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Ἡ σταυρωμένη ἀρχιερωσύνη μου
“Oἱ διῶκτε̋ μου, δίχω̋ νά τό

κα ταλάβουν καί δίχω̋ νά τό προ-

γραμματίσουν, μέ ἔσυραν ἔξω

ἀ πό τήν παρεμβολή τῶν ἄνομων

συναλλαγῶν καί τῆ̋ ἐμπο ρευ -

μα τικῆ̋ Ἀρχιερωσύνη̋ καί μέ

γύρι σαν πίσω, στού̋ αἰῶνε̋ τῶν

Kατακομβῶν καί τῶν διωγμῶν,

τῶν ἐμπειριῶν τοῦ Kολοσσαίου

καί τῶν χαρισματικῶν Συνάξε -

ων. Mέ ὁδήγησαν στόν πλοῦτο

καί στήν εὐφροσύνη καί στή

χα             ρά τῆ̋ Ἀρχιερωσύνη̋, πού

περιβάλλεται τό ταπεινό ἔνδυ -

μα τοῦ δεσμωτηρίου, ἀλλά κα -

τα λάμπεται ἀπό τό φῶ̋ τῆ̋ πα-

ρουσία̋ τοῦ ἑνό̋ καί μοναδι-

κοῦ Δεσμίου.”



Kατά τί̋ γλυκέ̋ ὧρε̋ τῆ̋ ἱε -
ρατικῆ̋ διακονία̋ μου ἔσκυ -

ψα στή ζωή καί στή βιωματική
ποί η ση τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ
Nα ζιανζηνοῦ. Mέ συγκίνησε ἡ
ποιητική ἀποτύπωση τῶν ἐμπει -
ρι ῶν τοῦ φωτεινοῦ αὐτοῦ ἀστέρα
τῆ̋ Ἐκκλησία̋ μα̋ καί μέ γο  ή     -
τευ  σε ὁ στίχο̋ του. Ἡ κάθε ἔκ -
φρα ση εἶναι μιά «ἐκ βαθέων» ἐ -
ξομολόγηση. Ἡ κάθε λέξη εἶναι
σταλαγματιά αἵματο̋, πού βγαί -
νει ἀπό τήν πληγωμένη καρδιά
του.

Σταμάτησα μέ δέο̋ σέ ἕνα του
στί χο. Tόν διάβασα καί τόν ξα να -
διάβασα. Tόν τύπωσα μέσα μου. Ἔ  -
γι νε γιά μένα μοτίβο ζωῆ̋ καί δεῖ -
γμα τῆ  ̋σταυρωμένη  ̋ἱε ρωσύ νη .̋

“Tριά̋ σῶσον με· καί πάλιν
κα  λῶ, Tριά̋
Σέ γάρ προφαίνων ἠμπολισά -
μην φθόνον”.
Tριάδα σῶσε με·
και πάλι σέ παρακαλῶ, Tριά -
δα.
Γιατί, φωτίζοντα̋ τό δικό σου
πρόσωπο
ἀγόρασα τό φθόνο.
Ὅταν ἔσερνα τή γραφίδα μου,

μεταφράζοντα̋ αὐτό τό στίχο,
δέ διέθετα τήν ἀπαραίτητη φαν -
τασία, γιά νά ὑποπτευθῶ πώ̋ εἶ   -
ναι δυνατό κάποτε ἡ ποιητική
ἔκχυση τοῦ πόνου τοῦ ἁγίου Γρη -
γορίου νά γίνει ἡ ἔκφραση τῆ̋
προσωπικῆ̋ μου ἐμπειρία̋. Πώ̋
ἡ ἀρχιερατική μου διακονία θά
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Ἡ σταυρωμένη ἀρχιερωσύνη μου

Λόγω τῆς δυσκολίας πού παρουσιάζει τό ἐγχείρημα νά σκιαγραφή σει

κανείς μιά πολυσύνθετη καί πολυτάλαντη προσωπικότητα ὅπως ἦταν ὁ

μακαριστός ἐπίσκοπος Ἀττικῆς καί Μεγαρίδος Νικόδη μος, σκεφθήκαμε

νά ἀφήσουμε τόν ἴδιο νά μᾶς μιλήσει γιά τόν ἑαυτό του, γιά τήν ἀρχιερω -

σύνη του, γιά τήν σταυρωμένη ἀρχιερω σύνη του. Παραθέτουμε ἐδῶ ἕνα

ὑπέροχο κείμενό του ἀπό τό βι βλίο του: “Μνησθείη Κύριος ὁ Θεός”

(Ἐκδόσεις ΣΠΟΡΑ, 1997)



ἐκδιπλωνόταν μέσα στί̋ πνικτι -
κέ̋ ἀναθυμιάσει̋ τοῦ φθόνου.
Πώ̋ ἡ μικρή λαμπάδα μέ τήν ἀ -
δύναμη φλόγα τῆ̋ ἀρχιερωσύ -
νη̋ θά ἀντιμετώπιζε τόν τυφώνα
του μίσου̋. Πώ̋ τό χρονικό τῆ̋
φτωχῆ̋ μου προσ φορᾶ̋ θά χα -
ρασ σόταν μέ τί̋ ρανίδε̋ τοῦ αἵ -
ματο̋.

Ὅλα αὐτά ἔγιναν. Kαί ἡ και -
νούργια ἔκδοση τῆ̋ ἐκκλησια -
στι κῆ̋ ζάλη̋ εἶναι ἀφάνταστα
πιό σκοτεινή καί πιό τραγική ἀπό
τήν πρωτογενῆ ἔκδοση τοῦ τέταρ-
του αἰώνα. Ἀτέλειωτη σέ χρονι -
κή διάσταση. Kαί φρικτή σέ
ἐφευρετικότητα, σέ ἔνταση καί
σέ ἀνάδελφη συμπεριφορά.

Ὁ ἅγιο̋ Γρηγόριο̋ πικράθηκε,
στέναξε, ἐβόησε πρό̋ Kύριο.
Kαί ἄφησε πίσω του, μαργαριτά -
ρι τῆ̋ καρδιᾶ̋ του, τή θρηνωδία
τοῦ πόνου του. Kαί ἐγώ περπάτη -
σα στό σκοτεινό φαράγγι τοῦ δι -
ω γμοῦ, ἔζησα τήν ἀτέλειωτη μα -
νία ἑνό̋ ἐξαγριωμένου ἀρχιερα -
τι κοῦ πλήθου̋ καί ἀποτόλμησα
νά δανειστῶ τή θρηνωδία του
καί νά τήν κάνω δική μου ἀναφο -
ρά στήν Παναγία Tριάδα.

Διάβηκα, μέ τό χάρισμα τῆ̋
ἀρχιερωσύνη̋ στήν καρδιά καί
μέ τό δισάκι τῆ̋ περιπέτεια̋ στόν
ὦμο, ἕνα τέταρτο τοῦ αἰῶνα (*τε-
λικά ἡ περιπέτειά του μέχρι τήν

κοίμησή του διήρκεσε σαράντα
ὁ λόκληρα χρόνια). Ἀπό τήν ἀκμή
τῆ̋ βιολογικῆ̋ μου ὑπόσταση̋
ἴ σαμε τά λευκά γερατειά. Δέν ἦ -
ταν πολλοί αὐτοί πού μέ μίση -
σαν θανάσιμα. Mιά δράκα ἀν -
θρώπων. Συνεπίσκοποι καί συλ -
λει τουργοί, πού στήριξαν τού̋
θρόνου̋ του̋ καί τήν κοσμική
καταξίωσή του̋ στήν ἐξόντωση
τῶν «ἀντιφρονούντων». Ὅλων ἐ -
κείνων πού δέν ἦταν πρόθυμοι
νά γονατίσουν καί νά καταθέ -
σουν στά πόδια του̋, τσαλακω -
μέ  νη καί ἀχρηστεμένη, τή συνεί -
δησή του̋. Ἦταν λίγοι, ἀλλά κρα-
τοῦσαν στό χέρι τή σφραγίδα τῆ̋
ἐξουσία̋. Kαί εἶχαν τή δυνατό -
τητα νά συμμαχοῦν μέ τό πολιτι -
κό κατεστημένο καί νά ἐξαγορά -
ζουν, μέ ποικίλε̋ παροχέ̋, τού̋
μηχανισμού̋ τῆ̋ βία̋ καί τῆ̋
κα ταπίεση̋.

Ἀναμετρήθηκα μέ τί̋ θύελλε̋
τῶν διωγμῶν καί μέ τί̋ ἀντάρε̋
τοῦ φθόνου. Mέ τή μπουλντόζα
τῆ̋ ὑπεροψία̋, πού ἰσοπέδωσε
τού̋ Ἱερού̋ Kανόνε̋ τῆ̋ Ἐκκλη -
σία̋ καί ἀνέσκαψε τά θεμέλια
τῆ̋ νομιμότητα̋. Mέ τή σκληρό -
τητα τοῦ αὐταρχισμοῦ καί μέ τήν
τραχύτητα τῆ̋ ἀσυδοσία̋. 

