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Διαθήκη κληρονοµιά στήν Ἐκκλησία

Συνήθως οἱ ἄνθρωποι ψάχνουν τίς διαθῆκες γιά νά ἀνακαλύψουν κάποια κληρο-
νοµιά πού τούς χαρίζεται ἀπό τόν κεκοιµηµένο διαθέτη. Στή Διαθήκη τοῦ µα  -

καριστοῦ Μητροπολίτου Ἀττικῆς καί Μεγαρίδος Νικοδήµου, ὅµως, ἡ κληρονοµιά
χαρίζεται σ’ ὁλόκληρη τήν Ἐκκλησία. Ἀνακαλύπτουµε τό θησαυρό πίσω ἀπό τόν
λακωνικό λόγο του:

Τή δοξολογική καί εὐχαριστιακή στάση του µέσα σέ κόπους, µόχθους καί περιπέ-
τειες.

Τήν εὐχαριστία καί γιά τή θησαυρισµένη ἐµπειρία τῆς σταυρωµένης ἀρχιερω -
σύνης του.

Τούς ἀποστολικούς ἀσπασµούς καί τίς εὐλογίες του στούς ἀδελφούς καί συµµο-
ναστές του, τίς εὐχαριστίες καί τίς εὐλογίες στούς ἐκλεκτούς ἀδελφούς καί συνεργούς
του, τήν εὐγνωµοσύνη στούς ἐπώνυµους καί ἀνώνυµους πού τοῦ συµπαραστάθη-
καν στήν περίοδο τῆς ἔσχατης στέρησής του. 

Τήν εὐλογία πού ἀφήνει ἰδιαίτερα στό ἀγαπηµένο ποίµνιο τῆς Μητροπόλεως
Ἀτ τικῆς καί Μεγαρίδος, τό ὁποῖο ποτέ δέν ἐγκατέλειψε µέ τή θέλησή του, ποτέ δέν
τό ξέχασε στίς προσευχές του καί χάριν τοῦ ὁποίου ἔδωσε ὅλες τίς ἐκκλησιαστικές
µάχες γιά τήν κανονική λειτουργία στό χῶρο τῆς Ἐκκλησίας. 

Τήν διάθεσή του, τά βιβλία του, τή µοναδική περιουσία του, πού ἀφιέρωσε στήν
Ἐκκλησία κατά τή διάρκεια τῆς ζωῆς του,  νά τά χαρίσει µετά τό θάνατό του καί πά-
λι στό ἱεραποστολικό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας. 

Τήν ἐκζήτηση ἀπό τήν Ἐκκλησία τῆς προσευχῆς Της, γιά νά ἔχει “καλήν ἀπολο -
γίαν” ἐνώπιον τοῦ Κυρίου του. 

Ἀποστολικά βιώµατα καί ἐµπειρίες καί ἀποστολικές εὐχές καί εὐλογίες ἐκφράζει
ἡ Διαθήκη καί αὐτή εἶναι ἡ κληρονοµιά πού ἄφησε ὁ µακαριστός ἐπίσκοπος στήν
Ἐκκλησία.
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Ἰδιόγραφη ∆ιαθήκη 
Μητροπολίτου ἈττικᾹς καί Μεγαρίδος Νικοδήµου

(∆ηµοσιευθεῖσα νοµίµως στά ∆ικαστήρια τῶν Ἀθηνῶν τήν 8ην-10-2013)

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΙ∆ΟΣ

ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ                              24 Αὐγούστου 2007
Μνήµη Ὁσίου Κοσµ τοῦ Αἰτωλοῦ

∆οξάζω καί εὐχαριστῶ τόν Κύριόν µου, γιατί µέ ἀξίωσε νά διακονήσω
«ἐν κόπῳ καί µόχθῳ» (Β΄ Κορινθ. ια΄ 27) τό Πανάγιο Θυσιαστήριο καί νά
θησαυ ρί σω τήν ἐµπειρία µις σταυρωµένης Ἀρχιερωσύνης.

Ἀσπάζοµαι τούς ἀδελφούς µου καί συµµοναστές µου τούς «συγκοινωνή-
σαντές µου τῇ θλίψει» (Φιλιπ. δ΄ 14). «∆ώη (αὐτοῖς ὁ Κύριος) κατά τόν
πλοῦτον τᾹς δό ξης αὐτοῦ δυνάµει κραταιωθᾹναι διά τοῦ Πνεύµατος αὐτοῦ
εἰς τόν ἔσω ἄνθρωπον» (Ἐφεσ. γ΄ 16).

Εὐχαριστῶ καί ἀντιπροσφέρω τήν εὐλογία µου στούς ἐκλεκτούς ἀδελ -
φούς καί συνεργούς «οἵ ἐµαρτύρησαν τῇ ἀγάπ᾽ ἐνώπιον ἐκκλησίας» (Γ΄
Ἰω  άν. 6) «µηδέν λαµβάνοντες ἀπό τῶν ἐθνικῶν» (7). «Ὁ Θεός καί πατήρ
ἡµῶν καί ὁ Κύριος ἡµῶν Ἰησοῦς Χριστός... πλεονάσαι καί περισσεύσαι τῇ
ἀγάπ᾽ τῇ εἰς ἀλλήλους καί εἰς πάντας» (Α΄ Θεσ. γ 11, 12).

Στούς ἐπώνυµους καί ἀνώνυµους, πού «ἅπαξ καί δίς εἰς τήν χρείαν µου
ἔπεµψαν» (Φιλιπ. δ. 16) κατά τήν περίοδο τᾹς ἔσχατης στέρησής µου, καί
βοήθησαν στήν ἐπιβίωση καί ἐµοῦ καί τᾹς γηραις ἀείµνηστης µητέρας
µου, καταλείπω ὡς µοναδικό, φτωχό ἀντίδωρο τήν πηγαία εὐγνωµοσύνη
µου.

Στό ἀγαπηµένο ποίµνιο τᾹς Μητροπόλεως ἈττικᾹς καί Μεγαρίδος ἀφή-
νω τήν εὐλογία µου καί ζητῶ τήν ἀπό καρδίας του συγχώρηση καί τήν προ -
σευχή του.

Περιουσία κινητή ἤ ἀκίνητη δέν ἀπέκτησα καί δέν µοῦ προκύπτει
πρόβληµα δια θέσεώς της.

Τά ἄµφιά µου, τά βιβλία τᾹς προσωπικᾹς µου βιβλιοθήκης καί τά βι βλία
πού µέ ἀξίωσε ὁ Κύριος νά συγγράψω, τά ἔχω ἐκχωρήσει, πρό πολλοῦ, στή
µοναστική µας Ἀδελφότητα καί στό Ἱεραποστολικό της ἔργο.

Ἀδελφοί µου, προσευχηθᾹτε νά ἔχω «καλήν ἀπολογίαν» ἐνώπιον τοῦ
Κυρίου µου.

