΣΔΑ)  καὶ  στὸν  Χάρτη  
Θεμελιωδῶν  Δικαιωμάτων  τῆς  Εὐ-ρωπαϊκῆς  Ἕνωσης  (ΧΘΔΕΕ) .  Τὸ  ἄρθρο  6  
τῆς  Συνθήκης  γιὰ  τὴν  Εὐρωπαϊκὴ  Ἕνωση  (ΣΕΕ)  προβλέπει  ὅτι  ἡ  Ἕνωση  
σέβεται  τὰ  θεμελιώδη  δικαιώματα ,  ὅπως  κατοχυρώνονται  μὲ  τὴν  
Εὐρωπαϊκὴ  Σύμβαση  γιὰ  τὴν  Προστασία  τῶν  δικαιωμάτων  τοῦ  
ἀνθρώπου  καὶ  τῶν  θεμελιωδῶν  ἐλευθεριῶν  καὶ  ὅ-πως  προκύπτουν  ἀπὸ  
τὶς  κοινὲς  συνταγματικὲς  παραδόσεις  τῶν  κρατῶν  μελῶν» .  Αὐτὰ  ἰσχύουν  
στὴν  Ε .Ε . ,  ἐνῷ  ἄλλα  ἰσχύουν  στὶς  Η .Π .Α . .  Καὶ  θὰ  κλεί-σω  τὸ  κεφάλαιο  αὐτὸ  
μὲ  τὴν  δήλωση ,  ὅτι  ὁ  Σεβ .  Νικόδημος  ἐστήριξε  τὴν  ἐ-πίθεσή  του  ἐναντίον  
μου  διότι  ἐγὼ  τάχα  ἐχρησιμοποίησα  γιὰ  τὸν  Στρὸς  Κάν ,  ὅτι  ἔχει  ὑπὲρ  αὐτοῦ  
«τὸ  τεκμήριο  τῆς  ἀθωότητος» .  Τὶς  τέσσαρες  αὐτὲς  λέ-ξεις ,  ὅτι  τάχα  
ἐλέχθησαν  ὑπ ’  ἐμοῦ ,  τὶς  ἐπαναλαμβάνει  κατὰ  κόρον ,  στὸ  κεί-μενο  τοῦ  
λιβέλλου  του .  Λοιπόν ,  ὁ  γέρων  αὐτὸς  ἐπίσκοπος  ψεύδεται  ἀσυστό-λως ,  ἢ  
παρεσύρθη  ἀπὸ  πονηρὸ  νομικό ,  διότι  ἐγὼ  δὲν  διετύπωσα  ποτὲ  στὴν  ὁ-μιλία  
μου  οὔτε  μιὰ  φορὰ  τὴν  φράση  αὐτὴ  τῶν  τεσσάρων  λέξεων .  Τὸν  καλῶ  ἀκόμη  
καὶ  τώρα  νὰ  ἀναζητήσῃ  στὸ  διαδίκτυο  τὴν  ὁμιλία  τῆς  Κυριακῆς  τῆς  
Σαμαρείτιδος  22-5-2011 .  Κατὰ  τὸ  τέλος  τοῦ  σχολίου  μου  γιὰ  τὸν  Στρὸς  Κάν ,  
εἶπα ,  σὲ  αὐτοτελῆ  πρόταση .  «Κατὰ  τεκμήριο  θὰ  τὴν  βρῇ  τὴν  ἀλήθεια  τὸ  
Δι-καστήριο» .  Ἄλλο  τὸ  τεκμήριο  τῆς  δίκης  καὶ  ἄλλο  «τὸ  τεκμήριο  τῆς  
ἀθωό-τητος» .  

 
Συγκρατῆστε  τώρα  τὴν  ψυχραιμία  σας ,  διότι  ὁ  ὑβριστής  μας  παίρνει  τὸ  

πρόβλημα  τοῦ  Στρὸς  Κὰν  ὡς  ἀφορμὴ  γιὰ  νὰ  φθάσῃ  σὲ  σύνθεση  κατηγορη-
τηρίου  ἐναντίον  μου ,  ἐπειδὴ  δὲν  διεμαρτυρήθηκα  τὸ  1974  γιὰ  τὴν  ἀπομά-
κρυνση  τοῦ  τότε  Μητροπολίτου  Ἀλεξανδρουπόλεως  κυροῦ  Κωνσταντίου  
ἀπὸ  τὴν  μητροπολιτικὴ  θέση .  Ὁποία  παράκρουση !  Ἀπὸ  τὸν  Στρὸς  Κὰν  
στὸν  Κωνστάντιο !  Ἀλλ ’  ἐγώ ,  κατὰ  τὴν  ἐξέλιξη  αὐτῆς  τῆς  διαδικασίας  ,  
δηλαδὴ  τῆς  ἐκπτώσεως  τῶν  δώδεκα  (12) Μητροπολιτῶν  ἤμουν  
ἀρχιμανδρίτης  καὶ  Διευ-θυντὴς  στὴν  «Ἀποστολικὴ  Διακονία» ,  καὶ  οὐδεμίαν  
διέθετα  δύναμη  ἢ  ἁρμο-διότητα  σὲ  ὁποιαδήποτε  συνοδικὰ  ζητήματα .  Ἀκόμη  
καὶ  κατὰ  τὴν  διαδικασία  τῆς  προετοιμασίας  γιὰ  τὴν  πλήρωση  τῶν  
κενωθεισῶν  δώδεκα  (12) Μητροπό-λεων ,  τὴν  παραμονὴ  τῆς  ἐκλογῆς ,  εἶχε  
ἀποκλεισθῆ  ἡ  ἐκλογή-προαγωγὴ  τοῦ  ἀρχιμ .  Ἀνθίμου  Ῥούσσα ,  ἐπειδὴ  ὑπό  
τινων  ἐχαρακτηρίσθη  «ἱκανὸς  μέν ,  ἀλ-λὰ  ἦταν  φιλοζωϊκός» .  Τὴν  πρωΐα  τῆς  
13-7-1974  καὶ  πρὸ  τῆς  συνεδρίας  τῆς  κανονικῆς  Ἱερᾶς  Συνόδου  τῆς  
Ἱεραρχίας ,  τρεῖς  παλαιοὶ  Ἀρχιερεῖς  ἔκαμαν  «διάβημα»  στὸν  τότε  
Ἀρχιεπίσκοπο  κυρὸ  Σεραφεὶμ  ὑπὲρ  τῆς  ταπεινότητός  μου  γιὰ  τὴν  κενὴ  
Μητρόπολη  Ἀλεξανδρουπόλεως ,  ἐν  ἀγνοίᾳ  μου .  Ἐπληρο-φορήθηκα  τὴν  
ἐκλογή  μου  εὑρισκόμενος  ὡς  διευθυντὴς  στὸ  Οἰκοτροφεῖο  τῆς  
«Ἀποστολικῆς  Διακονίας» ,  τὴν  δὲ  ἀναγγελία  πρὸς  ἐμὲ  ἔκαμε  τηλεφωνικῶς  
ὁ  τότε  Μητροπολίτης  Κορίνθου  κυρὸς  Παντελεήμων ,  ὁ  ὁποῖος  μοῦ  εἶπε  :  
«Ἄνθιμε  νὰ  εἶσαι  ἥσυχος ,  διότι  εἶσαι  ὄντως  θεοπρόβλητος» .  Δὲν  ἐπιθυμῶ  
νὰ  εἰσέλθω  σὲ  ἄλλες  λεπτομέρειες  ἐπ ’  αὐτοῦ  τοῦ  θέματος .  Θὰ  ὑπενθυμίσω  
μόνον  ὅτι  ἡ  ἐκλογὴ  τοῦ  τότε  ἀρχιμ .  κ .  Νικοδήμου  Γκατζιρούλη  ὡς  Μη-
τροπολίτου  ἔγινε  ὑπὸ  τῆς  ὀκταμελοῦς  «ἀριστίνδην  Ἱερᾶς  Συνόδου»  ὑπὸ  
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τὴν  προεδρία  τοῦ  τότε  Ἀρχιεπισκόπου  κυροῦ  Ἱερωνύμου  τὴν  8-4-1968  καὶ  
δὴ  καὶ  γιὰ  τὴν  κενὴ  Ἱερὰ  Μητρόπολη  Ἀττικῆς  καὶ  Μεγαρίδος ,  θέση  καὶ  
ἐκλο-γὴ  τὴν  ὁποία  δὲν  ἀπεδέχθη  ὁ  τότε  Ἐπίσκοπος  Βρεσθένης  κ .  
Δημήτριος  Τρα-κατέλλης ,  ὁ  ὁποῖος  σήμερα  εἶναι  ὁ  ἐπιτυχημένος  
Ἀρχιεπίσκοπος  τῆς  Ἐκ-κλησίας  τῆς  Ἀμερικῆς .  Ἂν  καὶ  δὲν  τὸ  συνιστῶ ,  ἐν  
τούτοις ,  ὅσοι  θέλουν  νὰ  ἐνημερωθοῦν  γιὰ  τὰ  θέματα  τῆς  Ἐκκλησίας  μας  
κατὰ  τὴν  περίοδο  τῶν  ἐτῶν  1967-1974  δύνανται  νὰ  ἀναζητήσουν  στὸ  ἐπίσημο  
περιοδικὸ  «ΕΚΚΛΗΣΙΑ» 19/  16-9-1974  τὴν  ἔκτακτη  ἔκδοση  «Ἡ  ἀλήθεια  διὰ  
τὸ  Ἐκκλησιαστικὸ  ζήτημα» .  

