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Ἰησοῦς, ὁ «Θεάνθρωπος»



κέφτομαι τό μέγεθος “ἄν-
θρωπος” καί περνάω στόν
ἴλιγγοτοῦθάμβους.Προσ-
μετρῶ τήν ἀξία τοῦ δικοῦ
μου προσώπου καί τῶν
προσώπων,πούδιακινοῦν-
ται, αἰῶνες τώρα, στό γή-

πεδο τῆς ἱστορίας καί τή βρίσκω
ἀπροσμέτρητη. ᾿Ακούω τούς χτύ-
πους τῆς δικῆς μου καρδιᾶς, ἀλλά,
ταυτόχρονα, νοιώθω ἀποδέκτης τῶν
ἀνησυχιῶν καί τῶν προβληματι-
σμῶν ὅλων τῶν λογικῶν ὄντων, πού
ζύμωσαν μέσα τους τή γνώση, πού
διερωτήθηκαν γιά τήν ἀφετηρία
τῆς ὕπαρξής τους καί γιά τόν προ-
ορισμό της, πού μόχθησαν, χάρη-
καν, πόνεσαν, ἔκλαψαν, καί, κλεί-
νοντας τά μάτια, κληροδότησαν τή
συναγμένη ἐμπειρία τους στούς
μελλοντικούς σκυταλοδρόμους τῆς
ζωῆς καί ἀναδύεται ἀπό μέσα μου
ἡ διαπίστωση: ὁ ἄνθρωπος εἶναι
τό μεγάλο, τό δυσπρόσιτο καί δυσε-
ξιχνίαστο θαῦμα.

Τό ψάξιμο, μέσα μου καί γύρω
μου, φέρνει στήν ἐπιφάνεια εὑρή-
ματα σημαντικά. “Μελετώντας
τήν τελειότητα τῆς ὕπαρξής μου,

τή σοφία, μέ τήν ὁποία εἶναι κα-
τασκευασμένο τό σῶμα μου, ἀνα-
καλύπτω τό Θεό. Ἀπό τό μικρό
τοῦτο δημιούργημα, ὁδηγοῦμαι
νά σκεφτῶ καί νά ἀναζητήσω τόν
μεγάλο Δημιουργό” (Γρηγορίου
Νύσσης: «Ποιήσωμεν ἄνθρωπον...»,
Migne, τ. 44, στ. 260).

῾Ωστόσο, εἶμαι βαθειά πεπει-
σμένος πώς δέ θά μπορέσω ποτέ νά
σταθμίσω μέ ἀκρίβεια καί πλη-
ρότητα τήν ἀξία “ἄνθρωπος”, ἄν
δέν ὑπερβῶ τόν ἑαυτό μου καί τούς
γύρω μου καί ἄν δέν καθηλώσω τό
βλέμμα μου στό Πρόσωπο τό μονα-
δικό τοῦ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, πού εἶναι
ὁ σαρκωμένος Λόγος τοῦ Θεοῦ, ὁ
Θεάνθρωπος. Θά εἶναι ἀποσπα-
σματική καί ἀπρόσφορη ἡ δοκιμή
προσέγγισης τοῦ “ἐν ἐμοί” μεγα-
λείου τῆς εἰκόνας τοῦ Θεοῦ, πού
κρύβω μέσα μου, ἄν δέ συνοδευ-
τεῖ, ἤ, μᾶλλον, ἄν δέν ἐμβαπτιστεῖ
ἡ προσπάθειά μου στή λαχτάρα
προσέγγισης καί κοινωνίας μέ τό
Πρόσωπο τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου
μας.

῾Ο ᾿Ιησοῦς Χριστός εἶναι ἡ “εἰ-
κών τοῦ Θεοῦ τοῦ ἀοράτου, πρω-
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τότοκος πάσης κτίσεως” (Κολασ.
α΄ 15). ῾Ο προαιώνιος Λόγος τοῦ Θε-
οῦ. Καί, “ἐν χρόνῳ”, προσέλαβε τήν
ἀνθρώπινη φύση μας. ῎Εγινε ἄν-
θρωπος, ἴδιος μέ μᾶς. Γεννήθηκε
στό ἀπέριττο σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ.
Καί μπῆκε στή ζωή μας καί στήν
ἱστορία μας. Περπάτησε στούς δρό-
μους μας. Μίλησε στή γλώσσα μας.
᾿Αποκάλυψε σέ μᾶς τό πρόσωπο τοῦ
Θεοῦ καί Πατέρα. Τοῦ Δημιουργοῦ
καί κυβερνήτη τοῦ σύμπαντος. Θε-
ράπευσε τούς ἀρρώστους μας. Ἀνά-
στησε τούς νεκρούς μας. Ταπεινώ-
θηκε “ἕως θανάτου”. Προσφέρθη-
κε θυσία πάνω στό Σταυρό. Λύτρω-
σε τό γένος μας ἀπό τό σκοτισμό
τῆς πλάνης καί ἀπό τήν ἀλλοτρίω-
ση τῆς ἁμαρτίας. Πρόβαλε, ἀνα-
στημένος καί θριαμβευτής μέσα
ἀπό τόν τάφο. ῎Ανοιξε διάπλατα,
στούς ὁδοιπόρους τῆς γῆς τίς πύλες
τῆς αἰωνιότητας.

“Ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο καί
ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν, καί ἐθεασάμε-
θα τήν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς μο-
νογενοῦς παρά πατρός, πλήρης
χάριτος καί ἀληθείας” (Ἰωάν. α΄
14).

Μέ δεδομένη αὐτή τήν ἱστορική
πραγματικότητα, ἡ ἔντιμη καί σφαι-
ρική ἀνθρωπολογική διερεύνηση
πρέπει, ἀπαραίτητα, νά φωτίζεται
καί νά ὁλοκληρώνεται μέ τήν πα-
ράλληλη, προσεκτική καί σεβα-
στική Χριστολογική διερεύνηση.

῞Οταν προσεγγίζουμε καί ἐμβα-
θύνουμε στό μυστήριο τῆς ἐναν-
θρώπησης τοῦ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, ψη-
λαφοῦμε, ὑπαρξιακά, τίς ἄπειρες
διαστάσεις τῆς σοφίας καί τῆς ἀγά-
πης τοῦ Πλάστη μας καί ξανατο-
ποθετοῦμε, στό ἀρχικό του βάθρο,
τό δικό μας, ἀνθρώπινο πρόσωπο.
῾Η ἀξιολόγηση τῆς προνομιακά μο-
ναδικῆς, λογικῆς ὑπόστασής μας
δέν συρρικνώνεται στήν ἀνάγνω-
ση τοῦ γενετικοῦ μας κώδικα, στήν
ἀναγνώριση τῆς πολυπλοκότητας
τοῦ βιολογικοῦ μας χιτώνα καί στή
μεθόδευση ἱκανοποίησης τῶν ἀκό-
ρεστων ἐπιθυμιῶν του. ᾿Αλλάζει
προσανατολισμό καί ποιότητα.
῾Υπερβαίνει τή στενότητα τοῦ ὑλι-
κοῦ, τοῦ φθαρτοῦ καί τοῦ ἐπίκαι-
ρου. Συναντάει τόν αἰώνιο Λόγο
τοῦ Θεοῦ. Πού εἶναι ἡ ποιητική ἀρ-
χή τοῦ σύμπαντος κόσμου. Γιατί,
“πάντα δι᾿ αὐτοῦ ἐγένετο, καί χω-
ρίς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδέ ἕν ὅ γέ-
γονεν”(Ἰωάν. α΄ 3). Καί “ἑαυτόν
ἐκένωσε μορφήν δούλου λαβών,
ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων γενόμε-
νος”(Φιλιπ. β΄ 7). “᾿Εν χρόνῳ”
ἄδειασε τό ἀπρόσιτο, θεϊκό Του με-
γαλεῖο καί βρέθηκε κοντά μας, μέ
τήν πρόσληψη τῆς ἀνθρώπινης φύ-
σης μας. ῎Ετσι, ἡ μελέτη μας διευ-
ρύνεται. Καί ἐπεκτείνεται στήν
ἀναζήτηση τῆς ὑπαρξιακῆς σχέσης
καί κοινωνίας μαζί Του.

“Ὤ, ἀξιοθαύμαστη πού εἶναι ἡ
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«καινή» ἕνωση! ῎Ω, παράδοξη πού
εἶναι ἡ ἀνάμειξη! Ὁ ἄκτιστος
Θεός γίνεται κτιστός ἄνθρωπος.
Ὁ ἀχώρητος χωρεῖται στήν πεπε-
ρασμένη ἀνθρώπινη φύση. ῎Εχον-
τας κοινή τήν ὑπόσταση μεσιτεύει
μέ τή νοερή φύση Του στή Θεότη-
τα καί μέ τή σάρκινη φύση Του
συγγενεύει πρός τήν ἀνθρώπινη
ὑλικότητα. Καί Ἐκεῖνος, πού εἶναι
πλούσιος, φτωχαίνει. Φτωχαίνει
παίρνοντας τή δική μου σάρκα,
γιά νά πλουτίσω ἐγώ, καθώς ἑνώ-
νομαι μέ τή δική Του Θεότητα.
Καί ὁ πλήρης ἀδειάζει. Ἀδειάζει
ἀπό τή δόξα Του γιά μικρό χρο-
νικό διάστημα, γιά νά γίνω ἐγώ
μέτοχος τῆς δικῆς Του πληρότη-
τας. Πόσο μεγάλος εἶναι ὁ πλοῦ-
τος τῆς ἀγαθότητάς Του! Πόσο
μεγάλο εἶναι τό Μυστήριο πού μέ
περιβάλλει. ῎Εγινα ἐγώ μέτοχος
τῆς εἰκόνας Του καί δέν τή φύλα-
ξα. Μεταλαμβάνει Ἐκεῖνος τή
δική μου σάρκα καί γιά νά σώσει
τήν εἰκόνα καί γιά νά ἀθανατίσει
τή σάρκα” (Γρηγορίου Ναζιαν-
ζηνοῦ «Εἰς τά Ἅγια Θεοφάνεια»,
Migne, τ. 36, στ. 325).