ὁ ἈττικᾹς Νικόδηµος



Ἀξίζει τόν κόπο, παρενθετικά, νά
ποῦµε δυό λόγια καί γιά µιά κί -

νη ση ἀπρέπειας πρός 10 ἐκ τῶν 12
ἐκθρονισθέντων µητροπολιτῶν ἐκ
µέρους πρωτοστατῶν τᾹς ἐκκλησι -
α στικᾹς ἀνωµαλίας. Μιά ἑβδοµάδα
µετά τή συνεδρία τᾹς Συνόδου πού
ἐκθρόνισε τούς 9 τελευταίους ἐκ
τῶν 12, στίς 18-7-1974, ἡ κουτσουρε -
µένη Σύνοδος πᾹρε ἀπόφαση τούς
µέν ∆ιδυµοτείχου Κωνσταντίνο καί
Κιλκισίου Χαρίτωνα νά τούς ὀνο-
µάσει πρώην, τούς δέ ὑπόλοιπους
10 νά τούς ὀνοµάσει «τιτουλάριους
µη  τροπολίτες πάλαι ποτέ διαλαµ-
ψασῶν ἐπισκοπῶν». Εἶναι γνωστοί
οἱ µητροπολίτες πού ἀνέτρεξαν
στούς καταλόγους παλαιῶν ἐπι -
σκο πῶν γιά νά ἀνεύρουν τίτλους
πε ριπαικτικούς, δεικτικούς, ἤ περι -
γραφικούς µις κακᾹς εἰκόνας πού
εἶχαν γιά καθένα ἀπό τούς 10 αὐ -
τούς µητροπολίτες. Ἀπό τότε οἱ
τίτλοι αὐτοί ἀποκλήθηκαν «παρα-
τσούκλια», πού σκοπό εἶχαν τήν
περαιτέρω ταπείνωση καί ἀτίµω-
ση τῶν ἐκθρονισθέντων.

Ὁ µητροπολίτης ἈττικᾹς καί Με-
γαρίδος Νικόδηµος ποτέ δέν ἀπο-
δέχθηκε τίς ἐκπτωτικές πράξεις τᾹς
Συνόδου πού γίνανε σέ βάρος του
οὔτε τήν προσαγόρευσή του ὡς τι-
τουλαρίου µητροπολίτη Ἕλους, πού

ἡ ἀρρωστηµένη ἐµπάθεια µις δρά-
κας ἀνθρώπων τοῦ ἐπέβαλε. Ποτέ,
ὅλα τά χρόνια, δέν δέχθηκε νά ἀπο-
καλεῖται, ἀκόµα καί στήν ἀλληλο-
γραφία ἀπό τή Σύνοδο, εἴτε µέ τό
παρατσούκλι εἴτε ὡς πρώην. ΠλᾹ -
θος γράµµατα τᾹς Συνόδου, πού
ἄλ λες φορές εἶχαν προειδοποιη-
τικό ἤ ἀπειλητικό χαρακτήρα, ἄλλες
φορές τόν καλοῦσαν γιά νά ἀσκή-
σουν δίωξη ἐναντίον του, ἄλλες πά-
λι φορές τόν καλοῦσαν νά ἀποδε -
χθεῖ δᾹθεν προτάσεις ἐπιλύσεως,
δέν τά παραλάµβανε οὔτε ὡς συ -
στη µένα µέσῳ τοῦ ταχυδροµείου
οὔ τε µέ κλητήρα τᾹς Συνόδου, γιατί
δέν ἀναγνώριζε οὔτε τόν τίτλο τοῦ
τιτουλαρίου πού τοῦ ἀποδόθηκε
οὔτε τίς σέ βάρος του ἐκπτωτικές
πράξεις.

Ἡ µή ἀποδοχή τῶν τίτλων ἀπό
τούς ἐκθρονισθέντες µητροπολίτες
καί ἀπό τόν ἈττικᾹς Νικόδηµο εἶχε
καί βαρύτερες συνέπειες. Ἐπί χρό-
νια ἡ διοίκηση τᾹς Ἐκκλησίας
ἀπαιτοῦσε νά ὑπογράφουν µέ τά
«πα ρα τσούκλια» γιά νά παίρνουν
τόν κου τσουρεµένο µισθό τους
(πού ἀνερχόταν στά δύο τρίτα τοῦ
µι σθοῦ τῶν ἄλλων µητροπολιτῶν).
Μέ αὐτόν τόν τρόπο τούς κατα δί -
κα σε νά µήν ἔχουν οὔτε τά ἀπαραί -
τητα γιά τήν συντήρησή τους καί
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Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΙ∆ΟΣ ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ

(στ)
Καταδίκη σέ ἀτίµωση καί  ἀνέχεια



νά ζοῦν πραγµατικά ἀπό «τίς ἐλεη -
µοσύνες τῶν πιστῶν» (ἔκφραση τοῦ
ἴδιου τοῦ ἈττικᾹς Νικοδήµου) πού
τούς ἀγαποῦσαν καί βρίσκονταν
στό πλευρό τους.

Στίς 13 Ὀκτωβρίου τοῦ 1978 ἡ
Ἱεραρχία τᾹς Ἐκκλησίας τᾹς Ἑλλά-
δος ἀποφασίζει νά ἄρει τά ἐµπαθᾹ
σέ βάρος τῶν 10 µητροπολιτῶν ἐπι -
τίµια καί νά τούς ἀποκαλεῖ πλέον
πρώην µητροπολίτες στίς ἕδρες πού
εἶχαν διακονήσει. Σέ λίγο καιρό ὅ -
µως καί νέα ἔκπληξη τούς περίµε-
νε γιά τή σκοπιµότητα τᾹς ἀποφά -
σεως αὐτᾹς. Γράφει ὁ µητροπολίτης
ἈττικᾹς στό ἡµερολόγιό του: «01-
02-1979. Ἄλλη περίπτωσι πλαστο-
γραφίας. Ὁ Σεραφείµ ἔκανε «πράξι»
(στίς 16-12-1978), ὑλοποιῶντας τήν
ἀπόφασι τᾹς Ἱεραρχίας (τᾹς 13ης-10-
1978) γιά τά παρατσούκλια, καί σ᾿
αὐτήν προσέθεσε στοιχεῖα γιά νά
ἐπικυρώση τίς καταδικαστικές ἀπο-
φάσεις τοῦ 1974. Κάθε πρότασι, πού
θά διατυπώνουν οἱ ἄνθρωποι αὐτοί
γιά µς εἶναι σκέτο φαρµάκι καί πρό -
κλησι». Σαφής λοιπόν πρόθεση τοῦ
Σεραφείµ ἡ ἐκ νέου ἐπικύρωση τῶν
καταδικαστικῶν πράξεων τοῦ 1974.
∆εῖτε ἀποσπάσµατα τᾹς πράξεως
αὐτᾹς τᾹς Συνόδου γιά νά βεβαι-
ωθεῖτε:

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟ∆ΟΣ 

ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Ἀριθµ. Πρωτ. 5178

∆ιεκπ. 2432 
Ἀθήνησι τῇ 16-12-1978
ΠΡΑΞΙΣ

Ἡ Ἱερά Σύνοδος τᾹς Ἐκκλησίας
τᾹς Ἑλλάδος...

Ἀποφασίζει
Ὅπως, κατ�ἄκραν οἰκονοµίαν, συγ-

κατάβασιν καί Ἐκκλησιαστικήν ἐπιεί -
κειαν, ἐφ�ἑξᾹς ἀντικατασταθεῖ ἡ προ-
σαγόρευσις τῶν κατωτέρω Ἀρχιε-
ρέων ὡς κάτωθι:

.....................................................................
6) Σεβ. Μητροπολίτου Ἕλους κ. Νι-

κοδήµου, ὡς πρώην ἈττικᾹς καί Με-
γαρίδος...