Tά περιστατικά δέν θά τά κα -
ταχωρήσω ἐδῶ. Eἶναι τόσο πολ -
λά, πού μποροῦν νά ὑπερκαλύ -
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ψουν τόμου̋. Kαί εἶναι τόσο ἀπί -
θανα στήν ἐπινόησή του̋ καί
στήν πλοκή του̋, πού γεννοῦν ἀ -
γανάκτηση.

Kάποια ἀπ᾽ αύτά καί κάποια
γραπτά ντοκουμέντα τά ἔχω δια -
σώσει σέ προηγούμενε̋ συγγρα -
φέ̋ μου . Σταχυολογημένα μέσα
ἀπό τόν ὄγκο. Kαί καταγραμμένα
μέ λιτότητα καί μέ τή λιγότε ρη
δυνατή συναισθηματική φόρ τι  -
ση (*χαρακτηριστικό τέτοιο ἔρ -
γο εἶναι ὁ ὀγκώδη̋ τόμο̋ μέ τόν
τίτλο “Εἰπέ τῇ Ἐκκλη σί ᾳ”). Ἐδῶ
δέν ἔχω τήν πρόθεση νά τά ἐπα -
ναλάβω. Oὔτε καί νά τά συμ -
πληρώσω.

Θά μοῦ ἐπιτρέψουν οἱ ἀγαπη -
τοί φίλοι καί οἱ ἀγαπητότατοι
ἐχ θροί, πού θά διαβάσουν αὐτέ̋
τί̋ γραμμέ̋, νά κρατήσω τό μι -
κρό κουτί τῶν πολυχρόνιων πε -
ρι πετειῶν καί τῶν θλίψεων κλει -
στό. Πόθο̋ καρδιᾶ̋ εἶναι νά ἀ -
νοίξει μόνο ἐνώπιον τοῦ Kυρίου
μου, κατά τή μεγάλη μέ ρα τῆ̋ ἀ -
γάπη̋ του, «ὅτε μέλλο μεν πάν -
τε̋, γυμνοί καί ὡ̋ κα τάκριτοι
τῷ ἀδεκάστῳ Kριτῇ πα ρίστα -
σθαι».

Tούτη τήν ὥρα θέλω νά μιλή -
σω ἐξομολογητικά. Στού̋ συνε -
πι σκόπου̋ μου. Στού̋ ἀγαπημέ -
νου̋ μου ἱερεῖ̋. Στό ποίμνιο, πού
μοῦ ἐμπιστεύθηκε ὁ Θεό̋. Στήν

Ἐκκλησία τοῦ «σή μερα» καί τοῦ
«αὔριο». Στόν ἐ κλεκτό λαό τοῦ
Θεοῦ, πού παρα κολουθεῖ μέ ἀ -
γω νία, πού ἔχει τό δικαίωμα νά
ζυγίζει μέ ἀκρίβεια τό εἰδικό βά -
ρο̋ καί τήν προσφο ρά τῶν ποι -
μένων του, πού εἶναι ὁ φύλακα̋
τοῦ θησαυροφυ λα κί ου τῶν Ἱερῶν
Παραδόσεων καί ἐκφραστή̋ τῆ̋
καθολικῆ̋ συνεί δηση̋ τῆ̋ Ἐκ -
κλη σία̋. Θέλω νά ἀποθέσω στά
χέρια καί στί̋ καρ διέ̋ τῶν συλ -
λειτουργῶν μου, αὐ τῶν πού τού -
τη τή στιγμή κυ κλώ νουν τό Πα -
νά γιο Θυσια στή ριο καί αὐτῶν
πού θά πλησι ά σουν τί̋ βαθμί -
δε̋ του μετά τή δύση τῆ̋ δικῆ̋
μου γενιᾶ̋, τού̋ στο χασμού̋ μου
καί τί̋ ἐμπει ρίε̋ μου. Kαί νά ἐμ -
πιστευτῶ στί̋ τα ρα γμένε̋ συνει -
δή σει̋ τοῦ πλη ρώ μα το̋ τῆ̋ Ἐκ -
κλησία̋ τήν ἐλπίδα, πού γεμίζει
τή δική μου ὕπαρξη καί πού εἶ -
ναι δῶρο τοῦ Παναγίου καί Tε -
λε ταρχικοῦ Πνεύ  ματο̋.

Ἀπό τό 1974 ἴσαμε τούτη τήν
ὥρα ἀντιμετωπίζω τό διωγμό.
Tόν ὀργανωμένο διωγμό ἐκ μέ -
ρου̋ τῶν ἀδελφῶν καί συλλει -
τουργῶν μου. Ἐκ μέρου̋ τοῦ πρώ-
του κατά τήν ἀρχιερατική τάξη
ἀδελφοῦ, τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀ -
θη νῶν καί πάση̋ Ἑλλάδο̋. Kαί
ἐκ μέρου̋ ὅλων ἐκείνων πού συμ -
πορεύονται μαζί του στό μονο-
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πάτι τη̋ αὐθαιρεσία̋ καί τῆ̋
κα τάλυση̋ τῆ̋ Kανονικῆ̋ τά -
ξη̋ τῆ̋ ἁγιώτατη̋ Ἐκκλησία̋
μα̋.

Στό μακρό αὐτό διάστημα πολ-
λέ̋ φορέ̋ ἀναζήτησα τήν Πατρι -
κή σκιά τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ
Nαζιανζηνοῦ. Ἔπιασα στά χέ ρια
μου τά ἐξομολογητικά κείμενά
του. Kαί μίλησα στό Θεό μέ τί̋
δι  κέ̋ του λέξει̋:

“Oἴμοι μακρᾶ̋ ζωῆ̋ τε καί πα -
ροικία̋,
Tῶν τ᾽ ἔνδοθεν, τῶν τ᾽ ἔκτοθεν
παλαισμάτων,
Ὑφ᾽ ὧν τό κάλλο̋ φθείρεται
τῆ̋ εἰκόνο̋!
Tί̋ δρῦ̋ τοσαύτην πνευμάτων
φέρει βίαν;
Tί̋ ναῦ̋ τοσούτοι̋ κύμασι
συν  ερράγη;
Πόνῳ τέτρυμμαι, πραγμάτων
τ᾽ ἐπιδρομαῖ̋,...
Φίλοι μ᾽ ἔκαμψαν, νοῦσο̋ ἐ -
τρύ χωσέ με.
Λίθοι̋ ἐδέχθην ὥ̋ τι̋ ἄλλο̋
ἄνθεσι.
Λαοῦ κεχήρωμ᾽, ᾧ τό Πνεῦμα
ἐνίδρυσε.
Tέκνων τά μέν λέλοιπα, τῶν
δ᾽ ἀπεζύγην,
Tοῖ̋ δ᾽ οὐ τετίμημ᾽, Ὤ πατρό̋
παναθλίου!
Oἱ συνθῦται μου δυσμενεῖ̋
ἐχθρῶν πέρα,

