
Κατανόησον
δέτόνΔεσπότην,
πῶς εὐθύς ἀπό
τῶν σπαργάνων
ἐδιώκετο καί εἰς
βάρβαρον γῆν

ἀπερρίπτετο, ὁ τόν κόσµον κατέχων,
τύπος ἡµῖν γενόµενος τοῦ µή ἐκκακεῖν
ἐν τοῖς πειρασµοῖς. Ἀνάµνησαι τό πά-
θος τοῦ Σωτῆρος, ὅσας ὕβρεις δι’ ἡµᾶς
ὑπέµεινεν. Οἱ µέν γάρ αὐτόν Σαµαρεί-
την ἐκάλουν, οἱ δέ δαιµονιῶντα καί
γαστρίµαργον καί ψευδοπροφήτην.
Λέγουσι γάρ· “Ἰδού ἄνθρωπος φάγος
καί οἰνοπότης”, καί, ὅτι “ἐν τῷ ἄρ-
χοντι τῶν δαιµονίων ἐκβάλλει τά
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ὄὄνντταα  κκααίί   ααὐὐττόόνν
Σκέψου καί τόν Δεσπότη, πώς

ἀκόµα καί ἀπό τά σπάργανά του
διωκόταν καί ἐξοριζόταν σέ βάρβα-
ρη χώρα, αὐτός πού κατέχει τόν κό-
σµο, κι ἔτσι ἔγινε ὑπόδειγµα νά µή λει-
ποψυχοῦµε στούς πειρασµούς. Θυµή-
σου τό πάθος τοῦ Σωτήρα, πόσες τα-
πεινώσεις ὑπέµεινε γιά χάρη µας. Για -
τί ἄλλοι τόν ἀποκαλοῦσαν Σαµαρεί -
τη καί ἄλλοι δαιµονιζόµενο καί λαί -
µαρ γο καί ψευδοπροφήτη. Γιατί ἔλε-
γαν: “νά ἄνθρωπος λαίµαργος καί
πό της” καί ὅτι “στό ὄνοµα τοῦ ἄρ -
χον τα τῶν δαιµονίων βγάζει τά δαι -
µόνια”. Τί πάλι πάθαινε ὅταν πῆγαν
νά τόν γκρεµίσουν καί ὅταν ἔφτυναν



δαιµόνια”. Τί δέ ὅτε ἦγον αὐτόν κρη -
µνίσαι καί ὅτε εἰς τό πρόσωπον αὐτοῦ
ἐνέπτυον; Τί δέ ὅτε τήν χλαµύδα αὐ- 
τῷ περιετίθουν καί ἀκάνθινον στέφα-
νον  καί προσεκύνουν αὐτόν καί ὅτε
ἐµπαίζοντες καί πᾶν εἶδος χλεύης
αὐτῶ ἐπάγοντες, τί δέ ὅτε ραπίσµατα
αὐτῶ ἐδί δουν; ὅτε ὄξος καί τήν χολήν
αὐτόν ἐπότιζον; ὅτε τῶ καλάµῳ τήν
κεφα λήν αὐτοῦ ἔτυπτον, καί ὅτε περι -
ῆγον αὐτόν οἱ αἱµοβόροι ἐκεῖνοι κύνες;
Τί δέ ὅτε ἐπί τό πάθος ἤγετο γυµνός
καί πάντες αὐτόν κατέλιπον οἱ µαθη-
ταί, καί ὁ εἷς µέν αὐτόν προέδωκεν,
εἷς δέ ἠρνήσατο, οἱ δέ ἄλλοι ἐδραπέ -
τευσαν, καί µόνος εἱστήκει γυµνός ἐν
µέσῳ τῶν ὄχλων ἐκείνων; Ἑορτή γάρ
ἦν ἡ ἅπαν τας συνάγουσα τότε· καί
ὅτε ὡς πο νη ρόν ἐν µέσῳ κακούργων
αὐτόν ἐσταύρωσαν καί ἄταφος ἐκρέ -
µατο καί οὔτε κατήνεγκαν αὐτόν ἀπό
τοῦ σταυροῦ, ἕως οὗ τις αὐτόν ἐξητή -
σατο, ἵνα αὐτόν θάψῃ; Μνήσθητι ὅτι
ταφῆς οὐκ ἠξιώθη, καί ὅτι ψόγον πο -
νη ρόν κατ’ αὐτοῦ ἀπεφήναντο ὅτι οἱ
µαθηταί αὐτοῦ ἔκλεψαν αὐτόν καί οὐκ
ἀνέστη.      

Ὑποµνήσθητι δέ καί τούς ἀποστό -
λους, ὅτι πανταχόθεν ἐδιώκοντο καί
κατεκρύπτοντο, ἐν ταῖς πόλεσι µή δυ -
νά µενοι φανῆναι· πῶς ὁ Πέτρος πα-
ρά Σίµωνι τῷ βυρσεῖ κατεκρύπτετο,
καί ὁ Παῦλος παρά τῇ πορφυροπώ -
λιδι γυναικί, ὅτι οὐκ εἶχον παρά τοῖς
πλουσίοις παρρησίαν. Ἀλλ’ ὕστερον
πάντα ὁµαλά ἐγένετο αὐτοῖς. Οὕτω
καί νῦν µή ἀθυµήσῃς. 

(ΕΠΕ,  τ .  38 ,  σελ.  238)
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στό πρόσωπό του; Καί τί ὅταν τοῦ
φοροῦσαν τήν χλαµύδα καί ἀκάνθινο
στεφάνι καί τόν προσκυνοῦσαν, κο -
ροϊ δεύοντάς τον καί προκαλώντας
του κάθε εἴδους ἐµπαιγµό, καί τί ὅταν
τοῦ ἔδιναν ραπίσµατα, ὅταν τόν πό-
τιζαν ξύδι καί χολή, ὅταν χτυποῦσαν
τό κεφάλι του µέ τό καλάµι καί ὅταν
τόν περιέφεραν ἐδῶ καί κεῖ ἐκεῖνα τά
αἱµοβόρα σκυλιά; Καί τί ὅταν τόν
ὁδη γοῦσαν γυµνό στό πάθος καί ὅλοι
οἱ µαθητές του τόν εἶχαν ἐγκαταλεί -
ψει καί ἕνας τόν πρόδωσε, ἄλλος πά-
λι τόν ἀρνήθηκε καί οἱ ἄλλοι δραπέ-
τευσαν καί στεκόταν µόνος γυµνός
ἀνάµεσα σ’ ἐκεῖνο τόν ὄχλο; Γιατί ἡ
γιορτή ἦταν αὐτή πού τούς εἶχε τότε
συγκεντρώσει ὅλους. Καί ὅταν σάν
πο νηρό ἄνθρωπο τόν σταύρωσαν
µεταξύ τῶν κακούργων καί κρεµό-
ταν ἄταφος καί οὔτε τόν κατέβασαν
ἀπό τόν σταυρό, µέχρι πού κάποιος
ζήτησε γιά νά τόν θάψει; Θυµήσου
ὅτι δέν ἀξιώθηκε νά ταφεῖ καί ὅτι ἐκ -
στόµισαν ἐναντίον του βαριά κατη -
γορία ὅτι τόν ἔκλεψαν οἱ µαθητές του
καί δέν ἀναστήθηκε.

Θυµήσου ἐπίσης καί τούς ἀποστό-
λους, οἱ ὁποῖοι ἀπό παντοῦ διώχνον-
ταν καί κρύβονταν µή µπορώντας νά
ἐµφανισθοῦν µέσα στίς πόλεις. Θυµή-
σου ὅτι ὁ Πέτρος κρυβόταν στόν Σί -
µω να τόν βυρσοδέψη καί ὁ Παῦλος
στή γυναίκα πού ἦταν ἔµπορος πορ-
φυρῶν ὑφασµάτων, γιατί δέν εἶχαν
θάρρος νά προσφύγουν σέ πλούσιους.
Ἀλλ’ ὕστερα ὅλα ἐξελίχθηκαν ὁµαλά
γι’ αὐτούς. Ἔτσι καί τώρα νά µή στε-
ναχωρεῖσαι.



Τό 1996 ὑπᾹρξε καί ἕνα ἄλλο µεγάλο
φορτίο θλίψης γιά τόν ἈττικᾹς Νικό -

δηµο. Ὁ ἀγαπητός ἀδελφός του καί
συναγωνιστής του, Λαρίσης Θεολό-
γος, περπατοῦσε τά τελευταῖα βήµα-
τα τᾹς ἐπίγειας ἁγιασµένης ζωᾹς του.
Μετά τήν σοβαρή ἐπέµβαση τόν ∆ε -
κέµ βριο τοῦ 1995 οἱ προβλέψεις τῶν
γιατρῶν γιά τήν ὑγεία του ἦταν δυσοί -
ω νες. Καί ὁ Λαρίσης Θεολόγος προ -
χω ροῦσε καί µέ ἕνα ἀκόµα σταυρό,
αὐτόν τᾹς ἀσθενείας του. 

Τά πρῶτα δείγµατα ὅτι πλησιάζει
τό τέλος δόθηκαν τόν Φεβρουάριο τοῦ
1996, λίγο µετά τήν διάσκεψη στό Σ.τ.Ε.
γιά τίς προσφυγές τῶν τριῶν µητροπο -
λιτῶν. Τό ἀποτέλεσµα τᾹς διάσκεψης
ἔγινε γνωστό στά µέσα µαζικᾹς ἐπι-
κοινωνίας. Τίς µέρες ἐκεῖνες ἔγινε εἰσα-
γωγή τοῦ Λαρίσης Θεολόγου στό νοσο -
κοµεῖο τᾹς Λαρίσης µέ καρδιακά προ -
βλήµατα καί ἀφοῦ παρέµεινε µερικές
µέρες ξαναβγᾹκε. Ἡ δηµοσίευση τῶν
ἀποφάσεων τοῦ Σ.τ.Ε. (14-6-1996) τόν
βρᾹκε σέ µεγάλη ἐπιδείνωση τᾹς ὑγείας
του. Στά µέσα Ἰουλίου, πού ὁ καταπα -
τητής τοῦ ἐπισκοπικοῦ θρόνου τᾹς Λά -
ρισας πᾹρε καί τό διάταγµα καί ἦρθε
στή Λάρισα νά λειτουργήσει πανηγυρι -
κά(!), ὁ Λαρίσης Θεολόγος βρισκόταν
βαριά ἄρρωστος στό νοσοκοµεῖο. Ἔτσι
στίς 31 Ἰουλίου 1996 ὁ µαρτυρικός ἐπί -
σκοπος µέ τή γαλήνια µορφή καί τό
χαριτωµένο χαµόγελο κοιµήθηκε στήν

µονάδα ἐντατικᾹς θεραπείας τοῦ γενι-
κοῦ νοσοκοµείου Λαρίσης καί παρέ-
δωσε τήν ψυχή του στόν Κύριο.

Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία του ἦταν µιά
σύνοδος ἐπισκόπων, πρεσβυτέρων,
µο ναχῶν καί πλήθους λαοῦ πού ξε -
κίνησαν ἀπό ὅλα τά σηµεῖα τᾹς Ἑλλη -
νι κᾹς ἐπικράτειας γιά νά ἀποδώσουν
τιµή στόν ἅγιο καί ἀγωνιστή ἱεράρχη.
Στήν νεκρώσιµη αὐτή ἀκολουθία ἔ -
σπα σε ἕνα ἀπόστηµα πού ταλαιπω -
ροῦ σε τό ἱεραρχικό σῶµα. Ἡ ἁγία µορ-
φή τοῦ Θεολόγου ἥλκυσε µητροπολί -
τες νά τολµήσουν, ἀψηφώντας τόν
κίνδυνο καί τίς συνέπειες, νά ἔρθουν
καί νά τελέσουν τήν νεκρώσιµη ἀκο-
λουθία µαζί µέ τούς διωκόµενους καί
«ἀκοινώνητους» ἱεράρχες Θεσσαλιώ -
τιδος Κωνσταντῖνο καί ἈττικᾹς Νικό -
δη µο. Μαζί µέ «ἀκοινώνητους» ἐπισκό -
πους προσευχή γιά τήν ψυχή ἑνός ἐπί -
σης «ἀκοινώνητου» -πού ὅµως στήν
ἐξό διο ἀκολουθία του συνήγαγε «ἐπί
τῷ αὐτῷ» ὅλη τήν Ἑλλαδική Ἐκκλησία!
Σηµειωτέον ὅτι οἱ µητροπολίτες Σιδη -
ροκάστρου Ἰωάννης, Καρυστίας Σερα -
φείµ, Κιλκισίου Ἀπόστολος, Κονίτσης
Ἀνδρέας καί ὁ µητροπολίτης Εὐρίπου
Βασίλειος, πού µετεῖχαν µαζί µέ τούς
Θεσσαλιώτιδος Κωνσταντῖνο καί Ἀττι -
κᾹς Νικόδηµο στήν ἐξόδιο ἀκολουθία,
µετά ἀπό καταγγελία τοῦ Ἰγνατίου
Λάπ πα (πού βιάστηκε, λίγες µέρες πρό
τοῦ θανάτου τοῦ Λαρίσης Θεολόγου,
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νά δηλώσει καί νά παρουσιασθεῖ πα -
νηγυρικά νόµιµος µητροπολίτης), βρέ -
θη καν νά διώκονται ἀπό τήν Ἱερά Σύ -
ν οδο (τούς ζητήθηκαν ἐξηγήσεις, ὁρί -
σθη κε ἀνακριτής, τούς κάλεσε νά ἀπο-
λογηθοῦν κ.ἄ). Στό τέλος, ἕνα χρόνο
µε τά καί πλέον, µέ νέα ἀπόφαση τᾹς
Συ νόδου, σταµάτησε ὅλη αὐτή ἡ δίωξη
ἐκφοβισµοῦ. 

Στήν ἐξόδιο ἀκολουθία τοῦ Λαρίσης
Θεολόγου ὁ ἈττικᾹς Νικόδηµος συντε-
τριµµένος γιά τήν ἀπουσία τοῦ τόσο
ἀγαπητοῦ ἀδελφοῦ προσέφερε «θυµί -
α  µα, στόν ἱεροµάρτυρα τᾹς Λαρίσης Θε -
ο λόγο» τά παρακάτω λόγια:

«Ἀδελφέ Θεολόγε,
Oἱ «ἀδελφοί» σου, οἱ «συνεπίσκοποί»

σου καί «συλλειτουργοί» σου «ἔθηκαν
ἐπί τήν κεφαλήν σου στέφανον ἐξ ἀκαν -
θῶν».

«Ὁ λαός τοῦ Θεοῦ ὁ ἅγιος», ἀποτύ -
πωσε, ἀνεξίτηλη, στή συνείδησί του τήν
εἰκόνα σου, πλαισιωµένη µέ τό φωτο-
στέφανο τοῦ ἁγίου. 

Kαί «τό ἀρνίον, τό ἑστηκός ὡς ἐσφα -
γµένον» (Ἀποκάλυψ. ε  ́6), ὁ σταυρωµέ-
νος Kύριός µας σέ ὑποδέχτηκε κατά τή
σηµαδιακή µέρα τᾹς προόδου τοῦ Tιµίου
Σταυροῦ, στεφανωµένο µέ τή δόξα τοῦ
µεγαλοµάρτυρα.

Eἰκοσιδυό ὁλόκληρα χρόνια βηµάτι-
σες στήν κοιλάδα τοῦ θανάτου. Γεύτηκες
τό ἀνάδελφο τῶν «ἀδελφῶν». Tό ἄσβε-
στο µῖσος τῶν «κηρύκων τᾹς ἀγάπης».
Tόν πόλεµο τῶν «λειτουργῶν τοῦ Mυ -
στηρίου τᾹς εἰρήνης». Tίς σκληρές κατα -
δίκες. Tά αἱµατοκυλίσµατα τῶν πνευµα-
τικῶν σου παιδιῶν ἀπό τίς δυνάµεις τᾹς
καταστολᾹς. Tά σπρωξίµατα στούς τό-
πους τᾹς προσφορς τᾹς ἀναίµακτης
ἱε ρουργίας. Tίς ἀπειλές. Tίς συκοφαντίες.
Tήν πληρωµένη παραπληροφόρησι. 

Kαί σύ ἔµεινες ἄτρωτος. Ἀνίκητος.

∆ια τήρησες τήν ἁγνότητα τᾹς καρδις.
Kαί τό ἀφοπλιστικό χαµόγελο. 

Mέσα στόν πόνο, µέσα στήν ὀδύνη,
µέσα στίς ἐκρήξεις τοῦ µίσους καί στήν
ὁρµή τᾹς χλεύης, ἀντιπρόσφερες τό λό-
γο τᾹς εἰρήνης καί τό χαµόγελο τᾹς ἀγά -
πης. Tό µεγάλο αὐτό χάρισµα, µέ τό ὁ -
ποῖο σέ προίκισε ἡ θεϊκή Ἀγάπη. Tό σκόρ-
πισες µέ ἐπισκοπική µεγαλοπρέπεια
στούς δηµίους σου. Kαί τό χάρισες, µέ
πα τρική στοργή στό πληγωµένο ποίµνιό
σου. 

Περπάτησες, φορτωµένος τό βαρύ
σταυρό σου, χωρίς νά ἐπιτρέψεις στήν
ψυχή νά ἀποθηκέψη τήν πικρία καί χωρίς
νά παραχωρήσης στά χείλη σου νά σχη -
µατίσουν τήν ἔκφρασι τᾹς ὀδύνης. Oἱ
ἐχθροί σου ἔδειχναν στυφό πρόσωπο.
Ἀλλά στή δική σου ὄψι ἀντιφέγγιζε ἡ
ἁγνότητα, τό ἀτάραχο βάθος, ἡ οὐρά-
νια ἠρεµία. Oἱ δήµιοί σου ἔσφιγγαν τά
χείλη, γιά νά σοῦ ἐπιτεθοῦν. Kαί σύ ἀ -
παντοῦσες σά νά βρισκόσουνα στήν
ἀκρογιαλιά τᾹς Γενησαρέτ ἤ στό ὄρος
τᾹς Mεταµορφώσεως. 

Ἐκεῖνοι πού ἔσκυβαν γιά νά ἀσπα-
στοῦν τό τίµιο, ἀρχιερατικό σου χέρι ἀ -
πο κρυπτογραφοῦσαν τό ψυχικό σου
κλῖµα καί συγκλονίζονταν. Ἔνοιωθαν
νά µεταγγίζεται µέσα τους τό θησαύρι-
σµα τᾹς γαλήνης σου. Kαί ζοῦσαν τό
θαῦ µα καί τό θάµβος. Ψηλαφοῦσαν τή
µυστική κοινωνία σου µέ τόν Σταυρωµέ-
νο Kύριο. Kαί ἔσκυβαν γιά δεύτερη φορά
νά σέ ἀσπαστοῦν σάν γνήσιο πατέρα.

Tό χαµόγελό σου ἦταν ἡ δύναµι τᾹς
ποιµαντικᾹς σου. ∆έν ἄναψες γύρω σου
φῶτα. ∆έν προκάλεσες δηµοσιογραφι-
κές καµπάνιες. ∆έν πλήρωσες κονδυλο-
φόρους. ∆έν φόρεσες φανταχτερά ἄµ -
φια. ∆έν πρόσφερες καί δέν ἀποδέχτηκες
κολακεῖες. Xαµογέλασες µέσα στή σκο-
τεινιά τοῦ διωγµοῦ. Προσευχήθηκες στήν

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ4



ἐρηµιά τᾹς ἐξορίας. Ἔδωσες τό στῖγµα
τοῦ ἀληθινοῦ ποιµένα. Πού «τήν ψυχήν
αὐ τοῦ τίθησιν ὑπέρ τῶν προβάτων» (Ἰω -
άν. ί 1́1). Ἔγινες ὁ σηµαιοφόρος τᾹς Ἀρχι -
ερωσύνης. Tό πρόσωπο τᾹς ἀναφορς,
γιά τούς ποιµένες τᾹς τρίτης χιλιετίας. 

Στάθηκες δίχως ἐπιτήδευσι καί δίχως
ἰδιοτέλεια κοντά στό λαό. Ἔδειξες πη -
γαία µετοχή στή χαρά. Kαί ἄνοιξες ἕνα
παράθυρο ἐλπίδας στή βαρυχειµωνιά
τοῦ πόνου. Kαί ὁ λαός ἀναγνώρισε στό
πρόσωπό σου τό χρυσάφι, πού λάµπει.
Tήν ἡλιαχτίδα, πού φωτίζει τή σκοτει-
νιά. Tό ἄρωµα, πού µεταγγίζει τήν εὐ -
φρο σύνη τοῦ παραδείσου. 

Ἡ σηµερινή λαοθάλασσα εἶναι ἡ ἐπί -
σηµη κατάφασι καί ἡ ἀναγνώρισι τῶν
ἀγώνων σου καί τᾹς ἀτίµητης προσφο-
ρς σου. 

Mερικοί εἶχαν τήν ἀτυχᾹ ἔµπνευσι,
νά σέ στιγµατίσουν ὡς «ἀκοινώνητο».
Ποδοπάτησαν Ἱερούς Kανόνες, κατέ -
λυσαν τήν Eὐχαριστιακή εὐπρέπεια, ἐξ -
ευτέλισαν τούς θεσµούς καί τά πρόσω-
πα καί προσπάθησαν νά σπρώξουν τό
τίµιο πρόσωπό σου στό περιθώριο τᾹς
ἐκκλησιαστικᾹς ζωᾹς. Στή χλεύη καί στήν
ἀφάνεια. Ἀκόµα καί κατά τή χθεσινή
µέρα, πού σύ βρισκόσουνα σιωπηλός
κάτω ἀπό τό θόλο τοῦ Nαοῦ καί περίµε-
νες τήν ἐξόδιο προσευχή τᾹς Ἐκκλησίας,
θεώρησαν πώς ἔχουν τό δικαίωµα νά
βεβηλώσουν τή µνήµη σου. Ὅµως, ἀπέ -
τυ χαν. Ἄν εἶχαν τό θάρρος νά πατή-
σουν σήµερα τά χώµατα τᾹς θεσσαλικᾹς
πρωτεύουσας, θά διαπίστωναν ποιός
εἶναι ἀκοινώνητος καί ποιός δέν εἶναι.
Ποιός βρίσκεται θρονιασµένος στήν καρ -
διά τᾹς Ἐκκλησίας καί ποιός εἶναι ἀπο -
βλητος. Ἡ παρουσία τοῦ λαοῦ, µέσα
στήν ἀτµόσφαιρα τᾹς ἀγάπης καί τᾹς
προσευχᾹς, συγκροτεῖ τούτη τήν ὥρα
πραγµατική Σύνοδο. Σύνοδο «ἐν παρο -

ξυσµῷ ἀγάπης» καί «ἐν κοινωνί Πνεύ -
µατος Ἁγίου». Kαί ἡ Σύνοδος αὐτή παίρ-
νει τίς ἀποφάσεις της καί δίνει τή µαρτυ -
ρία της. Kαταθέτει τά ἀδιάψευστα ἱστο-
ρικά στοιχεῖα. Kαί τά συνοδεύει µέ τήν
πληροφορία τᾹς καρδις καί µέ τήν ὁµό -
φωνη ψᾹφο τᾹς συνειδήσεως. Ἐµπι-
στεύεται στίς ἐπερχόµενες γενιές τήν ἐµ -
πειρία της καί σαλπίζει τό µεγάλο µή -
νυµά της. Ὅτι στό τέλος τοῦ εἰκοστοῦ
αἰῶνα, στίς µέρες τᾹς περιπέτειας καί
τᾹς παρακµᾹς, περπάτησε στή γᾹ µας
ἕνας ἅγιος. 

