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«Ἀρχή τῆ̋ Ἱερουργία̋ 
δοξολογία»

ἩἩπρώτη φάση, ἡ εἰσαγωγική
πρά ξη στό μεγάλο γεγονό̋ τῆ̋

Eὐχαριστιακῆ̋ μα̋ λατρεία̋ εἶναι ἡ
ἔκχυση τῆ̋ πηγαία̋ Tριαδολογικῆ̋
δοξολογία̋ μα̋. Ἡ ἐκστατική ἀναφο-
ρά τῶν προσώπων μα̋ καί ὁλόκληρη̋
τῆ̋ ἐκκλησιαστικῆ̋ μα̋ κοινότητα̋
στό ὑπερούσιο Πρόσωπο τοῦ Θεοῦ καί
στό θεϊκό Tου μεγαλεῖο. Oἱ πρῶτε̋ λέ-
ξει̋ τῆ̋ κοινῆ̋, λειτουργικῆ̋ προ-
σευχῆ̋ μα̋, πού ἀνοίγουν τό διάλογο
τῆ̋ ἀγάπη̋ μέ τόν «καθήμενον ἐπί τῶν
Xερουβείμ» καί ἐγκαινίζουν τήν προ-
σφορά τῶν δώρων μα̋, εἶναι οἱ ἐκφρα -
στικέ̋ τοῦ θάμβου̋ καί τοῦ δέου̋ μπρο-
στά στόν ἄναρχο Πατέρα, στό σαρκω -
μένο Λόγο καί στό Πνεῦμα τῆ̋ ἀλήθει -
α̋ καί τῶν μεγάλων, πνευματικῶν,
δωρεῶν. Ἡ στάση τῆ̋ ἔκπληξη̋, ἡ ἔκ -
φραση τῆ̋ βαθειᾶ̋ ἱκανοποίηση̋, ὁ
λόγο̋ τοῦ θαυμασμοῦ καί ὁ ὕμνο̋ τῆ̋
ἀναγνώριση̋ καί τῆ̋ λατρεία̋.

KKάθε φορά, πού προσερχόμαστε
στό Nαό τοῦ Θεοῦ, δρασκελί -

ζουμε τήν Πύλη του μέ ἀποσκευέ̋ τί̋
θετικέ̋ ἤ ἀρνητικέ̋, κοσμικέ̋, ἐμπει-
ρίε̋ μα̋. Tί̋ ἄμωμε̋ ἤ τί̋ ρυπαρέ̋.
Tά πολύτιμα θησαυρίσματα ἤ τά ἀπο-
κρουστικά λύματα τῆ̋ καθημερινό -
τη τα̋. Tά σκιρτήματα τῆ̋ χαρᾶ̋ καί
τά βιώματα τοῦ πόνου. Tή δοκιμή τῆ̋
εὐτυχία̋ καί τή γεύση τῆ̋ ἀπογοήτευ-
ση̋.

Tό περπάτημά μα̋ στού̋ δρό μου̋
τῆ̋ ἱστορία̋ εἶναι μόχθο̋, πρό -

σκαιρη ἱκανοποίηση, ἱδρώτα̋, δάκρυ
καί ἐμπλοκή στήν ὀδύνη. Mιά προσω-

πική περιπέτεια, πού ἔχει ἀφετηρία τό
λίκνο καί τέρμα τό μνῆμα. Mιά περι -
πλάνηση ἀπό τό ξέφωτο στό πυκνό δά-
σο̋. Ἀπό τό ὁμαλό στό τραχύ. Ἀπό τό
γνώριμο στό ἄγνωστο. Oἱ ἐναλλαγέ̋
πυκνέ̋ καί, ἀπρόσμενα, συνταρακτι-
κέ̋. Περπατώντα̋, προσεγγίζουμε τήν
εὐτυχία. Ἀνοίγουμε μαζί τη̋ διάλογο.
Συνοδοιποροῦμε γιά λίγο. Kαί, ξαφ-
νικά, τή χάνουμε στή στροφή τοῦ δρό -
μου. Ἀπό κεῖ καί πέρα βιώνουμε τή
στέρησή τη̋. Nοιώθουμε ἀδικημένοι
καί πικραμένοι. Tά ἑπόμενα βήματά
μα̋ πληγώνουν τή σάρκα μα̋ καί τήν
ψυχή μα̋. Σκληρέ̋ οἱ καινούργιε̋ ἐμ -
πειρίε̋ μα̋. Tό κλάμα ἀναβλύζει ἀπό
τί̋ πηγέ̋ τῶν ματιῶν μα̋. Kυλάει ζε-
στό. Ξεπλένει καί ἐξαλείφει τί̋ ἀγα -
θέ̋ μνῆμε̋. Ἀποτυπώνει στό πρόσωπο
τί̋ ρυτίδε̋ τῆ̋ ὀδύνη̋.

Tά περιστατικά, οἱ συμπεριφο-
ρέ̋, οἱ ἐπιτυχίε̋, οἱ διαψεύσει̋,

τά «σύν» καί τά «πλήν» καταχωροῦν -
ται ὅλα, καθημερινά, στό προσωπικό
μα̋ ἱστορικό λεύκωμα. Συγγράφουν
τό χρονικό τῆ̋ γήινη̋ πορεία̋ μα̋. Tή
δράση μα̋ καί τήν ἀντίδρασή μα̋ μέ-
σα στό χρόνο καί στόν περίγυρο τῶν
ἀνθρώπων. Xαράσσουν τά τυπώματα
τῆ̋ καταξίωση̋ ἤ τί̋ οὐλέ̋ τῆ̋ περι-
πέτεια̋ στήν ὄψη καί στό μέσα κόσμο.
Eὐφραίνουν τήν ψυχή ἤ ἀνοίγουν πλη -
γέ̋. Ἐπηρεάζουν, θετικά ἤ ἀρνητικά,
τά ὁράματα. Kινητοποιοῦν ἤ φρενά -
ρουν τά αἰσθήματα. Zωγραφίζουν τό
φωτεινό ἤ τό πένθιμο πρόσωπο. Tό
ἀνοιξιάτικο ἤ τό φθινοπωρινό κλίμα
τῆ̋ προσωπικότητά̋ μα̋. Ἐγγίζουν,
σέ διαφορετική κλίμακα καί μέ διαφο -
ρετικό ρυθμό, τί̋ χορδέ̋ τῆ̋ ψυχῆ̋
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μα̋. Kαί μορφοποιοῦν τό πανηγυρικό
ἤ τό λυπητερό μέλο̋, πού τό κοινοποι-
οῦμε στό κοντινό περιβάλλον καί τά
αἰτήματα, πού βιαζόμαστε νά τά ἀπο -
θέσουμε στή βάση τοῦ Σταυροῦ.

Mέ τέτοιο ψυχικό σύνδρομο καί
μέ τέτοιο «πλήρωμα» τοῦ λο -

γι σμοῦ καί τῆ̋ καρδιᾶ̋ ξεκινᾶμε συ -
χνά, γιά νά πορευτοῦμε στό Nαό. Mέ
φορτίο τά πρόσκαιρα ἀποκτήματα τῆ̋
χαρᾶ̋ ἤ τά νωπά κεντήματα τῆ̋ θλί -
ψη̋. Kαί αὐτά, ἄλλοτε σέ ἔξαρση καί
ἄλλοτε σέ ὕφεση. Περπατᾶμε, πότε μέ
ἔντονη τήν ἀνησυχία καί καταθλι-
πτικό τό στεναγμό καί πότε μέ κατα-
πραϋμένη τήν ψυχή καί γαληνεμένη
τή διάθεση. Πάντα, ὅμω̋, μέ ὑπερπλη -
ρωμένο τό καλάθι τῶν ἀνθρώπινων
προβληματισμῶν καί μέ παγιωμένο τό
σύστημα τῆ̋ ἐγκοσμιοκρατικῆ̋ δια-
λεκτικῆ̋ μα̋. Ἐπισκεπτόμαστε τό Nαό
τοῦ Θεοῦ, γιά νά ζητήσουμε προστα -
σία καί βοήθεια στά ἀνθρώπινα σχέ-
δια. Ἤ γιά νά καταθέσουμε τήν εὐχα-
ριστία μα̋, ἐπειδή στό πρόσφατο πα-
ρελθόν ἀπολαύσαμε τί̋ ὑλικέ̋ παρο -
χέ̋ τῆ̋ ἀγάπη̋ τοῦ ὑπερούσιου Πα-
τέρα.

Kαί ἐνῶ αὐτά εἶναι τά τυπώματα
τῶν ψυχῶν μα̋ καί τά κίνη τρα

πού μᾶ̋ σπρώχνουν στό Nαό, ὁ λει -
τουρ γό̋, ἐπιτελώντα̋ χρέο̋ θεοδί δα -
κτο, μᾶ̋ δίνει, ἀπό τήν πρώτη ἀρχή
τῆ̋ Λειτουργικῆ̋ ἀναφορᾶ̋ μα̋, τό
σύνθημα γιά μιά ὑπαρξιακή ἀπελευ -
θέρωση καί ἀνύψωση. Mᾶ̋ καλεῖ, ἐν -
συνείδητα, μέ καταβολή θέληση̋ καί
μέ εἰσφορά αἰσθημάτων ἀγάπη̋, νά
ὑπερβοῦμε τό πλέγμα τῶν ἐμπειριῶν
τῆ̋ καθημερινότητα̋. Nά ἀφήσουμε

κατά μέρο̋ τί̋ χαρέ̋ καί τί̋ λύπε̋
μα̋. Nά ἀνυψωθοῦμε στήν οὐράνια
πό λη τοῦ Θεοῦ. Kαί νά δοθοῦμε στήν
ὁμόφωνη, κοινή δοξολογία τοῦ «κα -
θη μένου ἐπί τοῦ θρόνου» (Ἀποκάλυ -
ψη δ΄ 10). Nά ποῦμε ὅλοι μαζί, μέ μιά
φωνή καί μέ τήν ἴδια θέρμη καρδιᾶ̋:
«Eὐλογημένη ἡ Bασιλεία τοῦ Πατρό̋
καί τοῦ Yἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύ -
μα το̋...». Eἶναι εὐλογημένη, ἀξιοσέ -
βα στη καί ἀξιοτίμητη ἡ οὐράνια Bα-
σιλεία, πού εἶναι δημιουργία καί ἀνή-
κει στήν κυριαρχία τοῦ προαιώνιου
Πατέρα καί τοῦ Yἱοῦ καί τοῦ Πανα -
γίου Πνεύματο̋.

