
 

 

Σεβασμιώτατοι άγιοι Αρχιερείς, 

σεβαστοί πατέρες, 

αγαπητοί αδελφοί, 

σεβασμιώτατέ μου Γέροντα, 

 

η σιωπή σε τέτοιες περιστάσεις «μιλάει». Και, παρόλο που θα ήταν η προτιμότερη 
επιλογή από μέρους μου, το έθος επιτάσσει κάποια λόγια από τον χειροτονούμενο. 
Και είναι απόλυτα δικαιολογημένο κάτι τέτοιο, αφού η στιγμή αυτή αποτελεί 
σταθμό και τέρμα. Τέρμα, με την έννοια της επιτεύξεως του ονείρου  και της 
εισόδου σε μια ζωή διακονίας και ανύστακτου αγώνα για τη σωτηρία του ποιμνίου 
που θα με εμπιστευτεί η Εκκλησία.  

 Ημέρα σταθμός και ημέρα τελεία. Είναι σταθμός αυτή η ημέρα σταθμός 
μιας πορείας που ξεκίνησε πριν από επτά χρόνια και τώρα μέλλει να συνεχιστεί 
κάτω από νέες συνθήκες, αποδεχόμενη νέες προκλήσεις και με νέες προοπτικές.  

 Κάπου πρέπει να βάζει κανείς μια τελεία. Είναι γνωστή αρχή της 
γραμματικής: βάζεις τελεία, όταν θέλεις να ξεκινήσεις μια νέα πρόταση. Στη 
γεννιά μου και στην εποχή μας αυτό λέγεται και restart. Αυτό το restart το 
κάνουν άλλοι στις αρχές του χρόνου, άλλοι στις αρχές του φθινοπώρου, εκεί που 
ξαναρχίζει ο κύκλος της ετήσιας δραστηριότητας μετά από την τομή της θερινής 
κατάπαυσης. Άλλοι, πάλι, δεν κοιτούν εποχές και δεδομένα.  Σε μια καμπή της 
ζωής επανεκκινούν και αλλάζουν τα πάντα. Τι είναι η ιεροσύνη; Δεν μοιάζει με 
restart; Ξεκίνημα μιας νέας ζωής είναι η ιεροσύνη, η οποία πρέπει να είναι πιο 
αποδοτική από την προηγούμενη. Μια ζωή όχι βολέματος και εφησυχασμού, 
αλλά ξεβολέματος και αγώνα.  



 

 

 Μπροστά σας ολοκληρώνεται το όνειρο μιας παιδικής καρδιάς, που τόσο 
πολύ πόθησε να αφιερωθεί στον Χριστό, ώστε να βρει ικανοποίηση στα λόγια του 
Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου και να τολμά να τα κάνει δικά του, λέγοντας ότι «ὁ 
ἐμὸς ἔρως ἐσταύρωται». Ο έρωτας αυτός που σταυρώνεται σήμερα είναι πιο 
απαραίτητος από κάθε άλλη στιγμή. Απέναντι στην «ασφαλή αγάπη», στην 
«αγάπη από το περίσσευμα», που προτείνει το κοσμικό φρόνημα, ο χριστιανός 
αντιτάσσει την σταυρική αγάπη∙ την αγάπη που σταυρώνεται, την αγάπη από το 
ξόδεμα.  Σήμερα που ο άνθρωπος φυλακίζεται στο άτομό του. Σήμερα που η 
πλαστή αξία της ατομικότητας κατακερμάτισε τις κοινωνίες. Σήμερα, που αφού 
ο άνθρωπος είδε σαν επίτευγμα τη μονάδα, την ατομικότητα, φλερτάρει με το 
μηδέν, που του προβάλλεται γοητευτικό ως επίτευγμα και αυτό, αλλά είναι 
ανέραστο και σκληρό.  Σήμερα ο κόσμος, ωστόσο, κατρακυλά στο μηδέν επειδή 
ίσως προδόθηκε από καθετί που εμπιστεύτηκε, ακόμα και από τον ίδιο του τον 
εαυτό. Και εδώ, πριν την απελπισία, είναι που ατενίζουμε τον σταυρωμένο έρωτα 
του Χριστού. Γιατί αυτός ο έρωτας δεν πρόκειται ποτέ κανέναν να προδώσει. Γι' 
αυτό είναι σταυρωμένος, για να μην απογοητεύεται ποτέ κανένας από Εκείνον. 
Μόνο αυτός ο έρωτας θα σηκώσει τη γονατισμένη ανθρωπότητα.  Ο Ντοστογιέβσκι 
βάζει τον ήρωά του να λέει ότι η ομορφιά θα σώσει τον κόσμο. «Ακούστε» -του 
απαντούν- «Λέει πως η ομορφιά θα αλλάξει τον κόσμο! Μήπως είστε 
Χριστιανός;». Ναι, σας λέω σήμερα εγώ. Γιατί μόνο ένας Χριστιανός μπορεί να δει 
την ομορφιά και στα πιο απλά και καθημερινά πράγματα και να δοξολογεί μέσα 
από αυτά τον Θεό. 

