
«Δοξάζω του Πατρός και του Υιού την δύναμιν και Πνεύματος Αγίου υμνώ
την εξουσίαν, αδιαίρετον, άκτιστον Θεότητα, την βασιλεύουσαν εις αιώνα
αιώνος.»

Μακαριώτατε και Θειώτατε Πάτερ και Δέσποτα, Πάπα και Πατριάρχα
Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής Κύριε μοι, Κύριε Θεόδωρε.

Εξοχώτατε κ. Υπουργέ.

Σεπτή των Ιεραρχών Χορεία, Τίμιον Πρεσβυτέριον, Χριστού Διακονία.

Σεβαστοί Εκπρόσωποι των Χριστιανικών Ομολογιών.

Εντιμώτατοι Εκπρόσωποι των Διπλωματικών και Παροικιακών Αρχών.

Λαέ του Κυρίου ευλογημένε, αδελφοί μου αγαπημένοι,

«Ου φέρει το μυστήριον έρευναν, πίστει μόνη τούτο πάντες δοξάζομεν...»

Με μόνο εφόδιο την πίστη μου προς τον Τριαδικό Θεό «ίσταμαι ενώπιον Σας
σήμερον» Μακαριώτατε Γέροντα για να λάβω από τα τίμια χέρια Σας τον τρίτο βαθμό
της ιερωσύνης, αυτόν του Επισκόπου. Ομολογώ ότι αισθήματα φόβου, αδυναμία και
δειλία με διακατέχουν αυτή την ώρα. Όμως αντλώ δύναμη από τον λόγο του προφήτη
Ησαΐα και αναφωνώ κατά το παράδειγμα εκείνου: «Ιδού Κύριε, εγώ ειμί, απόστειλον
με». Ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα της Εκκλησίας, δια της σεπτής επιλογής του
Προκαθημένου και της τιμίας ψήφου της Ιεραρχίας του Δευτερόθρονου Πατριαρχείου,
Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής,  εν πλήρει υπακοή, αναλαμβάνω εις το εξής
αποστολή δύσκολη αλλά και ευλογημένη και αρεστή στον Θεό. «Όστις Επισκοπής
ορέγεται, καλού έργου επιθυμεί» μας λέει ο Απόστολος Παύλος, διότι το επισκοπικό
αξίωμα δεν είναι κοσμική εξουσία, αλλά προϋποθέτει την θυσιαστική διάθεση του
υποψηφίου, κατά το πρότυπο της Σταυρικής Θυσίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού,
«υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας». Ο Επίσκοπος της Εκκλησίας
καθιστάμενος «θρόνων διάδοχος» των αγίων Αποστόλων, αλλά και των «τρόπων
αυτών μέτοχος», οφείλει να βαδίζει στα ίχνη τους και να ακολουθεί την πορεία τους,
«πληροφορών την διακονίαν του», «καθήμενος εις τόπον και τύπον Χριστού»
κατά τον άγιο Ιγνάτιο τον Θεοφόρο. Αναγνωρίζω και κατανοώ ότι η ανάδειξη μου σε
Επίσκοπο δεν είναι μία κοινωνική καταξίωση αλλά ανάληψη υψηλής ευθύνης ενώπιον
Θεού και ανθρώπων. Γι’ αυτό παρακαλώ, τον Πανοικτίρμονα Θεό να με ενισχύσει, για



να ανταπεξέλθω, με τις πενιχρές μου δυνάμεις, στα νέα μου καθήκοντα και να με
αξιώσει να σηκώσω τον Σταυρό της Αρχιερατικής Διακονίας «μετά φόβου, πίστεως
και αγάπης». Μεγαλύνω και ανυμνώ το Πανάγιο Όνομα του Κυρίου Ιησού «ότι
επέβλεψεν επί τον δούλον Του» και επεφύλαξε σ΄εμένα τον χοϊκό τέτοια τιμή, χάρη
και ευλογία. «Είη το Όνομα Κυρίου ευλογημένον εις τους αιώνας».