 
Ὁ  Σεβ .  κ .  Νικόδημος  προκειμένου  νὰ  ἐπαινέσῃ  καὶ  νὰ  ἐξιδανικεύσῃ  

τὸν  μακαριστὸ  Γέροντα  Κωνστάντιο  ἐπαναλαμβάνει  θέματα  γνωστά ,  ὅπως  
τὴν  συνάντηση  τοῦ  Κωνσταντίου  μὲ  τὸν  Ἄρη  Βελουχιώτη  στὰ  Καλάβρυτα ,  
γιὰ  τὴν  ὁποία  ὑπάρχουν  διάφορες  ἐκτιμήσεις ,  καὶ  τὴν  ὁποία  ἔκαμε  ἕνα  μικρὸ  
διήγημα .  Κατ ’  ἀναλογία  κάποιος  ἄλλος ,  γιὰ  νὰ  ὑπερασπισθῇ ,  μεταξὺ  ἄλλων ,  
τὸν  Ἀρχιεπίσκοπο  Σεραφεὶμ  Τίκκα ,  θὰ  ἀνέφερε ,  ὄχι  τὴν  συνάντηση ,  ἀλλὰ  
τὴν  συνεργασία  καὶ  τὴν  πατριωτικὴ  σύμπραξη  τοῦ  Σεραφεὶμ  μὲ  τὸν  Ναπο-
λέοντα  Ζέρβα .  

 
Συνοπτικῶς  ἀναφέρομαι  καὶ  σὲ  μερικὲς  ἄλλες  ἀνακρίβειες  τοῦ  κατηγό-

ρου  μου  ὡς  ἀκολούθως  :  
 

1 .  Ἡ  ἐπίσκεψη  τοῦ  γέροντος  Κωνσταντίου  στὴν  Ἀλεξανδρούπολη  δὲν  
ἦταν  «γιὰ  σοβαρὴ  κάμψη  τῆς  ὑγιείας  του» ,  ἀλλὰ  γιὰ  νὰ  ἐπισκεφθῇ  
τὸν  ὀδοντογιατρό  του .  Τὸ  περιστατικὸ  τὸ  γνωρίζω ,  μὲ  τὴν  διαφορὰ  ὅτι  
ἐγὼ  εὑρισκόμουν  προσκεκλημένος  γιὰ  ἑορτὲς  στὴν  Ἱ .Μητρόπολη  Κο-
ζάνης ,  ὅπως  γνωρίζουν  οἱ  συνεργάτες  μου .  Ψεύδεσθε ,  Σεβασμιώτατε ,  
ἐκτὸς  ἐὰν  κάποιος  ἀπὸ  τοὺς  δυσαρεστημένους  ἔναντι  τοῦ  π .  Κωνσταν-
τίου  τοῦ  εἶπε  κάτι  ἀντιδρῶντας  στὴν  παρουσία  του .  

 
2.  Μένω  ἄναυδος  μπροστὰ  στὴ  συκοφαντία ,  στὸ  ψεῦδος  καὶ  στὴν  ἀν-
αισχυντία  τοῦ  κ .  Νικοδήμου ,  ὁ  ὁποῖος  στὶς  σελίδες  9 καὶ  10  τοῦ  
λιβελ-λογραφήματός  του  ἐναντίον  μου  γράφει  ὅτι  «ὁ  Ἄνθιμος  
πλαστογρά-φησε ,  ἐξ  ὀνόματος  -δῆθεν-  τοῦ  γέροντα  Ἱεράρχη ,  μιὰ  
ἐπιστολή ,  μὲ  ἀποδέκτη  τὴν  Ἱερὰ  Σύνοδο  τῆς  Ἐκκλησίας  τῆς  
Ἑλλάδος ,  ποὺ  δήλω-νε  ὅτι  παραιτεῖται  τῶν  δικαιωμάτων  του  καὶ  
τοῦ  αἰτήματός  του  στὴ  Μητρόπολη  Ἀλεξανδρουπόλεως  καὶ  
ἀποδέχεται  ὡς  διάδοχό  του  καὶ  ὡς  συνεχιστὴ  τοῦ  ποιμαντικοῦ  του  
ἔργου  τὸν  Ἱεράρχη  Ἄνθιμο ,  ποὺ  τὸν  ἐξέλεξε  ἡ  Ἱεραρχία  κατὰ  τὸ  
ἔτος  1974 . . .  . . .» .  Λυποῦμαι  βαθύτατα ,  ἀλλ ’  ὁ  ἄνθρωπος  ἔχει  πάθει  
διανοητικὴ  σύγχυση .  Διότι  στὴ  συνέχεια  πλάθει  φαντασιώσεις  καὶ  
χρησιμοποιεῖ  διηγηματικὴ  αὐθαιρεσία  μὲ  ὅ ,τι  ψευδέστατο  καὶ  
ἀνήκουστο  μποροῦσε  νὰ  συλλάβῃ  ὁ  νοῦς  του .  Πρό-κειται  γιὰ  ποινικὸ  
ἀδίκημα .  Θὰ  ἀπέστελλα  ἐγὼ  πλαστογραφημένο  ἔγ-γραφο  στὴν  Ἱερὰ  
Σύνοδο ;  Καὶ  αὐτὸ  θὰ  ἀπηυθύνετο  στὴ  Σύνοδο ;  Κατ ’  ἀρχὴν  ὑπάρχει  
πλαστογραφημένο  ἔγγραφο  χωρὶς  ὑπογραφή ;  Καὶ  πῶς  θὰ  
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ἀπηυθύνετο  ὁ  π .  Κωνστάντιος  στὴν  Ἱερὰ  Σύνοδο ,  ἡ  ὁ-ποία  οὐδεμία  
ὑπηρεσιακὴ  σχέση  εἶχε  μετ ’  αὐτοῦ ,  καὶ  τοῦ  ἀνεγνώρι-ζε  μόνο  τὴν  
ἀρχιερωσύνη  του ;  Ὁποῖον  οἰκτρὸ  φαντασιοκόπημα !  Ζητῶ  συγγνώμη  
ἀπὸ  τοὺς  ἀναγνῶστες ,  ἀλλὰ  πρέπει  νὰ  καταγράψω  ὅτι ,  μὲ  τὴν  βοήθεια  
τοῦ  Θεοῦ ,  

 
  ἐπὶ  δυόμιση  (2,5)  χρόνια  διετέλεσα  ἔφεδρος  ἀξιωματικὸς  στὴν  

Ἀεροπορία ,  
  ἐπὶ  ἑπτὰ  (7)  χρόνια  στὴν  ἐκπαίδευση ,  
  ἐπὶ  δέκα  (10) χρόνια  Διευθυντὴς  κηρύγματος  καὶ  Ὑπηρεσιῶν  

τῆς  «Ἀποστολικῆς  Διακονίας» ,  
  ἐπὶ  ἕξι  (6)  χρόνια  Συντάκτης  τῆς  «Φωνῆς  τοῦ  Κυρίου» ,  
  ἐπὶ  δέκα  (10) χρόνια  προϊστάμενος  Ἐφημέριος  τοῦ  ἱεροῦ  Ναοῦ  

ἁγίου  Βασιλείου  Ἀθηνῶν ,  
  ἐπὶ  τριάντα  (30) χρόνια  Μητροπολίτης  Ἀλεξανδρουπόλεως ,  

καὶ  
  ἐπὶ  ὀκτὼ  (8)  χρόνια  Μητροπολίτης  στὴ  Θεσσαλονίκη .  

