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Ἡ τελευταία µου λειτουργία.
Τό «ἀµήν» τῆς ζωῆς µου.
Θά ρθῇ ἡ στιγµή. Ἡ τροχιά, τήν

ὁ  ποία µοῦ ὥρισες νά περιπατήσω
στή γῆ, θά βρίσκεται ὅλη πίσω µου.
Μπροστά µου θ’ ἀντικρύζω τήν πύ -
λη, πού κρύβει τήν αἰωνιότητα. Πρίν
τή διαβῶ, θ’ ἀνεβῶ, γιά τελευταία
φο ρά τ’ ἀγαπηµένα σκαλοπάτια τοῦ
ναοῦ σου, θά φορέσω τά ἄµφια, καί,
µέ βῆµα ἀργό, κουρασµένο, θά πάω
µπροστά στό ἅγιο Θυσιαστήριο, νά
προσευχηθῶ, νά σέ λατρεύσω, νά βά-

λω στά χέρια σου τήν ψυχή µου. Οἱ
λέξεις θά βγαίνουν µέ δυσκολία ἀπ’
τά χείλη µου. Τό χέρι µου θά ὑψωθῇ
µέ κόπο, νά κάνῃ τό σχῆµα τῆς εὐλο -
γίας. Τά χρόνια, πού θἄχουν περά-
σει, θά ἔχουν φορτώσει µέ βάρος δυσ -
βάσταχτο τή ράχη µου. Ἡ καρδιά
µου ὅµως θά χτυπάῃ, µέ νεανική δύ -
ναµι, καθώς θά προσφέρω τήν τε-
λευταία ἀναίµακτη θυσία.

Ἡ µατιά µου τότε θ’ ἀγκαλιάζῃ
τό παρελθόν καί τό µέλλον. Τό παρ-
ελθόν, πού ἀξιώθηκα νά το ζήσω δια-
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Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Νεαρός διάκονος, τότε, παραµονές τᾹς χειροτονίας του σέ πρε σβύ τε -
ρο (χειροτονήθηκε τό 1959), ὁ π. Νικόδηµος Γκατζιρούλης συνέγραψε ἕ -
να σηµαντικό θεολογικό κείµενο. «Ἡ ἀγωνία ἑνός ἱερέως» ἦταν ὁ τίτλος
τοῦ βιβλίου, πού ἔδειχνε τή δική του ἀγωνία γιά νά ἀνταποκριθεῖ στό
µέγιστο µυστήριο τᾹς ἱερωσύνης. Ἕνα κείµενο µέ µεστό θεολογικό καί
πα  τερικό λόγο, πού µέ ἁπλότητα καί αὐθορµητισµό περιγράφει πῶς ἐµ -
πειρικά ἐκεῖνος ὀνειρευόταν καί ὁραµατιζόταν τήν ἱερωσύνη. Μέσα
στόν ὁραµατισµό του αὐτόν ἦταν καί ἡ τελευταία του λειτουργία. 

Πενηντατέσσερα ὁλόκληρα χρόνια µετά τή χειροτονία του σέ πρεσβύ -
τερο, µιά µέρα πρίν τήν κοίµησή του (31-03-2013), στό ἡσυχαστήριό του,
πού ἦταν καί ὁ τόπος τᾹς ἐξορίας του, κατεύθυνε µέ πολλή δυσκολία τά
βήµατά του στό ἅγιο θυσιαστήριο καί, γιά τελευταία φορά, τεµάχισε µέ
τά τρεµάµενα χέρια του τόν ἀµνό καί κοινώνησε τό Ἅγιο Σῶµα τοῦ Κυ -
ρίου, τήν ὑπερούσια τροφή, πού µς δόθηκε «εἰς ἐφόδιον ζωᾹς αἰωνίου»,
καί πᾹρε στά χέρια του τό Ποτήριο καί µετέλαβε τοῦ Αἵµατος τοῦ Κυρίου,
πού µς χαρίσθηκε «εἰς ἄφεσιν ἁµαρτιῶν καί εἰς ζωήν αἰώνιον». Κι ἔτσι, µέ
αὐ τά τά ἐφόδια, µέ αὐτή τήν οὐράνια τροφή, τήν ἑπόµενη µέρα παρέδω -
σε τό πνεῦµα του καί εἰσᾹλθε στήν οὐράνια βασιλεία τοῦ Θεοῦ. 

Μετα φέρου µε ἐδῶ τό τελευταῖο κεφάλαιο ἀπό τό βιβλίο του «Ἡ ἀγωνία
ἑνός ἱερέως», πού ἔχει τίτλο: «Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ».



κονῶντας στό πιό ἱερό καί τό πιό
τιµητικό διακόνηµα. Καί τό µέλλον,
τό ὁποῖο, φωτισµένο πάντοτε ἀπ’ τή
δική σου παρουσία, ἁπλώνεται στήν
ἀπεραντωσύνη τῆς αἰωνιότητος.

Πανόραµα µπροστά µου οἱ εὐλο -
γί   ες σου. Ἡ µαθητεία µου στά ἱερά
γράµ µατα. Ἡ χειροτονία µου. Οἱ λει -
τουργίες µου. Ἡ συχνή συµµετοχή
µου στή Μυστική Τράπεζα. Ἡ ἐπι-
κοινωνία µου µέ σένα, πού εἶσαι ἡ
κεφαλή, καί µέ τά µέλη τῆς Ἐκκλη σί -
ας σου.

Ζωηρές µπροστά µου κι’ οἱ σκιές.
Οἱ παραλείψεις. Τά λάθη. Τά ἁµαρ -
τήµατα. Αὐτόµατη ἀριθµοµηχανή ἡ
συνείδησί µου, θά µοῦ δίνῃ τήν ὥρα
τῆς τελευταίας µου λειτουργίας τόν
ἀπολογισµό. Τά δῶρα, πού ἡ ἀγάπη
σου µοῦ χάρισε. Καί τήν προσφορά,
πού ἐγώ σοῦ ἔκαµα.

Τό ξέρω, δέν θά ὑπάρχῃ ἰσοζύγιο.
Οἱ εὐλογίες σου θά βαρύνουν πολύ.
Ἐνῶ τά δικά µου ἔργα θά προβάλ-
λουν µέ φοβερή ἰσχνότητα. Ἡ µόνη
λύσι θά εἶναι, Κύριε, νά πέσῃ στό
µέρος τῆς πλάστιγγος µέ τά ἀδύνατα
ἔργα µου τό βάρος τοῦ θείου ἐλέους
σου. Νά κάψῃ τά ἁµαρτήµατα. Νά
λαµπικάρῃ τή ζωή µου. Νά µε µπάσῃ
στήν αἰωνιότητα.

Φορτωµένος µ’ ἕνα βαρύ βιβλίο
στή ράχη µου, τό βιβλίο τῆς ἱστορί -
ας τῆς ζωῆς µου, θά γονατίσω κατά
τήν τελευταία µου λειτουργία µπρο-
στά στόν ἐπίγειο θρόνο σου, γιά νά
τό βάλω στά χέρια σου, καί νά ἐµπι-
στευθῶ τήν ὕπαρξί µου ὁλόκληρη
στήν πλατειά ἀγκάλη τοῦ ἐλέους σου.
Ἴσως τά µάτια µου νἆναι µουσκεµέ-

να. Ἡ καρδιά µου ὅµως θἆναι εἰρη-
νική. Οἱ σταγόνες τοῦ αἵµατός σου
θά µοῦ ἐµπνέουν τή γαλήνη.

* * *

Ἡ τελευταία µου λειτουργία.
Τήν ὁραµατίζοµαι.
Ὁ ὁραµατισµός αὐτός δέν µοῦ

προ καλεῖ λύπη. ∆έν µοῦ στεγνώνει
τή χαρά. ∆έν µοῦ δένει τά χέρια. Για -
τί πιό ἰσχυρή ἀπ’ τή σκέψι τοῦ θανά -
του µᾶς ἔχεις χαρίσει τήν «ἐπαγγελία»
τῆς αἰωνιότητος.

Ἡ καµπάνα, πού θά σηµάνῃ, Κύ -
ριε, τήν ἔναρξι τῆς τελευταίας µου
λει τουργίας, θά σηµάνῃ ταυτόχρονα
καί τό τέλος τῆς ἱερατικῆς µου δια-
κονίας. Ἴσως καί τό τέλος τῆς ζωῆς
µου. Τόν κάθε χτύπο της θά τόν νοι -
ώ θω σάν χτύπω τοῦ ἀγγέλου, πού
θἄρθῃ νά πάρῃ τήν ψυχή µου. Μά
ἐνῶ θά σηµαίνῃ τό τέλος, ἡ παρά-
ξενη αὐτή καµπάνα θά σηµαίνῃ καί
τήν ἀρχή τῆς γεµάτης χαρά ζωῆς µου
στή βασιλεία σου.

