ΜΗΣΡΟΠΟΛΙΣΗ ΝΙΚΟΔΗΜΟ (ΓΡΑΙΚΟ)
Ο ΠΑΣΕΡΑ ΣΩΝ ΚΩΦΩΝ
Έλα πνιύ δύζθνιν έξγν κνπ αλαζέζαηε Καθαξηώηαηε θαη εβαζκηώηαηε.
Λα κηιήζσ ζε ιίγα ιεπηά γηα ηελ αγάπε ζην Θεό θαη ηνλ άλζξσπν θαη ηδηαίηεξα
γηα ηνλ αδύλαην θαη πνλεκέλν, γηα ηελ αλζξώπηλε αμηνπξέπεηα, γηα ηελ
ηαπείλσζε, ηε ζεκλόηεηα, ηελ επζύηεηα, ηελ επγέλεηα, ηε ζπλέπεηα ιόγσλ θαη
έξγσλ, ηελ ηεξνπξέπεηα, ηελ εκπηζηνζύλε ζηελ Πξόλνηα ηνπ Θενύ. Θνληνινγίο,
γηα όια όζα απνηεινύλ γλσξίζκαηα, ηεο πξνζσπηθόηεηνο πνπ ν Απόζηνινο
Παύινο ραξαθηεξίδεη «άλδξα ηέιεηνλ εηο κέηξνλ ειηθίαο ηνπ πιεξώκαηνο ηνπ
Υξηζηνύ». Γηαηί όιεο απηέο νη αξεηέο παίξλνπλ ππόζηαζε ζην πξόζσπν ηνπ
καθαξηζηνύ Κεηξνπνιίηνπ Ληθνδήκνπ, πνπ ζήκεξα ηηκνύκε.
Ήηαλ ην όγδνν παηδί κηαο νηθνγέλεηαο κε έληεθα παηδηά. Ενπλ ζηνλ
Πεηξαηά. Οθηώ εηώλ αθήλεη ην ζρνιείν θαη κπαίλεη ζηε βηνπάιε. ηελ αξρή ζε
έλα εκπνξηθό θαηάζηεκα θη ύζηεξα ζε έλα θαηάζηεκα λαπηηιηαθώλ εηδώλ. Θαη
εδώ ζπκβαίλεη ην πξώην ζαύκα ζηε δσή ηνπ, πνπ δείρλεη όηη ν Θεόο ηνλ
πξνόξηδε γηα θάηη κνλαδηθό. Από ην θαηάζηεκα ηνπ δίδνπλ λα κεηαθέξεη
κεξηθνύο θνπβάδεο ζ‟ έλα θαΐθη. Θαζώο πεξπαηά πάλσ ζην καδέξη πέθηεη ζηα
βξώκηθα λεξά ηνπ ιηκαληνύ. Έλαο θνπβάο πέθηεη αλάπνδα, εγθισβίδεη ηνλ αέξα
θαη γίλεηαη ζσζίβην, πνπ ζώδεη από βέβαην πληγκό ηνλ κηθξό Ληθόιαν.
Σειεηώλεη Λπρηεξηλό Γεκνηηθό θαη ζπλερίδεη ζηε Λπρηεξηλή Δκπνξηθή
ρνιή. Τπεξεηεί ζην Λαπηηθό, ελώ παξάιιεια ηειεηώλεη Λπρηεξηλό Γπκλάζην.
πλερίδεη λα εξγάδεηαη ζην θαηάζηεκα λαπηηιηαθώλ εηδώλ ζηνλ Πεηξαηά. Κέλεη
ζηα Πεηξάισλα θαη είλαη βνεζόο ηνπ Γεσξγίνπ Παπιίδε (πξώηνπ Κεηξνπνιίηνπ
Ληθαίαο) ζην Θαηερεηηθό ησλ Σξηώλ Ηεξαξρώλ Πεηξαιώλσλ. Σόηε ζπκβαίλεη έλα
θαζνξηζηηθό γηα ηε δσή ηνπ γεγνλόο. ηελ νδό Σξηώλ Ηεξαξρώλ κηα παξέα
παηδηώλ παίδεη. Πην θάησ έλα παηδί πεξίιππν ηα παξαθνινπζεί. Απηό δελ
ζπκκεηέρεη ζην παηρλίδη. Ο λεαξόο Ληθόιανο πιεζηάδεη ηα παηδηά θαη ηα ξσηάεη.
-

Απηόλ γηαηί δελ ηνλ παίδεηαη;
Απηόο θύξηε δελ κπνξεί λα παίμεη. Δίλαη κνπγθόο.

Απηή ε απάληεζε ηνλ ζπγθινλίδεη θαη ν ζπγθινληζκόο κεηνπζηώλεηαη ζε
απόθαζε. πνπ ζα δηακνξθώζεη ηε κεηέπεηηα δσή ηνπ. Θα εξγαζζεί ώζηε θαη ηα
κνπγθά παηδηά λα παίδνπλ, θαη νη κνπγθνί λα βγνπλ από ην πεξηζώξην ηεο
θνηλσληθήο δσήο, λα γίλνπλ ηζόηηκα κέιε ηεο θνηλσλίαο, λα δήζνπλ σο αδειθνί
καο θαηά πάληα. Γη‟ απηό πξέπεη λα κάζεη λα κηιάεη καδί ηνπο. Οη δύν πξώηνη
θσθνί θίινη ηνπ, ν Γηάλλεο Άηδαθαο, ην παηδί πνπ δελ ην έπαηδαλ νη άιινη θαη ν
Πέηξνο Παλώξηνο, γίλνληαη δάζθαινη ηνπ ζηε Λνεκαηηθή, ηε γιώζζα ησλ
θσθώλ. Θαη ν Ληθόιανο αξρίδεη ην πξώην νξζόδνμν Θαηερεηηθό ρνιείν Θσθώλ
κε δύν καζεηέο θαη εξκελεία ηνπ Δπαγγειίνπ ηεο Θπξηαθήο. Γεγνλόο πνπ πξέπεη

λα θαηαγξαθεί ζην κάζεκα ηεο «Θαηερεηηθήο», πνπ γίλεηαη ζηηο ζενινγηθέο
ζρνιέο.