KKατά τήν προλογική, λατρευτι -
κή προσέγγισή μα̋ στό μυστή -

ριο τῆ̋ Σάρκωση̋ τοῦ Yἱοῦ τοῦ Θεοῦ
καί τῆ̋ Mεγάλη̋ Θυσία̋, ἀφήνουμε
κατά μέρο̋ ἀνθρώπινα προβλήματα,
φροντίδε̋ καί ἀγωνίε̋. Tόν κόσμο,
πού μᾶ̋ περιβάλλει καί μᾶ̋ ἐπηρεά-
ζει καί τί̋ ποικίλε̋, κοσμικέ̋ ἐμπει-
ρίε̋ μα̋. Kαί δρασκελίζουμε, εὐχαρι -
στιακά καί δοξολογικά, στό μυστικό
κόσμο τοῦ Θεοῦ. Ὑπερβαίνουμε τό
«ἀν  θρώπινο» καί τό «γήινο». Tό «ἐ -
δῶ» καί τό «τώρα». Kαί διακριτικά
ἀνυψώνουμε νοῦ καί καρδιά, λογισμό
καί αἰσθήματα στόν ὑπέρλαμπρο θρό -
νο τῆ̋ Xάριτο̋. Στόν «Aἰώνιο» καί
στόν «Ἄπειρο». Στό Θεό Δημιουργό
καί Πατέρα. Ἀτενίζουμε τόν «ζῶντα
Kύ ριο». Aὐτόν, πού κόσμησε τού̋
οὐρανού̋ καί χαρίτωσε τήν εἰκόνα
Tου, τόν ἄνθρωπο. Xαιρόμαστε τήν
αἰώνια Bασιλεία Tου. Συντονιζόμα -
στε μέ τή δοξολογία τῶν ἀγγέλων, πού
κυκλώνουν τό «ἐσφαγμένο ἀρνίο» (Ἀ -
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πο κάλ. ε΄ 6). Συναντᾶμε τί̋ καταξιω-
μένε̋ καί φωτεινέ̋ φυσιογνωμίε̋ τῶν
ἁγίων. Mπαίνουμε στήν παρεμβολή
του̋. Kαί δανειζόμαστε τί̋ προσευχέ̋
του̋. Ἐναρμονίζουμε στό ἄσμα του̋
καί τή δική μα̋, φτωχή δοξολογική
μελωδία. Προσφέρουμε ὕμνο καί προσ-
φερόμαστε ὁλοκάρδια. Ἀποθέτουμε
στό βάθρο τῆ̋ θεία̋ Ἀγάπη̋ τήν εὐω-
διαστή ἀνθοδέσμη τῶν προσευχῶν
μα̋. Kαί μπαίνουμε στό κλίμα τῆ̋ κοι-
νωνία̋ καί τοῦ διαλόγου.

Πρίν παραχωρήσουμε στήν ἀν -
θρώπινη φύση μα̋ τήν εὐχέρ-

εια νά ἐκφράσει τόν καημό τη̋, τόν
προ βληματισμό τη̋ καί τήν ὀδύνη τη̋,
πρίν μιλήσουμε μέ συνοχή καί μέ πό-
νο γιά τήν προσωπική μα̋, ἐγκόσμια,
ἀγωνία, προσανατολίζουμε τί̋ ὑπάρ-
ξει̋ μα̋ στό «ὑπερουράνιον καί νοε-
ρόν θυσιαστήριον», τήν πηγή τῶν θεί -
ων δωρεῶν. Προωθοῦμε τό «εἶναι»
μα̋ ἐκεῖ, πού βασιλεύει τό αἰώνιο καί
τό κρυστάλλινο. Tό Φῶ̋ καί ἡ «Ἀλή -
θεια». «Ὁ ὤν καί ὁ ἦν καί ὁ ἐρχόμε-
νο̋» (Ἀποκάλυψη α΄ 4). Kαί μελωδοῦ -
με τόν «ὕμνο τῶν θαυμασίων» τοῦ
Θε  οῦ.

ἩἩἐναρκτήρια πράξη τῆ̋ δοξο -
λο γία̋ μα̋ δέν εἶναι ἕνα συμ -

βατικό πρελούντιο τῆ̋ ὑμνολογία̋
μα̋. Δέν εἶναι ἕνα̋ τυπικό̋ ἐμπλου -
τισμό̋ τῆ̋ προσευχῆ̋ μα̋ μέ ποιητι-
κά κείμενα, πού ὑμνοῦν τό θεῖο μεγα-
λεῖο. Eἶναι κίνηση δυναμική καί ἀπο-
φασιστική. Ἀλλαγή κλίματο̋. Kαι-
νούργια ἐμπειρία. Tῆ̋ καθεμιᾶ̋ προ -
σω πικότη τα̋, πού προσέρχεται στή
σύναξη τῆ̋ Ἐκκλησία̋. Kαί ὁλόκλη -

ρη̋ τῆ̋ κοι νό τητα̋. Bηματίζοντα̋
ἀπό τό χῶρο τῆ̋ κατοικία̋ μα̋ πρό̋
τό κέντρο τῆ̋ ἐκκλησιαστικῆ̋ μα̋
λατρεία̋, πρα γματοποιοῦμε μιά ὑπαρ    -
ξι ακή μετακί νηση καί μετατόπιση ἀπό
τή γῆ στόν οὐρανό. Ἀπό τή σχετικότητα
στήν πλη ρότητα. Ἀπό τό χρονικά περι -
ορισμένο στό ἄχρονο καί τό αἰώνιο.
Ἀπό τήν ἐγ κόσμια ἀπασχόλησή μα̋,
στό θρόνο τῆ̋ θεία̋ ἀγάπη̋. Ἀπό τή
θέα τῶν συνανθρώπων, τῶν «πλησί -
ον» καί τῶν «μακράν», στή θέα τοῦ
«ἀ πρόσιτου καί ἀκατάληπτου» Θεοῦ.
Ἀπό τό λόγο καί τόν ἀντίλογο τῶν γήι-
νων ἐνδιαφερόντων καί τῶν ἰδιοτελῶν
συμφερόντων, στό διάλογο μέ τόν Πα-
τέρα «τῶν οἰκτιρμῶν» καί Θεό «πάση̋
παρα κλή σεω̋» (B΄ Kορινθ. α΄ 3). Mε -
τα κο μί ζουμε τήν ὕπαρξή μα̋ ὄχι μό-
νο σέ ἄλλο χῶρο ἀλλά καί σέ ἄλλο
κλίμα. Σέ ἄλλο περίγυρο καί σέ ἄλλη
Πα ρουσία. Kαί ζοῦμε ἄλλα ὁράματα.
«Kαινέ̋» καί «ὑπέρ λόγο» οἱ λειτουρ-
γικέ̋ ἐμπειρίε̋ μα̋. Oἱ οὐρανοί ἀνοί -
γουν. Oἱ ἄγγελοι σκύβουν. Oἱ φυσιο -
γνω  μίε̋ τῶν ἁγίων πλημμυρίζουν τήν
ἱερή παρεμβολή. Kαί ὁ Θεό̋ τῆ̋ ἀγά -
πη̋ καινίζει τήν ἀνθρώπινη φύση μα̋
καί ἀποδέχεται τό λόγο τῆ̋ προσευχῆ̋
μα̋. «Tά ἄνω τοῖ̋ κάτω συνεορτάζει».
Kαί «τά κά τω τοῖ̋ ἄνω συνομιλεῖ».

ἌἌλλωστε, ὅπω̋ σημειώνει ὁ Nι -
κό λαο̋ Kαβάσιλα̋, ἡ ἴδια ἡ

φύση τῆ̋ λατρεία̋ ζητάει αὐτό τό ἀνέ-
βασμα. Kαί ἀπαιτεῖ ὡ̋ πρώτη ἔκφρα-
ση τή δοξολογία. Mόλι̋ πλησιάσουμε
τό Θεό, γιά νά διαλεχθοῦμε μαζί Tου
καί γιά νά Τοῦ προσφέρουμε τή ζων-
τανή λατρεία μα̋, μᾶ̋ κυριεύει ἡ ἀμη -
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χανία. Tά μέτρα σύγκριση̋, πού ἀν -
τλοῦμε ἀπό τόν κόσμο τῶν ὁρατῶν δη -
μιουργημάτων, ἀποδεικνύονται «πε-
περασμένα». Ἀνίσχυρα νά προσεγγί -
σουν καί νά ἑρμηνεύσουν τό ἄπειρο
μέγεθο̋ καί τό ἀνέκφραστο κάλλο̋.
Γι᾽ αὐτό καί στεκόμαστε ἐκστατικοί.
Mικροί μπροστά στό μεγάλο Θεό. Ἔν -
τρομοι στό χεῖλο̋ τοῦ ἀβόλιστου Mυ -
στηρίου. Mᾶ̋ αἰφνιδιάζει ἡ ἔκπαγλη
δόξα. Mᾶ̋ ἐντυπωσιάζει ἡ ἀπέραντη
δύναμη. Mᾶ̋ καθηλώνει τό ἀσύλλη -
πτο μεγαλεῖο. Kαί, ὅπω̋ εἶναι φυσικό,
γεννιέται μέσα μα̋ ὁ θαυμασμό̋ καί
ἡ ἔκπληξη. Kαί ὁ θαυμασμό̋ φέρνει
στά χείλη μα̋ τά λόγια τῆ̋ δοξολο -
γία̋.

«Ἔπειτα καί αὐτή ἡ φύσι̋ καί τό
εἰ κό̋ τοῦ πράγματο̋ ἐνταῦθα πρώ -
την ἀπαιτεῖ τήν δοξολογίαν. Eὐθύ̋
γάρ τῷ Θεῷ προσερχόμενοι, τό ἀπρό -
σιτον τῆ̋ δόξη̋ αὐτοῦ καί τήν δύνα-
μιν καί τό μεγαλεῖον κατανοοῦμεν,
ᾧ θαῦμα καί ἔκπληξι̋ καί τά τοι-
αῦτα ἀκολουθεῖ· τούτῳ δέ ἡ δοξο-
λογία ἐξ ἀνάγκη̋ ἕπεται».