Ὅταν ὁ λαός, ἀπό τή µιά ἄκρη τᾹς
ἑλληνικᾹς γᾹς, ἀπό τή µακρινή ΛᾹµνο,
ἴσαµε τίς βουνοκορφές τᾹς Πίνδου καί
τούς χρυσούς κάµπους τᾹς Θεσσαλίας
δίνη τήν ψᾹφο του, ὅταν καταθέτη τήν
ὁµόφωνη µαρτυρία του, ἡ µαρτυρία αὐ -
τή περνάει στήν ἱστορία. Σβήνει τίς µι -
κρότητες. Kαί ἀφίνει νά λάµψη τό φῶς.
Ἀφανίζει τίς πράξεις τᾹς σκοπιµότητας.
Kαί καθιερώνει τή σεµνή καί σεπτή προ-
σωπικότητα τοῦ ὁσίου Ἱεράρχη. Ἀπω -
θεῖ τούς διῶκτες. Kαί καθιερώνει τόν κα-
ταξιωµένο µάρτυρα. 

Ἀδελφέ Θεολόγε, ἀπό σήµερα εἴµα-
στε ὑποχρεωµένοι νά ἀλλάξουµε τήν
ἀναφορά µας στό πρόσωπό σου. Θά
κρατήσουµε τήν οἰκειότητα. Ἀλλά θά
σοῦ προσφέρουµε «ἐν πλησµονῇ» τήν
τιµή. Θά σέ νοιώθουµε πάντα κοντά µας.
Ἀλλά θά αὐξήσουµε τό σεβασµό. Θά
ἀκοῦµε σταθερά τά βήµατά σου πλάϊ
µας. Ἀλλά θά σοῦ µιλµε µέ τή διακρι-
τικότητα, πού µιλµε στούς ἁγίους µας. 

Ἀπό δῶ καί πέρα θά ἀπευθυνόµαστε
στόν ἅγιο ἱεροµάρτυρα Θεολόγο, πού
παρεδρεύει στό θρόνο τοῦ Θεοῦ καί µε-
σιτεύει γιά τά πρόσωπα, γιά τήν Ἐκκλη -
σία τᾹς Λάρισας καί γιά τήν οἰ κουµένη. 

Ἅγιε, ἱεροµάρτυς Θεολόγε, πρέσβευε
ὑπέρ ἡµῶν».
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Μετά τήν προσευχή τᾹς τοπικᾹς
ἀλλά καί τᾹς καθολικᾹς Ἐκκλησίας γιά
τήν ψυχή τοῦ ἁγιασµένου ἱεράρχη χι-
λιάδες ἄνθρωποι λιτάνευσαν τό σκή-
νωµά του στήν πόλη τᾹς Λαρίσης καί
τό συνόδευσαν µέ προσευχές καί δεή-
σεις στήν Ἱερά Μονή Κοµνηνείου στό
Στόµιο γιά νά τό ἀποθέσουν ἐκεῖ. 

Ἔτσι, ὅταν ὁ ἐπικαθήµενος ἀντικα-
νονικά στό θρόνο τᾹς Λάρισας ἦρθε µέ
τό διάταγµα στό χέρι νά καταλάβει τό
ὀχυρό τᾹς µητρόπολης, βρᾹκε τόν γνή-
σιο Πατέρα τῶν Λαρισαίων ἀπόντα,
ὄχι γιατί δείλιασε καί ἐγκατέλειψε τό
πόστο τοῦ ἀγῶνα, ἀλλά γιατί ὁ Κύριός
µας τόν ἐλέησε καί δέν ἐπέτρεψε καί
νέο διωγµό καί νέα ἐξορία στόν ἐκλε -
κτό Του καί τόν κάλεσε, ἕτοιµο, κοντά
Του.

∆έν ἔγινε ὅµως τό ἴδιο καί µέ τόν
ἈττικᾹς Νικόδηµο. Ὁ Θεός τοῦ ἐπιφύ -
λασσε νέους ἀγῶνες, νέους διωγµούς
καί ἐξορίες, νέα στεφάνια. Ἀλλά ἄς
δοῦ µε τήν ροή τῶν γεγονότων. Μετά
τήν δηµοσίευση τῶν ἀποφάσεων τοῦ
Σ.τ.Ε. στίς 14-6-1996 καί αὐτή τήν ἀ -
κραία δικαστική πλάνη, πού τελέσθη-
κε µέ συνέργεια τᾹς ἐκκλησιαστικᾹς
καί τᾹς πολιτικᾹς ἐξουσίας καί µάλι-
στα σέ ἀνώτατο βαθµό, οἱ ἐξελίξεις δέν
µποροῦσαν πλέον νά εἶναι εὐοίωνες
γιά τόν εὑρισκόµενο στό µητροπολιτι -
κό µέγαρο τᾹς Κηφισις ἈττικᾹς Νικό -
δηµο. Στίς 11-7-1996 δηµοσιεύθηκαν
στήν ἐφηµερίδα τᾹς Κυβερνήσεως τά
ἀπό 8-7-1996 Προεδρικά ∆ιατάγµατα
τῶν µητροπολιτῶν Παντελεήµονος Μπε-
ζενίτη, Ἰγνατίου Λάππα καί ∆ωδώνης
Χρυσοστόµου. 

Ὁ µητροπολίτης Παντελεήµων ἄρ -
χισε σιγά-σιγά µέ δοκιµαστικές κινή-
σεις νά πολιορκεῖ τήν µητρόπολη Ἀττι -
κᾹς στήν Κηφισιά. Στίς 19-7-1996 ἔστει-

λε τρεῖς ἱερεῖς γιά νά τελέσουν τόν πα -
νηγυρικό ἑσπερινό τοῦ µικροῦ ναϊ-
δρίου στόν περίβολο τᾹς µητροπόλε -
ως, τοῦ Προφήτη Ἠλία. Τήν ἡµέρα ἐκεί -
νη εἶχε µαζευτεῖ γιά τόν, ἑσπερινό ἀσυ -
νήθιστα µεγάλος ὄγκος λαοῦ γιά νά
συµπαρασταθεῖ στόν διωκόµενο ἐπί -
σκοπο ἈττικᾹς Νικόδηµο. Οἱ ἱερεῖς ἐνη -
µερώθηκαν ὅτι ἐκεῖνος θά τελέσει τόν
ἑσπερινό καί, ἄν ἐπιθυµοῦν, µποροῦν
νά συµµετέχουν µαζί του. Ἐκεῖνοι ἀπο -
χώρησαν. ∆εύτερη ἀπόπειρα, πλέον
βίαιη, καταλήψεως τᾹς µητρόπολης
ἦταν ὅταν ἀντιπροσωπεία ἱερέων καί
ἄλλων προσώπων σταλµένων ἀπό τόν
Παντελεήµονα ἐπιχείρησαν νά εἰσβά-
λουν στή µητρόπολη. Εἶχαν µαζί τους
καί Εἰσαγγελέα(!), ὁ ὁποῖος δέ λειτουρ -
γοῦσε ὡς ἐκπρόσωπος τᾹς ∆ικαιοσύ -
νης (στερεῖτο κάποιας δικαστικᾹς ἀπό -
φα σης ἤ κάποιου ἐντάλµατος) καί συν -
ό δευε, ἁπλά, τήν ἐπιτροπή γιά δηµι -
ουρ γία ἐντυπώ σεων καί τροµοκράτη -
ση τῶν ἐντός τᾹς µητροπόλεως. Καί
αὐτή ἡ προσπά θεια δέν εὐοδώθηκε.
Στή συνέχεια ὅµως ὀρ γανώ θηκε συ -
στη µατικά, ἀλλά καί πάλι παράνοµα ἡ
βίαιη ἔξωση τοῦ ἈττικᾹς Νι κοδήµου. ΄

Ἄς παρακολουθήσουµε ὅµως τά γε-
γονότα. Μετά τήν ἔκδοση τοῦ Προεδρι -
κοῦ ∆ιατάγµατος τοῦ Παντελεήµονα
Μπεζενίτη (11-7-1996), πού τόν νοµιµο-
ποιοῦσε ὡς µητροπολίτη ἈττικᾹς, ἔγι-
νε νέα προσφυγή στό Σ.τ.Ε. ἀπό τόν
ἈττικᾹς Νικόδηµο γιά τήν ἀκύρωση τό-
σο τᾹς ἐκλογᾹς τοῦ Παντελεήµονα ὅσο
καί τᾹς ἐκδόσεως τοῦ Προεδρικοῦ ∆ια-
τάγµατος. Ἐπίσης ἔγινε αἴτηση ἀνα -
στο λᾹς στό Σ.τ.Ε. µέχρι τήν ἐκδίκαση
τᾹς παραπάνω ὑποθέσεως. ὙπᾹρχε
λοιπόν ἐκκρεµοδικία. Ἡ κίνηση αὐτή τᾹς
προσφυγᾹς δέν ἀποσκοποῦσε νά δώ  -
σει ἁπλά µιά παράταση στήν ἐκ δίωξη
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τοῦ Νικοδήµου. Ἀποδείχθηκε ἀργότε-
ρα, στή διαδικασία τῶν διαφόρων ἐγ -
γράφων πού προσκοµίστηκαν στήν
παραπάνω προσφυγή, ἡ πλαστογρα-
φία πού «ἐλαφρᾷ τῇ καρδί» ἐπιτελέ-
σθηκε στήν ἐκλογή τοῦ Παντελεήµο-
νος Μπεζενίτη, γιά τήν ὁποία ἔχουµε
µιλήσει πιό πρίν. Στή συνέχεια ἔγινε
µιά ἀγωγή κακοδικίας τοῦ ἄρθρου 100
τοῦ Συντάγµατος γιά πειθαρχική δίωξη
τοῦ Προέδρου τοῦ Σ.τ.Ε. καί τᾹς πλει-
οψηφίας πού δέν ἔκρινε κατά νόµο τήν
πλειάδα τῶν ὑποθέσεων τῶν τριῶν µη -
τροπολιτῶν. Καί τέλος, γιά τήν προά-
σπιση πλέον τῶν δικαιωµάτων τῶν
τρι ῶν µητροπολιτῶν, ἔγινε τόσο ἡ προ -
σφυγή πρός τήν Εὐρωπαϊκή Ἐπιτρο-
πή  δικαιωµάτων τοῦ ἀνθρώπου, ὅσο
καί ἀγωγή στό Πρωτοδικεῖο.

Ἀπό τή µεριά του ὁ Παντελεήµων
Μπεζενίτης µέ ἔγγραφό του στήν Εἰ -
σαγγελία τοῦ Ἀρείου Πάγου διαµαρτυ -
ρόταν γιά νά τοῦ παραδοθεῖ ἡ µητρό -
πολη, τό Ἀρχεῖο της καί τά αὐτοκίνητα
τοῦ µητροπολίτη. Τότε ὁ ἀντεισαγγε -
λέας τοῦ Α.Π. Ἠλίας Σπυρόπουλος ζή -
τησε ἀπό τήν Εἰσαγγελία Πρωτοδι κῶν
τήν ἄσκηση δίωξης κατά τοῦ Ἀτ τικᾹς
Νικοδήµου. Ἔλεγε: «Εἶναι αὐτο νό ητο
ὅτι ἐπιβάλλεται ἡ περαίωση τᾹς προα-
νακρίσεως χωρίς καθυστέρηση, τήν
κατάληξη δέ αὐτᾹς, καθώς καί τᾹς ποι-
νικᾹς διώξεως, πού εἶχα παραγγείλει
παλαιότερα µέ τό ἀνωτέρω ἔγγραφό
µου, νά γνωρίσετε στήν Εἰσαγγελία τοῦ
Α.Π.». Μέχρις ἐδῶ ὅλα καλά. Ζητοῦσε
νά ἀσκηθεῖ δίωξη ξεκινώντας ἀπό τήν
προανάκριση καί στή συνέχεια ὅλα τά
ἀπαιτούµενα (παραποµπή ἤ ὄχι σέ δι-
καστήριο). Στό ἴδιο αὐτό ἔγγραφο ὁ
ἀνώτατος δικαστικός ἄφηνε ἕνα πα-
ράθυρο ἀνοιχτό στήν παρανοµία. Ἔλε-
γε δηλαδή ὅτι τό ἀδίκηµα εἶναι διαρκές

καί συνεπῶς πάντοτε αὐτόφωρο, ἀ -
νοί γοντας τήν δίοδο τᾹς αὐθαιρεσίας
ὅτι χωρίς καµιά δικαστική διερεύνηση
(τήν ὁποία ὁ ἀντιεισαγγελέας θεωρεῖ
πιό πάνω στό ἔγγραφό του ἀπαραί -
τητη) µπορεῖ νά ὁργανωθεῖ µιά βίαιη
ἔξωση!