 
Στὰ  πενήντα  (50) αὐτὰ  χρόνια  διακονίας  στὴν  Ἐκκλησία  καὶ  

στὴν  κοινωνία ,  οἱ  ἔλεγχοι  καὶ  οἱ  ἐπιθεωρήσεις  δὲν  εὑρῆκαν  τίποτε  τὸ  
μεμπτὸ  στὶς  διοικητικές  μου  ἁρμοδιότητες  καὶ  στὶς  οἰκονομικὲς  διαχει-
ρίσεις  μου .  Καὶ  κάτι  πρόσθετο .  Ἀφοῦ  ὁ  κ .  Νικόδημος  μαρτυρεῖ  ὅτι  ὁ  π .  
Κωνστάντιος ,  κατὰ  τὸ  ἐπεισόδιο  τῆς  δῆθεν  πλαστογραφίας  «μετροῦσε  
τὶς  τελευταῖες  μέρες  του» ,  ποιὸς  ἀνόητος  θὰ  ἐπιχειροῦσε  μιὰ  τέτοια  ἐ-
πιπόλαιη  ἀλλὰ  πρὸ  πάντων  ἀποτρόπαια  διαδικασία ;  Γιὰ  τὸ  ἀνύπαρκτο  
αὐτὸ  συκοφαντικὸ  καὶ  κατάπτυστο  κατασκεύασμα  ἐπικαλοῦμαι  ὡς  
μάρτυρες  ἀληθείας  καὶ  ἀθωότητός  μου  τὸν  κ .  Δημήτριο  Σελήσιο ,  γαμ-
βρὸ  ἐπὶ  πρώτῃ  ἀνεψιᾷ  τοῦ  π .  Κωνσταντίου ,  τὸν  ὁποῖο  εὑρῆκα  ἔκτακτο  
ὑπάλληλο  τῆς  Μητροπόλεως  καὶ  τὸν  ἐμονιμοποίησα ,  καὶ  τὸν  ὥρισα  
Γραμματέα  τῆς  Ἱερᾶς  Μητροπόλεως ,  καὶ  τὸν  κ .  Μιχαὴλ  Κατσούλη ,  
ἔκτακτο  ὑπάλληλο ,  ὁδηγὸ  ἐπὶ  ἀρχιερατείας  Σεβ .  Κωνσταντίου ,  τὸν  ὁ-
ποῖο  ἐπίσης  ἐκράτησα  ὡς  μόνιμο  ἐκκλησιαστικὸ  ὑπάλληλο .  Καὶ  οἱ  δύο  
ἦσαν  πρόσωπα  ἐκκλησιαστικά ,  μὲ  χριστιανικὴ  ζωὴ  καὶ  πίστη ,  καὶ  ἤδη  
ἀμφότεροι  εἶναι  συνταξιοῦχοι .  Ὡσαύτως  ἐπικαλοῦμαι  ὡς  μάρτυρα  τὴν  
δεσποινίδα  Κούλα  Γεωργιάδου ,  πρόσωπο  εὐυπόληπτο  καὶ  
ἀφιερωμένο  στὴν  προνοιακὴ  καὶ  ἱεραποστολικὴ  προσπάθεια  τοῦ  π .  
Κωνσταντίου  στὴν  Καβάλα ,  ποὺ  ὅμως  διετέλεσε  Διευθύνουσα  τοῦ  
Κρατικοῦ  Νοσο-κομείου  Ἀλεξανδρουπόλεως  καὶ  ἔτσι  τὴν  γνωρίζω .  
Ἀκόμη  καὶ  σήμερα  εἶναι  ἀφιερωμένη  στὸ  «Κωνστάντειο  Γηροκομεῖο  
Καβάλας» ,  ὅπου  δι-έμενε  σὲ  αὐτοτελὲς  μικρὸ  κτίριο  ὁ  μακαριστὸς  
γέροντας  Κωνστάντιος  μέχρι  τῆς  τελευτῆς  του .  

 
3.  Ὀφείλω  νὰ  ὁμολογήσω ,  ἐνώπιον  τοῦ  ἁγίου  Θεοῦ  καὶ  πλείστων  γνω-
στῶν  ἀνθρώπων ,  ὅτι ,  ἐκ  τῶν  δώδεκα  (12) ἐκπτώτων  Μητροπολιτῶν  
τοῦ  1974  ἡ  μοναδικὴ  τακτικὴ  καλῆς  σχέσεως  μεταξὺ  ἀπομακρυνθέντος  
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Μητροπολίτου  καὶ  τοῦ  διαδόχου  του  Μητροπολίτου ,  εἶναι  αὐτὴ  τῶν  
Ἀρχιερέων  Κωνσταντίου  καὶ  Ἀνθίμου .  Ἐπεσκέφηκα  πολλὲς  φορὲς  τὸν  
Σεβ .  Κωνστάντιο  στὸ  Ἵδρυμα  τῆς  Καβάλας ,  συνεζητήσαμε  κατ ’  ἐπ-
ανάληψη  τὸ  πρόβλημά  του  καὶ  ἄλλα  θέματα ,  πάντοτε  εἰρηνικά ,  ἴσως  
διότι  ἐγνωριζόμεθα  ἀπὸ  πρίν ,  ἴσως  διότι  εἴχαμε  κοινὰ  φιλικὰ  πρόσωπα  
στὸ  περιβάλλον  μας .  Ὑποθέτω  ὅτι  ὁ  κ .  Νικόδημος  ἢ  ὁ  ὑποβολέας  του ,  
ἔκαμαν  σύγχυση  μὲ  μιὰ  προσπάθεια  δύο  εὐυπολήπτων  ὡρίμου  ἡλικίας  
χριστιανῶν  τῆς  Ἀλεξανδρουπόλεως ,  σὲ  ἐποχὴ  ποὺ  ὁ  Σεβ .  Κωνστάντι-
ος  ἦτο  πολὺ  καλὰ  στὴν  ὑγιεία  του ,  καὶ  γιὰ  τὴν  ὁποία  προσπάθεια  οὔτε  
τὸν  ἐπισκέφθηκα ,  οὔτε  συνωμίλησα ,  οὔτε  «ἐπλαστογράφησα»  ὅ ,τιδή-
ποτε ,  καὶ  ἑπομένως  οὔτε  ὑπῆρξε  ἐπεισόδιο  μεταξύ  μας .  Ποτέ .  Ὁ  κ .  Νι-
κόδημος  ἔχει  σύγχυση ,  καὶ  τὰ  πλεῖστα  ὅσα  γράφει  ἢ  εἶναι  ψευδῆ  ἢ  εἶ-
ναι  κακεντρεχεῖς  μυθιστορίες .  

 
4 .  Εἶμαι  ὑποχρεωμένος  νὰ  παραθέσω  μερικὰ  γεγονότα  γιὰ  τὰ  ἔσχατα  
τοῦ  βίου  τοῦ  μακαριστοῦ  π .  Κωνσταντίου  Χρόνη ,  στὰ  ὁποῖα  παρευρέ-
θηκα  ὁ  ἴδιος ,  γιὰ  νὰ  σταματήσουν  τὰ  ψευδῆ  νικοδήμια  παραληρήμα-
τα .  Τὸν  μῆνα  Μάιο  τοῦ  ἔτους  1991  μὲ  εἰδοποίησαν  οἱ  δικοί  του ,  ὅτι  ἡ  ὑ-
γιεία  τοῦ  π .  Κωνσταντίου  ἔχει  ἐπιδεινωθῆ .  Μετέβην  στὴν  Καβάλα  γιὰ  
νὰ  εὐχηθῶ  τὰ  περαστικά .  Ἦταν  σὲ  πολυθρόνα  καὶ  καταβεβλημένος ,  
λόγῳ  ὀργανικῶν  συμπτωμάτων .  Ἀνταλλάξαμε  ἀσπασμό ,  συνωμιλήσα-
με  εὐχάριστα ,  εὐχήθηκα  περαστικά  -  ὅλα  αὐτὰ  ἐνώπιον  τῶν  οίκείων  
του  -  καὶ  ἐπέστρεψα  στὴν  Ἀλεξανδρούπολη .  Ἔκαμα  καὶ  δεύτερη  καὶ  
τρίτη  ἐπίσκεψη ,  ὁπότε  πλέον  ἦτο  κλινήρης  ἀσθενής .  Ἀνταλλάξαμε  ἀ-
σπασμὸ  καὶ  οἱ  παρόντες  ἐθαύμασαν ,  διότι  μὲ  ἐκράτησε  σὲ  
ἐναγκαλισμὸ  ἐπὶ  πολλὴ  ὥρα ,  γεγονὸς  ποὺ  συνεκίνησεν  ὅλους  μας .  Ἡ  
πορεία  πρὸς  τὸ  τέλος  τοῦ  ἐπιγείου  βίου  εἶχεν  ἀρχίσει .  Τὴν  29η  τοῦ  
μηνὸς  Ἰουνίου  1991  ὁ  γραμματεὺς  τῆς  Ἱ .Μητροπόλεως  μὲ  ἐνημέρωσε  
ὅτι   «πρὸ  ὀλίγου»  ἐ-κοιμήθη  ὁ  παποῦς  Κωνστάντιος .  Ἔκαμα  τὸν  
σταυρό  μου  καὶ  εὐχήθηκα  γιὰ  τὴν  ἀνάπαυσή  του .  

