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Ὁ ΜητροπολίτηςἈττικᾹς καί  ΜεγαρίδοςΝικόδηµος(β)Ἕνα χρόνο περίπου κάθισεὁ π. Νικόδηµος Γκατζιρού -λης κοντά στόν Ἀρχιεπίσκοποτῶν ἀποστολικῶν ὁραµατισµῶν,τόν Ἱερώνυµο, στενός συνεργά -της καί βοηθός στό δύσκολο ἔρ-γο του. Ἡ διακονία του αὐτή τόνἱκανοποιοῦσε καί τόν πλήρωνε.Ὅµως ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ τοῦ ἄνοι-γε νέους ὁρίζοντες διακονίας καίποιµαντικᾹς. Τοῦ προτάθηκε ἀπότόν Ἀρχιεπίσκοπο νά γίνει µη -τρο πολίτης στή µητρόπολη Ἀτ -τι  κᾹς καί Μεγαρίδος. Ἐκεῖνος ἀρ -νή θηκε καί ἀντιστάθηκε στήνπρό ταση αὐτή. Τό θέµα πᾹγε στή



Σύνοδο. Ἡ Σύνοδος ἐξέφρασεκαί ἐκείνη τή θέλησή της γιά τήντοποθέτησή του στή µητρόποληαὐτή καί ἄσκησε τή δική της πίε-ση γιά τήν εὐόδωση τᾹς ἐκλογᾹςαὐτᾹς (Λεπτοµέρειες γύρω ἀπότήν ἐκλογή του δεῖτε στό ἄρ θροπού ἀ κολουθεῖ). Ἔτσι στίς 8-4-1968 ὁ π. Νικόδηµος ἐξελέγη µη -τροπο λί της ἈττικᾹς καί Μεγα-ρίδος. Τήν Κυριακή τῶν Βαΐων14-4-1968 τελέσθηκε ἡ χειροτο -νία του σέ ἐπί σκοπο στόν µητρο -πολιτικό ναό τῶν Ἀθηνῶν.Μόνο µερικές φτωχές πινελι-ές µποροῦµε νά βάλουµε γιά νάπεριγράψουµε τό ὅλο ποιµαν -τικό καί πνευµατικό ἔργο πού ἄ -σκησε στή µεγάλη αὐτή µητρό-πολη πού τοποθετήθηκε.Ἕνα πρῶτο θέµα πού τόν ἀ -πα σχόλησε ἦταν ἡ οἰκιστική ἔ -κρη ξη σέ πολλά σηµεῖα τᾹς µη -τροπόλεώς του. Νέοι µεγάλοι οἰ -κισµοί ξεπρόβαλλαν µέ πολύ γρή-γορο ρυθµό, µέ αὐθαίρετα σπί -τια, ἄναρχα κτισµένα χωρίς κα-µιά πρόβλεψη γιά Ναό. Μέριµνάτου συνεχής ἦταν νά βρίσκει γρή-γορα σέ ὅλες αὐτές τίς περιοχέςτόπο γιά Ἐκκλησία. Ἔστηνε στήνἀρχή µιά ἁπλή ξύλινη Ἐκκλησία.Προσπαθοῦσε νά τή λειτουργεῖκάθε Κυριακή. Ὁ κόσµος ἄρχιζενά µαζεύεται καί ἀναλάµβανε µέἐνθουσιασµό τό ἔργο τᾹς ἀνέγερ -σης. Μέσα στά ἕξι χρόνια θεµε -

λίωσε 35 Ἐκκλησίες. Ἀρκετές µπό-ρεσε καί τίς ὁλοκλήρωσε. Μίλα-γε πάντα µέ συγκίνηση γιά τήνἐθελοντική προσφορά τῶν πι-στῶν γιά τήν οἰκοδόµηση µιςἘκκλησίας. Γιά τόν ἐνθουσιασµόἁπλῶν καί φτωχῶν ἀνθρώπωνὅτι µέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ θάὁλοκληρώσουν τό ἔργο τους. Γιάτίς ἐρανικές ἐπιτροπές καί τίςἐκστρατεῖες πού ξεκίναγαν γιάνά συλλέξουν τά ἀναγκαία πο-σά πού χρειαζόταν προκειµένουνά ὁλο κλη ρωθοῦν διάφορες φά-σεις τοῦ κάθε ἔργου. Γιά τή θερ -µή συµµετοχή τῶν ἀνθρώπωνστήν οἰκονοµική ἐνίσχυση τᾹς ὅ -λης προσπάθειας, ὥστε νά ἀπο -κτήσουν τήν ἐνορία τους. Στίς Ἐκ-κλησίες πού ἔκτισε χρησιµοποίη -σε νέους ἀρχιτέκτο νες, πού νάµήν ἐξαντλοῦνται στά στερεότυ -πα δύο ἤ τριῶν τύ πων ναῶν πούἐπικρατοῦσαν τήν ἐπο χή ἐκείνη.Μέ τόν τρόπο αὐτό δη µιουρ γή -θη καν ὄµορφοι καί λειτουργικοίναοί, πού ἔχουν τή δική τους ξε -χωριστή ταυτότητα.Γενικά, ἔδωσε καί σέ ἄλλους νέ-ους ἀνθρώπους καί καλλιτέχνες-ἁγιογράφους, µαρµαρογλύ πτες,ψάλτες κ.ἄ.- εὐκαιρίες νά δηµι -ουργήσουν καί νά προχωρήσουν.   Κάτι πού θεώρησε  σηµαντικό:νά διερευνήσει ἀπό τήν πρώτηστιγµή τίς συγκεκριµένες ἀνάγ-κες καί τό ἀνθρώπινο δυναµικό
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πού διακονοῦσε τό λαό. Κινή θη -κε ἀπ�ἄκρου εἰς ἄκρον τᾹς µη -τροπόλεώς του γιά νά γνωρίσειἀπό κοντά τούς ἱερεῖς του καίνά ἔρθει σέ ἐπαφή µέ τά προβλή -µατα τᾹς κάθε ἐνορίας. Ἔπρεπενά γνωρίζει τόσο τίς δυνατότη -τες πού εἶχε τό ἱερατεῖο ὅσο καίτίς ποιµαντικές ἀνάγκες κάθε ἐ -νορίας, γιά νά ἐνισχύει τό ἔργοὅπου µποροῦσε καί ὅπου αὐτόἦταν ἀναγκαῖο. Τόλµησε, ἐπίσης, νά κάνει τήνκάθαρση στό ἱερατεῖο του. Ὄχιἀνεξέταστα καί ἐπιπόλαια ἀλλάἐκεῖ πού τά στοιχεῖα ἦταν ἀδιά-σειστα καί ὁ σκανδαλισµός τῶνπιστῶν προφανής. ∆έν δίσταζενά στείλει τούς ἱερεῖς αὐτούς στόσυνοδικό δικαστήριο, πού σέ πολ-λές περιπτώσεις τούς καθαιροῦ -σε ἀπό τήν ἱερωσύνη.    Μέριµνά του συνεχής ἦταν,ἐπίσης, ἡ ἐπάνδρωση τᾹς µητρο -πόλεώς του µέ ἱερεῖς εὐλαβεῖςκαί ἱκανούς νά ποιµάνουν τά λο-γικά πρόβατα τοῦ Χριστοῦ. Καθ-όλου εὔκολο ἔργο αὐτό. Τό νά ἀ -γρεύσει ἕνας ἐπίσκοπος ψυχέςἀγαθές πού ποθοῦν νά διακονή -σουν τό ἱερό σῶµα τᾹς Ἐκκλησί -ας καί τό νά µεριµν συνέχεια γι᾿αὐτούς καί νά τούς στηρίζει νάσυνεχίζουν τό ἔργο τους, εἴτεεἶναι ἔγγαµοι αὐτοί εἴτε ἄγαµοι,δέν εἶναι καθόλου εὔκολη ὑπόθε -ση. Παραµένει ὅµως ἕνα ἀπό τά

