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Ὁµητροπολίτης ἈττικᾹς καί Με-
γαρίδος κυρός Νικόδηµος τήν

1η Ἀπριλίου τοῦ 2013 παρέδωσε
τήν ψυχή του στόν ἀγαπηµένο Κύ -
ριό του. Τό µικρό κελάκι του γέµισε
µέ τή γαλήνη καί τήν ἠρεµία τοῦ οὐ -
ρανοῦ πού µεταδόθηκε στίς καρδι-
ές τῶν µοναχῶν καί τῶν ἀγαπητῶν
ἀδελφῶν πού βρέθηκαν κοντά του.
Τήν ἴδια γαλήνια ἠρεµία διαπίστω -
σαν τά πλήθη τῶν πιστῶν µελῶν
τᾹς Ἐκκλησίας πού προσᾹλθαν νά
προσκυνήσουν τό σεπτό σκήνωµά
του. 

Ὅταν ἐπιχειρεῖ κανείς νά κά-
νει µιά ἀναδροµή στήν ὅλη πνευµα -
τική ζωή, τή διακονία καί τή µαρτυ -
ρία µις πολυσύνθετης πνευµατι -
κᾹς προσωπικότητας, ἑνός πολυ -
τά λαντου ἐκκλησιαστικοῦ ἡγέτη
τᾹς καθολικᾹς Ἐκκλησίας, πού ση -
µάδεψε τή σύγχρονη ἐκκλησιαστι-
κή ἱστορία γιά µισό περίπου αἰώνα,
βρίσκεται σέ ἀπορία καί ἀµηχανία.
Ὁ φτωχός λόγος ὁ δικός µας κα -
ταντάει ἀνίκανος νά φωτίσει ὅλες
τᾹς πτυχές τᾹς ζωᾹς τοῦ λόγιου
διδασκάλου τᾹς Ἐκκλησίας, τοῦ ἄ -

γρυ πνου ἐπισκόπου, τοῦ πιστοῦ
ποι µενάρχη, τοῦ µητροπολίτη Ἀττι -
κᾹς καί Μεγαρίδος κυροῦ Νικοδή-
µου. Αὐτός πού τολµάει νά ψελλίσει
δυό λόγια αἰσθάνεται νά δένεται ἡ
γλώσσα του καί νά µουδιάζει τό
χέρι του ἀδυνατώντας νά κάνει τήν
παραµικρή καταγραφή. Αὐτή τήν
ἀδυναµία αἰσθάνεται καί ὁ γρά φων
στήν προσπάθειά του νά ἀποτυ πώ-
σει ἁπλά καί µόνον κάποιες κύριες
στιγµές τᾹς πορείας αὐτᾹς τᾹς ἐξέ -
χουσας προσωπικότητας. 

Γεννήθηκε στό Βόλο τό 1927.
Πέ ρασε τά παιδικά του χρόνια σέ
Ἀθήνα καί Λάρισα. Ἀπό µικρό παιδί,
στή Λάρισα, βρέθηκε νά προσέρχε -
ται µέ πολύ ζᾹλο καί πόθο τόσο
στούς χώρους λατρείας τᾹς Ἐκκλη -
σίας ὅσο καί στίς αἴθουσες ὅπου ἡ
χριστιανική ἀδελφότητα ΖΩΗ προ-
σέφερε πλουσιοπάροχα τό λόγο
τοῦ Θεοῦ. Τήν ἀγάπη αὐτή στήν Ἐκ -
κλησία τοῦ ἐνέπνευσε ἀπό τά παι-
δικά του χρόνια ἡ γνωστή ἱεραπο-
στολική οἰκογένεια Σωτικόπουλου,
πού εἶχε ὡς κύριο ἔργο ζωᾹς τή
συν  ειδητή σύνδεση τῶν ἀνθρώπων
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µέ τό Ἅγιο Σῶµα τᾹς Ἐκκλησίας. 
∆έν ἄργησε νά πάρει τίς ἀπο-

φάσεις του γιά νά σπουδάσει θεο-
λογία. Στήν Ἀθήνα, στά φοιτητικά
του χρόνια, ἄρχισε νά ἔρχεται πιό
κοντά µέ τήν ἀδελφότητα ΖΩΗ, κύ -
ρια πνευµατική προσπάθεια τᾹς
ἐποχᾹς ἐκείνης πού ἁπλωνόταν σ�

ὅλη τη χώρα. Σύντοµα πᾹρε τήν
ἀπό φαση τᾹς ἀφιέρωσης στόν Κύ -
ριο. Χρόνια πολλά παρέµενε στήν
ὑπακοή, στή βαριά χειρωνακτική
ἐρ γασία (τό διακόνηµά του ἦταν ἡ
ἀσχολία µέ τήν τυπογραφία, πού
ἔµελλε νά τοῦ χρησιµεύσει καί µε-
τά) καί στή συνεχᾹ πνευµατική τρο-
φοδοσία καί µελέτη. Στό σκληρό
κα θηµερινό του πρόγραµµα, στα-
διακά, ἄρχισε νά ἐντάσσεται καί
ποικίλη προσφορά πρός τό Σῶµα
τᾹς Ἐκκλησίας -κατηχητικά, ἁγιο -
γρα φικοί κύκλοι, ὁµιλίες κ.α. 

Ἄν ἡ ἀφιέρωση ἦταν ἡ λάβα
πού κατέκαιε τήν καρδιά του, ἡ ἱε-
ρωσύνη ἦταν τό µέγα χάρισµα τοῦ
Κυρίου, Τόν ὁποῖο τόσο ἀγάπησε,
καί ἡ µέγιστη ἀποστολή πού ὁ Ἴδιος
τοῦ ἀνέθεσε. Προετοιµαζόµενος γιά
τή συγκλονιστική στιγµή τᾹς χειρο-
τονίας του σέ διάκονο ἔγραψε τό
γεµτο φλόγα καί ἐνθουσιασµό βι -
βλίο του «Ἡ µεγάλη κλήση» -ἕνα
βιβλίο µέ δυναµισµό διαχρονικό,
πού ἀναφέρεται στήν κλήση στήν
ἱερωσύνη. Ἡ µεγάλη στιγµή τᾹς χει-
ροτονίας του σέ διάκονο ἦλθε (χει-
ροτονήθηκε τό 1956). Παρέµεινε τρία
χρόνια διάκονος. Προετοιµαζόµε-
νος καί γιά τήν εἰς πρεσβύτερο χει-

ροτονία του ἔγραψε καί τό δεύτερο
ἱερατικό βιβλίο του «Ἡ ἀγωνία ἑνός
ἱερέως», θεολογικό δοκίµιο πού κα-
ταδεικνύει τόσο τό ὕψος καί τό µέ-
γεθος τᾹς ἱερωσύνης, ὅπως τήν βίω-
σαν οἱ πατέρες τᾹς Ἐκκλησίας, ὅσο
καί τήν ἀγωνία τοῦ σηµερινοῦ λει-
τουργοῦ τοῦ Ὑψίστου γιά νά ἀντα-
ποκριθεῖ στό µοναδικό ἔργο πού ἀ -
ναλαµβάνει. Τό 1958 -διάκονος ἀκό-
µα- κλήθηκε καί ὑπηρέτησε ὡς ἱερο -
κήρυκας τᾹς µητροπόλεως Μυτιλή -
νης περί τά ἑπτά περίπου ἔτη (1958-
1964). 