Ἡ ὡς ἄνω ἀπόφασις µηδέ τό πα-
ράπαν ἐπηρεάζει τήν περί ἀντικανο-
νικᾹς ἐκλογᾹς καί καταστάσεως ἑνός
ἑκάστου ἐξ αὐτῶν ἐξενεχθεῖσαν οὐ -
σι αστικήν Συνοδικήν κρίσιν καί ἀπό -
φασιν, (ἡ ὑπογράµµιση δική µας) ἀ -
ποτελοῦσα ἁπλῶς µέτρον ἐπιείκει-
ας, ἀγάπης καί εἰρηνεύσεως...

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ 
+Ὁ Ἀθηνῶν ΣΕΡΑΦΕΙΜ Πρόεδρος»

Προσέφυγαν 3 ἐκ τῶν 10 µητρο -
πο λιτῶν στό Συµβούλιο τᾹς Ἐπι κρα-
τείας γι᾿ αὐτή τήν «Πράξη» τᾹς Συν -
όδου καί στή διαδικασία τᾹς ἐκδίκα-
σης τούς περίµενε µιά δυσάρεστη
ἔκπληξη: τήν «Πράξη» αὐτή τᾹς Συν-
όδου τήν ὑπέγραφαν καί γνωστοί
στούς 12 µητροπολίτες. Γράφει ὁ
ἈττικᾹς στό ἡµερολόγιο: «22-09-
1979. Ὁ ∆ηµήτρης Παπουτσιδάκης
µοῦ ἀνακοίνω σε σήµερα ὅτι ὁ Λιλαῖ -
ος παρουσίασε στό Συµβούλιο Ἐπι-
κρατείας Πρξι τᾹς Ἱεραρχίας... σχε -
τικά µέ τήν ἄρσι τῶν παρα τσουκλί -
ων, πού περιέχει καί τήν ἐπίµαχη
φρ σι... καί τήν ὁποία ὑπογράφουν
καί γνωστοί µητροπολῖται. Ὅλα τά
ἀπίθανα γίνονται πραγµατικότης».

Ἡ προσφυγή στό Συµβούλιο τᾹς
Ἐπικρατείας, κίνηση πού πάντα
φό βιζε τήν διοίκηση τᾹς Ἐκκλησίας 
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Ὁ
µακαριστό̋ Μητροπολίτη̋ Ἀτ -

τι κῆ̋ καί Μεγαρίδο̋ κυρό̋ Νι -

κό δηµο̋ κατά τόν 40ετή διωγµό του

δέχτηκε πολλέ̋ ἐπικρίσει̋ ἐκ µέρου̋

τῶν διωκτῶν του. Συνήθη̋ σέ ἀνάλο -

γε̋ περιπτώσει̋ εἶναι ἡ διασπορά πι -

κρῶν σχολίων, πού τάχα προέρχον -

ται ἀπό ἐγνωσµένε̋ αὐθεντίε̋ (στήν

πραγµατικότητα ἀπό χαλκεῖα προ -

πα γάνδα̋) καί ἀποτιµοῦν ὡ̋ ἠθικά

λιποβαρῆ τόν ψυχικό κόσµο τοῦ θύ -

µα το̋. Στόχο̋ ἡ µετάθεση στό πρόσω -

πό του τῶν εὐθυνῶν τῶν θυτῶν καί ἡ

δικαίωσή του̋ στά µάτια τοῦ κόσµου.

Ἔτσι, ὁ Ἐπίσκοπό̋ µα̋ δέχτηκε τή

µοµφή τῆ̋ «ἔµµονη̋ ἀντιεκκλησια -
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Βίοι Παράλληλοι 

πού προέβαινε συνεχῶς σέ παρά-
νοµες καί ἀντικανονικές πράξεις,
ἔκανε τόν Σεραφείµ νά σπεύσει νά
ἀνακαλέσει τήν ἀπόφαση τᾹς Ἱερ -
αρ χίας γιά ἄρση τῶν παρατσου-
κλιῶν. Γράφει ὁ ἈττικᾹς στό ἡµερο -
λόγιο: «07-11-1979. Μέ πρότασι τοῦ
Σεραφείµ καί µέ 40 ψήφους ἐπανέ -
φεραν τά παρατσούκλια.

Τόν Κύριό µου τόν ἐκάλεσαν «Να-
ζαρηνό». Γιατί ἐγώ νά στενοχωροῦ -
µαι γιά τήν διάθεσι ἐµπαιγµοῦ, πού
δείχνουν οἱ σύγχρονοι ἀρχιερεῖς ἔν -
αντί µου καί ἔναντι τῶν συνεξορί -
στων µου ἀδελφῶν;»

Νά κλείσουµε τό θλιβερό αὐτό
κε φάλαιο σχετικά µέ τά «παρατσού-
κλια» µέ µιά ἀκόµα ἐπισήµανση.
Ὅταν, µετά τίς ἀποφάσεις τοῦ Συµ -
βουλίου Ἐπικρατείας τοῦ 1990 καί
τᾹς Ὁλοµελείας τοῦ 1993, ἔπεσαν
ὅλες οἱ ἐκπτωτικές πράξεις τᾹς δι -
οίκησης τᾹς Ἐκκλησίας καί οἱ ἐπι -

ζῶντες 6 µητροπολίτες ἦταν πλέον
οἱ νόµιµοι στίς ἕδρες τους καί ὅλες
οἱ ἐπαίσχυντες πράξεις σέ βάρος
τους (καί αὐτές µέ τά «παρατσού -
κλια») εἶχαν καταρρεύσει, ἐπέµε-
ναν σκληροπυρηνικοί καί ἐµπαθεῖς
µητροπολίτες νά βγαίνουν στά  πα-
ράθυρα τῶν ΜΜΕ καί νά ἀποκα-
λοῦν τούς µητροπολίτες χαιρέκα-
κα µέ τούς τίτλους τῶν «παρατσου -
κλιῶν» καί ἄλλοι ἐπίσης νά τούς
στέλ νουν ἀκόµα καί ἐπίσηµα ἔγ -
γρα φα ἀπό τή Σύνοδο µέ τά ἐµπαι -
κτικά «παρατσούκλια» (διαπράτ-
τοντας ποινικά κολάσιµη πράξη).

Ἡ µεγάλη ἔκπληξη ἦταν ὅταν,
καί µετά τήν κοίµηση τοῦ µητροπο -
λίτη ἈττικᾹς Νικοδήµου, διαπιστώ -
σαµε ὅτι ἡ µερίδα του στήν Ἀρχι -
επισκοπή Ἀθηνῶν ἦταν ὡς «Ἕ λους
Νικόδηµος».