 Δεν με αρέσει να κάνω απολογισμούς, ούτε και προϋπολογισμούς. 
Άλλωστε πώς να απολογηθεί κανείς για λάθη με τα οποία δεν ξόφλησε, αλλά ως 
άνθρωπος καθημερινά παλεύει; Χάνονται τα λάθη μας μέσα στην αγάπη του Θεού 
και στα δικά μας δάκρυα.  Εάν μάθαμε κάτι από αυτά, κέρδος ζωής είναι. Ή πώς 
να κάνουμε προϋπολογισμούς; Είναι μέχρι και αστείο. Γελάει ο Θεός με τα 
σχέδιά μας.  Σέβεται, όμως τις επιθυμίες και τα όνειρα μας. Μα είναι 
παιδαριώδες να λέμε μεγάλα λόγια και να κάνουμε σπουδαίες δηλώσεις απέναντι 



 

 

στο θέλημά του. Και έτσι, η σιωπή αποτελεί δοξολογία. Οι επιθυμίες γίνονται 
προσευχές. Και το θέλημά μας εναρμονίζεται με το δικό Του, για το καλό της 
Εκκλησίας και για το δικό μας καλό.  

 Δεν βρίσκομαι, λοιπόν, εδώ, στο μέσον αυτού του ναού ούτε για 
απολογισμούς ούτε για προϋπολογισμούς. Βρίσκομαι εδώ ζητώντας τις 
προσευχές όλων σας, λαϊκών και κληρικών, για να λάβω χάρη παρά Θεού. Αλλά 
αλήθεια, πού βρίσκεται αυτή η Χάρη; Πού τελειώνεται το μυστήριο; Εδώ; Εδώ 
μάλλον αρχίζει. Η Χάρη του Θεού βρίσκεται στο δούναι και λαβείν της αγάπης. 
Και πάει κόντρα πεισματικά στο άχαρο κοσμικό φρόνημα της έλλειψης αγάπης 
και της γενικής φθοράς των πάντων.  

 Σε ό,τι υπάρχει γύρω μας μπορεί κανείς να διακρίνει εξαρτήσεις φθαρτές 
και φθοροποιούς. Το πνεύμα της νέας εποχής, που τόσο πάλεψε να βγάλει τον 
άνθρωπο από την αγκαλιά του Θεού, συκοφαντώντας τη σχέση Θεού και 
ανθρώπου, ως καταπιεστική και ανελεύθερη, τον έριξε τελικά στην κατανάλωση, 
τον περικύκλωσε με κάλπικες εξαρτήσεις και ανάγκες και τον έδεσε στα υλικά και 
φθαρτά υποβιβάζοντάς τον και αυτόν τελικά στην κατηγορία των αναλωσίμων.  