βασικότερα ἔργα ἑνός ἐπισκό-που. Καί ὁ ἈττικᾹς Νικόδηµος τόεἶχε βάλει αὐτό τό ἔργο σέ προ-τεραιότητα. Εἰδικά τά χρόνια αὐ -τά κατανόησε ὁ ἐπίσκοπός µαςτήν ἀνάγκη οἱ ἄγαµοι κληρικοίνά ἀπαρτίζουν µιά πνευµατικήοἰκογένεια, νά ζοῦν µαζί, νά ἀλ -λη λοενισχύονται καί νά ἀλληλο-τροφοδοτοῦνται. Στή µητρόπο-λή του εἶχε κοντά του ἀρκετούςἀγάµους κληρικούς, πού συγκρο-τοῦσαν µιά ἐν Χριστῷ ἀδελφότη -τα καί συγχρόνως προσέφερανµέ ἀγάπη τή διακονία τους στόλαό τοῦ Θεοῦ.Κάτι πού τόν συνεῖχε ὅλη αὐτήτήν περίοδο ἦταν ἡ οἰκοδοµή τοῦσώµατος τᾹς Ἐκκλησίας, ὁ εὐ -αγ γελισµός τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ,ἡ ἀναγγελία τοῦ χαρµοσύνου µη -νύµατος τᾹς σωτηρίας στά πι-στά µέλη τᾹς Ἐκκλησίας. Γιά τόλόγο αὐτό ἔδινε µεγάλη βαρύτη -τα στό κήρυγµα. Ὁ ἴδιος πάντακήρυττε. Σέ ὁποιαδήποτε πνευ -µατική εὐκαιρία µιλοῦσε. Ὁποια -δήποτε ποιµαντική εὐκαιρία τήνξεκινοῦσε καί τήν ὁλοκλήρωνεβάζοντας µπροστά τό λόγο τοῦΘεοῦ. Σέ πανηγύρια φρόντιζε νάκάνει ἕνα ὀλιγόλεπτο κήρυγµα(πέντε µέ ἕξι λεπτά) στήν πλα-τεία τᾹς πόλεως ἤ κωµοπόλεως,κατά τή διάρκεια συνήθως τᾹςλιτανείας, γιά νά παρευρίσκον-ται πλήθη λαοῦ καί νά στέλνει
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τό δικό του σύντοµο µήνυµα. Σέἐπισκέψεις σέ σχολεία µίλαγεστά παιδιά µέ γλαφυρό τρόποπού τράβαγε τήν προσοχή τους.
«Ἄν κάποιος δέν ἀκούσει τό λό-γο τοῦ Θεοῦ πῶς θά πιστέψει;Πῶς θά µπεῖ στή ζωή τᾹς Ἐκκλη -σίας γιά νά σωθεῖ;» Αὐτές οἱ σκέ-ψεις τόν παρακινοῦσαν συνεχῶςγιά νά ἐκπληρώσει τό χρέος τᾹςπροσφορς τοῦ λόγου τοῦ Θε-οῦ. Κατανοοῦσε, ἐπίσης, ὅτι πρέ-πει νά ὑπάρξουν καί ἄλλοι κήρυ-κες, γιά νά σπέρνεται ὁ λόγος τοῦΘεοῦ παν τοῦ. Γι᾿αὐτό, ἐκπαίδευενέους κλη ρικούς στήν Ὁµιλητι-κή. Καί ἐπειδή τό εὐαγγελικό µή -νυµα ἔπρεπε νά φτάσει παντοῦ,ἀκόµα καί στά παιδιά, ὀργάνω-νε τό ἔργο τᾹς κατηχήσεως, ὅπουνέοι, µέ ἐνθουσιασµό καί ὄρεξη,µετέδιδαν τό λόγο τοῦ Θεοῦ στίςτρυφερές ψυ χές τῶν παιδιῶν. Ἡµέριµνά του, λοι πόν, γιά τό κήρυ -γµα καί τήν κατήχηση ἦταν συ -νεχής.  ∆έν πρέπει νά παραλείψουµεκαί τήν ἀγάπη πού ἔδειξε στάµο ναστήρια του. Στεκόταν πάν-τα µέ σεβασµό καί διακριτικότη -τα µπροστά στίς ψυχές αὐτέςπού ἄφησαν τά πάντα γιά νά ἀ -κολουθήσουν τόν Κύριο. Ὅτανεἰσερχόταν σέ ἕνα µοναστήρι, αἰ-σθανόταν ὅτι βρισκόταν στά νε-ρά του, στό περιβάλλον τᾹς προ -σευχᾹς καί τοῦ πνευµατικοῦ ἀ -

γώ να. Αὐτό τόν ἔκανε νά νιώθειστό χῶρο αὐτό ἄνετα, νά παίρνειδύναµη ἀπό τό ταπεινό µονα -χικό φρόνηµα καί νά δίνει αὐ -θόρµητα ἀπό τήν περιουσία τᾹςκαρδις του. Ἡ ἐπικοινωνία τουµέ τίς µοναχικές ἀδελφότητες ἦ -ταν σέ ἕνα ἑπίπεδο ἁπλότηταςκαί γνήσιας ἐν Χριστῷ ἐπικοινω -νίας. Καί ὁ λόγος του «ἅλατι ἠρ -τυµένος». Συνήθιζε πάντα νά λέ-γει λίγα λόγια οἰκοδοµᾹς µέ τα-πείνωση καί ἁπλότητα καί σε-βασµό στόν πνευµατικό ἀγώνατῶν µοναχῶν. Αἰσθανόταν τήνἀ νάγκη νά ἀναζωπυρώνει τόνἀρχικό ἐνθουσιασµό γιά ὁλοκλη -ρωτική ἀφιέρωση, προσευχή καίπνευµατικό ἀγώνα τῶν µοναχῶνκαί νά ἐνισχύει στήν σταυ ρικήπο ρεία τους. ∆ιοργάνωνε καί ἀ -γρυπνίες στίς ὁποῖες συµµετεῖ -χαν ὅλα τά µοναστήρια. Οἱ εὐ -και ρίες αὐτές, πέρα ἀπό εὐκαι-ρίες προσευχᾹς, ἦταν καί εὐκαι-ρίες νά ἔλθουν σέ µιά ἐπικοινω -νία καί ἐγγύτητα οἱ µοναστικέςἀδελφότητες.  Τίς ὁµιλίες του σέαὐτές τίς ἀγρυπνίες τίς συνέλε-ξε στό βιβλίο του «Καταφιλήσω».Γιά τήν ὀργάνωση τᾹς φιλαν -θρωπίας ἀπό τήν ἀρχή κατα νό -η σε ὅτι ὑπᾹρχε ἀνάγκη γιά ἕνανἐπιτελικό σχεδιασµό. Προσπά -θη σε καί βρᾹκε κάποια πρόσω -πα γυναικῶν πού ἐπιφορτίστη -καν µέ τό ἔργο τᾹς ἐκπαίδευσης
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τῶν κυριῶν τῶν φιλοπτώχων τα-µείων τῶν ἐνοριῶν. Ἔτσι, τά ἐπίµέρους φιλόπτωχα ταµεῖα τῶνἐνοριῶν µέ µεθοδικότητα ἄρ χι -σαν νά ἐκτελοῦν τό ἔργο τᾹς   ὑ -λικᾹς συµπαράστασης στούςφτω  χούς ἀδελφούς. Ἕνα πρό -βλη µα πού προέκυψε στήν ὀρ -γά  νωση τᾹς φιλανθρωπίας ὀ -φειλόταν στό µεγάλο µέγεθοςτᾹς µητροπόλεως πού ἀνάγκαζετόν ἐπίσκοπό µας νά ὀργανώνειτήν φιλανθρωπία σέ τρεῖς πα-ράλληλους κλάδους (Κηφισιά,Μεσόγεια, καί ∆υτική Ἀττική).Μεγάλη ἦταν ἡ µέριµνά τουκαί γιά τήν ἀνέγερση ἱδρυµάτωνγιά παιδιά ὀρφανά (ἤ χωρισµέ-νων γονιῶν) καί γηροκοµείων.ΒρᾹκε µιά προσπάθεια στό µο-ναστήρι στό Λύρειο ἵδρυµα, πούτήν ἐνίσχυσε. Ξεκίνησε, ἐπίσης,καί τή λειτουργία δύο ἄλλων ἱ -δρυµάτων γιά παιδιά, στή ΜονήΕὐαγγελισµοῦ Νέας Μάκρης καίτό Φιλιππίδειο ἵδρυµα στήν Κη -φισιά. Ἡ µέριµνά του γιά τήν εὔ -ρυθµη λειτουργία τῶν ἱδρυµά -των αὐτῶν ἦταν συνεχής. Ἀνα -γνωρίζοντας τήν ἀνάγκη γιά οἰ -κονοµική στήριξη αὐτῶν τῶν ἱ -δρυµάτων προσπαθοῦσε, µέ τήνἀρχή τῶν συγκοινωνούντων δο -χεί ων στά οἰκονοµικά τᾹς µητρο -πόλεως, διοχετεύοντας χρηµατι -κά ποσά ἀπό διάφορα προσκυ -νή µατα τᾹς ἐπαρχίας του, νά τά

