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Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Περιστερίου  

 

 

Μακαριώτατε Πάτερ καὶ Δέσποτα, Σεπτὲ Προκαθήμενε 

τῆς Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Ελλάδος καὶ ἄχρι τοῦδε Ἅγιε 

Τοποτηρητὰ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Περιστερίου, 

 

Σεβασμιώτατοι καὶ Θεοφιλέστατοι Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, 

 

Κύριε Ὑπουργέ, 

 

Κύριοι Βουλευταί, 

 

[Κυρία Περιφεριάρχη], 

 

Ἀξιότιμε κύριε Δήμαρχε Περιστερίου, 

 

Ἀξιότιμε κύριε Δήμαρχε τῆς γενέτειράς μου Καλαμάτας 

(;) 

 

Κύριοι ἐκπρόσωποι τῶν πολιτικῶν, στρατιωτικῶν, 

δικαστικῶν, ἐκπαιδευτικῶν καὶ δημοτικῶν Ἀρχῶν τῆς πόλεως 

Περιστερίου καὶ τῆς Περιφερείας Δυτικῆς Ἀττικῆς, 

 

Εὐλαβέστατοι Κληρικοί, Πρεσβύτεροι καὶ Διάκονοι, 

 

Λαὲ περιούσιε· 
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Χάρις στὴν εὐδοκία τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ καὶ τὴν ψῆφο 

τοῦ Σεπτοῦ Σώματος τῆς Ἱεραρχίας, ἐκλεγεὶς Μητροπολίτης τῆς 

Ἐκκλησίας τῆς πόλεως τοῦ Περιστερίου, ἵσταμαι σήμερον ἐν τῷ 

μέσῳ ὑμῶν. 

 

Μὲ ὅλη μου τὴν ὕπαρξη δοξάζω τὸν Θεὸ ὄχι γιὰ ὅσα δι’ 

ἐμέ, ἀλλὰ γιὰ ὅσα ἐν τῷ προσώπῳ μου τελεσιουργοῦνται διὰ 

τὴν τοπικὴν Ἐκκλησίαν. Θερμὰ εὐχαριστῶ ὅλους σας, 

ἐπισήμους καὶ μή, γιὰ τὴν παρουσία σας ἐδῶ σήμερα. 

Εἰδικότερα θὰ ἤθελα νὰ  εὐχαριστήσω τοὺς Σεβασμιωτάτους 

Ἀρχιερεῖς γιὰ τὸν κόπο ποὺ ὑπεβλήθησαν, ὥστε νὰ εἶναι 

σήμερα μαζί μας, τοὺς ἄρχοντες, καθὼς καὶ τοὺς εὐσεβεῖς 

χριστιανοὺς ἀπὸ τὴν πόλη μας, τὸ Περιστέρι, ἀπὸ τὴ Μεσσηνία, 

τὴν Ἀθήνα καὶ ἰδίως ἀπὸ τὸ Παγκράτι, ὅπου διηκόνησα ἐπὶ μία 

δεκαπενταετία στὴν ἐνορία τοῦ Προφήτη Ἠλία. Προσέτι 

εὐχαριστῶ τοὺς κληρικοὺς καὶ λαϊκοὺς ὑπαλλήλους τῆς Ἱερᾶς 

Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἐλλάδος, μὲ τοὺς ὁποίους 

συνειργάσθην ἐπὶ μίαν εἰκοσαετίαν στὰ Γραφεῖα αὐτῆς καὶ 

σήμερα βρίσκονται κοντά μας. 

 

Συνηθίζεται σὲ τέτοιες περιπτώσεις, ὁ ἐνθρονιζόμενος 

Ἀρχιερέας νὰ παρουσιάζει τὸ τί θὰ πράξει κατὰ τὸν χρόνο τῆς 

Διακονίας του, ἐν εἴδει «προγραμματικῶν δηλώσεων».  