Oὐδέ τράπεζαν μυστικήν δε-
δοικότε̋,
Eἰ μή τί γ’ ἄλλο, καί πόνου̋
τού̋ εἰ̋ τόδε,
Oὕ̋ καί πονηροῖ̋ πολλάκι̋
τιμᾷν ἔθο̋·
Oὔθ᾽ ὕβρεω̋ δόξαν τιν’ ἐξιώ -
μενοι·
Ἀλλ᾽ ἕν πνέοντε̋, τήν ἐμήν ἀ -
τιμίαν”.
Ἀλίμονο, μέ κατέβαλε ἡ μα-
κρά ζωή
καί ἡ ξενιτιά μου στή γῆ
καί τά ἐσωτερικά
καί τά ἐξωτερικά ἀγωνίσμα -
τα,
ἀπ᾽ τά ὁποῖα φθείρεται ἡ ὀ μορ-
φιά
τῆ̋ θεία̋ εἰκόνα̋!
Ποιά βελανιδιά μπορεῖ νά ὑ -
ποφέρει
μιά τέτοια ὁρμή τῶν ἀνέμων;
Kαί ποιό καράβι
σέ τόσα κύματα δέν ἔσπασε;
Ἔχω συντριβεῖ ἀπ᾽ τόν πόνο
κι ἀπ᾽ τί̋ ἐπιδρομέ̋ τῶν περι -
στάσεων....
Oἱ φίλοι μέ ἔκαμψαν
ἡ ἀρρώστια μέ βασάνισε.
Ἔγινα δεκτό̋ μέ πέτρε̋,
ὅπω̋ ὁποιοσδήποτε ἄλλο̋ μέ
ἄνθη.
Στερήθηκα τό λαό,
στόν ὁποῖο τό Ἅγιο Πνεῦμα
μ᾽ ἐγκατέστησε ποιμένα.
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Tά πνευματικά μου παιδιά
ἄλ λα τά ἄφησα,
ἀπό ἄλλα ἀποσπάστηκα
κι ἀπό ἄλλα δέν τιμήθηκα σάν
πατέρα̋!
Ὤ, πόσο εἶμαι ἄθλιο̋ πατέ -
ρα̋!
Oἱ συνθῦτε̋ μου εἶναι ἀπέ-
ναντί μου δυσμενεῖ̋
πιό πολύ κι ἀπ᾽ τού̋ ἐχθρού̋,
χωρί̋ νά φοβοῦνται
μήτε τή μυστική Θεία Tράπε -
ζα,
κι ἄν ὄχι τίποτε ἄλλο,
οὔτε τού  ̋κόπου  ̋μου τούτου ,̋
πού πολλέ̋ φορέ̋ κι οἱ πονη -
ροί
συνηθίζουν νά τιμοῦν.
Oὔτε θέλουν νά θεραπεύ σουν
κάποιο φρόνημα ἀλαζονεί α̋,
ἀλλά ἕνα καί μόνο ἀναπνέ ουν,
τή δική μου ἀτίμωση.
Kατά τή μακρά λιτανεία τῆ̋

ὀ δύνη̋ προσπάθησα νά κρατή -
σω τό βλέμμα στηλωμένο στόν
Σταυρωμένο Kύριό μα̋. Στό ἀγ -
κάθινο στεφάνι Tου. Στή λογχι-
σμένη πλευρά Tου. Kαί καθώ̋
τόν ἔβλεπα νά θυσιάζεται «ὑπέρ
τῆ̋ τοῦ κόσμου σωτηρία̋», ἀνα -
κάλυψα τή δύναμη τῆ̋ σταυρω-
μένη̋ ἀρχιερωσύνη̋. Tῆ̋ ἀρχιε-
ρωσύνη̋ πού ἀσκεῖται πέρα ἀπό
τή φαντασμαγορία τοῦ ἀξιώμα -
το̋ καί τῆ̋ αὐτοκρατορικῆ̋ ἐμ -

φάνιση̋. Ἐλεύθερη ἀπό τού̋ κα -
νόνε̋ τῆ̋ συνοδοιπορία̋ μέ τό
κατεστημένο τοῦ κόσμου καί τῆ̋
ἀνταλλαγῆ̋ τῶν «κατά συνθή -
κην» φιλοφρονήσεων. Γνώρισα
ἄ μεσα καί ἐμπειρικά τήν ἀρχιε-
ρωσύνη, πού ἱερουργεῖται στή
βά ση τοῦ Σταυροῦ καί κατενώ -
πιον ἐκείνου, πού «ἐπτώχευσε πλού -
σιο̋ ὤν, ἵνα ἡμεῖ̋ τῇ ἐκείνου
πτω χεία πλουτήσωμεν» (B΄ Kο-
ρινθ. η΄ 9).

Eἶναι ἐντελῶ̋ διαφορετικό
πρά   γμα νά ἀπολαμβάνει̋ τήν ἐ -
ξουσία, νά γεύεσαι τί̋ τιμέ̋ καί
τί̋ δόξε̋, νά ἀνεβαίνει̋ προκλη -
τικά τά σκαλοπάτια τοῦ θρόνου
καί νά φωτίζεσαι ἀπό τά ἐκτυ -
φλω τικά φῶτα τῶν τηλεοράσεων
καί διαφορετικό πράγμα νά ση -
κώ νει̋ τό σταυρό, νά ἀνηφορί -
ζει̋ μέ κόπο καί νά ποτίζει̋ τό
μονοπάτι μέ δάκρυ καί αἷμα. Ἡ
πρώτη ἔκδοση τῆ̋ ἀρχιερατικῆ̋
ἐμπειρία̋ εἶναι δάνειο ἀπ᾽ τήν
τράπεζα τῆ̋ κοσμικῆ̋ εὐφροσύ -
νη̋. Ἡ δεύτερη ἔκδοση εἶναι ἐκ -
πλήρωση χρέου̋, ἀχνό ἀντίγρα-
φο τῆ̋ σταυρικῆ̋ προσφορᾶ̋ τοῦ
μεγάλου Ἀρχιερέα Xριστοῦ.

Ἄν δέν ἔβλεπα ὁλόγυρά μου
τί̋ ἀγριεμένε̋ φυσιογνωμίε̋ τῶν
ἀρχιερέων τῆ̋ ἐποχῆ̋ μου, ἄν δέν
ἔφταναν στί̋ ἀκοέ̋ μου τά πι-
κρά του̋ λόγια καί οἱ μυστικέ̋
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συνεννοήσει̋ τῆ̋ δολοπλοκία̋,
ἄν δέν γινόμουν ἀποδέκτη̋ τῶν
καταδικαστικῶν ἀποφάσεων, πού
μέ καταδίκαζαν δίχω̋ νά μέ δι-
κάσουν, ἄν δέν συναντοῦσα μπρο-
στά μου τό τεῖχο̋ τῆ̋ κατεστη -
μένη̋ ἀδιαλλαξία̋, πού μοῦ ἀρ -
νήθηκε τό πιό φτηνό ἀλλά καί
τό πιό θεμελιακό ἀγαθό, τή δι-
καιοσύνη, δέ θά ἀνακάλυπτα τή
δύναμη τῆ̋ σταυρωμένη̋ Ἀρχιε -
ρωσύνη̋. Δέ θά ἔβρισκα τό ἀνη -
φορικό μονοπάτι τοῦ Γολγοθᾶ,
τό μονοπάτι τῆ̋ γνήσια̋ ἀρχιε -
ρατικῆ̋ πορεία̋ καί δέ θά ἔφτα-
να ἐκεῖ πού στάθηκαν οἱ δυό
θλιμμένε̋ φυσιογνωμίε̋, ἡ Πα-
ναγία Mητέρα καί ὁ μαθητή̋
«ὅν ἠγάπα ὁ Ἰησοῦ̋»(Ἰωάν. ιθ΄
26). Θά ἐρχόμουν καί θά παρερ -
χόμουν, θά ἀνέβαινα μέ τή νεα-
νική μου ἀλκή τά σκαλοπάτια
τοῦ ἐπισκοπικοῦ θρόνου καί θά
τά κατέβαινα μέ τή δυσχέρεια
τοῦ ἀνήμπορου γέροντα, χωρί̋
νά ἔχω νιώσει τό συγκλονισμό
τοῦ σταυρικοῦ Πάθου̋ καί τό
νόημα τῆ̋ παράσταση̋ καί τῆ̋
διακονία̋ κατενώπιον τοῦ Σταυ -
ροῦ καί σέ ἔκφραση πιστότητα̋
καί ἀγάπη̋ στό πρόσωπο τοῦ
σταυρωμένου Λυτρωτῆ μα̋.

Σηκώνοντα̋ τό σταυρό τοῦ
διωγμοῦ γιά ἕνα τέταρτο τοῦ αἰ -
ώ  να (*τελικά γιά σαράντα ὁ λό -

κληρα χρόνια), ἀνακάλυψα ἄλ -
λε̋ διαστάσει̋ τοῦ ἱεροῦ λει -
τουρ γήματό̋ μου. Πτυχέ̋ πού μέ  -
νουν μυστικέ̋, ὅσο ἡ ἀρχιερα -
τική ἀξία δαπανᾶται στό πολυ -
κατάστημα τῆ̋ δόξα̋ καί τῶν ἀ -
πατηλῶν κοσμικῶν προνομίων.

Ἀνακάλυψα τό πένθο̋, πού
εἶναι προανάκρουσμα τῆ̋ Ἀνα -
στά σιμη̋ μελωδία̋. Tήν Ἱερουρ -
γία τῆ̋ Eὐχαριστία̋, πού δέν ἐκ -
τυλίγεται μέσα στό σκηνικό τῆ̋
μεγαλοπρέπεια̋ ἀλλά στήν Kα -
τα κόμβη τῆ̋ ἁπλότητα̋, τῆ̋ ἀ -
με σότητα̋ καί τῆ̋ ἐγκάρδια̋ συν-
ομιλία̋. Tή γεύση τῶν δακρύων,
πού δέ σκορπίζονται στού̋ πέν-
τε ἀνέμου̋ τῶν διαψεύσεων καί
τῶν ἀπογοητεύσεων, ἀλλά στα -
λάζουν στό ἴδιο λαγήνι πού ἔ -
χουν σταλάξει τά δάκρυα τοῦ
μαθητή τῆ̋ ἀγάπη̋, τοῦ Ἰωσήφ
τοῦ «ἀπό Ἀριμαθαία̋» (Ἰωάν.
ιθ, 38), τοῦ κρυφοῦ μαθητῆ Nι -
κο δήμου καί τῶν Mυροφόρων γυ -
ναικῶν.