ἐ νισχύει. Ἐγκαινίασε, ἐπίσης, καίἕνα γηροκοµεῖο στήν Μονή Φα-νερωµένης τᾹς Σαλαµίνας.Ἐκεῖνο πού πραγµατικά τόνκούραζε στήν ἐπισκοπική δια-κονία του, ἐκεῖνο πού θεωροῦσεὡς χαµένο πραγµατικά χρόνοἦταν ὅλες αὐτές οἱ ἐπικοινωνίεςπού ἀναγκαζόταν, λόγῳ τοῦἀξιώµατός του, νά ἔχει µέ διά -φορους παράγοντες τᾹς πολιτεί -ας ἤ καί µέ διάφορα ἄλλα πρό-σωπα πού τόν ἐπισκέπτοντανγιά ἀλλότριους λόγους καί ὄχιγιά θέµατα πού ἀφοροῦσαν τήνσωστή λειτουργία τῶν ἐνοριῶντᾹς µητροπολιτικᾹς του περιφέ -ρειας. Αἰσθανόταν ὅτι ἔχανε πο -λύτιµο χρόνο, τόν ὁποῖο προτι-µοῦσε νά τόν δώσει γιά τό ἔργοτᾹς ποιµαντικᾹς καί τᾹς διακο -νίας τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ.Ὅλα τά παραπάνω εἶναι λίγαµόνο λόγια γιά τό πολύπλευροἔρ γο πού ἐπιχείρησε νά κάνειστή µητρόπολη ἈττικᾹς καί Με-γαρίδος. Οἱ κοντινοί του ἄνθρω-ποι, οἱ συνεργάτες του, ἀλλά καίὁ λαός, πού ἔβλεπε αὐτό πού γι -νόταν καί γευόταν τόν γλυκόκαρ πό τᾹς ἐπισκοπικᾹς διακο -νίας του, µποροῦν νά ποῦν πολ-λά γεγονότα καί πολλές λεπτο-µέρειες. (συνεχίζεται στό ἑπόµενο τεῦχος)
Ἀρχιµ. Εἰρηναῖος Μπουσδέκης
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Ἐκλογή καί χειροτονία 
µητροπολίτου 

Ἀττικῆς καί Μεγαρίδος 
Νικοδήµου



Μιά πτυχή τῆς ζωῆς τοῦ µα-
καριστοῦ µητροπολίτη µας
Ἀττικῆς καί Μεγαρίδος πού

δέν ἔχει γίνει γνωστή στό ἐκ κλη -
σιαστικό πλήρωµα, εἶναι τά σχετι-
κά µέ τήν ἐκλογή του σέ ἐπίσκοπο.
Ἤδη στό σύντοµο βιογραφικό

του γιά τά ἱερατικά χρόνια του ἀνα-
φέραµε πώς µέ τήν ἀνάδειξη τοῦ
Ἱερωνύµου στόν ἀρχιεπισκοπικό
θρόνο ὁ π. Νικόδηµος Γκατζιρού -
λης µέ τόν π. Εὐθύµιο Στύλιο τοῦ
ζήτησαν ἄδεια γιά µεταπτυχιακές
σπουδές στό ἐξωτερικό.
Ἕνας κληρικός πού ἐπιθυµεῖ τό

ἐπισκοπικό ἀξίωµα δέν ζητάει τή
στιγµή πού ἀναδεικνύεται Ἀρχιεπί -
σκοπος πρόσωπο πολύ γνωστό του
νά φύγει στό ἐξωτερικό γιά σπου-
δές. Θά ἐπεδίωκε νά βρεθεῖ κοντά
του γιά νά προωθηθεῖ. Κι ἄν δέν
ὑπῆρχε ὁ Τρίκκης ∆ιονύσιος νά
ἀνα τρέψει τά σχέδιά τους, ὁ Ἀρχι -
επίσκοπος εἶχε ἤδη δώσει τήν εὐλο -
γία του καί οἱ δύο κληρικοί θά βρί -
σκονταν τά χρόνια τῆς ἀρχιεπι σκο -
πείας του στό ἐξωτερικό.
Ὅσο γιά τήν ἐκλογή στή µητρό-

πολη Ἀττικῆς καί Μεγαρίδος ὑπάρ -
χουν τά ἑξῆς δεδοµένα. Μετά τήν
ἄρνηση τῆς ἀποδοχῆς τῆς ἐκλογῆς
στή µητρόπολη αὐτή ἀπό τόν Βρε-
σθένης ∆ηµήτριο (Τρακατέλλη) ὁ
Ἀρχιεπίσκοπος ἀποφάσισε νά βο-
λιδοσκοπήσει πρό τῆς ἐκλογῆς τόν
ὑποψήφιο (δέν τό ἔκανε πάντα καί
γι྿ αὐτό ὑπῆρξαν ἐκλογές τῆς Συνό-
δου πού δέν τίς ἀποδέχθηκαν οἱ
ἐψηφισµένοι). 
Ὅταν, λοιπόν, πλησίασε τόν π.

Νι κόδηµο Γκατζιρούλη καί τοῦ ἐξ -
έ  φρασε τή θέλησή του νά τόν το-
ποθετήσει στήν Ἀττική, ἐκεῖνος ἀν -
τιστάθηκε καί ἀρνήθηκε µέ ἀπόλυ -
το τρόπο. Στό ἐπιχείρηµα τοῦ Ἀρχι -
επισκόπου ὅτι ἔχει ἀνάγκη ἀπό
συν εργάτες ἱκανούς γιά νά φέρει
σέ πέρας τό ἔργο του, ὁ π. Νικόδη -
µος τοῦ ἀντέτεινε ὅτι συνεργάζεται
στό πλευρό του ὡς πρεσβύτε ρος.
Στήν εὔλογη ἀντίρρηση τοῦ Ἀρχιε-
πισκόπου πού τόν ρωτοῦσε ποῦ θά
βρεῖ τότε τούς κατάλληλους γιά
ἀρχιερατεία, ὁ π. Νικόδηµος τοῦ
ἀπάντησε πώς ὑπάρχουν. Καί ὅταν
ὁ Ἀρχιεπίσκοπος τόν προκάλεσε
λέγοντάς του νά τοῦ ἀναφέρει κά-
ποια όνόµατα, ἐκεῖνος δέν δίστασε
νά τοῦ κατονοµάσει τόν π. Ἀγαθό-
νικο Φιλιππότη (κατά τραγική εἰ -
ρω νία ὁ ἱερωµένος αὐτός ἐπρόκει-
το µελλοντικά νά πάρει κοµµάτι
τῆς ἐπαρχίας του -τά Μεσόγεια- µέ
τήν ἀντικανονική κατάτµηση πού
ἔκανε ὁ ἀρχιεπίσκοπος Σεραφείµ
στήν µητρόπολή του πρό τῆς ἀντι-
κανονικῆς ἐκτοπίσεώς του). 
Ἡ συζήτηση αὐτή µέ τόν Ἀρχι -

επίσκοπο δέν ὁδήγησε πουθενά. Τό
θέµα, λοιπόν, ἦρθε καί πάλι σέ σύ -
σκεψη στή Σύνοδο.
Στό ἡµερολόγιο τοῦ µακαριστοῦ

Τρίκκης καί Σταγῶν ∆ιονυσίου ἀ -
ναφέρεται σ྿ αὐτήν τή σύσκεψη τῆς
Συ νόδου:    «6-4-68. Εἰς σύσκεψιν τῶν Συνο-δικῶν ἀναφέραµεν τά τοῦ ταξιδίουµας εἰς Φλώριναν...Κατελήξαµεν ἐπίσης νά προωθή -σωµεν εἰς τόν θρόνον Ἀττικῆς καί Με-
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γαρίδος τόν π. Νικόδηµον. ∆έν θέλεικαί προβάλλει ἀντίστασιν. Ἀνετέθηεἰς ἐµέ νά τοῦ ὁµιλήσω. Θά προσπα -θήσω νά τόν µεταπείσω, νά δεχθῆ τόνβαρύτατον αὐτόν σταυ ρόν...»
Ἀπό ὅ,τι φαίνεται ἐδῶ, µετά τή