Ἀρχιµ. Εἰρηναῖος Μπουσδέκης



στι κῆ̋ νοοτροπία̋», διότι … δέν ἀκο -

λούθησε τό παράδειγµα τοῦ Ἁγίου

Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, πού πα -

ραι τήθηκε ἀπό τό θρόνο του, «γιά

τήν εἰρήνη τῆ̋ Ἐκκλησία̋», ὅταν ἡ

κανονικότητα τῆ̋ ἀνάρρησή̋ του

στό θρόνο του ἀµφισβητήθηκε. Εἶναι

γνωστέ̋ ἀπό ἄλλε̋ στῆλε̋ τοῦ περιο -

δικοῦ µα̋ οἱ ἄδικε̋ συνοδικέ̋ ἐνέρ -

γειε̋ σέ βάρο̋ τοῦ µακαριστοῦ Νι -

κοδήµου. Τίθεται, λοιπόν, τό κρίσιµο

ἐρώτηµα ἄν τά δεδοµένα τῆ̋ δίωξή̋

του µποροῦν νά παραλληλισθοῦν µέ

τά ἀφορῶντα τόν µεγάλο Ἅγιο Ἱε-

ράρχη γεγονότα. Ἕνα βλέµµα στήν

ἐκκλησιαστική ἱστορία θά ἦταν δια-

φωτιστικό. 

Στήν περίοδο πού ἀκολούθησε τήν

Α΄ Οἰκουµενική Σύνοδο τῆ̋ Νί καια̋,

τά θεολογικά ἐρείσµατα γιά τήν κα-

ταδίκη τοῦ Ἀρειανισµοῦ εἶχαν τεθεῖ,

στήν πράξη ὅµω̋ ἡ αἵρεση κυρι αρ -

χοῦσε καί εἶχε ἁλώσει τήν κρατική

διοίκηση στό ἀνατολικό τµῆµα τῆ̋

Ρωµἀκῆ̋ Αὐτοκρατορία̋. Ὁ Αὐ το -

κράτορα̋ Οὐάλη̋ ἦταν Ἀρειανό̋.

Στή ριζε τού̋ ὁµοδόξου̋ του καί δίω -

κε ὅσου̋ κληρικού̋ καί λἀκού̋ ἀντι -

στέκονταν. Ὁ ὀρθόδοξο̋ λαό̋ κατα -

πιεζόταν. Οἱ µεγάλοι ἀνατολι κοί Πα -

τέρε̋ ἐκείνη̋ τῆ̋ περιόδου ἀποτε -

λοῦσαν πυρῆνε̋ σθεναρῆ̋ ἀντίστα-

ση̋, ἦταν ὅµω̋ ὑπό διωγµό ἀπό τό

ἐκκλησιαστικο-κρατικό status quo,

ἐξόριστοι, ἀποκοµµένοι ἀπό τά ποί -

µνιά του̋. Ὁ Ἅγιο̋ Γρηγόριο̋ ὁ Θε-

ολόγο̋ ἦταν µεταξύ αὐτῶν. Ἐκ χαρα -

κτῆρο̋ λάτρη̋ τῆ̋ ἐρηµικῆ̋ ζωῆ̋,

ἀπε χθανόταν τήν τριβή µέ τόν κό-

σµο, τά διοικητικά καθήκοντα καί

τί̋ διαµάχε̋. Ἀπό τό ἐρηµητήριό του,

ἐν τούτοι̋, µέ τά σοφά πύρινα κείµε-

νά του στήριζε τού̋ ὀρθόδοξου̋ Ἱε-

ράρχε̋ καί τό λαό, ὅσου̋ εἶχαν µείνει

πιστοί στήν Ὀρθοδοξία. Ὁ Οὐάλη̋

σκοτώθηκε σέ µιά µάχη. Ὁ Γρατια -

νό̋, συναυτοκράτορά̋ του στή Ρώµη,

στό δυτικό τµῆµα τῆ̋ Αὐτοκρατορί -

α̋, ὅρισε τό Θεοδόσιο, νέο στρατιω-

τικό ἀπό τήν Ἰσπανία, πού ἦταν Ὀρ-

θόδοξο̋, διάδοχό του (ὁ Ἀρειανισµό̋

δέν εἶχε µολύνει σέ τόσο βάθο̋ τή

∆ύση ὅσο τήν Ἀνατολή· ἡ δυτική δι -

οίκηση δέν εἶχε ἁλωθεῖ). Ὁ Θεοδόσι -

ο̋, πού ἔµεινε γνωστό̋ στήν Ἱστορία

ὡ̋ Μέγα̋, ἐµπερίστατο̋ σέ πολεµι-

κέ̋ ἐπιχειρήσει̋ κατά τῶν Γότθων,

ἄργησε νά ἐγκατασταθεῖ στήν Κων-

σταντινούπολη. Τό ἀρειανικό κατε-

στηµένο ἐκεῖ δροῦσε ἀνεξέλεγκτο. Οἱ

Ὀρθόδοξοι δοκιµάζονταν. Ζήτησαν

ἀπό τόν Ἅγιο Γρηγόριο, µᾶλλον τόν

πίεσαν, νά πάει κοντά του̋. Στί̋ πιέ-

σει̋ αὐτέ̋ προστέθηκαν καί ἔντονε̋

παραινέσει̋ συναθλητῶν τοῦ Ἁγίου

νά πάει νά πολεµήσει τό «θηρίο» στό

ἄντρο του.

Ὁ Ἅγιο̋ Γρηγόριο̋ κάµφθηκε.
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Ἐπίσκοπο̋ ἤδη, ἔφτασε στήν Πόλη,

