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Δ ή λ χ ρ η  
 

ςξῦ  Μηςοξπξλίςξσ Καιραοιαμῆπ, Βύοχμξπ & Ὑμηςςξῦ  

Δ α μ ι ή λ 
 

γιά ςόμ μακαοιρςό Ἀουιεπίρκξπξ  

Ἀθημῶμ καί Πάρηπ λλάδξπ 

Φ Ρ Ι Σ Τ Ο Δ Ο Υ Λ Ο   

μέ τήν συμπλήρωση ὀκτώ ἐτῶν ἀπό τήν 

κοίμησή του  

28.1.2008-2016 

             

Τελξῦμςεπ ρήμεοα ςήμ θεία εὐυαοιρςία μέ ςήμ ρσμπλήοχρη ὀκςώ 

ἐςῶμ ἀπό ςήμ κξίμηρή ςξῦ μακαοιρςξῦ ἀουιεπιρκόπξσ Ἀθημῶμ καί 

Πάρηπ λλάδξπ Χοιρςξδξύλξσ (28.1.2008-2016) καί μμημξμεύξμςεπ ρςήμ 

ποόπ ςόμ Κύοιξμ ποξρεσυή μαπ δεόμεθα ὑπέο ἀμαπαύρεχπ ςῆπ φσυῆπ 

αὐςξῦ μεςά ςῶμ Δικαίχμ πξύ εὐαοέρςηραμ ςόμ Θεό μαπ. 

Μέ αὐςή ςήμ ἀτξομή καςαθέςξσμε ςήμ ἐμπειοία μαπ ἀπό ςήμ 

πξλσεςῆ ἐκκληριαρςική διακξμία μξσ (1974-2008) ὑπό ςήμ πεπμσμέμη 

πμεσμαςική καθξδήγηρή ςξσ. 
 

1) Δέμ ἦςαμ ἡςςξπαθήπ. Δέμ παοῃςεῖςξ, ὅςαμ εἶυε δίκαιξ. Τό 

ὑπεοαρπιζόςαμ μέ ὅλεπ ςίπ δσμάμειπ ςξσ. Ἀμςίθεςα πίρςεσε, ὅςι ὁ 

πμεσμαςικόπ ἡγέςηπ ποξμαυεῖ, ὑπεοαρπίζεςαι, θσριάζεςαι γιά ςίπ ἀουέπ 

ςξσ. Ἔλεγε ρέ κοίριμεπ ρςιγμέπ «ὁ πξιμήμ ὁ καλόπ ἔμποξρθεμ ςῶμ 

ποξβάςχμ πξοεύεςαι καί ςά ποόβαςα αὐςῷ ἀκξλξσθεῖ» (Ἰώαμμξσ ι΄ 11). 

Σσμβξύλεσε ὅςι ξἱ Πξιμέμεπ ςῆπ κκληρίαπ δέμ ποέπει μά εἶμαι ξὐοαγξί 

ςῆπ κξιμχμίαπ, ἀλλά ἐμποξρθξτσλακή καί ἀμιυμεσςέπ.  
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2) Δευόςαμ ςίπ πξικίλεπ ποξκλήρειπ ςῆπ κξιμχμίαπ ὡπ εὐκαιοίεπ 

μά διακηούνει ςήμ ἀλήθεια ςξῦ Εὐαγγελίξσ. Ἔλεγε ὅςι «ἐάμ ριχπήρχ 

ξἱ λίθξι κεκοάνξμςαι» (Λξσκᾶ ιθ΄ 40). Πίρςεσε, ὅςι ἔποεπε ὁ ἴδιξπ ὄυι 

μόμξμ ὡπ Ἀουιεπίρκξπξπ, ἀλλά καί ὁ κάθε κληοικόπ μά εἶμαι «ἕςξιμξπ μά 

δώρει λόγξμ παμςί ςῷ αἰςξῦμςι πεοί ςῆπ ἐμ ἡμῖμ ἐλπίδξπ» (Α΄ Πέςοξσ γ΄, 

15). 

 Ὁ Χοιρςόπ ἔλεγε εἶμαι ἡ ἀλήθεια, ἡ ζχή, ςό τῶπ, ἡ ἐλεσθεοία, ἡ 

ἐλπίδα, ἡ λύςοχρη, ἡ Ἀμάρςαρη. Αὐςά ἔυξσμ ἀμάγκη ξἱ ἄμθοχπξι καί 

αὐςά καλεῖςαι ἡ κκληρία μά ποξρτέοει καί μά διατσλάνει. Δἶμαι ςά 

ποξρόμςα ςῆπ ζχῆπ ἡ ξὐρία ςξῦ βίξσ πξύ ποέπει μά ποξβάλλξσμε 

ἐμώπιξμ ςῶμ ἀμθοώπχμ.  