Τά χρόνια τᾹς πνευµατικᾹς ἐρ-
γασίας του ὡς ἱεροκήρυκα στήν
Μυτιλήνη χαράχτηκαν µέσα του ὡς
οἱ πλέον ὄµορφες στιγµές τᾹς ἱερα-
τικᾹς του πορείας. Ἐπανέφερε πολ-
λές φορές στίς συζητήσεις του ὅλες
τίς ἐµπειρίες τᾹς ἐκεῖ διακονίας του.
Τό ἔργο του συνίστατο σέ συ στη -
µα τική ἐργασία στή Μυτιλήνη (κη -
ρύγµατα, ἀπογευµατινές ὁµιλί ες,
κατηχητικά, ἐξοµολόγηση σέ σχο-
λεῖα) ἀλλά καί σέ συχνές περιοδεῖες
στά χωριά τοῦ νησιοῦ. Ὁ ἐξοπλι-
σµός του στίς περιοδεῖες του: µιά
µι κρή βαλίτσα µέ ἐνισχυτή καί δύο
µεγάφωνα, ἡ ἱερατική του στολή
καί ἡ γραφοµηχανή του. Κρατών -
τας ὅλα αὐτά µετακινιόταν µέ τά
ὑποτυπώδη µέσα µεταφορς τᾹς
ἐποχᾹς του περπατώντας συχνά
πολλά χιλιόµετρα γιά νά βρεθεῖ
στούς ὁδικούς ἄξονες καί περιµέ-
νωντας ἐκεῖ ὦρες πολλές τά µέσα
µεταφορς. Στά χωριά ἔκανε τήν
ἀκολουθία στήν ἐνορία τοῦ χωριοῦ
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καί κήρυττε στίς πλατεῖες (κρε µών -
τας τά µεγάφωνα στόν τοῖχο). Τίς
ὁµιλίες του τίς ἄκουγε ὅλο τό χωριό
(ἡ παρουσία τοῦ ἱεροκήρυκα ἦταν
ἕνα γεγονός γιά τό χωριό). Στόν κενό
χρόνο, µετά τή λειτουργία ἤ κατά
τήν ἀναµονή γιά νά φύγει, ἔγραφε
µέ τή γραφοµηχανή (συνήθως στούς
γυναικωνίτες τῶν Ἐκκλησιῶν ἀκό-
µα καί στά καφενεδάκια στίς στά-
σεις τῶν λεωφορείων) τίς ὁµιλίες
του, τά βιβλία του, ἀκόµα καί τήν
ἑβδοµαδιαία πνευµατική προσφο-
ρά του στό περιοδικό ΖΩΗ. Ἡ πνευ -
µατική παραγωγή αὐτᾹς τᾹς περιό -
δου (ὁµιλίες, κηρύγµατα, βιβλία) ἦ -
ταν πλούσια καί συνεχῶς ἀνανε-
ούµενη. Κάποια στιγµή, γιά νά µήν
ἐπαναλαµβάνει τόν ἑαυτό του στά
κηρύγµατά καί τίς ὁµιλίες του ἀλλά
προκειµένου συνεχῶς νά τά ἀνανε -
ώνει, ἔκαψε στοῖβες ὁλόκληρες ἀπό
παλαιότερα κηρύγµατα καί ὁµιλίες
του. (Μεταγενέστερα, στοῖβες ἄλλα
νέα κηρύγµατα καί ὁµιλίες του τά
χάρισε σέ νέους κληρικούς ὡς βοη -
θήµατα γιά τίς ὁµιλίες τους.)

Τά χρόνια αὐτά ἀπολάµβανε
τήν πνευµατική συντροφιά τοῦ τό-
τε ἱεροκήρυκα τᾹς µητροπόλεως
Μυ θήµνης π. Σωτηρίου Τράµπα.
Μα  ζί ζήσανε τήν ὀδύνη -µέ τά µη -
νύµατα πού ἔφταναν ἀπό τήν Ἀθή -
να- ἀπό τά διάφορα γεγονότα πού
ἄρχισαν νά ξετυλίγονται στό ἐσω-
τερικό τᾹς ἀδελφότητας ΖΩΗ καί
ὁδήγησαν τελικά στό χωρισµό καί
τή διάσπαση. Σ’ αὐτές τίς κρίσιµες
στιγµές γιά τήν ἀδελφότητα κλή-

θηκε στήν Ἀθήνα γιά νά µετέχει στό
Συµβούλιο (καί αὐτή ἦταν ἡ αἰτία
πού ἄφησε τήν ἀγαπηµένη του Μυ -
τιλήνη). Αὐτή ἦταν ἡ πρώτη ἐµπει-
ρία µεγάλης ὀδύνης στήν ἱερατική
του πορεία. Βρέθηκε στό ἐπίκεντρο
ὅλων τῶν θλιβερῶν γεγονότων τᾹς
ἀδελφότητας. Ὁ χωρισµός ἔγινε καί
ὁ ἴδιος (πάλι ὡς µέλος τοῦ Συµβου-
λίου τᾹς ΖΩΗΣ-ὅσων παρέµειναν)
παραιτήθηκε µαζί µέ ἄλλους καί ἔ -
φυγε καί ἀπό τήν ἀδελφότητα, ὅ -
µως µέχρι τό τέλος τᾹς ζωᾹς του
ἀναγνώριζε τό γιγάντιο ἔργο πού
προσέφερε ἡ ἀδελφότητα στήν Ἐκ -
κλησία καί στό ἔθνος. Ὅσο γιά τούς
ἀνθρώπους τᾹς ΖΩΗΣ, πάντα ἐξᾹ -
ρε τήν ἀνιδιοτέλεια, τήν ὁλοκληρω -
τική ἀφιέρωσή τους, τήν ἀφο σίωση
στό ἔργο τους καί τήν ἀκάµατη δια-
κονία τους στόν ἀµπελώνα τοῦ Κυ -
ρίου. Αἰσθανόταν πάντα ὑ πε ρήφα -
νος πού στή µικρή του ἡλι κία εἶχε
πρότυπα τέτοιες ἁγιασµένες ὑπάρ-
ξεις, πού καθοδήγησαν καί τά δικά
του βήµατα τᾹς ἀφιέρωσης καί τᾹς
προσφορς. 

Μετά τήν ἑπταετᾹ διακονία
του στή Μυτιλήνη ὑπηρέτησε ἐπί
µία τετραετία ὡς ἱεροκήρυκας τᾹς
Ἀρ χιεπισκοπᾹς Ἀθηνῶν (1964-1968),
µέ τόν ἴδιο ζᾹλο καί τόν ἴδιο ἱεραπο -
στολικό ἐνθουσιασµό.

Ἡ ἀνάδειξη, τό 1967, τοῦ Ἱερωνύ-
µου ὡς Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν σηµα-
τοδό τησε νέα πορεία γιά τήν Ἐκκλη-
σία τᾹς Ἑλλάδος. Τήν ἐποχή ἐκείνη ὁ
µα  καριστός ἐπίσκοπός µας (τότε ἀρ   -
χιµανδρίτης) εἶχε σχεδιάσει µαζί µέ
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τόν π. Εὐθύµιο Στύλιο νά ταξιδέ-
ψουν στό ἐξωτερικό γιά σπουδές.
Ἀνακοίνωσαν λοιπόν τήν ἀπόφα-
σή τους στόν νέο Ἀρχιεπίσκοπο Ἱε-
ρώνυµο. Καί ἐκεῖνος, βλέποντας ὅτι
τά εἶχαν ἑτοιµάσει ὅλα, τούς ἔδωσε
τήν εὐλογία του. Ὅταν ὅµως ἔµαθε
τό γεγονός αὐτό ὁ µητροπολίτης
Τρίκκης καί Σταγών ∆ιονύσιος πα-
ρενέβη δυναµικά. Ζήτησε ἀπό τόν
Ἀρχιεπίσκοπο νά µήν ἀφήσει τούς
δυό κληρικούς νά φύγουν, γιατί θά
ἦταν γι� αὐτόν δυό πολύτιµοι συν -
ερ γάτες. Κι ἔτσι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος
τούς παρακάλεσε νά καθίσουν καί
νά τόν βοηθήσουν. Στήν παράκλη -
ση τοῦ ἀρχιµανδρίτου τότε π. Νι-
κοδήµου νά τοῦ παραχωρήσει ὁ Ἀρ -
χιεπίσκοπος τό κελί του στήν Μο-
νή Πετράκη, ἐκεῖνος τούς προέτρε-
ψε νά δηµιουργηθεῖ µιά ὁµάδα µέ-
σα στήν Ἀρχιεπισκοπή, πού θά προ-
ωθεῖ τά διάφορα ποιµαντικά ἀνοί -
γµατα. Ἔτσι, λοιπόν, ὁ π. Νικόδη µος
Γκατζιρούλης, ὁ π. Εὐθύµιος Στύλι -
ος, ὁ π. Ἠλίας ὁ Τσακογιάννης κ.ἄ.
βρέθηκαν στήν Ἀρχιεπισκοπή. Τήν
ἐµπειρία τᾹς συνεργασίας µέ τόν
Ἀρχιεπίσκοπο τήν περιέγραφε ὁ
δεσπότης µας ὡς ἀνεπανάληπτη
καί συγκλονιστική. Ὁ Ἱερώνυµος
ἦταν αὐτός πού γεννοῦσε συνεχῶς
ἰδέες, ἔκανε ἀνοίγµατα, πρόβαλλε
τά ὁράµατά του. Οἱ συνεργάτες του
ἔµεναν νά θαυµάζουν τό συνεχές
ἅπλωµα τᾹς ποιµαντικᾹς φρον-
τίδας ὅπως τούς τό ζωγράφιζε ἐκεῖ -
νος, ἀλλά φορτώνονταν καί ἕνα µε-
γάλο βάρος νά σχεδιάσουν ὅλες αὐ -

τές τίς προσπάθειες καί νά τίς προ -
χωρήσουν γιά νά πραγµατοποιη -
θοῦν. Ἦταν ἐξοντωτικός ὁ καθηµε-
ρινός βοµβαρδισµός ἀπό τόν Ἀρχι -
επίσκοπο µέ ἰδέες καί προτάσεις
καί κινήσεις πού ἔπρεπε νά πρα -
γµα τοποιήσουν, γιά νά ἀνταποκρι -
θεῖ ἡ Ἐκκλησία στίς ὑλικές ἀλλά κυ -
ρίως στίς πνευµατικές ἀνάγκες τῶν
πιστῶν. Ὁ φόρτος τᾹς ἐργασίας
τῶν συνεργατῶν τοῦ Ἀρχιεπισκό-
που µέγιστος καί τά ὅσα ἀπεκόµι-
σε ἀπό τή συνεργασία αὐτή ὁ µακα -
ριστός ἐπίσκοπός µας ἦταν πο λυ  -
τιµώτατα γιά τή µελλοντική διακο -
νία του. Κάπως ἔτσι, λοιπόν, ὁλοκ-
λήρωσε τά ἱερατικά του χρόνια ὡς
µιά προσφορά ἐξ ὅλης τᾹς καρδίας
του πρός τόν Κύριο. 