Ὅταν σέ κάποια μικρή γωνιά
μαζευόμασταν ὅλοι οἱ συλλει -
τουργοί τῆ̋ ἔμπονη̋ Ἀρχιερωσύ -
νη̋ καί προσφέραμε ὁλονύκτια
λατρεία καί κοινωνούσαμε τό
Σῶμα καί τό Aἷμα τοῦ Kυρίου
μα̋, «τό ὑπέρ ἡμῶν ἐκχυνόμε-
νον» (Λουκ. κβ΄ 20), περνούσαμε
ἀπό τήν ἀγωνία, πού ἔζησαν οἱ
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ἅγιοι Ἀπόστολοι, καθώ̋ ἔκαναν
τήν τελευταία του̋ πορεία πρό̋
τά Ἱεροσόλυμα, στήν πληρότητα
τῆ̋ ζωῆ̋ πού τού̋ χάρισε ὁ Δεῖ -
πνο̋ τῆ̋ ἀγάπη̋.

Ἀνακάλυψα τή μυστική ζωή
τῆ̋ Ἐκκλησία̋. Tά μέλη τη̋, πού
τά ἐμπνέει καί τά τροφοδοτεῖ ἡ
γνήσια ἀγάπη. Tή δύναμη, πού
ἐκ  πέμπεται ἀπό κάθε πράξη Eὐ -
χαριστιακῆ̋ κοινωνία̋ καί ἀπό
κάθε ἐπικοινωνία ἀδελφικῆ̋ καί
γόνιμη̋ συνεργασία̋. Ἔχασα ἀ -
πό γύρω μου τού̋ κόλακε̋. Kαί
κυκλώθηκα ἀπό τού̋ γνήσιου̋
ἀδελφού̋. Ἐλευθερώθηκα ἀπό
τί̋ ψεύτικε̋ φιλοφρονήσει̋ καί
τί̋ ἰδιοτελεῖ̋ συνοδοιπορίε̋ καί
ἔζησα στή καθαρή ἀτμόσφαιρα
τῆ̋ ἀνιδιοτελοῦ̋ ἀγάπη̋. Eἶδα
νά μοῦ γυρίζουν τί̋ πλάτε̋ οἱ ἅρ -
παγε̋ τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ χρή-
ματο̋ καί μοῦ προσφέρθηκαν σέ
χειραψία τά χέρια πού δέ βουτή -
χ τη καν ποτέ στήν ἄνομη δια χεί -
ριση τοῦ ἱεροῦ κορβανᾶ.

Ἀνακάλυψα τήν ἀπεριόριστη
δύ ναμη τῆ̋ ἀρχιερατικῆ̋ φτώ -
χεια̋. Δώδεκα ἀδελφοί ἀρχιε -
ρεῖ̋ ἀξιωθήκαμε νά περπατή -
σου με στό στάδιο τοῦ διωγμοῦ
μα̋ «ὡ̋ πτωχοί πολλού̋ δέ πλου -
τίζοντε̋, ὡ̋ μηδέν ἔχοντε̋ καί
πάν τα κατέχοντε̋» (B΄ Kορινθ.
στ΄ 10). Mετροῦσα τά εἰσοδήμα-

τα τῶν ἕντεκα συναθλητῶν μου
καί τά ἔβλεπα ἀνύπαρκτα. Ἀτέ -
νι ζα τά πρόσωπά του̋ καί δια -
πί στωνα πώ̋ ἔλαμπαν. Mετροῦ -
σα καί τά ἔργα τῆ̋ διακονία̋ του̋
καί τῆ̋ φιλανθρωπία̋ του̋ καί
ὁ κατάλογο̋ μάκραινε. Ἀδύνα-
μο̋ καί ἐγώ συνοδοιπόρο̋ του̋,
χαιρόμουνα τί̋ εὐλογίε̋ πού μοῦ
χάριζε ὁ Kύριο̋ καί τά ἔργα πού
ξεπετοῦσε ἡ εὐδοκία Tου καί
πρό σθετα τήν εὐχαριστία μου
στή δική του̋ εὐχαριστία.

Ἀνακάλυψα τήν οἰκουμενική
ἐμ βέλεια τῆ̋ ἔμπονη̋ Ἀρχιερω -
σύνη̋. Oἱ ἀδελφοί μα̋, πού εἶχαν
ἐνταχτεῖ στό ἐκκλησιαστικό κα -
τε στημένο, μέρα μέ τή μέρα ἔ -
σφιγγαν τά δεσμά. Ὥρα μέ τήν
ὥ ρα ἰσχυροποιοῦσαν τήν ἀπομό -
νω ση. Tή συμμαχία τῶν δυ νάμε -
ων τοῦ σκότου̋ τήν εἶχαν ἐξα-
σφαλισμένη. Tήν ὑποταγή τῶν
Mέσων τῆ̋ Mαζικῆ̋ Ἐνημέ ρω -
ση̋ τήν πλήρωναν καί τήν εἶ χαν
στή διάθεσή του̋. Kαί μεῖ̋, οἱ
δώδεκα λειτουργοί τῆ̋ σταυ ρω -
μένη̋ Ἀρχιερωσύνη̋, ζήσαμε τό
θαῦμα. Ὁ πόνο̋ μα̋ βγῆκε ἔξω
ἀπό τό κελλί τῆ̋ ἀπομόνωσή̋
μα̋ καί ἔγινε πόνο̋ ὅλη̋ τῆ̋ Ἐκ -
κλησία̋. Ἡ μαρτυρία μα̋ διαπέ -
ρασε τά τείχη τῆ̋ παραπληρο -
φόρηση̋ καί ἔγινε ἀποδεκτή ἀπό
τό ἁγιασμένο πλήρωμα. Tούτη
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τήν ὥρα νιώθουμε τήν ἀγάπη τῶν
μελῶν τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ Σώ -
μα το̋ νά μᾶ̋ περιβάλλει. Tί̋
προσευχέ̋ του̋ νά μᾶ̋ ἀκολου -
θοῦν. Tά βήματά του̋ νά ἀκού -
γονται πλάι μα̋. Δέν εἶναι δικό
μα̋ κατόρθωμα αὐτό. Δέν εἶναι
ἐπίτευγμα τοῦ δικοῦ μα̋ μόχθου.
Eἶναι δημιουργία τοῦ Παρακλή -
του. Nεύση Ἐκείνου, πού «ἱερέ -
α̋ τελειοῖ, ὅλον συγκροτεῖ τόν
θεσμόν τῆ̋ Ἐκκλησία̋».

Oἱ διῶκτε̋ μου, δίχω̋ νά τό
καταλάβουν καί δίχω̋ νά τό προ-
γραμματίσουν, μέ ἔσυραν ἔξω
ἀπό τήν παρεμβολή τῶν ἄνομων
συναλλαγῶν καί τῆ̋ ἐμπορευμα -
τικῆ̋ Ἀρχιερωσύνη̋ καί μέ γύρι -
σαν πίσω, στού̋ αἰῶνε̋ τῶν Kα-
τακομβῶν καί τῶν διωγμῶν, τῶν
ἐμπειριῶν τοῦ Kολοσσαίου καί
τῶν χαρισματικῶν Συνάξε ων.
Mέ ὁδήγησαν στόν πλοῦτο καί
στήν εὐφροσύνη καί στή χαρά
τῆ̋ Ἀρχιερωσύνη̋, πού περιβάλ-
λεται τό ταπεινό ἔνδυμα τοῦ δε-
σμωτηρίου, ἀλλά καταλάμπεται
ἀπό τό φῶ̋ τῆ̋ παρουσία̋ τοῦ
ἑνό̋ καί μοναδικοῦ Δεσμίου,
«Ὅ̋ ἐταπείνωσεν ἑαυτόν γενό-
μενο̋ ὑπήκοο̋ μέχρι θανάτου,
θα νάτου δέ σταυροῦ» (Φιλιπ-
πησ. β΄ 8).

Σφραγίζω τήν ἔκφραση τῶν
αἰ σθημάτων μου καί τῶν στοχα-

σμῶν μου -πρώτη καί τελευταία
ἀναφορά μου στήν προσωπική
μου Ἀρχιερωσύνη- μέ μιά δήλω-
ση καί μέ μιά ἱκεσία.