3) Δέμ τξβήθηκε πξςέ ςίπ ἐμαμςίξμ ςξσ ἐπιθέρειπ πξύ δέυθηκε 

παοά ςήμ πικοία πξύ ςξῦ ποξκαλξῦραμ. Καί δέμ ἦραμ λίγεπ, ἀλλά 

ρσμευεῖπ καί ἐπάλληλεπ, καθημεοιμέπ ρ’ ὅ, ςι κι ἄμ ἔλεγε ἤ κι ἄμ ἔποαςςε. 

Ἕμα ρύρςημα ἐογαζόςαμ μεθξδικά ἀκαςάπασρςα μά ςόμ ἀπανιώμει, μά 

ςόμ ἐκθέςει, μά ςόμ καςακοίμει, μά ςόμ υλεσάζει, μά ςόμ μειώμει. Ἔπςσαμ 

ρςό ποόρχπό ςξσ καθημεοιμῶπ. Ὁ ἴδιξπ ὅμχπ μᾶπ ἔλεγε αὐςέπ ξἱ δοιμεῖεπ 

ἐπιθέρειπ μέ υαλιβδώμξσμ. Χοηριμξπξιξῦρε ςό παοάδειγμα μέ ςό καοτί 

πξύ ὅρξ ςό κςσπᾶπ ςόρξ βαθύςεοα εἰρέουεςαι καί ρσμεπῶπ δσρκξλόςεοα 

ἀπξςοαβιέςαι. μέμα μέ πξλεμξῦμ ἐπειδή θέλξσμ μά διαλύρξσμ ςήμ 

κκληρία ἔλεγε καςά ςόμ λόγξ ςῆπ ἁγίαπ Γοατῆπ «παςάνχ ςόμ πξιμέμα 

καί διαρκξοπιρθήρξμςαι ςά ποόβαςα ςῆπ πξίμμηπ» (Μαςθαίξσ κρς΄ 31) 

4) Ἐμδιατεοόςαμ ρσμευῶπ γιά ςόμ λαό ςξῦ Θεξῦ καί δέμ  

ἀδιατξοξῦρε γιά ςά ποξβλήμαςα ςῶμ ἀμθοώπχμ, ςῆπ κξιμχμίαπ καί ἑμόπ 

ἑκάρςξσ ἀμθοώπξσ. Πξμξῦρε γιά ςξύπ πάρυξμςεπ, ςξύπ παοαπαίξμςεπ 

μέξσπ ρςά μαοκχςικά, ρςήμ πξομεία, ρςόμ παοαριςιρμό, ρςήμ ἀμεογία 

καςά ςόμ ἀπξρςξλικό λόγξ «ςίπ ἀρθεμεῖ, καὶ ξὐκ ἀρθεμῶ; ςίπ 

ρκαμδαλίζεςαι, καὶ ξὐκ ἐγὼ πσοξῦμαι; » (Ποόπ Κξοιμθίξσπ Β΄ ια΄, 29).   
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παμαλάμβαμε ρσυμά ςό ἀνίχμα ςξῦ Καμξμικξῦ Δικαίξσ, ὅςι 

ὕφιρςξπ κοιςήπ μεςά ςόμ Θεό εἶμαι ὁ λαόπ καί ὅπχπ «ὁ Θεόπ ξὐ 

μσκςηοίζεςαι» (Ποόπ Γαλάςαπ ρς΄, 7) ςό ἴδιξ καί ὁ λαόπ.  

κκληριαρςικό ἀνίχμα εἶμαι αὐςό πξύ ρσμπεοιλήτθη καί ρςό 

Σύμςαγμα ςῆπ Παςοίδξπ μαπ ὅςι ἡ ςήοηρή ςξσ ἐπατίεςαι ρςό λαό. 

Βλέπεςε, ὅςι ξἱ πξλιςικξί δαμείζξμςαι ςξύπ καμόμεπ καί ςό πμεῦμα 

ςῆπ κκληρίαπ ἐμῷ ρσγυοόμχπ ἀπανιώμξσμ ςήμ κκληρία καί ςήμ 

παοάδξρή Τηπ πξύ ἐμέπμεσρε αὐςξύπ ςξύπ καμόμεπ.  

Γι’ αὐςό ὁ πιρςόπ λαόπ ςόμ ἀγάπηρε, ςόμ ἀπξδέυθηκε, ςόμ ἄκξσρε 

ςόμ πίρςεφε καί ςόμ ἐμπιρςεύθηκε .  

5) Ἤθελε μά εἶμαι ὅπχπ θά λέγαμε ρήμεοα ἐπίκαιοα ἐμεογόπ 

πξλίςηπ. Θεχοξῦρε ἀπανίχρη ςήμ ἀρτάλεια ςῆπ ἀποανίαπ, μά παοαμέμει 

ρςό ὑπξςιμηςικό πεοιθώοιξ ςῆπ κξιμχμίαπ καί ςῆπ ζχῆπ. Ἡ δοάρη ςόμ 

ἔςοετε. Ἡ κάθε ὥοα ςξσ, ἄμ καί πξςέ δέμ ςξῦ ἐπαοκξῦραμ, ἦςαμ 

δημιξσογική. 

