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Μακαριώτατε Πάπα καί Πατριάρχα της Μεγάλης πόλεως 

Αλεξανδρείας, Λιβύης, Πενταπόλεως, Αιθιοπίας, πάσης γης Αιγύπτου 
και πάσης Αφρικής, Πατήρ Πατέρων, Ποιμήν Ποιμένων, Άρχιερεύ 
Αρχιερέων, τρίτε και δέκατε των Αποστόλων και Κριτά τής 
Οικουμένης κ. κ. ΘΕΟΔΩΡΕ. 

 
Σεβασμιώτατε, πεφιλημένε Μητροπολίτα Βελεστίνου κ.κ. 

ΔΑΜΑΣΚΗΝΕ 
Σεβασμιώτατε λίαν αγαπητέ Μητροπολίτα Γουϊνέας κ.κ. 

ΓΕΩΡΓΙΕ. 
Πανοσιολογιώτατοι, Αιδεσιμολογιώτατοι, 
Κυρία Εισαγγελεύ του Α.Π. 
Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι. 
Αγαπητοί μου αδελφοί. 
 
«Σήμερον η Χάρις του Αγίου Πνεύματος» τη επινεύσει της 

Υμετέρας Πατριαρχικής Μακαριότητος, «ημάς συνήγαγε», εις το Ιερό 

Πατριαρχικό Μετόχιο του Αγίου Αθανασίου, προκειμένου να μου 

απονείμετε τιμητική διάκριση της των Αλεξανδρέων Εκκλησίας. 

Στην ιερή αυτή στιγμή αισθάνομαι, έντονη την παρουσία όλων 

των Αγίων, των Ιεραρχών, ιερομονάχων ιερέων και μοναχών, που 

υπήρξαν στη ζωή μου οδοδείκτες ώστε να μην παρεκκλίνω, της 

πορείας της σωτηρίας και να μη ευρεθώ, εκτός της κιβωτού της 

Εκκλησίας. Επικαλούμαι την ώρα αυτή τις πρεσβείες των Αγίων 

ΠΑΪΣΙΟΥ του Οσίου, και ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ του Καυσοκαλυβίτου, που 

είχα την ιδιαίτερη ευλογία να συναντήσω πριν την εκδημία τους. 

Όλους τους αισθάνομαι παρόντες και χαίροντες τη στιγμή αυτή 

έχοντες προεξάρχοντα και χοροστατούντα τον Μακαριστό φίλο μου 

και προκάτοχό σας, Πάπα και Πατριάρχη Κυρό ΠΕΤΡΟ. Πιστεύω ότι 

συνυπογράφουν την Πατριαρχική απόφαση, της διακρίσεως που μου 

γίνεται. 



Η απόφασή σας αυτή Μακαριώτατε Πατριάρχα και Δέσποτα 

αποτελεί για μένα απροσδόκητη υψίστη τιμή. Διαλογίζομαι, σαν τον 

ψαλμωδό εν απορία: «τί ἀνταποδώσω τῷ Κυρίῳ περὶ πάντων, ὧν 

ἀνταπέδωκέ μοι;» (ψαλμός 115, στ. 3). Εις τι άραγε οφείλω την τιμή; 

Αγωνιώδης η προσπάθεια και πλήθος τα αναπάντητα ερωτήματα. 

Είναι άραγε η εύορκος πορεία και η έμπονη διαχείριση του ΔΙΚΑΙΟΥ 

επί 35 και πλέον έτη, από την θέση του Εισαγγελικού Λειτουργού, 

όπου με έταξε η Χάρις και το έλεος του Θεού; Είναι η άνοδός μου εις 

την Ανωτάτην Βαθμίδα του Α.Π; Είναι οι θεολογικές μου σπουδές, 

στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο; Είναι το ένα, είναι το 

άλλο; Είναι όλα μαζί;  

Δεν γνωρίζω, Μακαριώτατε, τι εβάρυνε στη σκέψη σας για τη 

λήψη της αποφάσεώς σας. Γνωρίζω όμως πολύ καλά το πέλαγος της 

αγαπώσης ταπεινής Πατριαρχικής σας καρδίας. Στις παραπάνω 

απορίες μου απαντώ με το Ιώβειο «ως τω Κυρίω έδοξε ούτω και 

εγένετο» και την προτροπή της Εκκλησίας «εαυτούς και αλλήλους και 

πάσαν την ζωήν ημών Χριστώ τω Θεώ παραθώμεθα»  

Τα λόγια σας στον Πατριαρχικό Εσπερινό των ΚΔ΄ Παυλείων 

στη Βέροια, κατέδειξαν την ταπείνωση και την αγάπη Σας. 

Απευθυνόμενος στον Μητροπολίτη Βεροίας Ναούσης και Καμπανίας 

κ.κ. Παντελεήμονα είπατε: «Εγώ στην Αφρική αδελφέ Παντελεήμων 

δεν έχω καλλιμάρμαρους άμβωνες και ωραία βήματα σαν αυτό εδώ. 

Κάθομαι κάτω από ένα δένδρο και κηρύττω το Χριστό της Αγάπης». 

Μας θυμίσατε ότι και ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός ένα σκαμνί είχε για 

άμβωνα. Οι πολλές φωτογραφίες του διαδικτύου αποδεικνύουν 

περίτρανα την ιεραποστολική «Αγιοκοσμάδικη» πορεία Σας. 