 Στον αντίποδα αυτής της ισοπέδωσης και του εξευτελισμού του ανθρώπου 
στέκεται σταθερά το γεγονός της Εκκλησίας∙ Ως φωνή υδάτων πολλών ακούγεται 
το καθαρό «όχι» της Εκκλησίας σε αυτήν την ισοπέδωση του ανθρώπινου 
προσώπου. Το πετραχήλι που θα με ενδύσετε θα είναι η αρματωσιά μου∙ ο 
σταυρός μου και το όπλο μου. Ένδυμα αφθαρσίας και όπλο δικαιοσύνης, διακονία 
σκληρή και χαροποιός συνάμα.  Σε μιαν εποχή, που οι άνθρωποι προσπαθούν να 
κρυφτούν στην ατομικότητά τους, σε μιαν εποχή που τους ανθρώπους τούς 
ρούφηξαν οι καναπέδες του φόβου και της ραστώνης, με καλείτε να πολεμήσω και 
να βγω στην κοινωνία. Να βγάλω τον άνθρωπο από το σπίτι. Να τον καλέσω στη 
Σύναξη. Να στραγγίσω τη μοναχικότητα του βίου και να αναδείξω τη 
μοναδικότητα.  

 



 

 

Σεβασμιώτατε, 

στέκομαι σήμερα εδώ νιώθοντας τη χαρά της ονομαστικής σας εορτής, με την 
αγωνία της κλήσης μου στο θυσιαστήριο, με πλήρη συναίσθηση του δρόμου που 
πρέπει να ακολουθήσω και ζητώ δύναμη από τον Θεό, για να εκφράσω την 
ευγνωμοσύνη μου και τα συναισθήματα που κατακλύζουν την καρδία μου προς το 
πρόσωπό σας.  

 Η καινούργια σελίδα στη ζωή μου συνδέεται άρρηκτα με τη δική σας 
λαμπρή και φωτοβόλο προσωπικότητα. Με βρήκατε παιδί μέσα σ’ αυτήν την 
Μητρόπολη, αλίευμα του προκατόχου Σας. Με αγαπήσατε και με αναστήσατε, 
ενώ δεν με γνωρίζατε. Κάθε φορά που προσπαθούσα να ερμηνεύσω το πώς και το 
γιατί κατέληγα στο ίδιο συμπέρασμα: Η αγάπη της φεγγοβόλου ψυχής σας, 
κινούμενη από την πρόνοια του παναγίου Θεού, ήταν η δύναμη που σκέπαζε την 
ελαχιστότητά μου. Με τοποθετήσατε δίπλα σας και εγώ συναισθανόμουν ακόμη 
περισσότερο την αδυναμία του να στέκομαι δίπλα σε εσάς. Με έκανες παιδί σου 
και εγώ σε τοποθέτησα στη θέση του πατέρα μου. Ομολογώ την Χάριν, κηρύττω 
τον έλεον και ου κρύπτω την ευεργεσίαν. Την πνευματική αυτή υιοθεσία,τώρα που 
θα με καλέσετε στο ιερό βήμα, μόνο τώρα μπορώ να την ερμηνεύσω, εν μέσω 
Εκκλησίας. Οι έννοιες πατέρας, υιός, μητέρα, αδελφός στην Εκκλησία δεν 
μαρτυρούν συγγένεια αίματος, αλλά ανακαινίζονται. Στην Εκκλησία και στη 
Βασιλεία υιός και αδελφός είναι ο ξένος, ο ανέστιος, ο άλλος. Το αίμα του Χριστού 
είναι πάνω από το αίμα της συγγενείας.   

 Δεν με δίδαξε μόνο η αγάπη σας και ο λόγος σας, αλλά και ο πόνος σας. 
Πλάι σας είδα την φωτεινή πλευρά της Θεολογίας του χαρίσματος, αλλά και 
είμαι μάρτυρας του Σταυρού που κουβαλάτε. Είμαι μάρτυρας της ασίγαστης 
αγωνίας για το ποίμνιό σας. Σε όλα αυτά τα χρόνια πέραν της χαράς, της 
σιγουριάς και της αισιοδοξίας που εμπνέει το χαμόγελο και η αστραποβόλος 
ματιά σας, αισθάνθηκα τον πόνο σας για το καλό αυτού του λαού και εν γένει της 
Εκκλησίας. Άκουσα τους αλαλήτους στεναγμούς σας για την σωτηρία των 



 

 