 

Αὐτὲς δὲ οἱ «προγραμματικὲς δηλώσεις» συχνὰ περιέχουν 

μεγάλες ὑποσχέσεις, ποὺ συνοδεύονται ἀπὸ μία ἐνισχυμένη καὶ 

ἔντονη δόση συναισθηματισμοῦ καὶ οἱ ὁποῖες μᾶλλον δηλώνουν 

τί θὰ ἐπιθυμοῦσε ὁ ὁμιλῶν, παρὰ τί θὰ μποροῦσε νὰ ὑλοποιήσει. 

 

Μοιάζουν  αὐτὲς οἱ  ὑποσχέσεις,  ὅταν τὶς λέμε, ὅπως θὰ 

ἔλεγε καὶ ὁ ποιητής, ὡσὰν  τὶς μέρες τοῦ μέλλοντος οἱ ὁποῖες ἐκ 
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τῶν προτέρων «στέκοντ’ ἐμπροστά μας σὰ μιὰ σειρὰ κεράκια 

ἀναμμένα, χρυσᾶ, ζεστὰ καὶ ζωηρά»· ὅταν ὅμως κάποιος μετὰ 

ἀπὸ χρόνια τὶς κοιτάξει, μοιάζουν ὡσάν «μιὰ θλιβερὴ γραμμὴ 

κεριῶν σβυσμένων· τὰ πιὸ κοντὰ βγάζουν καπνὸν 

ἀκόμη…»
1
. 

 

Ἤ, ὅπως θὰ ἔλεγε ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν Παῦλος, οἱ 

ὑποσχέσεις βουίζουν «σὰν χαλκὸς ἢ σὰν κύμβαλον 

ἀλαλάζον»
2
.  

 

Τὴν τάση τῶν ἀνθρώπων νὰ ἀντλοῦμε ἀξία ἀπὸ ὅσα λέμε, 

πράττουμε καὶ ὑποσχόμαστε, εἶχε ὑπ’ ὄψιν του ὁ ἴδιος ὁ 

Χριστός, ὅταν ἔλεγε: «Ἀκόμη καὶ ἂν κάνετε αὐτὰ ποὺ ἔχετε 

διαταχθεῖ νὰ κάνετε, νὰ λέτε εἴμαστε τιποτένιοι δοῦλοι καὶ 

κάναμε ὅ,τι ἔπρεπε νὰ κάνουμε» («ὅταν ποιήσητε πάντα τὰ 

διαταχθέντα ὑμῖν, λέγετε ὅτι δοῦλοι ἀχρεῖοί ἐσμεν, ὃ ὠφείλομεν 

ποιῆσαι πεποιήκαμεν»)
3
. 

 

Ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἀνάγει τὸν ἑαυτό του σὲ μέτρο καὶ 

κριτήριο πάντων, ὅπως ἔλεγε ὁ Πρωταγόρας: «Πάντων 

χρημάτων μέτρον ἄνθρωπος»
4
, αὐτὸ ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα ὄχι 

μόνον ἡ ἱστορία, ἀλλὰ καὶ ἡ Ἐκκλησία, νὰ γίνονται ἀντιληπτὲς 

μὲ κριτήρια ἀνθρωποκεντρικά, δηλαδὴ κοσμικά.  

 

Τότε ἡ Ἐκκλησία ταυτίζεται μὲ τὸν ρόλο μιᾶς ἱστορικῆς 

κοινότητας, ἡ ὁποία ἀγωνίζεται νὰ βελτιώσει τὰ ἀτομικὰ καὶ 

κοινωνικὰ προβλήματα τῶν ἀνθρώπων καὶ νὰ ἀπαλλάξει τὸν 

ἄνθρωπο ἀπὸ κάθε εἴδους καταδυνάστευση. 

 

                                                           
1
 Κ. Π. Καβάφη, «Κεριά». 

2
 Α΄ Κορ., 13, 1: «γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον». 