* * *

Δέ θά μπορέσω ποτέ νά ἀποδεχτῶ
τήν προσέγγιση στό ἱστορικό

Πρόσωπο τοῦ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, σάν
ἕνα ψυχρό, ἐρευνητικό καί στοχα-

στικό βηματισμό, ὅμοιο μέ τόν ἐπι-
στημονικό βηματισμό, πού ἐπιχει-
ροῦμε ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι στό ἀνοι-
χτό γήπεδο τῆς ἐπιστήμης. Στό χῶρο
τῶν ἱστορικῶν ἐρευνῶν. Καί στό
πάνθεο τῶν προσωπικοτήτων, πού
διαμόρφωσαν τό κοινωνικό status
quo καί ἔκτισαν τό ἀνάκτορο τοῦ
πολιτισμοῦ μας. ῾Η μελέτη γιά τό
πρόσωπο τοῦ Θεανθρώπου, δέν ἐξ-
αντλεῖται σέ μιά εὐσυνείδητη, ἀλ-
λάψυχικάἀποστασιοποιημένηἀνα-
δίφηση τῶν βιογραφικῶν πληροφο-
ριῶν, πού φτάνουν ἀπό τό μακρινό
παρελθόν καί ἰχνογραφοῦν τήν ἐπί-
γεια ἀναστροφή Του. Ἄν τά γεγο-
νότα, πού ἱστοροῦνται στήν Καινή
μας Διαθήκη, τά παρακολουθήσου-
με καί τά μελετήσουμε μέ τήν ψυ-
χρότητα καί μέ τήν περιέργεια τοῦ
ἀποστασιοποιημένου παρατηρητή,
τά μυστικά βάθη τῆς θείας γνώσης
δέ θά φανερωθοῦν στήν ὕπαρξή
μας. Ἡ ψυχή μας θά παραμείνει
δεμένη καί παγιδευμένη στή δια-
λεκτική τῆς γήινης, ὑλιστικῆς ἀνά-
γνωσης καί θεώρησης τοῦ ὑπαρκτι-
κοῦ μας κώδικα. Καί ὁ πλοῦτος τοῦ
ἀποκαλυπτικοῦ λόγου θά μένει γιά
μᾶς ξένος.

“Ψυχικός ἄνθρωπος οὐ δέχε-
ται τά τοῦ Πνεύματος τοῦ Θεοῦ·
μωρία γάρ αὐτῷ ἐστι”(Α΄ Κορινθ.
β΄ 14). ῾Ο φυσικός, ἄνθρωπος, πού
δέν ἔχει ἀναγεννηθεῖ μέσα στήν
πλήμμυρα τῆς θείας Χάρης, δέ δέ-
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χεται ἐκεῖνα, πού φανερώνει καί
ἀποκαλύπτει τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ.
Ἐγκλωβισμένος στόν στενό, ὑλικό
ὁρίζοντα, δέ διαθέτει κεραία, γιά
νά πιάσει τά μηνύματα τοῦ Θεοῦ,
μήτε τήν πνευματική ἐγρήγορση,
γιά νά κινηθεῖ καί νά προσπελάσει
στό Μυστήριο τῆς θείας Δύναμης
καί τῆς θείας Ἀγάπης. Ὅλα ὅσα
ἀναφέρονται στό Θεό παρουσιά-
ζονται στά μάτια του ὡς μωρία.
Καί ὅσα ξεπερνοῦν τήν ἱκανότητα
τοῦ μυαλοῦ του, ἠχοῦν μέσα του
ὡς προδοσία τῆς ἀνθρώπινης γνω-
στικῆς ἱκανότητας.

῾Η συνάντηση μέ τόν ᾿Ιησοῦ Χρι-
στό εἶναι συνάντηση μέ τό θαῦμα.
Μέ τό Μυστήριο. Μέ τό ὁρατό ἱστο-
ρικό γεγονός, πού ἦρθε νά ἀνατρέ-
ψει τή διαλεκτική καί τήν ἀντοχή
τῶν βιολογικῶν μας αἰσθήσεων
καί νά μᾶς ἀποκαλύψει τήν οὐρά-
νια πραγματικότητα, μέσα στήν
ὁποία εἶναι ἐνταγμένη καί ἡ δική
μας ὑπόσταση.

“Σκέψου, πόσο παράδοξο καί
ἀνεξήγητο θά εἶναι, ἄν δεῖς τόν
ἥλιο νά κατεβαίνει ἀπό τόν οὐρα-
νό, νά τρέχει στή γῆ μας καί νά
ἀφήνει τίς ἀκτίνες του νά λάμ-
πουν σέ ὅλους μας, ἀπό αὐτή τήν
τροχιά του. Ἄν, λοιπόν, κάτι τέ-
τοιο, πού θά συνέβαινε μέ τόν αἰ-
σθητό φωστήρα τῆς μέρας, θά κα-
τέπληττε ὅλους ἐμᾶς πού θά τό
βλέπαμε, ἐρεύνησε καί σκέψου

πόσο μεγάλο εἶναι νά βλέπουμε
τόν ἥλιο τῆς δικαιοσύνης νά ἀφή-
νει τή λάμψη τῶν ἀκτίνων Του μέ-
σα ἀπό τή δική μας σάρκα καί νά
καταυγάζει τίς δικές μας ψυχές!”
(Ἰωάννου Χρυσοστόμου, «Εἰς τήν
γενέθλιον ἡμέραν τοῦ Σωτῆρος
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ...α΄», Migne,
τ. 49, στ.351).

῾Η Καινή μας Διαθήκη, θησαύ-
ρισμα ἱστορικό καί, παράλληλα,
ἀποκαλυπτικό τοῦ θεϊκοῦ Μυστη-
ρίου, μᾶς δίνει ἀφορμές γιά τή δι-
πλή προσέγγιση. Τήν καθαρά ἱστο-
ρική, ἀλλά καί τή βαθύτερη, τήν
ὑπαρξιακή καί πνευματική. Μᾶς
περιγράφει μέ ἀκρίβεια καί λιτότη-
τα τά ἱστορικά περιστατικά. ῞Οσα
ἀναφέρονται στή σάρκωση τοῦ Θε-
οῦ Λόγου καί στήν ἀγαπητική ἀνα-
στροφή Του μέ τά πλάσματα τῆς
ἄπειρης σοφίας Του καί τῆς ἀσύλ-
ληπτης ἀγάπης Του. Καί μᾶς χειρα-
γωγεῖ, διακριτικά ἀλλά οὐσιαστι-
κά, στά κράσπεδα τοῦ “ὑπέρ λόγον”
καί “ὑπέρ πᾶσαν ἔννοιαν” μυστη-
ρίου, γιά νά μᾶς συνδέσει μέ τόν
ὑπερούσιο Θεό καί νά μᾶς προσφέ-
ρει γεύση καί ἐμπειρία τῆς κοινω-
νίας μας μαζί Του.

Οἱ ἑρμηνευτές Πατέρες μας,
σκυμμένοι, μέ διάθεση ἀφοσίωσης,
στά ἱερά κείμενα τῆς Καινῆς μας
Διαθήκης καί κυριευμένοι ἀπό τό
θάμβος τῆς ἀναδυόμενης πραγμα-
τικότητας, στοχάζονται, προσεύ-
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χονται καί ἀποτυπώνουν στά ἑρ-
μηνευτικά σχόλιά τους τά εὑρήμα-
τα τῆς μελέτης τους καί τά ψήγμα-
τα τῆς ἐμπειρίας τους.

Μεταφέρω μερικά ἀπό τά πολλά
θεοφώτιστα φθέγματα τῶν ἁγίων
Πατέρων μας. Εἶναι σχολιασμοί
τῶν θεόπνευστων κειμένων τῆς
Καινῆς μας Διαθήκης καί, κατά
προέκταση, καλλιέργεια τοῦ Θεο-
λογικοῦ τους λόγου καί τῆς ἁγια-
στικῆς τους ἐμπειρίας.

Τό πρῶτο ἀπόσπασμα προέρχε-
ται ἀπό τή συστηματική μελέτη τοῦ
ἁγίου ᾿Ιωάννη τοῦ Δαμασκηνοῦ,
πού φέρνει τόν τίτλο: “῎Εκδοσις
Ἀκριβής τῆς ᾿Ορθοδόξου Πίστε-
ως”.

