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ΝΕΟΧΕΙΡΟΤΟΝΗΘΕΝΤΟΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΥ

«Μακαριώτατε Πάτερ και Δέσποτα,

Σεβασμιώτατοι, Θεοφιλέστατοι, Σεβάσμιοι Πατέρες, Εντιμότατοι Άρχοντες, Άδελφοι εν Χριστώ, 
άνθρωποί του Θεού αγαπημένοι.

Είναι μια μοναδική και ιδιαίτερη στιγμή της ζωής μου. Προσέρχομαι στο Άγιο θυσιαστήριο για να 
λάβω ο ελάχιστος, την χειροτονία εις τον τρίτο Βαθμό της Ιερωσύνης, το Αρχιερατικό αξίωμα. 
Βρίσκομαι σε απόρια μπροστά σ’ αυτό το μεγάλο Μυστήριο. Ευρισκόμενος ενώπιόν Σας 
Μακαριώτατε Πατριάρχα, τα λόγια είναι αδύνατα να εκφράσουν τούτο το μέγα και παράδοξο 
μυστήριο, γι’ αυτό επιτρέψτε μου να αναφερθώ μονάχα σε μερικά στάδια τις ταπείνης μου πορείας 
έως τη σήμερα, εκφράζοντας τις θερμές μου ευχαριστίες.

Φέρνω στην μνήμη μου αναμνήσεις απο τα παιδικά μου χρόνια. Την επιθυμία μου να αφιερώσω 
την ζωή μου στην διακονία του Κυρίου και της Εκκλησίας μας, με την καθοδήγηση των 
αγαπημένων γονιών μου, Μακάριο και Νικολέττα, οι οποίοι μάς έμαθαν ως ουσιαστικότερο 
πράγμα στην ζωή, την καλή σχέση μας με τον Θεό, με τον Κύριό μας Ιησού Χριστό και με τον 
κάθε συνάθρωπο. Τους ευγνωμονώ από καρδιάς!

Πολύ σπουδαία και καθοριστική υπήρξε η συνεισφορά, από τον Πνευματικό Πατέρα και Δεσπότη 
μας τον μακαριστό Μητροπολίτη Καμπάλας Θεόδωρο Nankyama, κοντά στον οποίο πολλά 
διδαχθήκαμε (και με τον οποίον Μακαριώτατε υπήρξατε αγαπημένοι και συνονόματοι).

Αλλά και μετά την κοίμησή του, ο Θεός μάς έστειλε και άλλο Πατέρα και Πνευματικό καθοδηγητή,
τον πολυσέβαστο Γέροντα Μητροπολίτη Καμπάλας κ. Ιωνά, του οποίου την αγάπη και την 
εμπιστοσύνη στο πρόσωπο μου θυμάμαι από τα πρώτα εκείνα χρόνια που ήρθε ως νέος 
Μητροπολίτης στην Καμπάλα.

Μετά τα σχολικά μου χρόνια, με δική του ευλογία έφυγα για Θεολογικές σπουδές στην Αθήνα, 
πράγμα για το οποίο πάντα τον ευγνωμονώ. Ενθυμούμενος τα πρώτα φοιτητικά μου χρόνια στην 
Αθήνα, οφείλω να  αναφερθώ στους πατέρες της Ι. Μονής Αγ. Παρασκεύης στο Μάζι των 
Μεγάρων, οι οποίοι υπήρξαν για μένα οι πνευματικοί  προστάτες,  η πρώτη μικρή οικογένεια στην 
Ελλάδα, στους οποίους κατέφευγα πολλές φορές για πνευματική καθοδήγηση και βοήθεια. 
Μνημονεύω επίσης και τον αγαπημένο θείο και νονό μου τον Ελλισαίο Λουλέ, δεν τον ξεχνώ, ο 
Κύριος να τον αναπαύσει!

Με το πέρας των πανεπιστημιακών μου σπουδών, η πρόνοια του Θεού, άνοιξε μια νέα σελίδα στη 
ζωή μου, με τη συνάντηση και γνωριμία μου με τον πνευματικό μου πατέρα, πολυσέβαστο 
Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ρόδου κ.Κύριλλο.