Τό σύνθηµα δόθηκε καί στίς 25-9-
1996: στίς 9:30π.µ. δύο κλοῦβες ἀστυ -
νο µικῶν εἰσόρµησαν σάν κοµάντος γιά
νά συλλάβουν τόν µεγάλο ἐγκληµα -
τία(!), τόν ἈττικᾹς Νικόδηµο. Μαζί του
συνέλαβαν καί ὁδήγησαν στό κρατη -
τήριο τᾹς ἀστυνοµίας Κηφισις τόν
δικηγόρο του ∆ηµήτριο Παπουτσιδάκη
πού βρισκόταν ἐκεῖ γιά νά τόν ὑπο-
στηρίξει (ἀργά τό πρωί εἶχε διαρρεύσει
ἡ πληροφορία τᾹς ἐπιχείρησης στό ἐπι -
σκοπεῖο τᾹς Κηφισις). Ἐπίσης, στό ἀ -
στυ νοµικό τµᾹµα ὁδηγήθηκαν καί ἁ -
πλοί πιστοί πού βρέθηκαν ἐκείνη τήν
ὥρα στό ἐπισκοπεῖο. ΤᾹς ἐπιχείρησης
προΐστατο ὁ ἀντεισαγγελέας τότε
Πρω τοδικῶν Ἰσίδωρος Ντογιάκος ὁ
ὁποῖος ἐκείνη τή µέρα ἔδρασε ἔξω ἀπό
τά θεσµικά πλαίσια πού ὁρίζει ὁ νό-
µος. Χωρίς ἔνταλµα συλλήψεως συνέ-
λαβε τόν ἈττικᾹς Νικόδηµο! Τό ἐπι -
σκοπεῖο ἦταν καί ἡ οἰκία τοῦ µητρο-
πολίτη καί ἐκδιώχθηκε χωρίς δικαστι-
κή ἀπόφαση. Ἀλλά καί ἄν ἐκλάβουµε
ὡς δεδοµένο ὅτι ὁ µητροπολίτης κατα -
κρατοῦσε δη µόσιο κτίριο, τήν µητρό-
πολη, καί πάλι χρειαζόταν δικαστική
ἀπόφαση ἀποβολᾹς ἀπό τό κτίριο. Ρώ -
τησε µέ ἡρεµία ὁ ἈττικᾹς Νικόδηµος
τόν µαινόµενο Ντογιάκο ἄν ὑπάρχει
κά τι ἀπ’ ὅλα αὐ τά. Ἐκεῖνος φώναζε
ὅτι εἶναι Εἰσαγγελέας καί ὅτι τό ἀδί κη -
µα ἦταν αὐτό φωρο. Στή συνέχεια ὁ
µητροπολίτης τοῦ ζήτησε ἄν ἔχει κά-
ποιο χαρτί ἀπό τόν προϊστάµενό του
γιά τήν ἐπιχείρηση (ἐκβάλλεται ἕνας
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µη τροπολίτης µέ βοήθεια τόσο µεγά -
λης ἀστυνοµικᾹς δύναµης, ἄραγε δέν
ἔπρεπε νά ἦταν ἐνήµερος καί νά εἶχε
δώσει τήν συγκατάθεσή του ὁ προϊ-
στάµενος τᾹς Εἰσαγγελίας;). Ὁ εἰσαγ-
γελέας Ντογιάκος δέν εἶχε ἐκείνη τή
στι γµή οὔτε κἄν αὐτό τό χαρτί. Τό µε-
σηµέρι προσκόµισε στό ἀστυνοµικό
τµᾹµα τήν συγκατάθεση τοῦ προϊστα-
µένου του. Τότε ὁ µητροπολίτης ζήτη -
σε ἀπό πρεσβύτερο πού βρισκόταν
µα ζί του νά φωνάξει τόν δικηγόρο του
πού βρισκόταν κάτω. Ὅταν ὁ πρεσβύ -
τερος βρέθηκε κάτω, εἶ δε ὅτι ὅλοι εἶ -
χαν συλληφθεῖ καί ὁδη γήθηκε καί αὐ -
τός στήν ἀστυνοµία. Σέ λίγο οἱ ἀστυνο-
µικές δυνάµεις ἔσερναν τραβώντας
τόν µητροπολίτη πού δέν δεχόταν οὔτε
τά πνευµατικά παιδιά τᾹς µητροπό-
λεώς του νά ἐγκαταλείψει οὔτε στήν
παρανοµία τῶν ἀρχῶν νά ὑποκύψει.
Μερικοί πιστοί, πού ἐκείνη τή στιγµή
κατέ φθαναν, ἔκαναν τό ση µεῖο τοῦ
σταυ ροῦ καί ἔκλαιγαν βλέποντας τόν
ἅγιο τοῦ Θεοῦ νά ἐκδιώκεται καί πάλι,
µέ πιό ἄγριο τρόπο αὐτή τή φορά, ἀπό
τήν µητρόπολή του.

Μετά ἀπό παραµονή πλέον τῶν ἔξι
ὡρῶν µέσα στήν ἀστυνοµία ὁ διευθυν -
τής ἀσφαλείας πρότεινε νά ἀφεθοῦν
ὅλοι χωρίς νά ἀσκηθεῖ καµιά δίωξη
ἐναντίον τους (δεῖγµα κι αὐτό ὅτι δέν
ὑπᾹρχε ἀδίκηµα µέ τήν παραµονή τοῦ
ἈττικᾹς Νικόδηµου στήν µητρόπολη).
Τόσο ὁ µητροπολίτης ὅµως, ὅσο καί ὁ
δικηγόρος του εἶπαν ὅτι ἀπό τή µεριά
τή δική τους θά ἀσκήσουν δίωξη κατά
ὅλων τῶν ὑπευθύνων (Εἰσαγγελέα τοῦ
Α.Π. Σπυρόπουλου, ἀντιεισαγγελέα
Ντογιάκου, ἀστυνοµικοῦ διευθυντή
Κηφισις, κ.ἄ.) γιά ὅλες τίς παρανοµίες
πού διαπράχθηκαν. Τότε ἀναγκαστι-
κά καί ἡ ἀστυνοµία ἄσκησε δίωξη κα-

τά ὅλων πού βρέθηκαν ἐκείνη τή στι -
γµή στή µητρόπολη. 

Ἀργά τό ἀπόγευµα ὁ µητροπολίτης
βγαίνοντας ἀπό τήν ἀστυνοµία ἐξέ -
φρα σε τό ἴδιο παράπονο πού ἔκανε
καί ὁ Κύριος στούς Ἀρχιερεῖς, στρατη -
γούς τοῦ Ναοῦ καί πρεσβυτέρους πού
ἦλθαν νύχτα µέ µαχαίρια καί ξύλα νά
τόν συλλάβουν στόν κᾹπο τᾹς Γεθση -
µανᾹ. Εἶπε: «ὡς ἐπί ληστήν ἐξελυλήθα-
τε µετά µαχαιρῶν καί ξύλων,·καθ ’ ἡµέραν
ὄντος µου µεθ ’ὑµῶν ἐν τῷ ἱερῷ οὐκ ἐξε-
τείνατε τάς χεῖρας ἐπ’ ἐµέ». Καί στήν
προκειµένη περίπτωση πίσω ἀπό τήν
ἀστυνοµική ἐπίθεση βρίσκονταν αὐτό
τό περιβάλλον περί τόν Ἀρχιεπίσκοπο
καί τό µεµπτό πρόσωπο τοῦ ἐπισκό-
που Παντελεήµονα Μπεζενίτη, πού
ἐπέδραµε γιά δεύτερη (ἡ πρώτη στήν
Ζά  κυνθο) φορά νά συλλήσει  καί νά
καταπατήσει τόν θρό  νο καί ἄλλου ἑνός
ἀδελφοῦ του. 

Μετά ἀπό τήν µέρα αὐτή τᾹς τόσο
µεγάλης βίας καί ἀναταραχᾹς ὁ µητρο -
πολίτης ἈττικᾹς Νικόδηµος κατευθύν -
θηκε πρός τό ἀγαπηµένο του ἡσυχα-
στήριο τήν Μονή Νέου Στουδίου στόν
Αὐλῶνα ἈττικᾹς. Μέ τήν συνείδησή του
ἥσυχη ὅτι ἔκανε τό χρέος του ὡς ἐπί -
σκοπος τᾹς ἙλληνικᾹς Ἐκκλησίας. Μέ
τήν διάθεσή του νά συνεχίσει τό ἔργο
τᾹς προσευχᾹς καί τᾹς ἑνώσεως µέ τόν
Κύριο, ἀλλά καί µέ τήν ὁρµητική διάθε -
ση νά συνεχίσει τόν ἀγῶνα κατά τᾹς
κανονικᾹς ἐκτροπᾹς τᾹς Ἐκκλησίας καί
τᾹς καταπάτησης τοῦ εὐαγγελικοῦ λό-
γου ἀπό τούς ἴδιους τούς διοικοῦντες
καί ποιµαίνοντες τήν Ἐκκλησία.  

Θεώρησε χρέος του στήν ἀρχή νά
ἐνηµερώσει τόν ἁγαπητό λαό του γιά
τό τί διαµείφθηκε καί βρέθηκε δεύτερη
φορά µακριά του. Ἄς προσέξουµε τό
ἐνηµερωτικό αὐτό σηµείωµα:
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«Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΙ∆ΟΣ 
ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ∆ΗΛΩΣΗ-ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Μέ βαθύτατη θλίψη, ἀλλά καί µέ συν -
αίσθηση τῶν ἐπισκοπικῶν εὐθυνῶν µου
εἶµαι ὑποχρεωµένος νά δηµοσιοποιήσω
τίς ἀκόλουθες ἐπισηµάνσεις, γιά ἀπο-
κατάσταση τᾹς ἀλήθειας. Εἶναι γνωστό
στούς Πανέλληνες ὅτι ἐδῶ καί εἰκοσιδυό
χρόνια, ἀπό τήν ἐποχή τᾹς δικτατορίας,
ἡ διοίκηση τᾹς Ἐκκλησίας, πού προᾹλθε
ἀπό τήν εὔνοια τοῦ δικτάτορα Ἰωαν-
νίδη, µέ διώκει, µαζί µέ ἔντεκα συνεπι -
σκόπους µου, κατά παράβαση κάθε ἔν -
νοιας ∆ικαίου καί µέ κατάφωρη παρα -
βίαση τῶν Ἱερῶν Κανόνων τᾹς Ὀρθο -
δόξου ἈνατολικᾹς Ἐκκλησίας. Ἡ διαπί -
στωση αὐτή δέν εἶναι δική µου, ἀλλά
περιέχεται σέ ἀπόφαση τοῦ Συµβουλίου
τᾹς Ἐπικρατείας (ἀπόφ. 3.803/90 καί
1028/93).