“Μέ τή συγκατάβαση τοῦ Θε-
οῦ καί Πατέρα, ὁ μονογενής Υἱός
καί Λόγος τοῦ Θεοῦ, πού εἶναι
Θεός, Αὐτός, πού ὑπῆρχε στόν
κόλπο τοῦ Θεοῦ καί Πατέρα, ὁ
ὁμοούσιος μέ τόν Πατέρα καί μέ
τό ῞Αγιο Πνεῦμα, ὁ προαιώνιος,
Αὐτός, πού δέν εἶχε ἀρχή, Αὐτός,
πού ὑπῆρχε στήν ἀρχή καί ἦταν
ἑνωμένος μέ τό Θεό καί Πατέρα,
καί ἦταν Θεός, ὅμοιος κατά πάν-
τα μέ τόν Πατέρα, γέρνει ἀπό τό
ὕψος τοῦ Οὐρανοῦ καί κατεβαί-
νει. Αὐτό σημαίνει, ὅτι ὁ Θεός τα-
πείνωσε, χωρίς νά τό μειώσει, τό
ὑψηλό καί ἀταπείνωτο ὕψος τῆς
Θεότητάς Του, καί συγκατέβηκε
στούς δούλους Του. Και ἡ συγ-

κατάβαση αὐτή εἶναι ἀνέκφρα-
στη καί ἀκατάληπτη. Αὐτό τό γε-
γονός δηλώνει ἡ “κατάβαση”.
Καί ὑπάρχοντας τέλειος Θεός, γί-
νεται τέλειος ἄνθρωπος. Καί πρα-
γματοποιεῖται, μέ τήν πρόσληψη
τῆς ἀνθρώπινης φύσης, αὐτό, πού
εἶναι παραδοξότερο ἀπό ὅλα τά
παράδοξα. Τό μοναδικά παράδο-
ξο “ὑπό τόν ἥλιον”, πού, δι᾿ αὐ-
τοῦ τοῦ παραδόξου, ἐμφανίζεται
καί ἀποκαλύπτεται ἡ ἄπειρη δύ-
ναμη τοῦ Θεοῦ. Γιατί τί μεγαλύ-
τερο ὑπάρχει, ἀπό τό νά γίνει ὁ
Θεόςἄνθρωπος;” (ἸωάννουΔαμα-
σκηνοῦ: «Ἔκδοσις ἀκριβής τῆς
Ὀρθοδόξου πίστεως. ΙΙΙ», Migne,
τ. 94, στ. 984).

῾Ο ἅγιος Κύριλλος ᾿Αλεξανδρεί-
ας γράφει:

“Κινδυνεύει νά μή γίνει πι-
στευτό τό μυστήριο τῆς ἐνανθρώ-
πησης τοῦ Χριστοῦ. Καί αὐτό ἐξ
αἰτίας τοῦ μεγέθους τοῦ θαύμα-
τος. Ὁ Θεός ἦταν ἑνωμένος μέ τήν
ἀνθρωπότητα.Καίβρισκότανἀνά-
μεσα σέ μᾶς Ἐκεῖνος, πού εἶναι
πάνω ἀπό ὁλόκληρη τήν κτίση. Ὁ
ἀόρατος ἦταν ὁρατός κατά τή
σάρκα. ᾿Εκεῖνος, πού ἐρχόταν ἀπό
τόν Οὐρανό καί ἦταν πάνω ἀπό
τόν Οὐρανό, ἦταν μέ τή μορφή τῶν
χοϊκῶν ἀνθρώπων. Ὁ ἀπρόσιτος
ἦταν ψηλαφητός. Ἐκεῖνος, πού,
κατά τή θεϊκή φύση Του, ἦταν
ἀπόλυτα ἐλεύθερος, ἐμφανιζόταν
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μέ τή μορφή τοῦ δούλου. Ἐκεῖνος,
πού εὐλογοῦσε τήν κτίση, ἔδειχνε
καταραμένος. Καί ἀνάμεσα στούς
ἄνομους βρέθηκε Ἐκεῖνος, πού
ἦταν ἡ ἀπόλυτη δικαιοσύνη. Καί
τή δοκιμή τοῦ θανάτου εἶχε Ἐκεῖ-
νος, πού εἶναι ἡ πλήρης ζωή. Γιατί
τό σῶμα, πού γεύτηκε τό θάνατο,
δέν ἦταν κάποιου ἄλλου, ἀλλά τό
σῶμα τοῦ κατά φύση Υἱοῦ τοῦ Θε-
οῦ” (Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας:
«Ὅτι εἷς ὁ Χριστός», Sources Chre-
tiennes, τ. 97, σελ. 332).

῾Ο Μέγας Βασίλειος, ὁ ἐξαγια-
σμένος φωστήρας τῆς ᾿Εκκλησίας
τῆς Καισαρείας, προσεγγίζει τό μυ-
στήριο τῆς ἐνανθρώπησης τοῦ Θε-
οῦ-Λόγου μέ τούτη τήν παρατήρη-
ση:

“Σκέψου την θεοπρεπῶς τήν ἐν-
ανθρώπηση τοῦ Κυρίου. Ἀμόλυν-
τη καί ἀρρύπωτη σκέψου την τήν
Θεότητα, ἔστω καί ἄν παρουσιά-
ζεται ἑνωμένη μέ τήν ὑλική φύση.
Τήν ἀνθρωπότητα, πού βρίσκεται
στά πάθη, τή διορθώνει. Ἀλλά Αὐ-
τή δέ γεμίζει μέ πάθη. Δέ βλέπεις
τοῦτον τόν ἥλιο; Ἀνακατεύεται μέ
τό βόρβορο, ἀλλά καθόλου δέ μο-
λύνεται, καί ἐπιλάμπει στούς ρυ-
παρούς, χωρίς νά γεμίζει μέ δυσω-
δία. ᾿Αντίθετα, ξεραίνει τίς σαπί-
λες, ἄν μείνει γιά πολύ πάνω τους.
Γιατί φοβᾶσαι μήπως ἡ ἀπαθής
καί ὁλοκάθαρη φύση τοῦ Θεοῦ
πάρει ἀπό μᾶς καμμιά κηλίδα; Γι᾿

αὐτό τό λόγο γεννήθηκε. Γιά νά
καθαρθεῖς σύ ἐξ αἰτίας τῆς συγγε-
νείας τῆς ἀνθρώπινης φύσης σου.
Γι᾿ αὐτό τό λόγο αὐξάνεται. Γιά
νά οἰκειωθεῖς σύ μαζί Του ἐξ αἰτί-
ας τῆς συναναστροφῆς μέ τό Πρό-
σωπό Του” (Μεγάλου Βασιλείου:
«Εἰς Χριστοῦ γέννησιν», Migne,
τ. 31, στ. 1473).

* * *

Εἶναι αὐτόδηλο ὅτι ἡ σάρκωση
καί ἡ παρουσία στόν κόσμο μας τοῦ
Θεανθρώπου Κυρίου μας, δίνει ἄλ-
λη διάσταση καί ἄλλη ποιότητα
στό δικό μας πρόσωπο καί χρωμα-
τίζει μέ ἄλλες, θεϊκές πινελιές τή
μετοχή μας στήν ἱστορική λιτα-
νεία.

῾Η σάρκωση καί τό Σταυρικό
Πάθος φανερώνουν τήν ἔκταση καί
τήν ἔνταση τῆς ἀγάπης του Θεοῦ
στόλογικόπλάσμαΤου.“Οὕτωἠγά-
πησεν ὁ Θεός τόν κόσμον, ὥστε
τόν Υἰόν αὐτοῦ τόν μονογενῆ
ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐ-
τόν μή ἀπόληται, ἀλλ᾿ ἔχῃ ζωήν
αἰώνιον” (Ἰωάν. γ΄ 16).

῾Η παρουσία τοῦ Θεανθρώπου
στή γῆ μας ὁριοθετεῖ τή σχέση ἐγ-
γύτατης κοινωνίας τοῦ καθενός
ἀπό μᾶς μαζί Του. Κρατάει γιά πάν-
τα ἀνοιχτές τίς προσβάσεις. Καί
δίνει ἀμεσότητα στό διάλογο τῆς
ἀγάπης. “᾿Ιδού ἐγώ μεθ᾿ ὑμῶν εἰμι
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πάσας τάς ἡμέρας ἕως τῆς συντε-
λείας τοῦ αἰῶνος” (Ματθ. κη΄ 20).

῾Η Σταυρική Του θυσία εἶναι ἡ
μεγάλη προσφορά, πού ἀνακαίνι-
σε τίς ὑπάρξεις μας καί τίς χειρα-
γώγησε στή βασιλεία τῶν Οὐρα-
νῶν. “῎Εδωκεν ἑαυτόν ὑπέρ ἡμῶν,
ἵνα λυτρώσηται ἡμᾶς ἀπό πάσης
ἀνομίας καί καθαρίσῃ ἑαυτῷ λα-
όν περιούσιον, ζηλωτήν καλῶν ἔρ-
γων” (Τιτ. β΄ 14).

῾Η Ἀνάστασή Του ἀποτελεῖ τή
θριαμβευτική νίκη κατά τοῦ θα-
νάτου καί ἐγγύηση πώς καί μεῖς θά
τόν ἀκολουθήσουμε στήν καινό-
τητα τῆς ἀναστημένης ζωῆς καί θά
γευόμαστε αἰώνια τήν κοινωνία
μαζί Του. “Νυνί Χριστός ἐγήγερ-
ται ἐκ νεκρῶν, ἀπαρχή τῶν κεκοι-
μημένων ἐγένετο” (Α΄ Κορινθ. ιε΄
20).