Σν θαινθαίξη ηνπ 1940 ζα απνηειέζεη ηνλ δεύηεξν θαη θαζνξηζηηθό
ζηαζκό ηεο δσήο ηνπ. Κε πξνηξνπή ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο Αδειθόηεηνο «ΕΩΖ»
θαη ηεξνθήξπθαο ζηνλ Κεηξνπνιηηηθό Λαό ηεο Αζήλαο π. εξαθείκ Παπαθώζηα
ρεηξνηνλείηαη ηεξεύο θαη ηνπνζεηείηαη ζηε Κεηξόπνιε ησλ Αζελώλ. Δλ ησ
κεηαμύ, νη δύν θσθνί θίινη ηνπ, .έρνπλ θη άιινπο θίινπο, θαη αξρίδεη από ην
επηέκβξην ηνπ 1940 ζην γπλαηθνλίηε ηεο Κεηξνπόιεσο, θαηερεηηθό γηα ηνπο
θσθνύο.
Παξάιιεια, ν π. Ληθόδεκνο, πνπ γλσξίδεη άξηζηα ηε λνεκαηηθή, θάζε
Σεηάξηε ζηελ Αγία νθία ηνπ Κεξνπείνπ (νδόο Γηνλπζίνπ Αξενπαγίηνπ), θάλεη
θαη δεύηεξν θαηερεηηθό γηα ηα κηθξά παηδηά ηνπ Δζληθνύ Ηδξύκαηνο Πξνζηαζίαο
Θσθαιάισλ.
Δλ ησ κεηαμύ ζηε Κεηξόπνιε ην Θαηερεηηθό γηα ηνπο κεγάινπο έρεη γίλεη
πνιππιεζέο. Αγόξηα θαη θνξίηζηα παξαθνινπζνύλ θάζε Θπξηαθή ην κάζεκα ηνπ
π. Ληθνδήκνπ. Σόηε, θζηλόπσξν ηνπ 1948 ν π. Ληθόδεκνο απνθηά ηελ πξώηε
ζπλεξγάηηδα ηνπ. Κε πξνηξνπή ηνπ π. Πνιπθάξπνπ Αλδξώλε αξρηκαλδξίηνπ ηεο
Αδειθόηεηνο Θενιόγσλ «ΕΩΖ», κηα λεαξή θνπέια ε Καξνύια Θαηζίκπξα,
δέρεηαη λα κάζεη ηε λνεκαηηθή θαη λα αλαιάβεη ην Θαηερεηηθό ησλ θνξηηζηώλ.
Από ηόηε θαη κέρξη ζήκεξα, ε Καξνύια Θαηζίκπξα δεη θαη θηλείηαη ζηε ζθηά, ηελ
θαζνδήγεζε θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ π. Ληθνδήκνπ, ζηελ πξνζπάζεηα
ζπκπαξαζηάζεσο ζηνπο αδειθνύο καο θσθαιάινπο θαη όπσο ιέλε νη ίδηνη είλαη
ε «κεηέξα» ησλ θσθαιάισλ.
Ο αξηζκόο ησλ θσθαιάισλ θαη ησλ δύν Θαηερεηηθώλ (αξξέλσλ θαη
ζειέσλ) κεγαιώλεη θαη ν γπλαηθσλίηεο δελ ηνπο ρσξάεη. Κία επζεβήο
ελνξίηηζζα δηαζέηεη ην ζαιόλη ηνπ ζπηηηνύ ηεο, ζηελ νδό Κεηξνπόιεσο θαη
κεηαθέξεηαη εθεί ην Θαηερεηηθό ησλ ζειέσλ.
Σελ ίδηα επνρή, κηα νκάδα θσθαιάισλ θνξηηζηώλ, ιακβάλεη κέξνο ζηελ
θαηαζθήλσζε ζειέσλ ηεο Υ.Δ.Δ.Λ. ζηελ Καγθνπθάλα, κε νκαδάξρε ηε
Καξνύια Θαηζίκπξα. Δίλαη ε πξώηε πξνζπάζεηα λα ζπάζεη ν θινηόο ηεο
απνκόλσζεο θαη λα αξρίζεη ε θνηλσληθνπνίεζε ησλ θσθώλ θαη ζπκκεηνρήο ησλ
ζηηο εθδειώζεηο καδί κε ηνπο αθνύνληαο.
Σν ζαιόλη ηεο νδνύ Κεηξνπόιεσο, δελ επαξθεί λα εμππεξεηήζεη ηνλ
απμεκέλν αξηζκό θνξηηζηώλ πνπ παξαθνινπζνύλ ην Θαηερεηηθό ηεο Θαηζίκπξα.