Ἡδιαλεκτική τοῦ μεγάλου μα̋
συγγραφέα καί ἑρμηνευτή τῆ̋

Θεία̋ Λειτουργία̋ εἶναι κλιμακωτή.
Ἡ προσέγγιση στό θεϊκό θρόνο καί τό
ἄνοιγμα τῆ̋ καρδιᾶ̋ στή λατρεία μᾶ̋
φέρνουν «κατενώπιον τῆ̋ δόξη̋ αὐ -
τοῦ» (Ἰούδα 24). Mπροστά σέ Kεῖνον,
πού κυβερνάει τά σύμπαντα. Mπρο-
στά στήν ἀπειρη Σοφία, τήν ἀκατά -
βλη τη Δύναμη καί τή στιλπνή, ὁλοκά -
θαρη Ἁγιότητα. Στόν κόσμο, πού ξε -
περ νάει τά στενά ὅρια τοῦ χρόνου καί
ἁπλώνεται στήν αἰωνιότητα. Στή λαμ-
πρή παρουσία Ἐκείνου, πού τεχνούρ -

γη σε ὁλόκληρη τή Δημιουργία καί
ἔπλασε τό λογικό πλάσμα, τόν ἄνθρω -
πο. Στεκόμαστε, μελετᾶμε καί ἐμβα -
θύ νουμε. Kατανοοῦμε, ὅσο μποροῦμε
νά κατανοήσουμε τί̋ διαστάσει̋ τοῦ
Mυστηρίου. Προεκτείνουμε τήν πίστη
στό ἀπύθμενο βάθο̋ τῶν θείων ἀπο-
καλύψεων. Kαί συλλαμβάνουμε τά
δυναμικά μηνύματα τοῦ κόσμου τοῦ
Θεοῦ, τῆ̋ βασιλεία̋ Tου, πού ὑπερ -
βαί νει τήν ἀνθρώπινη προσέγγιση καί
τήν ἐμπειρική ψηλάφηση. Tά βιώμα-
τα πού ἀποκτοῦμε μᾶ̋ ἀνυψώνουν
στί̋ κορυφέ̋ τοῦ θαυμασμοῦ. Ὁ λογι-
σμό̋ σκάβει. Ἡ πνευματική ὅραση ἀν -
ι χνεύει. Ἡ καρδιά θερμαίνεται καί
μπαίνει στό ρυθμό τῆ̋ λατρεία̋. Kαί
τά χείλη ἐκφράζουν τήν πληρότητα
τῶν αἰσθημάτων μέ τού̋ ὕμνου̋ τῆ̋
δοξολογία̋.

ΣΣκέφτομαι τήν αὐθόρμητη ἀντί -
δρα ση. Tόν πηγαῖο ἀντίλογο: Tό

δοξολογικό προοίμιο, πού ἀνοίγει τήν
ἱεροτελεστία τῆ̋ Θεία̋ μα̋ Λειτουρ -
γία̋, δέν εἶναι εὔκολη πράξη. Δέν μπο-
ρεῖ νά εἶναι τό ξέσπασμα τοῦ ἐνθου-
σιασμοῦ, πού προκαλεῖ μιά φωτισμέ -
νη ποίηση ἤ ἡ συγκίνηση, πού τή διε-
γείρει τό ἄκουσμα μιᾶ̋ μουσικῆ̋ δη -
μ ι   ουργία̋. Oὔτε μπορεῖ νά θεσμοθε -
τη θεῖ σάν χρέο̋. Σάν στεγνή ἄσκηση
τῆ̋ προσωπικότητα̋, πού ὑποχρεώνε-
ται νά ἐγκαταλείψει τί̋ φροντίδε̋ καί
τί̋ προκλήσει̋ τοῦ περιβάλλοντο̋ καί
νά προσηλώσει τή σκέψη καί τήν καρ -
διά στή λατρεία τοῦ Θεοῦ. Ἡ διάβα-
ση τῆ̋ γέφυρα̋, πού φέρνει, ἀπό τήν
ὄχθη τῆ̋ ἀνθρωποκεντρικῆ̋ θεώρη-
ση̋ τοῦ κόσμου καί τῆ̋ ὑλιστικῆ̋ ἀπό-
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λαυση̋ τῆ̋ βιολογικῆ̋ εὐημερία̋,
στήν ἀτμόσφαιρα τοῦ θάμβου̋ καί
τῆ̋ μελέτη̋ τοῦ θείου μεγαλείου, δέν
εἶναι μιά μετακίνηση, πού ἡ προσωπι -
κότητα τήν κάνει μέ εὐκολία καί μέ
ἄνε ση. Παγιωμένε̋ οἱ συνήθειε̋, πού
ἐκφράζουν τήν ἰδιοσυγκρασία μα̋.
Ἀνα παυμένη ἡ φύση μα̋ στήν πρακτι -
κή τῆ̋ καθημερινότητα̋. Στήν ἄνεση
ἤ στή βιοπάλη. Στήν ἐκμετάλλευση
τοῦ φυσικοῦ πλούτου. Στήν ἀπόλαυ-
ση τῆ̋ ὕλη̋. Kαί στήν ἰδιοτελῆ ἀναμέ -
τρηση μέ τό συνάνθρωπο. Δύσκολο̋ ὁ
ψυχικό̋ μα̋ μηχανισμό̋ στί̋ ἀπότο-
με̋ ἀλλαγέ̋. Δέ δρομολογεῖται εὔκο-
λα στόν ἀνήφορο, πού ἀπομακρύνει
ἀπό τό βατό καί κατανοητό περίγυρο
τοῦ ὑλικοῦ περιβάλλοντο̋ καί εἰσά-
γει στό γνόφο τῆ̋ πνευματικῆ̋ ἀνά-
ταση̋.

Ὅμω̋, αὐτό πού εἶναι δύσκολο
εἶναι καί γνήσιο καί ἀναγκαῖο.

Eἶναι τό ἄνοιγμα τοῦ καναλιοῦ πού
φέρνει στόν ὠκεανό τῆ̋ θεία̋ Ἀγάπη̋.
Eἶναι ἡ παραχώρηση τοῦ δικαιώμα-
το̋ ἔκφραση̋ στό πνεῦμα. Στήν ὕπαρ -
ξη. Eἶναι ὁ ἀπεγκλωβισμό̋ ἀπό «τόν
κόσμον» καί «τά ἐν τῷ κόσμῳ» (A΄
Ἰω άν. β΄ 15). Kαί τό ἄνοιγμα τοῦ ὁρί -
ζοντα τῆ̋ γνήσια̋ καί ἀτελεύτητη̋
ζωῆ̋. Ἡ δυναμική αὐτή κίνηση ἱκα-
νοποιεῖ τί̋ λαχτάρε̋ τῆ̋ ψυχῆ̋. Ἁπλώ -
νει τού̋ προβληματισμού̋ μα̋ καί τί̋
ἐμπειρίε̋ μα̋ πέρα ἀπό τά στενά ὅρια
τῆ̋ ὔλη̋ καί τῆ̋ σχετικότητα̋. Ἐναρ-
μονίζει τόν πρόσκαιρο μόχθο μέ τόν
αἰώνιο ὁραματισμό. Ἤ, σωστότερα,
προβάλλει τήν πρόσκαιρη προβλημα-
τική μα̋ στήν αἰώνια βασιλεία τοῦ
Θεοῦ...

.......................................................... 

ἸἸδιαίτερη σημασία ἔχει ἡ ὑπό -
μνηση, πού κάνει ὁ ἅγιο̋ Γρη-

γόριο̋ Nύσση̋.  Ἡ λαχτάρα γιά τή δο-
ξολογία τοῦ Θεοῦ καί ἡ προσπάθεια
ὑπέρβαση̋ τῶν ἐγκοσμίων δέ διεγεί -
ρονται καί δέν ἐνεργοποιοῦνται, ὅταν
δέν ὑπάρχει ὁ ἔντιμο̋ καί εἰλικρινή̋
ἀγώ να̋ γιά τή μετοχή στήν καινή ζωή
τοῦ Ἰησοῦ Xριστοῦ.

«Oὐδενί γάρ τῶν μή ἀποθεμένων
τά ἔργα τοῦ σκότου̋ ἡ δόξα τοῦ Θε-
οῦ διεγείρεται».

Σέ κανένα ἀπό κείνου̋ πού δέν ἀπο -
θέτουν τή φθαρμένη φύση του̋ καί
δέν ἀποξενώνονται ἀπό τά ἔργα τοῦ
σκότου̋, δέ διεγείρεται ἡ ἐπιθυ μία
τῆ̋ δοξολογία̋ τοῦ Θεοῦ.

ἩΠατερική αὐτή ὑπογράμμιση
εἰσάγει ἕνα ἔντονο προβλημα-

τισμό στήν ὅλη προοπτική τῆ̋ λατρεί -
α̋. Ἡ μετάβαση στό Nαό καί ἡ ἀφο -
σίωση στό ἔργο τῆ̋ δοξολογία̋ δέν
εἶναι μιά ἁπλή τοπική μετακίνηση και
μιά εὔκολη ὑμνολογική διαφοροποί -
ηση. Δέν ἀρκεῖ πού ξεκινᾶμε ἀπό τό
σπίτι μα̋ καί πηγαίνουμε στόν τόπο
τῆ̋ συναγωγῆ̋ τῶν μελῶν τῆ̋ Ἐκκλη -
σία̋. Oὔτε ἀνταποκρινόμαστε στήν
ἀποστολή μα̋, διακόπτοντα̋ μιά κά-
ποια ἄλλη μουσική μα̋ προτίμηση καί
τονίζοντα̋ τόν ὕμνο τῆ̋ δοξολογία̋
τοῦ Προσώπου καί τῶν θαυμασίων
τοῦ Θεοῦ. Ἡ δοξολογία εἶναι ἡ ἀνθο-
φορία καί ἡ εὐωδιά τῆ̋ πνευματικῆ̋
ζωῆ̋. Eἶναι τό παράγωγο τῆ̋ ἄσκηση̋
τῆ̋ θέλησή̋ μα̋ καί ὁλόκληρη̋ τῆ̋
προσωπικότητά̋ μα̋, νά περπατάει
«ἐν τῷ φωτί» (A΄ Ἰωάν. α΄ 7). Στήν ἀ -
τ μό  σφαιρα τοῦ θείου Φωτό̋. Σέ ὑπαρ -
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ξι ακή καί δημιουργική κοινωνία μέ
τόν Kύριο, πού εἶναι «τό φῶ̋ τοῦ κό-
σμου» (Ἰωάν. η΄ 12). Γιατί «ὁ Θεό̋
φῶ̋ ἐστι καί σκοτία ἐν αὐτῷ οὐκ ἔ -
στιν οὐδεμία. ἐάν εἴπωμεν ὅτι κοινω -
νίαν ἔχομεν μετ᾽ αὐτοῦ καί ἐν τῷ σκό-
τει περιπατῶμεν, ψευδόμεθα καί οὐ
ποι οῦμεν τήν ἀλήθειαν» (A΄ Ἰωάν.
α΄ 5, 6). Ὁ Θεό̋ εἶναι φῶ̋. Kαί γιά νά
ἔχουμε μαζί Tου κοινωνία καί γιά νά
μποροῦμε νά ὑψώνουμε εὐχαριστια-
κά καί δοξολογικά τό βλέμμα μα̋ καί
τήν ψυχή μα̋ στό θρόνο Tου, θά πρέ-
πει καί μεῖ̋ νά περπατᾶμε στό φῶ̋.
Kαί νά ἐργαζώμαστε, μέ περίσκεψη
καί μέ συνειδητή ἐνεργητικότητα, τά
ἔργα τοῦ φωτό̋.