Μετά τήν ἔκδοση τᾹς τελευταίας
ἀπό φασης καί εἰδικά µετά τήν ἐκδηµία
τοῦ ἐπισκόπου πού εἶχε καταλάβει τήν
ἐπισκοπική µου ἐπαρχία, ἀνέλαβα τά
καθήκοντά µου καί εἰσᾹλθα στό ἐπισκο-
πεῖο. Ἀπό τότε, πέρα ἀπό τριετία, µένω
σ’ αὐτό. Ὅµως, στίς 25 Σεπτεµβρίου τοῦ
1996, σέ κενό κρατικᾹς ἐξουσίας, δύο δι-
µοιρίες ΜΑΤ ὥρµησαν, σάν νά ἤµουνα ὁ
τροµερότερος ληστής, γιά νά µέ ἐκβά -
λουν, χρησιµοποιώντας βία καί παρα-
βιάζοντας τά στοιχειώδη ἀνθρώπινα δι-
καιώµατά µου.

Μέ ἔγγραφο τοῦ Ἀντεισαγγελέα του
Α.Π. κ. Ἠλία Σπυροπούλου, πού βρίσκε-
ται στά χέρια µου, χαρακτηρίστηκε ἡ
παραµονή τῶν αὐτοκινήτων τᾹς Ἱερς
Μητρόπολης στή χρήση µου (δᾹθεν) ὑπε-
ξαίρεση καί ἡ κατακράτηση τῶν ἀρχεί -
ων καί ἐγγράφων τᾹς Ἱ. Μητρόπολης
ἀπό ἐµέ, τόν ἐπίσκοπο, πού ἔχει ὑπο-

γράψει ἕνα µεγάλο µέρος ἀπό αὐτά τά
ἔγγραφα, ὡς ἀδίκηµα διαρκές καί συνε -
πῶς πάντοτε αὐτόφωρο. Ἡ ἄποψη αὐ -
τή, καινοφανής γιά τά δικαστικά χρονι-
κά τᾹς χώρας, δέν ἐσηµειώθη τυχαία,
ἀλλά προκειµένου νά καλυφθεῖ ἡ ὅλη
ἐναντίον µου ἐπιχείρηση.

Καί θέλω δηµόσια, σάν Ἕλληνας πο -
λί της καί ἐπίσκοπος τᾹς Ἐκκλησίας τοῦ
Χριστοῦ, πού δικαιοῦµαι τόν στοιχειώδη
σεβασµό ἐκ µέρους τῶν ἁρµοδίων ὀργά -
νων, νά ὑποβάλω τά ἀκόλουθα ἐρωτή -
µατα στόν κ. Ἀντισαγγελέα τοῦ Α.Π.

1. Ἀληθινά σάν νοµικός ἐπιστήµονας
πιστεύει καί ὑποστηρίζει σάν ἁρµόδιος
δικαστής, ὅτι ἡ ὑπεξαίρεση καί ἡ παρα-
µονή τοῦ ἐπισκόπου στή φυσική του κα-
τοικία ἀποτελεῖ διαρκές ἀδίκηµα καί ὅτι
ἔτσι καταπατεῖται δηµόσια περιουσία; 

2. Ἄν ἔχει αὐτή τήν ἄποψη, γιατί δέν
ἐνεργοποιεῖται, τουλάχιστο γιά νά ἐκκε -
νώσει τίς χιλιάδες δασικᾹς ἔκτασης, πού
εἶναι δηµόσια κτήµατα, ἀπό τούς κατα-
πατητές; ∆έν τόν διευκολύνει ὁ χαρα -
κτη ρισµός "διαρκές ἀδίκηµα";

3. ∆έν γνωρίζει ὁ κ. Ἀντισαγγελέας,
ὅτι γιά νά ἐξωσθεῖ κάποιος ἀπό τό χῶρο
τᾹς φυσικᾹς του κατοικίας πρέπει νά
ὑπάρξει ἀπόφαση Ἀστικοῦ ∆ικαστηρίου
καί νά γίνει "ἔξωση";

4. Ἀκόµα δέν γνωρίζει ὁ κ. Σπυρόπου-
λος καί ὁ Ἀντεισαγγελέας Πρωτοδικῶν
κ. Ἰσίδωρος Ντογιάκος, πού παραβίασε
τό ἄσυλο τᾹς κατοικίας µου καί ἐνήργη -
σε ἐναντίον µου µέ βιαιότητα, ὅτι γιά νά
ἀποβληθεῖ κάποιος ἀπό τό χῶρο τᾹς
φυσικᾹς του κατοικίας πρέπει νά τοῦ
κοινοπιοηθεῖ τουλάχιστον πρωτόκολλο
∆ιοικητικᾹς ἀποβολᾹς καί µετά τήν ἐκ -
πνοή τῶν προθεσµιῶν τῶν ἐνδίκων µέ -
σων, πού τοῦ παρέχει ὁ Νόµος, ἤ τήν
ἀπόρριψη τῶν ἀσκηθέντων τότε καί
µόνο ἐκτελεῖται αὐτό καί ἀποβάλλεται
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βιαίως ἀπό τό δηµόσιο κτᾹµα (Α.Ν. 1539
τοῦ 1938);

5. Πῶς παρακάµφθηκαν ὅλες οἱ πα -
ρα πάνω ἀπαραίτητες διαδικασίες, γιά
νά ἱκανοποιηθεῖ ὁ κ. Παντελεήµων Μπε-
ζενίτης καί νά διευκολυνθεῖ στήν ἐγκα -
τάστασή του στή Μητρόπολη ἈττικᾹς;
Πῶς ἐξετέλεσαν τή βίαιη καί βάρβαρη
σύλληψή µου χωρίς καµιά προκαταρκτι -
κή ἐξέταση ἤ προανάκριση καί χωρίς κα-
µιά νόµιµη διαδικασία, ἀλλά µέ µόνο
γνώµονα τῶν ἐνεργειῶν τους τήν ἄποψη
τοῦ κ. Ἠ. Σπυροπούλου, ὅτι «Εἶναι αὐ -
τονόητο ὅτι ἐπιβάλλεται ἡ περαίωση
τᾹς προανακρίσεως χωρίς καθυστέρη-
ση, τήν κατάληξη δέ αὐτᾹς, καθώς καί
τᾹς ποινικᾹς διώξεως, πού εἶχα παραγ-
γείλει παλαιότερα µέ τό ἀνωτέρω ἔγ -
γραφό µου, νά γνωρίσετε στήν Εἰσαγ-
γελία του Α.Π.»;

6. Πληροφορῶ τόν κ. Ἀντεισαγγελέα
τοῦ Α.Π. ὅτι ἡ προανάκριση, πού πα-
ράγγειλε τή δεύτερη φορά, τέλειωσε
ἀµέ σως, ἐπειδή δέν ἄρχισε κἄν. Οἱ µόνες
ἀνακριτικές πράξεις, ἦταν ἡ εἰσβολή τῶν
πενήντα περίπου ἀστυνοµικῶν στήν κα-
τοικία µου καί ἡ σύλληψη τοῦ πληρεξου-
σίου δικηγόρου µου κ. ∆. Παπουτσιδάκη
καί ἐµοῦ, µέ χειρονοµίες, µέ ἀπρεπᾹ συµ -
περιφορά ἀπέναντί µου καί µέ φράσεις
σκληρές καί προστακτικές, πού δέν κο-
λακεύουν µήτε τόν ἐντολέα τᾹς ἐπιχείρη-
σης, Εἰσαγγελέα του Α.Π., µήτε τόν Ἀντει-
σαγγελέα κ. Ντογιάκο, ἀλλά προσβάλ -
λουν βάναυσα τά ἀνθρώπινα δικαιώµα-
τα, τή στοιχειώδη ἀξιοπρέπεια, τήν ἐπι -
σκοπική µου ἰδιότητα καί τό λειτούργη -
µα τοῦ ὑπερασπιστοῦ συνηγόρου µου.
Μέ τήν ἴδια δέ αὐθαίρετη διαδικασία
συνελήφθησαν καί ἀνύποπτοι πολίτες,
πού τήν ὥρα τᾹς εἰσβολᾹς βρέθηκαν, ὡς
ἐπισκέπτες ἤ ὡς προσκυνητές, στό πα-
ρεκκλήσιο τοῦ Προφήτη Ἠλία, στόν πε-

ρίβολο τᾹς Ἱ. Μητρόπολης.
7. Τόν πληροφορῶ ἀκόµα, ὅτι ἡ κοι-

νοποίηση τῶν ὁδηγιῶν πρός τούς κα-
τωτέρους του (καί ὄχι τᾹς ποινικᾹς δίω -
ξης, ὅπως εἶχε ὑποχρέωση), πού ἔκανε
στόν Ἀρχιεπίσκοπο, εἶναι κατά παρά -
βαση τοῦ Νόµου 590/77. Ὑποχρέωσή
του ἦταν νά τήν κοινοποιήσει στήν Ἱερά
Σύνοδο. Ἡ ἀναφορά του στόν Ἀρχιε πί -
σκοπο εἶναι ὕποπτη. Ἀφίνει περιθώρια
στήν ὑποψία, ὅτι ἐκπληρώνει προσω-
πική δέσµευση νά ἐξοντώσει τό Νικό -
δηµο.

8. Καί κάτι ἄλλο. ∆έν γνώριζε ὁ κ. Ντο-
γιάκος ὅτι τό Συµβούλιο Πληµµελειο-
δικῶν Ἀθηνῶν, πού καί ὁ ἴδιος εἶναι µέ -
λος του, µέ τό ὑπ. ἀριθ. 3292 Βούλευµά
του τᾹς 28-8-1996 ἀποφάνθηκε ὅτι γιά
τά ἀδικήµατα γιά τά ὁποῖα ἐκεῖνος µέ
συνέλαβε καί µέ κατακρατοῦσε, δέν ὑ -
πάρχει πλήρωση τᾹς ἀντικειµενικᾹς τους
ὑπόστασης καί δέν εἶναι δυνατό νά
ἀσκηθεῖ ποινική δίωξη ἐναντίον µου;
Γιατί τόση βιασύνη καί τυφλή ὑπακοή
στίς ἐπιθυµίες τοῦ Μητροπολίτη Ζακύν -
θου Παντελεήµονα καί ὄχι στή νοµιµό -
τητα;

Τά παραπάνω δεδοµένα, στερεώ -
νουν µέσα µου τήν πεποίθησή µου, ὅτι
ὅλοι ὅσοι ἐνήργησαν ἤ συνήργησαν στήν
ἐναντίον µου ἐπιχείρηση, διάλεξαν τόν
κατάλληλο χρόνο καί τούς κατάλληλους
ἀνθρώπους ὄχι γιά τήν ἐπιβολή τᾹς νο-
µιµότητας καί τοῦ κράτους ∆ικαίου, ἀλλά
γιά τήν ἱκανοποίηση τῶν ἐπιθυµιῶν ἐκεί -
νων πού κρατοῦν δέσµια τήν Ἐκκλησία
τᾹς Ἑλλάδος καί τοῦ Μακ. Ἀρχιεπισκό -
που, πού µέ καταδιώκει ἐπί εἰκοσιδυό
ὁλόκληρα χρόνια.

Τέτοιες ἐνέργειες πρέπει νά προβλη -
µατίσουν ὅλους ἐκείνους πού σκέπτον-
ται ἐλεύθερα καί πού ἔχουν στόχο ἀνα-
φορς τή δηµοκρατία. Ὁ κάθε «Νικόδη -
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µος» παρέρχεται. Ὅµως, τό πληγωµένο
∆ίκαιο παραµένει. Καί τό Νοµολογιακό
προηγούµενο τᾹς αὐθαιρεσίας καί τᾹς
βίας θά καταγραφεῖ στίς µελανές σελίδες
τᾹς ἱστορίας τᾹς δικαστικᾹς πρακτικᾹς
καί δεοντολογίας. Αὐτό γιατί ἡ δικαι-
οσύνη δέν πρέπει καί δέν µπορεῖ νά
ὑπάρχει γιά τήν προστασία τῶν ἰσχυ -
ρῶν, ἀλλά γιά τήν πάταξη τᾹς ἀδικίας.
Ἔτσι τήν ὁριοθετεῖ ὁ Ψαλµωδός ὅταν
λέει: «κρίνατε ὀρφανῷ καί πτωχῷ, τα-
πεινόν καί πένητα δικαιώσατε. Ἐξέλε-
σθε πένητα καί πτωχόν, ἐκ χειρός ἁµαρ -
τωλοῦ ρύσασθε αὐτόν» (Ψαλµ. 81ος στ.
3, 4)».