Σόηε ην σκαηείν «ΑΠΟΣΟΙΟ ΠΑΤΙΟ», ζην Ηζηνξηθό γηα ηελ ρξηζηηαληθή
πξνζπάζεηα θαη γλσζηό ζε όινπο καο εθείλεο ηεο γεληάο, θηήξην ηεο νδνύ

Αθαδεκίαο 45, παξαρσξεί κία κεγάιε αίζνπζα γηα λα γίλεηαη ην θαηερεηηθό ησλ
θσθώλ θνξηηζηώλ.
Ζ δεθαεηία ηνπ 50 είλαη δεθαεηία κεγάιεο δξαζηεξηόηεηνο. Ο π.
Ληθόδεκνο κε πξνηξνπή ηνπ π. εξαθείκ Παπαθώζηα γίλεηαη πηπρηνύρνο ηεο
Θενινγίαο. Ζ Θαηζίκπξα νξγαλώλεη εθζέζεηο κε απιά δώξα ζηηο ενξηέο, πνπ
απνδίδνπλ θάπνηα ρξήκαηα απαξαίηεηα γηα ηηο δξαζηεξηόηεηεο. Οη εθδξνκέο θαη
νη απνγεπκαηηλνί πεξίπαηνη βγάδνπλ ηνπο θσθνύο από ηελ απνκόλσζε ηνπο.
Ο π. Ληθόδεκνο επηζηξαηεύεηαη, ιακβάλεη θαη‟ απνλνκήλ ην βαζκό ηνπ
Αληηζπληαγκαηάξρε θαη γίλεηαη Γηεπζπληήο ηεο Θξεζθεπηηθήο ππεξεζίαο ηνπ
ηξαηνύ. ‟ απηή ηελ πεξίνδν γίλεηαη νπζηαζηηθά θαη ε δηθή κνπ γλσξηκία καδί
ηνπ. Σν 1958 επηζηξαηεύνκαη θαη έθεδξνο Αλζππνινραγόο, θαινύκαη από ηνλ π.
Ληθόδεκν θαη ππεξεηώ καδί ηνπ σο ππαζπηζηήο ηνπ πεξηζζόηεξν από έλα ρξόλν.
Δθεί γλώξηζα από θνληά θαη εληππσζηάζζεθα από ηελ πξνζσπηθόηεηα ηνπ π.
Ληθνδήκνπ.
εκλόο, ηαπεηλόο, πξάνο, αιιά γεκάηνο ηδέεο, πνπ κε κηα αλεπάληερε γηα
κέλα ζπζηεκαηηθόηεηα, έζεηε ζε εθαξκνγή. Πξν πάλησλ εκπηζηεπόηαλ εκάο
ηνπο λένπο, όηαλ πξνηείλακε θάηη, πνπ κε ηελ απξόζκελε επξύηεηα πλεύκαηνο,
έβξηζθε ζσζηή. Ο ζεβαζκόο πνπ ε εγεζία ηνπ ζηξαηεύκαηνο έδεηρλε ζην
πξόζσπν ηνπ, βνεζνύζε πνιύ ζην έξγν ηνπ. Οξγάλσζε ηε Θξεζθεπηηθή
Τπεξεζία. Πξνζήιθπζε λένπο θαη αμηόινγνπο ηεξείο λα ππεξεηήζνπλ. Κε
ελέξγεηεο ηνπ κεηαηέζεθαλ ζηελ Θξεζθεπηηθή Τπεξεζία ηαιαληνύρνη ζενιόγνη,
πνπ ππεξεηνύζαλ ζε άιιεο κνλάδεο: ν Υξήζηνο Γηαλλαξάο, ν Γεώξγηνο
Παπαδάρνο (κεηέπεηηα θαζεγεηήο Θαξδηνινγίαο), ν Βαζίιεο Κπηιάιεο (ν
αγηνξείηεο κνλαρόο Ληθόδεκνο). Ζ νκάδα ππό ηελ θαζνδήγεζε ηνπ Γηεπζπληνύ
π. Ληθνδήκνπ εξγάδεηαη εληαηηθά θαη πξσηνπνξηαθά. Υηιηάδεο έληππα νκηιηώλ κε
ζέκαηα ελδηαθέξνληα γηα ηνπο ζηξαηεπκέλνπο λένπο όπσο ε βιαζθεκία, ε
αγλόηεο θ.ι.π. θπθινθόξεζαλ. ην ξαδηνθσληθό ζηαζκό ηεο ΤΔΛΔΓ
νξγαλώζεθε εβδνκαδηαία εθπνκπή ηεο Θξεζθεπηηθήο Τπεξεζίαο. Δθδόζεθε θαη
θπθινθόξεζε ζε ρηιηάδεο αληίηππα πεξηνδηθό ηεο Θξεζθεπηηθήο Τπεξεζίαο, κε
ηίηιν «Ο ΦΡΟΤΡΟ». Απνθηήζεθε ζηήιε ζε όια ηα πεξηνδηθά πνπ εμέδηδε ν
ζηξαηόο. Οξγαλώζεθαλ νκηιίεο ζηα θέληξα εθπαηδεύζεσο, γηα θάζε Δ...Ο.
ζηηο κεγάιεο κνλάδεο ζηξαηνύ θαη επηζθέςεηο ζηα αθξηηηθά θπιάθηα.