(Συνεχίζεται στό ἑπόµενο τεῦχος)
Ἀρχιµ. π. Εἰρηναῖος Μπουσδέκης 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 5

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Μηνιαῖο ∆ελτίο

Ἐκκλησιαστικῆ̋ Ἐνηµέρωση̋

Κωδικό̋ 2360

Ἰδιοκτήτη̋-Ἐκδότη̋

ὁ Ἀρχιµανδρίτη̋

Εἰρηναῖο̋ Μπουσδέκη̋

∆ιεύθυνση

190 11 Αὐλών-Ἀττικῆ̋

Τυπογραφεῖο Κωνσταντίνου Σανιδᾶ

Ἰωαννίνων 6, Μοσχάτο

ISSN 1790-482X



19-07-1974. Τό πρῶτο βράδυ στήν
ἐξορία µου. Εἶµαι ἀφάνταστα εἰρηνικός
σήµερα. Σάν νά ἄνοιξε µιά καινούργια
σε  λίδα στή ζωή µου.

Τό βράδυ ἔµαθα πώς κυκλοφό ρη -
σε τό φύλλο τᾹς Ἐφηµερίδος τᾹς Κυ -
βερ νήσεως µέ τά διατάγµατα καί πώς ὁ
∆ωρόθεος βιάστηκε νά τό στείλη στήν
Κη   φισιά. ∆έν ἔχω πιά κανένα ἐνδιαφέ -
ρον γι αὐτή τήν ἱστορία.

20-07-1974. Ἐλειτούργησα τό
πρωί στό παρεκ κλήσιο.(*τοῦ ἁγίου Σάβ-
βα.) Γεύ θηκα τήν ἠρεµία. Αἰσθάνοµαι
ὅ  τι εἶναι ἕνα ἰ διαίτερο δῶρο τοῦ Θεοῦ
κατά τήν πα ροῦ σα στιγµή.

Μετά τή Θ. Λειτουργία ἔφθασαν
οἱ συγκλονιστικές εἰδήσεις. Ἡ Τουρκία
ἔ      κα νε ἀπόβασι στήν Κύπρο. Ἀµέσως
κη  ρύχθηκε γενική ἐπιστράτευσι. Οἱ εἰ -
δήσεις µέχρι τό βράδυ συγκεχυµένες.

21-07-1974. Εἴχαµε Θ. Λειτουρ -
γία στό παρεκ κλή σιο τοῦ ἁγίου Σάββα.
Ἀνεκτίµητη εὐ λογία τοῦ Θεοῦ αὐτό τό
παρεκκλήσιο. Ἦρθαν καί µερικοί φοιτη -
ταί.

Τά γεγονότα συνεχίζονται. Κα-
νείς δέν ξέρει ποῦ θά ὁδηγήσουν. Σύµφω -
να µέ τά ἀνακοινωθέντα κυριαρχοῦν οἱ
Ἕλ ληνες στήν Κύπρο.

28-07-1974. Ἐλειτούργησα στό
παρ εκκλήσιο τοῦ ἁγ. Σάββα. Ἔζησα
τήν Εὐχαριστία καί τήν Κοινωνία ἐν
Χρι στῷ Ἰησοῦ. Αὐτό µοῦ ἀπαλύνει τόν

πόν ο καί τήν ὀδύνη.
21-08-1974. Τό ἀπόγευµα ἐπᾹγα

στήν Ἱερά Μο  νή Μακρινοῦ. Μς ἐπᾹγε
ὁ Εὐρίπου Βα  σί λειος. Ἕνας βαθύς πόνος
ὑπάρχει µέ  σα στήν ψυχή µου. Ὅµως πι  -
στεύω πώς ὁ κα λός Θεός καί µέ τόν τρό-
πο αὐτό κατερ γά ζεται τήν σωτηρία µου.

12-10-1974. ἘπᾹγα στή Μονή Ὁσί-
ου Μελετίου, ὅπου ἔφεραν τό λείψανο
τᾹς ἡγουµένης Αἰ κατερίνης. Ἦρθε καί ὁ
Ἀρχιεπίσκοπος Ἰά κωβος. Τόν  ἐχαιρέτη -
σα. Μοῦ εἶπε: συγ κι νοῦ µαι βαθύτατα
πού σς βλέπω. Ἐγώ τά ἐκάκιζα, τά
κα κίζω καί θά τά κα κίζω αὐ τά. Εἶµαι
πο λύ κοντά σας. Ἔχω πάθει πολ  λά καί
σς καταλαβαίνω. 

29-10-1974. Ἤµουνα βαθειά λυπη-
µένος σήµε ρα. Νοιώθω κουρασµένος. Ἡ
ἐξορία εἶναι ἕνα δῶρο τοῦ Θεοῦ. Ἀπό τά
δῶρα ὅµως ἐκεῖνα, πού µέ δυσκολία ση -
κώ νου µε ἐµεῖς οἱ ἄνθρωποι. Νοιώθω κό -
πο καί λύπη. Ἄν ἡ διακονία µου ἔχει τε -
λειώσει, παρα καλῶ τόν Κύ ριό µου νά µέ
πάρη.

15-11-1974. Ἡ χθεσινή ἐξέτασι τοῦ
Χαλκίδος δέν εἶναι καλή. Αὐτό µέ ἐβύθι -
σε σέ θλίψι. Ὁ κα λός Θεός παραχωρεῖ νά
προχω ροῦ µε ἀ πό δοκιµασία σέ δοκιµα -
σία.

16-11-1974. ΠᾹγα στόν Χαλκί δος.
Ἦταν ἤρεµος. ∆έν ἔχει ὑποπτευθᾹ τήν
πε  ριπέ τειά του. Εἶναι παραδοµένος στόν
Κύριο. Ὕ στερα τόν ἐπισκέφθηκε ὁ Βρε -
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σθένης µέ τόν ἀ δελφό του. Συµφωνήσα-
µε νά συναντηθοῦµε αὔριο νά µελετήσου -
µε τί πρέπει νά γίνη. 

15-12-1974. Ἐλειτούργησα στό παρ-
εκκλήσιο. Σῶµα καί Αἷµα Χριστοῦ. Ὁ
ἴ  διος µέσα στήν ὕπαρξί µου. Τό γεγονός,
πού δέν εἶ ναι ἁπλῶς ἐπεισόδιο ἀλλά ζωή.

Τό ἀπόγευµα ἦλθε ὁ Χαλκίδος.
Θά πρέπει νά ξαναπάη στό Λονδίνο γιά
ἐγ χείρη σι. 

31-12-1974. Κλείνει ἕνας δραµατι-
κός χρόνος. Γε γονότα πού θά µποροῦσαν
νά ἁπλω θοῦν σέ µιά τριακονταετία. Πε -
ρι πέτειες ἀ προσδόκητες, συµπυκνωµέ -
νες στό διά στηµα ἑνός καί µόνον ἔτους.
Αἰσθάνοµαι πώς ὅλα αὐτά εἶναι µιά πο -
λύτιµη ἐµ πειρία. ∆οκιµασίες πού φανε -
ρώ νουν τή φθορά τοῦ κόσµου καί ἀποκα -
λύπτουν τήν παρουσία τοῦ Θεοῦ. Αἰσθά -
νο µαι πλου σιώτερος πνευµατικά. Στό
τέ λος τᾹς ἀναλύσεως ὅλα ὀδηγοῦσαν
στόν Κύ ριο τᾹς ζωᾹς καί τοῦ θανάτου
καί τᾹς ἱστορίας ὅλης.

01-01-1975. Συλλειτουργήσαµε µέ
τόν Χαλκί δος στό παρεκκλήσιο τοῦ ἁγί -
ου Σάββα. Ἀρκετοί ἄνθρωποι προσευ -
χή θηκαν µαζή µας. Ἡ εὐλογία µις κα -
τακόµβης. Πρώ τη φορά πού ἀξιώθηκα νά
λατρεύσω τόν Κύριο ἐν διωγµῷ. Ἄς γίνη
τό θέληµά του.

02-01-1975. Τό ἀπόγευµα ἐπᾹγα στή
Μονή Μα  κρινοῦ. Ἦταν µιά εὐλογηµένη
συν άν τησι. Καί ὁ π. ∆αµασκηνός καί ἡ
ἡ γου µένη καί ὅλες οἱ ἀδελφές µοῦ παρε -
στά θηκαν µέ πολλή ἀγάπη στή δοκιµα -
σία. Καί µέ πολλή λεπτότητα.