 

Πληροφορηθῆτε  καὶ  τὰ  ἐν  συνεχείᾳ ,  
Μακαριώτατε  καὶ  Σεβασμιώτατοι ,  χάριν  τῆς  ἀληθείας  :  

 

  Εὐθὺς  ἀμέσως ,  μετέβην  μὲ  συνοδούς  μου ,  στὸ  προμνησθὲν  Ἵδρυμα  
τῆς  Καβάλας ,  προσεκύνησα  τὸ  σκήνωμά  τοῦ  κεκοιμημένου  Ἱεράρ-
χου ,  ἔψαλα  τὸ  Τρισάγιον  καὶ  παρέμεινα  ἐκεῖ  ἐπ ’  ἀρκετόν .  

 

  Μετεφέραμε  τὸν  κεκοιμημένο ,  μὲ  τὴν  πρόθυμη  ἔγκριση  τοῦ  Σεβ .  
Μητροπολίτου  Φιλίππων  κ .  Προκοπίου ,  στὸ  Μητροπολιτικὸ  Ναὸ  
τοῦ  ἁγίου  Ἀποστόλου  Παύλου  Καβάλας ,  τὴν  30-6-1991  ὅπου  ἐψάλη  
ἡ  ἐξόδιος  Ἀκολουθία .  

 

  Ἐτέλεσα  τὴν  Θεία  Λειτουργία  μὲ  ἱερεῖς  τὴν  Κυριακὴ  στὸν  ὡς  ἄνω  
ἱερὸ  Ναό ,  ὑπὲρ  ἀναπαύσεως  καὶ  ἱερᾶς  μνήμης  τοῦ  Μητροπολίτου  
Κωνσταντίου  καὶ  ἐκήρυξα  τὸν  θεῖο  Λόγο  μὲ  θέμα  :  «Ἤγγικεν  ἡ  
Βασιλεία  τῶν  Οὐρανῶν».  
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  Τῆς  ἐξοδίου  Ἀκολουθίας  μετέσχον  οἱ  Σεβ .  Μητροπολῖται  Σιδηρο-
κάστρου  Ἰωάννης(+) ,  Ὕδρας  Ἱερόθεος(+) ,  Φιλίππων  κ .  Προκόπι-
ος  καὶ  Ἀλεξανδρουπόλεως  κ .  Ἄνθιμος ,  ὁ  ὁποῖος  καὶ  ἐξεφώνησε  
τὸν  ἐπικήδειο  λόγο  γιὰ  τὸν  μεταστάντα  Ἱεράρχη .  Στὴ  συνέχεια  ἡ  
ταφὴ  τοῦ  μακαριστοῦ  Κωνσταντίου  ἔγινε  στὸ  λόφο  τοῦ  ἁγίου  Σίλα  
ἀπὸ  τὴν  ταπεινότητά  μου  καὶ  τὸν  ἀρχιμ .  π .  Κωνσταντῖνο  
Σακαρίδη ,  μὲ  συμμετοχὴ  κλήρου  καὶ  λαοῦ .  Συμμετέσχον  στὴν  
παρατεθεῖσα  τρά-πεζα  τοῦ  Ἱδρύματος  μὲ  ἄλλους  Σεβ .  Ἀρχιερεῖς ,  
μὲ  τὸν  πολυσέβα-στο  ἀρχιμ .  π .  Ἠλία  Μαστρογιαννοπουλο  καὶ  
οἰκείους  τοῦ  μετα-στάντος .  

 
 

  Στὴ  συνέχεια  ἐδημοσιεύθη  στὸ  περιοδικὸ  τῆς  Ἱ .Μ .  Ἀλεξανδρουπό-
λεως  ὁλοσέλιδη  φωτογραφία  τοῦ  μακαριστοῦ  Κωνσταντίου  καὶ  ὅλο  
τὸ  χρονικὸ  τοῦ  βίου ,  τῆς  δράσεως ,  τῆς  ἐκδημίας  καὶ  τῆς  ταφῆς  αὐ-
τοῦ .  Ἀμέσως  παρήγγειλα  τὴν  φιλοτέχνηση  τῆς  μαρμαρίνης  προτο-
μῆς  τοῦ  Κωνσταντίου ,  ἡ  ὁποία  ἐτοποθετήθη  στὸ  χῶρο  ὅπου  εἴχαμε  
τοποθετήσει  καὶ  τῶν  ἄλλων  Ἀρχιερέων  τὶς  προτομὲς  στὴν  πλατεῖα  
Μητροπόλεως .  Στὴν  καινούργια  τότε  αὐτὴ  προτομὴ  ἀνεγράψαμε  
τὴν  σκαλιστὴ  ἐπιγραφὴ  :  

+  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ  ΧΡΟΝΗΣ  

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ  
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ  

1967-1974 
 

  Καὶ  ἀπὸ  τῆς  ἑπομένης  ἡμέρας  τῆς  ἐκδημίας  του ,  καὶ  ἀπὸ  τῆς  
πρώτης  λειτουργίας  μου ,  δηλαδὴ  ἀπὸ  1η  Ἰουλίου  1991  καὶ  μέχρι  
τὸν  Ἰούνιο  τοῦ  2004  ὅτε  κατεστάθην  στὴν  Ἱερὰ  Μητρόπολη  
Θεσσαλονίκης ,  ἐμνημόνευα  ὑπὲρ  ἀναπαύσεως ,  μετὰ  τῶν  
λοιπῶν  προκατόχων  μου  Μητροπολιτῶν ,  καὶ  τοῦ  μακαριστοῦ  
Κωνσταν-τίου  ὡς  προκατόχου  μου  Μητροπολίτου .  Καὶ  
συνεχίζω  και  τώρα  μυστικῶς .  

 
5 .  Μὲ  ἐγκαλεῖ  ἀκόμη ,  γιατὶ  δὲν  ἀνέφερα  τίποτε  στὸν  ἐνθρονιστήριο  λόγο  
μου  στὴν  Ἱ .Μητρόπολη  Θεσσαλονίκης  γιὰ  τὴν  προσωπικότητα  καὶ  τὸ  
ἔργο  τοῦ  π .Λεωνίδου  Παρασκευοπούλου ,  ὁ  ὁποῖος  ὑπηρέτησε  ἐπὶ  χρό-
νια  στὴ  Θεσσαλονίκη  ὡς  ἱεροκήρυξ  καὶ  ἐπὶ  ἑπτὰ  (7)  χρόνια  ὡς  Μητρο-
πολίτης  αὐτῆς .  Καὶ  ἀπαντῶ ,  διότι  δὲν  συνηθίζονται  αὐτὰ  σὲ  ἐνθρονι-
στηρίους  λόγους .  Καὶ  ἀκόμη ,  διότι  ὑπάρχουν  δυσαρεστημένοι  Θεσσα-
λονικεῖς ,  ἐξ  αἰτίας  τῆς  στάσεως  τοῦ  π .  Λεωνίδου  στὸ  ζήτημα  τῆς  
ἑπτα-ετίας .  Παρὰ  ταῦτα  μετὰ  ἀπὸ  προσωπική  μου  προσπάθεια ,  οἱ  
ἀντιδρῶν-τες  ὑπεχώρησαν  καὶ  κατεσκεύασα  ἐξαίρετη  μαρμαρίνη  
προτομὴ  τοῦ  Μητροπολίτου  Θεσσαλονίκης  κυροῦ  Λεωνίδου ,  ὁμοῦ  
μετὰ  τριῶν  ἄλ-λων  προκατόχων  μου  Μητροπολιτῶν ,  τοῦ  Γενναδίου ,  
τοῦ  Παντελεή-μονος  τοῦ  Α ’  καὶ  τοῦ  Παντελεήμονος  τοῦ  Β ’ ,  
ἐτοποθετήθησαν  δὲ  στὴν  εἴσοδο  τοῦ  Ἐπισκοπείου  μας ,  ἐν  μέσῳ  
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πρασίνου  κηπαρίου ,  στὴν  καρδιὰ  τῆς  Θεσσαλονίκης .  Τὰ  
ἀποκαλυπτήρια  ἔγιναν  μὲ  σεμνὴ  τελετὴ  ἐνώπι-ον  τῶν  Ἀρχῶν  τὸ  2008 .  
Στοὺς  δεκαπέντε  (15)  ζωγραφικοὺς  πίνακες  μὲ  προσωπογραφίες  
παλαιῶν  Μητροπολιτῶν  τῆς  Θεσσαλονίκης  ἐτοπο-θετήσαμε  καὶ  τοῦ  
π .  Λεωνίδου ,  βάσει  προτύπου  ποὺ  μᾶς  ἔδωσαν  ἀπὸ  τὸν  «Φάρο» .  Ἀπὸ  
τῆς  πρώτης  μου  λειτουργίας  στὴ  Θεσσαλονίκη  καὶ  μέχρι  σήμερα  
μνημονεύω  ἀδιαλείπτως  κατὰ  τὴν  εἴσοδο  τῶν  «ἁγίων»,  καὶ  τοῦ  
ὀνόματος  τοῦ  μακαριστοῦ  π .  Λεωνίδου ,  ὡς  προκατόχου  μου ,  μετὰ  τῶν  
ἄλλων  ἀοιδίμων  ἀδελφῶν ,  συναποτελούντων  τὴν  τελευταία  τετράδα  
Ἀρχιερέων  τῆς  ἱστορικῆς  Μητροπόλεως  Θεσσαλονίκης .  