Γιά µιά ἀκόµα πιό ὁλοκληρωµένη
γνώση τοῦ µεγέθους τᾹς παρανοµίας
προσθέτουµε καί τό ἑξᾹς χαρακτηρι-
στικό. Ἐπειδή ὑπᾹρχε καί µιά παλαιό-
τερη παραγγελία γιά νά διενεργηθοῦν
ἀνακρίσεις καί νά ἀποδειχθεῖ κατά πό-
σον ὁ µητροπολίτης ἈττικᾹς Νικόδη -
µος ἔκανε ἀντιποίηση ἀρχᾹς καί κατα-
κρατοῦσε παράνοµα τά ἀρχεῖα τᾹς µη -
τροπόλεως, ἔτυχε στίς 28-8-1996 νά
ἐκ δοθεῖ ἀπόφαση τοῦ Συµβουλίου
Πληµ µελειοδικῶν Ἀθηνῶν πού ἀποφάν-
θηκε ὅτι δέν πρέπει νά γίνει κατηγορία
κα τά τοῦ ἈττικᾹς Νικόδηµου. Καί αὐ -
τήν τήν ἀπόφαση ἔγραψαν «στά πα-
λαιά τους ὑποδήµατα» ὅσοι µετεῖχαν
στήν βίαιη ἐκδίωξη τοῦ µητροπολίτη.
∆εῖτε κάποια ἀποσπάσµατα τᾹς ἀπό -
φασης αὐτᾹς:

«Ἀριθµός 3292/1996
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟ∆ΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
∆ικαστές: Ἀθανάσιος Παπαδόπου-

λος Πρόεδρος Πληµµελειοδικῶν, Γεώρ-
γιος Καλόφωνος καί Γεωργία Μαρίνου
Πληµµελειοδίκες:

Συνεδρίασε στό γραφεῖο τοῦ Προέ -
δρου στίς 5-7-1996. Στή συνεδρίαση πα-

ρευρισκόταν ὁ Εἰσαγγελέας Πληµ/κῶν
Θεόδωρος Παπαγεωργόπουλος (διότι
κωλυόταν ὁ Εἰσαγγελέας Πληµ/κῶν) καί
ὁ Γραµµατέας Γεώργιος Μάης...

...ὁ Εἰσαγγελέας εἰσήγαγε τή δικογρα -
φία πού σχηµατίστηκε στό Συµβούλιο
τοῦτο µέ τήν ὑπ’ ἀριθµ. ΕΓ 103-96/81/26
ἔγγραφη πρότασή του, ἡ ὁποία ἔχει ὡς
ἑξᾹς:

Ὑποβάλλω τήν παροῦσα σύµφωνα
µέ τό ἄρθρο 308§1 ΚΠοιν∆ καί ἐκθέτω
τά ἑξᾹς:

Κατά τοῦ κατηγορουµένου
Νικολάου Γκατζιρούλη τοῦ Ζήση κα-

τοίκου Κηφισις, ἐτῶν 68, ἔχει ἀσκηθεῖ
ποινική δίωξη γιά:
α) αὐθαίρετη χρησιµοποίηση Μητροπο-
λιτικῶν κτηµάτων,
β) ὑπεξαγωγή ἐγγράφων, 
γ) ἀντιποίηση ἄσκησης ὑπηρεσίας λει -
τουργοῦ τᾹς ἈνατολικᾹς Ὀρθόδοξης Ἐκ -
κλησίας καί
δ) ἀντιποίηση τίτλου λειτουργοῦ τᾹς
Ἀνα τολικᾹς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας (ἄρ-
θρ. 23§1 ΑΝ 1539/38 (1 ΑΝ 263/68), 62§2
Ν. 590/77, 222, 175, 176, 94§1 ΠΚ)...

Ὁ Νικόλαος Γκατζιρούλης ἦταν Μη -
τρο πολίτης ἈττικᾹς καί Μεγαρίδος. Εἶχε
ἀναγνωρισθεῖ καί κατασταθεῖ ὡς Μη -
τρο πολίτης  µέ Β∆ ἀπό 15-4-68. Μέ ἀπό -
φα ση τᾹς Ἱερς Συνόδου τᾹς Ἐκκλησίας
τᾹς Ἑλλάδος ἀπό 10-8-93 ἐπιβλήθηκε
στόν πιό πάνω Μητροπολίτη τό ἐπιτίµιο
τᾹς ἀποκοπᾹς ἀπ’ τήν Ἐκκλησιαστική
κοι νωνία. Κατόπιν αὐτοῦ καί µέ Π∆ ἀπό
19-4-94 ἀνακλήθηκε τό Π∆ ἀπό 15-4-68
µέ τό ὁποῖο ὁ Ν. Γκατζιρούλης εἶχε ἀνα -
γνωρισθεῖ ὡς Μητροπολίτης τᾹς ὡς ἄνω
Μητροπόλεως. Μετά ἀπό αἴτηση τοῦ
τελευταίου ἐκδόθηκε ἡ 406/27-6-94 ἀπό -
φα ση τᾹς ἘπιτροπᾹς Ἀναστολῶν Συµ -
βου λίου τᾹς Ἐπικρατείας. Μέ τήν ἀπό -
φα ση αὐτή ἀναστέλλεται ἡ ἐκτέλεση τᾹς

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 11



ἀπό 25-5-94 ἀπόφασης Ἱερς Συνόδου
τᾹς Ἱεραρχίας Ἐκκλησίας τᾹς Ἑλλάδος
µέ τήν ὁποία ἀναδείχθηκε ὡς Μητροπο -
λίτης ἈττικᾹς, ὁ Μητροπολίτης Ζακύν -
θου Παντελεήµων. Ἔτσι ὁ θρόνος τᾹς
Μητροπόλεως ἈττικᾹς βρέθηκε σέ χη -
ρεία. Σέ τέτοια περίπτωση καί γιά τήν
ἀντιµετώπιση τῶν ὑπηρεσιακῶν ἀναγ-
κῶν τᾹς Μητροπόλεως ἔχουν ἐφαρµογή
οἱ διατάξεις τοῦ ἄρθρου 23 Ν 590/77 κα-
τά τό ὁποῖο διορίζεται τοποτηρητής (βλ.
ἀπόφ. 406/94 Ε.Α.Σ.Ε).

Ὁ Νικόλαος Γκατζιρούλης σταµάτη -
σε νά ἀσχολεῖται µέ τή διοίκηση τᾹς Μη -
τροπόλεως Ἀθηνῶν, τήν ὁποία ἀνέλαβε
(ὡς Τοποτηρητής) ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθη-
νῶν (βλ. ἔγγραφα Μητροπόλεως Ἀττι -
κᾹς ἀπό 16-9-94 καί 22-9-94).

Ὅµως ὁ Ν. Γκατζιρούλης παρέµεινε
στο Ἐπισκοπεῖο (Γρ. Λαµπράκη 2 Κηφι-
σιά).

Ἀλλά δέν προκύπτει ὅτι ἀσχολήθηκε
µέ τά ἐκκλησιαστικά πράγµατα, µέ τήν
πρόθεση ν’ἀναµιχθεῖ στή διοίκηση τᾹς
Μητροπόλεως ἈττικᾹς καί νά ἐµφανι-
σθεῖ ὡς Μητροπολίτης ἈττικᾹς.

Ὁ κατηγορούµενος δέν ἔχει καθαιρε-
θεῖ καί δέν ἔχει περιέλθει στήν τάξη τῶν
λαϊκῶν. Ἑποµένως δέν ἔπαυσε νά εἶναι
ἱερωµένος καί µάλιστα Ἱεράρχης (Ἐπί -
σκο πος) πού ἀνήκει στήν ὀρθόδοξη Ἐκ -
κλησία. Πάντως δέν προκύπτει ὅτι ὁ κα -
τηγορούµενος ἐµφανίστηκε δηµόσια καί
ἐπίσηµα ὡς Μητροπολίτης ἈττικᾹς µέ
συγκεκριµένες ἐνέργειες (βλ. καί Α.Π.  558/
79 ΠΧ ΚΘ 670).

Ὁ κατηγορούµενος ἰσχυρίζεται ὅτι
κανένας δέν τοῦ ζήτησε νά «παραδώσει
τήν Μητρόπολη», ἀφοῦ δέν ὑπᾹρχε νέος
Μητροπολίτης ἈττικᾹς στόν ὁποῖο θά
ἔπρεπε νά «παραδώσει»...

...ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Προτείνω στό Συµβούλιο ν’ ἀποφαν -

θεῖ ὅτι δέν πρέπει ν’ἀπαγγελθεῖ κατη -
γορία κατά τοῦ Νικολάου Γκατζιρούλη
κατοίκου Κηφισις γι’αὐθαίρετη χρησι-
µοποίηση Μητροπολιτικῶν κτηµάτων,
ὑπεξαγωγή ἐγγράφων, παράβαση ἄρ-
θρων 175, 176 ΠΚ, πράξεις πού φέρεται
ὅτι αὐτός ἔχει τελέσει στήν Κηφισιά καί
κατά τό χρονικό διάστηµα µεταξύ 27-6-
94 καί 30-8-94.

Ἀθήνα 30-6-96
Ὁ εἰσαγγελέας

Θεόδωρος Παπαγεωργόπουλος
Εἰσαγγελέας Πρωτοδικῶν

Ἀφοῦ ἄκουσε τόν Εἰσαγγελέα πού
ἀνέπτυξε καί προφορικά τήν παραπά-
νω πρότασή του καί µετά τήν ἀποχώρη-
σή του

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ∆ΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ...

...ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Ἀποφαίνεται ὅτι δέν πρέπει νά γίνει

κατηγορία κατά τοῦ
Νικολάου Γκατζιρούλη τοῦ Ζήση
κατοίκου Κηφισις
γιά α) αὐθαίρετη χρησιµοποίηση Μη -

τροπολιτικῶν κτηµάτων, β) ὑπεξαγωγή
ἐγγράφων, γ) ἀντιποίηση ἄσκησης ὑπη -
ρεσίας λειτουργοῦ τᾹς ἈνατολικᾹς Ὀρ -
θόδοξης Ἐκκλησίας καί δ) ἀντιποίηση
τίτλου λειτουργοῦ τᾹς ἈνατολικᾹς Ὀρ -
θό δοξης Ἐκκλησίας πράξεις πού φέρον-
ται ὅτι τελέσθηκαν ἀπό αὐτόν στήν Κη -
φι σιά καί κατά τό χρονικό διάστηµα µε-
ταξύ 27-6-1994 καί 30-8-1994.