῾Η Πατερική ἐμβάθυνση στό μυ-
στήριο τῆς σάρκωσης τοῦ Υἱοῦ τοῦ
Θεοῦ, στό Σταυρικό Πάθος καί
στήν ᾿Ανάσταση εἶναι ἀπαύγασμα
θείας ἔμπνευσης. Εἶναι ἄγγιγμα
λατρευτικό τοῦ ἀγαπημένου Διδα-
σκάλου καί, παράλληλα, ἐνδοσκό-
πηση τῆς ἀνθρώπινης καρδιᾶς, πού
εἶναι πλασμένη νά ἀντανακλάει
τήν πληρότητα καί τήν τελειότητα
τοῦ “κατ᾿ εἰκόνα” καί τοῦ “καθ᾿
ὁμοίωση”.

Μεταφέρω δυό, σταχυολογημέ-
να, ἀποσπάσματα, ἁπλά καί μόνο
γιά νά δώσω λίγο ἀπό τό ἄρωμα τῆς

σοφίας τους καί τῆς πνευματικό-
τητάς τους.

“Ὁ βασιλιάς ὁλόκληρης τῆς
κτίσης, θέλοντας νά μᾶς θεραπεύ-
σει, ζώστηκε τό λέντιο, δηλαδή
τήν ἀνθρώπινη φύση μας, καί τῆς
χάρισε τήν ὑγεία. Ὁ τέλειος Δι-
δάσκαλος τῶν νηπίων, ἔγινε νή-
πιος ἀνάμεσα στά νήπια, γιά νά
σοφίσει τούς ἄφρονες. Ὁ Ἐπου-
ράνιος ἄρτος κατέβηκε στή γῆ,
γιά νά θρέψει ἐκείνους πού πε-
θαίνουνἀπόπείνα” (ΚυρίλλουἹε-
ροσολύμων: «Κατηχήσεις, ΙΒ΄»,
Βιβλιοθήκη Ἑλλήνων Πατέρων, τ.
39, σ. 138).

“Ἐπειδή μᾶς μετέδωσε τό καλύ-
τερο καί δέν τό διαφυλάξαμε, με-
ταλαμβάνει Ἐκεῖνος τό χειρότε-
ρο, ἐννοῶ τή δική μας φύση, ὥστε,
μέσα ἀπό τή φύση μας καί μέ τήν
ἕνωση τῆς φύσης μας μαζί Του,
νά ἀνακαινίσει τό “κατ᾿ εἰκόνα
καί καθ᾿ ὁμοίωση” καί νά διδάξει
σέ ὅλους ἐμᾶς τήν ἐνάρετη πολι-
τεία, πού μέ τήν ἔνσαρκη παρου-
σία Του τήν ἔκανε σέ μᾶς προσιτή
καί εὔκολα βατή. ῞Ολα δέ αὐτά
γιά νά μᾶς ἐλευθερώσει ἀπό τή
φθορά, μέ τήν κοινωνία, πού ἀπο-
κτοῦμε μέ τήν ἀληθινή ζωή, ἀφοῦ
ὁ ἴδιος ἔγινε γιά μᾶς ἀπαρχή τῆς
ἀνάστασής μας. Καί γιά νά ἀνα-
καινίσει τό ἀχρηστεμένο καί κομ-
ματιασμένο σκεῦος τῆς ὕπαρξής
μας καί νά μᾶς λυτρώσει ἀπό τήν
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ρίν κλείσουµε τό κεφάλαιο
πού ἀφορ τήν παρουσία
τοῦ µητροπολίτη ἈττικᾹς
καί Μεγαρίδος Νικοδήµου
στό ἐπισκοπεῖο τᾹς Κηφι-
σις (ἀπό 7-7-1993 ἕως 25-
9-1996), εἶναι ἀναγκαῖο, γιά
νά σχηµατιστεῖ µιά πιό

σφαιρική εἰκόνα, νά ἐπισηµάνουµε καί
κάποια ἄλλα στοιχεῖα. Ἴσως, ἀπό ὅσα
ἔχουν προηγουµένως ἀναφερθεῖ, νά
ἔχει σχηµατιστεῖ µιά λανθασµένη εἰκό-
να γιά τήν ὅλη στάση τοῦ µητροπο-
λίτου τήν περίοδο αὐτή στό ἐπισκο-
πεῖο τᾹς Κηφισις. Ὅτι δηλαδή ἦταν
µιά περίοδος «πολεµική», ὅπου ὁ µη-

τροπολίτης µαχόταν κατά τᾹς ἀντικα-
νονικότητας καί τᾹς παρανοµίας µέσα
στήν Ἐκκλησία. Κάποιοι µάλιστα, λιγό-
τερο ἐνηµερωµένοι ἤ ἀδιάφοροι περί
τά ἐκκλησιαστικά, στιγµάτιζαν τίς κι-
νήσεις τοῦ µητροπολίτη ὡς µιά διεκ-
δίκηση «θέσεων» µέσα στήν Ἐκκλησία.
Ἡ ἄποψη αὐτή ἐπιπόλαια ἐκφράζεται
καί εὔκολα καταρρίπτεται, ἄν λάβει
κανείς ὑπ’ ὄψη του τή θέση τοῦ ἐπισκό-
που ἐντός τᾹς Ἐκκλησίας. Ὁ ἐπίσκο-
πος µέ τό πρεσβυτέριο καί τούς λαϊ-
κούς πιστούς ἀπαρτίζουν ἕνα ὀργα-
νικό σύνολο, τήν τοπική Ἐκκλησία. Κα-
νείς δέν ἔχει τό δικαίωµα νά ἀποσπά-
σει τόν ἐπίσκοπο, ἄνευ λόγου καί ἄνευ
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ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΙ∆ΟΣ

ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ
Κδ΄

Ἀγωνιστής καί ποιµήν
τῶν λογικῶν προβάτων

τυραννία τοῦ διαβόλου, καλών-
τας μας σέ θεογνωσία, καί νά μᾶς
νευρώσει καί νά μᾶς ἐκπαιδεύσει
μέ ὑπομονή καί ταπείνωση νά
καταπολεμοῦμε τόν τύραννο” (Ἰω-
άννου Δαμασκηνοῦ: «Ἔκδοσις Ὀρ-

θοδόξου Πίστεως», Migne, τ. 94,
στ. 1108).

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ

ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ
(Ἀπό τό βιβλίο του: «Εἰς ἑαυτόν»)



ἀνακριτικᾹς καί δικαστικᾹς διερεύνη-
σης τυχόν παρεκτροπᾹς του, ἀπό τό
ὑπόλοιπο σῶµα. Εἶναι κίνηση πού κα-
τασπαράσσει βίαια τό σῶµα τᾹς το-
πικᾹς Ἐκκλησίας, πού ἀποσπ τόν πα-
τέρα ἀπό τά πνευµατικά του παιδιά,
πού τά ἀπορφανίζει καί συνταράσσει
τό σῶµα τῶν πιστῶν. Γι’ αὐτό καί οἱ
Κανόνες τᾹς Ἐκκλησίας ἀπαγορεύουν
τήν ἐκθρόνιση µητροπολίτη, παρά µό-
νον ἄν µέ σχολαστική δικαστική διαδι-
κασία (ἀνακρίσεις, πρωτοβάθµιο καί
δευτεροβάθµιο ἐκκλησιαστικό δικα-
στήριο) ἀποδειχθεῖ ἡ ἐνοχή του.

Ἐνῶ λοιπόν δινόταν αὐτός ὁ τιτά-
νιος ἀγώνας κατά τᾹς ἀντικανονικό-
τητας καί τᾹς παρανοµίας στό σῶµα
τᾹς Ἐκκλησίας, ἡ πολυσχιδής καί πολυ-
τάλαντος προσωπικότητα τοῦ ἈττικᾹς
Νικοδήµου εἶχε τήν εὐχέρεια νά κινεῖ-
ται παράλληλα καί σέ ἄλλα πεδία, µε-
ρικά ἀπό τά ὁποῖα θά ἀναφέρουµε
παρακάτω.

1) Τήν περίοδο αὐτή, τᾹς παρουσίας
τοῦ ἈττικᾹς Νικοδήµου στό ἐπισκο-
πεῖο στήν Κηφισιά, κορυφώνεται ἡ
δραστηριότητά του ὡς δηµοσιογράφου
στήν ἐφηµερίδα «Ὀρθόδοξος Τύπος».
Ἐπί µιά ὁλόκληρη δεκαετία (1988 ἕως
1998) ὑπᾹρχε αὐτή ἡ συνεργασία µέ
τήν ἐκκλησιαστική αὐτή ἐφηµερίδα. Ὁ
ὑπεύθυνος πνευµατικός τᾹς ἐφηµερί-
δας, π. Μάρκος Μανώλης, µετά τή δυ-
νατότητα πού δόθηκε στούς 12 µητρο-
πολίτες νά προσφύγουν στό Σ.τ.Ε. καί
µετά τίς ἀποφάσεις τοῦ Σ.τ.Ε. ὑπέρ
τῶν προσφυγόντων µητροπολιτῶν,
κατανόησε ὅτι τό πρῶτο πλέον θέµα
στήν ἐκκλησιαστική ἐπικαιρότητα
ἦταν οἱ µεγάλες κανονικές ἐκτροπές
στό χῶρο τᾹς Ἐκκλησίας καί οἱ παρε-
νέργειες πού προκαλοῦσαν στό πνευ-