Ὁ χτύπος τῆς καµπάνας, πού σή-
µανε στή λειτουργία τῆς χειροτονίας
µου, µοῦ φάνηκε τόσο γλυκός. Σάν
να ἔνοιωθε καί τό ἄψυχο µέταλλό της
τά αἰσθήµατα καί τίς συγκινήσεις πού
πληµµύριζαν τή νεανική µου καρ διά.
Σάν νά µετεῖχε κι’ αὐτή στή χαρά καί
τό φόβο πού ἐγώ ἔνοιωθα, καθώς ἔµ -
παινα στόν πιό ἱερό χῶρο πού ὑπάρ 
χει στή γῆ µας.

Ὁ ἦχος τῆς καµπάνας, πού θά ση -
µάνῃ τήν εἴσοδό µου στό οὐράνιο
Θυ σιαστήριο, στή σκηνή τήν ἀληθι-
νή «ἥν ἔπηξες σύ ὁ Κύριος» (Ἑβρ. η΄,
2), πόσο πιό γλυκός θἆναι, Χριστέ
µου! Μέσα µου θά τόν νοιώσω σάν
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τή φωνή τή µεγάλη, πού στή συντέ-
λεια τοῦ κόσµου θ’ ἀκουστῇ ἀπ’ τόν
οὐρανό καί θ’ ἀναγγέλλῃ τόν ἐρχοµό
σου (Ἀποκαλ. κα΄, 3). Τό κάθε χτύ -
πη µά της θἆναι καί συντριµµός ἑνός
χαλκᾶ, πού κρατάει κρεµασµένο µπρο-
στά στά µάτια µου τό πυκνό παραπέ -
τασµα. Μέ τό τελευταῖο χτύπηµα θά
σπάσῃ κι’ ὁ τελευταῖος χαλκᾶς. Τό
παραπέτασµα θά πέσῃ. Καί τότε θά
µπορέσω ν’ ἀντικρύσω Ἐσένα τόν
ἀγαπηµένο µου λυτρωτή καί Κύριό
µου.

* * *

Ἡ τελευταία µου λειτουργία.
Θέλω, Κύριέ µου, νἆναι σάν τήν

πρώτη. Θἄχω κάνει µέχρι τότε πολ-
λές λειτουργίες. Θἄχῃ µέσα µου φθα -
ρῆ ἡ πρώτη συγκίνησι. Ὅµως, ξέρω
πώς ὅ,τι ἐγώ ἄφησα, µέ τήν ἀνθρώ -
πι νη ἀµέλεια, νά χαθῇ, µπορεῖς σύ,
σέ µιά καί µόνη στιγµή νά µοῦ τό δώ -
σῃς. 

Γι’ αὐτό σοῦ τό ζητῶ.
Τά µέλη τοῦ σώµατός µου θἆναι

ἀσφαλῶς ἀρρωστηµένα καί κουρα-
σµένα. ∆ύσκολα θά ὑπακούουν στίς
προσταγές τοῦ πνεύµατός µου.

∆έν ζητάω νεανικό σφρῖγος, στήν
τελευταία µου λειτουργία.

Ζητῶ φλογερή καρδιά.
Νῆψι τοῦ πνεύµατος.
Ὁλόψυχη ἀφοσίωσι.
Νά ἐγγίσω τό ἱερό Θυσιαστήριο,

νά εὐλογήσω τά τίµια δῶρα, νά κοι-
νωνήσω τό ἄχραντο σῶµα σου καί
τό ζωοπάροχο αἷµα σου µέ τήν ἁγνή
πρόθεσι καί µέ τά πιό λαµπικαρισµέ-
να αἰσθήµατα ἀγάπης.

Ἐξαρτᾶται αὐτό ἀπ’ τόν τρόπο,

µέ τόν ὁποῖο θά ζήσω τή ζωή µου.
Συνήθως ὁ ἐπίλογος ἑνός βιβλίου
ἔχει ἄµεση σχέσι µέ τό περιεχόµενο.
Εἶναι τό συµπέρασµα τῆς ἀναπτύ -
ξεως τοῦ θέµατος καί τῶν στοχα-
σµῶν. 

Ἡ διαφορά εἶναι πώς στό βιβλίο
τῆς ζωῆς µας δέν ἔχει θέσι µόνο ἡ
ἀνθρώπινη προσπάθειά µας ἀλλά κι’
ἡ παντοδύναµη Χάρι σου.

Καθώς γράφω τήν ἱστορία τῆς
ζωῆς µου, σύ «ἀναπληρώνεις τά ἐλ -
λεί  ποντα». Πρόσθεσε, Κύριε, κι’ ὅ,τι
ἐγώ δέν µπορῶ νά βάλω στόν ἐπίλο-
γο, στήν τελευταία µου λειτουργία.
Τόν ἐνθουσιασµό. Τήν ἁγνότητα. Τή
θερµή ἀγάπη. Κάνε ἡ τελευταία µου
λειτουργία, τό «ἀµήν» τῆς ζωῆς µου,
νἆναι ἕνας ὁλόψυχος ὕµνος στό πρό -
σωπό σου.

Τό σκέπτοµαι καί κατεβαίνει ἀπ’
τό µέτωπό µου αἱµάτινος ἱδρώτας.
Μή πως θἄθελες τήν τελευταία µου
θυ σία νά µή τήν προσφέρω στό Θυ -
σιαστήριο ἀλλά στό κρεββάτι τοῦ πό-
νου ἤ στόν τόπο τοῦ µαρτυρίου; Πολ-
λοί λειτουργοί σου ἔγραψαν τήν τε-
λευταία σελίδα µέ πόνο καί µέ αἷµα.
Ἔσβησαν σάν τό κερί, πού λυώνει,
µε τά ἀπό µιά µακροχρόνια και ἐξαν-
τλητική ἀρρώστια. Ἤ δέχτηκαν πλη -
γές ἀπ’ τά µαχαίρια καί τά ξίφη τῶν
ἀπίστων.

Μακρυά ἀπ’ τό Θυσιαστήριο ἡ θυ-
σία τους. Ὄχι ὅµως, γι’ αὐτό, λιγώ -
τερο δεκτή στό θρόνο σου. Ἐκεῖνο,
πού τῆς ἔδινε ἀξία καί τήν ἔκανε εὐ -
πρόσδεκτη ἐνώπιόν σου, ἦταν ὁ πλοῦ-
τος κι’ ἡ ἔντασι τῶν ἀρετῶν πού τήν
συνώδευαν. Ἡ ὑποµονή. Ἡ σταθε -
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ρό      της. Ἡ προσκόλλησι στό θεῖο σου
πρόσωπο.

∆έν ξέρω, Κύριε, ποιό θἆναι τό
πε   ριεχόµενο τῆς τελευταίας σελίδας
τοῦ βιβλίου τῆς ζωῆς µου. Ἄν θἆναι
ἡ ἤρεµη προσφορά τῆς ἀναίµακτης
ἱερουργίας ἤ ἡ προσφορά τοῦ αἵµα -
τός µου στό βωµό τῆς ἀγάπης σου.

Σύ τό ξέρεις.
«Γενηθήτω τό θέληµά σου».

Μόνο, ἱκετεύω, ἀξίωσέ µε, ἡ τε -
λευ  ταία µου θυσία, τό «ἀµήν» τῆς ζω -
ῆς µου, νά εἶναι µιά προσφορά γνή-
σια τῆς ψυχῆς µου.

Τέτοια πού τή ζητᾶς.
Ἐπίλογος τῆς ἱερατικῆς µου δια-

κονίας.
Πρόλογος τῆς ζωῆς µου στή βασι-

λεία σου.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 5

Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ  
Α Τ Τ Ι Κ Η Σ  Κ Α Ι  Μ Ε Γ Α Ρ Ι ∆ Ο Σ

Ν Ι Κ Ο ∆ Η Μ Ο Σ
η) Χτυπήµατα καί ἀπογοητεύσεις

Ἡἐξορία, γι�αὐτόν πού µπο ρεῖ
νά τήν ἀντέξει, ἔχει στιγµές

ἡσυχίας, γαλήνης καί ἠρεµίας. Στι -
γµές ἐνατένισης τοῦ Θεοῦ καί
προσ ευχητικᾹς ἕνωσης µ�Αὐτόν.
Στιγµές δηµιουργικᾹς διακονίας,
σέ ὅσο βαθµό τό ἐπιτρέπουν οἱ
δε σµεύσεις τᾹς περιθωριοποίη -
σης καί τᾹς ἀποµόνωσης ἀπό τό
σῶµα τᾹς Ἐκκλησίας. 