Ἡσύνδεση τῆ̋ δοξολογία̋ μέ
τόν προσανατολισμό μα̋ καί

μέ τήν ποιότητα τῆ̋ ζωῆ̋ μα̋ εἶναι
ἄμεση. Kαί ὅσο ἡ ζωή μα̋ «ἐν Xρι-
στῷ Ἰησοῦ» βαθαίνει, τόσο ἡ δοξο-
λογία μα̋ γίνεται μελωδικότερη καί
δυναμικότερη. Ὅσο ἡ προσωπικότητά
μα̋ μετακινεῖται ἀπό τό σκοτάδι τῆ̋
ἀγνωσία̋ καί τῆ̋ ἁμαρτία̋ στό φῶ̋
τῆ̋ θεία̋ ἔλλαμψη̋ καί στήν καθα -
ρότητα τοῦ φωτεινοῦ βίου, τόσο ὁ ψυ -
χικό̋ πλοῦτο̋ τῆ̋ χαρᾶ̋ καί τῆ̋ εὐ -
γνωμοσύνη̋ διοχετεύονται στόν αὐλό
τῆ̋ προσευχῆ̋ μα̋ καί μορφοποιοῦν
τό δοξολογικό μα̋ ὕμνο.

ἩἩδοξολογική μα̋ ἐναρκτήρια
προσευχή ἀπευθύνεται στήν

Ἁγία Tριάδα. Kαί μνημονεύει ἰδιαίτε-
ρα, σεβαστικά καί λατρευτικά τό κά-
θε Πρόσωπο. Ἡ ἀναφορά αὐτή δέν
εἶναι ποιητικό̋ πλεονασμό̋. Ἔχει βα -
θύ νόημα. Kαί τονίζει τή χαρά τοῦ

σώ  ματο̋ τῆ̋ Ἐκκλησία̋ καί τήν ἐπί -
γνωση τῆ̋ ἰδιαιτερότητα̋ τοῦ κάθε
Προσώπου τῆ̋ Ὑπερούσια̋ Tριάδα̋.

Ὁφωτισμένο̋ ἑρμηνευτή̋ μα̋
γράφει: «Tί οὖν τό τρισσόν ἐπι -

φημίζει τοῦ Θεοῦ καί οὐ τό ἑνιαῖον;
Oὐ γάρ εὐλογητό̋ ὁ Θεό̋ ἤ εὐλογη -
μένη ἡ τοῦ Θεοῦ βασιλεία, ἀλλά τοῖ̋
προσώποι̋ διῃρημένω̋· “Eὐλογημέ -
νη, φησίν, ἡ βασιλεία τοῦ Πατρό̋
καί τοῦ Yἱοῦ καί τοῦ ἁγίου Πνεύμα-
το̋”, ὅτι διά τῆ̋ ἐνανθρωπήσεω̋ τοῦ
Kυρίου πρώτη̋ ἔμαθον ἄνθρωποι ὡ̋
εἴη τρία πρόσωπα ὁ Θεό̋. Tαύτη̋ δέ
τῆ̋ ἐνανθρωπήσεω̋ τοῦ Kυρίου μυ -
στα γωγία ἐστί τά τελούμενα· ὅθεν
ἐν τοῖ̋ προοιμίοι̋ αὐτῶν ἔδει προ -
λάμ πειν καί κηρύττεσθαι τήν Tριά-
δα».

Γιά ποιό λόγο ὑμνολογεῖ τήν τρι -
αδικότητα τοῦ Θεοῦ καί ὄχι τήν

ἑνότητά τη̋; Γιατί δέ λέει «εὐλογητό̋
ὁ Θεό̋, ἤ εὐλογημένη ἡ βασιλεία τοῦ
Θεοῦ», ἀλλά ὑμνολογεῖ ξεχωριστά τό
κάθε Πρόσωπο. Συγκεκριμένα, λέει:
«Eὐλογημένη ἡ βασιλεία τοῦ Πατρό̋
καί τοῦ Yἱοῦ καί τοῦ ἁγίου Πνεύμα-
το̋». Aὐτή ἡ ἀναφορά στά τρία Πρό-
σωπα ἔχει τό λόγο τη̋. Ὑπογραμμίζει
ὅτι, γιά πρώτη φορά, μέ τήν Ἐνανθρώ -
πηση τοῦ Kυρίου μα̋, πληροφορήθη-
καν οἱ ἄνθρωποι ὅτι ὁ Θεό̋ εἶναι τρι-
συπόστατο̋. Kαί ἐπειδή ὁλόκληρη ἡ
τελετουργία τῆ̋ Θεία̋ Λειτουργία̋
εἶ ναι μυσταγωγική προσέγγιση τοῦ γε-
γονότο̋ τῆ̋ ἐνανθρώπηση̋, εἶναι ται-
ριαστό ἀπό τό προοίμιο νά φωτίζεται
καί νά κηρύσσεται ἡ Ἁγία Tριάδα.

Ἡπτυχή αὐτή τῆ̋ λειτουργικῆ̋
Θεολογία̋, πού ἀναπτύσσε-
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ται μέ τόση ἐνάργεια ἀπό τό Nικόλαο
Kαβάσιλα, δίνει εὖρο̋ στήν ἐνατένι-
σή μα̋ καί στήν προσευχή μα̋. Ἡ Θεία
μα̋ Λειτουργία δέν εἶναι ἁπλή ἔκφρα -
ση τῶν αἰσθημάτων μα̋ καί τῶν αἰτη -
μάτων μα̋. Kατά τήν ὥρα τῆ̋ Eὐχαρι -
στιακῆ̋ μα̋ λατρεία̋ βιώνουμε ὁλό -
κληρη τήν ἱστορία τῆ̋ θεία̋ Ἀγάπη̋.
Tήν ἄπειρη συγκατάβαση. Tήν Πατρι -
κή φροντίδα. Tό λυτρωτικό Ἔργο. Kαί
τό κεντρικό γεγονό̋ στή μακρά ἱστο-
ρία τῆ̋ συγκατάβαση̋ τοῦ Θεοῦ καί
τοῦ ἀγαπητικοῦ πλησιάσματό̋ Tου
στή φθαρμένη ὑπόστασή μα̋, εἶναι ἡ
Ἐνανθρώπηση τοῦ Yἱοῦ τοῦ Θεοῦ καί
τό Πάθο̋.

Ὅμω̋, ὅταν ὁ «Λόγο̋ σάρξ ἐγέ -
νετο καί ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν...

ἐθεασάμεθα τήν δόξαν αὐτοῦ, δό -
ξαν ὡ̋ μονογενοῦ̋ παρά πατρό̋»  (Ἰω-
άν. α΄ 14). Eἴδαμε καί ἀπολαύσαμε
τή δόξα Tου, πού δέν ἦταν δόξα ἀν -
θρώπινη, ἀλλά τήν εἶχε φυσική ἀπό
τόν Oὐράνιο Πατέρα, ὡ̋ μονογενή̋
Yἱ ό̋ τοῦ Θεοῦ. Eἴδαμε, ζήσαμε, γευ-
τήκαμε τήν ἀγάπη τοῦ Πατέρα. Πλη -
σιάσαμε τό Σταυρό. Λυ τρω θήκαμε.
Δε χτήκαμε μέσα μα̋ τά χαρίσματα
τοῦ Παναγίου Πνεύμα το̋. Ἔτσι, μέ τά
γεγονότα πού πλαισι ώ νουν τήν ἐναν -
θρώπηση ἀποκαλύφθη κε στόν κόσμο
καί στήν ἱστορία ὁ Tριαδικό̋ Θεό̋.
Ἡ Σάρκωση τοῦ Yἱοῦ τοῦ Θεοῦ εἶναι
ἀποκάλυψη καί φανέρωση τῆ̋ Ἁγία̋
Tριάδα̋. Tό Πάθο̋ καί ἡ Ἀνάσταση
καί ἡ ἀποστολή τοῦ Παρακλήτου εἶ -
ναι ἡ ὁλοκλήρωση τοῦ ἔργου τῆ̋ Πα -
να γία̋ Tριάδα̋. Ἡ ἔκχυ ση τῆ̋ Ἀγά -
πη̋ καί ἡ σωτηρία τοῦ πλάσματο̋.

ἈἈρχίζοντα̋ τή Θεία μα̋ Λει τουρ-
γία μέ τή δοξολογία τῆ̋ Ἁγία̋

Tριάδο̋, ἀνοίγουμε τήν ψυχή μα̋ στά
ὑπερούσια Πρόσωπα καί φέρνουμε
στό κέντρο τῆ̋ προσοχῆ̋ μα̋ σύνολο
τό λυτρωτικό ἔργο. Διακρίνουμε τό
φῶ̋ νά περιλάμπει τό θρόνο τῆ̋ τρι-
σηλίου Θεότητα̋. Kαί κηρύσσουμε
τήν πίστη στόν Tριαδικό Θεό καί στήν
ἀτίμητη συγκατάβαση, πού προσφέρ-
θηκε στό ἀνθρώπινο γένο̋.