6) Ἐογαζόςαμ ρσμευῶπ καί δημιξσογξῦρε. Ὅρα ἀδσμαςξῦραμ μά 

ποάνξσμ ἄλλξι ἀμαλάμβαμε μά ςά διεκπεοαιώρει ὁ ἴδιξπ μέ ἐπιςσυία. 

ογαζόςαμ μύυςα καί ἡμέοα. 

7) Ἀμςιμεςώπιζε μέ μακοξθσμία ςήμ ἀομηςική κοιςική ςῶμ 

ἐυθοῶμ ςξσ ρςό ποόρχπό ςξσ πξύ πεοιεῖυε κακόςηςα, υσδαιόςηςα,  

ρσκξταμςία ρέ ςέςξιξ ρημεῖξ πξύ μεοικξί παοενηγξῦραμ ςήμ ἀμενικακία 

καί ρσγυχοηςικόςηςά ςξσ θεχοώμςαπ ςεπ ἀδσμαμία ςξσ. 

Παοέρςημ μάοςσπ ρέ ρκημέπ πξύ μεοικξί ἀπό ςξύπ πιό ρκληοξύπ 

ἐπικοιςέπ ςξσ καί μάλιρςα γιά θέμαςα πξύ ξἱ ἴδιξι παοαπξιξῦραμ  ἤ 

μεγαλξπξιξῦραμ ρκόπιμα ἤουξμςξ καί ςξῦ ζηςξῦραμ ρσγγμώμη. Κι 

ἐκεῖμξπ ςξύπ ἔδιδε ςήμ εὐυή ςξσ.  

8) Δέμ ἔκοσφε πξςέ ςίπ ἀουέπ ςξσ ςίπ ρκέφειπ ςξσ, ςίπ ἐπιδιώνειπ 

ςξσ. Ὅπχπ μᾶπ ἔλεγε «ρκέπςξμαι τχμαυςά». Αὐςό πξλλξί ςό 
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ἐκμεςαλλεύςηκαμ πιρςεύξμςαπ, ὅςι καςά ςό κξιμῶπ λεγόμεμξ «ςόμ 

φάοεσαμ». Ἀλλά ὁ ἴδιξπ ἦςαμ ἕμα ἀμξιυςό βιβλίξ.  

μεῖπ πξύ ςόμ ζήραμε μπξοξύραμε μά ποξβλέφξσμε ςήμ 

ἀμςιδοαρή ςξσ ἤ ςήμ ἀπόταρή ςξσ ρέ ὑπξθέρειπ πξύ ςόμ ἀπαρυξλξῦραμ.  

Κοστή διπλχμαςία, μηυαμξοοατίεπ, δξλξπλξκίεπ, ὕπξσλεπ 

ἐπιθέρειπ  πξςέ δέμ υοηριμξπξίηρε ἴρχπ γι’ αὐςό ἦςαμ «εὐάλχςξπ» ἀπό 

ςξύπ ἐπικοιςέπ ςξσ.  

Τίπ μάυεπ ςίπ ἔδιδε καςά ποόρχπξ μέ γεμμαιόςηςα, ἀνιξποέπεια καί 

ὅλεπ ςίπ δσμάμειπ ςξσ 

9) Ἐμθξσριαζόςαμ ἀπό ςά μεγάλα ὁοάμαςα γιά ςήμ Ἐκκληρία, 

γιά ςήμ κξιμχμία, γιά ςήμ Παςοίδα, γιά ςήμ ξἰκξγέμεια, γιά ςήμ 

παιδεία. Ἀμςλξῦρε ἀπό ςήμ πμεσμαςικόςηςα ςῆπ παοαδόρεώπ μαπ καί ςῆπ 

ἱρςξοίαπ μαπ ἐκκληριαρςικῆπ καί ἐθμικῆπ ποόςσπα καί ἀγχμιζόςαμ μά ςά 

ποξβάλλει ἐμώπιξμ πάμςχμ.  

10)  Αἰρθαμόςαμ ὅςι ὤτειλε μά τοξμςίζει ὅλξσπ καί ὁ ἴδιξπ εἶυε 

παοαιςηθεῖ ἀπό ὅλα. Δέμ διεκδίκηρε ὁ,ςιδήπξςε γιά ςόμ ἑασςό ςξσ, 

ἐταομόζξμςαπ ςό  «Μηδεὶπ ςὸ ἑασςξῦ ζηςείςχ, ἀλλὰ ςὸ ςξῦ ἑςέοξσ ἕκαρςξπ... 

ἀποόρκξπςξι γίμερθε καὶ ᾿Ιξσδαίξιπ καὶ ῞Ελληρι καὶ ςῇ ἐκκληρίᾳ ςξῦ Θεξῦ, 

καθὼπ κἀγὼ πάμςα πᾶριμ ἀοέρκχ, μὴ ζηςῶμ ςὸ ἐμασςξῦ ρσμτέοξμ, ἀλλὰ ςὸ 

ςῶμ πξλλῶμ, ἵμα ρχθῶρι». (Ποόπ Κξοιμθίξσπ Α΄ ι΄ 24, 32-33)    

 