Αὐτό τό σκέλος τᾹς ἤρεµης ἐνα-
τένισης τοῦ Θεοῦ καί τᾹς ταπεινᾹς
διακονίας ἀπό τόν µητροπολίτη
Ἀτ τικᾹς καί Μεγαρίδος Νικόδηµο
πρός τό «µικρό ποίµνιο», πού τοῦ
χαρίσθηκε στό ταπεινό σπίτι τᾹς

Ἁγίας ΠαρασκευᾹς, τό διαπρα -
γµα τευθήκαµε σέ πολύ γενικές
γραµ µές στό προηγούµενο φύλ -
λο. Ἐκεῖνο πού ἐντυπωσιάζει εἶ -
ναι ὅτι ἡ «ἐν κρυπτῷ» αὐτή ἥσυχη
ζωή καί ταπεινή διακονία προ σ -
φε ρόταν ἁπλά καί ἄδολα µέσα σέ
ἕνα περιβάλλον ἐκκλησιαστικό ἐ -
κρηκτικό καί τρικυµιῶδες. Κάθε
τόσο, ριπές ἀπό βολές πού εἶχαν
ὡς στόχο τόν ἐξόριστο µητροπο -
λίτη καί τούς συνεξορίστους 11 ἀ -
δελφούς του. Κάθε τόσο µεγάλα
κύµατα ἐκκλησιαστικῶν ἀνατα -
ρα χῶν πού ἔσπαγαν πάνω τους
καί ἔπρεπε νά τά ἀντιµετωπί σουν,



νά µπορέσουν νά σηκωθοῦν πά-
λι, νά σταθοῦν ὄρθιοι µέχρι νά ἔλ -
θει τό ἑπόµενο κύµα. 

Ἔσπευσε ὁ Σεραφείµ καί ὁ σκλη-
ρός πυρήνας γύρω του, ἐνῶ ἦταν
ἀκόµα ὁ ἈττικᾹς Νικόδηµος στήν
Κηφισιά, νά κάνει οἰκονοµικό ἔλεγ-
 χο στά τρία προσκυνήµατα τᾹς
µητροπόλεώς του. Ὁ ὁρισµέ νος
ἀπό τόν Ἀρχιεπίσκοπο διευ θυν
 τής τοῦ Ο.∆.Ε.Π. Ἀρβανίτης ἔστει-
λε ἕνα πρόσωπο, δυσµενῶς δια-
κείµενο πρός αὐτόν, νά κάνει τούς
ἐλέγχους. Καί ἐκεῖνος ζήτη σε τότε
παράλληλο, ἀνεξάρτητο, ἀδέκα-
στο ἔλεγχο ἀπό τίς οἰκονοµικές
ὑπηρεσίες τοῦ κράτους. Τό ἀπο-
τέλεσµα αὐτῶν τῶν ἐλέγχων, πού
ὁλοκληρώθηκαν ἀργότερα, ἦταν
ἡ ἀπουσία τᾹς παραµικρᾹς οἰκο-
νοµικᾹς ἀτασθαλίας καί ἡ ἀπό-
δειξη τᾹς χρηστᾹς διαχείρισης τῶν
προσκυνηµάτων.

Ἀλλά ἡ ρίψη λάσπης καί ἡ συκο-
φάντηση, µέσῳ τοῦ τύπου, γιά
τήν οἰκονοµική διαχείριση στή µη -
τρόπολη ἀπό τόν ἈττικᾹς Νικόδη -
µο συνεχίστηκε. ∆ιαβάζουµε στό ἡ-
µε ρολόγιό του: «30-08-1974. Ἡ Ἀ -
κρό πολις γράφει σήµερα ὅτι ὁ Ἀτ -
τικᾹς ∆ωρόθεος ζήτησε οἰκονοµικό
ἔλεγχο, γιατί διεπίστωσε ἔλλειµµα
20.000.000. Ἀµέσως ἔδωσα ἐντολή
στόν δικηγόρο Κωνσταντίνου νά
κάνη ἐξώδικο πρόσκλησι στήν ἐφ-
ηµερίδα καί στόν Μητροπολίτη. Ἐπί
πλέον ἐπᾹρα στό τηλέφωνο τόν
∆ωρόθεο καί τοῦ ζήτησα ἐντός τᾹς
αὔριον νά ἀνακαλέση. Προσπάθη-
σε νά δικαιολογηθᾹ ὅτι δέν ξέρει τί

γράφει ἡ Ἀκρόπολις». Ἡ ἐφηµερίδα
µετά τό ἐξώδικο προσπάθησε νά
θολώσει τά νερά συνεχίζοντας νά
ἀφήνει ὑπονοούµενα γιά µή χρη-
στή διαχείριση: «01-09-1974. ...Ἡ
Ἀ  κρόπολις δηµοσιεύει µιά ἀπάντησι
στό ἐξώδικό µου, ἀλλά προσπαθεῖ
νά θολώση τό θέµα. Ὁµιλεῖ περί
14.000.000 τά ὁποῖα ἐνδεχοµένως
ἐ  δα πανήθησαν εἰς ἔργα, ἀλλά χω -
ρίς νά ὑπάρχη ἡ νόµιµη διαδικασία.
Εἶναι ἀφόρητη ἡ ἠθική κατωτερό -
της, τόσον ὁρισµένων ἐκκλησιαστι -
κῶν παραγόντων ὅσον καί ὁρισµέ -
νων ἐφηµερίδων». Καί πάλιν ὅταν
ἦλθαν οἱ ἐλεγκτές νά δοῦν τήν τα -
µειακή κατάσταση τᾹς µητροπό -
λε  ως καί τά παραστατικά, διαπί -
στωσαν τό ψευδές καί συκοφαντι -
κό τᾹς καταγγελίας. Ἔγραφε ὁ Ἀτ -
τικᾹς Νικόδηµος στό ἡµερολόγιό
του τρεῖς µᾹνες µετά: «04-12-1974.
Μοῦ ἐτηλεφώνησε ὁ Τζώτζης (λο-
γιστής τᾹς µητροπόλεως ἈττικᾹς).
Οἱ ἐλεγκταί εἶδαν τήν ταµειακή κα -
τάστασι καί τά χρεόγραφα καί εἶ -
παν: Πῶς εἶναι δυνατόν καί λέγε-
ται ὅτι ὑπάρχει ἔλλειµα 20.000.000
ὅταν ὑπάρχουν µετοχές καί χρήµα-
τα; Ἀπό ὅ,τι φαίνεται ἔχει γίνει σα-
φής καταγγελία». Τό τραγικό γιά
τίς ἐφηµερίδες εἶναι ὅτι, ἐνῶ ἡ
πρώ τη πληροφορία τοῦ δᾹθεν µε-
γάλου χρηµατικοῦ ἐλλείµατος στή
µη τρόπολη ἈττικᾹς ἦταν πρωτο-
σέλιδο µέ µεγάλους τίτλους, ἡ εἴ -
δηση τᾹς ἀθωότητας τοῦ Νικόδη -
µου ἦταν στά ψιλά γράµµατα κά-
ποιας ἐσωτερικᾹς σελίδας τᾹς ἐφ-
ηµερίδας. (*Παρόµοιες καταγγελ-
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λίες πού ἔγιναν καί σέ ἄλλους ἐκ
τῶν 12 µητροπολιτῶν ἔπεσαν ὅλες
στό κενό, ἀφοῦ ὅµως αὐτοί συκο -
φαντήθηκαν πρῶτα διά τοῦ τύ -
που).