σάν κοµάντο̋, θά λέγαµε σήµερα, στό

προπύργιο τοῦ ἐχθροῦ. Ὁ Πατριάρ -

χη̋ καί ἡ πλειονότητα κλήρου καί

λαοῦ ἦταν αἱρετικοί. Ὁ Ἅγιο̋, γι’ αὐ -

τού̋, εἰσπήδησε στήν ἐπικράτειά του̋

ὡ̋ persona non grata. Τοῦ ἀπαγορεύ -

τηκε ἡ πρόσβαση στού̋ Ναού̋. Λιθο -

βολήθηκε κατ’ ἐπανάληψη ἀπό πλήθη

κληρικῶν, µοναχῶν καί λἀκῶν. Κιν-

δύνεψε νά δολοφονηθεῖ. Πολέµησε

ὅµω̋ τήν πλάνη µέ σοφά, ἔνθεα κηρύ -

γµατα σέ χώρου̋ ἰδιωτικού̋. Σιγά-

σι γά ἐµπέδωσε στό λαό τήν πίστη τῆ̋

Νίκαια̋. Ὁ Θεοδόσιο̋ ἀνέβηκε, ἐπί

τέ  λου̋, στό θρόνο. Οἱ Ἀρειανοί ἔχα-

σαν τά κρατικά ἐρείσµατά του̋ καί

συρρικνώθηκαν. Ἄλλοι ἔφυγαν καί

ἄλ λοι, πού εἶχαν πλανηθεῖ, ἀλλά καί

οἱ ἀναπόφευκτοι καιροσκόποι, ἦλ -

θαν στί̋ τάξει̋ τῶν Ὀρθοδόξων. Ὁ

Ἅγ. Γρηγόριο̋ εἶχε ἐπιτελέσει τό ἔρ-

γο του στήν Πόλη. Θέλησε νά ἐπι-

στρέψει στήν «ἐρηµία» του. Ὁ λαό̋

δέν τόν ἄφηνε. Ἀλλά καί γιά τόν Αὐ -

τοκράτορα ἦταν πολύτιµο̋ σύµβου-

λο̋ καί συνεργάτη̋. Ὁ Θεοδόσιο̋

ζήτησε ἀπό τόν ἐν ἐνεργείᾳ Πατρι -

άρχη νά ὑπογράψει ὀρθόδοξη ὁµο-

λογία πίστεω̋, δηλαδή τού̋ ὅρου̋

τῆ̋ Νίκαια̋. Ὁ Πατριάρχη̋ ἀρνήθη-

κε καί ὁ Θεοδόσιο̋ τόν ἔπαυσε. Ὁ

λα ό̋ ζητοῦσε ἐπίµονα τήν ἀνάρρηση

τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου στήν Πατριαρ -

χία. Ἔτσι ὁ Ἅγιο̋ χωρί̋ νά τό ἐπι-

διώξει καί µέ ἔµφυτη ἀπέχθεια πρό̋

τά διοικητικά καθήκοντα, πιεσθεί̋,

ἔγινε κυρίαρχο̋ Ἐπίσκοπο̋ στή Βα-

σιλεύουσα, χωρί̋ ὅµω̋ νά δεχθεῖ ἐν -

θρόνιση, περιµένοντα̋ τό θέµα νά τό

τακτοποιήσει Σύνοδο̋ Ἐπισκόπων.

Τότε συγκλήθηκε ἡ Β΄ Οἰκουµενική

Σύνοδο̋ στήν Κωνσταντινούπολη,

πού µεταξύ τῶν πρώτων ἀποφάσεών

τη̋ ἦταν ἡ ἀναγνώριση καί ἡ ἐνθρό -

νησή του, πού ἔγινε µέ λιτή τελετή. 

Ἡ αἵρεση εἶχε ἡττηθεῖ. Ὁ φθόνο̋

ὅµω̋ συχνά εἶναι πιό ἰσχυρό̋ ἀπό

τήν αἵρεση! Κάποια µερίδα συνέ -

δρων, πού ἦλθαν καθυστερηµένοι,

δέν ἔβλεπαν µέ καλό µάτι τήν στήρι -

ξη τοῦ Ἁγίου ἀπό τό Παλάτι. Ἀµφι-

σβήτησαν τήν ὀρθότητα τῆ̋ ἀνάρρη-

σή̋ του στό θρόνο µέ αἰτιολογικό ὅτι

ἡ χειροτονία του σέ Ἐπίσκοπο εἶχε

γίνει γιά τή µικρή Ἐπισκοπή τῶν Σα -

σίµων, στήν Καππαδοκία, ἄσχετα

τοῦ ὅτι ποτέ δέν εἶχε ἱερουργήσει ἐκεῖ.

Ὁ Ἅγιο̋ τότε, Πρόεδρο̋ ὤν τῆ̋ Συνό-

δου, παραιτήθηκε ἀπό τήν προεδρία

καί τόν θρόνο του ἐκφωνώντα̋ ἕνα

µνηµειώδη λόγο. Ἀποσύρθηκε στό

ἀγαπηµένο του ἐρηµητήριο στόν Πόν-

το. Ἀηδιασµένο̋ ἀπό τί̋ διαµάχε̋ καί

τά τερτίπια πολλῶν συνέδρων στί̋

Συνόδου̋, ὅταν τόν κάλεσαν, γέρον-
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τα πιά, νά λάβει µέρο̋ σέ νέα Σύνο-

δο ἀρνήθηκε λέγοντα̋ χαρακτηρι-

στικά ὅτι δέν εἶχε δεῖ καµιά Σύνοδο

Ἐπισκόπων νά ἔχει καλό τέλο̋! Συνέ-

βαλε, βέβαια, µέ ἀνθρώπου̋ του ἐκ

τοῦ µακρόθεν στί̋ ἐργασίε̋ τη̋.  

Ἄν ἀναζητήσουµε στήν Ἱστορία

περίπτωση διωγµοῦ Ἁγίου ὑπό συν -

θῆκε̋ πού ὁµοιάζουν µέ αὐτέ̋ τοῦ

µα  καριστοῦ Νικοδήµου θά σταθοῦ -

µε σέ ἐκείνη τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ

Χρυσοστόµου. Ὁ µέγα̋ Ἅγιο̋ Ἐπί -

σκο πο̋ Κωνσταντινουπόλεω̋ κατα-

δικάστηκε σέ καθαίρεση ἀπό τή δια -

βόητη «ληστρική» σύνοδο τῆ̋ ∆ρυό̋,

µέ ὑποκίνηση καί πλήρη στήριξη ἀπό

τό Παλάτι. Τόσο τό διάτρητο κατη -

γο ρητήριο ὅσο καί οἱ ἀπίστευτε̋ µε-

θοδεύσει̋ στή συγκρότηση καί τί̋

διαδικασίε̋ τῆ̋ συνόδου θά χαρα -

κτη ρίζονταν, µέ ὅρου̋ σηµερινού̋,

ὡ̋ πρόδροµο̋ µακιαβελισµό̋. Ἀκραῖ-

ο̋ ἐµπαιγµό̋ κάθε κανονικῆ̋ τάξη̋.

Ὁ Ἅγιο̋ οὐδέποτε ἀποδέχθηκε τή

«συνοδική» αὐτή καταδίκη του. Τή

θε ώρησε ἄκυρη καί ἐπεδίωξε τήν

ἀνα  τροπή τη̋, ἔχοντα̋ ἀπέναντί του

πανίσχυρε̋ ἐκκλησιαστικο-κρατικέ̋

συµµαχίε̋. Ὁ διωγµό̋ του προκάλε-

σε µέγα σάλο στήν Ἐκκλησία µέ ἐµ -

πρησµού̋ Ναῶν ἀκόµα καί φόνου̋.

Καί ἀκόµα, ἡ στάση του αὐτή ἔγινε

αἰτία γιά σχίσµα στήν οἰκουµενική

Ἐκκλησία, γιατί ὁ Ρώµη̋ Ἰννοκέντι -

ο̋ δέν δέχθηκε τήν ἀπόφαση τῆ̋ Συν -

όδου καί θεωροῦσε τόν Ἅγιο Ἰωάν-

νη κανονικό ἐπίσκοπο Κωνσταντι-

νουπόλεω̋, καίτοι ὁ τελευταῖο̋ ἐσύ -

ρε το ἄρρωστο̋ στήν ἐξορία, ὅπου

καί παρέδωσε τό πνεῦµα, τό δέ θρό-

νο του εἶχαν καταλάβει ἄλλοι Ἐπί -

σκο ποι σάν νά ἦταν κανονικοί διά-

δοχοί του. Ἀκόµα δέ ὁ Ρώµη̋ διέκο-

ψε κοινωνία µέ τού̋ Πατριάρχε̋ τῆ̋

Ἀνατολῆ̋, οἱ ὁποῖοι, κάτω ἀπό τήν

πίεση τοῦ Παλατιοῦ, θεωροῦσαν τόν

Ἱερό Χρυσόστοµο καθηρηµένο. Τό

σχίσµα, τό πρῶτο µεταξύ Ἀνατολῆ̋-

∆ύση̋, ἐπουλώθηκε µετά ἀπό χρόνια
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καί ἡ ἑνότητα τῆ̋ Ἐκκλησία̋ ἀποκα -

ταστάθηκε σταδιακά, καθώ̋ ἕνα ἕνα

τά Πατριαρχεῖα ἔγραφαν στά δί πτυ -

χά του̋ τόν Ἱερό Πατέρα ὡ̋ Πατρι -

άρχη Κωνσταντινουπόλεω̋ µέχρι

τοῦ θανάτου του· ἀκύρωσαν, δηλα-

δή, τήν συνοδική ἀπόφαση τῆ̋ καθαί -

ρεσή̋ του. 