 
6.  Ἕνα  ψευδέστατο ,  ἐπαίσχυντο ,  κακόηθες  καὶ  μοχθηρᾶς  καὶ  ἀνθρω-
ποκτόνου  φαντασιοπληξίας  ἀπότοκο  παραλήρημα  τοῦ  Νικοδήμου  
ἐναντίον  μου  εἶναι  αὐτὸ  ἀπὸ  τὴν  πρώτη  παράγραφο  τῆς  σελίδος  11  
τοῦ  λιβέλλου  του  μέχρι  τὴν  σελίδα  13 .  Βγῆκε  στὸ  ξέφωτο  ἡ  «κακότητα» 
τοῦ  ἀνθρώπου .  Μὰ  εἶναι  ὅλα  ἀσύστολα  ψεύδη .  Ἰδοὺ  ἡ  ἀλήθεια  τὴν  
ὁποία  γνωρίζουν  κληρικοὶ  καὶ  λαϊκοὶ  συνεργάτες  μου  γιὰ  τὴν  
μετακίνησή  μου  στὴν  Ἱ .Μητρόπολη  Θεσσαλονίκης .  Εὑρισκόμουν  γιὰ  
περιοδεία  στὴ  Σαμοθράκη  τὴν  9η  Ἰουλίου  2003 ,  ὅταν  ἐπληροφορήθηκα  
τὴν  ἐκδημία  τοῦ  μακαριστοῦ  Μητροπολίτου  Θεσσαλονίκης  κυροῦ  
Παντελεήμονος  τοῦ  Β ’ .  Ἐλυπήθηκα  καὶ  εὐχήθηκα  γιὰ  τὴν  ἀνάπαυσή  
του .  Τὸ  ἑσπέρας  τῆς  αὐτῆς  ἡμέρας  ἐδέχθηκα  στὸ  ἐπισκοπεῖο  τοῦ  
νησιοῦ  ἕνα  τηλεφώνη-μα  ἀπὸ  τὸν  Σεβ .  Μητροπολίτη  Πειραιῶς  κ .  
Καλλίνικο ,  ὁ  ὁποῖος  μοῦ  εἶπε  :  «Σοῦ  ἐκφράζω  καθαρὰ  τὴν  σκέψη  
μου ,  ποὺ  εἶναι  καὶ  ἐπιθυμία  μου .  Ἑτοιμάσου  νὰ  μετατεθῇς  στὴ  
Μητρόπολη  Θεσσαλονίκης ,  διότι  δὲν  ὑπάρχει  ἄλλη  λύση .  Σκέψου  
το  καὶ  ὁ  Θεὸς  βοηθός» .  Ἐπιστρέψας  στὴν  Ἀλεξανδρούπολη  
ἀνεχώρησα  γιὰ  τὴν  Θεσσαλονίκη  γιὰ  νὰ  συμ-μετάσχω  στὴν  ἐξόδιο  
ἀκολουθία  τοῦ  μακαριστοῦ  Παντελεήμονος ,  τὸν  ὁποῖο  εἶχα  διαδεχθῆ  
καὶ  στὸν  ἱερὸ  Ναὸ  ἁγίου  Βασιλείου  τῆς  ὁδοῦ  Μετ-σόβου  Ἀθηνῶν ,  ὡς  
ἱερατικὸ  προϊστάμενο .  Τὸ  Σάββατο  12 Ἰουλίου  στὸν  ἱερὸ  Ναὸ  τοῦ  
ἁγίου  Δημητρίου ,  μετὰ  τὸ  Τρισάγιο ,  προσεκύνησα  τὸ  σκήνωμα  τοῦ  
Ἱεράρχου  καὶ  εἰσῆλθα  στὸ  ἱερὸ  Βῆμα .  Ἐκεῖ  συναντή-θηκα  μὲ  τὸν  
μακαριστὸ  ἀρχιεπίσκοπο  κυρὸ  Χριστόδουλο ,  ὁ  ὁποῖος  μοῦ  εἶπε  :  «Σὲ  
παρακαλῶ ,  μετὰ  τὴν  ταφή ,  νὰ  συναντηθοῦμε  στὸ  ἐνδιαί-τημά  μου  
στὸ  ξενοδοχεῖο» .  Ἡ  συνάντηση  ἔγινε .  Ἡ  πρότασή  του  ἦταν  
κατηγορηματική  :  «Πρέπει  νὰ  ἔλθῃς  στὴ  Θεσσαλονίκη .  Δὲν  γίνεται  
διαφορετικά» .  Καὶ  ἀφοῦ  τοῦ  ἔθεσα  καὶ  τὸ  θέμα  τῆς  Ἱ .  Μητροπόλεως  
Ἀλεξανδρουπόλεως ,  συνεφωνήσαμε  μὲ  τὴν  φράση .  «Ὁ  Θεὸς  ὁδηγὸς  
καὶ  βοηθός» .  Αὐτὴ  εἶναι  ἡ  ἀλήθεια  καὶ  ἡ  πραγματικότης  γιὰ  τὸ  
ζήτημα  τῆς  Θεσσαλονίκης .  

 

Ἀπὸ  τῆς  πλευρᾶς  του  ὁ  Νικόδημος  στὴν  11η  σελίδα  τοῦ  λιβέλλου  
του  ψεύδεται  ἀσύστολα ,  διότι  :  
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  Εἶναι  ψεῦδος  τὰ  περὶ  τῆς  παρεμβάσεως  τοῦ  Παναγιωτάτου  Οἰκου-
μενικοῦ  Πατριάρχου  εἰς  ὅ ,τι  μὲ  ἀφορᾷ  γιὰ  τὴν  ἐκλογὴ  αὐτή .  

 

  Εἶναι  ψεῦδος  ὅτι  «λίγες  μέρες  πρὶν  ἀπὸ  τὴν  ἐκλογή ,  πῆγε  (ὁ  Ἄν-
θιμος)  στὸν  Ἀρχιεπίσκοπο  Χριστόδουλο ,  κάθησε  στὸ  γραφεῖο  
του  καὶ  τὸν  ὑποχρέωσε  νὰ  τηλεφωνήσει ,  ἐκείνη  τὴν  ὥρα  σὲ  ἕνα  
σεβαστὸ  ἀριθμὸ  Μητροπολιτῶν . . .  νὰ  συστήσῃ  ἐπίμονα ,  νὰ  
παρα-καλέσῃ  ἀδελφικά . . .  νὰ  ζητήσῃ  προσωπικὴ  χάρη . . .  . . .»  ! ! !  
Κύριε  ἐλέησον !  Καὶ  πῶς  τὰ  εἶδε  αὐτὸς ,  αὐτὰ  τὰ  ἀνύπαρκτα ;  
Οὐδέποτε  πῆγα  στὸ  Χριστόδουλο  γι ’  αὐτὸ  τὸ  θέμα ,  καὶ  οὐδέποτε  
ἠξίωσα  ὅ ,τι  μοῦ  ἀποδίδει  ὁ  ἐπίδοξος  καὶ  ἀνεκδιήγητος  
κατήγορός  μου .  Κρῖμα ,  ὁ  δυστυχὴς  Νικόδημος  ἢ  ἔχει  σύγχυση  στὸ  
νοῦ  του  ἢ  παρα-σύρεται  ἀπὸ  ἀνεύθυνο  πρόσωπο  ἢ  ὑπόκειται  σὲ  
πειρασμό .  