Τήν ἴδια περίοδο καί ἄλλοι ἔλεγ -
χοι. Ἡ κατηγορία τώρα ἦταν ὄχι
ὅτι πᾹρε χρήµατα ἀλλά εἰκόνες.
Ἔγραφε στό ἡµερολόγιο: «28-11-
1974. Ἦρθαν οἱ ἐλεγκταί τᾹς Μη -
τρο πόλεως. Μέ αἰφνιδίασαν. Ὑ -
πάρ χουν καταγγελίες. Μοῦ εἶπαν
ὅτι ὑπάρχει καταγγελία ὅτι ἐπᾹρα
ἀπό τούς Ναούς 700 εἰκόνες. Ἀπί -
θανες ἐπινοήσεις προκειµένου νά
κάνουν ὡρισµένοι ἄνθρωποι κακό».
Ὁ µητροπολίτης τούς ἐνηµέρωσε
ὅτι ὅλες οἱ εἰκόνες εἶναι στή µητρό -
πολη στήν Κηφισιά, ὅπου ὑπάρχει
καί φωτογραφικό ἀρχεῖο παρα -
λα βᾹς τους ἀπό τόν ∆ωρόθεο. Ζή -
τησε, µάλιστα, νά πνε στή µητρό -
πολη, νά δεσµεύσουν τό φωτο -
γρα φικό ἀρχεῖο καί νά κάνουν
πρα γµατικό ἔλεγχο ἄν ὅλες οἱ εἰκό-
νες εἶναι στή θέση τους. Ἔτσι, ἀ -
ποδείχθηκε ὅτι ἡ κλοπή τῶν εἰκό-
νων ἦταν ἕνα ψεῦδος καί µιά συ -
κοφαν τία. Ὁ ∆ωρόθεος, µάλιστα,
φοβή θηκε τόσο πού ἔκτοτε φύλα-
γε ὡς κόρη ὀφθαλµοῦ ὅλες τίς εἰκό-
νες αὐτές. 

Ἕνα δεύτερο µεγάλο κτύπηµα
γιά τόν ἈττικᾹς Νικόδηµο ἦταν ἡ
ἀπώλεια τοῦ Χαλκίδος Νικολάου.
Ἐπρόκειτο γιά ἕναν ἱεράρχη ἀγα -
θό, σεµνό, ἅγιο, µέ τόν ὁποῖο εἶχε
συνδεθεῖ µέ αἰσθήµατα εἰλικρι-
νοῦς καί ἀδελφικᾹς φιλίας. Αὐτή ἡ
στενή ἀδελφική ἀγάπη ἦταν ἕνα

στήριγµα γι᾿ αὐτόν. Αἰσθανόταν
τήν παρουσία τοῦ Νικολάου νά
τόν ἐνισχύει καί νά τόν παρηγορεῖ
στή µεγάλη περιπέτεια. Μέσα σέ
λίγους µᾹνες ἀπο τή διάγνωση τᾹς
ἀσθένειάς του κοιµήθηκε. Ὁ Ἀττι -
κᾹς Νικόδηµος βρισκόταν κοντά
του σέ ὅλες τίς φάσεις τᾹς ἀσθέ-
νειάς του καί αἰσθάνθηκε νά συγ -
κλονίζεται µέ τήν ἐν Κυρίῳ µετά-
στασή του. Ἔγραφε στό ἡµερολό-
γιό του: «11-01-1975. Τό ἀπόγευµα
ἐ τηλεφώνησε ἀπό τό Λονδίνο ὁ Βα -
σίλης Σελέντης. Ὁ Νικόλαος βρίσκε-
ται σέ κίνδυνο. Ἔχει συνεχᾹ αἱµορ -
ραγία. Γεµίσαµε λύπη. Ὁ Νικόλαος
εἶναι ἡ συντροφιά µας καί ἡ παρη-
γοριά µας. Ἄν ὁ καλός Θεός µς τόν
πάρη, ἡ δοκιµασία θά εἶναι µεγάλη.
Τό βράδυ ξανατηλεφώνησε καί εἶπε
ὅτι ὁ γιατρός πού πέρασε τόν βρᾹκε
ἐλαφρῶς καλύτερα καί ὅτι ἄν µέχρι
αὔριο τό πρωΐ ἔχει βελτίωσι θά ξε-
περάση τόν κίνδυνο». 

«14-01-1975. Σήµερα ὅλη τήν ἡµέ -
ρα εἴχαµε ἀνησυχία γιά τήν πορεία
τοῦ Χαλκίδος. Εἶχε δυσκολίες. Μετά
ἀπό κάποια ἐπέµβασι πού τοῦ ἔκα-
ναν ἠρέµησε. 15-01-1975. Ἐκάναµε
Θεία Λειτουργία γιά τόν Χαλκίδος.
Ἐλειτούργησε ὁ Λαρίσης». 

«19-01-1975. Ἐκοιµήθη σήµερα ὁ
Χαλκίδος. Τήν ὁσία ψυχή του τήν
πᾹ ραν οἱ ἄγγελοι τοῦ Θεοῦ. Νοιώ -
θω ὅπως ἔνοιωθε ὁ ἅγιος Γρηγόρι -
ος Ναζιανζηνός, ὅταν ἔχασε τόν
Μέγα Βασίλειο. Ὁ Νικόλαος ἦταν
γιά µένα ἕνα στήριγµα καί µιά πα-
ρηγοριά. Ὁ καλός Θεός µς παίρ-
νει πάντοτε τά στηρίγµατα. ∆έν θέ -
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λει νἄχουµε ἄλλο στήριγµα στή γᾹ
παρά αὐτόν τόν ἴδιο». 

«23-01-1975. Ἦρθα στή Χαλκίδα
µέ τήν σωρό τοῦ Χαλκίδος Νικολά -
ου. Ἡ ὑποδοχή ἦταν καταπληκτική.
Τόν ὑποδέχθηκαν µέ βαθειά συγ -
κίνησι καί κλάµατα. Πλήθη λαοῦ.
Ἀπό τήν πλευρά τᾹς µητροπόλεως
συνεχεῖς ἀσχηµίαι. 24-01-1975. Ἐγύ -
ρισα ἀπό τήν Χαλκίδα. Ἡ κηδεία
τοῦ Νικολάου ἕνα γεγονός πνευµα-
τικό. Χιλιάδες λαοῦ. Καί ὅλοι µέ
συµµετοχή καί πόνο».

Μέ τήν ἀπουσία τοῦ ἐκλεκτοῦ
ἀδελφοῦ καί φίλου του Χαλκίδος
Νικολάου ὁ ἈττικᾹς Νικόδηµος
συ νέχισε τόν σκληρό ἀγώνα του
γιά τήν ἐπαναφορά τῶν ἐκκλησια-
στικῶν πραγµάτων στήν κανονι-
κή πορεία τους. Ὅλα αὐτά τά χρό -
νια προσπάθησε µέ τούς ὑπόλοι-
πους ἐκθρονισθέντες ἀδελφούς
του νά εὐαισθητοποιήσει τήν Ἱε-
ραρχία (κυρίως τό ὑγιές κοµµάτι
της) νά κατανοήσει τί ἀκριβῶς εἶ -
χε συµβεῖ καί νά δώσει κάποια
λύση στήν ἄδικη ἐκθρόνιση τῶν
12 µητροπολιτῶν. Κυρίως, ἀπευ -
θύνθηκαν στούς ἐκλεγέντες ἐπί
Ἱε ρωνύµου πού, τόν Ὀκτώβριο
τοῦ 1974, µέ τήν ἐπαναφορά τοῦ
κα τοχικοῦ Καταστατικοῦ τᾹς Ἐκ -
κλησίας, ἐπανεντάχτηκαν στά δι-
οικητικά σώµατα τᾹς Ἐκκλησίας.
Εἰδικά αὐτοί µποροῦσαν νά κατα-
νοήσουν τήν βασική ἀντίφαση:
Τήν ἴδια ἐποχή καί ἀπό τίς ἴδιες
Συνόδους µέ αὐτές πού ἐξέλεξαν
τούς ἐκθρονισθέντες ἐξελέγησαν
κι αὐτοί. Αὐτοί ὅµως ἦταν µέσα

στή διοίκηση τᾹς Ἐκκλησίας ἐνῶ
οἱ ἀγαπητοί τους ἀδελφοί ἐκτός.
Αὐτοί ἀναγνωρίσθηκαν τελικά κα-
νονικοί, ἐνῶ οἱ ἐκτοπισθέντες ἀ -
δελ φοί τους ἔµειναν µέ τό στίγµα
τοῦ «ἀντικανονικοῦ» µακριά ἀπό
τό ποίµνιό τους, τά πνευµατικά
παιδιά τους.

∆υστυχῶς, πολλοί ἀπ�αὐτούς
κυ ριευµένοι ἀπό τόν φόβο µή συµ -
βεῖ καί σ�αὐτούς σκληρή καί αὐ -
θαίρετη ἐκθρόνιση κρύφτηκαν στό
καβούκι τους περιµένοντας καλύ -
τερες καί πιό ἥµερες µέρες. Κά -
ποι οι, µάλιστα, ἔσπευσαν νά δη -
λώ  σουν στόν Ἀρχιεπίσκοπο ὑπο-
ταγή.  