Πρίν ἀπό τόν Nικόλαο Kαβάσι -
λα μέ παρόμοιο θεολογικό στο-

χασμό ἑρμήνευσε τήν πράξη τῆ̋ δο-
ξολογία̋ ὁ ἅγιο̋ Γρηγόριο̋ Nύσση̋:

«Ἐπειδή τοίνυν εἰ̋ πατέρα καί υἱ -
όν καί πνεῦμα ἅγιον ἡ πίστι̋ ἐστίν,
ἀκολουθεῖ δέ ἀλλήλοι̋ ἡ πίστι̋ ἡ
δό ξα τό βάπτισμα, διά τοῦτο καί ἡ
δό ξα οὐ διακρίνεται ἡ πατρό̋ καί
υἱ οῦ καί ἁγίου Πνεύματο̋. αὕτη δέ
ἡ δόξα ἥν ἀναπέμπομεν τῇ ἰδίᾳ φύ -
σει, οὐδέν ἄλλο ἐστίν ἀλλ᾽ ἡ τῶν προ -
σόντων τῇ μεγαλειότητι τῆ̋ θεία̋
φύσεω̋ ἀγαθῶν ὁμολογία· οὐ γάρ
ἐξ ἡμετέρα̋ δυνάμεω̋ τιμήν προστί -
θεμεν τῇ ἀτιμήτῳ φύσει, ἀλλά τά προ-
σόντα ὁμολογήσαντε̋ τήν τιμήν ἐ -
πλη ρώσαμεν» (Ἡρακλειανῷ αἱρετικῷ
9, 10, Jaeger, VIII, II, 77).

Ἡπίστη μα̋ ἀγκαλιάζει ὁλό -
κλη ρη τήν Ἁγία Tριάδα. Tόν

Πα τέρα καί τόν Yἱό καί τό Ἅγιο Πνεῦ -
μα. Kαί τήν πίστη μα̋ τήν ἀκολου θεῖ,
ὡ̋ φυσική ἐξέλιξη, ἡ δοξολογία τοῦ
Mυστηρίου τῆ̋ θεία̋ Ἀγά πη̋ καί ἡ
δοξολογική προσέγγιση καί ἡ ἔνταξη
στήν Ἐκκλησία μέ τό βάπτισμα. Ἑπό-
μενο εἶναι ἡ δοξολογική λατρεία, πού
προσφέρουμε στή μιά φύση τοῦ Θεοῦ,
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Ἡζωή στήν ἐξορία δέν εἶναι κά-
τι ἁπλό, συνηθισµένο καί βατό

γιά τόν κάθε ἄνθρωπο. Ἐξορία εἶναι
ὁ χῶρος στόν ὁποῖο δοκιµάζεται ἡ
πίστη καί ἡ ἁφοσίωση στόν Θεό.
Εἶ ναι ἡ περιπέτεια πού συνταράσ-
σει τό οἰκοδόµηµα τᾹς ἀνθρώπινης ὕ-
παρ ξης γιά νά µετρήσει τίς ἀντοχές
της. Γιά νά διαπιστώσει ἄν ἡ θεµε -
λίωση τᾹς πνευµατικᾹς ζωᾹς της ἔ -
χει  σταθερό θεµέλιο, ὥστε νά ἀντέ -
χει τίς θύελλες. Ἐξορία εἶναι ἕνας
µε γά λος σταυρός, γιά νά ἀποδείξει
ὁ ἄνθρωπος τήν πνευµατική του
ὠριµό τητα. Νά δείξει πῶς µπορεῖ
νά χρησιµοποιεῖ τίς πλέον ἀντίξοες
καταστάσεις, πού προκύπτουν στή
ζωή του, ὡς µονοπάτι γιά τή σωτη -
ρία του. Ἡ ἐξορία εἶναι ὁ δύσβατος

δρό µος γιά τούς λίγους, πού ἀδυ -
να  τεῖ κανείς νά τόν περπατήσει χω -
ρίς τήν πλήµµυρα τᾹς Χάριτος τοῦ
Θεοῦ.

Ἴσως κάποιος θεωρήσει τή χρη-
σιµοποίηση τᾹς λέξης «ἐξορία» γιά
τήν περίπτωση τοῦ ἈττικᾹς Νικό -
δη µου ὑπερβολική. ∆εῖτε ὅµως µιά
πρα γµατικότητα. Ὑπέστη ἐκτόπι-
ση ἀπό τήν µητρόπολή του µέ τή
σύµ πραξη Ἐκκλησίας καί Πολιτεί -
ας, τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, δηλαδή, Σε-
ραφείµ, µέ τή στενή παρέα του,
πού ἐργάσθηκαν ὅλη αὐτή τήν ἀνω-
µαλία, ἀπό τή µιά καί τᾹς δικτατο-
ρίας τοῦ Ἰωαννίδη ἀπό τήν ἄλλη.
Ἐπιβλήθηκε ἡ ἐκτόπισή του διά τῶν
ἀστυνοµικῶν δυνάµεων. Ἀφαιρέ -
θη  κε τό δικαίωµα δικαστικᾹς προ -
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νά ἀποτελεῖ ὁμολογία τῶν ἀγαθῶν,
πού τά τρία Πρόσωπα τῆ̋ μιᾶ̋ Θεότη -
τα̋ προσφέρουν σέ μᾶ̋. Ἐμεῖ̋, καθώ̋
ἀναφέρουμε τή λατρεία μα̋ καί τή δο -
ξολογία μα̋, δέν προ σθέ τουμε στήν
ἀτίμητη Φύση τοῦ Θεοῦ κάτι ἀπό τή
δική μα̋ δύναμη, ἀλλά ὁμολογοῦμε

τά θεῖα προσόντα καί ἀπονέμουμε,
ἀπό τά βάθη τῆ̋ ψυχῆ̋ μα̋, τό σεβα -
σμό, τήν τιμή καί τήν ἀφο σίωση.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ

ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΙ∆ΟΣ

ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ
(ζ)

Οἱ γλυκοί καρποί τᾹς ἐξορίας



στα σίας πού ἔχει καί ὁ τελευταῖος
πο  λίτης µις χώρας, ἀκόµα καί ὁ
κα τηγορούµενος τοῦ κοινοῦ ποινι-
κοῦ δικαίου.

Ἀπό κεῖ καί πέρα βρέθηκε παρ -
αγ κωνισµένος σέ τόπο πού ὁ ἴδιος
δέ θέλησε. Ἀναγκάσθηκε, λοιπόν, σέ
διπλᾹ περιθωριοποίηση. Ἐκκλησια-
στικά ἐκδιώχθηκε ὁ πατέρας ἀπό
τά πνευµατικά του παιδιά. Ἀναγκά -
σθηκε, λοιπόν, νά κρατήσει, χωρίς
τή θέλησή του, αὐτή τήν ἀπόστα-
ση γιά νά µή δηµιουργήσει περισ-
σότερα προβλήµατα στά παιδιά
του, πού ἀναγκάζονταν νά δεχθοῦν
ἕνα δοτό πατέρα. Ἀπό τήν ἄλλη µε-
ριά, µιά δράκα ἰσχυρῶν ἐπισκόπων
τᾹς ἐποχᾹς βυσσοδοµοῦσαν ἐναν-
τίον του καί ἐναντίον τῶν ἄλλων 11
ἐκθρονισθέντων ἀδελφῶν του. Οἱ
ὑπόλοιποι µητροπολίτες, ἀκόµα καί
οἱ στενοί φίλοι τῶν δώδεκα, διακα-
τέχονταν ἀπό ἕνα µεγάλο φόβο µή-
πως ὑποστοῦν καί αὐτοί τά ἴδια
δει  νά. Καί γιά τό λόγο αὐτό στάθη-
καν σέ ἀπόσταση. Πολλές φορές, ὁ
µαρτυρι κός ἐπίσκοπος θά µπο ροῦ -
σε νά προ φέρει τό ψαλµικό: «οἱ φί -
λοι µου, καί οἱ πλησίον µου ἐξ ἐναν-
τίας µοι ἤγγισαν καί ἔστησαν, καί οἱ
ἔγγιστά µου ἀπό µακρόθεν ἔστησαν.
Καί ἐξεβιάζοντο οἱ ζητοῦντες τήν ψυ -
χήν µου, καί οἱ ζητοῦντες τά κακά µοι
ἐλάλη σαν µαταιότητας, καί δολιό τη -
τας ὅ λην τήν ἡµέραν ἐµελέτησαν».
Ἀκόµα καί µιά καληµέρα φοβόνταν
νά ἀνταλλάξουν µαζί του στενοί φί -
λοι του µητροπολίτες. Μή µιλήσου -
µε καί γιά ἕνα λόγο συµπαράστα-
σης, πού σέ µιά δύσκολη στιγµή πε-

ριµένει κανείς ἀπό τόν φίλο του.
Καί τό ἱερατεῖο ἔδειξε τήν ἴδια ἐπι -
φυλακτική στάση. Τό χειρότερο εἶ -
ναι ὅτι, µέ τήν πάροδο τοῦ χρόνου,
ἀ κό µα καί ἡ χορεία αὐτή τῶν «φί -
λων» ἀρχιερέων καί ἱερέων, γιά νά
δικαιολογήσουν τή δική τους δειλία,
ἄρχιζαν νά προφασίζονται «προ -
φά σεις ἐν ἁµαρτίαις», ρίχνοντας εὐ -
θῦνες καί στόν ἴδιο καί στούς διωκό-
µενους 11 ἀδελφούς του -λές καί ἐ -
κεῖ νοι φταίγανε γιά ὅλη αὐτή τήν
ἀ νωµαλία στήν Ἐκκλησία. Ἐκτός ὅ -
µως ἀπό τή διοίκηση τᾹς Ἐκκλησίας
καί ἡ Πολιτεία συµµάχησε µέ τόν
Ἀρ χιεπίσκοπο Σεραφείµ καί στέρ -
ρησε γιά 14 ὁλόκληρα χρόνια στοι -
χειώδη ἀνθρώπινα δικαιώµατα πού
ἔχει καί ὁ πιό µεγάλος κατάδικος,
ὅπως τή δικαστική προστασία. Ἐξα-
σφαλισµένη εἶχαν Ἐκκλησία καί Πο -
λιτεία τή συµµαχία τῶν δυνάµεων
τοῦ σκότους καί τῶν Μέσων Μαζι -
κᾹς Ἐνηµέρωσης. Αὐτή ἡ κατάστα-
ση ἀποκλεισµοῦ καί ἀποµόνωσης
ἀπό τίς διοικήσεις Ἐκκλησίας καί Πο-
λιτείας, πού συνοδευόταν καί ἀπό
στιγµατισµό, ἐξοστρακισµό ἔξω τᾹς
παρεµβολᾹς καί διαρκᾹ διωγµό,
πῶς ἀλλοιῶς µπορεῖ νά ὀνοµασθεῖ
παρά «ἐξορία»;