µατικό καί ποιµαντικό της ἔργο. ∆έχθη-
κε λοιπόν ὅλα αὐτά τά χρόνια τήν συν-
εισφορά τοῦ λογίου καί µεγάλου θεο-
λόγου µέ τήν ξεχωριστή δηµοσιογρα-
φική πένα, ἈττικᾹς Νικοδήµου, γιά τήν
περιγραφή τᾹς τραγικᾹς ἀνέλιξης
ὅλων τῶν ἐκκλησιαστικῶν πραγµά-
των. Ἔτσι, δόθηκε ἕνα βᾹµα στόν µη-
τροπολίτη ἈττικᾹς νά ἀσκήσει κριτι-
κή, νά γράψει σχόλια, πολλές φορές
νά ἀποτυπώσει µέ ἀκρίβεια τό ἐκκλη-
σιαστικό ρεπορτάζ ἀπό τίς στᾹλες τᾹς
ἐκκλησιαστικᾹς αὐτᾹς ἐφηµερίδας.
Ἐξόχως βαρυσήµαντα ἦταν τά κύρια
ἄρθρα του τήν περίοδο 1993-1998, τά
ὁποῖα ἀποτελοῦσαν τό θεωρητικό
ὑπόβαθρο τοῦ µεγάλου ἀγῶνα πού δι-
νόταν γιά τήν Ἐκκλησία. Ἡ νοµοκανο-
νική τεκµηρίωση τῶν ἀπόψεών του
στό ἄρθρο αὐτό ἦταν τόσο πειστική
ὥστε στήν πληθώρα τῶν τοποθετήσε-
ών του δέν ἀκούσθηκε σοβαρή κριτική
ἀπό ἐπίσηµα πρόσωπα τᾹς Ἐκκλησίας
οὔτε γράφτηκε ἐπώνυµη διαφωνία
ἀπό ἔγκριτη θεολογική πένα.

2) Ἡ συλλογή τῶν περισσοτέρων
ἀπό αὐτά τά κύρια ἄρθρα ἀποτέλεσε
τό περιεχόµενο τριῶν βιβλίων πού
ἐκδόθηκαν τήν ἐποχή ἐκείνη. Τά βιβλία
αὐτά ἦταν: «Φωνή θρηνούντων ποιµέ-
νων», «Ἐνύσταξαν οἱ ποιµένες» καί «Ἡ
ἐλπίδα µου». Τό περιεχόµενό τους,
ὅπως εἴπαµε, εἶναι διάφορες νοµοκα-
νονικές τοποθετήσεις σέ τρέχοντα ἐκ-
κλησιαστικά γεγονότα. Σχολιάζουν δη-
λαδή καί καταδικάζουν πλᾹθος ἐνερ-
γειῶν, πράξεων καί ἀποφάσεων τοῦ
Ἀρχιεπισκόπου καί τῶν δύο συνοδικῶν
σωµάτων (∆ΙΣ, ΙΣΙ), ἀποδεικνύοντας
ὅτι ἀποτελοῦν ἐκτροπή ἀπό τήν κανο-
νικότητα, τήν τήρηση δηλαδή τῶν Κα-
νόνων -πράγµα πού ἀπαιτεῖ ἡ Ἐκκλη-
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σία µας ἀπό τά µέλη της- καί ἀπό τήν
νοµιµότητα, τήν τήρηση δηλαδή τῶν
νόµων -και σ’ αὐτό δεσµεύεται ἡ Ἐκ-
κλησία λόγῳ τᾹς ἰδιότυπης σχέσης της
µέ τήν Πολιτεία (στήν Ἑλλάδα τά τᾹς
Ἐκκλησίας ρυθµίζονται ἀπό νόµο πού
ψηφίστηκε στή Βουλή καί σ’ αὐτό ἔχει
συγκατατεθεῖ καί ἡ Ἐκκλησία). Ξεχωρι-
στό ἐπίσης βιβλίο του, ὥριµος καρπός
πού δείχνει τή γνώση του ἀλλά καί τήν
ἀνησυχία του γιά τήν ἐν γένει Ὀρθοδο-
ξία (συλλογή κι αὐτή ἀπό τά ἄρθρα
γραµµᾹς τοῦ Ὀρθοδόξου Τύπου), ἀπο-
τέλεσε καί «Ἡ ἑνότητα τᾹς Ὀρθοδοξί-
ας».

3) Ἕνα µνηµειῶδες ἐπίσης ἔργο τᾹς
ἐποχᾹς αὐτᾹς, πού γράφτηκε ἀπό τόν
µητροπολίτη ἈττικᾹς Νικόδηµο, εἶναι
τό ἀποτελούµενο ἀπό 640 σελίδες βι-
βλίο «Εἰπέ τῇ Ἐκκλησί». Τό βιβλίο αὐτό
εἶναι ἱστορικό καί νοµοκανονικό. ∆ια-
πραγµατεύεται τό ἐκκλησιαστικό πρό-
βληµα πού προέκυψε µέ τήν ἐκτόπιση
12 µητροπολιτῶν καί καλύπτει τήν πε-
ρίοδο 1974-1994. Βρίθει ἀπό στοιχεῖα
καί ντοκουµέντα πού ἀποδεικνύουν
καί τήν ἀλήθεια τῶν ἱστορικῶν γεγονό-
των, ὅπως περιγράφονται, καί τό µέ-
γεθος τᾹς κανονικᾹς καί νοµικᾹς παρ-
εκτροπᾹς τᾹς διοίκησης τᾹς Ἐκκλησίας
τᾹς Ἑλλάδος.

4) ὙπᾹρξαν ὅµως καί ἄλλες πολλές
δραστηριότητες τοῦ ἈττικᾹς Νικοδή-
µου τᾹς περιόδου ἐκείνης πού εἶχαν
νά κάνουν µέ τόν λαό τοῦ Θεοῦ. Ποτέ
δέν εἶδε, ὁ χαρισµατικός ἐπίσκοπος,
τόν λαό τοῦ Θεοῦ ὡς ὄχλο πού µέ κά-
ποια δηµαγωγικά συνθήµατα θά τόν
ἀγρεύσει γιά νά τόν µετατρέψει σέ
ὁπαδούς προσκολληµένους στό πρό-
σωπό του. Τό µεγάλο πλᾹθος λαοῦ πού
συσπειρώθηκε γύρω του, στόν ἀνιδιο-

τελή ἀγώνα του, τό ἤθελε νά ἀπαρ-
τίζεται ἀπό ἐλεύθερους ἀνθρώπους,
πού µέ τή θέληση καί γνώµη τους συµ-
µετεῖχαν καί οἱ ὁποῖοι ὡς ξεχωριστές
προσωπικότητεςεἶχαντήνἄποψήτους,
τίς ἀντιρρήσεις τους καί τίς ἐποικο-
δοµητικές προτάσεις τους. Στό πλευ-
ρό του λοιπόν συντάχθηκε ἡ «ΠΑΝΕΛ-
ΛΗΝΙΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝΚΑΝΟΝΙ-
ΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚ-
ΚΛΗΣΙΑ», µιά δυναµική ὁµάδα ζωντα-
νῶν καί χαρισµατικῶν µελῶν τᾹς Ἐκ-
κλησίας, πού µέ πόνο καί ἀγωνία πα-
ρακολουθοῦσαν τή ροή τῶν ἐκκλησια-
στικῶν γεγονότων. Μέ µεγάλη ἑτοιµό-
τητα ἐνηµέρωναν τό πλήρωµα τῶν πι-
στῶν καί τά ΜΜΕ καί ἀντιδροῦσαν δυ-
ναµικά µέ διαµαρτυρίες τους στή Σύνο-
δο, στόν Ἀρχιεπίσκοπο, σέ διαφόρους
µητροπολίτες, σέ Ὑπουργούς καί σέ
Βουλευτές. Κατάγγέλναν στίς εἰσαγγε-
λικές καί δικαστικές ἀρχές πράξεις τό-
σο τῶν διοικητικῶν σωµάτων τᾹς Ἐκ-
κλησίας ὅσο καί συγκεκριµένων ἐπι-
σκόπων, ὅταν ἐκτρέπονταν χωρίς
ντροπή σέ ποινικά κολάσιµες πράξεις.
Συγχρόνως, ἡ δυναµική αὐτή ὁµάδα
τῶν πιστῶν διοργάνωνε, σέ αἴθουσες
καί κινηµατοθέατρα, ἀρκετές ἐνηµε-
ρωτικές, ἑορταστικές καί ἐποικοδο-
µητικές εὐκαιρίες, στίς ὁποῖες συµµε-
τεῖχαν πλήθη λαοῦ. Χαρακτηριστικό
ὅλων αὐτῶν τῶν συνάξεων ἦταν ἡ ἐνί-
σχυση τοῦ ἀδελφικοῦ ἐκκλησιαστικοῦ
δεσµοῦ µεταξύ τῶν µετεχόντων σ’ αὐ-
τές καί ἡ τόνωση τοῦ ἀγωνιστικοῦ φρο-
νήµατος µέσα στήν Ἐκκλησία.

5) Ἡ σχέση του ὅµως µέ τό λαό τοῦ
Θεοῦ ἦταν κυρίως σχέση ποιµένα πρός
τό ποίµνιό του, πατέρα πνευµατικοῦ
πρός τά παιδιά του. Ποτέ, σέ καµιά
ἐπιδείνωση, σέ καµιά ἔκρηξη τοῦ ἐκ-
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κλησιαστικοῦ προβλήµατος, ὁ µητρο-
πολίτης ἈττικᾹς δέν ἀποδύθηκε τόν
βασικό αὐτό ρόλο τοῦ ἐπισκόπου, πού
µεριµν, φροντίζει, παιδαγωγεῖ, νου-
θετεῖ, διδάσκει τό ποίµνιό του. Ἀνύστα-
κτος καί ἀκούραστος θεωροῦσε πρω-
ταρχικό καί βασικό αὐτό τό ἔργο. Πέρα
ἀπό τούς δυναµικούς ἀγῶνες του αἰ-
σθανόταν πάντα ἐπιτακτική τήν ἀνάγ-
κη νά θρέψει τό λαό τοῦ Θεοῦ µέ τόν
ἄρτο τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ, νά ξεδιψά-
σει τίς ψυχές τῶν πιστῶν του µέ τά
νάµατα τᾹς πίστεως καί νά µεταδώσει
ζωντανά τήν ἐµπειρία τᾹς ἐν Χριστῷ
ζωᾹς.