Κάποιοι ἄλλοι, λιγότεροι αὐτοί,
στήν ἀρχή ἔδειξαν µιά κινητικότη -
τα γιά τούς ἐκτοπισµένους ἀδελ -
φούς τους. Ἔκαναν κάποιες πα-
ραστάσεις στόν Ἀρχιεπίσκοπο,
προσπάθησαν νά πείσουν κάποι-
ους ἀδελφούς τους, προσέφυγαν
ἀκόµα καί σέ πολιτικά πρόσωπα
νά πιέσουν γιά µιά δίκαιη λύση
στό ἐκκλησιαστικό. Ὅµως, µετά
ἀπό δυό-τρία χρόνια σταµάτη -
σαν. Εἶπαν ὅτι ἀπό κεῖ καί πέρα
θά κάνουν προσευχή!

Κραυγαλέα ἐξαίρεση στόν πα -
ρα  πάνω κανόνα ἦταν ὁ µητρο πο -
λίτης Σιδηροκάστρου Ἰωάννης.
Ἦ ταν ὁ ἐπίσκοπος πού στάθηκε
µέ εἰλικρίνεια καί ἐντιµότητα. Αὐ -
τός πού πόνεσε ὡς γνήσιος ἀδελ -
φός τούς κυνηγηµένους καί ἐξο-
στρακισµένους ἀδελφούς του καί
πάλεψε µέ γενναιότητα καί θάρ -
ρος γι�αὐτούς. Αὐτός πού εἶδε
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στήν πε  ριπέτεια τῶν ἀδελφῶν του
ὄχι ἁπλά καί µόνον µιά ἀδικία πού
συνέβη στό πρόσωπό τους, ἀλλά
µιά βίαιη καταστρατήγηση τῶν
Κα νόνων, πού φέρει µεγάλο κλυ -
δωνισµό στό σκάφος τᾹς Ἐκκλη -
σίας. Σέ ὅλες τᾹς συνάξεις τᾹς Ἱε-
ραρχίας, µέχρι τό τέλος τᾹς ζωᾹς
του, ἔφερνε τό θέµα τῶν 12 µητρο -
πολιτῶν. Ἀδιαφορώντας γιά τή
δυσφορία καί τήν ἔκρηξη ὀργᾹς
πού προκαλοῦσε στόν ἑκάστοτε
Ἀρχιεπίσκοπο καί στό σκληροπυ -
ρηνικό περιβάλλον του. Αἰσθανό-
ταν ὅτι οἱ πληγές τᾹς Ἐκκλησίας
ὅσο δέ θεραπεύονται χαίνουν καί
κινδυνεύουν νά µολύνουν ὅλο τό
σῶµα. Ἀλλά καί σέ πλεῖστες συνε-
λεύσεις τᾹς ∆ιαρκοῦς Ἱερς Συνό-
δου, στίς ὁποῖες συµµετεῖχε, δέν
ἔπαυε νά θέτει τό θέµα, νά πιέζει
γιά λύση καί νά ἐπιχειρηµατολο-
γεῖ.

Ἡ πιό µεγάλη χαµένη εὐκαιρία
τῶν λεγοµένων «Ἱερωνυµικῶν» ἐ -
πι σκόπων, πού ἀνέδειξε τήν πλή -
ρη ἀδυναµία τους νά συντονίσουν
τίς κινήσεις τους καί µέ δυναµικό
καί ἀποτελεσµατικό τρόπο νά δώ -
σουν µιά λύση στό ἐκκλησιαστικό
πρόβληµα, ἦταν ἡ 120ή Συνοδική
Περίοδος (1976-1977). Ἡ παρου-
σία στή Σύνοδο 7 λεγοµένων «Ἱε-
ρωνυµικῶν» καί ἑνός τᾹς Ἀριστίν -
δην τοῦ Ἱερωνύµου, σύνολο 8 ἐπι -
σκόπων, φίλα διακείµενων πρός
τούς 11 ἐκθρονισθέντες, γιά µιά
ὁλόκληρη συνοδική περίοδο, ἕνα
ὁλόκληρο ἔτος, δέν ἦταν ἱκανή νά
φέρει τό παραµικρό ἀποτέλεσµα,

νά προχωρήσει ἔστω κάποια βή -
µατα ἀσκώντας τήν πίεση πού ἐ -
πιβάλλουν οἱ Κανόνες τᾹς Ἐκκλη -
σίας γιά τήν ὁµαλή πορεία της.

Καί µόνο ἀπό τά παραπάνω
πού ἀναφέραµε φανταζόµαστε
ὅλοι τόν πόνο, τήν λύπη καί τή µε-
γάλη ἀπογοήτευση πού γευόταν
χρόνια ὁλόκληρα ἀπό αὐτή τήν
χλιαρή, φοβισµένη καί ἀνά δελ φη
συµπεριφορά τῶν «φίλων» συνε -
πισκόπων. ∆έν µιλµε γιά γε νικά
πράγµατα ἀλλά γιά συγκε κρι µέ -
νες συµπεριφορές σέ πλη θώ  ρα
περιστατι κῶν, πού δηµιουργοῦ -
σαν πόνο καί ἀπογοή τευση.

Ἀρχιµ. Εἰρηναῖος Μπουσδέκης  
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Μέ χαμηλούς τόνους, σέ μιά προσπά -
θεια συνδιαλλαγῆς γιά τήν ἐπίτευ -

ξη τῆς ἑνότητας στό σῶμα τῶν ἱεραρ -
χῶν, ξεκίνησαν ὁ Ἀττικῆς Νικόδημος
καί οἱ ἄλλοι 5 (οἱ ἐπιζῶντες) ἔκπτωτοι
ἀδελ φοί του τίς κινήσεις τους, μετά τίς
13 ἀπο φάσεις τοῦ Σ.τ.Ε., πού τούς δι-
καίωναν. Ἀντίθετα, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος
Σερα φείμ μετά τήν ἔκδοση τῶν ἀποφά-
σεων τοῦ δικαστηρίου ξέσπασε σέ ἐκρή-
ξεις ὀργῆς: “Αὐτή ἡ ἀπόφαση εἶναι
ἐξορ γιστική. Εἶναι δάκτυλος τῆς Πολι -
τεί ας στά τῆς Ἐκκλησίας καί δέ θά τό
ἀνε χθοῦ με” (ἡ νομιιμότητα ἤ ὄχι τῶν
πράξεων τῆς διοίκησης ἑνός Νομικοῦ
Προ σώπου Δημοσίου Δικαίου -τέτοιο
πρόσωπο εἶναι νομικά ἡ Ἐκκλησία-
δέν κρίνεται πάντα ἀπό ἕνα διοικητικό
δικαστήριο;) “Ἐγώ εἶμαι ἀντάρτης καί
ἔ   χω πολεμήσει στά βουνά. Θά πάρω
τό τουφέκι καί θά βγῶ”. Γνωρίζοντας
ὅ  μως ὅτι δέν χωρεῖ ἀντάρτικο σ’ αὐτά
τά πρά γμα τα ἔδειξε ἀμέσως τό και-
νούργιο του πρόσωπο. Ἔριξε στό τρα -
πέζι μιά πρόταση πού ἦταν ἕνας διπλω -
ματικός ἑλιγμός. Ἔκτοτε πλεῖστες φο-
ρές ἐπανέλαβε τέτοιου εἴδους ἑλιγμούς.
Δεῖτε τί γράφει ὁ μητροπολίτης Ἀττικῆς

Νικόδημος στό μνημειῶδες βιβλίο του
“Εἰπέ τῇ Ἐκκλησία” (σελ. 305-307): 

“Τρεῖς μέρες εἶχαν περάσει ἀπό τό-
τε πού μέ τίς δηλώσεις του (ὁ Ἀρχι ε πί -
σκοπος) ὑποσχέθηκε κεραυνούς. Καί
παρουσιάστηκε σάν εἰρηνοποιός. Ἐμ -
φανίστηκε μελιστάλακτος. Δήλωσε ὅτι
ἐπιθυμεῖ τήν εἰρηνική λύση τοῦ προ -
βλή ματος. Καί πρότεινε τή σύσταση ἐ -
πι τροπῆς, πού θά μελετήσει τό θέμα
καί θά κάνει προτάσεις. Στήν ἐπιτρο-
πή ἔβαλε δικά του πρόσωπα. Τόν Μη -
τροπολίτη Ἄνθιμο, πού εἶχε καταλάβει
τόν θρόνο τοῦ Ἀλεξανδρουπόλεως
Κων σταντίου κι ἦταν ἄμεσα ἐνδιαφε -
ρόμενος, τόν Ἰωαννίνων Θεόκλητο καί
τόν Τίτο, πού κι αὐτός ὑπαγόταν στήν
κατηγορία τοῦ Ἀνθίμου, γιατί εἶχε κα-
ταλάβει τή Μητρόπολη Παραμυθίας.
Κι ὅρισε ὁ ἴδιος καί τούς Μητροπολίτες,
πού, σάν ἐκπρόσωποι τῶν 8, θά ἐπι-
κοινωνοῦσαν μέ τήν ἐπιτροπή. Τόν Πα-
ραμυθίας Παῦλο καί τόν Τρίκκης Σε -
ρα φείμ. 
.................................................................