 

  Ψεῦδος  εἶναι  καὶ  τὸ  θέμα ,  ὅπως  τὸ  παρουσιάζει ,  τῆς  ὑποψηφιότη-  
τος  γιὰ  τὴν  Ἱερὰ  Μητρόπολη  Θεσσαλονίκης  τοῦ  τότε  ἀρχιμανδρί-  
του  καὶ  νῦν  Μητροπολίτου  Μεσογαίας  κ .  Νικολάου ,  μετὰ  τοῦ  ὁ-  
ποίου  πάντοτε  εἶχα  καὶ  ἔχω  καλὲς  σχέσεις .  Ὄχι ,  δὲν  ὑπῆρξε  «σὲ  
πρῶτο  σχεδιασμό»  θέμα  ὑποψηφιότητος  τοῦ  τότε  ἀρχιμ .  π .  Νικο-  
λάου  Χατζηνικολάου  γιὰ  τὴν  Θεσσαλονίκη .  Ἡ  ἀλήθεια  εἶναι  ὅτι  
κατὰ  μῆνα  Μάρτιο  τοῦ  2004  ἐξεδηλώθη  μία  πρωτοβουλία  γιὰ  τὴν  ὑ-
ποστήριξη  αὐτῆς  τῆς  ὑποψηφιότητος ,  ἡ  ὁποία  ἀκυρώθηκε ,  διότι  δὲν  
ἔτυχε  καλῆς  ὑποδοχῆς  ἀπὸ  τὴν  πλειονοψηφία  τῶν  ἐκλεκτόρων ,  καὶ  
ἔτσι  ἀπεῤῥίπτετο  a prori .  

 

  Καὶ  ἐπειδὴ  εἶναι  ἀληθὲς  καὶ  ἑπομένως  καὶ  δίκαιο  ὅ ,τι  θὰ  κατα-
γράψω  στὴ  συνέχεια ,  καλὸν  εἶναι  νὰ  πληροφορήσωμε  τοὺς  ἀπο-
δέκτες  καὶ  τὸν  μέλλοντα  ἀναγνώστη  τοῦ  παρόντος  κειμένου ,  ὅτι  
κατὰ  τὴν  γενομένη  διαδικασία  τῆς  πληρώσεως  τῆς  Ἱερᾶς  
Μητροπό-λεως  Θεσσαλονίκης  «διὰ  καταστάσεως» ,  ὁ  τότε  
Μητροπολίτης  Ἀλεξανδρουπόλεως  Ἄνθιμος  ἔλαβε  49 ψήφους  ἐπὶ  
66 ψηφισάντων  Σεβ .  Μητροπολιτῶν .  Ἡ  ἐκλογὴ  αὐτή ,  μετὰ  ἀπὸ  
δύο  προσφυγὲς  στὸ  Συμβούλιο  Ἐπικρατείας ,  ἑνὸς  Ἀρχιερέως  καὶ  
ἑνὸς  δικηγόρου ,  οἱ  ὁ-ποῖες  ἀπεῤῥίφθησαν ,  ἐπεσφραγίσθη  καὶ  
ἐπεκυρώθη  ἀπὸ  τὸ  Ἀνώ-τατο  Διοικητικὸ  Δικαστήριο  τῆς  Χώρας  
μὲ  τὶς  ὑπ ’  ἀριθμοὺς  409/ 2008  καὶ  410/2008  Ἀποφάσεις  αὐτοῦ ,  διότι  
ἦσαν  δύο  οἱ  προσφυγόν-τες .  Ἐὰν  ὁ  Ἐπίσκοπος  Νικόδημος  
Γκατζιρούλης  ἐξελέγη  ἀπὸ  τὴν  ὀκταμελῆ  ἀριστίνδην  Σύνοδο  τὴν  
8-4-1968  καὶ  ἐπελέγη  ἐκ  τοῦ  τρι-προσώπου  ψηφοδελτίου  ὑπὸ  τοῦ  
ἀντιβασιλέως  Γεωργίου  Ζωϊτάκη  γιὰ  τὴν  τότε  Ἱερὰ  Μητρόπολη  
Ἀττικῆς  καὶ  Μεγαρίδος ,  δὲν  φταῖμε  ὅλοι  ἐμεῖς  οἱ  ὑπ ’  αὐτοῦ  
ὑβριζόμενοι .  Αὐτὸς  φταίει ,  διότι  μποροῦσε  νὰ  εἶχε  τακτοποιηθῇ  
ἀπὸ  τῆς  ἐποχῆς  τοῦ  μακαριστοῦ  Ἀρχιεπισκό-που  Σεραφείμ .  Ἦταν  
ἀνένδοτος  σὲ  ὅ ,τι  τοῦ  προτάθηκε ,  καὶ  ἐπέμει-νε  στὴ  δική  του  
ἐπιλογή .  
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  Ὅποιος  ἀναγνώσῃ  τὶς  σελ .  12  καὶ  13  τοῦ  νικοδημίου  λιβέλλου  θὰ  
ἀντιληφθῇ  τὶς  ἀλλεπάλληλες  ἀποκλίσεις  τοῦ  αὐτοβασανιζομένου  
αὐτοῦ  ἀνδρός ,  οἱ  ὁποῖες  ἐνῷ  πᾶνε  νὰ  δείξουν  κάποια  ἀκτίνα  φωτός ,  
ὅπως  αὐτὸς  ὁ  κατόπιν  ἑορτῆς  ἔπαινός  του  στὸ  μακαριστὸ  Χριστό-
δουλο  -  ποιὰ  τραγικὴ  εἰρωνεία  -  ἐκπειράζεται  ἀμέσως  ὑπὸ  τοῦ  πο-
νηροῦ  καὶ  ἐπιτίθεται  λαῦρος  ἐναντίον  μου ,  καὶ  γιὰ  νὰ  ἀποφύγῃ  
ποι-νικὲς  εὐθῦνες ,  χρησιμοποιεῖ  χαζὲς  δικαιολογίες ,  πρωτόπειρου  
δικη-γόρου ,  ὅπως  «θὰ  καταθέσω  μιὰ  ἐκδοχή . . .»  ἢ  «κανένας  δὲν  
μπορεῖ  νὰ  ἀποκλείσῃ  τὸ  ἐνδεχόμενο . . .»  καὶ  ἄλλα  παρόμοια ,  γιὰ  
νὰ  μπορῇ  νὰ  ὑβρίζει .  Καὶ  κατὰ  τρόπο  τραγικὸ  «ξαναχυμάει»  
ἐναντίον  τοῦ  ἄλ-λοτε  Μητροπολίτου  Ἀττικῆς  Παντελεήμονος ,  
ποὺ  ἔχει  καταδικα-σθῇ  σὲ  καθαίρεση ,  ὑποβιβασθεὶς  στὴν  τάξη  τοῦ  
μοναχοῦ .  Μὲ  ἐγκα-λεῖ  γιατὶ  δὲν  τὸν  κατηγόρησα  κι ’  ἐγώ !  Ἄς  μάθῃ ,  
λοιπόν ,  ὅτι  καὶ  οἱ  βάρβαροι  πολεμιστὲς  δὲν  ἐμπήγνυαν  τὰ  σπαθιά  
τους  στοὺς  φονευ-μένους  ἐχθρούς  τους .  

 

  Σὲ  σχέση  μὲ  τὴν  τελευταία  παράγραφο  τοῦ  ἐμπαθεστάτου ,  ἀκαίρου  
καὶ  ψευδοῦς  κειμένου  τοῦ  ἀπὸ  Ἀττικῆς  κ .  Νικοδήμου  ἐναντίον  
μου ,  καταγράφω  τὴν  ἄποψή  μου .  Μοῦ  ἀποδίδει  πρόθεση ,  ἐὰν  ὑπάρ-
ξῃ  πρόβλημα  κενοῦ ,  ὅτι  θὰ  ἐπιδιώξω  καὶ  πάλιν  τὴν  ἀρχιεπισκοπικὴ  
ἐκλογή  μου !  Λοιπόν ,  ὑπάρχει  στὴ  νεώτερη  ψυχολογία  ἕνα  φαινόμε-
νο  ποὺ  λέγεται  «προβολή» .  Αὐτὸ  σημαίνει  ὅτι  ἕνα  ἄτομο  ποὺ  ἔχει  
στὴν  ψυχή  του  κάποια  ἔντονη  ἐπιθυμία ,  ἡ  ὁποία  ὅμως  δὲν  
ἐκπληρώ-νεται ,  «προβάλλει»  στὸ  πρόσωπο  γνωστοῦ  συνανθρώπου  
του  τὴν  δυνατότητα  τῆς  ἰδικῆς  του  ἀνεκπλήρωτης  ἐπιθυμίας ,  καὶ  
ἔτσι  παίρ-νει  μιὰ  χαρὰ  ἀπὸ  τὴν  ἀνάσα  αὐτῆς  τῆς  διαδικασίας .  
Ἐπειδή ,  λοιπόν ,  στὸ  τέλος  τῆς  ἀρχιεπισκοπικῆς  περιόδου  τοῦ  
μακαριστοῦ  Ἀρχιεπι-σκόπου  κυροῦ  Ἱερωνύμου  τοῦ  Α ’ ,  ὁ  π .  
Νικόδημος  Γκατζιρούλης  «ἐδραστηριοποιήθηκε» ,  ὡς  «fama 
vagatur» ,  γιὰ  νὰ  διαδεχθῇ  τὸν  γέροντα  Ἀρχιεπίσκοπο  (ὁ  ὁποῖος  
διέβλεπε  τὶς  ἐξελίξεις  καὶ  παραι-τήθηκε  ἐγκαίρως)  καὶ  τελικὰ  δὲν  
τὰ  κατάφερε ,  τὴν  ἀνεκπλήρωτη  αὐτὴ  ἐπιθυμία  του ,  ποὺ  ἔγινε  μέσα  
του  πληγὴ  ἀθεράπευτη ,  τὴν  προβάλλει  τώρα  σὲ  ἐμένα ,  χωρὶς  νὰ  
ὑπάρχῃ  θέμα ,  καὶ  χωρὶς  νὰ  ἔχῃ  περάσει  κάτι  τέτοιο  μέσα  ἀπὸ  τὴν  
ψυχή  μου .  Δυστυχισμένε  Νικό-δημε ,  δὲν  σκέπτεσαι  ὅτι  ὁ  
Ἀρχιεπίσκοπος  ζῇ  ;  

