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Μακαριώτατε Πάτερ και Δέσποτα,

Τα μάτια μου βουρκώνουν από συγκίνηση τούτη την Ιερή στιγμή όταν αναλογίζομαι 
το βάρος του μεγάλου αυτού Μυστηρίου που θα συντελεστεί σε λίγη ώρα. Μέσα στην
«πυρωμένη» ατμόσφαιρα της λειτουργικής μας συνάξεως, ολοπρόθυμα 
αυτοπροσφέρομαι στο Μεγάλο Θεό, που με το Άγιό του Πνεύμα, διά των τιμίων σας 
χειρών, θα αλλοιώσει την ύπαρξή μου. Καλούμε να εισέλθω εις τις τάξεις των 
διακόνων της εκκλησίας του Χριστού μας, να γίνω διάκονος, μαθητής του γνήσιος, 
αληθής απόστολος και δούλος πιστός στον αμπελώνα Του. Ζητώ με πόθο να πάρω 
την Θεία Χάρη. Θέλω άμεσα, υπαρξιακά, να ζήσω το θαύμα που θα επιτελεστεί. Να 
ανέβω ελεύθερα και συνειδητά τα σκαλοπάτια του Ιερού Θυσιαστηρίου, να αισθανθώ
το θαύμα της Ιερωσύνης. Μέσα σε μια εποχή, την εποχή μας, πνευματικά ανάπηρη 
και γνωσιολογικά εγκλωβισμένη, που δεν διαθέτει πολλές φορές τον απαραίτητο 
δέκτη για να συλλάβει αυτό το θαύμα, γιατί έχει ακρωτηριασμένα τα αισθητήρια της 
ψυχής, με τον στενό κύκλο της ορατότητάς της συννεφιασμένο, αυτό ακριβώς το 
θαύμα με συνέπαιρνε και με συγκλόνιζε από τα παιδικά μου χρόνια. Η θέα του 
εσταυρωμένου Λυτρωτού θα μου υπενθυμίζει το μεγάλο μου χρέος..Ότι η Ιερωσύνη 
πρέπει να είναι «Μαρτυρία» και «Μαρτύριο». Λόγος αληθείας που θα αναγγέλλει τη 
Σάρκωση και τη Σταύρωση και πόθος αγάπης που θα φτάνει στην θυσία. Επιθυμώ 
Μακαριώτατε, κάθε μου λόγος, κάθε στιγμή της ζωής μου, κάθε σκίρτημα της καρδιάς
μου, κάθε οραματισμός και κάθε νοσταλγία, να αποτελέσουν μια λεπτομέρια στο 
έργο του Θεού και στα Μυστήρια του Θεού. Θα προσπαθήσω, με την δική σας 
έμπνευση και την δική σας πατρική καθοδήγηση, να μελετώ την πραγματικότητα του 
κόσμου, να γνωρίσω την δομή του, να διακρίνω τους στόχους του και να μπώ στους 
βαθύτερους καημούς και στα προβλήματά του. Μα ταυτόχρονα, να μένω «ξένος», να
γίνομαι συνεχώς με την όλη παρουσία και στάση μου, ο διάκονος του μηνύματος της 
Λύτρωσης, ο υπηρέτης της ευαγγελικής αλήθειας και ο οραματιστής και οδηγός της 
αιωνιότητας.