Όταν στη Γαλιλαία, Μακαριώτατε είχαν συγκεντρωθεί οι 

έντεκα μαθητές, λίγο πριν την Ανάληψη του ο Κύριος τους είπε: 

«Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντας αυτούς εις το 

όνομα του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς 

τηρείν πάντα όσα ενετειλάμην υμίν» (Ματθ.28,19-20). Είσθε συνεχιστής 

του έργου του Κυρίου και ιδιαίτερα του Αποστόλου Μάρκου. Είσθε 

φορέας πνευματικής δυνάμεως. Δυνάμεως, που απορρέει από το: 

«Εγώ εξελεξάμην υμάς, και έθηκα υμάς ίνα υμείς υπάγετε και καρπόν φέρητε, ……… 



καθώς απεσταλκέ με ο Πατήρ, καγώ πέμπω υμάς. Και τούτο ειπών ενεφύσησε και 

λέγει αυτοίς λάβετε Πνεύμα Άγιον αν τινών αφήτε τας αμαρτίας αφίενται αυτοίς, 

αν τινών κρατείτε, κεκράτηνται» (Ιωάν. 15,16,20,21). Τα θυμηθήκαμε όλα αυτά 

στην πρόσφατη εορτή των Αγών Αποστόλων  

Η ιεραποστολική σας πορεία Μακαριώτατε, στους χαλεπούς 

καιρούς της ανομίας και της «παγκοσμιοποίησης», στη Μαύρη 

Ήπειρο, συνέχεια των Αποστόλων, ελέγχει όλους εμάς. Κάνει 

αισθητή τη διαφορά της Παγκοσμιότητος του Ευαγγελίου, από το 

εφεύρημα της «παγκοσμιοποίησης». Με τους αξίους συνεργάτες σας, 

επισκόπους και ιερείς, μεταλαμπαδεύετε τις αξίες του Ευαγγελίου, 

που δυστυχώς, για μας εδώ, στην Ελλάδα των ηρώων και των 

μαρτύρων τις παραδίδουμε «αντί πινακίου φακής» «μνημονιακού και 

μη» στο τέρας της «Παγκοσμιοποίησης». 

Πριν κλείσω τις λίγες αυτές σκέψεις Μακαριώτατε Πατριάρχα 

και Δέσποτα, επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω όλους τους 

παρισταμένους Αρχιερείς και ιερείς, ιδιαιτέρως δε τον παριστάμενο 

Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Βελεστίνου κ.κ. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟ, 

παιδαγωγό μου εις Χριστόν, εξ απαλών ονύχων. Ευχαριστώ τους 

Γονείς μου Πρωτοπρεσβύτερο Πατέρα Γεώργιο, και την εις 

ουρανούς ευρισκομένη μακαριστή μητέρα μου, Πρεσβυτέρα Ελένη. 

Σε όλη τους τη ζωή, με υπερβάλλουσες στερήσεις, μου προσέφεραν 

το «ζην» και το κατά Χριστόν «ευ ζήν». Με τη φροντίδα και την 

αγάπη τους «χάριτι Θεού ειμί ό ειμί» (Α΄ Κορ. 15, 10) 

Ευχαριστώ όλους σας, όσοι σήμερα καταλείποντας σε εργάσιμη 

ημέρα τις ασχολίες σας, τιμάτε με την παρουσία σας την εξόχως 

ιδιαίτερη για μένα ημέρα. Παρακαλώ όλους σας να εύχεσθε για μένα 

να φανώ αντάξιος της τιμής που μου γίνεται «ίνα μη μωμηθεί η 

διακονία» (Β΄ Κορ. 6, 3) και εγώ θα προσεύχομαι στον Τριαδικό Θεό 

να χαρίζει, στον καθένα και την κάθε μία, «παν δώρημα τέλειον 

άνωθεν καταβαίνον….» και να εκπληροί «πάντα τα προς σωτηρίαν 

αιτήματα». 

Κατακλείων τον λόγον και απευθυνόμεν0ς, προς την Υμετέραν 

Μακαριότητα, Πάπα, Πατριάρχα και Δέσποτα κ.κ. Θεόδωρε, 



εκφράζω τα βαθύτατα αισθήματα ευγνωμοσύνης, αγάπης, σεβασμού 

και ευχαριστιών, για την απόφασή σας να με καταχωρίσετε εις τας 

δέλτους των Οφικιαλίων, της Εκκλησίας των Αλεξανδρέων, 

Πρωτόθρονος Αρχιερεύς της οποίας υπήρξε, ο Απόστολος και 

Ευαγγελιστής Μάρκος, τον σταυρόν του οποίου μόλις, επιτραχηλίως 

μου επεδώσατε. Εξαιτούμαι τις Πατριαρχικές ευχές και ευλογίες σας, 

για όλους τους συμπροσευχηθέντες παρισταμένους, την οικογένειάν 

μου και εμέ. 

Ζήθι εις πολλά έτη, προς Δόξαν Θεού, Πατριάρχα και Δέσποτα 

κ.κ. ΘΕΟΔΩΡΕ!  

Είη το όνομα Κυρίου Ευλογημένον! 

 