Αυτή την ιερή ώρα Μακαριώτατε, επιτρέψτε μου να επιστρέψω νοερά σαράντα
χρόνια πριν, όταν, μικρό παιδί, Σας πρωταντίκρυσα, νεαρό τότε διάκονο. Η
χαρισματική μορφή Σας εντυπωσίασε την παιδική μου ψυχή. Και όταν αργότερα είχα
την ευκαιρία να Σας ξανασυναντήσω πολλές φορές, ως αρχιμανδρίτη και
πρωτοσύγκελλο της ακριτικής μας Μητροπόλεως Λάμπης και Σφακίων, επιβεβαίωσα
τα χαρίσματα της προσωπικότητας Σας, την καλοσύνη, την ανεξικακία, την αγάπη και
την καλή Σας προαίρεση προς κάθε άνθρωπο. Σ’ αυτές τις αναμνήσεις έρχονται να
προστεθούν οι εντυπώσεις και οι εμπειρίες από την διακονία μου κοντά Σας τα
τελευταία τέσσερα χρόνια, όπου έζησα τον κόπο, τον πόνο, την αγωνία αλλά και το
όραμα Σας για το πολυεύθυνο έργο που έχετε αναλάβει ως Προκαθήμενος της
Ορθοδόξου Εκκλησίας σε ολόκληρη την αχανή Αφρικανική Ήπειρο. Η «αγαπώσα
καρδία» Σας ξεχειλίζει από θυσιαστική προσφορά για κάθε άνθρωπο, ανεξαρτήτου
φυλής, χρώματος, εθνικότητας ή και θρησκείας. Δεν θα ήταν καθόλου υπερβολή να πω
ότι, η άνευ όρων και ορίων αγάπη Σας ξεπερνά την μικρότητα και την κακία των
ανθρώπων και συγχωρεί όχι μόνο όσους Σας πίκραναν ή Σας στενοχώρησαν αλλά και
όσους Σας πόνεσαν ή και Σας έβλαψαν. Γι΄αυτό αισθάνομαι ευνοημένος και ευχαριστώ
τον Θεό που βρεθήκατε στο δρόμο μου, που έζησα και μαθήτευσα κοντά Σας και
διδάχθηκα από Εσάς την αγάπη, την συγχώρηση, την πίστη, την υπομονή, την
καρτερία αλλά και την ελπίδα και το όραμα για το μέλλον. Περιποιεί εξαιρετική τιμή και
αποτελεί ιδιαίτερη ευλογία για μένα το γεγονός ότι εντός ολίγου Εσείς, το πρότυπο των
παιδικών μου χρόνων,  θα μου μεταδώσετε την Χάρη της Αρχιερωσύνης, για την οποία
αισθάνομαι μικρός και ανάξιος και γι’ αυτό απεριόριστα ευγνώμων. Η σημερινή ημέρα,
είναι απόρροια της πατρικής Σας αγάπης προς το ταπεινό πρόσωπο μου, της
απέραντης και άδολης αγάπης του Πατέρα που παραβλέπει τυχόν αδυναμίες ή
ελλείψεις και εμπιστεύεται την καλή πρόθεση του παιδιού Του και το στηρίζει, του δίνει
την ευκαιρία να ανακαλύψει τις δυνατότητες του, το βοηθά να βρει την δύναμη να
ανοίξει τα φτερά του και να πετάξει στο δικό του ουρανό. Με δεδομένη την απέραντη
ευγνωμοσύνη μου προς το Σεπτό Πρόσωπο Σας, υπόσχομαι να δαπανήσω  τον εαυτό
μου για να εκπληρώσω τις προσδοκίες Σας και να ανταπεξέλθω στις απαιτήσεις της



υπεύθυνης αλλά και τιμιτικής θέσης του Πατριαρχικού Επιτρόπου Σας. Να είστε
σίγουρος ότι θα παραμείνω πάντοτε το στήριγμα και η παρηγοριά Σας όσοι πειρασμοί
κι αν προκύψουν κι όσα αγκάθια κι αν φυτρώσουν στην πορεία. Σας ευχαριστώ από τα
βάθη της καρδιάς μου. Στο Πρόσωπο Σας επιτρέψτε μου ευσεβάστως να ευχαριστήσω
και τους Αγίους Αρχιερείς  τους συγκροτούντες την Αγίαν και Ιεράν Σύνοδον του
Πατριαρχείου μας για την τίμια ψήφο τους.