Όκσο θαη ζηνπο ρξόλνπο απηνύο ακέξηζηε είλαη ε θξνληίδα ηνπ γηα ηα
πλεπκαηηθά ηνπ παηδηά, ηνπο θσθνύο. πζηεκαηνπνηεί ην πξόγξακκα ηεο
ζξεζθεπηηθήο εθπαίδεπζεο ησλ θσθώλ, ζηελ έθδνζε ηνπ «ΥΡΗΣΗΑΛΗΘΑ
ΚΑΘΖΚΑΣΑ ΘΩΦΑΙΑΙΩΛ», πνπ πεξηιακβάλεη δύν ελόηεηεο: α) Σα Δπαγγέιηα
όισλ ησλ Θπξηαθώλ β) Ηζηνξίεο, Αλέθδνηα, Γηεγήκαηα. Παξάιιεια άγξππλε
θαη ε θξνληίδα ηνπ θαη γηα ηα θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα ηνπο. Οηθνλνκηθά,
πγείαο, εξγαζίαο.

Σν έξγν κεγαιώλεη. Υξεηάδνληαη θαη άιινη άλζξσπνη θαη άιιε νξγάλσζε.
Έλαο ζύιινγνο είλαη απαξαίηεηνο, ώζηε λα κπνξεί λα πξνσζεί ηα ζέκαηα ησλ
θσθώλ, λα ηνπο βνεζάεη ζηηο δεκόζηεο ππεξεζίεο, ζηα Λνζνθνκεία, λα δέρεηαη
νηθνλνκηθή βνήζεηα, λα δεκηνπξγεί επθαηξίεο γη‟ απηνύο. Έηζη ην 1963 ηδξύεη ηνλ
ύιινγν «Φίινη ησλ Θσθώλ ν Πξνθήηεο Εαραξίαο». Οη πξώηεο ζπλεδξηάζεηο
γίλνληαη ζηνλ Κεηξνπνιηηηθό Λαό.
Σν σκαηείν όκσο πξέπεη λα απνθηήζεη δηθή ηνπ ζηέγε. Δλνηθηάδεηαη έηζη
από ηνλ ΟΓΓΔΠ έλα δηακέξηζκα ηξηώλ δσκαηίσλ ζηελ νδό Θνξλάξνπ 4. Δδώ
ζπζηεκαηνπνηείηαη ε δξαζηεξηόηεηα. Γίλεηαη ην «ζπίηη» ησλ Θσθώλ, κε
εληεπθηήξην, πξνβνιέο, καζήκαηα. Θπθινθνξεί θαη ην πεξηνδηθό «ν θίινο ησλ
Θσθαιάισλ» πνπ ζπληάζζεη, πνιπγξαθεί θαη εθδίδεη ν ίδηνο.
Σν 1965 ε γλσζηή ζηνλ π. Ληθόδεκν Βαζηιηθή Θιάδε ζα δσξήζεη ζηνλ
«Πξνθήηε Εαραξία» έλα αγξόθηεκα ζηελ Αίγηλα. Κε ηελ θξνληίδα ηνπ π.
Ληθνδήκνπ θαη ηε βνήζεηα ηνπ κεραληθνύ Ρνπκπέζε ζα θηηζζεί ην νίθεκα πνπ
από ηόηε απνηειεί ηνλ ηόπν παξαζεξηζκνύ ησλ Θσθώλ.
Ο Ηνύληνο ηνπ 1967 απνηειεί ρξνληθά ηνλ ηξίην κεγάιν ζηαζκό ζηε δσή
ηνπ π. Ληθνδήκνπ. Δθιέγεηαη Κεηξνπνιίηεο Θεβώλ θαη Ιεβαδείαο. Όζνη
βξεζήθακε ζηε ρεηξνηνλία ηνπ δελ ζα μεράζνπκε ηε ζηηγκή πνπ ν
Αξρηεπίζθνπνο Ηεξώλπκνο νδεγεί ηνλ λενρεηξνλεζέληα ζηελ Ωξαία Πύιε
θσλάδνληαο «Άμηνο». Σόηε ηα πλεπκαηηθά ηνπ παηδηά νη θσθνί πνπ είραλ
θαηαθιύζεη ηνλ λαό θαη ηδηαίηεξα ηνλ γπλαηθνλίηε, άξρηζαλ λα θσλάδνπλ
άλαξζξα, λα θξαπγάδνπλ αθαηαλόεηα. Ο Αξρηεπίζθνπνο ζπγθηλεκέλνο, δείρλεη
πξνο ηνλ γπλαηθνλίηε ηνπο θσθνύο θαη ιέγεη «Θαη ηξαλή έζηαη γιώζζα
κνγγπιάισλ». Απηέο νη άλαξζξεο θξαπγέο ππήξμαλ αζθαιώο ην πιένλ εύιαινλ
θαη επδηάθξηηνλ «άμηνο» πνπ αθνύζζεθε πνηέ ζ‟ απηόλ ην λαό.
Γηα ην έξγν ηνπ ζηε Κεηξόπνιε Θεβώλ, άιινη είλαη αξκνδηόηεξνη λα
κηιήζνπλ. Κόλν εδώ ζα ζεκεηώζσ όηη απηόο ν θαη‟ εμνρήλ θνηλσληθόο εξγάηεο,
ήηαλ θαη θαη‟ εμνρήλ κνλαρόο, πνπ ζηήξημε ηα κνλαζηήξηα ηεο επηζθνπήο ηνπ
θαη ελεξγνπνίεζε ηνλ ζεζκό ησλ δηαθνληζζώλ, πνπ ππεξέηεζαλ ζηα Ηδξύκαηα
ηεο Κεηξνπόιεσο. Ιίγα ιόγηα κόλν γηα ηα έξγα πνπ είρα ηελ επινγία λα
ζπκκεηέρσ, σο κειεηεηήο κεραληθόο, θαη επηβιέπσλ. Έλα από ηα πξώηα έξγα
ηνπ ήηαλ λα θηηζζεί δίπια ζηελ κεηξνπνιηηηθή θαηνηθία έλα ηαπεηλό ηξηαξάθη
όπνπ εγθαηαζηάζεθε καδί κε ην πξσηνζύγθειν ηνπ π. Ηεξώλπκν (ηνλ ζεκεξηλό
Αξρηεπίζθνπν). Σν κεγάιν θηήξην έγηλε νηθνηξνθείν γηα καζεηέο. Έλα δεύηεξν
θηήξην πιεζίνλ ηνπ Κεηξνπνιηηηθνύ λανύ θηίζζεθε γηα νηθνηξνθείν ζειέσλ.