Ξεκινώντας τό δρόµο τᾹς ἐξορίας
ἔγραψε στό ἡµερολόγιό του: «18-07-
1974. Μάζεψα τά πράγµατά µου γιά
νά ἀναχωρή σω. Παραδίδοµαι στήν
ἀγκάλη τοῦ ζῶντος Κυρίου µου. ∆έν
ξέρω τήν ἔκτασι τᾹς περιπέτειάς µου.
∆έν µέ ἀνησυχεῖ αὐτό. Ἐµπιστεύοµαι
τήν ὕπαρξί µου στή δική του ἀγάπη».
Ἔτσι ξεκίνησε τή ζωή τᾹς ἐξορίας,
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πα ραδίνοντας τήν ὕπαρξή του µέ ἐµ-
πιστοσύνη στήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ.
Πιό πρίν (στίς 16 καί 17-5-1974), ὅταν
τοῦ ἀποσποῦσαν βίαια 2 κοµµάτια
τᾹς ἐπαρχίας του, ἔγραφε: «...Ἀπόψε
εἶµαι ἀρκετά ἤρεµος. Ὁ χωρισµός ἀ -
πό τά µέλη τᾹς Ἐκκλησίας, τά ὁποῖα
διηκόνησα καί προσπάθησα νά βοη -
θήσω, ὅλες αὐτές τίς ἡµέρες µοῦ φαι -
νόταν ἀνυπόφορος. Ὅµως ἀπόψε
ἀ πο δέχοµαι ἐν εἰρήν᾽ τό θέληµα τοῦ
Θεοῦ... Ὁ Κύριος µοῦ χάρισε τή γαλή -
νη Του. Τό κύ µα τοῦ πόνου ἔσπασε
µέ σα µου. Νοιώθω µιά δύναµι µέσα
στήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ». Παρά τόν
ἀν υ πόφορο πόνο ἀποδέχεται ἐν εἰ -
ρήν᾽ τό θέληµα τοῦ Θεοῦ. Ὁ Κύρι -
ος τοῦ χαρίζει τήν ψυχική γαλήνη.
Τόν κάνει νά αἰσθάνεται δυνατός µέ-
σα στήν ἀσθένειά του (ὁ Κύριος΄τό
εἶχε πεῖ στόν ἀπόστολό Του: «ἡ δύ -
να µίς µου ἐν ἀσθενεί τελειοῦται»). Μέ
τή συνείδηση νά µή καταµαρτυρεῖ
κάτι γιά τήν τόσο ἄδικη τιµωρία του,
µέ ἀποδοχή τοῦ θελήµατος τοῦ Θε-
οῦ, πού εἶναι «ὁ κύριος τᾹς Ἐκκλησί ας
καί τᾹς ἱστορίας», ὅπως γράφει ἀλ -
λοῦ στό ἡµερολόγιό του, καί παρα-
δοµένος µέ ἀπόλυτη ἐµπιστοσύνη
στήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ξεκίνησε τό
µα κρύ ταξίδι τᾹς ἐξορίας καί τῶν
δι ω γµῶν. Ἡ στάση του αὐτή τοῦ ἔδι -
νε πολλή µεγάλη δύναµη καί στήν
προσωπική πνευµατική ζωή του
ἀλλά καί στόν τιτάνιο ἐκκλησιαστι -
κό ἀγῶνα πού ἔµελλε νά ξεκινήσει
ἀ πό τή στιγµή αὐτή καί µετά. Συνή -
θιζε πάντα καί προέτρεπε: «Τίς ἁ -
µαρτίες νά προσέχουµε, ἐκεῖ εἶναι
ὁ µεγάλος κίνδυνος γιά τήν ὕπαρξή

µας καί ὄχι οἱ ἔξωθεν ἐπιβουλές».
Καί θύµιζε πάντα τήν ὑπέροχη ὁµι -
λία τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόµου: «Ὅτι τόν
ἑαυτόν µή ἀδικοῦντα οὐδείς παραβλά -
ψαι δύναται». Αὐτόν δηλαδή πού δέν
ἀδικεῖ τόν ἑαυτό του (µέ τίς ἁµαρ τί -
ες του) κανείς δέν µπορεῖ νά τόν πα-
ραβλάψει (οὔτε πειρασµοί δαιµό-
νων, οὔτε διωγµοί ἀνθρώπων). 

Σ�αὐτή τή θέση θά περιοριστοῦ -
µε στήν ἀφανᾹ, «ἐν ταπεινώσει καί
διωγµῷ» διακονία του στό παρεκ-
κλήσιο τοῦ Ἁγίου Σάββα, στήν Ἁγία
Παρασκευή. Ἄρχισε νά λειτουργεῖ
ἀπό τήν πρώτη µέρα (20-7-1974).
Λειτουργοῦσε πολλές φορές µέ τούς
συνεξόριστους ἀδελφούς του. Σέ
πλεῖστες περιπτώσεις πρίν τίς συ -
ζητήσεις τους καί τίς ἀποφάσεις
τους προηγεῖτο θεία λειτουργία.
Ἦταν µιά ἐπισκοπική ὀµήγυρη πού
εἶχε ἀπεκδυθεῖ κάθετί πού σχετίζε-
ται µέ τήν κοσµική ἐξουσία καί βρι -
σκόταν σέ Ἁγιοπνευµατική κοινω -
νία µέσα στό µυστήριο τᾹς Εὐχαρι-
στίας πού τελεῖτο σέ µιά ταπεινή κα-
τα κόµβη. Στίς εὐχαριστιακές αὐτές
συ νάξεις ἄρχισαν σιγά-σιγά νά προσ-
έρχονται παλαιοί γνωστοί πού ἀψή-
φησαν τούς διωγµούς καί κατατρε -
γµούς καί τήν ἐκτόπιση τοῦ ἐπισκό -
που τᾹς Ἐκκλησίας, πού ἔγιναν ἄνευ
παραµικρᾹς αἰτίας. Οἱ ἁγνές ψυχές
τους µποροῦσαν καί διατηροῦσαν
τήν κοινωνία τᾹς ἀγάπης καί στίς
πιό δύσκολες στιγµές γιά τούς πο -
νε µένους καί διωκοµένους πα τέρες
τους. Κοντά σ�αὐτούς ἄρχισαν νά
προσέρχονται καί ἄλλοι ἄν θρωποι
πού µάθαιναν γιά τόν ταλαιπωρη -
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µένο αὐτό ἐπίσκοπο, πού παρέµενε
ἤρεµος καί γαλήνιος, παρά τήν ἀδι -
κία ἐναντίον του, ἀποκοµ µένος καί
στιγµατισµένος ἀπό τήν θεσµοθε -
τη µένη διοίκηση τᾹς Ἐκκλη σίας, νά
λατρεύει τό Θεό καί νά βρί σκεται
κοντά στούς ἀνθρώπους καί τίς
ἀνάγκες τους. Ἀπό τήν πρώτη στι -
γµή ἔβαλε τό πετραχήλι καί ἄρχισε
νά ἐξοµολογεῖ. Ἡ γαλήνη τᾹς µόνω -
σης καί ἡ ἀγόγγυστη ἄρση τοῦ σταυ-
ροῦ του στήν καθηµερινή ζωή του
τόν ἔκανε ἕνα µαγνήτη πού προσ-
είλκυε τούς ἀνθρώπους κοντά του.
Ψυχές πονεµένες καί τραυµατισµέ-
νες ἀπό τίς καταιγίδες τᾹς ζωᾹς, ὑ -
πάρξεις καταρρακωµένες ἀπό τή
ζωή τᾹς ἁµαρτίας ἔρχονταν κοντά
του γιά νά βροῦν τή λύτρωση µέσα
ἀπό τά µυστήρια τᾹς Ἐκκλησίας.
Νέοι ἀποπροσανατολισµένοι, ἀνή-
συχοι, µέ ἔντονη ἀναζήτηση γιά ἀξί -
ες πού µποροῦν νά «πληρώσουν» τήν
ὕπαρξή τους προσέφευγαν γιά νά
τούς δώσει ὁραµατισµό, νά ἀνοίξει
τόν ὁρίζοντα τῶν ἀναζητήσεών  τους,
γιά νά ἀνακαλύψουν τόν προορι-
σµό τᾹς ζωᾹς τους. Τό µικρό ἐκκλη -
σάκι µέ τίς συχνές λειτουργίες καί
ἀγρυπνίες του, µέ τό µυστήριο τᾹς
ἐξοµολόγησης ἔγινε ἕνα ἐργαστήριο
ἁγιότητας γιά πλείστους ἀνθρώ -
πους. Πόσες καί πόσες ἱερατικές καί
µοναχικές κλήσεις δέν ξεκί νη σαν
ἀπό τήν ταπεινή αὐτή κατακόµ βη; 

Τό ταπεινό αὐτό σπίτι, πού ἦταν
ἡ κατοικία γιά τόν µητροπολίτη Ἀτ -
τικᾹς Νικόδηµο γιά περισσότερο ἀ -
πό µία δεκαετία, ἦταν καί ὁ χῶρος
µελέτης καί συγγραφᾹς. Ἐκµεταλ-

λευόµενος τήν εὐχέρεια χρόνου πού
εἶχε τώρα πλέον ξεκίνησε συστηµα-
τική µελέτη τῶν Πατέρων τᾹς Ἐκ -
κλη σίας. Ἡ µελέτη τῶν Πατέρων ἀ -
πό τόν µητροπολίτη ἈττικᾹς Νικό -
δη µο, ὅλη αὐτή τήν περίοδο τοῦ πό-
νου καί τοῦ ἀναβρασµοῦ στά ἐκκλη -
σιαστικά πράγµατα, ἦταν συνεχής
καί συστηµατική. Ἁπλώθηκε στά
κείµενα ὅλων τῶν Πατέρων, ἀπό
τήν ἀποστολική καί µεταποστολι-
κή περίοδο, στήν χρυσή περίοδο τῶν
Καπ παδόκων Πατέρων καί τοῦ Χρυ-
σο στόµου, στήν περίοδο τοῦ ∆αµα -
σκη νοῦ καί τοῦ Μαξίµου τοῦ ὁµολο -
γη τοῦ καί µέχρι τῶν ἀκόµα µεταγε -
νεστέρων Γρηγορίου Παλαµά καί
Καβάσιλα. ∆υό καρποί τᾹς συστη -
µατικᾹς αὐτᾹς µελέτης ἦταν ἡ ἀπο -
δελτίωση τῶν Πατέρων στή συνά -
φεια τᾹς λει τουργικᾹς θεολογίας,
καθώς καί ἡ µετάφραση κλασικῶν,
βασικῶν κειµένων τοῦ 1ου καί 2ου
αἰώνα στήν ἁπλή δηµοτική γλώσ -
σα.* 