συζήτηση στή Σύνοδο κατέληξαν
στό πρόσωπο τοῦ π. Νικοδήµου
Γκα τζιρούλη. Ἐπιφυλάχθηκε ὅµως
ἡ Σύνοδος γιά τήν ἐκλογή γιατί:«∆έν θέλει καί προβάλλει ἀντίστα -σιν». Ἀνετέθη λοιπόν ἡ προσπά θεια
γιά νά µεταπεισθεῖ στόν Τρίκκης
∆ιονύσιο. ∆έν θά τοῦ προέβαλλε
πλοῦτο καί ἐξουσία καί κοσµικές
ἀπολαύσεις γιά νά τόν πείσει. Θά
τόν προέτρεπε ἁπλά «νά δεχθῆ τόνβαρύτατον αὐτόν σταυρόν...» (πό-
σο βαρύς, πράγµατι, ἦταν αὐτός ὁ
σταυρός τῆς ἀρχιερωσύνης γιά τόν
π. Νικόδηµο!) 
Τήν ἑπόµενη µέρα ὁ Τρίκκης ∆ιο -

νύσιος εἶχε τή συνάντηση µέ τόν π.
Νικόδηµο. ∆ιαβάζουµε στό ἡµερο -
λόγιό του: «7-4-68 … Εἰς τάς 4µ.µ. ἐδέχθηντόν π. Νικόδηµον καί εἰς µακράνσυνοµιλίαν τόν ἔπεισα, ἐκλεγόµε-νος Μητροπολίτης Ἀττικῆς, νά µήἀρνηθῇ ἀλλά νά ἀποδεχθῇ τόν θρό -νον ὑπακούων εἰς τήν Ἐκκλησί -αν...»
Τελικά ὁ π. Νικόδηµος µετά ἀπό

µακρά συνοµιλία πείσθηκε ἀπό τόν
σεβαστό γέροντα -πού εἶχε τόν τρό -
πο νά ἀγρεύει τούς ἄξιους λειτουρ-
γούς καί νά τούς ἐπιστρατεύει στήν
ὑπηρεσία τῆς Ἐκκλησίας- νά ἀπο -
δεχθεῖ ὑπακούοντας στήν Ἐκκλη -
σία. Ἡ µέρα τῆς ἐκλογῆς ἔφθασε:  

«8-4-68. Ἔχοµεν κληθῆ ὑπό τοῦΠροέδρου τῆς Ἱ. Συνόδου εἰς συνε-δρίαν τήν 12ην π.µ. µέ θέµα τήν πλή -ρωσιν τῆς χηρευούσης Ἱ. Μητροπό-λεως Ἀττικῆς καί Μεγαρίδος. ὉΚύριος νά φωτίσῃ ὅλους µας νάἀναδείξωµεν τόν καλύτερον.Συνελθοῦσα ἡ Ἱ. Σύνοδος προέ-βη εἰς τήν ἐκλογήν τῶν Πανοσιολ.Ἀρχιµανδριτῶν Νικοδήµου Γκατ -ζιρούλη, Ἀναργύρου Σταµατόπου -λου καί Ἀγαθονίκου Φιλιππότη πρός καταρτισµόν τοῦ τριπροσώ -που ψηφοδελτίου διά τήν πλήρω-σιν τῆς κενῆς Ἱερᾶς ΜητροπόλεωςἈττικῆς καί Μεγαρίδος, ὑπέβαλεδέ τοῦτο τῷ Ὑπουργείῳ ἘθνικῆςΠαιδείας καί Θρησκευµάτων διά τάπεραιτέρω.10-4-68. Κατά τήν σηµερινήν, τε-λευταία πρό τοῦ Πάσχα συνεδρίαντῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἐτελέσθη τό Μι-κρόν καί Μέγα Μήνυµα τοῦ Θεοφι -λεστάτου ἐψηφισµένου Μητροπο -λίτου Ἀττικῆς καί Μεγαρίδος κ. Νι-κοδήµου καί ἀπεφασίσθη ὅπως ἡχειροτονία του τελεσθῇ τήν προ-σεχῆ Κυριακήν τῶν Βαΐων εἰς τόνΜητροπολιτικόν ναόν Ἀθηνῶν.Ἡλικίας 42 ἐτῶν ὁ νεοεκλεγείςἔχει δωδεκαετῆ ὑπηρεσίαν ἐν τῇἘκκλησίᾳ ὡς Κατηχητής, ἱεροκή -ρυξ, πνευµατικός, πρωτοσύγκελ-λος καί Ἀρχιερατικός ἐπίτροποςπροσφάτως δέ ὡς ἱεροκῆρυξ τῆςἈρχιεπισκοπῆς ὑπηρετεῖ ὡς ∆ιευ -θυντῆς Τύπου καί Ραδιοφωνίας τῆςἈποστολικῆς ∆ιακονίας. Κάτοχοςτῆς Γαλλικῆς, Ἀγγλικῆς, Ρωσικῆςκαί Γερµανικῆς συνέγραψεν πολλά
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βιβλία καί πλῆθος ἄρθρων. ∆ια -κρίνεται διά τό µειλίχιον τοῦ ὕ φουςκαί τήν εὐγένειαν τοῦ χαρακτῆρος.Πῶς, λοιπόν, νά µή εὐχαριστήσω-µεν ὁλοψύχως τόν Κύριον καί διάτήν νέαν Του αὐτήν εὐλογίαν καίχάριν πρός τήν Ἐκκλησίαν Του; Εὐ -λογητός ὁ Θεός!Μέ τήν ἁγίαν αὐτήν πρᾶξιν κλεί -ει καί ἡ περίοδος αὕτη τῆς πρό τοῦΠάσχα συνοδικῆς θητείας. Ἀναχω -ροῦ µεν ὅλοι αὔριον εἰς τάς ἐπαρ -χίας διά νά διέλθωµεν τάς πανσέ -πτους ἡµέρας τῶν Παθῶν τοῦ Κυ -ρίου καί τῆς ζωηφόρου Αὐτοῦ ἐνδό-ξου Ἀναστάσεως µετά τῶν ποιµνί -ων µας».
Ζωηρή ἐντύπωση µᾶς προξενεῖ ἡ

ἐσωτερική ἀνάγκη πού αἰσθάνεται
ὁ Τρίκκης νά εὐχαριστήσει τόν Θεό
«διά τήν νέαν Του αὐτήν εὐλογίανκαί χάριν πρός τήν ἘκκλησίανΤου». Ἡ ἀνάδειξη ἑνός ἐπιλέκτου
λειτουργοῦ στό ἀρχιερατικό ἀξίω-
µα ἀποτελεῖ ἀφορµή γιά εὐχαρι-
στία τοῦ Θεοῦ. Ἐξ ἴσου ἀξιοσηµεί -
ω τη καί ἡ ἐπισήµανσή του: «Μέ τήνἁγίαν αὐτήν πρᾶξιν κλείει καί ἡ πε-ρίοδος αὕτη τῆς πρό τοῦ Πάσχασυνοδικῆς θητείας». Ἁγία πράξη
µιᾶς Συνόδου εἶναι ἡ προώθηση στό
ὕψιστο λειτούργηµα τοῦ ποιµένα
τῆς Ἐκκλησίας ἑνός ἱκανοῦ καί
πνευµατικοῦ ἱερωµένου.
Ἡ µεγάλη µέρα τῆς χειροτονίας

τοῦ ἐκλεγέντος µητροπολίτου Ἀτ -
τι κῆς καί Μεγαρίδος Νικοδήµου σέ
ἐπίσκοπο ἔφτασε. Ὁ Ἀρχιεπίσκο-
πος τήν ἐπίσηµη αὐτή στιγµή στήν
ὁµιλία του ἐνώπιον ὅλου τοῦ λαοῦ

τοῦ Θεοῦ ἀπευθυνόµενος πρός τόν
π. Νικόδηµο εἶπε: «Τώρα, ἀφοῦ ὄχι µόνον δέν τόἐπεδίωξες ἀλλά καί µετῆλθες ὅλατά νόµιµα µέσα διά νά τό ἀποφύγῃς,σέ ἐκάλεσε καί σέ καλεῖ (ὁ Κύριος)νά γίνῃς ἀρχιερεύς». (Περιοδικό
«ΕΚΚΛΗΣΙΑ», 1 Μαΐου 1968, Ἀριθ.
Φύλ. 9, σελ. 195)
Στό φορτισµένο κλίµα τῆς µε-