Ἀρνήθηκα μέ ὅλη μου τή δύ -
να μη τί̋ πράξει̋ ντροπῆ̋, πού
σχεδίασαν καί ὑλοποίησαν οἱ
λίγοι ἐπίσκοποι. Aὐτοί, πού ἔσυ -
ραν τό ἅρμα τῆ̋ Ἱεραρχία̋ στό
χάο̋ καί στό βοῦρκο κατά τό τε-
λευταῖο τέταρτο τοῦ εἰκοστοῦ
αἰώνα. Ἀλλά, πηγαία βγαίνει ἀ -
πό μέσα μου ἡ εὐχαριστία καί ἡ
δοξολογία καί προσφέρονται στόν
«Ἀρχιερέα τῆ̋ ὁμολογία̋ ἡμῶν
Ἰησοῦν Xριστόν» (Ἑβρ. γ΄ 1).
Tόν εὐχαριστῶ, γιατί μετέστρε -
ψε τήν πικρία σέ γεύση ζωῆ̋, τήν
ἀπομόνωση σέ ἄνοιγμα διακο -
νία̋, τόν κατατρεγμό σέ Γολγο -
θᾶ εὐλογία̋, τήν ὀδύνη σέ πλη -
ρότητα γαλήνη̋.

«Tῆ̋ ἀρχιερωσύνη̋ μου μνη -
σθείη Kύριο̋ ὁ Θεό̋ ἐν τῇ βασι-
λείᾳ αὐτοῦ πάντοτε...».

«Tῆ̋ ἀρχιερωσύνη̋ τῶν ἕντε-
κα συναθλητῶν μου μνησθείη
Kύριο̋ ὁ Θεό̋...».

«Tῆ̋ ἀρχιερωσύνη̋ τῶν διω -
κτῶν μου μνησθείη Kύριο̋ ὁ Θε-
ό̋...».

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ

ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ
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...16. Γράφετε, Μακαριώτατε: "'Εκ -
λαµβάνοµεν ὡς Σταυρόν δοκιµασίας τόν
ἡγετικόν θῶκον, ἐφ' οὗ ἀνεβίβασεν ἡµς
ἡ πανσθενής ∆εξιά τοῦ Κυρίου διά τᾹς
τι µητικᾹς καί ἐλευθέρας ψήφου τᾹς σε-
πτᾹς Ἱεραρχίας".

Ἀντιπαρέρχοµαι τήν ἀνίερον πα-
ροµοίωσιν τοῦ "ἡγετικοῦ σας θώκου"

πρός τόν κενωτικόν Σταυρόν...
Θά βοηθήσω, ὅµως, τήν µνήµην

σας -ἄν καί δέν χρειάζεται ἡ ἰδική µου
βοήθεια- διά νά ἐνθυµηθᾹτε ὡρισµένα
"λησµονηθέντα".

∆έν σς ἀνεβίβασε, Μακαριώτα-
τε, εἰς τόν "ἡγετικόν θῶκον" ἡ "πανσθε -
νής ∆εξιά τοῦ Κυρίου". Οὔτε "ἡ τιµητική
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Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΙ∆ΟΣ

ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ
(γ)

Ἕνα ἐρώτημα πού προβάλλεται μέ ὀδύνη ἀπό τό ζωντανό καί χαρισματικό σῶ -
μα τῆς Ἐκκλησίας, ἀπό τά πιστά μέλη πού ποθοῦν νά βλέπουν τό ἔργο τῆς Ἐκ -
κλησίας νά ἁπλώνεται καί νά κερδίζει ἔδαφος στίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων: Γιατί
ἄρα γε τέτοια δυναμικά στελέχη τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως ὁ μητροπολίτης Ἀττικῆς
καί Μεγαρίδος Νικόδημος, πού βίωσαν τήν ἱερωσύνη καί τήν ἀρχιερωσύνη ὡς
μιά χαρισματική ἀποστολή καί ἀναλώθηκαν γιά τόν καταρτισμό τῶν ἁγίων,
βρέ θηκαν ξαφνικά ἐκτοπισμένοι ἀπό τή θέση πού τό Ἅγιο Πνεῦμα τούς τοποθέ -
τησε; Καί μόνο ὡς ἐρώτημα αὐτό εἶναι κάτι πού πονάει πολύ τό ἐκκλησιαστικό
σῶ μα. Δυστυχῶς, ἡ ἀπάντηση στό ἐρώτημα αὐτό πονάει ἀκόμα πιό πολύ. Με-
τά τήν παραίτηση τοῦ Ἱερωνύμου ἀπό τόν Ἀρχιεπισκοπικό θρόνο ὁ Ἰωαννίνων
Σε ρα φείμ, ἔχοντας τήν ἀπόλυτη ὑποστήριξη τοῦ δικτάτορα Ἰωαννίδη, ἐπέλεξε
τή φόρ μουλα νά ὁνομάσει “κανονική” Ἱεραρχία τήν λεγομένη “πρεσβυτέρα”
Ἱε ραρ χία τῶν πρό Ἱερωνύμου Ἱεραρχῶν (32 τόν ἀριθμόν, ἄραγε οἱ ὑπόλοιποι
34 δέν ἀνῆ καν πλέον στήν κανονική Ἱεραρχία;). Γιά νά πετύχει, μάλιστα, τήν
ἐκλογή προ έβη σέ κυνικές συναλλαγές καί φατριαστικές δοσοληψίες. Μέσα
στήν πλη θώρα τῶν ὑποσχέσεων συμπεριλαμβάνονταν καί κομμάτια ξένων μη -
τροπόλεων (Ἀττικῆς καί Μεγαρίδος-2 κομμάτια καί Θεσσαλονίκης- ἄλλα 2),
πού ἔπρεπε με τά νά δημιουργηθοῦν, ἀλλά καί μητροπόλεις πού ἦταν πλήρεις
καί γιαυτό οἱ μη τροπολίτες τους ἔπρεπε νά διωχθοῦν. Παράλληλα, λοιπόν, μέ
τήν ἐκλογή τοῦ Σε ραφείμ μεθοδεύτηκε καί ἡ βίαιη ἐκδίωξη τῶν δώδεκα μητρο -
πολιτῶν. Διαβάστε παρακάτω τήν ἀποκαλυπτική ἐπιστολή τοῦ Ἐλευθερουπό-
λεως Ἀμβροσίου πρός τόν Ἀρχιεπίσκοπο καί τούς μητροπολίτες τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Ἑλλάδος, μέ ἡμερομηνία 20-1-1977, πού μέ σκληρό τρόπο ἀποδεικνύει
τήν ἀλήθεια τῶν παραπάνω.



καί ἐλευθέρα ψᾹφος τᾹς σεπτᾹς Ἱεραρ -
χίας". Ποίαν σχέσιν εἶναι δυνατόν νά
ἔχωµεν ἡµεῖς, καθ' ὅν τρόπον πολιτευό -
µεθα, πρός τήν "πανσθενᾹ ∆εξιάν τοῦ
Κυρίου" καί πρός τό τά "πάντα χορη-
γοῦν" ῞Αγιον Πνεῦµα; ∆ιατί ἐµπαίζο-
µεν τόν Θεόν καί προκαλοῦµεν µέ τόσην
ἀσέβειαν τό ἔλεός του καί τήν µακροθυ -
µίαν του; Μήπως χρειάζεται νά ἔχ᾽ τις
εἰδικόν χάρισµα διά νά διαγνώσ᾽ ἐκ τᾹς
ὅλης πολιτείας καί ἀναστροφᾹς µας ἐν
τῇ 'Εκκλησί, ὅτι τό Πνεῦµα τό Ἅγιον
ἀπεδήµησεν ἀπό ἡµς καί ἡµεῖς διά τῶν
πράξεων καί τᾹς ὅλης βιοτᾹς µας κατην -
τήσαµεν τήν Ἁγίαν τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλη -
σίαν εἰς τόν Ἑλλαδικόν χῶρον "ρυπῶ -
σαν, αὐχµῶσαν, γυµνήν, πεφυρµένην
αἵ µατι"; (Ἱερ. Χρυσόστοµος). 

Κυνικαί συναλλαγαί, φατριαστι-
καί δοσοληψίαι καί ταπεινά συµφέρον-
τα σς ἀνεβίβασαν διά τᾹς "πανσθενοῦς
δεξις" τοῦ φίλου σας 'Ιωαννίδου εἰς
τόν "ἡγετικόν θῶκον". 'Αφ' ἧς κατά τήν
ἀποφράδα ἐκείνην ἡµέραν τᾹς 25ης Νο-
εµβρίου 1973, ἐνεφανίσθητε εἰς τήν τη -
λο ψίαν ὁρκίζοντες -ὅλως ἀντικανονικῶς
καί αὐθαιρέτως- τήν "κυβέρνησιν" τᾹς β΄
φάσεως τᾹς δικτατορίας, καθιερώθητε
καί ὡς ἀντίστοιχος Ἀρχιεπίσκοπος αὐ -
τᾹς.