3
 Λουκ. 17,10 

4
 Πλάτωνος Θεαίτητος, 152a. 
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Παρόλο ποὺ ὁ Κύριος, μὲ τὰ λόγια τὰ ὁποῖα προανα-

φέρθηκαν, μᾶς προτρέπει νὰ μὴν ὑπερτονίζουμε τὶς ἀνθρώπινες 

δυνατότητες καὶ δράσεις, ἐν τούτοις γενιὲς  καὶ γενιὲς 

ἀνθρώπων μεγάλωσαν μὲ τὴν πίστη ὅτι μποροῦν νὰ ἀλλάξουν 

τὸν κόσμο, ὅπως βεβαίως καὶ ἡ δική μου, ὅταν τραγουδούσαμε:  

  

«Κτίστες μπρός, μὲ καρδιὰ γεμάτη φῶς 

κι ὁ Χριστός, θὰ μᾶς εἶναι ἀρχηγός […]. 

Γιὰ νὰ χτίσουμε, μὲ τὴ φλόγα μας, 

ἕνα πύργο -ἕνα κόσμο- μὲ χαρά […]». 

 

Οἱ περισσότεροι ἀπὸ ἐμᾶς ἐμβολιασθήκαμε μὲ αὐτὴν τὴν 

πίστη. Πιστέψαμε ὅτι ὁ κόσμος περίμενε ἐμᾶς γιὰ νὰ τὸν 

ἀλλάξουμε, γιὰ νὰ τὸν μετατρέψουμε σὲ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.  

 

Δὲν μᾶς εἶναι ἄγνωστη αὐτὴ ἡ ἀνθρώπινη τάση. Τὸ αἴτημα 

τῆς ἀλλαγῆς τοῦ κόσμου συχνὰ εἶναι τὸ σύνθημα στὰ πολιτικὰ 

κινήματα. Οἱ πολιτικοὶ ὅπου γῆς σ’ αὐτὸν τὸν μύχιο καὶ 

ἐνδόμυχο πόθο τοῦ ἀνθρώπου στοιχηματίζουν, βασίζονται καὶ 

ὑπόσχονται γιὰ νὰ ἐκλεγοῦν. 

 

Τὸ αἴτημα τῆς ἀλλαγῆς δὲν κυριαρχεῖ μόνο στὸν πολιτικὸ 

χῶρο, ἀλλὰ καὶ στὸ ἐπίπεδο τὸ διαπροσωπικό. Συζυγικές, 

φιλικὲς σχέσεις συνάπτονται ὄχι ἐπὶ ρεαλιστικῆς βάσεως, ἀλλὰ 

στὴν ἐλπίδα καὶ τὴν προσδοκία ὅτι ὁ ἕνας θὰ ἀλλάξει τὸν 

ἄλλον.  

 

Τὸ αἴτημα ὅμως τῆς ἀλλαγῆς, ἀκόμη καὶ ὅπως τὴν 

κατανοεῖ ὁ κόσμος, ἔχει κατὰ βάθος θεολογικὸ ὑπόβαθρο. 

Ἀποτελεῖ παραφθορὰ αὐτοῦ ποὺ ἀποδίδεται ἀπὸ τὴν ὀρθόδοξη 

θεολογία μὲ τὸν ὄρο Μεταμόρφωση. Μὲ βάση τὴν ὀρθόδοξη 

θεολογία, τὸ κτιστὸ δὲν ἀλλάζει, δὲν τροποποιεῖται, ἀλλὰ 
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μεταμορφοῦται ἐν Χριστῷ. Ὁ ἄνθρωπος ἑπομένως ἐκλήθη νὰ 

μεταμορφωθεῖ σὲ κατὰ χάριν θεό.  

 

Κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ ἀναιρέσει τὴ δίψα γιὰ 

μεταμόρφωση, ἀλλὰ παράλληλα δὲν μπορεῖ νὰ μένει 

ἀνεπηρέαστος ἀπὸ τὴν διαστρεβλωμένη ἀντίληψη περὶ τῆς 

ἀλλαγῆς τοῦ κόσμου. Καὶ δὲν κομίζουμε κάποια εἴδηση οὔτε 

κάνουμε κάποια σπουδαία ἐξομολόγηση, ἐὰν σᾶς ποῦμε ὅτι 

οὔτε καὶ ἡ ταπεινότητά μας θὰ μποροῦσε νὰ ἑξαιρεθεῖ οὔτε ἀπὸ 

τὴν ἐκ Θεοῦ δοσμένη κλήση πρὸς τό «καθ’ ὁμοίωσιν», ἀλλὰ 

οὔτε καὶ ἀπὸ τὴν περιρρέουσα ἀτμόσφαιρα μιᾶς 

ἀνθρωποκεντρικῆς ἀντίληψης περὶ ἀλλαγῆς. 