...Ἡ ἐπιτροπή ἄρχισε νά δουλεύει.
Κανένας μας δέν ἤξερε ποιές διαβου-
λεύσεις γίνονταν στό παρασκήνιο. Ἀρ -
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Ἡ στάση

τοῦ Ἀττικῆς καί Μεγαρίδος Νικοδήμου

στό

ἐκκλησιαστικό πρόβλημα

2.  Οἱ πρῶτες προσπάθειες

Ἡ πρώτη ἐπιτροπή-ὁ Δωρόθεος

ΜΥΘΟΙ 

ΚΑΙ

ΑΛΗΘΕΙΕΣ



γότερα ἀποκαλύφτηκε ὅτι γιά κάθε της
κίνηση ἡ ἐπιτροπή ἔπαιρνε τή συγ -
κατάθεση καί τήν ἔγκριση τοῦ Σερα -
φείμ. Ὡστόσο, κανένας μας δέν ἀρνή -
θη κε τόν διάλογο. Δεχτήκαμε τήν ἐπι-
κοινωνία καί προσπαθήσαμε νά συμ -
βάλουμε στήν προώθηση τοῦ ἔργου ἀ -
ποκαταστάσεως τῆς ἑνότητας.

Κάνοντας μιά ὑπέρβαση τῆς προ-
σωπικῆς μου πικρίας, ἀποφάσισα νά
ἐπισκεφτῶ καί τόν Μητροπολίτη Δω -
ρόθεο, στό Μητροπολιτικό Μέγαρο τῆς
Ἀττικῆς.

Ὅταν μέ εἶδε αἰφνιδιάστηκε. Ἔκανε
πώς δέ μέ γνώρισε.

Τοῦ ἀνακοίνωσα τόν σκοπό τῆς
ἐπισκέψεώς μου.

Αὐτή τή στιγμή, τοῦ εἶπα, ὁμολογῶ
ὅτι μέσα μου ἔχω θησαυρίσει μία πι-
κρία, ἐξ αἰτίας ὅλων αὐτῶν πού δια -
δραματίστηκαν στό διάστημα τῆς δε-
καεπταετίας. Ὅμως, ἐπιθυμία μου εἶναι
νά τό ξεπεράσουμε μέ μιά κίνηση ἀδελ -
φοσύνης. Νά συναντηθοῦμε στήν Ἁγία
Τράπεζα. Νά συλλειτουργήσουμε. Καί
νά κοινωνήσουμε «ἐν ἀγάπῃ» τό Πανά -
γιο Σῶμα τοῦ Κυρίου μας.

Στήν ἀρχή ἔδειξε ἐφεκτικός καί τα-
ραγμένος. Μετά, κατά τή συνήθειά του,
ἄρχισε νά ἀραδιάζει διπλωματικές πρα-
μάτειες. Μοῦ εἶπε πώς αὐτός δέν ἤθε-
λε νά ρθεῖ στήν Κηφισιά, ἀλλά ὑποχρε -
ώ θηκε νά δεχτεῖ, γιατί ἀλλοιῶς θά τόν
καθαιροῦσαν. Ὅτι τώρα πιά εἶναι γη -
ρασμένος καί δέχεται νά πάει στά Νέα
Λιόσια καί ν’ ἀφήσει σέ μένα τή διαποί -
μανση τῆς Μητροπόλεως.

Ἡ συζήτηση δέν ὀξύνθηκε. Εἰρηνι-
κά ἀποχωριστήκαμε.

Τήν ἑπόμενη μέρα μέ ἐπισκέφτηκε

ὁ Μητροπολίτης Ἄνθιμος, σάν ἐκπρό-
σωπος τῆς ἐπιτροπῆς, γιά νά συζητή-
σουμε. Μοῦ ἀνακοίνωσε ὅτι ἡ ἀρχική
πρόταση καί πρόθεση τῆς Συνόδου
ἦταν ἴσαμε τά Χριστούγεννα νά εἶχε
λυθεῖ τό θέμα. Καί νά συναντηθοῦμε
ὅλοι σέ μιά κοινή Θεία Λειτουργία καί
σέ γεῦμα ἀγάπης, γιά νά γιορτάσουμε
τήν ἀποκατάσταση τῆς ἑνότητας. Συμ -
πλήρωσε, ὅμως, ὅτι, στό μεταξύ, διάφο -
ροι παράγοντες προσπάθησαν νά ὑ -
ψώ σουν ἐμπόδια. Κι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος
βρίσκεται αὐτή τή στιγμή σέ ταλάντευ-
ση.

Κουβεντιάσαμε ὥρα πολλή. Τοῦ πρό-
τεινα -ἀνάμεσα στά ἄλλα- κοινή συνάν-
τηση μέ τόν Μητροπολίτη Δωρόθεο.
Νά τόν ἐπισκεφτοῦμε στήν Κηφισιά καί
νά προσπαθήσουμε νά βροῦμε φόρ-
μουλα.

Δέχτηκε τήν πρότασή μου. Ἀργά τό
βράδυ, ὅμως, μοῦ τηλεφώνησε πώς ἡ
πρότασή μου δέν γίνεται δεκτή ἀπό
τόν Δωρόθεο, ἐπειδή τήν προηγούμενη
μέρα τόν ἐπισκέφτηκα κι ἔκανα προ-
σπάθεια νά καταλάβω τή Μητρόπολη.
Συμπληρωματικά μοῦ ἀνακοίνωσε ὅτι
οἱ συγκεκριμένες προτάσεις μου συν -
αν τοῦν ἀντίδραση ἀπό ψηλά. Δηλαδή
ἀπό τόν Προκαθήμενο.

Ἀπό κείνη τή στιγμή μέ ἐγκατέλειψε
καί ἡ ἰσχνότερη ἐλπίδα. Σταμάτησα
τόν διάλογο. Δέν ὑπῆρχε περίπτωση
νά βροῦμε συναινετική λύση.

Ἄλλωστε καί τά ρεπορτάζ τῶν ἐφ-
ημερίδων καί οἱ πληροφορίες πού κυ -
λοῦσαν ἀπό ἀκριτομύθιες ἤ σκόπιμους
ψιθύρους καί περνοῦσαν ἀπό στόμα
σέ στόμα, δέν διάλυαν τά σύννεφα ἀπό
τόν σκοτεινό ὁρίζοντα. Ἀντίθετα, τόν
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ἔκαναν πιό σκοτεινό καί τίς πιθανότη -
τες συμφιλιώσεως τίς μηδένιζαν”.

Καί σέ ἕνα δεύτερο κείμενο, πού αὐ -
τό τό ἔστειλε τόν ἑπόμενο χρόνο στόν
μητροπολίτη Δωρόθεο, ἐπανέρχεται
στά διαμειφθέντα στή συνάντησή τους
αὐτή καί μέ παρρησία τοῦ δηλώνει ὅτι
τόν ἐνέπαιξε. Διότι, παρουσία μαρ τύ -
ρων, στήν ἀρχή τοῦ εἶπε ὅτι εἶναι ὀγ -
δόντα χρονῶν, δέν διαθέτει ζωτικές
δυνάμεις καί εἶναι ἕτοιμος νά τοῦ πα -
ραδώσει τήν μητρόπολη. Στή συνέχεια
ὅμως ἄρχισε νά φωνασκεῖ καί νά δια -
δίδει ψεύδη σέ αὐτιά Ἀρχιεπισκοπικά
καί ὑπουργικά (στόν Σωτήριο Κούβε-
λα), ὅτι δῆθεν ὁ Νικόδημος πῆγε νά κα-
ταλάβει τήν μητρόπολη. Δεῖτε τό κείμε-
νο:

“10 Σεπτεμβρίου 1992
Πρός
τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην
κ. Δωρόθεον Γιανναρόπουλον
ΚΗΦΙΣΙΑΝ
Σεβασμιώτατε
Μέ βαθυτάτην λύπην, διά τά ἐπί δε-

καοκταετίαν ὅλην διατρέξαντα, ἰδίᾳ
δέ διά τά κατά τήν τελευταίαν διετίαν
ἀποτολμηθέντα, ἀναγκάζομαι νά ἀ -
πευ θύνω πρός ὑμᾶς τήν παροῦσαν μου
ἐπιστολήν καί νά θέσω ὑμᾶς πρό τῶν
ἐπισκοπικῶν εὐθυνῶν σας.
.................................................................