Ενημερώνοντας τον Αγ. Καμπάλας, έλαβα την ευχή του να συνεχίσω την πορεία μου κοντά στον 
Σεβασμιώτατο κ. Κύριλλο, με  του οποίου την ευλογία, συμβουλή και καθοδήγηση, θα εγκατέλειπα
την Αθήνα για να εγκατασταθώ στο όμορφο νησί της Ρόδου και στην Ιερά Μονή της Παναγίας της 
Σκιαδενής. Εκεί, μετά από λιγο καιρό, έβαλα μετάνοια  και ο Δεσπότης μου με έκειρε Μοναχό. 
Απο τα σεπτά χέρια του έλαβα και τη Χειροτονία εις Διάκονο και Πρεσβύτερο. Η μεγάλη 
εκκλησιαστική προσφορά του, ο σεβασμός στην εκκλησιαστική ευταξία και την απλότητά του, με 
δίδαξαν πολλά. Αλλά και η πατρική αγάπη του προς το πρόσωπό μου, με ενεθάρρυνε στο ιερατικό 



μου στάδιο. Είναι αλυσμόνητες οι εμπειρίες που φέρω στο νου μου στο Μοναστήρι της μετανοίας 
μου,  την «Κυρά τη Σκιαδενή», μαζί με τον πολυσέβαστο Καθηγούμενό μας Αρχιμ. Γεννάδιο και 
την όλη Αδελφότητα, τους οποίους ευχαριστώ για την άμετρη αγάπη τους.

 Επί 3 έτη διακόνησα στην Ι. Μητρόπολη Ρόδου με υπέροχους αδελφούς και συνεργάτες στην 
εκκλησιαστική διακονία αλλά και  πλήθος αξίων ανθρώπων από το νησί της Ρόδου.

Απο εκεί, Μακαριώτατε, όταν ήρθε ο καιρός που ώρισε ο Κύριος, κατόπιν συνεννόησης με τον 
Άγιο Ρόδου, με καλέσατε να έλθω κοντά σας εδώ στην Αλεξάνδρεια, όπου με πολύ χαρά και 
ενθουσιασμό υπάκουσα, σαν από τη φωνή του Θεού,  το τίμιο κάλεσμα σας.

Όλο αυτόν το διάστημα, διακονώντας πλησίον σας Μακαριώτατε, μέσα στο μεγάλο πανεπιστήμιο 
της Πατριαρχικής Αυλής, πολλά διδάχθηκα και βίωσα κοντά στην αγάπη Σας. Ευχαριστώ τον 
Σεβασμ. Άκκρας και Πατριαρχικό Επίτροπά Σας κ. Νάρκισσο, καθώς και όλους του εκλεκτούς 
αδελφούς της Αυλής, για την άψογη αγάπη και αρμονική συνεργασία που είχαμε.

Η Χάρις, η πρόνοια και το έλεος του Πανάγαθου Θεού, κατόπιν Σεπτής προτάσεώς σας, με εξέλεξε
Επίσκοπο της νεοσύστατης Επισκοπής Γκούλου και Ανατολικής Ουγκάντας. Προσευχηθείτε η 
χάρη του Θεού να μου δώσει δύναμη και φώτιση, να φανώ άξιος της ευθύνης που λαμβάνω 
σήμερα. Θα καταβάλω κάθε προσπάθεια για το καλό της Εκκλησίας. Και αν δεν μπορέσω να λύσω 
κάποια τυχόν προβλήματα της Εκκλησίας, εύχομαι να μην προσθέσω.

Έχω όλη την ελπίδα ότι ο Μέγας Ποιμένας Κύριός μας, θα είναι βοηθός μου στη δύσκολη 
αποστολή που με περιμένει. Καλούμαι να επισκοπεύω την τοπική Αγία Εκκλησία, σε ένα τόπο που 
εξακολουθεί να υποφέρει από τις συνέπειες των εμφύλιων πολέμων, την εκμετάλευση  από 
εσωτερικά και εξωτερικά συμφέροντα, τη φτώχεια, τα προβλήματα υγείας, την έλλειψη 
εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων, την απουσία οικονομικής ικανότητας των γονέων να εκπαιδεύσουν
τα παιδιά τους, την δράση πολλών θρησκευτικών ομάδων, πολυάριθμων ομολογιών και 
διδασκαλιών, που αποπροσανατολίζουν τους ανθρώπους του Θεού σε εκείνες τις περιοχές.

Σε όλα αυτά καλούμαστε να συνεχίσουμε και να αυξήσουμε το ιεραποστολικό μας έργο, 
κηρύσσοντας το Ευαγγέλιο του Χριστού της αγάπης, της δικαιοσύνης και της ελπίδας, 
εκφράζοντας εμπρακτά την αλληλεγγύη μας εν Χριστώ, ανακουφίζοντας τους ταλαιπωρημένους 
αδελφούς.