Αξγόηεξα έγηλε ε λέα κεηξνπνιηηηθή θαηνηθία ζην ιόθν ζην δξόκν γηα Ιακία. Ζ
θξνληίδα ηνπ γηα ηελ εμαζθάιηζε θαη αμηνπνίεζε ηεο εθθιεζηαζηηθήο πεξηνπζίαο
ζπλερήο θαη ζπζηεκαηηθή.

Θάλακε ακέηξεηα ρηιηόκεηξα κε ην πξσηνζύγθειν ηνπ π. Ηεξώλπκν, ζε
αλύπαξθηνπο δξόκνπο, ηξνκάμακε αγξίκηα, πέξδηθεο θαη ιαγνύο γηα λα
αμηνινγήζνπκε ηα θηήκαηα ζηα θξνπνλέξηα, ζηνλ Αγ. Βαζίιεην, ζηε Λέα
Ηεξνπζαιήκ ζηε Γαύιεηα, ζηε Κνλή αγκαηά. Γεκάηε αξνπξαίνπο ηόηε θαη
ραιάζκαηα, ζήκεξα αλαδεηθλύεη επηζθόπνπο, γεγνλόο πνπ εύγισηηα κηιάεη γηα
ηνπο λένπο δξόκνπο πνπ άλνημε ε παξνπζία ηνπ π. Ληθόδεκνπ θαη ηνπ
πξσηνζύγθεινύ ηνπ ζηε Βνησηηθή Δθθιεζία. Από ηελ πεξίνδν απηή δηαηεξώ ηελ
εληύπσζε πνπ κνπ έθαλε ε εκπηζηνζύλε ηνπ Κεηξνπνιίηε ζην Πξσηνζύγθειν,
ε αγάπε θαη ν ζεβαζκόο ηνπ Πξσηνζύγθεινπ πξνο ην Κεηξνπνιίηε θαη ην
πλεύκα ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ηνπο. Γελ κπνξνύζεο λα μερσξίζεηο πνηνο έρεη ηηο
ηδέεο θαη πνηνο ηελ εθαξκνγή ηνπο. Κηα ςπρή ζε δύν ζώκαηα. Πάλησο ν κόρζνο
ν εθηειεζηηθόο, θαηαβαιιόηαλ θπξίσο από ηνλ αθνύξαζην Πξσηνζύγθειν.
Σα λέα ηνπ θαζήθνληα δελ εκείσζαλ ην ελδηαθέξνλ ηνπ Κεηξνπνιίηνπ
Ληθνδήκνπ γηα ηα πλεπκαηηθά ηνπ παηδηά. Ζ Πέκπηε θάζε εβδνκάδνο είλαη
αθηεξσκέλε ζ‟ απηά. Έξρεηαη ζηελ Αζήλα λα ηα δεη, λα κηιήζεη καδί ηνπο, λα ηα
εμνκνινγήζεη, αιιά θαη λα δηεπζύλεη ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ πιιόγνπ.
Σόηε ν ύιινγνο Οξζνδόμνπ Ηεξαπνζηνιηθήο Γξάζεσο «Κέγαο Βαζίιεηνο»
παξαρσξεί ην θηίξην επί ηεο νδνύ Αγίαο Διενύζεο 4, ζην Κνλαζηεξάθη, γηα ηε
ζηέγαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ «Πξνθήηε Εαραξία».
Σν δηόξνθν θηίξην δηαζέηεη θαη λαό όπνπ από ηόηε (1967) κηα θνξά ηνλ
κήλα γίλεηαη Θεία Ιεηηνπξγία κε ηαπηόρξνλε απόδνζε ησλ ηεινπκέλσλ ζηε
λνεκαηηθή. Έηζη νη θσθνί κπνξνύλ λα κεηέρνπλ ελεξγά ζηα ηεινύκελα θαη λα
θπξηνιεθηείηαη ε «ινγηθή ιαηξεία». ην θηίξην, απηό κε ηνπο πνιινύο θαη
θαηάιιεινπο ρώξνπο επεθηείλεηαη θαη ζπζηεκαηνπνηείηαη ε πλεπκαηηθή,
εθπαηδεπηηθή, ςπραγσγηθή θαη θνηλσληθή δξαζηεξηόηεο ηνπ πιιόγνπ.
Ιεηηνπξγεί λπθηεξηλό ζρνιείν γηα θσθνύο, ζρνιή θνπηηθήο-ξαπηηθήο,
θεληήκαηνο, πιεθηηθήο γηα ηηο θνπέιεο.