Ἀποφασίσθηκε στήν Ἀθήνα στίς 15-
7-1996 καί ἐκδόθηκε στίς 28 ΑΥΓ. 1996. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ       Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ἀθαν. Παπαδόπουλος    Γεώρ. Μάης»

Τό πρῶτο κείµενο πού θέλησε νά
γράψει στήν τακτική ἀρθρογραφία του
στόν «Ὀρθόδοξο Τῦπο» ὁ µητροπολί -
της ἈττικᾹς ἦταν ἡ εὐγνωµοσύνη του
πρός τόν λαό τοῦ Θεοῦ. ∆ιαβάστε το,
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γιά νά κατανοήσετε τά αἰσθήµατα τοῦ
ἐπισκόπου γιά τόν λαό πού βιώνει τό
µυστήριο τᾹς Ἐκκλησίας, εὐαισθητο-
ποιεῖται γιά τίς πληγές τοῦ χαρισµατι-
κοῦ σώµατος καί βρίσκεται σέ µιά κα-
τάσταση ἀγῶνα γιά νά τίς θεραπεύσει:

«Ἡ εὐγνωµοσύνη µου
στό λαό τοῦ Θεοῦ

Στρέφοµαι µέ ἀγάπη καί µέ βαθειά
εὐγνωµοσύνη στό λαό τοῦ Θεοῦ. Στό
πλᾹθος, τό ἀνώνυµο γιά τούς δυνάστες
τᾹς γᾹς καί ἐπώνυµο στήν παντοκρατο-
ρική πρόνοια τοῦ Θεοῦ. Ὑποκλίνοµαι,
νοιώθω πρόθυµος νά ζωστῶ λέντιο,
προσ φέροµαι ταπεινός ἐργάτης στήν
ἱερή διακονία τᾹς σωτηρίας του.

Ὁ λαός, πού προσεύχεται ἀπό τά
βάθη τᾹς φλεγόµενης καρδις του, δίχως
βλέψεις σέ ὑλικά ἀνταλλάγµατα, δίχως
προσδοκίες κοσµικᾹς ἀναδείξεως, συγ -
κροτεῖ τό Εὐχαριστιακό σῶµα καί βιώνει
τή µεγάλη Θυσία τοῦ Γολγοθ, τούς
χλευ ασµούς καί τίς µαστιγώσεις καί τό
ἀκάνθινο στεφάνι καί τό σταυρό καί τό
αἷµα τοῦ σαρκωµένου Λόγου τοῦ Θεοῦ.

Ὁ λαός, πού βηµατίζει πίσω ἀπό τό
σταυρό, πού σηκώνει τό φορτίο τᾹς
ὀδύνης καί τᾹς χλεύης, καί καρφώνει τό
βλέµµα στήν αὐγή τᾹς ἀναστάσιµης µέ -
ρας, ἀνακαλύπτει τό γνήσιο νόηµα τᾹς
ὑπάρξεως καί χαράσσει πορεία πρός
τήν ἐπουράνια πόλι «ἧς δηµιουργός καί
τεχνίτης ὁ Θεός» (Ἑβρ. 11, 10).

Ὁ λαός, πού ἀναπνέει τήν ἁγιοπνευ -
µατική Χάρι καί τήν δέχεται στήν καρδιά,
ζᾹ τήν ἔµπνευσι καί τήν ἀνάπλασι καί
τόν ἁγιασµό καί ἐγγράφεται στά κατά -
στιχα τᾹς Οὐράνιας Βασιλείας.

· Ὁ λαός, πού συµπορεύεται µέ
τούς ἁγίους Ἀποστόλους καί τούς µάρ -
τυρες τᾹς ἁγιώτατης Ἐκκλησίας, πού
ἁπλώνει τήν ἀκοή στίς διδαχές τῶν Πα -
τέρων καί στά ἀποφθέγµατα τῶν ἡρώ -

ων τᾹς πίστεως, ἐντάσσεται στό µεγάλο
σχολεῖο τᾹς πίστεως καί µαθητεύει στίς
λαµπρές φυσιογνωµίες τῶν καταξιωµέ -
νων ὁδοιπόρων τᾹς ἱστορίας.

Ὁ λαός, πού ἀγωνίζεται γιά τή δόξα
τᾹς Ἐκκλησίας, γιά τήν καθαρότητα τοῦ
ἄσπιλου χιτῶνα τοῦ Ἱεροῦ Σώµατος, γιά
τήν ἀκεραιότητα τῶν ἀποστολικῶν πα-
ραδόσεων, γιά τή λαµπρότητα τᾹς ἱερω -
σύνης, γιά τή φωτεινότητα τοῦ ἤθους,
οἰκοδοµεῖ τό Ναό τοῦ Θεοῦ καί λιτανεύει
στήν ἔρηµο τοῦ κόσµου τήν ἀλήθεια καί
τή διαύγεια.

Ὁ λαός, πού διώκεται γιά τήν πίστι
του καί γιά τήν ἀφοσίωσί του στό Θεϊκό
πρόσταγµα, πού προπηλακίζεται ἀπό
τούς δυνάστες τᾹς θρησκευτικᾹς ἤ ἐκκλη -
σιαστικᾹς τυραννίας, πού σπρώχνεται
στό περιθώριο ἀπό τούς ἀλόγιστους
φο ρεῖς τᾹς κοσµικᾹς ἐξουσίας, ἀνυψώ -
νεται σέ µάρτυρα τᾹς πίστεως καί σέ
ἀληθινή ἡγεσία στή µακρά φάλαγγα τᾹς
ἀνθρωπότητας.

Σ ’αὐτό τό λαό ἀπευθύνοµαι τώρα.
Σα ράντα χρόνια διακονῶ τό φρικτό
Θυσιαστήριο καί δέν ἀποτόλµησα νά
µιλήσω στό πλήρωµα τᾹς Ἐκκλησίας
µου, πού εἶναι τό κυρίαρχο σῶµα, γιά
τόν προσωπικό µου σταυρό καί τήν ἀτο-

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 13

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
∆ιµηνιαῖο ∆ελτίο

Ἐκκλησιαστικῆς Ἐνηµέρωσης
Κωδικός 2360

Ἰδιοκτήτης�Ἐκδότης
ὁ Ἀρχιµανδρίτης

Εἰρηναῖος Μπουσδέκης
∆ιεύθυνση

190 11 Αὐλών�Ἀττικῆς
Τυπογραφεῖο Κωνσταντίνου Σανιδᾶ

Ἰωαννίνων 6, Μοσχάτο
ISSN 1790�482X



µική µου περιπέτεια. Οὔτε διανοήθηκα
νά κάνω µιά δηµόσια ἀναφορά καί ἀπο-
λογισµό τῶν διωγµῶν "οἵους ὑπήνεγκα"
(Β ΄Τίτ. 3, 11) στό πλᾹθος, στίς καρδιές
καί στή σκέψι τῶν παιδιῶν τοῦ Θεοῦ,
πού ζοῦν µέ ἔντασι τή µαύρη νύχτα τᾹς
ἑλληνικᾹς Ἐκκλησίας καί ὁδοιποροῦν
ποτίζοντας τό µονοπάτι µέ τίς πύρινες
προσευχές τους καί µέ τό καυτό τους
δάκρυ.

Τώρα σταµατάω µπροστά τους, ὄχι
ἀνοίγοντας τή δική µου καρδιά καί φα-
νερώνοντας τά προσωπικά µου αἰσθή -
µατα. Πρόθεσί µου εἶναι νά ἀποδώσω
τήν ὀφειλόµενη εὐγνωµοσύνη σ’ ὅλο
αὐτό τό λαό, πού εἰκοσιδυό ὁλόκληρα
χρόνια στάθηκε ἀλύγιστος. ∆έν κάµφθη -
κε οὔτε ὅταν ἔβλεπε τόν ὅσιο Ἱεράρχη,
τόν Λαρίσης Θεολόγο, µέσα ἀπό τά σί -
δερα τᾹς Ἱερς Συνόδου νά δικάζεται καί
νά καταδικάζεται δίχως κατηγορία καί
δίχως ἀπολογία, οὔτε, ὅταν ἀντιµετώ -
πισε τήν ἀπειλή τῶν ἀφορισµῶν καί τῶν
κατατρεγµῶν. ∆έν ὑποχώρησε οὔτε
µπροστά στίς ὀρδές τῶν ροπαλοφόρων
τῶν ΜΑΤ, οὔτε κάτω ἀπό τήν καταπίε-
σι τῶν ὠργισµένων µιτροφόρων. Χρόνια
πάσχουν καί προσεύχονται, µετέχουν
στήν ὀδύνη, κοινωνοῦν στόν πόνο καί
ἁγιάζονται µέ τό πορφυρό αἷµα τοῦ
ΣωτᾹρος Χριστοῦ καί µέ τή µεταποίησι
τᾹς λύπης σέ προσδοκία τᾹς Ἀναστάσε -
ως.

Ἡ ἔκφρασι τᾹς εὐγνωµοσύνης µου
εἶναι ἐκπλήρωσι χρέους ἀπό ἕνα ἐπί -
σκοπο, πού τό διακόνηµά του εἶναι νά
ὑπηρετᾹ τό λαό καί νά θυσιάζεται στό
Γολγοθά τοῦ ἱεροῦ του χρέους. Ἐγώ
ἀξιώθηκα νά περπατήσω σηκώνοντας
τό σταυρό. Τό διωγµό καί τήν παγωνιά
τοῦ µίσους. Καί ἐκεῖνοι στάθηκαν στό
πλευρό µου καί στό πλευρό τῶν συνδιω-
κοµένων ἀδελφῶν µέ ἀγάπη καί µέ αὐ -

τοθυσία. Μέ βαθειά συγκίνησι καταθέτω
στίς καρδιές ὅλων αὐτῶν τῶν ἀγωνι-
στῶν καί στήν ἱστορία τήν εὐχαριστία
µου. Πού εἶναι µεστή ἀπό ἀγάπη καί µε-
στή ἀπό ἐλπίδα.

Ὁ λόγος µου, τούτη τή στιγµή, ἀπο-
τελεῖ καί κήρυγµα καί µήνυµα ἐλπίδας.
Ἀγγέλλει πώς ἡ νύχτα δέν µπορεῖ νά εἶ -
ναι ἀτέρµονη. Τό σκοτάδι δέν ἀντέχει γιά
νά βασιλέψη αἰώνια. "Ὀψέ Σαββάτων,
τῇ ἐπιφωσκούσ᾽'' (Ματθ. 28, 1) θά ἠχή -
σουν οἱ χαρµόσυνες καµπάνες καί θά
ἀναγγείλουν τή µεγάλη χαρά.

Ἡ κραιπάλη καί ἡ βία καί ἡ τυραννία
δέν ἀντέχουν στήν παρουσία τοῦ Ἀνα-
στηµένου Λόγου τοῦ Θεοῦ. ∆έν ἔχουν
τή δύναµι γιά νά κυριαρχήσουν αἰώνια.
Αἰώνια κυριαρχεῖ ἡ ἀλήθεια, ἡ δικαιο -
σύνη, ἡ καθαρότητα, τό φῶς. Καί τό αἷµα
τῶν µαρτύρων δέν σβήνει τή λαµπρό -
τητα τᾹς ἀποστολικᾹς πίστεως καί τοῦ
ἐκκλησιαστικοῦ ἤθους. Τά φωτίζει καί
τά λαµπρύνει ἀκόµα περισσότερο.

"Τῶν ἐν ὅλῳ τῷ κόσµῳ µαρτύρων
σου, ὡς πορφύραν καί βύσσον τά αἵµα-
τα ἡ Ἐκκλησία Σου στολισαµένη, δι ’ αὐ -
τῶν βο σοι, Χριστέ ὁ Θεός...

Ο ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΙ∆ΟΣ
ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ»

Ἡ πρώτη του λειτουργία τήν Κυρι -
α κή µετά τήν δεύτερη ἐξορία του τελέ-
σθηκε στό ἀγαπηµένο του µοναστήρι,
τήν µονή Νέου Στουδίου. Ἡ λειτουργία
αὐτή εἶχε ἕνα ἔντονο συγκινησιακό χα-
ρακτᾹρα. Κοντά του, στήν προσφορά
τᾹς εὐχαριστίας, τά ἀγαπηµένα παι-
διά του (ἦταν κοντά του στούς ἀγῶνες
του καί τώρα κοντά του στήν ἐξορία
του). Ὅταν ἦρθε ἡ ὥρα τοῦ κηρύγµα-
τος κρεµάσθηκαν κυριολεκτικά ὅλοι
ἀπό τά χείλη του. Τό εὐαγγελικό κείµε-
νο ἀναφερόταν στήν ἀγάπη στούς ἐχ -
θρούς µας. Καί ὁ ἐπίσκοπος ἀλλοιω-
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µένος τή στιγµή ἐκείνη ἀπό τήν ἐπί -
σκεψη τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος ἀπηύ θυνε
τά παρακάτω, ἀπροσδόκητα γιά ὅλους
µας λόγια, πού µόνο µιά ἁγιασµένη
ψυχή µποροῦσε νά ἐκστοµίσει:

«Ἀδελφοί µου,  δέν ἔχω τήν πρόθεση
νά κάνω κήρυγµα. Νά ἀναλύσω τό θεο-
λογικό περιεχόµενο τῶν εὐαγγελικῶν ἤ
ἀποστολικῶν ἀναγνωσµάτων. Θά ἤθε-
λα ἁπλῶς νά ὑπογραµµίσω τό µήνυµα
τᾹς ἡµέρας. 