'Ανήλθετε τότε εἰς Κηφισίαν καί
ἐπεσκέφθητε τόν πολλά εὐεργετήσαντα
ὑµς Μακ. πρ. Ἀθηνῶν κ. 'Ιάκωβον, εἰς
τόν ὁποῖον κατεστήσατε τελεσιγραφι -
κῶς γνωστόν ὅτι: " Ὁ 'Ιωαννίδης εἶπεν
ὅτι θά µέ κάν᾽ 'Αρχιεπίσκοπον ἔστω
καί µέ Σύνοδον πέντε ἤ καί τριῶν ἀρι -
στίν δην συνοδικῶν". Ὁ γέρων Ἱεράρχης
ἐταράχθη. ∆ιά τᾹς διακρινούσης αὐτόν
εὐφυίας καί τᾹς πλουσίας πείρας του

περί τά 'Εκκλησιαστικά συνέλαβε τόν
κίνδυνον τοῦ κατεξευτελισµοῦ τοῦ κύ -
ρους τοῦ Σώµατος τᾹς Ἱεραρχίας, ἐάν ἡ
"ἐκλογή σας" ἐπραγµατοποιεῖτο δι' αὐ -
τοῦ τοῦ τρόπου. Ἐζητήθη τότε ἐναγω -
νίως µία "φόρµουλα" συγκροτήσεως εὐ -
ρυ τέρου ἐκλογικοῦ Σώµατος ἐκ τῶν ἐν
ἐνεργεί Ἀρχιερέων. Οὕτω κατελήξα-
µεν εἰς τό Συνοδικόν ΣχᾹµα τᾹς λεγοµέ -
νης "πρεσβυτέρας Ἱεραρχίας" -ἀπαρχήν
τοῦ θανασίµου τραυµατισµοῦ τᾹς ἑνότη -
τος τοῦ Σώµατος τῶν Ἐπισκόπων.

∆έν θά ἀναφερθῶ εἰς τάς θαυµα-
τουργικάς ἀλχηµείας, διά τῶν ὁποίων
κατέστη -ἐπί τέλους!- δυνατή ἡ συγκρό -
τησις αὐτᾹς τᾹς Συνόδου. Εἶναι µία ὑπό -
θεσις, ἡ ὁποία προκαλεῖ πολλήν ἐντρο -
πήν... Θά ἐπισηµάνω µόνον µερικάς
ἀλη θείας, πικράς ἀληθείας, αἱ ὁποῖαι -
παρά τό γεγονός ὅτι οὐδόλως τό ἐπιθυ -
µῶ- ἀσφαλῶς θά λυπήσουν τούς ἁγί ους
ἀδελφούς τᾹς Συνόδου ἐκείνης τᾹς "πρε -
σβυτέρας Ἱεραρχίας".  

'Ενεφανίσθητε ὡς ὁ ἐκλεκτός τῶν
τότε κρατούντων καί, ἐπειδή ἐγνωρίζα-
τε καί ὁ ἴδιος ὅτι ἡ Ἱεραρχία δέν ἦτο
δυνατόν νά σς ἐκλέξ᾽ Ἀρχιεπίσκοπον,
παρεπλανήσατε κατ' ἠθικῶς ἀνεπίτρε-
πτον τρόπον τούς ἐκκλησιαστικούς πα-
ράγοντας, ὑποσχεθέντες ὅτι θά ἀσκήση -
τε χρέη Ἀρχιεπισκόπου ἐπί ἕν µόνον ἑ -
ξά µηνον, µετά τό ὁποῖον θά ἐπεστρέφα-
τε εἰς Ἰωάννινα.

Παραλλήλως, δέν ἐφείσθητε προ-
εκλογικῶν ἐπαγγελιῶν πρός πσαν κα-
τεύθυνσιν. 'Ενεφανίσθητε ὡς ὁ λυτρω -
τής τῶν φόβῳ καί τρόµῳ συνεχοµένων
ἐκ τᾹς παρουσίας τοῦ Μακ. Ἱερωνύµου
Ἀρχιερέων. Ποῖος δέν ἐνθυµεῖται τό πε-
λιδνόν πρόσωπον καί τούς ἐντρόµους
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ὀφθαλµούς µις µεγάλης µερίδος ἐκ τᾹς
πρεσβυτέρας Ἱεραρχίας; ∆ιατί αὐτός ὁ
φόβος; Ὁ Κύριος οἶδε (καί µόνον ὁ Κύρι -
ος;...)

Ὑπεσχέθητε τήν ἐπάνοδον τοῦ ἐ -
πα ράτου "µεταθετοῦ", τό ὁποῖον, κατό -
πιν σκληρῶν καί µακροχρονίων ἀγώ -
νων, εἶχε καταδικασθᾹ καί καταργηθᾹ
ὑπό τοῦ πληρώµατος τᾹς 'Εκκλησίας
καί ὑπό συµπάσης τᾹς ΒουλᾹς τῶν Ἑλ -
λή νων, πρίν ἐκσπάσ᾽ ἡ λαῖλαψ τᾹς δι -
κτατορίας. Καί ὑπεσχέθητε, παραλλή -
λως, τόν διαµελισµόν τᾹς 'Αρχιεπισκο -
πι κᾹς περιφερείας, ὡς καί των Μητρο -
πόλεων Θεσσαλονίκης καί ἈττικᾹς,
πρός τακτοποίησιν τῶν "ταξιδευτῶν" ὑ -
πο στηρικτῶν σας 'Επισκόπων. Καί ὄν -
τως, εὐθύς µετά τήν ἐκλογήν σας, ἤρχι-
σεν ἡ θλιβερά διακίνησις ἐκ τῶν πτωχῶν
παραµεθορίων περιοχῶν εἰς τάς "προνο -
µιούχους" Μητροπόλεις τοῦ κέντρου.
Οὕτως: ὁ Σεβ. κ. Νικόδηµος Βαληνδρς,
ὁ περιφερόµενος ὡς ἐπί τό πλεῖστον ἐν
Ἀθήναις καί µή δυνάµενος νά ριζώσ᾽
εἰς τήν ταπεινήν καί ἀκριτικήν Ζίχνην,
µεταπηδ εἰς τήν Μητρόπολιν Πατρῶν,
ἵνα µή εὕρ᾽ οὐδ' ἐκεῖ ἡσυχίαν... Ὁ Σεβ.
Ἀλ. Καντώνης, ναυαγήσας οἰκτρῶς εἰς
τήν ὑπέροχον καί ἀποστολικήν ἕδραν
τᾹς Μητροπόλεως Φιλίππων, δράττεται
(ἀληθής σανίς σωτηρίας...) τᾹς εὐκαι-
ρίας καί ἐγκαθίσταται εἰς Περιστέριον,
ἔνθα καί πολλά νεκροταφεῖα... Ὁ Σεβ.
κ. Τιµόθεος Ματθαιάκης, κεκοπιακώς
ἐκ τᾹς πολυχρονίου παραµονᾹς του εἰς
τήν ὑψίστης (διά λόγους θρησκευτικούς
καί ἐθνικούς) σηµασίας Μητρόπολιν
Κο µοτηνᾹς, ἐγκαταλείπει αὐτήν καί
κατέρχεται εἰς Νέαν 'Ιωνίαν. Ὁ Σεβ. κ.
∆ωρόθεος Γιανναρόπουλος ἀποστρέφε-

ται τήν γραφικήν, ἀκριτικήν καί ἱστορι -
κήν Καστορίαν, προκειµένου νά διέλθ᾽
τό ὑπόλοιπον τοῦ βίου του εἰς τό ἀριστο -
κρατικόν βόρειον προάστειον τῶν Ἀθη -
νῶν, τήν Κηφισίαν. 'Ο Σεβ. κ. Παντελε -
ή µων Χρυσοφάκης, ἐν ὥρ ὑψίστης ἐ -
θνικᾹς κρίσεως, ἐγκαταλείπει τήν θεό -
θεν ἐµπιστευθεῖσαν αὐτῷ Ἐπισκοπήν
Σάµου, τήν κανονικήν πνευµατικήν αὐ -
τοῦ σύζυγον, τήν γειτνιάζουσαν πρός
τάς Μικρασιατικάς ἀκτάς τῶν Χαµέ -
νων Πατρίδων, διά νά περιπτυχθᾹ τήν
πάγκαλον Νύµφην τοῦ Θερµαϊκοῦ. Ἔ -
χο µεν καί τήν ἰδιότυπον περίπτωσιν τοῦ
Σεβ. κ. Παύλου Σοφοῦ, ὁ ὁποῖος, ἀπολέ -
σας τό "τραῖνον" πρός τήν Μητρόπολιν
Ζακύνθου (παρά τάς δραµατικάς κραυ -
γάς καί σκηνάς του κατά τάς συνεδρίας
τᾹς προλαβούσης ∆.Ι.Σ.) κατώρθωσε νά
ἐπιτύχ᾽ τόν διορισµόν του, ὡς Τοποτη -
ρητοῦ αὐτᾹς, εἰς πεῖσµα τῶν ἐν τᾹ 'Εκ -
κλησί ἀρχαιόθεν κρατούντων καθώς
καί ρητᾹς διατάξεως τοῦ ἰσχύοντος Κα-
ταστατικοῦ Χάρτου, ὅτι δηλαδή Τοπο -
τη ρητής χηρευούσης Μητροπόλεως ὁρί -
ζεται Μητροπολίτης ἐκ τῶν ὁµόρων. 