11-01-1975. Τό ἀπόγευµα ἐτηλεφώ-
νησε ἀπό τό Λονδίνο ὁ Βασίλης Σελέν -
της. Ὁ Νι κόλαος βρίσκεται σέ κίνδυνο.
Ἔχει συ νε  χᾹ αἱµορραγία. Γεµίσαµε λύ πη.

Ὁ Νι κόλαος εἶναι ἡ συντροφιά µας καί
ἡ παρηγοριά µας. Ἄν ὁ καλός Θεός µς
τόν πάρη ἡ δοκιµασία θά εἶναι µεγάλη.
Τό βράδυ ξανατηλεφώνησε καί εἶπε ὅτι ὁ
γιατρός πού πέρασε τόν βρᾹκε ἐλαφρῶς
καλύτερα καί ὅτι ἄν µέχρι αὔριο τό  πρωΐ
ἔχει βελτίωσι θά ξεπεράση τόν κίνδυνο.

19-01-1975. Ἐκοιµήθη σήµερα ὁ Χαλ-
κίδος. Τήν ὁσία ψυχή του τήν πᾹραν οἱ ἄγ-
γελοι τοῦ Θεοῦ. Νοιώθω ὅπως ἔνοιωθε ὁ
ἅ γιος Γρηγόριος Ναζιανζηνός ὅταν ἔ χα-
σε τόν Μέ γα Βασίλειο. Ὁ Νικόλαος ἦταν
γιά µένα ἕνα στήριγµα καί µιά παρη γο -
ριά. Ὁ κα λός Θεός µς παίρνει πάντοτε
τά στη ρίγµατα. ∆έν θέλει νἄχουµε ἄλλο
στήρι γµα στή γᾹ παρά αὐτόν τόν ἴδιο.

20-01-1975. Κατάπληξη προκάλε -
σε σ᾿ ὅλους µας ἡ στάσι τᾹς µητέρας τοῦ
Χαλκίδος. Ἀντιµετώπισε µέ πολλή γα -
λήνη καί πί στι. 

25-03-1975. Γιόρτασα τόν Εὐαγ γε λι -
σµό. Ἡ ὀ δύνη ἀνοίγει τά µάτια στήν ἀ -
πο  κάλυψι τοῦ Θεοῦ. Στό µήνυµα, πού δέν
εἶναι ἐγ κόσµια ὑπόσχεσι ἀλλά φανέρωσι
τοῦ µυ στηρίου τοῦ χρόνοις αἰωνίοις σε-
σιγηµένου. «Εἰπάτωσαν οἱ λελυτρωµέ -
νοι». Ἄν µποροῦσα κι ἐγώ κάποτε νά
µι λήσω µ᾿ αὐτή τή βεβαιότητα!

14-04-1975. Σήµερα εἶναι ἡ ἡµέ -
ρα τᾹς χειροτο νίας µου εἰς ἐπίσκοπο. Τή
ζῶ στήν ἐξορία. Ἡ περιπέτεια αὐτή εἶναι
πόνος καί ὀδύνη. Προσπαθῶ ὅµως νά τή
ζῶ στήν δια κονία στό Ἐσταυρωµένο σῶ -
µα τοῦ Κυ  ρίου µου, στήν Ἐκκλησία. Ἡ
µό νη δυ  νατότης στήν µεγάλη περιπέτεια.

16-04-1975. Ἡ ἡµέρα τᾹς ἐνθρο -
νί σεώς µου. Ἑ πτά χρόνια. Ἡ σηµερινή Θ.
Λειτουργία τῶν Προηγιασµένων, ἡ πέν -
θιµη Λει τουρ γία, φωτίζει τή σηµερινή
διακονία τοῦ πόνου µου, τή γεῦσι τᾹς ὀ -
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δύνης καί τοῦ σταυροῦ. Ἴσως ὁ Κύριος
τό δέχεται περισσότερο αὐτό ἀπό ἐκεῖνο
πού ἔζησα πρίν ἀπό ἑπτά χρόνια.

19-04-1975. Ἀφιέρωσα τήν ἡµέρα
µου σέ µελέ τη. Στήν περίοδο αὐτή τᾹς περι-
πετείας µου οἱ Πατέρες µοῦ κρατοῦν συν-
τροφιά. Τό πρωί ἤµουνα πολύ κουρα σµένος.
Σι γά-σιγά µέ τήν µελέτη ἠρέµησα.

27-04-1975. ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑ -
ΪΩΝ. Ἐλειτούργησα τό πρωί καί τό βρά -
δυ ἔκανα τήν ἀκολουθία τοῦ Νυµφίου.
Πρός τό πάθος. Πρός τόν σταυρόν. Αὐτή
εἶναι ἡ πορεία τοῦ Κυρίου καί τᾹς Ἐκ -
κλησίας.

28-04-1975. ΜΕΓΑΛΗ ∆ΕΥΤΕ-
ΡΑ. Ἡ µέρα µου γέµισε µέ τήν λα τρεία
καί τήν µελέτη. Τό µικρό παρεκκλήσιο
εἶναι τό µεγάλο δῶρο τοῦ Θεοῦ στήν
πονεµένη ὕπαρξί µου. Ἰδιαίτερα αὐ  τές
τίς ἡµέρες.

02-05-1975. ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑ -
ΣΚΕΥΗ. Ἀδύναµη προσέγγισι στή βά -
ση τοῦ σταυροῦ καί στόν τάφο τοῦ Κυ -

ρίου ἡ ση µερινή µου µέρα. Κάθε χρόνο
τέτοια µέρα ἔχω µιά γεύση ἀδυναµίας.
Ἐκεῖ πού ἐκφράζονται ἡ ἔσχατη ταπεί -
νωσι, ἡ κένωσι τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ,
ἐκ δηλώνεται καί ἡ προσωπική ἀδυναµία
µας νά συλλάβη τό ἄδειασµα.

03-05-1975. ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑ -
ΤΟ. Ἡ προσδοκία τᾹς Ἀναστάσεως. Ὄχι
ὅ πως τήν σκεπτόµαστε µέ τό χοϊκό µυα -
λό µας, ἀλλά ὅπως τήν φανέρωσε ὁ Κύρι -
ος µέ τήν ἀφθαρτοποίησι τᾹς ἀνθρώπινης
φύσης.

04-05-1975. ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑ   -
ΣΧΑ. 

Ἡ Ἀνάστασις στό παρεκκλήσιο
τᾹς παρηγορίας µου. Μιά δυνατή ἀκτίνα
τᾹς ἀγάπης τοῦ Κυρίου µου. Ἡ Ἀνάστα-
ση ξανατοποθετεῖ τή ζωή µας.

05-05-1975. Ἐλειτούργησα. Ἀνέ -
πνευ σα τήν παρουσία τοῦ Ἀναστάντος
Κυ ρίου µου. Αὐτό εἶναι γιά µένα τό πν.
Ὅλα σµικρύνονται µπροστά σ᾿ αὐτό τό
γε γονός.
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Tό στίχο αὐτό τοῦ Γρηγορί ου τοῦ
Θεολόγου, στό βιβλίο «Ἡ ἱκεσία

ἑνός ἁγίου», τόν μετέφρασε ὁ σπου -
δαῖος σύγχρονος θεο λό γος, ὁ ἐπίσκο -
πος Nικόδημος, ὡς ἑξῆς: «Σέ ἱκετεύ ω,
Θεέ μου, νά μέ φέρεις σέ τέρμα πο -
ρείας ἀγα θό».

Kαί τό τέρμα τό ἀγαθό ἔφτα σε
γιά τήν ἐπίγεια πορεία, σεβά σμιε
πα τέρα.

• Tή σκληρή σκυτάλη τῆς ἀ -
νη φορικῆς σου πορείας τήν παρα -
δίνεις, γιά νά πάρεις τό στεφάνι, ἡ -
ρωικέ ἀγωνιστή.

• Tό βαρύ Σταυρό, πού θέλη -
σαν ἀπύθμενες κακότητες νά σοῦ
φορτώσουν, στόν πῆρε κιό λας ὁ ἄγ -
γελος τοῦ οὐρανοῦ, γιά νά σέ χειρα -
γωγήσει στή Σύναξη τῶν ἁγίων τοῦ
οὐρανοῦ, ἐσένα ἁ γνέ λειτουργέ, πού
τόσους μυ σταγώγησες γιά τή με-
τοχή στό μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας
καί γιά τήν ἐπισυναγωγή τους στήν
εὐ χα ριστιακή σύναξη.

Ἀλλά θά σ’ ἔχουμε γιά πάν τα
ὁδηγό στή θεολογική ἀναζή τηση,
στήν πνευματική ζωή, στήν ἐκκλη -
σι αστική πορεία, στή διακονική προ σ    -
φορά:

• Σέ ἐποχή ἰδεολογικῆς καί

πνευ ματικῆς συγχύσεως, ἔκανες τό
ξεκαθάρισμα τοῦ πνευματικοῦ τοπί -
ου.

• Σέ ἐποχή σεισμικῶν δονή σε -
ων στόν ἐκκλησιαστικό χῶρο, ὑπῆρ-
ξες τό στήριγμα τῶν θεσμῶν καί τῆς
ἀλήθειας.