Θα ήθελα επίσης, τούτη την ώρα, να ευχαριστήσω όλους όσους, με οποιοδήποτε
τρόπο, με ευεργέτησαν, μου συμπαραστάθηκαν και με τίμησαν, με την φιλία,  την
συμπάθεια  και την εκτίμησή τους, στη μέχρι τώρα πορεία της ζωής μου, είτε
βρίσκονται ανάμεσα μας, είτε συμμετέχουν νοερά από μακριά, είτε παρακολουθούν
από την αιωνιότητα, ακόμη και εκείνους που μου παρείχαν κόπους, πόνους και
εμπόδια γιατί με τον τρόπο τους με ωφέλησαν πνευματικά. Ευχαριστώ και όλους εσάς
που ήρθατε σήμερα  εδώ στον ιστορικό, πατριαρχικό ναό του Αγίου Νικολάου, να
μοιραστείτε τη χαρά μου και να προσευχηθείτε για μένα. Πρωτίστως ευχαριστώ τους
ανθρώπους που με έφεραν στη ζωή και με μεγάλωσαν, τους γονείς μου, αλλά και τα
αδέλφια μου για όσα πρόσφεραν και συνεχίζουν να  προσφέρουν στην οικογένεια μας
και για τη στήριξη που εξακολουθούν να μου παρέχουν. Ευχαριστώ τους συγγενείς,
τους συντοπίτες και τους φίλους που ήρθατε από την πατρίδα ή από αλλού στο
εξωτερικό και «οδεύσατε οδόν μακράν» για να είστε μαζί μου αλλά και όσους ήρθατε
από κοντά, τους αξιότιμους προύχοντες και τους αγαπητούς συμπαροίκους της
Ελληνικής Παροικίας Καΐρου καθώς και της Κοινότητας των αραβοφώνων αδελφών
μας. «Μνησθείη Κύριος ο Θεός» του κόπου και της αγάπης σας.

 Ευγνώμονες ευχαριστίες απευθύνω στους Αγίους Αρχιερείς, που πλαισιώνουν
σήμερα το Ιερό Θυσιαστήριο και συλλειτουργούν το Μυστήριο της προσωπικής μου
Πεντηκοστής,  για την ευλογητή  παρουσία και συμμετοχή τους. Ιδιαιτέρως ευχαριστώ
τον παλαιό γνώριμο Σεβ. Μητροπολίτη Κισσάμου και Σελίνου κ. Αμφιλόχιο, τον
παραδελφό Σεβ. Μητροπολίτη Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλο στο πρόσωπο του
οποίου χαιρετίζω τον κλήρο και τον ευγενή λαό της επαρχίας Σητείας όπου έκανα τα
πρώτα βήματα της ιερατικής μου πορείας, τον Σεβ. Μητροπολίτη Μέμφιδος κ.
Νικόδημο για την μέχρι σήμερα αγαστή συνεργασία μας και την εμπιστοσύνη του στο
πρόσωπο μου. Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνω στον Σεβ. Μητροπολίτη Κορίνθου κ.
Διονύσιο για την, από το περίσευμα της αγάπης του,  πολύτιμη αρωγή και στήριξη του.
Ευχαριστώ ακόμη τον Σεβ. Αρχιεπίσκοπο Σιναίου κ. Δαμιανό για τον κόπο του να έρθει
σήμερα κοντά μας, τον Πανοσιολογ. Αρχιμ. Αθανάσιο Καραχάλιο Πρωτοσύγκελλο της



Ιεράς Μητρόπολης Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων και δι’ αυτού τον Επίσκοπο της
γενέτειρας μου Σεβ. Μητροπολίτη κ. Ειρηναίο, τον Καθηγούμενο της Ιεράς Μονής της
μετανοίας μου Αρχιμ. Φιλόθεο Σπανουδάκη, τον συμμαρτηρήσαντα με, κατά την εις
διάκονον χειροτονίαν μου, πνευματικό,  Αρχιμ. Γαβριήλ Τσάφο,  τον εφημέριο του
χωριού μου και μόνιμο λειτουργό της Παναγίας της Σελλιανής πρωτοπρεσβύτερο
Ιωάννη  Βάθη στο πρόσωπο του οποίου χαιρετίζω τους απανταχού Σελλιανούς.
Ευχαριστώ και όλους τους αδελφούς και φίλους κληρικούς που με τιμούν με την
παρουσία τους και την συμπροσευχή τους. 

