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Μέ α σθήµατα ε λικρινο ς καί βαθυτάτης συγκινήσεως τελέσαµε
σήµερα στήν

δρα τ ς Τοπικ ς µας !κκλησίας, στό Μητροπολιτικό

Ναό, τό %ερό Μνηµόσυνο &πέρ 'ναπαύσεως τ ς ψυχ ς το µακαριστο
Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί +γίου Βλασίου κυρο Νικοδήµου.
Μέ τήν ε.καιρία τ ς συµπληρώσεως ε0κοσι τ1ν 'πό τήν α φνίδια
ε ς Κύριον κδηµία του.
Α.τή τήν 'νθρωπίνως δύσκολη 5ρα µ6ς
παραµυθε7 8 .ψηλή παρουσία το

νισχύει καί µ6ς

πολυσεβάστου καί 8γαπηµένου

πνευµατικο µας Πατρός, Μακαριωτάτου :ρχιεπισκόπου :θην1ν καί
πάσης !λλάδος κ.κ. ;ερωνύµου καθώς καί <λων τ1ν

κλεκτ1ν

%εραρχ1ν πού προσήλθαν µέ προθυµία καί 'γάπη νά τιµήσουν τή µνήµη
το

κλιπόντος 'δελφο µας.
Μέ τά πνευµατικά µας µάτια, <σοι τόν γνωρίσαµε καί τόν

'γαπήσαµε , βλέποµε νώπιον µας, α.τή τήν =µέρα τήν 'φιερωµένη στή
µνήµη του, τόν >ξιο κληρικό, τόν κήρυκα το

Ε.αγγελίου, τόν

καθοδηγητή τ ς νεότητας, τόν πρόθυµο συµπαραστάτη τ1ν πασχόντων,
τόν µπιστο φίλο καί 'δελφό.
Α.τά καί >λλα πολλά &π ρξε A 'είµνηστος %εράρχης, A Aπο7ος
'πό τήν παιδική του Bδη =λικία, 'φιερωµένος Cγνά στήν !κκλησία,
προχώρησε

β µα-β µα

ν

παιδείE

καί

νουθεσίE

Κυρίου

καί

'ναβαίνοντας µέ την φυσική 'νέλιξη το χρόνου τίς %ερατικές βαθµίδες
φθασε µέχρι καί το
Fπ ρξε

πισκοπικο 'ξιώµατος.

ργάτης το

'µπελ1νος το

Κυρίου, A Aπο7ος 'πέβλεπε

πάντοτε πρός τήν πνευµατική 'νύψωση,

κε7νος πού >πλωσε µέ

προθυµία τό χέρι στό >ροτρο καί ποτέ δέν στράφηκε πρός τά Gπίσω
κατά τόν σχετικό λόγο το Κυρίου µας.

H κατ’ πίγνωσιν ζ λος καί A διακαής πόθος γιά τήν πνευµατική
ο κοδοµή το

µπιστευθέντος ε ς α.τόν ποιµνίου, &π ρξε = διαρκής καί

σταθερή φροντίδα καί µέριµνα του.
Α.τή τή µέριµνα εKχε Lς σκοπό καί πίκεντρο τ ς ζω ς του A
κλιπών %εράρχης, <που καί >ν κλήθη νά &πηρετήσει. :νάλωσε τόν
Mαυτό του χωρίς πιφυλάξεις στήν διακονία τ ς !κκλησίας.
Nς

&πεύθυνος

τ1ν

!κκλησιαστικ1ν

ο κοτροφείων,

Lς

'ρχιδιάκονος, Lς %εροκήρυκας καί πνευµατικός, Lς συντονιστ ς το
ργου γιά τή νεότητα, Lς Oγούµενος τ ς %στορικ ς Μον ς το Aσίου
Λουκ6 το

Στειρώτου, Lς Πρωτοσύγκελλος τ ς ;ερ6ς Μητροπόλεως

Θηβ1ν καί Λεβαδείας, Lς 'πλός καί ταπεινός διακονητής, <που καί >ν
βρέθηκε, δωσε >ριστα δείγµατα κκλησιαστικ ς διακονίας.
ΕKναι βέβαιο <τι καί στή Ναύπακτο, πού δέν το δόθηκαν παρκ
χρονικά περιθώρια, θά

κανε τό 0διο καί 'πό τή θέση το

Μητροπολίτου, καί 'πό <σο γνωρίζουµε <λοι µας µέσα στόν λάχιστο
χρόνο ζέστανε πολλές ψυχές.
Γιά µένα προσωπικά &π ρξε 'ληθινός φίλος καί 'δελφός.
Τόν γνώρισα τό 1977, <ταν ε σήλθαµε καί ο% δύο στή Θεολογική
Σχολή το Πανεπιστηµίου :θην1ν καί κτοτε συνδεθήκαµε µέ δυνατή
φιλία καί ε λικριν 'γάπη.
Τό 1982 = πρόνοια το Θεο Aδήγησε τά βήµατά µου στή Βοιωτία
µέ παρακίνηση καί το

