
Προσφώνησις Ἀρχιµ. Ἰωσήφ,  
Καθηγουµένου Ἱ. Μονῆς Ξηροποτάµου Ἁγίου Ὄρους  

Σεβασµιώτατε Μητροπολίτα Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καὶ Ἀρδαµερίου κ. 
Θεόκλητε, 
Σεβαστοὶ καὶ ἀγαπητοὶ ἀδελφοὶ καὶ πατέρες, 
Εὐλαβέστατε διάκονε Μιχαήλ, 
Εὐσεβὲς ἐκκλησίασµα, 
Αὐτὴν τὴν εὔσηµο καὶ χαρµόσυνο στιγµή γιὰ τὴν τοπικὴ Ἐκκλησία καὶ τὴν ἐνορία 

τοῦ Προφήτου Ἠλιοὺ Πετροκεράσων µοῦ ἔρχεται στὸν νοῦ ὁ ὄγδοος Ἀναβαθµὸς τοῦ 
βαρέως ἤχου: 
Κύκλῳ τῆς τραπέζης σου, ὡς στελέχη βλέπων τὰ ἔκγονά σου, χαῖρε εὐφραίνου, 

προσάγων ταῦτα, τῷ Χριστῷ Ποιµενάρχα. 
Τὸν ὁποῖον ἀναβαθµό, ποίηµα τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου, ἑρµηνεύοντας 

ὁ Ἅγιος Νικόδηµος ὁ Ἁγιορείτης στὸ βιβλίο του Νέα Κλῖµαξ, γράφει τὰ ἑξῆς: 
Ἀπευθύνεται ὁ Ἀναβαθµός αὐτός ἰδιαιτέρως στοὺς Ποιµένες, Ἀρχιερείς καὶ  

Πνευµατικοὺς καὶ Διδασκάλους. Γι᾽ αὐτό καὶ λέει ὁ µελωδός, µεταποιώντας τὰ 
παραπάνω λόγια του Δαβίδ: 

«Ὦ ποιµενάρχα, δηλαδή, ποιµένα καὶ πρόεδρε καὶ διδάσκαλε τῆς κάθε µητροπόλεως 
καὶ ἐπισκοπῆς καὶ ἐκκλησίας· βλέποντας ἐσύ τὰ ἔκγονά σου, δηλαδή τὰ παιδιά, τὰ 
ὁποία γεννήθηκαν καὶ µεγάλωσαν ἀπὸ σένα, µέσα στὴν εὐσέβεια καὶ στὸν ἐνάρετο 
τρόπο ζωῆς, βλέποντάς τα λέω αὐτά, νὰ βρίσκωνται γύρω ἀπό τὸ τραπέζι σου καὶ νὰ  
πεινοῦν καὶ νὰ ζητοῦν ἀπό σένα τὴν ἀθάνατη καὶ λογικὴ τροφὴ τῆς θείας διδασκαλίας, 
νὰ χαίρεσαι καὶ νὰ εὐφραίνεσαι πνευµατικά. Διότι, τὸ νὰ πεινοῦν τὰ πνευµατικά σου 
παιδιὰ καὶ νὰ σὲ περικυκλώνουν ζητὠντας τροφὴ πνευµατική, αὐτὸ εἶναι σηµάδι πὼς 
βρίσκονται σὲ καλὴ πνευµατικὴ κατάσταση. Εἶναι τὸ ἴδιο, ὅπως τὸ νὰ  πεινᾶ κάποιος 
σωµατικὰ καὶ νὰ ζητάῃ τὴν ὑλικὴ τροφή, γιὰ νὰ φάῃ, αὐτό εἶναι ἀπόδειξη καὶ σηµάδι 
πὼς τὸ σῶµα εἶναι ὑγιές καὶ δυνατό, ἔτσι καὶ τὸ νὰ ζητάῃ κάποιος νὰ ακούσῃ λόγο 
σωτήριο καὶ ψυχωφελῆ, εἶναι πολὺ µεγάλο καὶ ἀναντίρρητο σηµάδι τῆς ὑγιοῦς 
καταστάσεως τῆς ψυχῆς. Νὰ εὐφραίνεσαι δὲ ἐπιπλέον καὶ διότι βλέπεις τὰ τέκνα σου, 
ποὺ προοδεύουν, κρατώντας τὰ ἀειθαλῆ κλαδιά τῶν ἀρετών καὶ τῶν καλῶν ἔργων». 
Ὁ π. Μιχαήλ, ἀφοῦ ἄφησε τὴν πατρίδα του ὅπως ὁ Ἀβραάµ καὶ ὡδηγήθηκε µὲ τὴν 