γάλης στιγµῆς τῆς χειροτονίας ὁ
νέος µητροπολίτης ἀπευθύνει λίγα,
ἐλάχιστα λόγια στήν ἐκκλησιαστι-
κή σύναξη. Λέγει:«Μακαριώτατε,Σεβασµιώτατοι,Σᾶς εὐχαριστῶ θερµά γιά τήνἀγάπη σας.Παρακαλῶ, συγχωρῆστε µε, πούδέν µπορῶ, αὐτήν τήν ἱερή ὥρα, νάπῶ τίποτα οὔτε σέ σᾶς οὔτε στό λαότοῦ Θεοῦ.Μπροστά µου βλέπω τό Ἱερό Θυ -σιαστήριο, σάν ἄλλο Σινᾶ νά «κα  -π νί ζεται ὅλον, διά τό καταβεβηκέ-ναι ἐπ྿ αὐτό τόν Θεόν» (Ἐξοδ. ιθ’18). Ἀκόµα, αἰσθάνοµαι τίς πύρι-νες γλῶσσες τῆς Πεντηκοστῆς νάγεµίζουν τό χῶρο. Καί ἡ ἀνθρώπινηφύσι µου δέν ἔχει τήν δύναµι ν྿ ἀν -τέξῃ τό θαῦµα. Νά τό συλλάβῃ, νάτό ζήσῃ, νά τό ἐκφράσῃ.Γι྿ αὐτό τό λόγο, ἐπιτρέψτε µουνά προχωρήσω πρός τίς ἱερές βαθ -µίδες µέ ἐνατένισι καί σιωπή.Καί σεῖς, ἅγιε ∆έσποτα, καί ἡπαρεµβολή τῶν σεπτῶν Ἀρ χιε  ρέωνκαί οἱ ἀγαπηµένοι µου συµπρεσβύ -τεροι καί τό Χερουβικό τάγµα τῶνδιακόνων καί ὁ ἐκλεκτός λαός, ἡ                   
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Μα     καριστέ πατέρα µας, Νικόδη µε,
Προϊστάµενε τῆς λατρευτικῆς

αὐ τῆς σύναξης,
Πατέρα στοργικέ καί χαρισµα-

τικέ ποιµένα τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας
τῆς Ἀττικῆς καί Μεγαρίδος.
Καί πάλι ἡ ἐκκλησιαστική αὐτή

κοινότητα συνάχθηκε στήν Εὐχαρι -
στία. Καί πάλι τά παιδιά σου τά
σκορ πισµένα στήν ἐκκλησιαστική

περιφέρεια, πού σοῦ ἐµπιστεύθηκε
ὁ Κύριος καί σέ ἐξέλεξε ἡ Σύνοδος,
βρίσκονται τριγύρω ἀπό τό θυσια-
στήριο γιά νά προσφέρουν τήν
Εὐχαριστία στή µνήµη σου, νά προ -
σευχηθοῦν θερµά γιά τήν ἀνάπαυ-
ση τῆς ψυχῆς σου καί νά δεχθοῦν
ἀπό τά οὐράνια σκηνώµατα πού
τώρα κατοικεῖς τήν εὐχή σου καί
τήν εὐλογία σου. 
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Μνηµόσυνο
διωγµῶν καί ἐξορίας

Ἐπιµνηµόσυνη ὁµιλία 
στό τεσσαρακονθήµερο µνηµόσυνο 

τοῦ µακαριστοῦ µητροπολίτου Ἀττικῆς καί Μεγαρίδος 
κυροῦ Νικοδήµου

Ἐκκλησία ὁλόκληρη, προσευχηθῆ -τε. Προσευχηθῆτε θερµά, «ἵνα ἐπι -σκηνώσῃ ἐπ྿ ἐµέ ἡ δύναµις τοῦ Χρι -στοῦ» (Β’ Κορινθ. ιβ’ 9)». (Περιο-
δικό «ΕΚΚΛΗΣΙΑ», 1 Μαΐου 1968,
Ἀριθ. Φύλ. 9, σελ. 195-196)
Μπροστά στό θαῦµα τῆς χειρο-

τονίας ὁ δυναµικός π. Νικόδηµος
αἰσθάνθηκε ἀδύναµος, ὁ ἐντρυφής
θεολόγος νιώθει πώς βρίσκεται σέ
ἔνδεια νά συλλάβει τό τελούµενο,

ὁ λόγιος κήρυκας δυσκολεύεται νά
ἐφεύρει λόγους πού νά µποροῦν νά
περιγράψουν τήν ἐµπειρία τῆς στιγ-
µῆς. Προτίµησε «νά προχωρήσειπρός τίς ἱερές βαθµίδες µέ ἐνατένι-ση καί σιωπή». Ἕνα µόνο ζήτησε
τή στιγµή ἐκείνη: τήν προσευχή ὅ -
λης τῆς Ἐκκλησίας γιά νά ἐπισκη -
νώσει ἐπ྿αὐτοῦ ἡ δύναµη τοῦ Χρι-
στοῦ. Καί πλησίασε σιωπηλά τό θυ-
σιαστήριο νά ζήσει τό µέγα θαῦµα.



Καί συνέπεσε ἡ σύναξή µας αὐτή
µέ τόν σταυραναστάσιµο χαρα -
κτῆρα τῆς γιορτῆς τῶν µαθητῶν
τοῦ Χριστοῦ Ἰωσήφ καί Νικοδήµου
πού κήδεψαν τό νεκρό σῶµα τοῦ
Ἰησοῦ καί τῶν µυροφόρων µαθη-
τριῶν πού ἔσπευσαν νά ἀλείψουν
µέ µύρα τό σῶµα Του καί ἔγιναν
µάρτυρες τῆς ἀναστάσεώς Του.
Ὁ εὐσχήµων βουλευτής, ὁ «κε-

κρυµένος» µαθητής, «διά τόν φόβον
τῶν Ἰουδαίων», ὁ Ἰωσήφ, τόλµησε,
τή στιγµή πού ὅλα τελείωσαν, πού
ὁ διδάσκαλος ἦταν πιά νεκρός, µό-
νος ἐπάνω στό σταυρό, νά ζητήσει
τό σῶµα τοῦ Ἰησοῦ ἀπό τόν Πιλά-
το, νά πλησιάσει µέ φόβο καί σεβα-
σµό τό σταυρό τοῦ Κυρίου καί νά
κατεβάσει ἀπό τό σταυρό τό σῶµα
Του. Καί µαζί µέ τόν ἄλλο µαθητή,
τόν «ἄρχοντα τῶν Ἰουδαίων» καί
«νυκτερινό» µαθητή, τόν Νικόδηµο,
πού ἔφερε µεγάλη ποσότητα µεί -
γµα τος µύρων, ἄλειψαν τό σῶµα
τοῦ Κυρίου καί τό ἐνταφίασαν στό
κενό µνηµεῖο µέ τίς τιµές πού ἡ ἀγά -
πη τους ἤξερε νά προσφέρει.
Θυµόµαστε, ὅταν ἀκοῦµε αὐτά

τά γεγονότα, ἐσένα, τόν µακαριστό
ἐπίσκοπό µας, νά ἀποκαθηλώνεις
καί νά τυλίγεις, σάν τόν Ἰωσήφ, µέ
τό λευκό σεντόνι τό σῶµα τοῦ Ἰη -
σοῦ καί νά τό ἀποθέτεις µέσα στό
Ἱερό Βῆµα. Καί ἀπό κεῖ, παίρνον-
τας στούς ὤµους σου τό νεκρό σῶ -
µα τοῦ Κυ ρίου νά τό λιτανεύεις στό
κενό µνη µεῖο στό µέσον τοῦ ναοῦ. 
Οἱ εἰκόνες αὐτές, πατέρα µας, νά

φέρεις τόν σταυρό, νά στέκεσαι κά-

τω ἀπό αὐτόν καί νά λιτανεύεις τό
νεκρό σῶµα τοῦ Ἰησοῦ, σηµατοδό -
τησαν τή ζωή τῆς ἀφιέρωσης, τῆς
ἱερωσύνης καί τῆς ἀρχιερωσύνης
σου.
Εἶδες, ἀπό τήν ἀρχή, τή ζωή τῆς

ἀφιέρωσής σου ὡς ἕνα σταυρό. Αἰ -
σθανόσουν νά σταυρώνεται µέσα
σου ὁ κόσµος, νά παύει νά σέ θέλγει
καί νά σέ µαγεύει,  καί ὁ ἴδιος νά σταυ-
ρώνεσαι γιά τόν κόσµο, νά µή σέ
αἰσθάνεται ὁ κόσµος σάν ἕνα δικό
του κοµµάτι ἀλλά σάν κάτι ξένο καί
νεκρό γι྿ αὐτόν. Εἶδες τή ζωή τῆς
ὁλοκληρωτικῆς ἀφοσίωσης στό
Θεό ὡς µιά νέκρωση τοῦ «παλαιοῦ
ἀνθρώπου», γιά νά ἀναστηθεῖ ὁ νέ -
ος «ἐν Χριστῷ» ἄνθρωπος. 
Τήν ἱερωσύνη τήν ἔζησες, ἀπό