Ζήσαµε µιά τραγική ἑβδοµάδα. Εἴδα-
µε νά ἐκφέρεται ἡ φλόγα τοῦ µίσους καί
ἡ τραχύτης τᾹς τροµοκρατίας. Καί σήµε-
ρα βρισκόµαστε στό ναό τοῦ Θεοῦ µέ
ἕνα µήνυµα καί µέ µιά λαχτάρα. Νά γί -
νου µε Υἱοί Ὑψίστου. Καί ἀκοῦµε αὐτή
τήν Κυριακή, αὐτή τήν ἡµέρα τό λόγο
τοῦ Κυρίου µας «ἀγαπτε τούς ἐχθρούς
ὑµῶν καί εὔχεσθε ὑπέρ τῶν ἐπηρεαζό ν -
των ὑµς καί διωκόντων ὑµς». Αὐτό
εἶναι ἰαχή, εἶναι προσταγή, εἶναι ὑπό -
δειγµα. 

Στήν Καινή ∆ιαθήκη ὑπάρχουν τρία
γεγονότα, καί τά τρία συγκλονιστικά,
τά ὁποῖα φωτίζουν αὐτή τή διδαχή. Τό
πρῶτο γεγονός εἶναι τό παράδειγµα τοῦ
Κυρίου µας. Τό ξέρουµε ὅλοι, εἶναι τυπω -
µένο µέσα στίς καρδιές µας, ἀλλά εἶναι
ἀνάγκη νά τό φωτίσουµε. Ἐπάνω στό
Σταυρό ἀντίκρυσε ὁ Κύριος τούς Γραµ-
µατεῖς, τούς Φαρισαίους, τούς Σαδουκ -
καίους, τούς σταυρωτές. Αὐτούς πού
ἐφώναζαν, αὐτούς πού Τοῦ ἐπέρασαν
στό κεφάλι τό ἀκάνθινο στεφάνι, αὐ -
τούς πού Τόν ἐκάρφωσαν ἐπάνω στό
Σταυρό. Καί τήν τελευταία στιγµή, προ-
τοῦ ὁ Κύριος ἀφήσει τό Πνεῦµα, ὕψωσε
τούς ὀφθαλµούς στόν οὐρανό καί εἶπε:
«Πάτερ, ἄφες αὐτοῖς. Οὐ γάρ οἴδασι τί
ποιοῦσι.». Αὐτό εἶναι τό ὑπόδειγµα τοῦ
Κυρίου. ∆έ µς λέει σήµερα ἁπλῶς δι-
δαχές ἤ ἐντολές. Εἶναι λόγος πού ὑπο-

γραµµίστηκε µέ τό αἷµα Του καί µέ τήν
προσευχή Του πού τήν ἀπηύθυνε πάνω
ἀπό τό Σταυρό. 

Στήν Καινή ∆ιαθήκη καταχωροῦνται
καί δυό ἄλλα περιστατικά. Τό δεύτερο
εἶναι ὁ πρωτοµάρτυρας Στέφανος. Ξέ -
ρετε πολύ καλά ὅτι τήν ὥρα πού τόν
ἐλι θοβόλουν, ὁ Στέφανος εἶχε τή δύνα -
µη, εἶχε τήν ψυχική ἀντοχή νά ἀπευθυν -
θεῖ στόν οὐρανό καί νά ἱκετεύσει: «Κύ -
ριε, µή στήσης αὐτοῖς τήν ἁµαρτίαν ταύ -
την.» Ἔχει ἰδιαίτερη σηµασία ὅτι τό κείµε-
νο ὅπως εἶναι γραµµένο µιλάει γιά ἐπί -
κληση. «Ἐλιθοβόλουν τόν Στέφανον ἐπι-
καλούµενον καί λέγοντα µή στήσης αὐ -
τοῖς τήν ἁµαρτίαν ταύτην.» Ἡ ἐπίκληση
εἶναι ζήτηση τοῦ ἐλέους τοῦ Θεοῦ ἀπό
καρδίας, εἶναι γνησιότητα, εἶναι πόνος,
εἶναι ἐνδιαφέρον. 

Ὑπάρχει καί µιά τρίτη ἀναγραφή. Πε-
ριέχεται στό τέλος, στόν ἐπίλογο τᾹς
δευ τέρας ἐπιστολᾹς τοῦ Ἀποστόλου
Παύ λου στόν µαθητή του Τιµόθεο. Ἐκεῖ
πλέον, ὁ Ἀπόστολος Παῦλος µιλάει γιά
τήν ἐγκατάλειψη, τή δυσχέρεια πού βρέ -
θηκε ὅταν πλέον ἦταν ὑπόδικος, κατάδι-
κος στή Ρώµη. «∆ηµς µέ ἐγκατέλιπε
ἀγα πήσας τόν νῦν αἰῶνα» λέει ὁ Ἀπό -
στολος καί παρακάτω «ἐν τῇ πρώτ᾽ µου
ἀπολογία οὐδείς µοί συµπαρεγένετο».
Ἀναφέρεται στούς χριστιανούς τᾹς Ρώ -
µης πού τόν ὑποδέχτηκαν µέ ἀγάπη, µέ
σεβασµό ἀλλά µετά τόν λησµόνησαν.
«Ἐν τῇ πρώτ᾽ µου ἀπολογία οὐδείς µοι
συµπαρεγένετο». Καί προσθέτει: «µή αὐ -
τοῖς λογισθείη». Νά µή λογισθᾹ αὐτή ἡ
ἁµαρτία, αὐτή ἡ ἐγκατάλειψη ἀπό τούς
ἀνθρώπους πού θά ’πρεπε νά εἶναι πα-
ρόντες.

Ἀδελφοί µου, αὐτά τά τρία περιστα-
τικά, οἱ τρεῖς ἀναγραφές τᾹς ΚαινᾹς ∆ι-
αθήκης, νοµίζω ὅτι ὑποµνηµατίζουν ἐ -
παρκέστατα τή διδαχή τοῦ Κυρίου µας
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καί τό σηµερινό µας χρέος. Θέλω νά σς
παρακαλέσω νά προσφέρουµε ὅλοι τή
σηµερινή µας Θεία Εὐχαριστία ὑπέρ τῶν
µισούντων ἡµς, ὑπέρ ὅλων ἐκείνων οἱ
ὁποῖοι στάθηκαν µέ ἐχθρότητα καί ὑπέρ
τῶν ἀδελφῶν καί συλλειτουργῶν οἱ
ὁποῖοι δέν συµπαρίσταντο, δέ στάθη-
καν κοντά σέ δύσκολες ὧρες. Χρέος µας
καί νά προσφέρουµε τήν Εὐχαριστία µέ
αὐτές τίς τρεῖς οὐσιαστικές προδιαγρα-
φές πού ὁρίζουν αὐτά τά κείµενα. Πρῶ -
τον, «ἄφες αὐτοῖς τήν ἁµαρτίαν ταύ -
την». ∆εύτερον, «µή στήσης αὐτοῖς τήν
ἁµαρτίαν» καί τρίτον, «µή αὐτοῖς λογι-
σθείη».

Ἀδελφοί µου, περπατµε, προχωρεῖ
ἡ Ἐκκλησία µέ µόνη λαχτάρα νά συγκρο -
τεῖ τό σῶµα Ἰησοῦ Χριστοῦ, νά συγκρο-
τεῖ αὐτήν τήν κοινότητα, τῶν υἱῶν τοῦ
Ὑψίστου. Καί ὅπως βλέπετε, ἀπό τόν
Κύριο µέχρι τό Στέφανο, µέχρι τόν
Ἀπόστολο Παῦλο, µέχρι τίς ἱστορίες τῶν
αἰώνων ἡ Ἐκκλησία ἀντιµετωπίζει διω -
γµό, τροµοκρατία, καταπίεση καί ταυ-
τόχρονα συλλέγεται, µαζεύεται, συγ -
κεν τρώνεται, συνάγεται στό ναό τοῦ
Θεοῦ καί προσφέρει αὐτές τίς τρεῖς φρά -
σεις: «οὐκ οἴδασι τί ποιοῦσι», «µή στήσεις
αὐτοῖς τήν ἁµαρτίαν ταύτην» καί «µή
αὐτοῖς λογισθείη». Σς παρακαλῶ, τυ -
πώ σετε αὐτές τίς φράσεις στήν καρδιά
σας καί σ’ ὅλο τό διάστηµα τᾹς σηµερι -
νᾹς µας Θείας Λειτουργίας προσφέρετέ
τες στόν Κύριο».

Αὐτό εἶναι τό µεγαλεῖο τᾹς ἐπισκο-
πικᾹς ψυχᾹς. Νά µή κρατήσει κανένα

µίσος, καµιά κακία µέσα του γιά τά
ὅσα ἄδικα καί θηριώδη συνέβησαν
ἐναντίον του. Καί νά προτρέπει τό
εὐχαριστιακό σῶµα νά συνάζεται, νά
βιώνει τό µυστήριο τᾹς Ἐκκλησίας καί
νά προσφέρει τήν εὐχαριστία ὑπέρ
τῶν µισούντων καί ὑπέρ τῶν µή
συµπαραστεκοµένων στή δοκιµασία
τοῦ ἐπισκόπου καί τᾹς Ἐκκλησίας
ὁλόκληρης. Ἄς ξαναδιαβάσουµε τά λό-
για του καί τήν προτροπή του πρός
τό ἐκκλησίασµα σάν ἕνα µεγάλο θη -
σαυ ρό πού µς χαρίσθηκε ἀπό τόν
πνευµατικό µας πατέρα:

«Θέλω νά σς παρακαλέσω νά προ-
σφέρουµε ὅλοι τή σηµερινή µας Θεία
Εὐχαριστία ὑπέρ τῶν µισούντων ἡµς,
ὑπέρ ὅλων ἐκείνων οἱ ὁποῖοι στάθηκαν
µέ ἐχθρότητα καί ὑπέρ τῶν ἀδελφῶν καί
συλλειτουργῶν οἱ ὁποῖοι δέν συµπα-
ρίσταντο, δέ στάθηκαν κοντά σέ δύσκο-
λες ὧρες».

Οἱ µεγάλοι ἄνδρες ́ ἀναγνωρίζονται
καί ἀναδεικνύονται στίς δύσκολες καµ-
πές τᾹς ζωᾹς τους. Ἐκεῖ δείχνουν τό
µεγαλεῖο τους, τά ποιοτικά στοιχεῖα
τᾹς πνευµατικᾹς ζωᾹς τους, τό βελη -
νεκές τᾹς προσωπικότητάς τους. Πα-
ρόµοια ὁ ἈττικᾹς Νικόδηµος αὐτές τίς
στιγµές τοῦ διωγµοῦ καί τᾹς δεύτερης
ἐξορίας εἶναι πού ἀκτινοβολοῦσε τό
πρόσωπό του ἀπό τήν Χάρη τοῦ Ἁγίου
Πνεύµατος σέ τόσο βαθµό πού γινόταν
ἀντιλη πτό καί ἀπό τούς κοντινούς του
ἀν θρώπους.

Ἀρχιµ. Εἰρηναῖος Μπουσδέκης
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