Ζ επεξγεηηθή δξάζε ηνπ Κεηξνπνιίηνπ Ληθνδήκνπ γηα ηνπο θσθνύο
επεθηείλεηαη θαη ζηε Θεζζαινλίθε. ε ζπλελλόεζε κε ηνλ ηόηε Κεηξνπνιίηε
Θεζ/θεο π. Ιεσλίδα Παξαζθεπόπνπιν, ηδξύεη ην σκαηείν Θσθώλ
Θεζζαινλίθεο. Γηα δύν ρξόληα θαη κέρξηο όηνπ ν ηόηε λεαξόο ζενιόγνο Γηώξγνο
Σξηαληαθπιιίδεο θαη ζήκεξα αξρηκαλδξίηεο κάζεη λνεκαηηθή θαη αλαιάβεη ην
έξγην ηεο ρξηζηηαληθήο αγσγήο ησλ θσθώλ, ε Καξνύια Θαηζίκπξα κε ηνλ Πέηξν
Παλώξην κεηαβαίλνπλ κία θνξά ην κήλα ζηελ Θεζζαινλίθε γηα λα θάλνπλ ην
Θαηερεηηθό ζηνπο θσθνύο.
Σν 1972 ην όξακα ηνπ π. Ληθνδήκνπ λα απνθηήζνπλ νη θσθνί κόληκε
ζηέγε πξαγκαηνπνηείηαη. Αγνξάδνληαη νη ηξεηο ηειεπηαίνη όξνθνη (6,7,8) ηεο

πνιπθαηνηθίαο ζηελ νδό Κελάλδξνπ 26, ζην θέληξν ηεο Αζήλαο. Σα πξώηα
ρξήκαηα γηα ηελ αγνξά είλαη 100.000 δξαρκέο ην κεξίδην ηνπ π. Ληθνδήκνπ από
ηελ πώιεζε ηεο παηξηθήο θαηνηθίαο ηνπ. Έλα απξόζκελν δώξν ζπκπιεξώλεη ην
πνζό. Έλαο άγλσζηνο κεηαλάζηεο ν Δπζηάζηνο Βακβάθεο πεζαίλνληαο ζηελ
Ακεξηθή αθήλεη ζηε δηαζήθε ηνπ γηα ην σκαηείν «Πξνθήηεο Εαραξίαο» 100
κεηνρέο ηεο Η.Β.Κ. πνπ αληηζηνηρνύζαλ ζε έλα εθαηνκκύξην δξαρκέο.
πνπδαίνο ζηαζκόο ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ θηλήκαηνο γηα ηελ πξνβνιή ησλ
πξνβιεκάησλ ησλ θσθώλ είλαη ε ίδξπζε ην 1982 ηδηαίηεξνπ σκαηείνπ κε
επσλπκία «Οξζόδνμνο Υξηζηηαληθή Αδειθόηεο Θσθώλ θαη Βαξεθόσλ Διιάδνο
ΔΦΦΑΘΑ». Σελ επσλπκία ηελ πήξε ν π. Ληθόδεκνο από ην θαηά Κάξθνλ
Δπαγγέιην, Ε΄θεθάιαην, ζηίρνο 34 «Δθθαζά, ν έζηη κεζεξκελεπόκελνλ
δηαλνίρζεηη». Έηζη νη θσθνί κε ην σκαηείν ηνπο ζα θξνληίδνπλ νη ίδηνη γηα ηελ
επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο, ζα δηεθδηθνύλ σο ηζόηηκνη πνιίηεο ηα
δηθαηώκαηα ηνπο από ηελ ειιεληθή πνιηηεία θαη ζηα δηάθνξα forum ηνπ
εζσηεξηθνύ θαη εμσηεξηθνύ ζα κπνξνύλ λα παξνπζηάδνπλ ηε Υξηζηηαληθή άπνςε
γηα ηα ζπδεηνύκελα πξνβιήκαηα.
Πξέπεη εδώ λα αλαθέξνπκε επίζεο, πσο κε πξνηξνπή ηνπ Κεηξνπνιίηνπ
Ληθνδήκνπ, νη ζπλεξγάηεο ηνπ, ην δεύγνο Ινγηάδε, θαηαξηίδεη θαη εθδίδεη Ιεμηθό
Λνεκαηηθήο, ζπνπδαίν βνήζεκα γηα όζνπο ζέινπλ λα κάζνπλ ηε γιώζζα ησλ
θσθώλ.
Δίλαη γλσζηή αιήζεηα, θαη ηε δνύκε ζήκεξα κε δξακαηηθό ηξόπν, όηη ηα
κεγάια έξγα δεκηνπξγνύληαη από άμηνπο αλζξώπνπο θαη θαηαζηξέθνληαη από
αλάμηνπο δηαδόρνπο. Ο Κεηξνπνιίηεο Ληθόδεκνο πνιύπεηξνο ηαμηδεπηήο ηεο
δσήο ην μέξεη θαιά. Θαη αλεζπρεί θαη πξνζεύρεηαη γηα ηελ δηαδνρή όζν βιέπεη
ην ρξόλν λα ελαπνζέηεη ην θνξηίν ηνπ ζηνπο ώκνπο ηνπ.
Θαη ν Θεόο ηνλ αθνύεη. Έλαο λένο ζενιόγνο, πλεπκαηηθό παηδί ηνπ π.
Δπηθαλίνπ Θενδσξνπνύινπ, ν ππξίδσλ Παπιόπνπινο, ζαγελεύεηαη από ην
έξγν ηνπ π. Ληθνδήκνπ, καζαίλεη ηελ λνεκαηηθή θαη όηαλ αξγόηεξα έγηλε ηεξεύο
θαη εγνύκελνο ζηε κνλή “Θεραξηησκέλε” ζηελ Σξνηδελία δηαδέρεηαη ηνλ
Κεηξνπνιίηε Ληθόδεκν ζηελ πλεπκαηηθή θαζνδήγεζε ησλ θσθώλ. Λα πσο ν π.