 
 

7.  Ὡς  στοιχεῖο  μικρότητος  τοῦ  ἀνδρός ,  σημειώνω  μιὰ  ἀκόμη  ἀπρέπεια  
τοῦ  Νικοδήμου ,  ἐθνικοῦ  χαρακτῆρος .  Γράφει ,  «ὅτι  τοξεύω  τὰ  βέλη  
τῆς  κριτικῆς  μου  πρὸς  τοὺς  ἀλλοεθνεῖς  γείτονες ,  ποὺ  δὲν  μὲ  
λογαριά-ζουν  καὶ  δὲν  μὲ  φοβοῦνται . . .» .  Καλά ,  διερωτῶμαι ,  τί  εἶναι  ὁ  
Νικόδη-μος ,  φιλοσκοπιανὸς  ἢ  φιλότουρκος ;  Τίποτε  δὲν  εἶναι ,  ἁπλῶς  
ὁ  ἄν-θρωπος  φθονεῖ  καὶ  ζηλεύει !  Τοῦ  λέγω  πάντως ,  ὅτι  ἑκατοντάδες  
χιλιά-δες  τηλεθεατὲς  στὴν  Ἑλλάδα  καὶ  στὸ  ἐξωτερικὸ  περιμένουν  νὰ  
ἀκού-σουν  ἀπὸ  τὸν  ἄμβωνα  καὶ  μέσῳ  τῆς  ΕΤ 3  ἀπὸ  τὸν  Μητροπολίτη  
Θεσ-σαλονίκης  Ἄνθιμο  τὸ  κήρυγμα  ἐπὶ  τοῦ  Εὐαγγελίου  καὶ  τὴν  
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φιλοπά-τριδα  ἀναφορὰ  στὰ  ἐθνικά  μας  θέματα .  Τὸ  μεσημέρι  τῆς  
Κυριακῆς  τὰ  κανάλια  τῶν  Σκοπίων  ἀσχολοῦνται  μὲ  ὅσα  εἶπα ,  γιὰ  νὰ  
ὑπερασπι-σθοῦν  τὶς  ἀνιστόρητες  διακηρύξεις  τους .  Ἂς  πάῃ  νὰ  
ἐπισκεφθῇ  τὸν  Γκρουέφσκυ .  

 
8.  Προτοῦ  νὰ  διατυπώσω  τὸν  ἐπίλογό  μου  στὸ  παρὸν  ἔγγραφο ,  παραθέ-
τω  τὸ  ἀκόλουθο  γεγονός ,  σὲ  ἀπάντηση  τοῦ  κατηγορητηρίου  τοῦ  κ .  Νι-
κοδήμου  ἐναντίον  μου ,  «ὅτι  δὲν  ἐνδιαφέρθηκα  γιὰ  τοὺς  ἐμπεριστά-
τους  ἀδελφούς» .  Κατὰ  τὴν  συνοδικὴ  περίοδο  τοῦ  ἔτους  1990-1991 ,  ποὺ  
συμμετεῖχα  στὴ  Δ .Ι .Σ . ,  ὡς  τακτικὸ  μέλος  αὐτῆς ,  ἔθεσα  τὸ  ζήτημα  τῶν  
ἐκπτώτων  Μητροπολιτῶν  τοῦ  1974 ,  ὅσων  ἦσαν  ἐν  ζωῇ ,  μεταξὺ  τῶν  ὁ-
ποίων  ἦτο  καὶ  ὁ  ἀπὸ  Ἀττικῆς  κ .  Νικόδημος .  Πρόεδρος  τῆς  Δ .Ι .Σ .  ἦτο  ὁ  
μακαριστὸς  Ἀρχιεπίσκοπος  Σεραφείμ .  Ἡ  προσπάθειά  μου  ἦτο  εἰλικρι-
νὴς  καὶ  ἐναγώνιος .  Γιὰ  νὰ  ἐνισχύσω  τὶς  θέσεις  τῆς  προσπαθείας  μου ,  
ἐζήτησα  συνάντηση  μὲ  τὸν  Σεβ .  κ .  Νικόδημο  Γκατζιρούλη ,  ὁ  ὁποῖος  
ἦλθε  ἐπισκέπτης  στὴν  κατοικία  μου ,  ἐπὶ  τῆς  ὁδοῦ  ἁγίου  Παύλου  21  
τῶν  Ἀθηνῶν ,  ἔναντι  τοῦ  ὁμωνύμου  ἱεροῦ  Ναοῦ .  Συνεζητήσαμε  ἐκτε-
νῶς  γιὰ  τὴν  συνέχιση  τῆς  προσπαθείας  μου .  Στὴ  συνέχεια  ὁ  κ .  
Νικόδη-μος  μοῦ  ἐζήτησε ,  καὶ  τὸ  ἀποδέχθηκα ,  νὰ  συναντηθοῦμε  στὴν  
κατοικία  γνωστῆς  του  οἰκογενείας  στὴν  ἁγία  Παρασκευὴ  Ἀττικῆς .  
Καὶ  ἐκεῖ  συνεζητήσαμε  ἐπὶ  τοῦ  αὐτοῦ  θέματος .  Ἔκαμα  ὅ ,τι  ἠμποροῦσα .  
Ἀλλὰ  συνήντησα  ἀπόρθητο  τεῖχος  τὴν  πλειονοψηφία  τῶν  Συνοδικῶν .  
Τὸ  ἐν-αγώνιο  στοιχεῖο  τῆς  προσπαθείας  μου  στὴν  Ἱ .  Σύνοδο ,  μέχρι  
λυποθυ-μίας  μου ,  δύναται  νὰ  καταθέσῃ  ὁ  τότε  Ἀρχιγραμματεὺς  καὶ  
νῦν  Μη-τροπολίτης  Διδυμοτείχου  κ .  Δαμασκηνός .  Ἀλλὰ  ὁ  σπόρος  
εἶχε  πέσει  γιὰ  τὴν  ἀναζήτηση  τῆς  λύσεως ,  κι ’  ἔτσι  ἐπανῆλθε  στὴν  Ἱ .  
Σύνοδο  τῆς  Ἱεραρχίας  τὸν  Ὀκτώβριο  τοῦ  1991 .  Ὡρίσθηκε  Ἐπιτροπὴ  
ὑπὸ  τὸν  μακα-ριστὸ  Μητροπολίτη  Πατρῶν  κυρὸ  Νικόδημο ,  στὴν  
ὁποία  συμμετεῖχε  καὶ  ἡ  ταπεινότης  μου .  Ἐντὸς  τοῦ  Συνοδικοῦ  ἐτέθη  ἡ  
πρόταση ,  παρόν-τος ,  ἂν  δὲν  σφάλλω ,  καὶ  τοῦ  Σεβ .  Νικοδήμου .  Ἡ  Ἱερὰ  
Μητρόπολις  Ἀτ-τικῆς  θὰ  διαιρεθῇ  στὰ  δύο ,  καὶ  τὸ  δυτικὸ  τμῆμα  αὐτῆς  
θὰ  ἀποτελέσῃ  τὴν  νέα  Μητρόπολη  γιὰ  τὸν  Σεβ .  Νικόδημο ,  καὶ  τὸ  
ἀνατολικὸ  τμῆμα  θὰ  παραμείνῃ  στὴν  ὑπάρχουσα  Ἱ .  Μητρόπολη  
Ἀττικῆς ,  ὅπου  ἤδη  ὑπ-ῆρχε  ὁ  μακαριστὸς  Μητροπολίτης  Δωρόθεος ,  ὁ  
ἀπὸ  Καστορίας .  Καὶ  ὁ  Σεβ .  Νικόδημος  ἀρνήθηκε  νὰ  δεχθῇ  τὴν  
πρόταση  αὐτή ,  διότι  ἤθελε  ὡς  ἕδρα  τῆς  νέας  Μητροπόλεώς  του  τὴν  
Κηφισιά .  Αὐτὸ  δὲν  ἔγινε  δεκτὸ  καὶ  ἡ  προσπάθεια  γιὰ  τὸν  κ .  Νικοδημο  
ἐγκατελείφθη .  Καὶ  ὅμως  ἡ  προσπάθεια  ἀπέδωκε  μὲ  ἀνάδειξη  τῶν  
τριῶν  (3)  Μητροπολιτῶν  ἐκ  τῶν  δώδεκα  (12) ,  ἤτοι  τοῦ  Σταγῶν  καὶ  
Μετεώρων  κυρίου  Σεραφείμ ,  τοῦ  Πολυανῆς  καὶ  Κιλκισίου  κυροῦ  
Ἀποστόλου  καὶ  τοῦ  Ἀγιᾶς  καὶ  Συκουρίου  κυροῦ  Παύλου .  Τὰ  
συγκεκριμένα  αὐτὰ  γεγονότα  ἀποδει-κνύουν  ἐὰν  ὑπῆρξε  ἢ  ὄχι  
ἐνδιαφέρον  γιὰ  τὴν  ῥύθμιση  τοῦ  ζητήματος  αὐτοῦ ,  ἔστω  κατὰ  τὸ  ἔτος  
1990-1991 .  Γιὰ  τὸ  ζήτημα  τῶν  ἐκπτώτων  ἀδελ-φῶν  ἔπραξα  ὅ ,τι  
ἠμποροῦσα ,  ἀλλὰ  εἶχα  χρέος  νὰ  πειθαρχήσω  στὴν  Ἱε-ρὰ  Σύνοδο  τῆς  
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Ἐκκλησίας  τῆς  Ἑλλάδος ,  ὅπως  ὁ  κ .  Νικόδημος  ἐπειθ-άρχησε  στὴν  
ἀριστίνδην  Ἱερὰ  Σύνοδο  τὸ  1968 .  Τὴν  προσωπικὴ  συμβολή  μου  γιὰ  τὸ  
ζήτημα  αὐτὸ  γνωρίζει  ὁ  ἅγιος  Θεὸς  καὶ  ὁ  μακαριστὸς  Ἀρχι-επίσκοπος  
Σεραφείμ .  