• Σέ ἐποχή εἰδωλοποιήσεως
τῆς μεγαλομανίας καί τῆς θρη σκευ -
τικῆς ἐπιδεικτικότητας, ἤ  σουν ἡ ἀ -
ναζωπύρωσις τῆς πνευ ματικῆς λα-
τρείας καί ζωῆς. 

Mιλώντας σ’ ἕνα βιβλίο σου
γιά ἐντυπωσιακούς, ἀλλ’ ὄχι πνευ -
μα τικούς θρησκευτικούς πανηγυρι-
σμούς, σημειώνεις:  

«Ὁ λαός ἐντυπωσιάζεται. Ἴ -
σως καί τέρπεται. Ἀλλά δέν χειραγω-
γεῖται στό ἀνώγαιο τοῦ Mυστικοῦ
Δείπνου καί δέν ζεῖ τήν ὀδύνη καί
τή μυστική χαρά τοῦ Σταυροῦ» (σελ.
124).

• Σέ ἐποχή ἀποπροσανατολι-
σμοῦ, ἀπό τόν τρόπο τῆς ζωῆς καί
τῆς γραφίδας σου ἔγινε ὁ ἐπανα -
προσδιορισμός τῆς ἐκκλη σιαστικῆς
ζωῆς καί θεολογίας.

• Σέ ἐποχή πού ἡ διαφθορά πε -
ριβλήθηκε κουλτουριάρικο μαν δύα,
σύ προέβαλες τή γνησιότη τα τοῦ
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Ὀρ θοδόξου δόγματος καί τήν καθα -
ρότητα τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἤθους.

• Σέ ἐποχή ἐμπορευματο ποι -
ήσεως τῆς θρησκείας καί ἐ παγ γελ -
ματοποιήσεως τῆς ἱερω σύνης, πά -
λε ψες γιά τήν ἐπιστροφή στή λει-
τουργία τῆς Πεντηκοστῆς καί στή
θυσία τοῦ Σταυ ροῦ.

• Σέ ἐποχή ἐπικρατήσεως ψευ-
δαδέλφων καί ἀγυρτῶν στόν ἱερό
περίβολο, ἡ ἀγωνία σου καί ὁ ἀγώ -
νας σου ἦταν γιά τήν ὑ γι αί νουσα
δι δασκαλία καί γιά τήν ἀνιδιοτελῆ
διακονία.

• «Σπορά τοῦ λόγου»! 
Tο βιβλίο πού, σάν Kυριακο -

δρόμιο, ἀναλύει πρωτότυπα τίς Eὐ -
αγγελικές περικοπές. Καί ἦ ταν κάθε
λόγος σου σπορά μέ βά ση τό ἅγιο
παρελθόν καί προοπτική τό αἰώνιο
μέλλον.

Σπορά «μέ ἀγάπη κι ἐλπίδα στόν
ἑπόμενο κρίκο τῆς ἀποστο λικῆς δια-
δοχῆς», σημειώνεις στήν ἀφιέρωση. 

Mέσα στό ἀπύθμενο γύρω σου
μίσος, ἐσύ ἔσπερνες τήν ἀ γά πη. 

Mέσα στό ζοφερό ὁρίζοντα τοῦ
καιροσκοπισμοῦ, σύ, μεγάλε ὁραμα -
τιστή, διέκρινες ἀκτίνες ἐλ πίδας.

• «Παγκοσμιοποίηση καί Ἐκ -
κλησία»! 

Ἕνας ἄλλος τίτλος βιβλί ου. Πε  -
ριορισμένος ὁ ἴδιος γιά δε καετίες
μέ ἁλυσίδες διοικη τικῆς ἐκκλησια-
στικῆς ἀπομόνωσης, ἔγραφες μέ
δυ   ναμισμό γιά τό παγκόσμιο ξάπλω -
μα τῆς Ἐκ κλησίας.

Στήν ἀφιέρωση ἑνός βιβλί ου
σου, παραθέτεις περικοπή ἀ πό ἐπι-
στολή τοῦ Mεγ. Bασιλείου γιά τό

Γρηγόριο τό Θεολόγο. 
Mικρῆς, ἄσημης πόλεως ἐ πί -

σκο πος ὁ Γρηγόριος. 
Καί ὁ Bασίλειος, πού γνώρι ζε

τήν ἀξία τοῦ Γρηγορίου, λέει: 
Θάθελα νά ἔχη ἐπισκοπή «σύμ -

μετρον τῇ φύσει αὐτοῦ». 
Ἀνάλογη μέ τό πνευματικό του

ἀνάστημα. Καί «σύμμετρος τῇ φύ -
σει» τοῦ Γρηγορίου ἦταν ἐπισκοπή,
πού θά συμπεριλάμ βανε ὅλη τήν
οἰκουμένη.

Ἐσύ, καλέ μας ποιμένα, βρέ -
θη κες διωγμένος ἀπό τήν κανονική
σου ἐπισκοπή. 

Πρίν ἀπό 39 χρόνια, δίσ το μος
δικτατορική μάχαιρα θέλη σε νά κό -
ψη τό διοικητικό δεσμό σου μέ τά
παιδιά σου, μέ τά πρό βατά σου, μέ
τό ποίμνιό σου.

Ὁ πιστός ὅμως λαός, πού γνω -
ρίζει τήν ἁγία βιοτή σου, τό με γα -
λεῖο τῆς καρδιάς σου, τήν ἀ γιοπνευ -
ματική σου διάνοια, τό θεολογικό
σου ὕψος, ὄχι μόνο σέ διατήρησε ἐ -
πίσκοπο τῆς καρδιᾶς του, ἀλλά καί
πίστευε ὅτι σοῦ ᾿πρε πε, «σύμμετρος
τῇ φύσει σου» ἐπισκοπή. 

Tώρα τήν ἔχεις!
• Στερήθηκες θρόνο. 
Σοῦ χάρισαν πόνο.
• Mέσα σου ὅμως εἶχες πάν τα

μιά λαχτάρα. 
Καί τήν διατύπωσες σέ ἕνα σου

βιβλίο: 
«Ἡ Σύνοδος, πού θά εἶναι γέν -

νημα τῆς Πεντηκοστῆς καί πράξη
τῆς Ἐκκλησίας ὅλης, εἶ ναι μέσα μου
κρυφή λαχτάρα. 

Nοσταλγία ἀνεκπλήρωτη. 
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Ἐμπειρία ἄγνωστη. 
Tή βλέπω νά φωτίζει τήν ἱ -

στορία. 
Καί νά μή λειτουργεῖ στήν ἐπο -

χή μου. 
Kρατάω τή νοσταλγία καί τήν

ἐπενδύω μέ τήν ἀναιμική μου ἱκε -
σία» (σελ. 119-120).

• H λαχτάρα σου, γνήσιε ἐ πί -
σκοπε, θέλουμε νά εἶναι καί δι κή
μας λαχτάρα. 

Eἶναι ἡ πνευματική σου δια -
θήκη καί παρακαταθήκη. 

Καί τώρα γιά σένα εἶναι ἡ προ -

σευχή σου. 
Eἶναι ἡ ἱκεσία ἑνός ἁγίου. 
H ἱκεσία τῆς παρρησίας σου.
Ἱκετεύεις γιά μιά Ἁγιοπνευ μα -

τική Σύναξη, γιά μία Ἐκκλη σία ἀν-
θ ρώπων πού «λιτανεύουν τό Σταυ  -
ρό καί βιώνουν τήν Ἀνάσταση», κα-
τά τή χαρακτηριστική σου φράση.

• Ὁ οὐρανός σήμερα ἀγάλ λε ται.
Ἡ ἐπί γῆς Ἐκκλησία σέ προ πέ -

μπει στήν γλυκειά Του ἀγκά λη. 
Tήν εὐχή σου ζητᾶμε θερμά,

κα λέ μας ἐπίσκοπε Nικόδημε, καύ -
χημα τῆς σύγχρονης Ἐκκλη σίας.
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ΣΤΗΝ ΚΟΥΚΟΥΣΟ 
ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ

ἄλλω̋, 
ἡ ἐκδηµία ἑνό̋ ἁγίου ἱεράρχου 

στόν τόπο τῆ̋ ἄδικη̋ ἐξορία̋ του

Ε
ἶναι δόγµα: Ἡ Ἐκκλησία τοῦ
Θεοῦ εἶναι ἁγία καί ἄµωµη.

Καί παραµένει τέτοια στού̋ αἰῶ -
νε̋. Ἡ ἀλήθεια αὐτή δέν ἀµφισβη -
τεῖται. Τοῦτο ὅµω̋ δέν σηµαίνει
ὅ τι εἶναι ἅγιοι καί ἄµωµοι στό σύν-
ολό του̋ καί ὅσοι κατά και ρού̋
Τήν ἐκπροσωποῦν. Ἡ ἐκκλησια-
στική ἱστορία δέν ἔχει νά παρουσι -
άσει τήν καλύτερη εἰκόνα γιά ὁρι -
σµένα πρόσωπα, πού µέ τόν ἕνα ἤ
τόν ἄλλο τρόπο εἰσχώρησαν στό
χῶρο τῆ̋ ἐκκλησιαστικῆ̋ ἐξουσί -

α̋. Αὐτό ἀποτέλεσε ἀνέκαθεν µέγα
πρόβληµα γιά τήν Ἐκκλη σία, πού
χάραξε βλαπτικά τήν αἰ ώ νια πο -
ρεία Τη̋.