οἰκογένειά του ἀπὸ τὴν Πρόνοια τοῦ Θεοῦ στὴν Ἑλλάδα καὶ τὰ Πετροκέρασα, 
προσφέρεται σήµερα ἀπό τὸν Ποιµενάρχη τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας ὡς θυσία ἄµωµος 
στὸ θυσιαστήριο αὐτοῦ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, στὸ ὁποῖο θὰ στηρίξῃ σταυρωτὰ τὶς 
παλάµες του κλίνοντας τὰ γόνατα καὶ τὴν κεφαλή, γιὰ νὰ λάβῃ ἀπὸ τὸν Ἀρχιερέα τὶς 
προχειριστικὲς καὶ ἁγιαστικὲς εὐχὲς τῆς Ἱερωσύνης καὶ νὰ γίνῃ ἔτσι, κατὰ τὴν ἀρχαία 
παράδοσι, ὁ ἱερεὺς αὐτοῦ τοῦ θυστιαστηρίου γιὰ ὅλη του τὴν ζωή. 
Τὰ καθήκοντα καὶ οἱ εὐθῦνες πολλές. Θὰ συνοδεύῃ τοὺς Πετροκερασιῶτες µὲ τὰ 

µυστήρια τῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ τὴν γέννησι µέχρι τὸν θάνατο, θὰ τοὺς εὐαγγελίζεται 
τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ, θὰ ἀκούῃ τὰ βάσανά τους καὶ θὰ τοὺς συµβουλεύῃ δεόντως. 
Ὅµως σὲ ὅλα αὐτὰ θὰ τὸν ἐνισχύῃ καὶ θὰ τὸν φωτίζῃ ἡ πανσθενουργὸς Χάρις τοῦ 
Θεοῦ, τὴν ὁποία θὰ λάβῃ σήµερα ἀπὸ τὸ Μυστήριο τῆς Ἱερωσύνης. 
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Γιὰ τὴν εὐθύνη ποὺ έχει ο ἱερεύς, σκέφτοµαι τὰ λόγια τοῦ Ἰσαπόστολου καὶ 
Διδασκάλου τοῦ Γένους Ἁγίου Κοσµᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ ποὺ ἔλεγε: «Νὰ στοχασθῇς πὼς 
οἱ φοῦντες ποὺ εἶναι στὸ πετραχήλι τὸ ὁποῖο ἔχεις κρεµασµένο στὸ λαιµό, δὲν εἶναι 
φοῦντες ἀλλὰ οἱ ψυχὲς τῶν χριστιανῶν. Καὶ µία ψυχὴ νὰ χαθῇ ἀπὸ αὐτὲς, ἔχει ὁ Θεὸς 
νὰ τὴ ζητήσῃ ἀπό τὸν λαιµό σου ἐν ἡµέρᾳ κρίσεως». Ἀκόµα θυµᾶµαι τοὺς λόγους 
«Περί Ἱερωσύνης» τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόµου ποὺ ὑπογραµµίζει: «Γνωρίζω τὸ µέγεθος 
αὐτῆς τῆς ὑπηρεσίας καὶ τὴν µεγάλη δυσκολία τοῦ ἀξιώµατος. Τὴν ψυχὴ τοῦ 
Ἱερωµένου ταράσσουν περισσότερα κύµατα ἀπὸ τοὺς ἀνέµους ποὺ ταράσσουν τὴν 
θάλασσα». Καὶ συνεχίζει ὁ Χρυσοστοµικὸς κάλαµος: «Ἡ ψυχὴ τοῦ Ἱερέως πρέπει νὰ 
λάµπῃ ὡς τὸ φῶς τὸ καταυγάζον τὴν οἰκουµένη· …οἱ Ἱερεῖς πρέπει νὰ εἶναι τὸ ἁλάτι 
τῆς γῆς». 
Τὰ χέρια τοῦ ἱερέως πρέπει νὰ εἶναι καθαρὰ ἀπὸ ἀδικίες διότι θὰ τὰ δανείζει στὸν 