τήν πρώτη στιγµή, ὡς τή συµµε-
τοχή στό κενωτικό µυστήριο τοῦ
σταυροῦ. Ἔβλεπες τόν ἑαυτό σου
ὡς ἀνάξιο ὑπηρέτη καί τιποτένιο
δοῦλο πού ἔπρεπε νά πλύνει τά πό-
δια τῶν µαθητῶν του. Ὡς τόν πνευ -
µατικό ποιµένα πού ὄφειλε νά θυ-
σιάσει τήν ἴδια τή ζωή του γιά τά
λογικά πρόβατά του.
Κι ὅταν ἀνέβηκες καί τήν τελευ-

ταία βαθµίδα τῆς ἀρχιερωσύνης,
δέν ἔτρεφες αὐταπάτες. Γνώριζες
ὅτι ἡ ἀρχιερωσύνη, κατά µίµηση
τῆς ἀρχιερωσύνης τοῦ Χριστοῦ, ἦ -
ταν ἕνας ὀδυνηρός σταυρός, µιά
ὁλοκληρωτική προσφορά ὑπέρ τῆς
ποίµνης σου. Ὁ Μέγας Ἀρχιερέας
Χριστός τελεσιούργησε τή µεγάλη
θυσία, προσέφερε τόν ἴδιο τόν ἑαυ-
τό του «ὑπέρ τῆς τοῦ κόσµου ζωῆς
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καί σωτηρίας». Ὁ ἴδιος «θύτης καί
θύµα», «προσφέρων καί προσφερό -
µενος καί διαδιδόµενος». Καί σύ ἤ -
σουν ἕτοιµος ὄχι µόνον νά προσφέ -
ρεις τή θυσία τοῦ Χριστοῦ ὑπέρ τοῦ
λαοῦ ἀλλά καί νά προσφερθεῖς καί
ὁ ἴδιος, κατά µίµηση τοῦ Χριστοῦ,
χάριν τοῦ πιστοῦ λαοῦ σου.
Θέλησε ὁ Θεός, ἀγαπητέ πατέρα

µας, ἡ ὁλοκληρωτική προσφορά
σου νά µήν περιορισθεῖ στήν ποι-
µαντική φροντίδα τοῦ λαοῦ τῆς ἐπ -
αρ χίας σου, στήν ἀγωνία καί τήν
µέ ριµνα γιά τήν κατήχηση καί οἰκο -
δ ο  µή τοῦ πληρώµατος τῶν πι -
στῶν, στίς ἀκούραστες προσπάθει -
ες γιά ὑλική καί πνευµατική στήρι -
ξη τοῦ ποιµνίου σου, στήν καθοδή -
γηση τῆς ἐµπιστευθείσας  σέ σένα
Ἐκκλησίας στή βασιλεία τοῦ Θεοῦ. 
Ἐπωµίστηκες καί ἄλλο, βαρύτε-

ρο ἀκόµα, σταυρό. Ἀποκόπηκες βί -
αια, αὐθαίρετα, ἀντικανονικά καί
παράνοµα ἀπό τό λαό πού τό Ἅγιο
Πνεῦµα σέ ἐγκατέστησε ποιµένα.
Ἀποσπάστηκες ἐσύ, ὁ πραγµατικός
καί πνευµατικός πατέρας, ἀπό τά
ἴδια τά παιδιά σου. Ἐκδιώχθηκες,
χω ρίς ποτέ νά ἀπαγγελθεῖ ἐναν-
τίον σου κατηγορία, χωρίς νά κα-
ταδικασθεῖς ἀπό ἐκκλησιαστικό δι-
καστήριο, ὅπως οἱ Κανόνες τῆς Ἐκ -
κλησίας τό ἀπαιτοῦν. Σήκωσες σα -
ράν τα ὁλόκληρα χρόνια τό σταυ ρό
τοῦ διωγµοῦ ἀπό τούς ἀδελ φούς
σου ἀρχιερεῖς. Ἔζησες ἴδιες ἐσωτερι -
κές καταστάσεις, ἴδιο πόνο ψυχῆς
µέ τόν ἀγαπηµένο ἅγιό σου, τόν
Γρηγόριο τόν Θεολόγο, πού πρίν
ἀπό χρόνια µετέφρασες τούς αὐτο-

βιογραφικούς στίχους του. Καί γι྿
αὐτό, θά µποροῦσες καί σύ νά ψελ -
λίσεις τά παρακάτω λόγια τοῦ ἁ -
γίου, πού ἐξέφραζαν τόν πόνο τῆς
ψυχῆς του:
«Στερήθηκα τό λαό,
στόν ὁποῖο τό Ἅγιο Πνεῦµα µ
ἐγκατέστησε ποιµένα.
Tά πνευµατικά µου παιδιά ἄλλα
τά ἄφησα,
ἀπό ἄλλα ἀποσπάστηκα,
κι ἀπό ἄλλα δέν τιµήθηκα σάν
πατέρας!
Ὤ, πόσο εἶµαι ἄθλιος πατέρας!
Oἱ συνθῦτες µου εἶναι ἀπέναντί
µου δυσµενεῖς
πιό πολύ κι ἀπ τούς ἐχθρούς,
χωρίς νά φοβοῦνται
µήτε τή µυστική Θεία Tράπεζα,
κι ἄν ὄχι τίποτε ἄλλο,
οὔτε τούς κόπους µου τούτους,
πού πολλές φορές κι οἱ πονηροί
συνηθίζουν νά τιµοῦν.
Oὔτε θέλουν νά θεραπεύσουν
κάποιο φρόνηµα ἀλαζονείας,
ἀλλά ἕνα καί µόνο ἀναπνέουν,
τή δική µου ἀτίµωση».
Ἀναδέχθηκες καί σύ, µακαριστέ

ἐ πίσκοπέ µας, τίς ἀναίτιες τιµωρίες,
τίς σκληρές ὕβρεις, τίς ἐµπαθεῖς συ -
κο φαντίες, τήν ταπεινωτική περι -
φρόνηση, τήν  ἐξευτελιστική ἀτίµω-
ση καί τήν βίαιη ἀπώθηση στό πε-
ριθώριο τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς
ἀ πό τούς συλλειτουργούς σου ἀρχ -
ι   ε ρεῖς. Ὅταν τήν ἡµέρα τῆς ἐξοδίου
ἀκολουθίας τοῦ ἀγαπητοῦ ἀδελ -
φοῦ σου Λαρίσης Θεολόγου ἐκφω-
νοῦσες τήν ἀποχαιρετιστήρια ὁµι -
λία σου, περιέγραφες µέ περισσή εὐ -
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κρίνεια καί ἐνάργεια τήν ἐµπειρία
τοῦ διωγµοῦ του, πού ἦταν διω γµός
πού καί σύ βίωνες ἐξ ἴσου. Ἔλεγες
πρός τόν κοιµηθέντα ἀδελφό σου:   
“Ἀδελφέ Θεολόγε,
Oἱ «ἀδελφοί» σου, οἱ «συνεπίσκο-

ποί» σου καί «συλλειτουργοί» σου
«ἔθηκαν ἐπί τήν κεφαλήν σου στέ -
φανον ἐξ ἀκανθῶν»... 
Eἰκοσιδυό ὁλόκληρα χρόνια βη -

µά τι σες στήν κοιλάδα τοῦ θανάτου.
Γεύτηκες τό ἀνάδελφο τῶν «ἀδελ -
φῶν». Tό ἄσβεστο µῖσος τῶν «κη -
ρύ κων τῆς ἀγάπης». Tόν πόλεµο
τῶν «λειτουργῶν τοῦ Mυστηρίου
τῆς εἰρήνης». Tίς σκληρές καταδί -
κες... Tά σπρωξίµατα στούς τόπους
τῆς προσφορᾶς τῆς ἀναίµακτης ἱε -
ρουργίας. Tίς ἀπειλές. Tίς συκοφαν -
τίες. Tήν πληρωµένη παραπληρο -
φόρησι. 
Kαί σύ ἔµεινες ἄτρωτος. Ἀνίκη -

τος. ∆ιατήρησες τήν ἁγνότητα τῆς
καρδιᾶς...» 
Καί συνέχισες, µακαριστέ πατέ -

ρα µας, ἀπευθυνόµενος στόν ἀγα -
πητό ἀδελφό σου Θεολόγο:   
“Xαµογέλασες µέσα στή σκοτει-