Ευγνωμόνως επίσης μνημονεύω τον προσφάτως κοιμηθέντα αοίδιμο
Μητροπολίτη Ιεραπύτνης και Σητείας κυρό Ευγένιο από τον οποίο έλαβα τους δύο
πρώτους βαθμούς της ιερωσύνης, τον αοίδιμο Μητροπολίτη από Λάμπης και Σφακίων
Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κυρό Θεόδωρο, το όνομα του οποίου πήρα κατά την
μοναχική μου απόκαρση, τον μακαριστό ιερέα του χωριού μου παπά-Κωστή
Κουρμούλη, τον μακαριστό φίλο και προκάτοχο μου στη θέση του Μεγάλου
Εκκλησιάρχου Αρχιμ. Ισίδωρο Σαλάκο, τον ανάδοχο και τους δασκάλους μου, την
αγαπητή δασκάλα Χαριτίνη Παπακυρίλλου και όλους τους προαπελθόντες προγόνους
μου.

Μακαριώτατε Γέροντα, σε λίγο θα γονατίσω  στο Θυσιαστήριο όπου, πριν από
εκατόν είκοσι επτά ολόκληρα χρόνια, γονάτισε ο Άγιος Νεκτάριος για να λάβει την
αρχιερωσύνη από τον Πατριάρχη Σοφρώνιο. Δέος και συγκίνιση  πλημμυρίζουν την
ψυχή μου , δυσκολεύομαι να ατενίσω το μέγεθος και την δύναμη των γενομένων.
Τούτη την ώρα αισθάνομαι την ανάγκη να ζητήσω συγχώρηση από όλους όσους
έθλιψα, επίκρανα ή και έβλαψα στη ζωή μου και να επαναλάβω την ομολογία του
Ευγνώμονος Ληστού «Μνήσθητι μου Κύριε εν τη Βασιλεία Σου». Πριν εισέλθω εις
τα ενδότερα του καταπετάσματος επικαλούμαι την χάρη του Τριαδικού Θεού, το έλεος
του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, τη μεσιτεία της Παναγίας Μητέρας Του, τις πρεσβείες
του Αγίου Αποστόλου Μάρκου, ιδρυτού της Αλεξανδρινής Εκκλησίας, του Αγίου
Αποστόλου Τίτου πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Αγίων «παππούδων» της
Πατριαρχικής μας Επιτροπίας Νικολάου, Νεκταρίου και Ιωάννου του Ελεήμονος, του
προστάτου μου Αγίου Θεοδώρου του Τήρωνος, των αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων της
Ρεθύμνης, των Οσίων Πατέρων Ιωσήφ του Ηγιασμένου και Νικολάου του
Κουρταλιώτου καθώς και του σύγχρονου Οσίου  Πατρός Παϊσίου του Αγιορείτου τον
οποίο είχα την ευλογία να γνωρίσω από κοντά και να πάρω την ευχή του για να
συνεχίσω την πορεία μου στην Εκκλησία παρά τους λογισμούς και τις αμφιβολίες μου.



Και τώρα Μακαριώτατε, προσερχόμενος εις τα Άγια των Αγίων, παρακαλώ να
ενώσετε τις προσευχές Σας με αυτές των αγίων αρχιερέων, των αδελφών
πρεσβυτέρων και διακόνων και σύνολου του πιστού λαού  «ίνα θυσία ευρεθώ τω
Θεώ» και να αξιωθώ εν ημέρα κρίσεως να ακούσω της μακαρίας Του φωνής «ευ
δούλε αγαθέ και πιστέ! επί ολίγα ης πιστός, επί πολλών σε καταστήσω, είσελθε
εις την χαράν του Κυρίου σου».

Ο Θεός ιλάσθητι μοι τω αμαρτωλώ.

 