Κάποιοι ἀνάγουν τή διαφορά στά-

ση̋ τῶν δύο µεγάλων Ἱεραρχῶν, Ἁγί -

ου Γρηγορίου καί Ἱεροῦ Χρυσοστό-

µου, σέ διαφορά χαρακτήρων. Θά

ἔλεγα, ὅµω̋, ὅτι ἡ εἰρήνη καί ἡ ἑνότη τα

τῆ̋ Ἐκκλησία̋ ἤ ἡ κανονική τη̋ τάξη

καί καθαρότητα εἶναι θέµατα πού

δέν µπορεῖ νά παίζονται στό πεδίο

τῶν χαρακτήρων τῶν ἐµπλεκοµένων

Ἁγίων. Νοµίζω ὅτι οἱ συνθῆκε̋ εἶναι

αὐτέ̋ πού καθορίζουν µονοσήµαντα

τί̋ πράξει̋ του̋. Γιά νά γίνω πιό σα-

φή̋, ἄ̋ ὑποθέσουµε ὅτι ὁ Ἱερό̋ Χρυ -

σόστοµο̋ βίωνε τήν ἀµφισβήτη ση κά-

τω ἀπό τί̋ συνθῆκε̋ πού τή βίωσε ὁ

Ἅγ. Γρηγόριο̋. Τότε καί αὐτό̋ θά

πα ραιτεῖτο. Ἀντίστοιχα, ἔστω ὅτι ὁ

Ἅγιο̋ Γρηγόριο̋ διωκόταν κάτω ἀπό

συνθῆκε̋ ὅµοιε̋ µέ ἐκεῖνε̋ τοῦ Ἱεροῦ

Χρυσοστόµου. Τότε καί αὐτό̋ θά

ὑπερ ασπιζόταν τή θέση του. Χω ρί̋…

νά ἀλλάξουν χαρακτῆρα! Τά παρα-

δείγµατα καί τῶν δύο Ἁγίων Πατέ -

ρων χαράχτηκαν στή συνείδηση τῆ̋

Ἐκκλησία̋ ὡ̋ πρότυπα πολιτεία̋,

εἰδικά γιά Ἐπισκόπου̋, καίτοι φαι-

νοµενικά ἀντιφάσκουν. 

Στήν περίπτωσή του, ὁ Ἅγιο̋ Γρη-

γόριο̋ εἶχε ὄντω̋ χειροτονηθεῖ ὡ̋

Ἐπίσκοπο̋ Σασίµων, µετά ἀπό πιέ-

σει̋ τοῦ φίλου του Μεγάλου Βασι-

λείου. Εἶχε ὅµω̋ τελικά ἀρνηθεῖ νά

διαποιµάνει τή µικρή αὐτή Ἐπισκο-

πή, πού σπαρασσόταν ἀπό ἴντριγκε̋

καί διχόνοιε̋, ὡ̋ διαφιλονικούµενη

ἐπαρχία ἀπό δύο Ἀρχιεπισκοπέ̋.

Ἔνιωθε ψυχική ἀδυναµία καί ἀπο-

στροφή νά ἀντιµετωπίσει τέτοια προ -

βλήµατα. Ἡ ἄρνησή του πίκρανε τό

µεγάλο φίλο του. Στό θρόνο τῆ̋ Κων-

σταντινούπολη̋ εἴδαµε πῶ̋ ἀνέβηκε.

Ἄν, λοιπόν, ὁ Ἅγιο̋ Γρηγόριο̋ δέν

εἶχε κάνει τή θυσία νά παραιτηθεῖ,

ἄλλ’ εἶχε ἐµµείνει στή θέση του (καί

εἶ χε ἐρείσµατα, ἀφοῦ τόν εἶχε ἤδη

ἐνθρονίσει µιά µεγάλη Σύνοδο̋ καί

µάλιστα χρηµάτιζε πρόεδρό̋ τη̋), θά

ἔδινε «ἁγιοπατερικό» ἄλλοθι σέ ποι -

κίλε̋ ἐκτροπέ̋, πού στού̋ µετέπειτα

αἰῶνε̋, καί ἰδίω̋ στί̋ µέρε̋ µα̋, ἔχουν

γίνει, δυστυχῶ̋, καθεστώ̋. Ὅπω̋,

π.χ., στήν περιφρόνηση τῶν µικρῶν

ἐπαρχιακῶν ἑδρῶν καί στήν προτί -

µηση ἀπό ἐπιδόξου̋ Ἐπισκόπου̋ τῶν

µεγάλων ἀστικῶν κέντρων· στήν προ -

σχηµατική, «κατ’ οἰκονοµίαν, πρό̋

κάλυψη ἀνάγκη̋», ἀνοχή τοῦ µετα -

θε τοῦ τῶν Ἐπισκόπων ἀπό µικρέ̋ σέ
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µεγάλε̋ ἐπαρχίε̋· στήν ἀνοχή τῆ̋

ἐπέµβαση̋ κοσµικῶν ἀρχόντων πρό̋

στήριξη ποιµεναρχῶν στού̋ θρόνου̋

του̋ (ὁ Ἅγιο̋ Γρηγόριο̋ στή φάση

ἐκείνη διέθετε τήν πλήρη στήριξη τοῦ

Μεγάλου Θεοδοσίου) κτλ. Ἀκόµα, ἡ

ἐµµονή του θά κηλίδωνε, ἴσω̋, τήν

ἁγία φήµη του: ὁ διαθρυλούµενο̋

 ἔρωτά̋ του πρό̋ τήν ταπεινή ἀσκητι-

κή µόνωση καί προσευχή θά ἔχανε

τή δυναµική του ὡ̋ φωτεινό παρά-

δειγµα γιά τό λαό, µιά καί ἡ σπου-

δαιότητα τοῦ θρόνου θά πρόβαλε τό-

τε ὡ̋ ἰσοδύναµο̋ ἀνταγωνιστικό̋

παράγων γιά τί̋ ἀποφάσει̋ του! 

Ὅσον ἀφορᾶ τόν Ἅγιο Χρυσό -

στο µο, εἴχαµε ρωτήσει τον µακαρι-

στό µα̋ Ἐπίσκοπο: «∆έν θά ἦταν κα -

λύτερα νά εἶχε παραιτηθεῖ καί νά µή

γίνει τόσο κακό»; «Κοιτάξτε,», µᾶ̋

εἶχε πεῖ, «ἄν εἶχε παραιτηθεῖ, θά στή -

ριζε µέ τήν ἀνοχή του τήν καθιέρωση

τῆ̋ αὐθαιρεσία̋ καί καταπάτηση̋

νόµων καί κανόνων στί̋ συνοδικέ̋

δι εργασίε̋, ὡ̋ ρουτίνα̋ πού ἀφήνει

ἀδιάφορη τή συνείδηση τῆ̋ Ἐκκλη -

σία̋». Με ἄλλα λόγια, ὁ Ἱερό̋ Χρυ-

σόστοµο̋ καί οἱ λίγοι συνοδοιπόροι

του, καίτοι βίαια ἀποκοµµένοι ἀπό

τή διοίκηση τῆ̋ Ἐκκλησία̋, ἐξέφρα-

ζαν τήν καθολική συνείδησή Τη̋, πού

λαχταρᾶ καί ἀγωνίζεται µέχρι̋ αἵµα-

το̋ γιά τήν καθαρότητα καί γνησιό -

τη τα τῆ̋ ἀποστολικῆ̋ Τη̋ πορεία̋

µέ σα στόν κόσµο.