Νικοδήµου, καί χειροτονήθηκα πρεσβύτερος

'πό τόν κοινό πολυσέβαστο πνευµατικό µας πατέρα, τότε Μητροπολίτη
Θηβ1ν καί Λεβαδείας καί ν ν Μακαριώτατο :ρχιεπίσκοπό µας κ.κ.
;ερώνυµο, στόν Yπο7ο καί A µακαριστός Νικόδηµος καί

γώ

προσωπικά α σθανόµαστε πάντοτε ε.γνωµόνως πνευµατικοί Gφειλέτες.
:λησµόνητη θά µο µείνει = κοινή κκλησιαστική µας διακονία
καί >ριστη συνεργασία µέ τό Νικόδηµο τόσο στά ποικίλα καί πλούσια
προγράµµατα τ ς Βοιωτικ ς !κκλησίας, <σο καί στή Μονή µας, <που
µέσα στη δεκαετία το

1980 µαζί µ’ [ναν >λλο 'γαπηµένο καί

κατηρτισµένο 'δελφό µας, τόν π. ∆οσίθεο 'γωνισθήκαµε γιά τήν
Gργάνωση τ ς ζω ς το %στορικο

µοναστηριο το Hσίου Λουκ6.

] κλογή του σέ Μητροπολίτη Ναυπάκτου καί +γίου Βλασίου
τόν ^ανουάριο το

1995, = χειροτονία του καί = νθρόνιση του µ6ς

γέµισαν <λους πνευµατική χαρά καί 8θική %κανοποίηση γιατί

νας

>δολος ργάτης το ε.αγγελίου τιµήθηκε 'πό τήν !κκλησία µας.
Τό βιώσαµε σάν µια 8θική δικαίωση γιά τήν Τοπική µας
!κκλησία, τήν Aποία A Νικόδηµος εKχε .πηρετήσει µέ τόσο ζ λο καί
α.ταπάρνηση.
Καί α0φνης µόλις δύο µ νες µετά τήν νθρόνιση του πεσε σάν
κεραυνός = ζοφερή ε0δηση: A Νικόδηµος χασε τή ζωή του σέ τροχα7ο
δυστύχηµα κοντά στήν Κόρινθο, τήν 21η Μα˙ου το 1995.
H κλ ρος καί A λαός τ ς Βοιωτίας, πού τήν εKχε κυριολεκτικά
Gργώσει, πάγωσε. Θρ νος καί πένθος γιά τό Νικόδηµο. Μ6ς >φησε
πρόωρα, διακόπτοντας τήν 'ρχιερατική του διακονία πρίν προλάβει νά
τήν 'ρχίσει, 'φήνοντας κενό στήν ;εραρχία, στήν !κκλησία τ ς
Ναυπάκτου καί στό λαό της.
Τόν πόνο µας παρηγόρησε =
διακεκριµένου κληρικο

το

πακολουθήσασα

ν ν Σεβασµιωτάτου

κλογή Mνός

Μητροπολίτου

Ναυπάκτου καί +γίου Βλασίου κ. ;εροθέου, A Aπο7ος διακρίνεται γιά
'διάβλητο bθος καί τήν &ψηλή θεολογική συγκρότηση.
Μακαριώτατε,
Γνωρίζουµε πολύ καλά τόν πατρικό Σας πόνο γιά τήν 'πώλεια το
κλεκτο Πνευµατικο Σας τέκνου καί 'ναστήµατος.
Σ6ς ε.χαριστο µε ε λικριν1ς γιατί παρά τήν πολυεύθυνο διακονία
Σας, σήµερα βρίσκεστε κοντά µας.
Πιστεύω cτι 'ντιλαµβάνεσθε Bδη τί σηµαίνει γιά µ6ς 8 ντα θα
παρουσία Σας.
Σεβασµιώτατοι γιοι ρχιερε ς,

Σ6ς ε.χαριστο µε

γκάρδια γιατί µέ τήν παρουσία Σας τιµ6τε

σήµερα τόν πρόωρα τελειωθέντα Συνεπίσκοπο, τόν δικό µας κληρικό
καί 'δελφό.
ντιµώτατοι ρχοντες,
γαπηµένοι µου πατέρες καί δελφοί,
Πνεµατικά τέκνα, φίλοι καί συµπατριώτες το$ µακαριστο$ %εράρχου,
σ6ς ε.χαριστ1 γιατί γνωρίζω <τι κρατ6τε στήν καρδιά σας 'κοίµητο
τό καντήλι τ ς µνήµης καί προσευχ ς γιά τόν Νικόδηµο, πού τόν
γνωρίσατε, τόν 'γαπήσατε καί τόν θεωρε7τε πάντοτε δικό σας
>νθρωπο.
Νά ε'ναι α(ωνία * µνήµη του!