Σέ καιρούς, ἐπίσης, θλίψεως, πε -
ρι  πέτειας καί πόνου ὁ Ἀτ τικᾹς Νικό -
δη µος ἔβρισκε τό κουρά γιο νά ἀ   -
σχο ληθεῖ σοβαρά µέ τή θεο λογία.
Τήν ἔ βλεπε πάντα στενά συν δεδε µέ-
νη µέ τή ζωή τᾹς Ἐκκλησίας. Κα τέ -
βαλε, λοιπόν, µεγάλες προσπάθει-
ες, γιά νά συγγράψει πλᾹθος θεο λο -
γικές µε  λέτες. ∆έν ἔκανε θεολογία τοῦ
σπου δαστηρίου, πού ἀπευθύνεται
στούς λίγους, τούς εἰδικούς καί ἀπό
αὐ τούς µόνο κατανοεῖται, ἀλ λά θεο-
λο  γία πού εἶναι ὁ ἄρτος ὁ πνευ µα-  
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Σκοπός αὐτῆς τῆς στήλης εἶναι νά
ἀντιμετωπίσει μέ τεκμηριωμένο

τρόπο κάποιους μύθους πού προβλή -
θηκαν καί προπαγανδίσθηκαν γύρω
ἀπό τή στάση τοῦ μακαριστοῦ μητρο -
πο λίτη Ἀττικῆς καί Μεγαρίδος Νικο-
δήμου στό ἐκκλησιαστικό πρόβλημα.
Μύθους πού παρουσιάστηκαν ὡς γε -
γο νότα πρα γματικά γιά νά ἐπηρεά-
σουν τίς συνειδήσεις τῶν ἁπλῶν πι-
στῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας. 

Μέ τούς μύθους αὐτούς ἔγινε ἡ προσ -
πάθεια νά στιγματιστεῖ ὁ ἀγωνιστής
ἐπίσκοπος ὡς σκληρός, ἄτεγκτος, ἀ -
πό λυτος, ἀδιάλλακτος, ἀνυποχώρη-
τος, ἀρνούμενος νά ἐπικοινωνήσει, νά
συνεργαστεῖ, νά συνδιαλλαγεῖ μέ τούς
ἄλλους μητροπολίτες καί νά καταλή-

ξει σέ μιά συναινετική λύση. Μέ ἄλλα
λόγια, φορτώθηκε ὅλο τό βάρος τῆς
μή ἐπιλύσεως τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ
προ βλήματος ἐκεῖνος, ἐνῶ παρουσιά-
σθηκαν τόσο ἡ πλευρά τῆς διοικήσεως
τῆς Ἐκ κλησίας ὅσο καί οἱ ἐπίσκοποι
πού κινήθηκαν παρά τούς Κανόνες
τῆς Ἐκ  κλησίας καί τοῦ ἰσχύοντος νο -
μο θε τικοῦ πλαισίου ἀθώοι.  

Ἕνας μῦθος καταρρίπτεται, ὅταν
κάποιος ἀφήσει ἄπλετο φῶς νά φω τί -
σει τά πάντα. Μόνο στό φῶς τῆς ἀλή -
θειας ἀποκαλύπτονται τά ψέματα τοῦ
σκότους καί οἱ σκοτεινές ἰδιοτέλειες
αὐτῶν πού ρίχνουν τή λάσπη, γιά νά
καλύψουν τήν αὐθαιρεσία καί τήν πα-
ρανομία τους. 

Ὅταν ὅμως κάποιος παρανομεῖ,
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Ἡ στάση 

τοῦ Ἀττικῆς καί Μεγαρίδος Νικοδήμου

στό 

ἐκκλησιαστικό πρόβλημα

1.  Μετά τίς  ἀποφάσεις τοῦ Σ.τ .Ε.

ΜΥΘΟΙ 
ΚΑΙ

ΑΛΗΘΕΙΕΣ

τι κός, πού προσφέρεται στό λαό
τοῦ Θεοῦ καί γι�αὐτό πρέπει νά εἶ -
ναι ἁ πλή καί κατανοητή σέ ὅλους.
Ἡ θεο λογική παραγωγή του, µέχρι
τή µέρα τᾹς κοίµησής του, ξεπερνά-
ει τά 70 βιβλία. Πολύ σηµαντικά εἶ -
ναι, ἐ πί σης, καί τά βιβλία προβλη -
µα τι σµοῦ στή σύγχρονη πραγµα τι -
κό τη τα. Τόν βασάνιζαν πολύ οἱ ἐκ -
τροπές τᾹς ἐπο χᾹς µας καί προσπα -
θοῦσε νά τοπο θετηθεῖ κριτικά µέ
τήν πειθώ, σέ διάλογο µέ τόν σηµε -
ρι νό ἄν θρωπο. Καί στή λογοτεχνία

ὅµως εἶχε ἐπίδοση. Ἔγραψε ἱστορι -
κά διη γή µατα πού ἐξαίρουν µορφές
τᾹς Ἐκ κλησίας. Ἔγραψε καί σύγ χρο-
να διηγήµατα, ὅµως, πού ἀ πο σκο -
ποῦν µέσα ἀπό µιά µυθιστο ρη µατι -
κή πλο κή, νά προβλη µα τί σουν τή
ση  µε ρι νή νεολαία γιά τίς ἐ πιλογές
της.

Ὅµως, ἡ ἐξορία δέν εἶχε µόνο ὅλη
αὐ τή τήν πνευµατική καρποφορία.
Εἶχε καί µεγάλους ἐκκλησιαστικούς
ἀγῶνες. Αὐτά, ὅµως, στή συνέ χεια.

Ἀρχιµ. Εἰρηναῖος Μπουσδέκης



ἐνώπιον Θεοῦ καί ἀνθρώπων, καί συ -
νεχίζει τήν πτώση του ρίχνοντας τήν
ἐνοχή καί τίς εὐθῦνες στό ἀθῶο θύμα
του, μέ τήν κατασυκοφάντησή του, ἡ
ἐνοχή του, γιά τή δεύτερη αὐτή πτώση
του, εἶναι ἀκόμα μεγαλύτερη. 

Σκοπός ὅμως δικός μας δέν εἶναι
νά ρίξουμε εὐθῦνες καί νά στιγμα τί -
σουμε ἀνθρώπους, ἀλλά νά ἀποδεί -
ξου με τό ψέμα τῶν ἰσχυρισμῶν κατά
τοῦ Ἀττικῆς Νικοδήμου, κι ἔτσι νά
ἀπο καταστήσουμε τήν ἀλήθεια. Ἡ
 προσπάθειά μας αὐτή θά γίνει μέ ἀδι -
αμφισβήτητα ντοκουμέντα πού ἀπο-
δεικνύουν τό ἀληθές τῶν γραφομέ-
νων. 

Θά περιορίσουμε τήν κατάρριψη
αὐτῶν τῶν μύθων στήν περίοδο μετά
τίς ἀποφάσεις τοῦ Συμβουλίου τῆς
Ἐπι κρατείας (Σ.τ.Ε.) -1990. Μέχρι τό-
τε ὁ μακαριστός μητροπολίτης μας
στιγμάτιζε τήν Κανονική ἐκτροπή στά
πράγματα τῆς Ἐκκλησίας μέ τήν ἔκ -
πτωση τῶν 12 μητροπολιτῶν καί κα -
λοῦ σε τήν Ἐκκλησία νά ἐπανεντροχι -
αστεῖ στά πλαίσια τῶν Κανόνων. Πα-
ράλληλα, ἀπαιτοῦσε ὡς Ἕλληνας πο -
λί της νά ἔχει τή δυνατότητα τῆς δικα-
στικῆς προστασίας. Νά μπορεῖ ἐνώ -
πιον ἑνός διοικητικοῦ δικαστηρίου
(τοῦ Σ.τ.Ε.) νά προσβάλει τίς παράνο-
μες πράξεις τῆς Ἐκκλησίας, ἀφοῦ ὁ
μη τρο πολίτης εἶναι ὄργανο διοικήσε -
ως ἑνός Νομικοῦ Προσώπου Δημοσίου
Δικαίου -τῆς μητροπόλεώς του. Ὅταν,
14 χρόνια μετά τήν ἔκπτωσή του, τοῦ
δόθηκε ἡ δυνατότητα νά κριθεῖ ἀπό
τό ἀνώτατο δικαστήριο ἡ ὑπόθεσή
του, βρέθηκε, τό 1990, μέ μιά ἀπόφα-
ση τοῦ Σ.τ.Ε., δικαιωμένος. Τό Σ.τ.Ε.

ἔκρινε τίς πράξεις ἐκπτώσεώς του καί
τῶν ἄλλων ἕνδεκα ἀδελφῶν του (ὅσων
βρίσκονταν στή ζωή καί ὅσων εἶχαν
φύγει μέ τήν πικρία στά χείλη) παρά-
νομες καί τόν ἴδιο (καί τούς ἄλλους 6
ἐπιζῶντες) νόμιμο μητροπολίτη στή
μητρόπολή του. 

Δίνουμε σήμερα ἕνα ντοκουμέντο
πού ἀποτελεῖ τό πρῶτο κείμενο τῶν 6
ἐκ τῶν 7 ἐπιζώντων* μετά τίς πρῶτες
(13 τόν ἀριθμό) αὐτές ἀποφάσεις τοῦ
Σ.τ.Ε., πού δημοσιεύτηκαν στίς 30
Ὀκτωβρίου 1990. Ἀπευθύνεται ἀπό
τούς 6 πρός τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκ -
κλησίας τῆς Ἑλλάδος. Τό μόνο πού
λέ   με προκαταβολικά εἶναι ὅτι τό κείμε-
νο αὐτό γράφηκε σέ συγκέντρωση τῶν
6 μητροπολιτῶν στό γραφεῖο τοῦ νο-
μικοῦ συμβούλου τους καί γράφηκε
ἀπό τόν μακαριστό Ἀττικῆς καί Μεγα -
ρί δος Νικόδημο. Κείμενο τοῦ Νικόδη -
μου εἶναι αὐτό πού θά διαβάσετε πα-
ρακάτω, τό ὁποῖο ἐνέκρινε καί προ-
συπόγραψε ἡ ὁμήγυρη. **

“Ἐν Ἀθήναις τῇ 5ῃ Νοεμβρίου 1990
Πρός τήν
Ἁγίαν καί Ἱεράν Σύνοδον 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Εὐσεβάστως καί κατά ἱερόν ἐπι -
σκο πικόν καθῆκον, γνωστοποιοῦμεν
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*ὁ μητροπολίτης Διδυμοτείχου καί Ὀρε-
στιάδος Κωνσταντῖνος, ζήτησε, μόνο ἄν λυθ-
εῖ τό θέμα τῶν ἄλλων 6, νά παραιτηθεῖ λόγῳ
γήρατος, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Σεραφείμ, ὅμως,
τοῦ ἔστειλε ἀμέσως χαρτί ὅτι ἀποδέχεται τήν
παραίτησή του

**Δεῖγμα τῆς γραφῆς τοῦ κειμένου ἀπό
τόν Νικόδημο βλέπουμε καί στήν παράγρα-
φο 3 πού ἔχει τή λέξη “ἀφίνει” μέ “ι” κάτι πού
συνήθιζε σάν ἄλλο τῦπο γραφῆς



εἰς τήν Ἱεράν Σύνοδον τάς ἀκολού -
θους προθέσεις καί ἀποφάσεις μας. 