Αὐτή ἡ ἀγωνία ἦταν γιά τόν µακα -

ριστό Ἐπίσκοπο πυξίδα στήν πο ρεία

του. ∆έν ἦταν ὁ θρόνο̋ πού διεκδι-

κοῦσε, οὔτε τή διακονία του τήν πε-

ριόριζε σέ αὐτόν. Ἡ καρδιά του φλε -

γόταν καί φώναζε ἐνώπιον Θεοῦ καί

ἀνθρώπων, ὡ̋ «φωνή βοῶντο̋ ἐν τῇ

ἐρήµῳ», πρό̋ τού̋ συνεπισκόπου̋

του, πού εἶχαν ἁρπάξει καί διαγού -

µιζαν τήν ἐπαρχία του: «οὐκ ἔξεστί

σοι». Καί στό λαό, πού τοῦ εἶχε ἀνα -

θέσει ὁ Θεό̋ νά ποιµάνει, ἀλλά οἱ

ἄνθρωποι τοῦ τόν εἶχαν βίαια στερή-

σει, διατράνωνε: «Ἐγώ δέν σᾶ̋ ἀπαρ -

νοῦµαι, γιά νά βολευτῶ σέ ἄλλε̋ θέ-

σει̋ καί θρόνου̋, ἔστω καί περίο -

πτου̋»!...               Ἐ. Χ. Οἰκονοµάκο̋
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Ἡ «Ἐλεύθερη Πληροφόρηση» στό διαδίκτυο.

∆ιεύθυνση: www.el-pliroforisi.gr

Καί οἱ Ἐκδόσει̋ « Σ π ο ρ ά » στό διαδίκτυο

(γιά µιά γνωριµία µέ τό συγγραφικό ἔργο τοῦ

Μητροπολίτου Ἀττικῆ̋ καί Μεγαρίδο̋ Νικοδήµου)

∆ιεύθυνση: www.spora.gr
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Κατακολούθηση 
στά ἴχνη τοῦ Κυρίου

στήν Αἴγυπτο καί στό Σταυρό

Δημοσιεύουμε στό φύλλο αὐτό μιά ἐπιστολή τοῦ Μητροπολίτου
Ἀττικῆς καί Μεγαρίδος Νικοδήμου πρός τόν Ἀρχιεπίσκοπο τ.
Ἀθηνῶν Ἱερώνυμο. Τοῦ ἔγραψε τόν Δεκέμβριο τοῦ μαρτυρικοῦ
γιά τόν ἐπίσκοπό μας ἔτους 1974, τοῦ ἔτους τῆς ἐξορίας καί τῶν
σκληρῶν διωγμῶν. Ἐπικοινώνησε ὁ μαρτυρικός ἐπίσκοπος Νικό -
δη μος μέ τόν ἀγαπητό του πατέρα καί μαρτυρικό Ἀρχιεπίσκοπο
Ἱερώνυμο, γιά νά τοῦ εὐχηθεῖ γιά τή γιορτή τῶν Χριστουγέννων.
Ἁπό τίς πρῶτες λέξεις ὁ ἀναγνώστης κατανοεῖ ὅτι δέν πρόκειται
γιά τυπικές εὐχές πού ἀπό συνήθεια ἀνταλλάσσουν οἱ ἄνθρωποι
τίς μέρες αὐτές. Ἡ ἐπιστολή ἀποτελεῖ θεολογικό δοκίμιο ἀλλά
καί ἔκφραση στό χαρτί τῆς μαρτυρικῆς ἐμπειρίας καί γι’ αὐτό
ἀπο τελεῖ θησαυρό πνευματικό. Μέ λακωνικό τρόπο παραθέτει τίς
βασικές ἰδέες: α) τοῦ μυστηρίου τοῦ σταυροῦ πού βιώνει ὁ σαρκω -
θείς Λόγος τοῦ Θεοῦ ἀπό αὐτά τά σπάργανα, ὅταν ἀναγκάζεται
διωκόμενος ἀπό τόν Ἠρώδη νά βρεθεῖ στήν ἐξορία τῆς Αἰγύπτου.
β) τοῦ μυστηρίου τοῦ σταυροῦ πού ζεῖ ἡ Ἐκκλησία στήν ἱστορική
πορεία της. Ἡ εὐχή ἡ τελική καί γιά τούς δύο (τόν παραλήπτη
καί τόν ἀποστολέα) εἶναι νά κατακολουθήσουν στά ἴχνη τοῦ Χρι -
στοῦ στήν Αἴγυπτο καί στό σταυρό, γιά νά γίνουν μέτοχοι καί τῆς
ἀναστάσεως καί τῆς αἰωνίου ζωῆς.    
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Ὁ µητροπολίτης 
ἈττικᾹς καί Μεγαρίδος

Νικόδηµος                                    Ἐν Ἁγί Παρασκευῇ τῇ 21᾽ ∆εκεµβρίου 1974

Μακαριώτατε,
Πρό τᾹς Ἁγίας Βηθλε έµ ἱστάµενοι, ἐν ᾗ ὁ προ αι ώνιος Λό γος τοῦ Θεοῦ σάρκα

φο ρέσας καί ἡµῖν τοῖς ἀνθρώποις ὁµοιω θείς παραγενόµενος Φάτ ν᾽ ἀνακλιθᾹ ναι
κα τεδέξα το, ὑπό δέ τᾹς µανίας τοῦ Ἡρώδου δι ω  κόµενος σύν τῇ Μη   τρί καί τῷ
Προστά τ᾽ ἐν Αἰγύπτῳ ὡς ἐν ἐρή µῳ ὤκησε, τό µυστήριο τᾹς ἑαυτοῦ σαρκός ἥτις
ἐστίν ἡ Ἐκκλησία προ τυ  πώσας, ἥτις ἀεί ὑπό τᾹς µανίας τῶν ἐξουσιῶν τοῦ ἄρχοντος
τοῦ αἰῶνος τού του διωκοµένη ὁτέ µέν ἐν σπηλαίῳ κρύπτεται ὁτέ δέ ἐν ἀλλοτρί γᾹ
ὡς ἐν Αἰγύπτῳ διάγει, τῇ  Ὑµε τέ  ρ Μακαριότητι, τῇ σε  βα σµί καί πεφιληµέν᾽, ἀπό
καρδίας προσαγορεύ οµεν, ἱκετεύοντες τῷ σαρ κωθέν τι Λόγῳ, ἵνα καί  Ὑ µῖν καί ἡµῖν
χ αρίσηται τήν δω ρε άν τᾹς κατακολουθήσεως τοῖς ἴχνεσιν Αὐτοῦ τῇ Αἰγύ πτῳ καί τῷ
Σταυ ρῷ, ἵνα καί τᾹς Ἀναστάσεως Αὐτοῦ καί τᾹς αἰ ωνίου ζωᾹς µέτο χοι γε νόµεθα.                                                                                                                                                                                                                                                