...Ἐκτός ἀπό τήν κοινήν δήλωσίν μας
πρός τήν Ἱεράν Σύνοδον, ἐγώ προσω-
πικῶς ἐπεδίωξα καί μίαν ἄμεσον ἐπα-
φήν μαζί σας. Συνέστειλα τήν θλῖψιν
μου καί τήν ἀνθρωπίνην πικρίαν μου
καί ἦλθον πρός συνάντησίν σας. Ἔ -
σπευ σα νά σᾶς δώσω πρῶτος ἐγώ χεῖρα
ἀδελφικῆς κοινωνίας. Ὁ ἀδικηθείς καί

θλιβείς ὑφ’ ὑμῶν. Ἐπιθυμία μου ἦτο
νά εὕρωμεν ἀπό κοινοῦ μίαν μεθόδευ-
σιν, ἡ ὁποῖα θά περιέσωζε τό ἰδικόν
σας κῦρος χωρίς νά ἐμπλέκῃ ἔτι μᾶλλον
τό ἐκκλησιαστικόν πρόβλημα.

Σεῖς δέν ἀνταπεκρίθητε εἰς τήν πρω -
τοβουλίαν μου.Ἐθεωρήσατε ὅτι ἔχετε
ἀπέναντί σας ἕν μειράκιον, τό ὁποῖον
δύνασθε ἀνέτως νά ἐμπαίξετε καί νά
παραπλανήσετε. Μοῦ ἐδηλώσατε -τό
ἐνθυμεῖσθε, ὑπάρχουν ἄλλωστε καί
μάρτυρες- ὅτι κατελάβατε τήν Μητρό-
πολιν Ἀττικῆς χωρίς νά τό θέλετε. Καί
ὅτι εἶσθε ἕτοιμος νά μοῦ παραδώσετε
τήν Μητρόπολιν, δοθέντος μάλιστα ὅτι
ἔχετε φθάσει εἰς τό ὀγδοηκοστόν ἔτος
τῆς ἡλικίας σας καί δέν διαθέτετε πλέον
ζωτικάς δυνάμεις.

Καί ἐνῶ εἰς ἐμέ εἴπατε αὐτά, ἀμέ-
σως μετά τήν ἀναχώρησίν μου ἐσηκώ -
σατε θύελλαν, φωνασκῶν εἰς ἐκκλησι -
αστικάς καί εἰς ὑπουργικάς ἀκοάς, ὅτι
ἐγώ ἦλθον νά καταλάβω τήν Μητρό-
πολιν. Καί μετά πείσματος διεκηρύξα-
τε ὅτι δέν εἶσθε διατεθειμένος νά προ-
σφέρετε οὔτε σπιθαμήν τῆς Μητροπό-
λεως δι’ ἐμέ.

Τήν ἰδίαν διακήρυξιν ἐκάματε καί
ἐν πληθούσῃ συνάξει τοῦ σώματος τῆς
Ἰεραρχίας. Ἔκπληκτοι οἱ ἀδελφοί Ἀρχι -
ε ρεῖς σᾶς ἤκουον νά δηλώνετε μέ πά -
θος ὅτι δέν διαθέτετε κανένα ἀπολύτως
τμῆμα τῆς Μητροπόλεως, ὡσάν νά ἐ -
πρό κειτο περί τμήματος τῆς πατρικῆς
σας περιουσίας. Δέν εἴχατε κάν ὑπο -
πτευ θῆ ὅτι μετά τήν ἔκδοσιν τῆς ἀπο-
φάσεως τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρα-
τείας ἐπανήλθομεν εἰς τό STATUS QUO
τό πρό τῆς δικῆς μου ἀπομακρύνσεως
καί ἑπομένως σεῖς οὐδεμίαν διοικητι-
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κήν ἁρμοδιότητα ἤ δικαίωμα ἔχετε ἐπί
τῆς περιφερείας τῆς Μητροπόλεως
Ἀττικῆς...
.................................................................

Ἡ παροῦσα μου κοινοποιεῖται καί
πρός ἅπαντας τούς εὐλαβεστάτους ἱε-
ρεῖς τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπό-
λεως.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
Ο ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ

ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ”
Ἀπό ὅλα τά παραπάνω διερωτᾶται

κανένας: Ποιός φταίει γιά τήν κατάλυ -
ση τοῦ κλίματος συναίνεσης; Ὁ Ἀττι -
κῆς Νικόδημος ζήτησε λύσεις καί ἀπό
τό μέλος τῆς ἐπιτροπῆς Ἄνθιμο καί ἀπό
τόν ἴδιο τόν Δωρόθεο, πού ἀντικανονι-
κά κατέλαβε τό θρόνο του. Ὁ Ἄνθιμος
φάνηκε πώς ἀδυνατοῦσε νά προχωρή-
σει τίς προτάσεις στίς ὁποῖες κατέληγε
στίς συζητήσεις μέ τούς 6 μητροπο -
λίτες, γιατί ἔβρισκε “ἀντίδραση ἀπό
ψηλά”. Μέ ἁπλούστερα λόγια μποροῦ -
με νά ποῦμε: Ἀπό τήν πλευρά τοῦ Ἀρ -
χιεπισκόπου Σεραφείμ δέν ὑπῆρχε εἰλι-
κρίνεια καί ἐντιμότητα παρά μόνον δι -
πλωματικός ἑλιγμός. Ἐξωτερικά προσ-
παθοῦσε νά φαίνεται συναινετικός, ὅτι
δηλαδή δίνει εὐκαιρίες ἐπιλύσεως τοῦ
ἐκκλησιαστικοῦ θέματος. Μόλις ὅμως
ἡ ἐπιτροπή πήγαινε νά προχωρήσει
λίγο σέ συναινετικές λύσεις τορπίλιζε
τήν ἐργασία της. Φαινόταν πρός τά ἔξω
ὅτι προσπαθεῖ, ἀλλά ὁ ἴδιος ἐξουδετέ -
ρωνε κάθε κίνηση ἐπίλυσης. Κέρδιζε
ἔτσι χρόνο, στέλνοντας τή λύση τοῦ
προ βλήματος στίς Καλένδες. Καί, γιά
νά φαίνεται ὅτι δέν φταίει ἐκεῖνος γιά
τό ναυάγιο, ἔριχνε τίς εὐθῦνες στά θύ -
μα τα τῆς θηριωδίας του.  

Ἴδια ἀνειλικρίνεια ἔδειξε καί ὁ ἀντι-

κανονικά καταλαβών τήν Ἀττική Δω -
ρό θεος: Ἐνώπιον τοῦ Νικοδήμου δια-
βεβαίωνε ὅτι θά τά ἔδινε ὅλα, λόγῳ τῆς
μεγάλης ἡλικίας του, καί ἰσχυριζόταν
ὅτι θά παραδώσει τήν μητρόπολη στόν
Νικόδημο, καί μετά φώναζε μέ δύναμη
ὅτι δέν δίνει σπιθαμή γῆς. Διέδιδε, μά-
λιστα, ἀσύστολα ψεύδη, ὅτι δῆθεν ὁ
Νι κόδημος πῆγε νά καταλάβει τήν μη -
τρό πολη, γιά νά ὀξύνει τό κλίμα ἐναν-
τίον του καί στά ἐκκλησιαστικά καί στά
πολιτικά πρόσωπα. 

Ἔτσι ἔκλεισε ὁ πρῶτος κύκλος προ-
σπαθειῶν γιά τήν ἐπίλυση τοῦ ἐκκλη -
σιαστικοῦ προβλήματος. Μέ τήν ἀνεν-
τιμότητα, τήν ἀνειλικρίνεια, τά ψεύδη
ἀ  πό τή μιά μεριά τοῦ Ἀρχιεπισκόπου
καί τῶν ἀντικανονικά καταλαβόντων
τούς θρόνους. Μέ τήν καλή διάθεση
νά βρεθεῖ μιά σχισμή φωτός, συναίνε-
σης καί διάθεσης γιά τήν ἑνότητα τῆς
ἱεραρχίας ἀπό τή μεριά τοῦ Ἀττικῆς
Νικόδημου. Μέ τούς διπλωματικούς
ἑλιγμούς, τίς δολοπλοκίες καί τίς σκο-
πιμότητες ἀπό τόν Ἀρχιεπίσκοπο καί
τούς συπαραστάτες του, καί μέ τήν διά-
θεση διαλόγου μέ εὐθύτητα καί εἰλι-
κρίνεια ἀπό τή μεριά τοῦ διωγμένου
ἐπισκόπου. Οἱ καιροί πέρασαν μέ τό
θέμα ἄλυτο. Τό σκηνικό πάντα ἴδιο.
Κα μιά διάθεση συνενόησης. Παιχνίδια
διπλωματικά, πολιτικοί ἑλιγμοί, πουθε -
νά ὅμως στήν ἐπίσημη διοίκηση δέν
χρησιμοποιοῦσαν τήν εὐαγγελική εἰλι-
κρίνεια καί εὐθύτητα. 