Μεγάλο Ἀρχιερέα Χριστὸ καὶ µὲ αὐτὰ θὰ προσεγγίζῃ τὴν ἁγία Τράπεζα καὶ θὰ ψαύῃ 
τὰ Ἅγια. 
Ἀλλὰ ἐπιστρέφοντας στὸν Ἅγιο Κοσµᾶ τὸν Αἰτωλό, ἀκοῦµε ἀπὸ τὸ εὐλογηµένο 

στόµα του: 
«Νὰ προσέχετε, ἀδελφοί µου, οἱ κοσµικοὶ νὰ µὴ κατηγορῆτε τοὺς παπάδες σας, νὰ  

µὴ τοὺς ὑβρίζετε καὶ νὰ µὴ τοὺς παραµελῆτε, διότι βάνετε φωτιὰ καὶ καίεσθε. 
Διότι οἱ παπάδες εἶναι ἀνώτεροι ἀπὸ τοὺς Ἀγγέλους καὶ ἀπὸ τοὺς Βασιλεῖς. Ἐγώ, 

ἀδελφοί µου, ἡ γνώµη µου ἔτσι µὲ λέγει νὰ κάµω. 
Ἐὰν ἀπαντῶ ἕνα παπᾶ καὶ ἕνα βασιλέα, µὲ φαίνεται εὔλογον τὸν παπᾶ νὰ βάλω νὰ 

καθήσῃ ὑψηλότερα ἀπό τὸν βασιλέα. Καὶ ἐὰν ἀπαντήσω ἕναν παπᾶ καὶ ἕναν ἄγγελον, 
πρῶτα θὰ χαιρετήσω τὸν παπᾶ καὶ ἔπειτα τὸν ἄγγελον. 
Διότι, ἀδελφοί µου, ὁ ἱερεὺς εἶναι ἀνώτερος καὶ ἀπό τὴν ἁγίαν Τράπεζαν, ἀνώτερος 

καὶ ἀπὸ τὸ ἅγιον Ποτήριον· διότι τὸ ἅγιον Ποτήριον εἶναι ἄψυχον, µὰ ὁ ἱερεὺς 
µεταλαµβάνει τὰ Ἄχραντα Μυστήρια καθ᾽ ἑκάστην ἡµέραν, τὸ τίµιον Σῶµα καὶ Αἷµα 
τοῦ Κυρίου µας Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ Θεοῦ. 
Ἐγώ, ἀδελφοί µου, δὲν ἔχω καµίαν κατηγορίαν νὰ κάµω τῶν παπάδων, διότι εἶναι 

παπάδες καὶ ἔχουν τὸν Χριστὸν ὅπου τοὺς παιδεύει καὶ ὅ,τι σφάλµα κάµουν οἱ 
παπάδες, ἔχει ὁ Χριστός µας ράβδον σιδηρᾶν δι᾽ αὐτούς» . 1

Καὶ τώρα Κύριε ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστέ, Μεγάλε Ἀρχιερεῦ, ἀπόλαβέ σου τὸν λάτριν 
π. Μιχαήλ, διὰ τοῦ καλοῦ σου ποιµένος Θεοκλήτου καὶ ἀνάδειξον αὐτὸν ἄξιον 
ἐργάτην τοῦ ἀµπελῶνος Σου. Ἀµήν. 
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