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Ποόπ  
ςόμ Ἱεοό  Κλῆοξ, 
καί  ςξύπ εὐρεβεῖπ Χοιρςιαμξύπ  
ςῆπ  καθ’  ἡμᾶπ Ἱεοᾶπ Μηςοξπόλεωπ 

 
 
Ἀγαπηςξί μξσ Παςέοεπ καί ἀδελτξί,  
 Πέοαραμ ἤδη δεκαεπςά υοόμια ἀπό ςήμ εἰπ Κύοιξμ ἐκδημία 

ςξῦ μακαοιρςξῦ Μηςοξπξλίςξσ πο. Θηβῶμ καί Λεβαδείαπ κσοξῦ 
Νικξδήμξσ ςξῦ Γοαικξῦ. 

Σςή μμήμη ὅρωμ ςόμ γμωοίραμε καί ςόμ ζήραμε, ἔυει υαοαυθεῖ  
ἀμενίςηλα ἡ ρεμμή καί ἱεοξποεπήπ μξοτή ςξσ.  

Ἐπί εἴκξρι ἑπςά ὁλόκληοα ἔςη ὑπηοέςηρε ἀθόοσβα καί μέ 
ρσμέπεια ρςόμ Μηςοξπξλιςικό Ναό Ἀθημῶμ ὡπ ἐτημέοιξπ, 
διακεκοιμέμξπ πμεσμαςικόπ καί ρκεσξτύλακαπ.  

Ἀκόμη ὑπηοέςηρε ὡπ διεσθσμςήπ ςῆπ θοηρκεσςικῆπ ὑπηοερίαπ 
ςξῦ ρςοαςξῦ, ποξρτέοξμςαπ ἠθική ρςήοινη καί πμεσμαςική 
καθξδήγηρη ρςά ρςοαςεσμέμα παιδιά ςῆπ παςοίδαπ.  

Ἡ ἀγαπημέμη ςξσ, ὅμωπ, διακξμία καί ποξρτξοά ἐνελίυθηκε 
ρςήμ παοαμελημέμη ἀπό ςήμ κξιμωμία ὁμάδα ςῶμ κωταλάλωμ. 
Ἔγιμε μάλιρςα ὁ ἱδοσςήπ καί ποῶςξπ Ποόεδοξπ ςξῦ Σωμαςείξσ «Οἱ 
φίλοι τῶμ κωφαλάλωμ ὁ Προφήτης Ζαχαρίας» πξύ παοεῖυε καί 
παοέυει ρύμτωμα μέ ςό καςαρςαςικό ςξσ ἠθική καί ὑλική βξήθεια ρέ 
κάθε κωτάλαλξ ρσμάμθοωπό μαπ. Γι’ αὐςό καί δίκαια 
ἀμαγμωοίρθηκε καί ὀμξμάρθηκε «ὁ παςέοαπ καί ποξρςάςηπ ςῶμ 
κωτῶμ».  

Ἡ ἀουιεοαςεία ςξσ (1967-1981) ὑπῆονε γιά ςήμ Τξπική μαπ 
Ἐκκληρία μιά γόμιμη καί δημιξσογική πεοίξδξπ καςά ςήμ ὁπξία 
ςέθηκαμ ξἱ βάρειπ καί ςά θεμέλια γιά ςήμ ἐπξικξδόμηρη ἑμόπ 
ρπξσδαίξσ ἔογξσ ςόρξ ρςήμ πξιμαμςική διακξμία ὅρξ καί ρςήμ 
κξιμωμική ποξρτξοά.  

Ὡπ μέξπ Μηςοξπξλίςηπ ἀμςιμεςώπιρε πξλύπλξκεπ καςαρςάρειπ 
καί δύρκξλα ποξβλήμαςα, ἀλλά ςά ἀμςιμεςώπιρε μέ ὑπξμξμή, 
μεθξδικόςηςα, πμεῦμα δικαιξρύμηπ καί ποό πάμςωμ μέ ἐμπιρςξρύμη 
ρςήμ ποόμξια ςξῦ Θεξῦ. 



Ἐπέςσυε ςήμ ἀμαρσγκοόςηρη καί ἀμακαίμιρη ἱεοῶμ μξμῶμ, ςήμ 
ἀμαδιξογάμωρη ςῶμ ἐμξοιῶμ καί ςόμ ρσμςξμιρμό ςξῦ ὅλξσ 
πμεσμαςικξῦ ἔογξσ. 