  

Σὲ αὐτὴν ἄλλωστε τὴν λογική, ἀποφασίσαμε νὰ 

σπουδάσουμε θεολογία καὶ φιλοσοφία, γιὰ νὰ ἀποκτήσουμε τὰ 

θεωρητικὰ  ἐκεῖνα ἐφόδια προκειμένου νὰ βοηθήσουμε κι ἐμεῖς 

νὰ ἀλλάξει ὁ κόσμος, ὅπως προειπώθηκε. 

 

Βεβαίως ἡ ἀλλαγὴ τοῦ κόσμου περιελάμβανε καὶ τὴν 

ἀλλαγὴ τοῦ ἑαυτοῦ μας. Γι’ αὐτὸν τὸν λόγο ἐνετάχθημεν στὶς 

μοναχικὲς τάξεις ἑνὸς ἱστορικοῦ μοναστηριοῦ, τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 

Σαγματᾶ, στὴν ὁποία τότε ἀνθοῦσε μία ἀδελφότητα ὑπὸ τὴν 

καθοδήγηση ἑνὸς ὄχι τυχαίου ἡγουμένου, τοῦ μακαριστοῦ 

Νικοδήμου. 

 

Μὲ κέντρο καὶ βάση αὐτὴν τὴν περιώνυμη Μονὴ ξεκίνησε 

τὴν δεκαετία τοῦ ’80 καὶ ἀπὸ μέρους μας ἡ ἐφαρμογὴ τοῦ 

ὁράματος τῆς ἀλλαγῆς τοῦ κόσμου. Τὸ πλαίσιο ὑφίστατο. Ἦταν 

ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Θηβῶν καὶ Λεβαδείας, ὑπὸ τὴν 

καθοδήγηση τοῦ τότε Μητροπολίτου Ἱερωνύμου καὶ νῦν 

Μακαριωτάτου Ἀθηνῶν. 
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Μὲ καρδιὰ καὶ φλόγα θερμή, προσπαθούσαμε νὰ ὀργανώ-

σουμε κατηχητικὰ καὶ ἐντευκτήρια νεολαίας, σχολὲς γονέων καὶ 

συναντήσεις φοιτητῶν, ἀπογευματινὰ κηρύγματα γιὰ ἐνήλικες 

καὶ ἄλλα, σὲ ὅσο γινόταν περισσότερες ἐνορίες τῆς περιοχῆς τῆς 

Θήβας. Σύντομα γευθήκαμε τὴν θετικὴ ἀνταπόκριση ὀλίγων, 

ἀλλὰ κυρίως γρήγορα δοκιμαστήκαμε ἀπὸ τὴν ἄρνηση, τὴν 

καχυποψία καὶ τὴν ἀμφισβήτηση ἄλλων. Ἡ ἀλλαγὴ τοῦ κόσμου 

ἀλλὰ καὶ τοῦ ἑαυτοῦ μας, ποὺ εἴχαμε ὀνειρευθεῖ, περιφερόταν 

ἐν πολλοῖς ἀνεκπλήρωτη, ἐπιβεβαιώνοντας τὰ λόγια τοῦ 

Χριστοῦ: «πολλοὶ γάρ εἰσιν κλητοί, ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί»
5
.  

 

Ὅμως σὲ ὅλη αὐτὴ τὴν κινητικότητα, πολὺ διακριτικὴ 

ἦταν ἡ παρουσία τοῦ τότε Μητροπολίτου Ἱερωνύμου. Καὶ ὅταν 

ἐμεῖς τοῦ ἀναφέραμε τὰ διάφορα προβλήματα ποὺ 

συναντούσαμε στὴν ἄσκηση τῆς διακονίας μας, μᾶς κοιτοῦσε 

περισσότερο στωικὰ καὶ λιγότερο μᾶς μιλοῦσε. Καὶ ὅταν 

μιλοῦσε, χωρὶς νὰ μᾶς ἀποτρέπει, μᾶς ἔλεγε μὲ νόημα: «ἡ 

Ἐκκλησία δὲν προσφέρει ἀσπιρίνες γιὰ τοὺς πονοκεφάλους 

τοῦ κόσμου, ἀλλὰ προσφέρει ἕναν τρόπο καὶ μία στάση ζωῆς 

σωστικὴ γιὰ τὸν ἄνθρωπο σὲ ἕνα πλαίσιο ἐλευθερίας». 