Σέ µιά ἐποχή πού, γιά τήν
παραπάνω ἐκκλησιαστική παθο -
γέ νεια, τά προβλήµατα τῆ̋ τοπι -
κῆ̋ µα̋ Ἑλλαδικῆ̋ Ὀρθόδοξη̋ Ἐκ-
κλησία̋ εἶχαν σωρευθεῖ καί προ-
καλοῦσαν σηµαντική τροχοπέδη
στό ἔργο πού ὄφειλε νά ἐπιτελεῖ,
ἀναδείχθηκε στό πηδάλιο Αὐτῆ̋
µιά ἐξέχουσα προσωπικότητα, ἡ



τοῦ µακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου
Ἱερωνύµου. Τό ἐπιτελεῖο του ἀπο -
τελέσθηκε ἀπό µορφέ̋ ἀνεπανά -
λη πτη̋ πνευµατικῆ̋ συγκρότηση̋,
πού κλήθηκαν νά ἀντιµετωπίσουν
τί̋ παρεκτροπέ̋ πού εἶχαν κατα -
κλύσει τόν ἐκκλησιαστικό χῶρο.
Αὐτό ἦταν ἕνα̋ ἐξυγιαντικό̋ ἄ -
θλο̋, πού «θά χρειαζόταν διακό-
σια χρόνια» νά ὁλοκληρωθεῖ, κα-
τά τήν ἔκφραση τοῦ ἑνό̋ ἀπό τού̋
ἐκλεγέντε̋ στού̋ ἐπισκοπικού̋
θρό νου̋ «Ἱερωνυµικού̋» Μητρο -
πο  λίτε̋, τοῦ πρόσφατα ἐκδηµή -
σαντο̋ στόν Κύριο µακαριστοῦ
Μη τροπολίτου Ἀττικῆ̋ καί Με-
γαρίδο̋ κυροῦ Νικοδήµου. 

Ἡ προσωπικότητα τοῦ τε -
λευ ταίου, ἀνάµεσα στί̋ ἄλλε̋ τῆ̋
νέα̋ Ἱεραρχία̋ πού θά ἔδιναν τήν
πνευµατική µάχη γιά τήν ἀναγέν-
νηση τῆ̋ Ἐκκλησία̋, ἔλαµψε κυρι -
ολεκτικά, ξεχώρισε ἀµέσω̋ ἐντυ -
πω σιακά καί ἡ ὑπόσχεση πού ἔδι-
ναν τά σπάνια χαρίσµατά του ἐπι-
βεβαίωνε τήν ἐπερχόµενη ἀνάπλα -
ση, πού µέ λαχτάρα περίµενε ἀπό
δεκαετίε̋ ὁ ἀποίµαντο̋ ἤ, ἐπιει -
κῶ̋, πληµµελῶ̋ ποιµαινόµενο̋ πνευ-
µατικά λαό̋ τοῦ Θεοῦ. Τό ἔργο
πού συντελέσθηκε µέσα στά ἑπτά
χρόνια τῆ̋ Ἀρχιεπισκοπικῆ̋ ποι -
µαν τορία̋ τοῦ ἀειµνήστου Ἱερω -
νύµου καταγράφηκε στήν ἱστορία
τῆ̋ ἐποχῆ̋ ἐκείνη̋ καί ὑπῆρξε
πρά γµατι καταπληκτικό. Κατα-
γράφηκαν, ὅµω̋, ὅπω̋ ἦταν φυ-

σικό, καί οἱ ἠχηρέ̋ ἀντιδράσει̋
αὐτῶν πού κατεῖχαν καί ἔχασαν
τήν ἐκκλησιαστική διοίκηση καί
ἔβλεπαν νά τού̋ πλησιάζουν οἱ
δυσ µενεῖ̋ συνέπειε̋ τῆ̋ ἀπρόσµε -
νη̋ γι’ αὐτού̋ µεταβολῆ̋, ἡ ὁποία
εἶχε ἀρχίσει τή δραστηριότητά τη̋
καί ἀποκάλυπτε τά προσωπεῖα αὐ  -
τῶν πού στιγµάτιζαν µέ τόν τρό πο
τῆ̋ ζωῆ̋ του̋ τό ἄµεµπτο κύρο̋ τῆ̋
Ἐκκλησία̋. Τό ἔργο τῆ̋ ἐποχῆ̋
τῆ̋ Ἱερωνυµικῆ̋ θητεία̋ ἦταν ἔρ-
γο ἔµπονο, ἔργο θυσία̋, ἄγνωστο
σέ ὅσου̋ µετεῖχαν στήν Ἱεραρχία
γιά λόγου̋ καί µόνον ἀ πό λαυση̋
τῆ̋ Ἀρχιερατικῆ̋ του̋ εὐωχία̋. Σ’
αὐτού̋ πρέπει νά ἀνα γνωρισθεῖ ὅ -
τι εἶχαν ἐξαιρετικά καλ  λιεργηµένη
τή διαβρωτική του̋ ἱκανότητα, ἀ -
φοῦ βρίσκονταν πάντα στό πλευ -
ρό τῆ̋ ὅποια̋ πολιτι κῆ̋ κατάστα-
ση̋ ἐπικρατοῦσε ἑκάστοτε στόν
δοκιµασµένο τοῦτο ἑλ ληνικό τό-
πο µα̋.

Ἔπληξαν τόν Ἱερώνυµο γιά
ὅσα ὁ ἴδιο̋ στό «Πηδάλιό» του
κα ταγράφει καί τόν ἐξανάγκασαν
σέ παραίτηση. Ὁ νέο̋ Ἀρχιεπί -
σκο πο̋, ὁ ἀπό Ἰωαννίνων Σερα -
φείµ, ἐκµεταλλεύθηκε τήν εὐκαι-
ρία καί ἀνέκτησε ἔδαφο̋ ἡ «πρε-
σβυτέρα ἱεραρχία», πού ἐπί τῆ̋
ἐποχῆ̋ Ἱερωνύµου παρακολου -
θοῦσε ἔκπληκτη καί προβληµατι-
σµένη τόν πνευµατικό καλπασµό
ἐ κείνου τοῦ ἀνεπανάληπτου Ἀρ -
χι επισκόπου καί ἀνέµενε τήν εὐ -
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καιρία νά ἀντεπιτεθεῖ. Ἡ τότε πο-
λιτική κατάσταση τῆ̋ προσέφερε
αὐτό πού ἐπιζητοῦσε καί µέ δύο
δικτατορικέ̋ συντακτικέ̋ πρά-
ξει̋, πού ἀπέκλειαν στά θύµατά
του̋ κάθε πρόσβαση στή ∆ικαιο -
σύνη, ἀκόµα καί ἄν οἱ ἴδιε̋ οἱ πρά-
ξει̋ παραβιάζονταν, παραχώρησε
τό «νοµικό ἔρεισµα» νά ἐκδιωχθοῦν
δίχω̋ κατηγορία, δίχω̋ δίκη, δί -
χω̋ κἄν νά ἀκουσθοῦν, κατά κα -
τάφωρη παραβίαση τῶν ἱερῶν κα -
νόνων, οἱ γνωστοί «δώδεκα µη -
τρο πολίτε̋», ὅ,τι τό ἐκλεκτότερο
εἶχε τότε στού̋ κόλπου̋ τη̋ ἡ ἐκ -
κλησιαστική ἱεραρχία. Τί καί ἄν ἡ
∆ικαιοσύνη τού̋ δικαίωσε, ἡ ἰσχύ̋
τῆ̋ διαπλοκῆ̋ ἦταν δυνατότερη.
Εἰ̋ πεῖσµα τῶν δικαστικῶν ἀπο -
φά σεων, ἐφευρέθηκε τό πρωτό -
γνωρο κανονικο-νοµικό ἐξάµβλω-
µα τῆ̋, καί πάλι δίχω̋ διαδικασία,
ἐπιβολῆ̋ τοῦ «ἐπιτιµίου τῆ̋ ἀκοι-
νωνησία̋», κατοχυρωµένου στό
ἀ πυρόβλητο τῆ̋ ἀνυπαρξία̋ του,
ἀφοῦ οὐδεί̋ κανόνα̋ ἤ νόµο̋ τό
προέβλεπε. Μέ τί̋ ἀντιεκκλησια-
στικέ̋ προσβάσει̋ πού εἶχαν οἱ ἐ -
ξουσιαστέ̋ τῆ̋ διοίκηση̋ τῆ̋ Ἐκ -
κλησία̋, παρά καί τή νέα κονιορ-
τοποίηση ἀπό τήν ἀνωτάτη δικαι-
οσύνη τῶν ἀστήρικτων ἄτακτων
κατασκευασµάτων του̋, κατόρ -
θωναν νά κρατοῦν τού̋ ἀδικηµέ-
νου̋ ἱεράρχε̋ µακρυά ἀπό τί̋
µητροπόλει̋ του̋. 