Ὅλα τά χρόνια µέσα στή µητρό-
ποληὑπᾹρχαν σταθερές εὐκαιρίες τρο-
φοδοσίας πνευµατικᾹς τοῦ λαοῦ πού
προσερχόταν κοντά στόν ἀγωνιστή
ἐπίσκοπο. Κάθε Σάββατο, ὑπᾹρχε µιά
συνάντηση φοιτητῶν, στούς ὁποίους
ὁ ἐπίσκοπος ἄνοιγε ὁρίζοντες πνευµα-
τικᾹς ζωᾹς ἀφορµώµενος ἀπό σύγχρο-
να καί ἐπίκαιρα θέµατα. Ἔδινε µιά σα-
φή γραµµή πνευµατικᾹς πλεύσης γιά
τά νέα βλαστάρια τᾹς Ἐκκλησίας, γιά
νά περάσουν ἀπό τίς συµπληγάδες τᾹς
σηµερινᾹς ἐποχᾹς. Μετά ἀπό αὐτήν
τήν ὡριαία συνάντηση µέ τούς νέους
ἐπακολουθοῦσε καί νέα ὡριαία ὁµιλία
καί πρός τά µεγαλύτερα σέ ἡλικία µέλη
τᾹς Ἐκκλησίας. Καί µετά ἀπό τήν πνευ-
µατική αὐτή τροφοδοσία ὁ ἑσπερινός
γιά τήν µεγάλη ἡµέρα τᾹς Ἀναστάσεως.
Καρπός σηµαντικός τᾹς παραπάνω
πνευµατικᾹς προσφορς ἦταν τήν πε-
ρίοδο αὐτή καί ἄλλα δύο βιβλία: «Μαθη-
τεία στό σχολεῖο τᾹς ἐρήµου», µέ ἀνα-
λύσεις σοφῶν λογίων τῶν γερόντων
τᾹς ἐρήµου, καί«Σπουδή ἀγάπης», µιά
πραγµατική σπουδή τᾹς ἀγάπης ἀπό

τά περί ἀγάπης Κεφάλαια τοῦ Ἁγίου
Μαξίµου τοῦ ὁµολογητή.

Πέρα ἀπό τίς εὐκαιρίες αὐτές ὁ ἐπί-
σκοπος τᾹς ἈττικᾹς Νικόδηµος συνέχι-
σε καί µέσα στή µητρόπολη τό ἔργο
του ὡς πνευµατικός πατέρας τῶν
ψυχῶν πού εἶχαν προσέλθει στό πε-
τραχήλι του γιά νά µεταφέρουν τή συν-
τριβή τᾹς καρδις τους γιά τίς ἁµαρ-
τίες τους καί γιά νά λάβουν τήν ἄφε-
ση. Ἀλλά καί κάθε ἄνθρωπος πού εἶχε
τήν ἀνάγκη γιά πνευµατική συµβουλή
καί καθοδήγηση τόν ἔβρισκε εὔκολα -
παρ’ ὅλη τή δίνη τῶν ἐκκλησιαστικῶν
γεγονότων- γιά νά λάβει ἀπ’ αὐτόν τήν
βοήθεια καί τήν ἐνίσχυση.

6) Μιά ἐξ ἴσου σηµαντική κίνηση
ἐκείνων τῶν χρόνων µέσα στήν µητρό-
πολη ἦταν καί ἡ πρωτοβουλία τᾹς λει-
τουργίας ἑνός ἐκκλησιαστικοῦ ραδιο-
φωνικοῦ σταθµοῦ µέσα στό χῶρο τᾹς
µητροπόλεως. Τό ὄνοµα τοῦ σταθµοῦ,
«Ἀττικός Οὐρανός». Μιά προσπάθεια
πού ἐπιστράτευσε πλᾹθος ἐθελοντῶν,
πού ἄλλοι ἀνέλαβαν τήν εὐθύνη καί
τό βάρος τᾹς πνευµατικᾹς προσφο-
ρς διά τῶν ἐπί µέρους ἐκποµπῶν, ἐνῶ
ἄλλοι ἐπιφορτίστηκαν µέ τήν ὅλη λει-
τουργία τοῦ σταθµοῦ (τή ρύθµιση τῶν
ἤχων καί τήν εὐθύνη γιά τήν κανονική
ροή ὅλου τοῦ προγράµµατος).

Στά πλαίσια τῶν ἐκποµπῶν τοῦ
σταθµοῦ καί ὁ µητροπολίτης ἈττικᾹς
Νικόδηµος εἶχε τήν ἑβδοµαδιαία ἐκ-
ποµπή «Οἱ ἀνησυχίες µας σέ διάλογο
καί ἀντίλογο». Ἡ ἐκποµπή αὐτή δια-
πραγµατευόταν θέµατα σχετικά µέ
τήν ἀντιµετώπιση τῶν ποικίλων προ-
κλήσεων τᾹς σύγχρονης ἐποχᾹς, προ-
σπαθώντας νά χαράξει πνευµατικό
προσανατολισµό πού νά δίνει ἕνα ὅρα-
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µα ζωᾹς στόν σηµερινό ἄνθρωπο.
Προσφιλές ἐπίσης θέµα τᾹς ἐκποµπᾹς
ἦταν ἡ αὐτοκριτική. Στό προσωπικό
ἐπίπεδο, ὡς στοιχεῖο σηµαντικό καί
ἀπαραίτητο τᾹς πνευµατικᾹς ζωᾹς κά-
θε πιστοῦ, αὐτή τόν ὁδηγεῖ στή µετά-
νοια καί τή συντριβή τᾹς καρδίας κι
ἔτσι τόν βοηθάει νά ἐπιστρέψει καί πά-
λι στό σπίτι τοῦ Θεοῦ Πατέρα, στήν
Ἐκκλησία. Ἐξ ἴσου σηµαντική θεωροῦ-
σε ἐπίσης καί τήν αὐτοκριτική µέσα
στό σῶµα τᾹς Ἐκκλησίας. Ἡ ἁµαρτω-
λότητά µας καί τά πάθη µας µεταφέ-
ρουν τήν παθογένεια καί στό ἱερό Σῶ-
µα τᾹς Ἐκκλησίας. Ὁ τρόπος πού ὅλοι
ἐνεργοῦµε µέσα στήν Ἐκκλησία πρέ-
πει νά ἐλέγχεται ἀπό τόν ἐρευνητικό
φακό τᾹς Ἁγίας ΓραφᾹς καί τοῦ πατε-
ρικοῦ βιώµατος. Ὅ,τι ἀποτελεῖ ἐκτρο-
πή πρέπει νά στιγµατίζεται, νά ἐλέγχε-
ται καί νά διορθώνεται. Τό πῶς λει-
τουργεῖ π.χ. ἡ Σύνοδος, πῶς ἐκλέγον-
ται οἱ ἐπίσκοποι καί µέ ποιά κριτήρια
προχωράει ἕνας νέος τίς βαθµίδες τᾹς
ἱερωσύνης εἶναι θέµατα πού πρέπει
νά ἀπασχολήσουν τό σῶµα τᾹς Ἐκκλη-
σίας στή γνήσια καί εἰλικρινή αὐτοκρι-
τική του. Ἐπίσης καί ἡ διαχείριση τῶν
οἰκονοµικῶν τᾹς Ἐκκλησίας, τά θέµατα
πού ἀφοροῦν τήν ἐκκλησιαστική περι-
ουσία, ἀλλά καί ἡ στάση τοῦ σώµατος
καί τᾹς διοίκησης τᾹς Ἐκκλησίας στά
σκάνδαλα τῶν µελῶν της, ὅλης τᾹς ἱε-
ραρχικᾹς κλίµακας, δέν εἶναι καθόλου
δευτερεύοντα στήν αὐτοκριτική τᾹς
Ἐκκλησίας. Περιττόν εἶναι βέβαια νά
τονίσουµε ἐδῶ ὅτι ἡ Ἐκκλησία ὡς σῶµα
-µέ κεφαλή τόν θεάνθρωπο Χριστό-
εἶναι Ἁγία. Ὡς πρός τόν ἀνθρώπινο
παράγοντα ὅµως, συχνά πάσχει, ἀρ-
ρωσταίνει, µατώνει. Τότε, ὅλο τό σῶµα
πον καί ὑποφέρει καί κινεῖται πρός

θεραπεία τᾹς πληγᾹς καί τᾹς ἀσθένει-
ας. ΠλᾹθος τέτοια θέµατα, πού καθι-
στοῦσαν τούς ἀκροατές ἀνήσυχους
γιά τήν ὑγεία τοῦ σώµατος τᾹς Ἐκκλη-
σίας, ἀκούστηκαν ἀπό τά Ἐρτζιανά
κύµατα τοῦ «Ἀττικοῦ Οὐρανοῦ» τήν πε-
ρίοδο ἐκείνη.