Θά δοῦμε καί παρακάτω καί ἄλλα
ἐπεισόδια στό ἴδιο σκηνικό μέ ἄλλα
πρό σωπα. Καί τά προβλήματα ἄλυτα,
τό ἀδιέξοδο νά παραμένει.

Ἀρχιμ. Εἰρηναῖος Μπουσδέκης  
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∆ηµοσιεύουµε ἕνα ντοκουµέν το
πού ἀφορᾶ τά τραγικά ἐκ κλη -

σιαστικά γεγονότα πού διαδρα-
µατίσθηκαν κατά τήν ἑξαετία 1974
ἕως 1979. Πρόκειται γιά τό προσω -
πικό ἡµερο λόγιο τοῦ µη τροπολίτου
Ἀττικῆς καί Μεγαρί δος Νικοδήµου.
Περιγρά φει, λιτά καί λακωνικά, γε -
γονότα ἀ κραί  ας ἐκτροπῆς τῶν ἐκ -
κλησιαστικῶν πραγµάτων ἀπό τούς
Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας. Γεγονότα
ἀπόλυτης αὐ θαι ρεσίας καί σκληρό -
τη τας τῶν ἐπι σκόπων πού πρωτο -
στάτη σαν, µεθόδευσαν καί ὁλο -
κλήρωσαν, γιά ἰδιοτελεῖς σκοπούς,

τήν ἀνωµαλία καί τόν διχασµό
στούς κόλπους τῆς Ἐκκλη σίας. 

Περιγράφεται ἕνας ὀρυµαγδός
γε  γονότων, µέ πρωτοστάτη τόν Ἀρ -
χιεπίσκοπο Σεραφείµ καί µιά δρά -
κα λίγων ἀκόµα µητροπολι τῶν,
πού πλή  γωσαν τήν Ἐκκλη σία καί
διατή ρησαν τήν πληγή γιά ὁλό κλη -
ρες δεκαετίες. Κατατµή σεις µητρο -
πόλεων χωρίς τήν ἄ δεια τοῦ οἰκεί -
ου µητροπολίτου καί πλήρωση τῶν
νέων µη τροπό λεων πού δηµιουρ -
γήθηκαν µέ ἄλ λους. Βίαιη ἐκτόπι-
ση 12 µητροπολιτῶν, χωρίς τήν πα-
ραµικρή δικαστική διαδικασία, καί
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Ἐκδόθηκε τό νέο βιβλίο «Ὁδοιπορικό ἐξορίας καί διωγµῶν».
Πρόκειται γιά τό προσωπικό ἡµερολόγιο τοῦ ἈττικᾹς καί Με-
γαρίδος Νικοδήµου.∆ηµοσιεύουµε ἐδῶ τόν πρόλογο τοῦ βιβλί -
ου: 

Ὁδοιπορικό 

ἐξορίας  

καί  δ ιωγµῶν
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Ἡ «Ἐλεύθερη Πληροφόρηση» στό διαδίκτυο.
∆ιεύθυνση: www.el-pliroforisi.gr

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

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



τοπο θέ   τη ση ἄλλων στή θέση τους.
Ἐ κτόπιση τοῦ Ἐνόπλων ∆υνάµε -
ων, προσπά θεια περιθωριοποίη -
σης ἀπό τή διοί κηση 4 µητροπο -
λιτῶν τῆς ἀριστίν δην πού ἐξέλεξε
τόν Ἱερώνυµο, προσπάθεια ἀποµα -
κρύν  σεως καί τῶν βοηθῶν ἐπι σκό -
πων τοῦ Ἱερωνύµου (Ἀν δρούσης,
Βρεσθένης, Εὐρίπου καί Ἀχελώου).
Καί, µεσούσης τῆς δη µο κρατίας,
προσπάθεια συνεχής, ἀπό τόν Ἀρ -
χι επίσκοπο, νά µή δο θεῖ τό δικαί -
ω µα στούς ἀδικη θέν τες 12 µη τρο -
πολίτες νά προσφύ γουν στό φυ-
σικό τους δικαστή, νά προσέλθουν
στό Συµβούλιο τῆς Ἐπικρατείας,
γιά νά ἀκυρώ σουν ὅλες τίς παρά-
νοµες πράξεις πού διαπράχθηκαν
σέ βά ρος τους.

Ὅλα αὐτά τά γεγονότα τά ἔχει
παρουσιάσει καί τά ἔχει ἀναλύσει
ὁ µα  καριστός µητροπολίτης Ἀτ τι -
κῆς καί Μεγαρίδος Νικόδηµος στό
µνηµει ῶ δες βιβλίο του «Εἰπέ τῇ
Ἐκ κλη σίᾳ». Ἐκεῖ, µέ νηφάλιο πνεῦ-
µα, ἱ στορική ἀκρίβεια -ἀ φοῦ τό
κά θετί πού γράφεται ἀποδει κνύ -
εται µέ ἐπί σηµα ἔγγραφα, τά ὁποῖα
προσφέ ρον ται στό ἀνα γνωστικό
κοινό- καί κανονική καί νοµική
τεκµηρίωση, στι  γµατίζον ται οἱ πρά-
ξεις αὐτές τῆς ντροπῆς τῆς διοί -
κησης τῆς Ἐκκλη σίας τῆς Ἑλλά-
δος. 

Ἡ ἀξία τοῦ ἡµερολογίου εἶναι
διαφορετική. Ἐκφράζει πῶς βίωσε
ὁ συγγραφέας τά γεγονότα τήν κά-
θε στιγµή. Τά συναισθήµατα τῆς
κάθε στιγµῆς, τή στάση του ἀπέ-

ναντι στά γεγονότα, τήν ἀπογοή-
τευση ἀπό τίς ἐνέργειες καί τίς
συµπεριφορές τῶν ὑπαιτίων τῆς
ἀνωµαλίας ἀλλά καί ἀπό τήν ἀ -
δρά νεια καί ἀδιαφορία τῶν φί λων
καί ἀγαπητῶν ἐπισκόπων. Τό ξε -
χω ριστό, λοιπόν, στό ἡµερολόγιο
εἶναι ἡ φόρτιση τῆς κάθε στι γµῆς
ἀλλά καί ἡ στάση ἐµπιστο σύνης
τοῦ συγγραφέα στόν Κύ ριο καί ἡ
ἀνάπαυσή του στήν ἀγ καλιά του
τίς πιό δύσκολες καί σκληρές στι -
γµές. 

Ὁ ἀναγνώστης τοῦ ἡµερολογί -
ου µή βιαστεῖ νά ἐνοχληθεῖ γιά κά-
ποιες κρίσεις τοῦ συγγραφέα γιά
µερικούς µητροπολίτες ἤ ἄλ λα
πρό σωπα. Μέ τήν ἀνωµαλία αὐτή
στήν Ἐκκλησία καί τήν προ σωπική
του περιπέτεια ὁ συγγρα φέας τοῦ
ἡµε ρολογίου διέκρινε τό σο τό µέ -
γεθος τῆς διαφθορᾶς µερίδας µη -
τρο πολι τῶν, ὅσο καί τήν ἀδυναµία
τοῦ ὑγι οῦς σώµα τος τῶν ἱεραρχῶν
καί ἄλ λων ἐκ κλησιαστικῶν προ -
σώ πων νά ἀν τι  δράσουν ὀργανωµέ -
να καί µέ ἀ ποτελεσµατικότητα. 

Μέσα ἀπό τίς σελίδες τοῦ
ἡµερολογίου ἀναδεικνύεται ὁ µη -
τρο πολίτης Ἀττικῆς καί Μεγα-
ρίδος Νικόδηµος µιά ἰσχυρή καί
χαρισµατική προσωπικότητα ἐπι -
σκόπου µέ πνευµατικές ἐξάρσεις
καί ἀνατάσεις, τίς πιό δύσκολες
στιγµές τῆς ἀρχιερατικῆς του δια -
κο νίας, πού  προκαλοῦν ἴλιγγο σέ
ἕναν ἁπλό πιστό. Ἄς παρακολου -
θή σουµε, λοιπόν, τό ὁδοιπορικό
τῆς ἐξορίας καί τῶν διωγµῶν.                            
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