Θα ήθελα τούτη την Ιερή στιγμή, της προσωπικής μου Πεντηκοστής, να ανατρέξω σε 
όλους εκείνους που συνετέλεσαν στην κατά Θεόν επίδοση και ψυχική μου 
«καλλιέργεια». Πρωτίστως ευχαριστώ ολόψυχα τους αγαπημένους μου γονείς, 
π.Σπυρίδωνα και Μαργαρίτα, για όλα όσα μου προσέφεραν όλα αυτά τα χρόνια, που 
με γαλούχησαν με τα νάματα της Ορθοδοξίας και καλλιέργησαν και γιγάντωσαν την 
κλήση, που ο Θεός είχε φυτέψει στην παιδική ψυχή μου. Παράλληλα θα ήθελα να 
καταθέσω ευχαριστίες προς τα πεθερικά μου, Αναστάσιο και Φωτεινή, οι οποίοι από 
την πρώτη στιγμή με περιέλαβαν με αγάπη και με έκαναν να νιώθω πραγματικό παιδί
τους. Μαζί δε με τους γονείς μου, ευχαριστώ και τα αδέρφια μου, π.Εμμανουήλ, 
Ευανθία, Σοφία-Μαρία, Ηλία και Ολυμπία και τις οικογένειες τους, για την αγάπη και 
την συμπαράστασή τους. Θερμά επίσης ευχαριστώ, όλους τους δικούς μου 
ανθρώπους που παρευρίσκονται αυτή την ώρα της χαράς και της ευθύνης μου και 
τους παρακαλώ να προσεύχονται για μένα.



Ευχαριστίες οφείλω στον Πνευματικό μου Πατέρα, Πρωτοπρεσβύτερο Γεώργιο 
Τσελαλίδη, διότι με αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή με πατρική αγάπη και 
έμπρακτο ενδιαφέρον για την πνευματική μου προκοπή και την είσοδό μου στα 
«ενδότερα του καταπετάσματος», και τον παρακαλώ να εύχεται για μένα. 

Ολοκαρδίως οφείλω σεβασμό και ευχαριστίες στον Πρωτοσύγκελλο της Ιεράς 
Αρχιεπισκοπής Αθηνών, Πανοσιολογιώτατον Αρχιμανδρίτην Συμεών Βολιώτη, για το 
αμέριστο ενδιαφέρον και την αγάπη του στο πρόσωπό μου.

 Επιτρέψατέ μου Μακαριώτατε, να ευχαριστήσω από καρδιάς την αγαπημένη μου 
σύζυγο Θεογνωσία, η οποία από την πρώτη στιγμή ενστερνίστηκε πλήρως την 
επιθυμία μου για την Ιερωσύνη και δέχθηκε με Θείο ζήλο και αυταπάρνηση, να 
σηκώσει μαζί μου αυτόν τον Σταυρό. Θεογνωσία μου, δοξάζω τον Θεό που σε 
οδήγησε στην ζωή μου και σου είμαι ευγνώμων για την αγάπη και την στήριξη σου, η
οποία συνέβαλε οριστικά στην απόφασή μου αυτή. 

Τέλος, τον λόγο στρέφω σε εσάς, Μακαριώτατε Πάτερ και Δέσποτα, που είσθε ο 
πραγματικός πατέρας που αγκαλιάζει, στηρίζει και προστατεύει τα παιδιά του. Είσθε 
εκείνος που δίνει στοργή και προοπτική στους διακόνους και στους ανθρώπους της 
Εκκλησίας να αποδείξουν στον Θεό και στον Λαό Του, την ιεραποστολή, την 
αυτοθυσία για τον Κύριό μας και την θυσιαστική διακονία στο πλήρωμα της 
Εκκλησίας Του. Πάντα θα εμπνέομαι από το Αποστολικό σας έργο, την αγάπη σας, 
τις θυσίες σας και πάντα θα βρίσκομαι δίπλα σας ως διάκονος και βοηθός. 
Προσεύχεσθε παρακαλώ για την ελαχιστότητά μου. Να κατευθύνει ο Παράκλητος τις 
πράξεις και τα διανοήματά μου. Την ψυχή και την καρδιά μου. Εναποθέτω την 
ύπαρξή μου στον Θεό και αφήνομαι στα δικά σας τίμια χέρια Μακαριώτατε Πάτερ, να 
με οδηγήσουν στα κράσπεδα του Ιερού Θυσιαστηρίου ώστε να καθίσταμαι «ημέραν 
καθ’ημέραν», αγαθός και πιστός διάκονος στον αμπελώνα του Κυρίου μας.