 
Μακαριώτατε ,  
Σεβασμιώτατοι ,  
 

Ζητῶ  συγγνώμη  διότι  Σᾶς  ὑποβάλλω  στὸν  κόπο  νὰ  ἀναγνώσετε  αὐτὸ  
τὸ  κείμενο .  Λυποῦμαι  διότι  συνέταξα  τὸ  κείμενο  αὐτὸ  ἀμυνόμενος .  Ἀλλὰ  ἔ-
πρεπε ,  χάριν  τῆς  ἁγιωτάτης  μητρὸς  Ἐκκλησίας ,  εἰς  μνήμην  προσώπων  ποὺ  
ἔφυγαν  ἠδικημένοι  καὶ  πικραμένοι  ἀπὸ  τὴν  παροῦσα  ζωὴ  χωρὶς  καμμιὰ  διά-
κριση  τὼν  ἰδικῶν  μας  καὶ  τῶν  ἰδικῶν  τους .  Ἐπὶ  πλέον  νὰ  ὑπερασπισθῶ  
ἐμαυτὸν  ἔναντι  μιᾶς  ἀπροκλήτου ,  ἀδίκου  καὶ  ὑβριστικῆς  ἐπιθέσεως ,  ὡς  αὐτὴ  
τοῦ  κ .  Νικοδήμου ,  τὴν  ὁποία  δὲν  εἶχα  φαντασθῆ  ποτέ .  

 
Συνιστῶ  στὸ  Σεβ .  Νικόδημο  νὰ  μὴ  δώσῃ  συνέχεια  στὴν  ἀτυχῆ  αὐτὴ  δη-

μοσιογραφικὴ  διένεξη .  Εἶμαι  ἕτοιμος  νὰ  τὸν  ἐπισκεφθῶ  καὶ  στὸ  ἡσυχαστήριό  
του  γιὰ  νὰ  δοῦμε  ἀπὸ  κοινοῦ  ὅλες  τὶς  πλευρὲς  αὐτῶν  τῶν  ζητημάτων .  Ὁ  χρό-
νος  συντέμνει .  Πρέπει  νὰ  γίνῃ  κάτι ,  προτοῦ  περατώσωμε  τὸν  βίο .  Ὁ  Κύριος  
Ἰησοῦς  Χριστὸς  ἂς  εἶναι  ὁδηγός ,  βοηθὸς  καὶ  Σωτήρ .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΑΠΟ  ΤΟΝ  ΕΝΘΡΟΝΙΣΤΗΡΙΟ  ΛΟΓΟ  
ΤΟΥ  ΣΕΒ .  κ .  ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ  

ΣΤΗΝ  Ι .  ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ  ΑΤΤΙΚΗΣ  ΚΑΙ  ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ  
ΤΗΝ  16-4-1968.  

 
«Ἡ  ἀγάπη  εἶναι  τὸ  μεγάλο  ἔργο  καὶ  ὁ  μεγάλος  πόνος  τῆς  Ἐκκλησίας .  

Πορεία  πρὸς  τὸν  ἄνθρωπο  μὲ  ἀγάπη ,  διάλογος  μαζῆ  του  μὲ  ἀγάπη ,  βοήθεια  
μὲ  ἀγάπη .  Αὐτὸ  εἶναι  τὸ  σύνθημα ,  ποὺ  ἔρχεται  ἀπὸ  τὸν  Σταυρό ,  ἀπὸ  τὸν  
Ἐσταυρωμένο ,  γιὰ  νὰ  ἐμπνεύσῃ  τοὺς  ἀρχιερεῖς ,  τοὺς  ἱερεῖς ,  τὸν  λαό ,  νὰ  φέ-
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ρῃ  τὸν  ἕνα  κοντὰ  στὸν  ἄλλο ,  νὰ  δημιουργήσῃ  μιὰ  ἀνάκραση  τῶν  ψυχῶν  με-
ταξύ  τους  καὶ  μὲ  τὸν  Θεό ,  ποὺ  εἶναι  ἡ  πηγὴ  τῆς  ἀγάπης  καὶ  νὰ  δημιουργήσῃ  
ἀτμόσφαιρα  καὶ  προϋποθέσεις  γιὰ  νὰ  ἀκουστῇ  ἡ  φωνὴ  τοῦ  Θεοῦ  ἀπὸ  τὸν  
ἄνθρωπο  καὶ  ὁ  στεναγμὸς  τοῦ  ἀνθρώπου  ἀπὸ  τὸν  Θεό  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  

 

Ἱκετεύω  ὅλους  ἀδελφικὰ  «συναγωνίσασθαί  μοι  ἐν  ταῖς  προσευχαῖς  
ὑπὲρ  ἐμοῦ  πρὸς  τὸν  Θεόν»  (Ῥωμ .  ιε ’  30)   . . .  . . .  Καὶ  μαζῆ  μὲ  τὶς  προσευχές ,  ἐ-
λᾶτε  ὅλοι  νὰ  ἀγωνισθοῦμε  ἀδελφωμένοι  τὸν  ἀγῶνα  τὸν  πνευματικό .  Ἐκ-
κλησία  δὲν  εἶναι  μόνον  οἱ  κληρικοί ,  οἱ  διάκονοι  καὶ  οἱ  πρεσβύτεροι  καὶ  ὁ  
ἐπίσκοπος .  Ἐκκλησία  εἶναι  ὁλόκληρο  τὸ  σῶμα  τοῦ  Ἰησοῦ  Χριστοῦ .  Καὶ  ὁλό-
κληρο  τὸ  σῶμα  πρέπει  νὰ  βρίσκεται  σὲ  πορεία  καὶ  σὲ  ἀγῶνα .  Ἰδιαίτερα  ἀπευ-
θύνω  προσκλητήριο  στὸν  κόσμο  τῶν  νέων ,  ὁ  νεώτερος  ἐπίσκοπος  τῆς  Ἑλλη-
νικῆς  Ἱεραρχίας» .  