Ὑπεσχέθητε, Μακαριώτατε, ἀκό -
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µη, τήν ἐπισκοποποίησιν τῶν "ἡµετέ -
ρων" ἐκ τῶν ἰσχυροτέρων ὑποστηρικτῶν
σας. Οὕτως: 1) 'Ο Σεβ. Κίτρους κ. Βαρ -
νάβας προώθησε τούς: α) ∆ιονύσιον Λα -
δό πουλον, διά τήν νεοσυσταθεῖσαν Μη -
τρόπολιν Νεαπόλεως καί Σταυρουπό -
λεως, β) Χριστόδουλον Παρασκευαΐ -
δην, διά τήν ἀντικανονικῶς κενωθεῖσαν
Μητρόπολιν ∆ηµητριάδος, γ) Καλλίνι-
κον Καροῦσον, διά τήν ἀντικανονικῶς,
παρανόµως καί αὐθαιρέτως κενωθεῖ -
σαν θέσιν τοῦ Γεν. ∆/τοῦ ἈποστολικᾹς
∆ιακονίας, ἐπιτυχών τήν προαγωγήν του
εἰς Τιτουλάριον Μητροπολίτην... µι ς ἐν
Παγκρατίῳ πολυκατοικίας, δ)  Ἀµ βρό -
σιον ΛενᾹν, διά τήν θέσιν τοῦ 'Αρχι -
γραµ µατέως τᾹς Ἱ. Συνόδου, ἐκδιωχθέν -
τος τοῦ ἱκανωτάτου καί προσοντούχου
Θεοφ. ∆έρβης κ. Κοσµ. 2) Ὁ Σεβ. Ν.
'Ιωνίας κ. Τιµόθεος τούς: α) Χρυσόστο-
µον Βέργην, διά τήν ἀντικανονικῶς κε-

νωθεῖσαν Μητρόπολιν Χαλκίδος, β) ∆α-
µα σκηνόν Ρουµελιώτην, διά τήν Μη -
τρόπολιν Μαρωνείας, γ) 'Αγαθάγγελον
Ταµπουρατζάκην, διά τήν ἀντικανο-
νικῶς κενωθεῖσαν Μητρόπολιν ∆ιδυµο-
τείχου. 3) Ὁ Σεβ. Κορινθίας κ. Παντελε -
ή µων τούς: α) Προκόπιον Τσακουµά -
καν, διά τήν Μητρόπολιν Φιλίππων καί
β) Παντελεήµονα Μπαρδκον, διά τήν
Μητρόπολιν Σάµου. 4) Ὁ ἀντικανονι -
κῶς καταλαβών τόν θρόνον τᾹς Μητρο -
πόλεως ἈττικᾹς Σεβ. κ. ∆ωρόθεος τόν
Παντελεήµονα Πετρίδην, διά τήν -ψιλῷ
τίτλῳ- Ἐπισκοπήν Αὐλῶνος. 5) Καί κά -
ποιος ἄλλος τόν Τῖτον Παπανκον, διά
τήν ἀντικανονικῶς κενωθεῖσαν Μητρό -
πολιν Παραµυθίας.   

Ταῦτα, Μακαριώτατε, ὅσον ἀφο-
ρ εἰς τήν "πανσθενᾹ ∆εξιάν τοῦ Κυ -
ρίου" καί εἰς τήν "τιµητικήν καί ἐλευθέ -
ραν ψᾹφον τᾹς σεπτᾹς Ἱεραρχίας....". 
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Ἀνταύγειες 
στό σκοτάδι τᾹς ἐξορίας

Ἀποσπάσµατα ἀπό τό

ἡµερολόγιο τοῦ µητροπολίτου ἈττικᾹς καί Μεγαρίδος Νικοδήµου

25-06-1975. Σήµερα συµπληρώθηκε
ἕνας χρόνος ἀπό τήν ἡµέρα τᾹς ἐπιβολᾹς
τᾹς καταδίκης ἀπό τή Σύνοδο τοῦ Σερα -
φείµ. Πέρασα ἕνα χρόνο µέ πολύ κόπο
καί πόνο. Ἦταν ὅµως καί µιά πλούσια
ἐµπειρία. Τά γεγονότα πού ἔζησα ἦταν
µηνύµατα ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Λυπµαι

πού δέν κατόρθωσα νά τά συλλάβω µέ
µιά γνήσια πνευµατική εὐαισθησία.

15-10-1975. Τίποτε τό ἴδιαίτερο σή-
µερα. Ἡ κόπωσι ἔχει γεµίσει τίς ψυχές
µας. «Καθ� ἡµέραν ἀποθνήσκοµεν».
Ἄς γίνη τό θέληµα τοῦ Κυρίου µας.

21-11-1975. Ἦταν εὐλογηµένη ἡ χθε-



σινή ὁλονυκτία. Συµπροσευχηθήκαµε
καί συλλειτουργήσαµε µέ τόν Λαρίσης.
Ἡ µυστική Τράπεζα σπάει τόν ἀσφυ-
κτικό κλοιό τῶν γεγονότων καί µς δεί -
χνει τό φῶς τᾹς βασιλείας τοῦ Θεοῦ.

05-12-1975. Τό πρωΐ εἴχαµε τήν Θεία
Λειτουργία. Ἦρθαν ἀπό τίς Μονές Μα-
κρυνοῦ καί Κυνηγοῦ. Σταγόνες δροσις
εἰς τήν ἔρηµον. Εὐλογία ἀπό τόν Ἐσταυ -
ρωµένον Κύριόν µου.

25-12-1975. Ἕνα δῶρο τοῦ Κυρίου
µου ἡ σηµερινή ἡµέρα τῶν Χριστουγέν-
νων. Ἐλειτούργησα τό πρωΐ. Ἀρκετοί
φίλοι ἦρθαν νά συµπροσευχηθοῦν µαζᾹ
µου. Μιά οἰκογένεια πέρα ἀπό τίς συµβα-
τικότητες. Κοινωνία λατρευτική. Μέσα
σ�αὐτή τήν αὐθόρµητη παρουσία νιώθω
τό µυστήριο τᾹς Ἐκκλησίας.

31-12-1975. Τό τέλος τᾹς χρονις.
Ἦ  ταν γεµάτη περιπέτεια καί πόνο. Ἄρ -
χισε µέ τήν ἐκδηµία τοῦ ἀδελφοῦ µας
Νικολάου Χαλκίδος καί συνεχίστηκε µ�
ὅλες τίς γνωστές διακυµάνσεις. Μοιάζει
σάν µιά ἄκαρπη χρονιά περιπλανήσεως
µέσα στήν ἔρηµο, ἕνα κοµµάτι ἀπό τήν
περιπλάνησι τοῦ Μωϋσέως. Ὅµως, αὐτή
ἡ περιπλάνησι τοῦ Μωϋσέως καί τοῦ
λα οῦ του δέν ἦταν ἄκαρπη. Ὡδήγησε
στή γᾹ τᾹς Ἐπαγγελίας. Στή γᾹ τῶν
ὑποσχέσεων. 

Ἄς εἶναι ἡ χρονιά πού πέρασε ἕνα τέ-
τοιο κοµµάτι πορείας πρός τόν Κύριο
καί πρός τήν γᾹ τᾹς ἐπαγγελίας, πρός

τόν οὐρανό.
01-01-1976. Ἄρχισε ὁ χρόνος µέ τήν

Θεία Λειτουργία πού ἔκανα στό παρεκ-
κλήσιο τοῦ ἁγίου Σάββα. Πολλοί ἄνθρω -
ποι ἦρθαν νά προσευχηθοῦν µαζᾹ µου.
Μέ συγκινεῖ ἡ παρουσία καί ἡ ἀγάπη
τους.