Σ’ αὐςό ρσμεςέλερε καί ἡ ρσμεςή καί διακοιςική ἐπιλξγή ἀνίωμ 
ρσμεογαςῶμ, μεςανύ ςῶμ ὁπξίωμ νευώοιρε ὁ ρημεοιμόπ 
Ἀουιεπίρκξπξπ Ἀθημῶμ καί πάρηπ Ἑλλάδξπ κ.κ Ἱεοώμσμξπ, ὁ ὁπξῖξπ 
ἀπό ςή θέρη ςξῦ Ποωςξρσγκέλλξσ ἀμαδείυθηκε ρςό ἀρταλέρςεοξ 
ρςήοιγμα ςξῦ πμεσμαςικξῦ ςξσ παςοόπ ρςή διξίκηρη καί ρύμςξμα 
ἀπέβη ἡ κιμηςήοια δύμαμη καί ὁ καςεσθσμςήοιξπ μξῦπ ςῆπ Βξιωςικῆπ 
Ἐκκληρίαπ. 

Τό 1981 ὁ μακαοιρςόπ Μηςοξπξλίςηπ Νικόδημξπ παοαιςήθηκε 
ςῆπ ἐμεογξῦ ὑπηοερίαπ καί ἀογόςεοα ἀπξρύοθηκε ρςημ Ἱεοά Μξμή 
Ἁγίξσ Ἰωάμμξσ ςξῦ Θεξλόγξσ ρςό Μαζαοάκι, ἀπό ὅπξσ ἔτσγε 
ὁριακά ἀπό αὐςόμ ςόμ κόρμξ ρςίπ 15 Φεβοξσαοίξσ 1996. 

Μέ ςή γεμμαία καί ρσμειδηςή ποάνη ςῆπ παοαίςηρήπ ςξσ ἄμξινε 
ςό δοόμξ γιά ςήμ ἀουιεοαςεία ςξῦ ἀγαπηςξῦ ςξσ πμεσμαςικξῦ σἱξῦ κ. 
Ἱεοωμύμξσ, ὁλξκληοώμξμςαπ ἔςρι ςήμ ποξρτξοά ςξσ ρςήμ 
Ἐκκληρία. 

Ἡ Ἱεοά Μηςοόπξλιπ Θηβῶμ καί Λεβαδείαπ ςιμώμςαπ μέ 
εὐγμωμξρύμη ςή μμήμη ςξῦ ἀξιδίμξσ ἱεοάουξσ καί ρέ ἐκπλήοωρη 
ἐπιθσμίαπ καί εὐγεμξῦπ ποξρτξοᾶπ ςξῦ Μακαοιωςάςξσ 
Ἀουιεπιρκόπξσ Ἀθημῶμ καί πάρηπ Ἑλλάδξπ κ.κ Ἱεοωμύμξσ, ἔρςηρε 
ρςόμ αὔλειξ υῶοξ μποξρςά ρςήμ κεμςοική εἴρξδξ ςξῦ Θεοαπεσςηοίξσ 
Χοξμίωμ Παθήρεωμ «Ὁ Ἅγιξπ Βλάριξπ» ρςά Τζιμέϊκα ςῆπ Λιβαδειᾶπ, 
ποξςξμή ςξῦ μακαοιρςξῦ Μηςοξπξλίςξσ Νικξδήμξσ. 

Ἡ ἐπίρημη ςελεςή ςῶμ ἀπξκαλσπςηοίωμ θα ποαγμαςξπξιηθεί ςό 
Σάββαςξ 19 Ὀκςωβοίξσ 2013 καί ὥοα 11 π.μ.. Ποίμ ςά 
ἀπξκαλσπςήοια θά ςελερςεῖ Ἀουιεοαςική Θεία Λειςξσογία ρςό Ἱεοό 
Παοεκκλήριξ ςξῦ Ἱδούμαςξπ πξύ εἶμαι ἀτιεοωμέμξ ρςόμ Ἅγιξ 
Νικόδημξ ςόμ Βξσλεσςή ποόπ ςιμήμ ςξῦ μακαοιρςξῦ Μηςοξπξλίςξσ 
Νικξδήμξσ ςξῦ Γοαικξῦ.  

Τήμ ἐκδήλωρη θά λαμπούμξσμ μέ ςήμ παοξσρία ςξσπ ὁ 
Μακαοιώςαςξπ Ἀουιεπίρκξπξπ Ἀθημῶμ καί πάρηπ Ἑλλάδξπ κ.κ. 
Ἱεοώμσμξπ καί ἄλλξι Σεβαρμιώςαςξι Ἱεοάουεπ ςῆπ Ἐκκληρίαπ. 

 
Μες’ εὐυῶμ καί ἀγάπηπ 
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 

      
† Ο ΘΗΒΩΝ ΚΑΙ ΛΔΒΑΔΔΙΑΣ ΓΔΩΡΓΙΟΣ 
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