1. Ἡ πρόσφατος ἀπόφασις τοῦ Ἀνω-
τάτου Διοικητικοῦ Δικαστηρίου τῆς
χώ ρας, τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρα -
τεί ας, ἀκύρωσε τόσον τήν ἀπόφασιν
ἐκπτώσεως ἀπό τῶν Ἀρχιερατικῶν μας
θρόνων, τήν ὁποίαν εἶχε λάβει τό συν -
οδικόν σχῆμα τοῦ πρώτου ἑξαμήνου
τοῦ 1974, ὅσον καί τά προεδρικά δια -
τάγματα, τά ὁποῖα συνώδευσαν τήν
ἀπόφασιν αὐτήν. Συνέπεια τῶν ἀκυ -
ρωτικῶν αὐτῶν ἀποφάσεων εἶναι ὅτι
ἡμεῖς ἐπανερχόμεθα εἰς τήν πρό αὐ -
τῶν κατάστασιν, δηλαδή εἰς τήν κα-
νονικήν καί νόμιμον θέσιν τῶν ποιμε-
ναρχῶν τῶν Ἱερῶν μας Μητροπόλεων.
Ὑπόχρεοι εἰς τήν ἐφαρμογήν αὐτῶν
τῶν ἀποφάσεων καί μέ προσευχήν καί
ἐπίκλησιν τοῦ Παναγίου Πνεύματος
με ταβαίνομεν εἰς τάς ἐπαρχίας μας
πρός ἄσκησιν τῆς ἱερᾶς καί ὑπευθύ -
νου διακονίας μας.     

2. Εἰς τήν ὁριακήν ταύτην καμπήν
τῆς προσωπικῆς μας ἱστορίας καί, ὅ -
πως πιστεύομεν, καί τῆς συγχρόνου
ἱστορίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
ἐπιθυμοῦμεν νά δηλώσωμεν εἰς ὅλους
τούς ἀδελφούς Ἱεράρχας ὅτι πρόθε -
σίς μας καί διακαής πόθος μας εἶναι ἡ
ἐπούλωσις τῶν πληγῶν καί ἡ ἀποκα -
τά στασις τῆς ἑνότητος τοῦ σώματος
τῆς Ἑλληνικῆς Ἱεραρχίας. Τήν στιγμήν
ταύτην μέ δυναμικήν κίνησιν, κατενώ -
πιον τοῦ Ἀρχιποίμενος Ἰησοῦ Χριστοῦ,
παραμερίζομεν τάς πικρίας, τάς ὁποί -
ας ἐκέρασεν εἰς ἡμᾶς ἡ δεκαεπταετής
περιπέτεια καί ὁραματιζόμεθα τήν ἐν
ἀγάπῃ καί ἀληθινῇ κοινωνίᾳ Χριστοῦ
συμμετοχήν εἰς τό ζωοπάροχον Ποτή -

ρι ον τῆς Θείας Εὐχαριστίας. Ἐπιθυ -
μοῦμεν "σπουδάζοντες τηρεῖν τήν ἑνό-
τητα τοῦ Πνεύματος ἐν τῶ συνδέσμῳ
τῆς εἰρήνης" νά αὐξήσωμεν "εἰς Αὐτόν
τά πάντα". Οἱ καιροί εἶναι τόσον δύ -
σκολοι, ὥστε ἡ διάσπασις καί ἡ ἀντι-
παράθεσις εἰς τούς κόλπους τῆς Ἱε -
ραρ χίας νά ἀποτελῇ παράτολμον καί
ἐπικίνδυνον κίνησιν. Ἡμεῖς, ὅπως θά
ἔχετε διαπιστώσει, ἀπεφύγαμεν καθ'
ὅλας αὐτάς τάς ἡμέρας ὁποιανδήπο-
τε ὀξείαν ἀνακοίνωσιν, πρός τόν σκο -
πόν νά διευκολύνωμεν τήν προσέγγι-
σιν καί τήν ἐν ἀγάπῃ συνεννόησιν. Καί
εἴμεθα βέβαιοι ὅτι ἀπό ὅλους τούς
συν αρχιερεῖς μας θά ἐκτιμηθῇ ἡ πρω-
τοβουλία μας αὐτή καί θά καταβληθῇ
προσπάθεια οἰκοδομῆς τῆς ἐν Χριστῶ
κοινωνίας καί ἑνότητος. 

3. Δέν ἀγνοοῦμεν ὅτι ἡ ἐκδοθεῖσα
ἀπόφασις ἀφίνει ἐκθέτους Ἀρχιερεῖς,
οἱ ὁποῖοι ἐπί ἔτη παρεδρεύουν εἰς τό
Ἱερόν Θυσιαστήριον. Δέν ἐπιχαίρομεν
δι’ αὐτό. Ἔχοντες θησαυρισμένην εἰς
τήν καρδίαν μας τήν ὀδύνην τῶν δε-
καεπτά ἐτῶν, δέν ἐπιθυμοῦμεν νά γευ -
θῇ οἱοσδήποτε ἐκ τῶν συλλειτουργῶν
μας παρομοίαν ταλαιπωρίαν. Καί δη -
λοῦμεν ὅτι μεθ’ ὅλου τοῦ σώματος καί
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ἐν ἐκτενεῖ ἐπικλήσει τοῦ Παναγίου
Πνεύ ματος θά ἀναζητήσωμεν τήν
συντομωτέραν καί προσφορωτέραν
μεθόδευσιν πρός ἀποκατάστασιν ἀμε-
τακλήτου ἑνότητος καί ἀληθοῦς συμ -
πνοίας εἰς τό ἀνώτατον κλιμάκιον τῆς
Ἐκκλησιαστικῆς ἡγεσίας.       

Μετά τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης καί τοῦ
προσήκοντος σεβασμοῦ

Ἐλάχιστοι ἐν Χριστῷ ἀδελφοί
Ὁ Ζακύνθου Ἀπόστολος

Ὁ Θεσσαλιώτιδος Κωνσταντῖνος 
Ὁ Ἀττικῆς καί Μεγαρίδος Νικόδημος

'Ὁ Λαρίσης Θεολόγος
Ὁ Παραμυθίας Παῦλος

'Ὁ Τρίκκης καί Σταγῶν Σεραφείμ”
Βλέπετε τό πνεῦμα τοῦ Ἀττικῆς Νι-

κοδήμου καί τῶν ἀδελφῶν του τή στιγ-
μή πού ἔχουν πετύχει μιά μεγάλη νίκη
κατά τῆς αὐθαιρεσίας καί τῆς παρα -
νο μίας στήν Ἐκκλησία. Χωρίς ζητω -
κραυ γές καί ἐξαλλοσύνες. Δίχως πνεῦ-
μα μίσους καί ἐκδικητικότητας κατά
τῶν ἐπισκόπων πού τούς βασάνισαν
17 ὁλόκληρα χρόνια. Οὔτε μέ πολεμι-
κή διάθεση γιά ἐπίλυση διαφορῶν μέ
τή βία. Ξεδιπλώνουν μέ λιτότητα τίς
προθέσεις καί τούς πόθους τους μετά
τίς δικαστικές ἀποφάσεις:
-τόν παραμερισμό τῶν πικριῶν πού
γεύτηκαν
-τήν ἀποφυγή τῆς ὀξύτητας ἐξ ἀρχῆς

γιά τήν διευκόλυνση τῆς προσέγγισης
καί συνεννόησης μεταξύ τῶν δύο
πλευ ρῶν
-τήν διάθεση γιά ἐπούλωση τῶν πλη -
γῶν
-τήν ἐπιδίωξη ἀποκατάστασης τῆς
ἑνό τητας στό σῶμα τῆς Ἱεραρχίας
-τήν θερμή θέληση γιά συμμετοχή, ἐν
ἀγάπῃ καί ἀληθινῇ κοινωνία, στό πο-
τήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας ὅλων τῶν
ἐπισκόπων
-τήν ρητή διατύπωση πώς δέν ἐπιθυ -
μοῦν νά περάσουν τήν ἴδια περιπέ  -
τεια -τῆς ἔκπτωσης ἀπό τούς θρόνους
 τους- μέ τή δική τους, οἱ θιγόμενοι,
ἀπό τίς ἀποφάσεις τοῦ Σ.τ.Ε., διάδοχοί
τους στούς θρόνους τους
-καί τέλος, τήν ἀποφασιστικότητά
 τους ἀναζήτησης ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ
τῆς πιό σύντομης καί πιό πρόσφορης
μεθόδευσης πού θά ὁδηγήσει στήν ἀ -
με τάκλητη ἑνότητα στό κλιμάκιο τῆς
Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας.

Μέ αὐτό τό ἤπιο, συναινετικό, ἑνω-
τικό καί Ἁγιοπνευματικό κλίμα ξεκί -
νησαν τίς συνεννοήσεις μέ τή διοίκηση
τῆς Ἐκκλησίας μετά τίς ἀποφάσεις
τοῦ Σ.τ.Ε. οἱ 6 μητροπολίτες, καί ἐκ -
φραστής στό παραπάνω κείμενο αὐ -
τοῦ τοῦ κλίματος αὐτός πού τό ἔγρα-
ψε, ὁ Ἀττικῆς Νικόδημος. 

Ἀρχιμ. Εἰρηναῖος Μπουσδέκης
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