Ὁ Μητροπολίτη̋ Νικόδη -

µο̋ ἦταν ὁ πρῶτο̋ στόχο̋ του̋.
∆έν τοῦ εὕρισκαν ὅµω̋ κάτι, ἔστω
καί τό ἐλάχιστο γιά νά τόν συκο -
φαντήσουν. Τοῦ κατακρεούργη -
σαν τή Μητρόπολή του ἐν ψυχρῷ,
παραβιάζοντα̋ ρητού̋ ἱερού̋ κα -
νό νε̋. Τόν ἔσυραν βίαια καί τόν
ἀποµάκρυναν ἀπό τό Ἐπισκοπεῖο
του. Τόν κατεξευτέλισαν σέ ἐπίπε -
δο ἱεροµάρτυρο̋. Τόν ὑποκατέ -
στη σαν ἀπό πρόσωπα, κάποια ἀ -
πό τά ὁποῖα δέν ἀπέπνεαν τό ἄ -
ρωµα τῶν ὀφειλοµένων ἐπισκοπι -
κῶν ἀρετῶν καί τῆ̋ συναίσθηση̋
τῆ̋ εὐθύνη̋ πού ἀνελάµβαναν, µέ
ὅρκο µάλιστα, κατά τό µυστήριο
τῆ̋ ἀνάδειξή̋ του̋ στήν ἀρχιερα-
τική τιµή. Προκλήθηκε σάλο̋ στήν
Ἐκκλησία. 

Οἱ διῶκτε̋ τοῦ µακαριστοῦ
Νικοδήµου τοῦ ἀπέδωσαν τή «µοµ-
φή» τοῦ «αὐστηροῦ». Πράγµατι, ὁ
µακαριστό̋ ἦταν ἀσυµβίβαστο̋ σέ
ὅ,τι ἦταν ἀντιευαγγελικό καί ἀντι-
κανονικό. Ὁ Νικόδηµο̋ ἦταν προ -
σηλωµένο̋ κατά λέξη στό Εὐαγ-
γέλιο καί στού̋ Ἱερού̋ Κανόνε̋
πού παρέδωσαν οἱ Ἅγιοι Πατέρε̋
στήν Ἐκκλησία. Καί τήν προσή-
λωσή του αὐτή δέν τήν ἐννοοῦσε
µόνο σέ ὅσα ἀφοροῦσαν τήν ἐκλο -
γή ἤ τήν ἀποµάκρυνση τῶν Μη  -
τρο πολιτῶν, ἀλλά σέ ὅλα πού ἀνα-
φέρονται στό ἐκτεταµένο ἱεροκα-
νονικό φάσµα, σχετικά µέ τό ἐπι-
βαλλόµενο ἦθο̋ τῶν Ἐπισκόπων
καί ὅλων τῶν λειτουργῶν τῆ̋ Ἐκ -
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κλησία̋, τό ἀκέραιο τοῦ χαρακτῆ -
ρο̋ του̋, τήν πτωχεία του̋, τήν ἀ -
φιλοχρηµατία του̋, τήν ἁγνότητά
του̋, τή συµπεριφορά του̋, τήν ἀ -
δελφοσύνη του̋, τή δικαιοσύνη
του̋, τήν ἀγάπη του̋, τήν ἀνάλη -
ψη τῆ̋ εὐθύνη̋ του̋, τήν φιλευ-
σπλαχνία του̋, τή θυσία του̋, τήν
φιλακολουθία του̋, τήν πίστη του̋
στό Θεό καί, γενικά, τήν τήρηση
τῶν ἐντολῶν Του. Ὅλα αὐτά κά -
ποιοι τά διέγραψαν µέ τό χαρα -
κτηρισµό τῆ̋ «αὐστηρότητα̋» τοῦ
ἀκέραιου Ἱεράρχη, πού τού̋ ὑπεν -
θύµιζε τά καθήκοντά του̋, πού δέν
τά ἐφύλασσαν. Καί ἐπειδή δέν µπο-
ροῦσαν νά τόν ἀτενίζουν κατά
πρό σωπο, φρόντισαν καί τόν ἀπο -
µάκρυναν, στήν οὐσία ἀποµακρύ -
νοντα̋ τού̋ ἑαυτού̋ του̋ ἀπό αὐ -
τόν.

Ἔτσι, ὁ µακαριστό̋ Νικόδη-
µο̋, σέ ἠλικία παραγωγική ἔργου
δόξη̋ Θεοῦ, πῆρε τό ραβδί του καί
ἀνηφόρισε σέ ἀναζήτηση τόπου
νά ἐγκαταστήσει τή δική του «Κου-
κουσό» σέ µιά ράχη τοῦ βουνοῦ
τῆ̋ Πάρνηθα̋, σέ ἕνα ἀπό τά ἀπώ -
τερα σηµεῖα τῆ̋ Μητροπολιτικῆ̋
του περιφέρεια̋. Ἐκεῖ, ὁ ζηλωτή̋
καί ὁµότροπο̋ τοῦ Ἁγίου Ἰωάν -
νου τοῦ Χρυσοστόµου, ἐγκατέ στη-
σε τό «στρατηγεῖο» του, τόν τα-
πεινό χῶρο τῶν συνεχῶν πνευµα-
τικῶν του καθηκόντων, πρό̋ τι-
µήν τῶν «Ἁγίων Πατέρων», στί̋
παραδόσει̋ τῶν ὁποίων ἔτρεφε

ἐξαιρετική εὐαισθησία. Ἐκεῖ πῆρε
στά χέρια του τά «ὅπλα» του τά
µοναδικά, τήν πέννα του καί τό
χαρτί του. Καί ἀπόθετε στό χαρτί,
σάν τή µοσχοµύριστη παραγωγή
τῶν τραυµατισµένων µαστιχόδεν-
δρων, τόν πόνο τῆ̋ Ἐκκλησία̋
πού ἀπέρρεε ἀπό τά τραύµατα τῆ̋
δικῆ̋ του καρδιᾶ̋. Καί ὅσα ἔγρα-
ψε, εἶναι νάµατα ζωῆ̋ αἰωνίου, ὁ -
δηγό̋ γιά τού̋ ἀναγνῶστε̋, ἐνηµέ -
ρωση καί βιωµατικέ̋ ὁδηγίε̋ πρό̋
τί̋ µέλλουσε̋ γενεέ̋, ἴσω̋ καί κά-
ποιε̋ ἀπό αὐτέ̋, ἀφοῦ θά ἔχουν ἐ -
νηµερωθεῖ, ἀνανήψουν καί θελή-
σουν νά ἐπαναφέρουν τό σκάφο̋
τῆ̋ Ἐκκλησία̋ στό δείκτη τῆ̋ πυ -
ξίδα̋ τοῦ Εὐαγγελίου καί τῶν Ἱε-
ρῶν Παραδόσεων τῶν ἐκκλησια-
στικῶν Πατέρων.

Στά χρόνια τῆ̋ ἐξορία̋ του
ὁ ἀείµνηστο̋ ἱεράρχη̋, ὑπηρετών -
τα̋ ἀποκλειστικά τό θέληµα τοῦ
Θεοῦ, ἔθεσε στήν ὑπηρεσία τῆ̋
δια κονία̋ του τά σπάνια πνευµα-
τικά χαρίσµατά του. ∆όκιµο̋ λο-
γοπλάστη̋ µετέδιδε παραστατικά
τό Θεῖο Λόγο καί κρατοῦσε στά
τί µια χέρια του ἄοκνα καί δυνατά
τό ἄροτρο τῆ̋ σπορᾶ̋ Του. Ζοῦσε
καί ἀνέπνεε τό λόγο τοῦ Θεοῦ.
Ἔµπειρο̋ στή διακονία τῆ̋ ἀνό -
θευτη̋ ἐκκλησιαστικῆ̋ πράξη̋, ἐ -
πικοινωνοῦσε πνευµατικά µέ τό
πλῆθο̋ τοῦ ποιµνίου του, πού τόν
ἀναζητοῦσε στή µετάνοιά του, καί,
µέ τόν τρόπο πού ἐκεῖνο̋ γνώριζε,
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καθοδηγοῦσε ψυχέ̋, ἔσωζε ἁµαρ -
τωλού̋, ἔκλαιε µέ αὐτού̋ πού ἔ -
κλαιαν, εὐγνωµονοῦσε τόν Θεό µέ
αὐτού̋ πού Τόν προσκυνοῦσαν.
Μάτωνε τά γόνατά του γιά ὅλου̋
καί γιά ὅλα, µέχρι πού καί αὐτά
«γονάτισαν» ἀπό τήν ἄσκηση καί
δέν σήκωναν πλέον τό ταλαιπωρη -
µένο του σῶµα καί ἀµέσω̋ ἔσβησε.
Ὄρθιο̋. Ξαφνικά. Τόν κάλεσε ὁ
καλό̋ Θεό̋.