Ἐλά χιστος ἐν Χριστῷ ἀδελφός
ὁ ἈττικᾹς Νικόδηµος 
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Ἄρθρα γραµµῆ̋
Ἡγετικό πάθο̋ µέ ἐπένδυση ἀγοραί -

α̋ µανία̋, Μητροπολίτου Ἀττικῆ̋ καί
Μεγαρίδο̋ Νικοδήµου 324, 2. Στοχα-
σµοί ὀδύνη̋ καί ἀπορία̋, Μητροπολίτου
Ἀττικῆ̋ καί Μεγαρίδο̋ Νικοδήµου 325,
1. Τά πέντε µηδενικά πού δέν ἔγραψαν
ἱστορία, Μητροπολίτου Ἀττικῆ̋ καί Με-
γαρίδο̋ Νικοδήµου 326,1. Ὁ Μητροπο -
λίτη̋ Ἀττικῆ̋ καί Μεγαρίδο̋ (α), Ἀρχιµ.
Εἰρηναῖο̋ Μπουσδέκη̋ 327, 1, Ὁ Μητρ-
οπολίτη̋ Ἀττικῆ̋ καί Μεγαρίδο̋ (β),
Ἀρχιµ. Εἰρηναῖο̋ Μπουσδέκη̋ 328, 1.
Ἡ σταυρωµένη Ἀρχιερωσύνη µου, Μη -
τρο πολίτου Ἀττικῆ̋ καί Μεγαρίδο̋ Νι-
κοδήµου 329,1. Ὁ Μητροπολίτη̋ Ἀττι -
κῆ̋ καί Μεγαρίδο̋ (γ) 329, 10. Ὁ Μητρ-
οπολίτη̋ Ἀττικῆ̋ καί Μεγαρίδο̋ (δ),
Ἀρ χιµ. Εἰρηναῖο̋ Μπουσδέκη̋ 330, 2. Ὁ
ἐκπεσµό̋ τῆ̋ δικαιοσύνη̋, Μητροπο -
λίτου Ἀττικῆ̋ καί Μεγαρίδο̋ Νικοδή-
µου 331,1. Ὁ Μητροπολίτη̋ Ἀττικῆ̋ καί
Μεγαρίδο̋ (ε), Ἡµέρε̋ ἐξορία̋ καί
διωγµοῦ Ἀρχιµ. Εἰρηναῖο̋ Μπου σδέ κη̋,
331, 4. Ὁ Μητροπολίτη̋ Ἀττικῆ̋ καί Με-
γαρίδο̋ (στ), Καταδίκη σέ ἀτίµωση καί
ἀνέχεια Ἀρχιµ. Εἰρηναῖο̋ Μπουσδέκη̋,
332, 6.

Συνεργάτε̋
Μετάθεση ὑποδειγµάτων (β), Μον. Cor-
nelia (Rees)-Dr. Lunne Pappas 324, 7. Τη -
λεοπτικέ̋ ἀνακρίβειε̋, Σχολιαστή̋ 324,
10. Ὁριζοντίω̋ καί καθέτω̋, Ἀλ. Ἐ. Για-
κουµάκη̋ 324,14. “Πόθεν ἔσχε̋” καί στό
χῶρο τῆ̋ Ἐκκλησία̋, Μακαβαῖο̋ 326, 8.
“Τί ἐπράξαµεν;”, Σχολιαστή̋ 326, 11.
Φαν ταστικοί διάλογοι στήν τραγική πρ-
αγµατικότητα, Σ.Κ.Χ. 326, 14. “Καί νῦν
ἄγοι̋ ἐσθλόν ἐπί τέρµα πορεία̋”, Ἀρ  χιµ.
π. ∆ανιήλ Ἀεράκη, Προσφώνησι στήν
ἐξόδιο ἀκολουθία τοῦ µητροπολί του Ἀτ -

τικῆ̋ καί Μεγαρίδο̋ Νικοδήµου 327, 9.
Στήν Κουκουσό τῆ̋ Πάρνηθα̋, ἄλλω̋ ἡ
ἐκδηµία ἑνό̋ ἁγίου ἱεράρχου στόν τόπο
τῆ̋ ἄδικη̋ ἐξορία̋ του, ∆ηµή τριο̋ Ν.
Παπουτσιδάκη̋ 327, 11. Μνη µό συνο
διω    γµῶν καί ἐξορία̋, Ἐπιµνηµό συνη
ὁµι λία στό τεσσαρακονθήµερο µνη µόσυ -
νο τοῦ µακαριστοῦ µητροπολίτου Ἀττι -
κῆ̋ καί Μεγαρίδο̋ Νικοδήµου, Ἀρ χιµ.
Εἰρηναῖο̋ Μπουσδέκη̋ 328, 10. Σταυ  ρω -
θήτω, Κωνσταντίνο̋ Κούκη̋ 330, 11.
Σεβ. Μητροπολίτη̋ Ἀττικῆ̋ καί Μεγα-
ρίδο̋ Νικόδηµο̋. Στόν ἀπόηχο τῆ̋ Κοι-
µήσεώ̋ του, Ἰωάννη̋ Λώλη̋ 330, 13. Ἄξι -
ο̋ ἐργάτη̋ τῆ̋ Ἐκκλησία̋, Ἐ. Χ. Οἰκο-
νοµάκο̋ 331, 12. Βίοι παράλληλοι, Ἐ. Χ.
Οἰκονοµάκο̋ 332, 8.

Πατερικά
Οἱ φωτισµένοι τῆ̋ ἱστορία̋ στέκονται
πλάι µα̋, Κανόνα̋ Τριῶν Ἱεραρχῶν 324,
1.

Ντοκουµέντα
Ὀδύνη καί πλήρωµα ἐµπειρία̋, ἀπό τό
ἡµερολόγιο τοῦ µητροπολίτου Ἀττικῆ̋
καί Μεγαρίδο̋ Νικοδήµου 327, 6. Ἐκλο-
γή καί χειροτονία µητροπολίτου Ἀττι -
κῆ̋ καί Μεγαρίδο̋ Νικοδήµου 328, 6.
Ἀνταύγε̋ στό σκοτάδι τῆ̋ ἐξορία̋, ἀπό
τό ἡµερολόγιο τοῦ µητροπολίτου Ἀττι -
κῆ̋ καί Μεγαρίδο̋ Νικοδήµου 329, 13.
Στιγµέ̋ ἀδυναµία̋, Νίκο̋ Καµβύση̋,
328, 15. Πρό̋ τού̋ 19 ἀδελφού̋ Ἀρχιε -
ρεῖ̋ πού τόν καταδίκασαν χωρί̋ δίκη, ὁ
Ἀττικῆ̋ καί Μεγαρίδο̋ Νικόδηµο̋ 330,
1. Στιγµέ̋ ἐκκλησιαστικῶν φρικαλεοτή-
των 330, 6. Ἀνασφάλειε̋ καί φόβοι τῶν
ἐνόχων, µητροπολίτου Ἀττικῆ̋ καί Με-
γαρίδο̋ Νικοδήµου 331, 10. Θρόµβοι Αἵ  -
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