ανθρώπων, προσπαθούσα να βοηθήσω με τις φτωχές μου δυνάμεις, όμως πάντα 
κατέφευγα στην προσευχή για την παρά του Θεού ενίσχυσή σας, για το καλό της 
τοπικής μας Εκκλησίας. Παρακαλούσα όλα αυτά τα χρόνια τον Χριστό να με 
φωτίσει πώς μπορώ να σας βοηθήσω και από τον ουρανό έπαιρνα πάντα την ίδια 
απάντηση: Να γίνεις συλλιτανευτής του σταυρού του στον φρικτό Γολγοθά που 
αναβαίνει και που πολλές φορές είναι μόνος και πονεμένος, όπως ο Χριστός. Να 
γίνεις συλλιτανευτής του σταυρού του την ώρα που αναβαίνει τον κάθε μικρό 
Γολγοθά του, για να ζει ο λαός του την Ανάσταση. Και αν δεν μπορέσεις, ως 
άλλος Κυρηναίος, να σηκώσεις τον σταυρό του, τουλάχιστον άπλωσε το χέρι σου 
και πιάσε το δικό του για να αισθανθεί ότι κάποιος είναι δίπλα του και μαζί του. 
Να γίνεις συλλιτανευτής του σταυρού του, όμως όταν φτάσεις κάτω από αυτόν 
τον σταυρό, μην του δώσεις «ἀντί τοῦ μάννα χολήν» και «ἀντί τοῦ ὕδατος ὄξος». 
Μη γένοιτο, κύριέ μου, να γίνω επιλήσμονας της μεγίστης αυτής τιμής, της 
χάριτος και της ευεργεσίας αυτής της αγάπης1. Το πετραχήλι που θα με δώσετε, 
ως κλήση διακονίας, θα το αναλάβω και θα συμπορευθώ μαζί σας, έτοιμος να 
κακοπαθήσω, «ὡς καλός στρατιώτης Ἰησοῦ Χριστοῦ». Μαζί σας και δίπλα σας 
στη στενή και τεθλιμμένη οδό, που οδηγεί δίχως αμφιβολία στη Βασιλεία του 
Θεού.  

 Αυτή τη Βασιλεία ποθούμε και σε αυτήν καλούμαστε να οδηγήσουμε την 
Εκκλησία. Την κλήση αυτή επιτελούμε ευχαριστούντες. Και σε αυτήν την έννοια 
της ευχαριστίας εκφράζεται τόσο η ευγνωμοσύνη μας για το ότι άνθρωποι της 
Βασιλείας φώτισαν τον δρόμο μας και μας έκαναν συνοδοιπόρους, όσο και η χαρά 
της προσφοράς του εαυτού μας, ως θυσία στο θυσιαστήριο του Θεού. 
Σεβασμιώτατε γέροντα, το «ευχαριστώ» είναι πολύ λίγο για να εκφράσει την 
ευγνωμοσύνη μου απέναντι στην αγάπη σας αλλά συγχρόνως είναι και μία 
σύνθετη λέξη, της οποίας τα δύο συνθετικά, το καλό και η χάρη, αντανακλούν στη 
δική σας σύνθετη προσωπικότητα. Ευχαριστώ λοιπόν για ότι έχετε κάνει για μένα 
όλα αυτά τα χρόνια.  

                                                           
1
 Χειροτονητήριοσ Λόγοσ Σεβ. Μητροπολίτου Πατρών κ. Χρυςοςτόμου. 



 

 