Εἶναι ἄγνωστη ἡ πορεία καί οἱ ἐξε λί -
ξεις τοῦ καινούργιου χρόνου. Παρακαλῶ
τόν Κύριο νά µοῦ χαρίζει ὑποµονή. Ἡ
κά θε µέρα πού περνάει µοῦ ἀποκαλύπτει
περισσότερο τήν πλαστότητα τᾹς γήι -
νης ζωᾹς µας, καί εἰδικά ὅπως τήν δια-
µορφώσαµε σήµερα.

11-02-1976. Γεύοµαι τήν ὀδύνη τᾹς
σηµερινᾹς ζωᾹς µου, καθώς ἡ προσωπι-
κή περιπέτεια καί ἡ περιπέτεια τᾹς Ἐκ -
κλησίας δέν βρίσκουν τέρµα. Ἡ ἀδηµονία
δέν εἶναι µιά στάση πνευµατική. Ἴσως ὁ
πόνος εἶναι ἡ γνησιώτερη µορφή ζωᾹς
καί ἡ γνησιώτερη διακονία τοῦ σώµα-
τος τᾹς Ἐκκλησίας.

18-04-1976 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪ -
ΩΝ. Ἡ Κυριακή τῶν Βαΐων. Ζωντανεύ -
ει µπροστά µου τό µυστήριο τᾹς χειροτο -
νίας µου, πού ἔγινε κατά τήν Κυριακή
τῶν Βαΐων. Εἰσαγωγή στή Μεγάλη Ἑβ -
δοµάδα. Τό προανάκρουσµα τοῦ Γολγο -
θ. Ὁ καλός Θεός µοῦ χάρισε αὐτή τήν
εὐ λογία, νά γίνη ἡ χειροτονία µου µιά
τέτοια ἡµέρα, γιά νά ἔχω µπροστά µου 
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Ἡ «Ἐλεύθερη Πληροφόρηση» στό διαδίκτυο.
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Προσωπικό: Γιά τό ἀρχεῖο τοῦ Μητροπολίτη Ἀττικῆς ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ

ΣΤΙΓΜΕΣ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ

Κύριε... Σωτήρα μας, Λυτρωτή μας...
Τό αἰσθάνομαι ἐσώτερα, ὡς δίστομον ρομφαία
ὄχι μόνο δέν εἶμαι ἕτοιμος νά σταθῶ μπροστά Σου
μ’ ἀκόμα Σέ ἀμφισβητεῖ ἡ σκέψη μου, κι’ ἡ λογική μου!...
Καί μόνο ἀπό συνήθεια ὑψώνεται τό βλέμμα μου
Τήν ὥρα αὐτή, πού ἡ προσευχή στό στόμα μου
Χάνει τά λόγια της.
Θέλω νά πῶ γιά τίς ἀραχνιασμένες Ἐκκλησίες
Πού ἀπάντησα στή Σινασό, στήν Καισάρεια, στήν Καρπασία.
Γιά τίς καρδιές πού γέρασαν κι’ ἀργοπεθαίνουν
γιά ὅσους κουράστηκαν νά περιμένουν τήν Θεϊκή Δικαιοσύνη!

Γέροντα Ἐπίσκοπε, πού οἱ θλίψεις ἄσπρισαν τά μαλλιά σου,
ἦρθε ἡ σειρά σου... Δίνε μας δύναμη ἐσύ ὁ Βασανισμένος
γιατί ἡ ἀπιστία χτυπάει τῆς λογικῆς τήν πόρτα
κι’ ἀλοίμονο ἄν θ’ ἀνοίξει, καί φανεῖ τῆς Κόλασης τό χάος!...

-Εἶναι λοιπόν πανίσχυρος ὁ Ἀντίχριστος, καί παντοδύναμος
Καί θά ἀφανιστεῖ μονάχα τήν ὥρα τοῦ ἀρμαγεδῶνος!...

Γέροντα Ἐπίσκοπε, πού ἔχεις βαπτισθεῖ καί μυρωθεῖ
«Ἐπίσκοπος Ἀττικῆς καί Μεγαρίδος»,
Πατέρα τῆς σύγχρονης Ὀρθοδοξίας πολυγραφότατε
Συνεχιστή τῶν ἀσκητῶν καί κολυβάδων...
Πνοή τῆς ζώσας οὐράνιας Ἐκκλησίας,
ἦρθε ἡ στιγμή
νά γονατίσεις καί γιά μᾶς τήν ὥρα αὐτή
πού πάει νά μᾶς παρασύρει τῆς ἀμφιβολίας τό ποτάμι
βλέποντας πόσο ἡ δικαιοσύνη χλευάζεται
ριγμένη στ’ ἀβυσσαλέα τῆς Κολάσεως τά Χάη!... 

Νίκος Β. ΚΑΜΒΥΣΗΣ
τῆς Ἐθνικῆς Ἑταιρείας Ἑλλήνων Λογοτεχνῶν  



διά βίου τό χρέος τοῦ σταυροῦ καί νά
ζῶ τήν ἀρχιερωσύνη σάν µιά προσφορά
στή βάσι τοῦ σταυροῦ τοῦ Κυρίου µου.

27-10-1976. Σήµερα ἐτελείωσα τό
βι βλίον µου «Καταφιλήσω», πού περι-
έχει ὁµιλίες πού ἔκανα στίς Ἱερές Μο-
νές. Μιά πρόσθετη στιγµή συγκινήσεως
καί µιά ἀφορµή δοξολογίας τοῦ Κυρίου
µου.

12-02-1977. Πικραµένη ἡ ψυχή µου.
Ἕνας πατέρας πού δέν ἔχει τό δικαίω-
µα νά χειραγωγήση στό ἱερό θυσιαστήριο
τά παιδιά του. Εἶναι κι’ αὐτό ἕνα κοµ-
µάτι τοῦ σταυροῦ.

22-09-1977. Ἐτέλειωσα τό µικρό βι -
βλίο: Γράµµατα σ’ ἕνα νέο ἱερέα. Καί
γι�αὐτό ἡ καρδιά µου εἶναι γεµάτη εὐ -
γνω µοσύνη πρός τόν Κύριο.

23-09-1977. Ἔδωσα γιά ἐκτύπωσι
σέ δεύτερη ἔκδοσι τό βιβλίο: ἡ Ἀγωνία
ἑνός ἱερέως.

24-09-1977. Παρέλαβα τό βιβλίο “Αὐ-
το κτόνησε ἕνας αἰώνας”.

06-12-1977. Ἑλειτούργησε ὁ ∆ηµη -
τρι ά δος Ἠλίας. Ἦρθε καί ὁ Ἀλεξανδρου -
πόλεως καί συζητήσαµε λίγο. Σήµερα
ἔ δω σα τό νέο βιβλίο µου «Γράµµατα
σ�ἕνα νέο ἱερέα» πρός ἐκτύπωσιν.

07-11-1979. Μέ πρότασι τοῦ Σερα-
φείµ καί µέ 40 ψήφους ἐπανέφεραν τά
πα ρατσούκλια.

Τόν Κύριό µου τόν ἐκάλεσαν “Ναζα-
ρηνό ”. Γιατί ἐγώ νά στενοχωροῦµαι
γιά τήν διάθεσι ἐµπαιγµοῦ πού δείχνουν
οἱ σύγχρονοι ἀρχιερεῖς ἔναντί µου καί
ἔναντι τῶν συνεξορίστων µου ἀδελφῶν;
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Ὁ πολιτισμός μας στό ἑδώλιο

Τό τελευταῖο βιβλίο τοῦ σεβασμι ω -
τάτου Ἀττικῆς καί Μεγαρίδος Νικοδή-
μου μεταδίδει τήν ἀνησυχία του καί τόν
προβληματισμό του γιά τόν τρόπο πού
οἰκοδομήσαμε τόν πολιτισμό μας. Πῶς
θεωρήσαμε τήν ἀξία “ἄνθρω πος”. Τά
σαθρά θεμέλια τῆς οἰκογένει ας πού
θέσαμε. Τό κοινωνικό περιβάλ λον ὅπως
τό διαμορφώσαμε. Τίς κοι νω νικές πλη -
γές, πού τίς ἀφήσαμε χαί νουσες νά μολύ -
νουν ὅλο καί πιό πολύ τόν κοινωνικό ἱστό.
Τά ἀπόνερα τῆς διαφθορᾶς, πού τά ἀφή -
σαμε νά μολύ νουν σήμερα τά πάντα. Τήν
θύελλα τῆς σύγχρονης κρίσης, πού ξε -
σπά ει ὄ χι μόνο ἐξ αἰτίας τῆς ὑλικῆς ἀλλά
καί τῆς πνευματικῆς μας πτώχευσης.    

Τό βιβλίο πού δέν πρόλαβε νά πάρει στά χέρια του 
ὁ µακαριστός ἐπίσκοπός µας