νιά τοῦ διωγµοῦ. Προσευχήθηκες
στήν ἐρηµιά τῆς ἐξορίας. Ἔδωσες
τό στῖγµα τοῦ ἀληθινοῦ ποιµένα.
Πού «τήν ψυχήν αὐτοῦ τίθησιν ὑ -
πέρ τῶν προβάτων» (Ἰωάν. ι΄ 11).
Ἔγινες ὁ σηµαιοφόρος τῆς Ἀρχιε -
ρω σύνης. Tό πρόσωπο τῆς ἀναφο -
ρᾶς, γιά τούς ποιµένες τῆς τρίτης
χι   λιετίας”. 
Αὐτά ἔλεγες στόν µαρτυρικό ἐπί -

σκοπο Λαρίσης Θεολόγο, ἀλλά κι
ἐσύ, πατέρα µας, σαράντα ὁλόκλη -

ρα χρόνια ὑπέφερες τά ἴδια. Εἶδες
Ἀρχιεπισκόπους, µέ µιά δράκα ἀν -
θρώπων γύρω τους, νά σπρώχνουν
τά διοικητικά σώµατα τῆς Ἐκκλη -
σίας σέ ἀκρότητες καί ἐµπαθεῖς
συµπεριφορές εἰς βάρος σου. Ἄλ -
λους συνεπισκόπους σου νά θυσιά-
ζουν ἐπανειληµµένα τήν ἀλήθεια
καί τό δίκαιο χάριν τῆς σκοπιµό -
τητας καί τοῦ καιροσκοπισµοῦ. Καί
τρίτους συλλειτουργούς, ἀδελ φούς
καί φίλους σου νά φοβοῦνται νά
σταθοῦν µέ παρρησία ἀπέναντι
στήν ἐπισκοπική αὐθαιρεσία τῶν
ἄλλων, ἄν ὄχι γιά δική σου µόνο
χάρη, ἀλλά, τό µεῖζον, γιά τήν ὑπε-
ράσπιση τῆς λειτουργίας τῆς Συνό-
δου µέσα στά πλαίσια τῶν Ἱερῶν
Κανόνων. 
∆ιαπίστωσες, µέσα στίς τέσσα-

ρες δεκαετίες πού διήρκησε ὁ διω -
γµός ἐναντίον σου, τή διαπλοκή
τῶν παρανοµούντων ἀρχιερέων
µέ τήν ἐκτελεστική, τήν νοµοθετική
καί τήν δικαστική ἐξουσία. Συνεχεῖς
ἦταν οἱ παρεµβάσεις τῶν ἀρχιε -
ρέων διωκτῶν σου πρός τούς ἀν -
θρώπους τῆς ἐξουσίας γιά νά συνε -
χίζουν τήν ξέφρενη πορεία τῆς αὐ -
θαιρεσίας καί παρανοµίας ἐναντίον
σου. ∆έν δίστασαν νά παρέµβουν
ἀκόµα καί στήν ἀνεξάρτητη δικα-
στική ἐξουσία γιά νά πνίξουν τό
ἀποδειγµένο  δίκαιό σου.
Καί σάν νά µήν ἔφταναν ὅλα αὐ -

τά, ἐξαπέλυαν ἐναντίον σου τό νους
ὁλόκληρους λάσπης: ὁ ἀντικανονι -
κός, ὁ ἱερωνυµικός, ὁ ζωηκός, ὁ χουν-
τικός, ὁ ἀκοινώνητος καί χίλια δυό
ἄλλα.
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Σ྿ ὅλον αὐτόν τόν διωγµό, τόν
ἐ ξευτελισµό καί τήν περιθωριοποί -
ηση πού σοῦ ἐπέβαλαν ἔµενες ἤρε-
µος. ∆έν ἐπέτρεψες ὅλος αὐτός ὁ
κατατρεγµός νά µολύνει τήν ψυχή
σου µέ ἐµπαθῆ αἰσθήµατα. «Νἆναι
καλά οἱ ἀδελφοί µας» ἔλεγες «νἄ -
χουνε τήν εὐχή µας». Καί τήν ἴδια
στι γµή σχολίαζες µέ φοβερό πόνο
τίς ἐκτροπές αὐτῶν τῶν λίγων ἐπι -
σκόπων πού πῆραν στά χέρια τους
τά ἡνία τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἐξουσί -
ας. Ἔλεγες: «Αὐτή εἶναι ἡ Ἐκκλησία
τοῦ Χριστοῦ;» Καί ἀναρωτιώσουν:
«Πῶς ἡ Ἐκκλησία θά πορευθεῖ στό
ἔργο της µέ αὐτούς τούς ἀνθρώ -
πους;» 
Καί ἀπό κεῖ καί πέρα συνειδητο-

ποιοῦσες τό χρέος σου. ∆έν µποροῦ -
σες νά µείνεις σιωπηλός. Ἔπρεπε νά
ἀναδείξεις τό εὐαγγελικό καί πατε-
ρικό βίωµα στόν πιστό λαό τοῦ Θε-
οῦ. Ὄφειλες νά ἀντιδιαστείλεις στήν
γνησιότητα τῆς ἐµπειρίας τῆς Ἐκ -
κλησίας τό κίβδηλο τῆς αὐθαιρεσί -
ας, τῆς παρανοµίας καί τοῦ ἀµορα -
λισµοῦ. Ἤσουν ὑποχρεωµένος νά
στιγµατίσεις ἀκραῖες ἐκτροπές πού
κάνουν τό σῶµα τῆς Ἐκκλησίας νά
νοσεῖ καί νά κινδυνεύει. 
Ἡ γραφίδα σου ἐξέπεµπε ἕνα σῆ -

µα κινδύνου γιά τήν Ἐκκλησία, πού
ἔγινε ἀντιληπτό ἀπ྿ ἄκρου εἰς ἄ κρον
τῆς χώρας µας. Ξαφνικά ὁ λόγος
σου ξεπέρασε τά ὅρια τῆς ἐπαρχίας
σου καί ἔγινε ἕνας λόγος καθολικός,
γιά νά ἐγείρει τίς ὀρθόδοξες συνει-
δήσεις. 
Πρόβαλες τήν Ἐκκλησία ὅπως

τήν εἶδαν ἡ Γραφή καί οἱ Πατέρες

µας. Τήν κοινωνία τῶν ἁγίων πού
ζεῖ σέ κοινωνία µέ τόν Κύριο. Τήν
ἁγιοπνευµατική κοινότητα πού ἀ -
φήνει ἐλεύθερα νά λειτουργοῦν τά
χαρίσµατα γιά τήν οἰκοδοµή τοῦ
σώµατος. 
Στή συνέχεια παρέθετες ἐνηµε -

ρωτικά τήν τρέχουσα ἐκκλησιαστι-
κή ἐπικαιρότητα καί διαπίστωνες
πικρά πόσο µακριά βρίσκεται ἀπό
τά πατερικά πρότυπα. Τά κείµενά
σου γίνονταν ἕνας θρῆνος γιά τόν
ἐκπεσµό τῶν ἐκκλησιαστικῶν πρα -
γµάτων καί ἕνα ἐγερτήριο σάλπι-
σµα γιά τήν ἐπιστράτευση ὅλων
τῶν ὑγιῶν δυνάµεων τῆς Ἐκκλη -
σίας µέ σκοπό τήν ἀναστροφή τοῦ
κλίµατος.
Πολλοί συλλειτουργοί σου κα -