Ληθόδεκνο ζηελ επηζηνιή ηνπ ζηηο 14.6.1992 πξνο ηνπο θσθνύο κηιά γηα ην
ζέκα απηό. «Οζάθηο εδήηεζα αγαπεηνί κνπ νηηδήπνηε από ηνλ Θεό, νπδέπνηε
κνπ ην εξλήζε. Δπί έηε Σνλ παξαθάιεζα... Θύξηε, ζηείιε κνπ δηάδνρν εηο ην
έξγνλ ησλ θσθώλ. Θαη Δθείλνο εζήθσζε ηεο δεήζεσο κνπ! Έζηεηιε ηνλ π.
ππξίδσλα Παπιόπνπιν, ν νπνίνο ήδε έρεη αλαιάβεη ην έξγνλ ηνπ πλεπκαηηθνύ
θαζνδεγεηνύ. Δίκαη βαζύηαηα επγλώκσλ πξνο ηνλ Θύξηνλ κνπ».
Σελ δηνηθεηηθή επζύλε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ σκαηείνπ «Πξνθήηεο
Εαραξίαο», πνπ από ηεο ηδξύζεσο ηνπ πξνεδξεύεηαη από ηνλ π. Ληθόδεκν,

αλαιακβάλεη θαη θαηέρεη κέρξη θαη ζήκεξα επαμίσο ν θαηά πάληα θαηάιιεινο
πξνο ηνύην ππνζηξάηεγνο ελ απνζηξαηεία ηπιηαλόο Θνπξγηαληάθεο.
Θαη καο μάθληαζε όινπο, όηαλ κε ηελ αζπλήζηζηε γηα ηα εθθιεζηαζηηθά
καο πξάγκαηα ελέξγεηα, δηδάζθνληαο έλα λέν ήζνο, ππέβαιιε ηελ παξαίηεζε
ηνπ από ηνλ Κεηξνπνιηηηθό ζξόλν. Κηα πξάμε πνπ ν Καθαξηζηόο Αξρηεπίζθνπνο
εξαθείκ ραξαθηήξηζε «βόκβα κεγαηόλσλ».
Όηαλ ζνξπβεκέλνο από ηελ είδεζε ηνπ ηειεθώλεζα «εβαζκηώηαηε γηαηί
ην θάλαηε απηό. Έρεηε αθόκε δπλάκεηο λα εξγαζζείηε. Ση ζα γίλεη ην έξγν ζαο
θαη νη ζπλεξγάηεο ζαο;». Πήξα ηελ απάληεζε. «Κελ αλεζπρείο. Έρνπζη γλώζηλ
νη θύιαθεο. Όια ζα πάλε θαιά. Θη αθόκε θαιιίηεξα. Θάλε πξνζεπρή».
Κηινύζε κε κηα ηέηνηα ζηγνπξηά πνπ καο θαζεζύραζε θαη όινη ραξήθακε
θαη ππνδερηήθακε κε κεγάιε αλαθνύθηζε ηελ εθινγή ηνπ αγαπεκέλνπ ηνπ
πλεπκαηηθνύ παηδηνύ π. Ηεξσλύκνπ, Αξρηγξακκαηέα ηόηε ηεο Ηεξάο πλόδνπ σο
δηαδόρνπ ηνπ ζηε Κεηξόπνιε Θεβώλ θαη Ιεβαδείαο.
Έηζη αθνύ ηαθηνπνίεζε ζε όινπο ηνπο ηνκείο κε ηξόπν άξηζην ηελ
δηαδνρή ηνπ απεζύξζε γηα λα εηνηκαζζεί «δηα ηελ θαιήλ απνινγίαλ» όπσο
έιεγε, απνζέηνληαο ηηο γεξνληηθέο ηνπ αλάγθεο ζηα ρέξηα ησλ πλεπκαηηθώλ ηνπ
ζπγαηέξσλ, ησλ κειώλ ηεο Αδειθόηεηαο ηνπ Σηκίνπ Πξνδξόκνπ - Καδαξάθε.
Όκσο νύηε ηνπο θσθνύο μέραζε, νύηε ην πνίκλην ηνπ ηεο Κεηξνπόιεσο.
πλερήο ε πξνζεπρή ηνπ γηα όινπο, ζπλερέο θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ηελ
πξόνδν ηνπο. Ηδηαίηεξα ζηεξίδνληαο κε ηελ πξνζεπρή ηνπ θαη ηηο έκπεηξεο
ζπκβνπιέο ηνπ ηνλ λέν Κεηξνπνιίηε.
Γλσξίδνληαο ην ήζνο θαη ηηο ηθαλόηεηεο ηνπ λένπ Κεηξνπνιίηνπ πίζηεπε
όηη ν Θεόο ζα ηνλ ρξεζηκνπνηήζεη γηα πην ππεύζπλεο θαη θξίζηκεο ζέζεηο ζηελ
Δθθιεζία Σνπ. Θαη αζθαιώο ην ζθεπηόηαλ θαη πξνζεπρόηαλ γη‟ απηό.