7) Εἶναι σίγουρο ὅτι θά ἀδικούσαµε
αὐτή τή µεγάλη ἐκκλησιαστική µορφή,
ἄν δέ λέγαµε καί ἕνα ἄλλο χαρακτηρι-
στικό τᾹς προσωπικότητάς του, πού
εἶναι τό πλέον σηµαντικό καί γι’ αὐτό
τό ἀφήσαµε καί τελευταῖο. Ὁ ἈττικᾹς
καί Μεγαρίδος Νικόδηµος ἦταν κυρίως
ὁ λειτουργός τοῦ Ὑψίστου. Ὅταν λει-
τουργοῦσε, αἰσθανόσουν ὅτι ἀνέβαινε,
ὅτι... βρισκόταν ἀλλοῦ. Ἀπό τό πρωί
πού ξυπνοῦσε προσηλωνόταν στό
ὕψιστο µυστήριο τᾹς Εὐχαριστίας. Ἀµί-
λητος µέχρι τό «δι’ εὐχῶν...». Μέ τό
βλέµµα στραµµένο στόν οὐρανό. Μέ
τήν προσοχή προσηλωµένη στήν ἱε-
ρουργία τοῦ µυστηρίου. Μεταρσιωνό-
ταν καί µεταµορφώνονταν µέ τή µε-
τοχή στό ποτήριο τᾹς ζωᾹς. Ἔβγαινε
ἀπό τήν θεία λειτουργία ἔχοντας ὑπο-
στεῖ τήν «καλήν ἀλλοίωσιν» ἀπό τήν
κοινωνία του µέ τόν Κύριο. Ἐξερχόταν
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τᾹς Εὐχαριστίας ἔχοντας πλησιάσει
ἀγαπητικά τούς πνευµατικούς ἀδελ-
φούς του, τά πιστά µέλη πού µετεῖχαν
στό µυστήριο.

Ἀπό τήν ἔντονη αὐτή λειτουργική
ἐµπειρία του προερχόταν καί αὐτό τό
ὄµορφο κλίµα πού ἔβρισκε κανείς στήν
οἰκογενειακή καί ἀδελφική συντροφιά
πού τόν περιτριγύριζε. Ἔβλεπε κανείς
ἀνθρώπους χωρίς ἰδιοτέλειες καί σκο-
πιµότητες νά προσφέρουν τήν εὐχαρι-
στία τους στόν Κύριο, νά κοινωνοῦν
µέ τό Σῶµα καί τό Αἷµα τοῦ Κυρίου,
καί στή συνέχεια νά κοινωνοῦν µεταξύ
τους ἀγαπητικά σάν µιά πνευµατική
οἰκογένεια.

Αὐτός ἦταν ὁ πλοῦτος τᾹς ποιµαν-
τικᾹς καί τᾹς διακονίας στό σῶµα τᾹς
Ἐκκλησίας τοῦ διωκοµένου καί ἀγωνι-
ζοµένου ἐπισκόπου. Ποτέ ὁ ἀγῶνας
γιά τά ἐκκλησιαστικά δέν ἐπισκίασε
τήν ποιµαντική φροντίδα καί µέριµνά
του γιά τούς ἀδελφούς του. Ἀντίθετα,
κατά ἕναν παράξενο τρόπο, ὅσο οἱ
διωγµοί καί οἱ περιπέτειές του αὐξά-
νονταν, τόσο ὁ λαός τοῦ Θεοῦ πλησία-
ζε πιό κοντά του, συγκλονιζόταν σέ
κάθε κτύπηµα πού τοῦ ἐπέφεραν οἱ
δήµιοί του, συµπονοῦσε καί ἔκλαιγε
γιά τά δεινά πού ὑφίστατο ὁ ποιµένας
του. Καί µέσα σ’ αὐτόν τόν παροξυσµό
τᾹς ἀγάπης µετεῖχε στούς συνεχιζό-
µενους ἀγῶνες του. Καί ὅσο πιό πολυ-
πληθᾹ ἔβλεπε τόν λαό τοῦ Θεοῦ νά
βρίσκεται κοντά του καί ὅσο πιό θερ-
µό στήν ἀγάπη του, ὁ ἀληθινός ἐπίσκο-
πος, τόσο αὐξανόταν ὁ ζᾹλος του γιά
νά τόν διαποιµάνει «εἰς νοµάς οὐρα-
νίους».

Οἱ περισσότερες ἀπό τίς παραπά-
νω πνευµατικές, ποιµαντικές καί δι-
δακτικές δραστηριότητες τοῦ µητρο-

πολίτη ἈττικᾹς καί Μεγαρίδος Νικοδή-
µου ἔχουν καταγραφεῖ καί ἀπαρτί-
ζουν ἕνα πολύ µεγάλο ἀρχεῖο µέ κείµε-
να, ἠχητικά καί βίντεο, τά ὁποῖα µιά
ὁµάδα ἀδελφῶν προσπαθοῦν νά τά
συλλέξουν καί νά τά προσφέρουν εἴτε
µέ τή µορφή βιβλίων εἴτε µέ τήν προ-
βολή καί παρουσίασή τους σέ κοινή
χρήση στό διαδίκτυο.

Αὐτή ἦταν ἡ προσωπικότητα τοῦ
ἈττικᾹς Νικοδήµου αὐτά τά προσόντα
του καί ἡ ἀφιέρωσή του στήν ἀπο-
στολή του, στήν ὁποία τόν ἔταξε ὁ
καλός Θεός, ἀλλ’ ὁ πειρασµός τῶν ζη-
λοτύπων ἀντιδίκων του µεθόδευσε
ἀπαράδεκτες δολοπλοκίες πού παρέ-
συραν τίς ἀρχές σέ µιά αὐθαίρετη καί
βίαιη ἔξωση ἀπό τό ἐπισκοπεῖο, δίχως
ἀµετάκλητη καί ἐκτελεστή δικαστική
κρίση. Κι ἔτσι ἔκλεισε ἡ περίοδος τᾹς
παραµονᾹς τοῦ ἈττικᾹς καί Μεγαρίδος
Νικοδήµου στήν µητρόπολη τᾹς Κηφι-
σις. Κλείνοντας τό κεφάλαιο αὐτό νά
δώσουµε µερικές ἀκόµα πληροφορίες
τᾹς πληθώρας τῶν ὑποθέσεων πού
ἀφοροῦσαν τούς τρεῖς µητροπολίτες.
Μετά τίς ἀρνητικές σέ βάρος τους ἀπο-
φάσεις τᾹς Ὁλοµελείας τοῦ Σ.τ.Ε. (ἀπο-
φάσεις πού ἀνέτρεπαν προηγούµενες
ἀποφάσεις -τᾹς Ὁλοµελείας καί αὐτές)
οἱ τρεῖς µητροπολίτες προσέφυγαν
«στό κατά τό ἄρθρο 99 τοῦ Συντάγµα-
τος καί τό Ν. 693/1977 Εἰδικό ∆ικαστήριο
πρός ἐκδίκαση ἀγωγῶν κακοδικίας» κα-
τά τῶν µελῶν τᾹς Ὁλοµελείας τοῦ Σ.τ.Ε.
Ἡ ἀπόφαση τοῦ δικαστηρίου αὐτοῦ
ἐκδόθηκε στίς 30 Ἰουνίου 1997. Ἡ σύν-
θεση αὐτοῦ τοῦ δικαστηρίου ἦταν
ἑπταµελής. Ἀπαρτιζόταν ἀπό τούς:
Στ. Ματθία, Πρόεδρο τοῦ Ἀρείου Πά-
γου, Πρόεδρο, Ν. Παραθύρα, Ἀρεοπα-
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γίτη, Χρ. Χριστοφιλόπουλο, Σύµβουλο
τοῦ Ἐλεγκτικοῦ Συνεδρίου, Ἰσµήνη Ἀν-
δρουλιδάκη, Καθηγήτρια τᾹς ΝοµικᾹς
ΣχολᾹς τοῦ Πανεπιστηµίου Ἀθηνῶν, Ἰ.
Κονιδάρη, Καθηγητή τᾹς ΝοµικᾹς τοῦ
Πανεπιστηµίου Ἀθηνῶν, Θεόδ. Ξιφα-
ρά, ∆ικηγόρο καί Ἰω. Γουσέτη, ∆ικη-
γόρο. Ἀξίζει νά διαβάσουµε ἕνα ἀπό-
σπασµα τᾹς ἀπόφασης πού καταδει-
κνύει -µέ συγκεκαλυµένο κάπως τρό-
πο- τήν κακοδικία:

«...Οἱ παραπάνω ἑρµηνευτικές ἐκδο-
χές τᾹς πλειοψηφίας τᾹς Ὁλοµελείας
τοῦ Συµβουλίου τᾹς Ἐπικρατείας (τῶν
ἐναγοµένων) εἶναι κατά τήν πλειοψη-
φήσασαν γνώµη τοῦ ∆ικαστηρίου τού-
του ὑποστηρίξιµες, ἀνεξαρτήτως δέ τᾹς
ὀρθότητάς τους δέν προέκυψε δόλος ἤ
βαριά ἀµέλεια τῶν ἐναγοµένων. Κατά
τή γνώµη ὅµως τοῦ Προέδρου τοῦ ∆ικα-
στηρίου Στέφανου Ματθία καί τῶν µε-
λῶν Νικολάου Παραθύρα, ἀρεοπαγίτη
καί Χρίστου Χριστοφιλοπούλου, σύµ-
βουλου τοῦ Ἐλεγκτικοῦ Συνεδρίου, οἱ ἐκ-
δοχές αὐτές εἶναι ἀντικειµενικά ὑπο-
στηρίξιµες καί ἑποµένως καθ ’ἑαυτές δέν
εἶναι ἐσφαλµένες καίἄρα δέν τίθεται θέ-
µα δόλου ἤ βαριάς ἀµέλειας τῶν ἐναγο-
µένων...»