 Σας ευχαριστώ γιατί με μάθατε να σκέπτομαι Ορθόδοξα, δηλαδή ανοιχτά. 
Ανοιχτά προς τον κάθε άνθρωπο. Με μάθατε να συνομιλώ δίχως να θολώνει τη 
ματιά μου και να αλλοιώνει τη στάση μου η ετερότητα του άλλου. Η Εκκλησία 
δεν μπορεί είναι ένα κλειστό κλαμπ αγίων. Κούρνιασμα της κάθε καταρρακωμένης 
ψυχής είναι η Εκκλησία. Εναπόθεση του ανθρωπίνου πόνου είναι η Εκκλησία. Στην 
Εκκλησία δεν σωζόμαστε λόγω των αρετών μας αλλά επειδή υπάρχει κάποιος 
που μας αγαπάει πάρα πολύ. Την αμαρτία τις πιο πολλές φορές δεν την 
φοβόμαστε, επειδή μας απομακρύνει από τον Θεό, αλλά επειδή θα είναι αιτία να 
καταρρεύσει η ιδεατή εικόνα που έχουμε για τον εαυτό μας. Αυτά απορρέουν από 
τα χρόνια της διακονίας μου δίπλα Σας. Καταθέτουμε την πτώση μας στην 
Εκκλησία.  

 Μα δεν θα σωθεί ο κόσμος από μια ολοκληρωτική καταστροφή αν δεν 
ειρηνεύσουν και δεν ενωθούν οι λαοί. Μόνον η Εκκλησία μπορεί να κάνει πράξη 
αυτήν την θεωρία. Η Εκκλησία κερδαίνει τον κόσμο και τον κάνει δικό της, όταν 
ηττάται και σταυρώνεται. Είναι γενναίος αθλητής η Εκκλησία.  

 Και η χριστιανική ζωή είναι ένας ακατάπαυστος άθλος. Απέναντι στις 
σειρήνες του κόσμου, της εύκολης και τρυφηλής ζωής, η Εκκλησία προτείνει έναν 
τρόπο ζωής δύσκολο και γεμάτο θυσίες. Και καλούμε τον κόσμο σε μια πορεία 
που μεταμορφώνει τον κόσμο. Όποιος δεν έχει παιδική ψυχή δεν μπορεί να 
καταλάβει τι είναι η Βασιλεία. Και γι' αυτό οι ενορίες μας πρέπει να είναι γεμάτες 
ζωή.  Οι ενορίες ως κύτταρα είναι φτιαγμένες για να προσφέρουν ζωή. Επιδιώκω 
μια Εκκλησία, όχι άνευρη και νωθρή, αλλά ζωντανή, ανοιχτή και ενδιαφέρουσα για 
όλες τις ηλικίες. Με δημιουργικές δραστηριότητες γεμάτες από νέους ανθρώπους, 
σαν και μένα, με όρεξη για ζωή. Είναι συνεχώς στη μόδα η Εκκλησία, όσο κι αν 
κάποιοι θέλουν να την βλέπουν γραφική και απολίθωμα μιας άλλης εποχής. Μιας 
τέτοιας Εκκλησίας θέλω να είμαι λειτουργός και διάκονος. Μιας Εκκλησίας 
γεμάτης Χριστό, γεμάτης αγάπη για τον άνθρωπο.  



 

 

 Σας ευχαριστώ όλους που βρίσκεστε σήμερα εδώ για να ενώσουμε τις 
προσευχές μας και να γίνουμε Εκκλησία. Ευχηθείτε σας παρακαλώ να διατηρήσω 
αυτόν τον ζήλο που έχω σήμερα μέχρι και την τελευταία μέρα της ζωής μου. 

 Επικαλούμαι την χάρη του Αγίου μου Χριστοδούλου για δύναμη και 
ενίσχυση στη δύσκολη αυτή πορεία. Ευχαριστώ τον Άγιο Νικόλαο, που με 
σκέπασε επτά χρόνια τώρα στην ζεστασιά αυτού του ναού και με φύλαξε από τις 
τρικυμίες του βίου και αποχαιρετώ τον φιλόξενο άμβωνά του. Προσκυνώ και την 
Παναγιά μας την Τριφώτισσα που τόσο εκφραστικά με κοίταζε και με φώτιζε 
και παίρνω τις μεσιτείες της ως φυλακτό στη ζωή μου. Και των πέντε μαρτύρων 
μας το θάρρος και την ομολογία, να μού δείχνουν τον αιματοβαμμένο δρόμο του 
μαρτυρίου και της μαρτυρίας. 

 Και νυν άγιε γέροντά μου, ιδού ο δούλος Κυρίου! 

 Γένοιτό μοι κατά το ρήμα σου. 