ε κηα από ηηο επηζθέςεηο κε ηελ Καξνύια Θαηζίκπξα, ζηε Κνλή Σηκίνπ
Πξνδξόκνπ, ελώ ζπλνκηινύζακε καδί ηνπ θαη ε Καξνύια ηνπ εμέζεηε ηηο
δξάζεηο θαη ηα πξνβιήκαηα ησλ θσθώλ θαη ηελ αλάγθε κεγαιύηεξεο ζηήξημεο
ηνπ έξγνπ από ηελ Δθθιεζία, ν π. Ληθόδεκνο καο ιέεη: «O Ηεξώλπκνο δελ ζα
ήηαλ πνιύ θαιόο Αξρηεπίζθνπνο; Ση ιεο εζύ Καξνύια;».
Σελ Πέκπηε 15 Φεβξνπαξίνπ 1996 ην απόγεπκα έθπγε γηα ηνπο
Οπξαλνύο. Θαη ζηελ ηαθή ηνπ ε πιεκκπξίδα ησλ δαθξύσλ ηνπ βησηηθνύ
νπξαλνύ, αλακεηγλύνληαλ κε ηα δάθξπα ηνπ βησηηθνύ πνηκλίνπ ηνπ, θαη ηα
δάθξπα θαη ηνπο άλαξζξνπο βόγγνπο νδύλεο ησλ πλεπκαηηθώλ ηνπ παηδηώλ,
ησλ θσθώλ.

Σειεηώλσ κε ηηο ζθέςεηο ηνπ π. ππξίδσλνο
πλεπκαηηθνύ θαζνδεγνύ ζήκεξα ησλ θσθώλ:

Παπινπνύινπ

ηνπ

«Δηζήιζε αλάκεζα ζηνπο θσθνύο ηαπεηλά, αζέαηνο από ηνλ ζαπκαζκό
ησλ αλζξώπσλ. Γελ αθνύζηεθαλ κπξάβν θαη ρεηξνθξνηήκαηα. Όια έγηλαλ ελ
«εζπρία Θενύ» ... ππεξέηεζε ηηο ςπρέο ησλ θσθώλ ζησπειά. Υσξίο
δηαθεκίζεηο. Υσξίο ηπκπαλνθξνπζίεο. Υσξίο πνηέ λα επηδηώμεη λα πξνβιεζεί ην
έξγν ηνπ».
Θαη ν Καθαξηώηαηνο Αξρηεπίζθνπνο Ηεξώλπκνο πξνινγίδνληαο ην
ζαπκάζην βηβιίν ηεο δαζθάιαο ησλ θσθώλ Δπηπρίαο Κάζηνξα, αθηεξσκέλν ζην
έξγν ηνπ π. Ληθνδήκνπ, «Ζ λνεκαηηθή ηεο αγάπεο» γξάθεη: «Απηό πνπ κε
δίδαμε όια ηα ρξόληα ήηαλ «ε θξαπγή ηεο ζησπήο ηνπ»... Γίδαζθε ζπλερώο κε
κηα «θιύαξε ζησπή»… Δθείλν όκσο πνπ ήηαλ ζην βάζνο ηεο θαξδηάο ηνπ… ήηαλ
ε δηαθνλία θαη ε πξνζθνξά ηνπ ζηνπο αγαπεηνύο ηνπ θσθαιάινπο… Λνηώζακε
θαη „κείο πνιιέο θνξέο αλάκεζά ηνπο ηνλ ελζνπζηαζκό θαη ηελ ραξά ηνπο ζηελ
ηέρλε ηνπ πεξάζκαηνο από ηελ κνλαμηά ζηελ επηθνηλσλία. Δίδακε ηελ γέθπξα
πνπ άλνημε ν Γέξνληαο από ηε γε ζηνλ νπξαλό».
Ο Ληηλάλ έβαιε ηνλ αλζξσπηζκό ζηελ απαλζξσπηά θαη ζηελ αγξηόηεηα
ηνπ πνιέκνπ.
Ο βάτηζεξ έγηλε ν ηεξαπόζηνινο ηεο Αθξηθήο.
Ο Φιάλαγθαλ έγηλε ν παηέξαο ησλ ρακηληώλ ηνπ δξόκνπ.
Ο Αβά-Πηέξ αγσλίζηεθε γηα ηξνθή θαη ζηέγε ζηνπο πεηλαζκέλνπο θαη
άζηεγνπο αιήηεο ηνπ Παξηζηνύ.
Ο Κπξάτγ έβαιε ηνπο ηπθινύο ζηνλ καγηθό θόζκν ηεο γξαθήο θαη ηεο
αλάγλσζεο.
Ο Κεηξνπνιίηεο Ληθόδεκνο Γξαηθόο έβγαιε ηνπο θσθαιάινπο ηεο
Διιάδνο από ην θνηλσληθό πεξηζώξην θαη απνθιεηζκό θαη ηνπο έβαιε ζηελ
θνηλσλία ηεο αγάπεο ηνπ Υξηζηνύ θαη ηεο Δθθιεζίαο Σνπ.
Άγηε Γέξνληα, παηέξαο καο Ληθόδεκε, ζην νπξάλην ζπζηαζηήξην πνπ ηώξα
ηεξνπξγείο, δεήζνπ γηα „καο.

(Ομιλία ηοσ κ. Νικολάοσ Γαλέηα, Αρτιηέκηονα-Ητανικού καηά ηην ηελεηή ηων
αποκαλσπηηρίων ηης προηομής ηοσ μακαριζηού Μηηροπολίηοσ Θηβών και
Λεβαδείας κσρού Νικοδήμοσ ηοσ Γραικού ζηις 19 Οκηωβρίοσ 2013)