Είμαι βέβαιος, ότι η δημιουργία της νεάς αυτής Επισκοπής, θα δώσει ώθηση στην όλη ιεραποστολή
της Εκκλησίας μας στην Ουγκάντα, η οποία οφείλει και αξίζει, Μακαριώτατε, να βρίσκεται στην 
πρώτη γραμμή του Ιεραποστολικού έργου, δυναμικά όπως από τα πρώτα της χρόνια. Διότι εκεί, 
στην Ουγκάντα ξεκίνησε η Ορθόδοξη Ιεραποστολή στην υποσαχάρια Αφρική, από το μεγάλο έργο 
των αειμνήστων Ουγκαντέζων πατέρων πρωτεργατών της Ορθοδοξίας, Χριστοφόρο Σπάρτα και 
Οβαδία, οι οποίοι μόνοι τους αναζήτησαν την Ορθοδοξία. 

Η Θεία Χάρη τούς οδήγησε σε επαφή με το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας, το οποίο (επί Πατριάρχου 
κυρού Μελετίου) ανταποκρίθηκε γρήγορα και θερμά να τους αγκαλιάσει και να τους καθοδηγήσει, 
να τους εισάξει στην Ορθόδοξη πίστη και να φροντίσει την συνέχιση της μεγάλης ιεραποστολική 
δράσης, από την οποία σήμερα βλέπουμε μια Αφρική γεμάτη από Ορθόδοξη Ιεραποστολή. Ας είναι
η δική τους μνήμη αιώνια, καθώς και των συνεργατών που συνέχισαν το έργο, τον μακαριστό 
Μητροπολίτη Θεόδωρο Nankyama, τον π. Ειρηναίο Magimbi, τον π. Κύριλλο Pasha, πρωτοεργάτη 
στην Ανατολική Ουγκάντα, τον π. Ατίμ, πρωτοεργάτη στην Βόρεια Ουγκάντα, τους Έλληνες 
Πατέρες Ιεραποστόλους, που ενίσχυσαν πολύ την οργάνωση και συνέχιση της ιεραποστολής, όπως 
τον π.Νικόδημο Σαρίκα, τον π. Χρυσόστομο Παπασαραντόπουλο και άλλους.  Όλοι αυτοί, με 
μεγάλη αγάπη Κυρίου, αφοσίωση και στέρηση, δούλεψαν να διαδώσουν την Ορθόδοξη πίστη 



παντού. Ευχαριστούμε τον Θεό που τους έχουμε ως παραδείγματα μπροστά μας.

Μακαριώτατε, μετά τον Πανάγαθο Θεό, τη Υπεραγία Θεοτόκο και τους Αγίους της Εκκλησίας μας,
εκφράζω τις θερμές εγκάρδιες ευχαριστίες μου προς εσάς, ο οποίος ως Πατέρας της Αφρικανικής 
Ορθοδοξίας, ως Πατριαρχής της Αγάπης, ως ο κατ’εξοχήν Ιεραπόστολος και το πρότυπο όλων μας,
με δεχθήκατε με αγάπη και εμπιστοσύνη κοντά σας, καλώντας με στο Αρχιερατικό αξίωμα. Δεν 
υπάρχουν λόγια για να σας ευχαριστήσω!

Οφείλω επίσης, να ευχαριστήσω τον Σεβασμιώτατο Αγ. Μπουρούντι και Ρουάντας κ. Ιννοκέντιο, 
που στάθηκε πάντα δίπλα μου ως πατέρας, φίλος και πνευματικός σύμβουλος.

Συνεχίζοντας, εκφράζω τις ευχαριστίες μου προς όλους όσους βρίσκονται παρόν 
συμπροσευχόμενοι κατα την ιερή αυτή ώρα της προσωπικής μου Πεντηκοστής, αλλά και όλους 
όσους απουσιάζουν. Τα τίμια και πολυσέβαστα πρόσωπα, τους παρισταμένους Αγίους Αρχιερείς, 
τους σεβάσμιους Κληρικούς, σεβαστούς Καθηγητές μου, τους αγαπητούς αδελφούς και αδελφές 
που ήλθαν από την Ελλάδα και την Ουγκάντα, όλους τους αγαπητούς ανθρώπους του Θεού, ζητώ 
τις προσευχές, την αγάπη και την συγγνώμη πάντων όσων ως άνθρωπος έσφαλα.

Μακαριώτατε, ήρθε η ώρα να εναποθέσω ταπεινά τον εαυτό μου στα τίμια χέρια σας, με τα λόγια 
της Παναγίας μας,  όπως  μου είχε συμβουλεύσει ο πνευματικός μου ο Άγιος Ρόδου, να 
ανταποκρίνομαι πάντοτε με αυτά τα λόγια στην οποιαδήποτε κλήση της Εκκλησίας, καθ’ όλη την 
διακονία της ζωής μου, λέγοντας: «Ιδού ο δούλος Κυρίου, γέννητό μοι κατά το ρήμα σου»!»