Εἶπαν γιά τό Νικόδηµο ὅτι
δέν τόν κατέστρεψαν αὐτοί πού
τόν ἀποµάκρυναν ἀπό τή Μητρό -
πολή του µέ πληθώρα παρανοµι -
ῶν, ἀλλά ὁ ἴδιο̋ κατέστρεψε τόν
ἑαυτό του, διότι δέν δέχθηκε νά
τοποθετηθεῖ στήν προσωποπαγῆ
Μητρόπολη τῆ̋ Ἀµαλιάδο̋. Βρί -
σκονται µακράν τοῦ νοήµατο̋ τοῦ
ἀγώνα Νικοδήµου ὅσοι ἔκαµαν
µιά τέτοια σκέψη. Ἦταν δυνατόν
ὁ Νικόδηµο̋ νά ὑποπέσει σέ τέ -
τοιο κανονικό ὀλίσθηµα, νά παρα -
βιάσει τού̋ ἱερού̋ κανόνε̋ γιά νά
ἀποκτήσει µιά προσωρινή προσω-
ποπαγῆ θέση; Αὐτοί πού συνέλα-
βαν τήν ἰδέα τῆ̋ προσωποπαγοῦ̋
µητροπολιτικῆ̋ θέση̋, δίχω̋ νά
ἔχει σηµασία τό ἐάν ἦταν ἡ θέση
αὐτή σπουδαία ἤ ἀσήµαντη, δέν
ἀντιλήφθηκαν ὅτι ἡ πρωτοβουλία
ἦταν γιά νά παγιδεύσουν τό Νικό -
δ η  µο νά συµµετάσχει στό δικό του̋
κύκλο τῆ̋ ἀντικανονικότητα̋, ὥ -
στε νά µήν ἔχει πλέον τό ἔρεισµα
νά µάχεται γιά τήν ἀποκατάστα-

ση τῆ̋ κανονικῆ̋ τάξη̋ σέ ὅλου̋
τού̋ τοµεῖ̋ πού εἶχε καί ἔχει παρα -
βιασθεῖ. ∆έν σκέφθηκαν αὐτοί πού
τό εἶπαν ὅτι ὁ Νικόδηµο̋ δέν ὑ πῆρ-
ξε ποτέ ἐπαίτη̋ κάποια̋ µητροπο-
λιτικῆ̋ θέση̋. Κάτι τέτοιο τοῦ ἦ -
ταν ἀδιάφορο καί ἐξ ὁρισµοῦ ἀ -
πορ ριπτέο ὡ̋ ἀντικανονικό. Ὁ
Νικόδηµο̋ ἐπαιτοῦσε µόνο τό ἔλε-
ο̋ τοῦ Θεοῦ, ὄχι µονάχα γιά τόν
ἑαυτό του ἀλλά γιά ὅλο τό λαό
τοῦ Θεοῦ, ἀκόµη καί γιά τού̋ ἐπι -
σκόπου̋ πού τοῦ συµπεριφέρθη-
καν µέ τόση ἀδικία. Ἡ δική του ἡ
«Κουκουσό̋» τοῦ ἦταν ἀρκετή καί
µάλιστα ὑπέρτερη ἀπό κάθε -καί
ἀπό τήν «καλύτερη»- ἐπισκοπική
ἕδρα, διότι σ’ αὐτήν συνέρρεαν τά
πλήθη τῶν πιστῶν καί ἀν τλοῦ σαν
ἀπό τό πρόσωπό του τήν πλού σια
πρό̋ τού̋ πάντε̋ ἐκχεόµενη χάρη
τῆ̋ πνευµατικῆ̋ ἀκτινοβολία̋
του. Τό αἴτηµα τοῦ καλοῦ Ἀρχιε-
ρέα κυροῦ Νικοδήµου δέν ἦταν
τό  σο ἡ ἀποκατάστασή του, ὅσο
τό νά ἐπιτύχει τήν ἀφύπνιση τῶν
ἀδελφῶν του ἀπό τόν νήδυµο τῆ̋
ἐξουσία̋ του̋ καί νά συστρα τευ -
θοῦν σέ µιά πραγµα τικά κανο νική
διακονία τῆ̋ Ἐκ κλησία̋ στί̋ ἀνέ -
κα θεν δύσκολε̋ -καί τώρα βέ βαια-
γενικά συν θῆ κε̋, πού βιώνει ὁ τό -
πο̋ καί ὁ κόσµο̋ ὅλο̋. Τό µή νυµα
τῶν ἀγώνων Νικοδήµου, πάνω καί
πέραν κάθε προσωπικοῦ του συµ -
φέροντο̋, ἦ ταν νά παύ σουν οἱ πά-
ση̋ φύσεω̋ ἀπολαύσει̋ τῶν µακα -



ρίω̋ ἀνα παυ οµένων στήν ἐπισκο-
πική του̋ καθέδρα ἀρχιερέων, γιά
νά συναισθανθοῦν τί̋ εὐθύνε̋ του̋,
νά ἀνα  λάβουν πρωτοβουλίε̋ τῆ̋
ἀ παραί τητη̋ ἀλλαγῆ̋, µέ ξεκίνη -
µα ἀπό τόν ἑαυτό του ἕκαστο̋,
ὥστε νά καταισχυνθοῦν οἱ δυνά -
µει̋ τοῦ κα κοῦ, πού κατέκλυσαν
καταστροφικά, κατά τό µέγιστο,
τόν εἰ̋ οὐ δένα ἀνήκοντα, παρά
µο νάχα στό Θεό, πάνσεπτο ἐκκλη -
σιαστικό χῶ ρο. 

Αὐτό ἦταν τό µήνυµα τῆ̋
σύγ χρονη̋ «Κουκουσοῦ» τοῦ µα-
καριστοῦ Ἱεράρχου. Καί ὅποιο̋
τό ἔλαβε, τό ἔλαβε. 

Τώρα, σίγησε πλέον ὁ ἀφυ-
πνιστικό̋ ἦχο̋ τῆ̋ σάλπιγγα̋ τῆ̋
Πάρνηθα̋. Τώρα, στόν τόπο τῆ̋
ἐξορία̋ του ὁ µακαριστό̋, ἀφοῦ
εὐτύχησε νά ἔχει µιά σπάνια ἁγια-
στική, εἰρηνική τελείωση, ἀπέθε-
σε στήν τελευταία του κατοικία
τό ταλαιπωρηµένο σκήνωµά του,
φερόµενο µέσα ἀπό τήν ἀγκαλιά
τῶν ἀκριβῶν καί ἀγαπηµένων του
πνευµατικῶν παιδιῶν. Πάνω ἀπό
τήν ἁγιασµένη σορό του ἑστι ά  ζον -

ταν τά δακρυσµένα βλέµµατα τοῦ
πλήθου̋ τῶν προσκυνητῶν, πού
πρόφθασαν νά πληροφορη θοῦν,
στόν ἐλάχιστο διαθέσιµο  χρόνο,
τήν αἰφνίδια θανή του καί ἔσπευ-
σαν νά τιµήσουν, ὅπω̋ τοῦ ἔπρε-
πε, τήν ἄχρονη µνήµη του.

Νά µή λησµονοῦν ὅλα τά
πνευµατικά του παιδιά, ὅτι ἐκεῖ,
πλάι στόν τόπο τῆ̋ ταφῆ̋ του, θά
κοινωνοῦν σέ κάθε Θεία Λειτουρ -
γία καί ἐκεῖνο τό ζωηφόρο «ψιχου-
λάκι» τοῦ Ἁγίου ∆ισκαρίου, πού
θά ἀποτίθεται ἀπό τόν λειτουργό
γιά τήν ἀνάπαυση τῆ̋ ψυχῆ̋ τοῦ
κεκοιµηµένου Ἀρχιερέω̋ Νικοδή-
µου, τιµίου ἀγωνιστοῦ γιά τήν ἀν -
όρθωση τῆ̋ Ἐκκλησία̋ µα̋, πού
δοκιµάσθηκε τόσο σκληρά καί
ἄδικα.  

Ἀ̋ εὐχηθοῦµε στόν πανά-
γαθο Θεό νά ἀναπαύσει τόν δοῦλο
Του Ἀρχιερέα Νικόδηµο, τόν ὁ -
ποῖ ον ἐκάλεσε στά οὐράνια, νά
τόν δικαιώσει καί νά τόν κατατά-
ξει µεταξύ τῶν ἁγίων Του. Ἀµήν.

∆ηµήτριο̋ Ν. Παπουτσιδάκη̋
∆ικηγόρο̋
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Ἡ «Ἐλεύθερη Πληροφόρηση» στό διαδίκτυο.
∆ιεύθυνση: www.el-pliroforisi.gr

Καί οἱ Ἐκδόσει̋ «Σπορά» στό διαδίκτυο
(γιά µιά γνωριµία µέ τό συγγραφικό ἔργο τοῦ

Μητροπολίτου Ἀττικῆ̋ καί Μεγαρίδο̋ Νικοδήµου)
∆ιεύθυνση: www.spora.gr