τηγοροῦσαν τήν ὀξύτητα καί ἐπι-
κριτικότητα τοῦ λόγου σου. ∆έν δι-
έψευδαν ὅµως τά γεγονότα πού
στιγµάτιζες, δέν διατύπωναν ἀντι ρ-
ρητικό λόγο γιά τίς κρίσεις σου στά
γεγονότα αὐτά. Στόν ὄγκο, τήν
ἔνταση καί τή βαρύτητα τῶν κει-
µένων σου, πού δηµοσιοποιήθηκαν
στό λαό τοῦ Θεοῦ ὡς µιά κραυ γή
ἀγωνίας καί ἕνας θρῆνος ἐκπεσµοῦ,
ἡ ἀντίδραση τῶν συνεπισκόπων
σου γιά νά ἀνατρέψουν τά κείµενά
σου ἦταν ἐλάχιστη ὡς µηδενική. Ὁ
ἱστορικός τοῦ µέλλοντος τή σιωπή
αὐτή τῶν µελῶν τῆς σηµερινῆς ἱε -
ραρχίας τῆς Ἐκκλησίας στά κείµε-
να σου θά τήν ἀντιληφθεῖ ὡς µιά
ἐπιβεβαίωση τῶν ἀνησυχι ῶν, τῶν
προβληµατισµῶν καί τῆς ἀλήθειας
πού αὐτά περιέχουν.
Μέ τό πέρασµα τοῦ χρόνου τό
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σῆµα κινδύνου ἐλήφθη. Οἱ συνειδή-
σεις τῶν πιστῶν ὅλης τῆς ἐπικρά-
τειας ξύπνησαν. Ὁ λαός τοῦ Θεοῦ
ἄρχισε νά εὐαισθητοποιεῖται. Ὁ πό-
νος σου γιά τούς δικούς σου διωγ-
µούς, τίς δικές σου ἐξορίες ἔγινε πό-
νος τοῦ πληρώµατος τῆς Ἐκκλησί -
ας. Ὁ λαός πού µποροῦσε νά βρί -
σκε ται κοντά στόν ἐπίσκοπό του
στάθηκε στό πλευρό σου. Σοῦ ἔδει-
ξε τήν ἀγάπη του, τήν ἔµπονη συµ -
µετοχή στό πάθος σου. Σιγά-σιγά
ὁ σταυρός σου γινόταν πιό ἐλα -
φρύς. Τόν ἐλάφραινε ἡ ἀγάπη τῶν
πιστῶν πού συνέπασχαν µαζί σου.
Τήν ἴδια στιγµή ὅµως ὁ πόνος ἁ -
πλωνόταν ὅλο καί πιό πέρα. Θρη-
νοῦσε καί ὀλόλυζε ἡ Ἐκκλησία. Οἱ
πιό κοντινοί σου σέ στήριζαν µέ τήν
παρουσία τους στό πλευρό σου καί
στούς ἀγῶνες σου. Μέ τήν ἅρση
ἑνός µέρους τοῦ σταυροῦ σου. Οἱ
πιό µακρινοί σέ ἐνίσχυαν µέ τήν
ἀγάπη καί τήν προσευχή τους. 
Μ྿αὐτόν τόν ἐπώδυνο τρόπο,

µακαριστέ ἐπίσκοπέ µας, παιδαγώ -
γη σες τόν πιστό λαό στή συµµετο -
χή στήν σταυραναστάσιµη πο ρεία
του. Ἔτσι, τά στίγµατα τοῦ σταυ -
ροῦ πού ἔφερες τά µοιράστηκες µέ
τόν πιστό λαό. Ὁ λαός µέσα ἀπ྿
αὐ τή τήν πολυχρόνια ἐπικοινωνία
µαζί σου πῆρε τά µηνύµατα, ἔγινε
συµµέτοχος τῶν προβληµατισµῶν
καί τῆς ἀγωνίας γιά τήν Ἐκκλησία,
παρατάχθηκε σέ µάχη, στάθηκε σέ
προσευχή. Βρέθηκε σέ κοινωνία µέ
τόν ἐπίσκοπο τῆς καθολικῆς Ἐκκλη -
σίας Νικόδηµο.
Αὐτό δέν τό µέτρησαν κάποιοι

πού εἶχαν τήν ἀτυχῆ ἔµπνευση νά
σέ στιγµατίσουν, ἀγαπητέ µας πα-
τέρα, ὡς «ἀκοινώνητο». Ἦταν ἕνας
ἐµπαθής καί σκόπιµος χαρακτηρι -
σµός. Ἀπέβλεπε ἀπό ἐκκλησιαστι -
κῆς πλευρᾶς στή σπίλωση τοῦ ὀνό-
µατός σου καί στή βίαιη περιθω -
ριοποίησή σου µέ τή διασπορά ἑνός
κλίµατος τροµοκρατίας. Κυρίως,
ὅ µως, ἀπέβλεπε στή δεύτερη ἀντι-
κανονική καί παράνοµη ἔκπτωσή
σου ἀπό τήν µητρόπολή σου. Ὁ
σκοπός τῆς ἐπιβολῆς του, ἡ δεύτε-
ρη ἔκπτωσή σου, ἐπιτεύχθηκε καί ἡ
προσπάθεια περιθωριοποίησής σου
ἐπιδιώχθηκε. Κανένας ὅµως ἀπό
τούς συνεπισκόπους σου δέν πίστε-
ψε σ྿ αὐτό τό ψευδοεπιτίµιο. Στά
λό για τους τό σχολίαζαν ὡς ἀνύ -
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παρκτο, καί στήν πράξη ἐπανει -
ληµ µένα κάποιοι ἀπ྿ αὐτούς τό ἀ -
γνό ησαν. ∆έν θέλησαν ὅµως µέχρι
τή µέρα τῆς ἐκδηµίας σου νά τό ἅ -
ρουν. ∆έν κατανόησαν ὅµως ποτέ
ὅτι ἡ ἐπαφή ἑνός ἐπισκόπου µέ τόν
λαό δέν καταργεῖται µέ µιά ἀντι-
κανονική καί αὐθαίρετη συνοδική
ἀπόφαση. Ἐσύ εἶχες πάντα τή βε-
βαιότητα καί ἔλεγες: “ἡ παρουσία
τοῦ λαοῦ (κοντά στόν ἐπίσκοπο)
µέσα στήν ἀτµόσφαιρα τῆς ἀγά πης
καί τῆς προσευχῆς συγκροτεῖ τήν
πραγµατική Σύνοδο. Σύνοδο «ἐν
παροξυσµῷ ἀγάπης» καί «ἐν κοι-
νωνίᾳ Πνεύµατος Ἁγίου». Καί ἡ
Σύνοδος αὐτή παίρνει τίς ἀποφά -
σεις της καί δίνει τή µαρτυρία της.
Kαταθέτει τά ἀδιάψευστα ἱστορι-
κά στοιχεῖα. Kαί τά συνοδεύει µέ
τήν πληροφορία τῆς καρδιᾶς καί
µέ τήν ὁµόφωνη ψῆφο τῆς συνειδή-
σεως” (ὁµιλία στήν ἐξόδιο ἀκολου -
θία τοῦ Λαρίσης Θεολόγου). 
Σέ µιά τέτοια πραγµατική σύνο-

δο βρίσκεται σήµερα ἡ Ἐκκλησία
συναγµένη καί προσευχόµενη γιά
σένα, τόν µακαριστό ἐπίσκοπό της,
στόν Κύριο. 

Καί δέεται σέ σένα πού παρε -
δρεύ εις στό θρόνο τῆς χάριτος τοῦ
Θεοῦ. 
Ἀρχιθύτη στόν ἀπόµακρο αὐτό

τόπο τῆς ἐξορίας σου, νά θυµᾶσαι
καί νά δέεσαι γιά τή µοναστική
κοινότητα καί τό ποίµνιο πού ξε-
κούρασε µέ τήν ἀγάπη του τούς πό-
νους σου καί τροφοδοτήθηκε ἀπό
τόν πνευµατικό πλοῦτο καί τίς ἐµ -
πειρίες σου.
Ποιµένα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀτ -

τικῆς καί Μεγαρίδος, ὁδήγησε µέ
τίς εὐχές σου τά ἀπορφανισµένα
παι διά σου στήν ποίµνη τῶν ἐκλεκ-
τῶν τοῦ Θεοῦ.  
Μαρτυρικέ ἐπίσκοπε, καθοδήγη -

σε τούς ποιµένες καί τόν λαό σου
νά δίνουν τήν µαρτυρία τους σ྿
ἕναν ἐκκοσµικευµένο λαό καί σέ µιά
πάσχουσα Ἐκκλησία.
Ἐπίσκοπε τῆς καθολικῆς Ἐκκλη -

σίας, νά συνεχίσεις νά δέεσαι γιά
τήν ἑλληνική Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία
πού µέ τόσο πόνο εἶδες τίς πληγές
της καί µέ τόση τόλµη κινήθηκες γιά
τή θεραπεία τους.

Ἀρχιµ. Εἰρηναῖος Μπουσδέκης
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Ἡ «Ἐλεύθερη Πληροφόρηση» στό διαδίκτυο.

∆ιεύθυνση: www.el�pliroforisi.gr

Καί οἱ Ἐκδόσεις «Σπορά» στό διαδίκτυο

(γιά µιά γνωριµία µέ τό συγγραφικό ἔργο τοῦ 

Μητροπολίτου Ἀττικῆς καί Μεγαρίδος κυροῦ Νικοδήµου)

∆ιεύθυνση: www.spora.gr