Νά ποῦµε µέ πιό ἁπλά λόγια αὐτό
πού ἀποφάσισε τό δικαστήριο. Εἶπε
ὅτι οἱ ἑρµηνευτικές ἐκδοχές τᾹς Ὁλο-
µέλειας τοῦ Σ.τ.Ε. εἶναι «ὑποστηρίξι-
µες», θά µποροῦσε δηλαδή κάποιος νά
τίς ὑποστηρίξει. Μς αἰφνιδιάζει ὅµως
ἡ ἑπόµενη ἀποστροφή τοῦ λόγου τοῦ
δικαστηρίου: «ἀνεξαρτήτως δέ τᾹς ὀρ-
θότητάς τους δέν προέκυψε δόλος ἤ βα-
ριά ἀµέλεια τῶν ἐναγοµένων». Ὁ δεύτε-
ρος αὐτός λόγος µς διασαφήνίζει ὅτι
εἶναι µέν ὑποστηρίξιµες ἀλλά ἀνεξάρ-
τητα ἀπό τήν ὀρθότητά τους (ἄρα µπο-

ρεῖ καί νά µήν εἶναι ὀρθές) δέν προέκυ-
ψε δόλος ἤ βαριά ἀµέλεια ἐκ µέρους
τῶν δικαστῶν τοῦ Σ.τ.Ε. (σέ ἀντίθετη
περίπτωση τό δικαστήριο ἔπρεπε νά
ἀσκήσει πειθαρχικές διώξεις στούς δι-
καστές). Κάτι πού κάνει ἀκόµα πιό κα-
θαρή τήν ἀπόφαση τᾹς πλειοψηφίας
εἶναι ἡ τοποθέτηση τῶν τριῶν δικα-
στῶν τᾹς µειοψηφίας. Εἶπαν ὅτι: «οἱ
ἐκδοχές αὐτές εἶναι ἀντικειµενικά ὑπο-
στηρίξιµες καί ἑποµένως καθ ’ἑαυτές δέν
εἶναι ἐσφαλµένες». Ἀντί τοῦ «ὑποστηρί-
ξιµες» τᾹς πλειοψηφίας ὑπάρχει ἡ ἔκ-
φραση «ἀντικειµενικά ὑποστηρίξιµες»
ἀπό τήν µειοψηφία καί ἑποµένως «καθ’
ἑαυτές δέν εἶναι ἐσφαλµένες», καί ἐξ
αἰτίας αὐτοῦ δέν τίθεται κἄν ἀπό τήν
µειοψηφία θέµα δόλου ἤ βαρις ἀµέ-
λειας. Οἱ δυό ἐκφράσεις γιά τίς ἀποφά-
σεις τοῦ Σ.τ.Ε.: «ἀνεξαρτήτως δέ τᾹς ὀρ-
θότητάς τους» (ἀπό τήν πλειοψηφία)
καί «καθ ’ἑαυτές δέν εἶναι ἐσφαλµένες»
(ἀπό τήν µειοψηφία) νοµίζω ὅτι γιά
κάθε νοήµονα ἄνθρωπο µεταφράζον-
ται στό ὅτι ἡ Ὁλοµέλεια τοῦ Σ.τ.Ε. ἔβγα-
λε ἐσφαλµένες ἀποφάσεις γιά τούς
τρεῖς µητροπολίτες. Ἁπλά τό δικαστή-
ριο τᾹς κακοδικίας δέν παραδέχθηκε
τόν δόλο καί τήν βαριά ἀµέλεια κι ἔτσι
δέν ἄσκησε καί πειθαρχικές διώξεις κα-
τά τῶν δικαστῶν τοῦ Σ.τ.Ε.

Ὅσο γιά τήν αὐθαιρεσία τᾹς βίαιης
ἔξωσης ἀπό τό ἐπισκοπεῖο τᾹς Κηφι-
σις καί ἐκεῖ τά δικαστήρια ἦρθαν νά
ἐπιβεβαιώσουν ὅτι ἡ παραµονή τοῦ
µητροπολίτη στό ἐπισκοπεῖο δέν ἦταν
ἀδίκηµα πού τιµωρεῖται ἀπό τόν νόµο
καί µάλιστα µέ διαδικασία αὐτόφω-
ρου (!) Ἀπόδειξη γι’ αὐτό ἀποτελοῦσε
ἡ προτροπή ἐκ µέρους τᾹς ἀσφαλείας
Κηφισις, µετά τήν ἐκδίωξη τοῦ Ἀττι-
κᾹς Νικοδήµου, νά ἀφεθεῖ ἐλεύθερος
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χωρίς νά ὑποστεῖ διώξεις ἄν κι ἐκεῖνος
δέν ἐγκαλέσει αὐτούς πού συµµετεῖ-
χαν στήν ἐπιχείρηση. Ἄν ἕνας κάνει
ἀδίκηµα ὑποχρεωτικά τοῦ ἀσκεῖς δίω-
ξη. Ὅταν ὁ µητροπολίτης ἐνηµέρωσε
ὅτι ἀπό τή δική του µεριά θά ἀσκήσει
διώξεις κατά τῶν πρωτεργατῶν τᾹς
βίαιης ἔξωσής του, ἄσκησαν καί κεῖνοι.
Οἱ διώξεις αὐτές κατά τῶν Εἰσαγγε-
λέων Σπυρόπουλου καί Ντογιάκου κ.ἄ.
πᾹγαν στήν Εἰσαγγελία Θηβῶν καί
µετά Χαλκίδος γιά νά ἀθωώσουν τελι-
κά ὅλους τούς ἐγκαλουµένους. Ἀλλά
καί ἡ ἄλλη ἔγκληση κατά τοῦ µητρο-
πολίτη καί ὅλων τῶν παρόντων µέσα
στό ἐπισκοπεῖο τήν ὥρα τᾹς βίαιης
ἔξωσης εἶχε τήν ἴδια τύχη. Ἀθωώθηκαν
ὅλοι. Οὔτε ἔγκληµα λοιπόν, οὔτε ἀδίκη-
µα, οὔτε ἡ παραµικρή παρανοµία. Ὁ
µητροπολίτης ὅµως συνελήφθη ὡς κα-
κοποιός καί βρέθηκε ἐξόριστος µακριά
ἀπό τό ποίµνιό του.

Τό κλείσιµο αὐτοῦ τοῦ τόσο µαύρου
κεφαλαίου ἀπό πλευρς ἐκκλησιαστι-
κᾹς ἱστορίας συµπίπτει καί µέ τό τέ-
λος ἐποχᾹς τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθη-
νῶν Σεραφείµ. Ὁ δηµιουργός ὅλου
αὐτοῦ τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ προβλήµα-
τος, πού ταλάνισε τήν Ἐκκλησία 24
ὁλόκληρα χρόνια, αὐτός πού, παρ’ ὅλο
ὅτι τοῦ δόθηκε ἐπανειληµµένα ἡ εὐκαι-

ρία νά διορθώσει τό κακό πού δηµι-
ούργησε, δέν τό ἔκανε, βάδιζε πλέον
τά τελευταῖα βήµατα τᾹς ἐπίγειας ζω-
Ᾱς του. Τά τελευταῖα χρόνια ἀσθενής
µπαινόβγαινε στά νοσοκοµεῖα µέ ὅλο
καί πιό πολλά προβλήµατα στήν ὑγεία
του. Ὥσπου στίς 10-4-1998 ταλαιπω-
ρηµένος ἀπό τή µακροχρόνια ἀσθέ-
νειά του κοιµήθηκε. Ὁ µητροπολίτης
ἈττικᾹς σεβόµενος τήν ἱερότητα τᾹς
στιγµᾹς πού ἕνας ἄνθρωπος ἀφήνει
τήν τελευταία πνοή του καί ἀµέσως
βρίσκεται πρό τοῦ φοβεροῦ ἐκείνου
δικαστηρίου τοῦ δικαίου Κριτή, ἐξέ-
φρασε, στή νεκρολογία του, εὐχές γιά
τήν ἀνάπαυση τᾹς ψυχᾹς του. Καί ἄφη-
σε τήν ἱστορία νά καταγράψει µέ ψυ-
χραιµία καί νηφαλιότητα τά γεγονότα
στά χρόνια τᾹς ἀρχιεπισκοπείας του.

Τέλος ἐποχᾹς ἑνός Ἀρχιεπισκόπου
ἀλλά ὄχι καί τέλος γιά τά βάσανα, τούς
κόπους καί τίς περιπέτειες γιά τόν µη-
τροπολίτη ἈττικᾹς καί Μεγαρίδος Νι-
κόδηµο. Καί ἄλλες συνωµοσίες καί ἄλ-
λες δολοπλοκίες καί ἄλλες ἀντικανονι-
κές πράξεις θά προστεθοῦν σέ βάρος
του. Ἡ σταυρωµένη πορεία του θά
συνεχίσει γιά πολύ ἀκόµα µέχρι νά
ἀποθέσει στά χέρια τοῦ Θεοῦ τό πνεῦ-
µα του.

Ἀρχιµ. Εἰρηναῖος Μπουσδέκης
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