 

Ἀρχικὰ δὲν καταλαβαίναμε ἴσως τότε τὴν σημασία τῶν 

λόγων του καὶ νομίζαμε ὅτι δὲν συμμεριζόταν μὲ τὴν ἴδια 

ἔνταση τὸ νεανικό μας ὅραμα. Ὅμως, σιγά-σιγὰ καὶ συχνὰ 

ὀδυνηρά, μπορέσαμε νὰ συνειδητοποιήσουμε ὅτι ὁ κόσμος, οἱ 

ἄνθρωποι, ὅπως καὶ ἐμεῖς οἱ ἴδιοι, δὲν ἀλλάζουμε ὅσο καὶ νὰ 

ἐπιμένουμε ἀφ’ ἑαυτοῦ.  

   

    Ἡ ἐλευθερία εἶναι ἐκείνη ποὺ τελικὰ διαφοροποιεῖ τὸν 

ἄνθρωπο ἀπὸ τὴν ὑπόλοιπη δημιουργία.  

 

                                                           
5
 Ματθ. 22, 14 
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   Ὁ Θεὸς ἀπὸ τὴν ἀρχὴ συνέδεσε τὴν πορεία τοῦ ἀνθρώπου 

πρὸς τὴν καθομοίωση μὲ τὴν ἐλεύθερη ἐπιλογή. Ὁ  ἄνθρωπος 

ὅμως πίστεψε ὅτι μπορεῖ νὰ ὑπερβεῖ «ἀπευθείας» τὴν τάση πρὸς 

τὸν θάνατο, νὰ τροποποιήσει τὴν κτιστότητά του, ἀλλά «χρῶμα 

δὲν ἀλλάζουνε τὰ μάτια μόνο τρόπο νὰ κοιτᾶνε», ὅπως 

ἀφοπλιστικὰ καὶ ποιητικὰ ἀναφέρει ὁ στίχος
6
.  

 

Καὶ ὄχι μόνο δὲν ἔπαψε ὁ ἄνθρωπος νὰ εἶναι 

δημιούργημα, συνώνυμο τοῦ χώρου καὶ τοῦ χρόνου, ἀλλὰ 

ἀπεναντίας ἡ ἐπιλογή του νὰ παρακούσει τὸν Θεὸ τὸν ὁδήγησε 

στὸ σημεῖο ὁ θάνατος ἀπὸ δυνατότητα νὰ γίνει πραγματικότητα. 

Καὶ νὰ βιωθεῖ μέσα ἀπὸ μία ποικιλία στενάχωρων 

συμπτωμάτων καὶ ὀδυνηρῶν συναισθημάτων, ὅπως γλαφυρὰ 

μᾶς περιγράφει ἡ διήγηση τῆς Γενέσεως στὸ τρίτο κεφάλαιο
7
.   

 

Ἔκτοτε ὁ ἄνθρωπος ἐπιδίδεται στὸ νὰ προσπαθεῖ νὰ 

ἀντιμετωπίσει τὰ συμπτώματα αὐτῆς τῆς ἐπιλογῆς καὶ σπάνια 

ἀγγίζει τὴν αἰτία ὅλων αὐτῶν, τὴν κακὴ δηλαδὴ χρήση τῆς 

ἐλευθερίας. Ὅμως, ὅσο καὶ ἂν προσπαθοῦμε ἀπευθείας νὰ 

ἀντιμετωπίζουμε τὰ συμπτώματα –καὶ ὀφείλουμε νὰ κάνουμε 

ὅ,τι μποροῦμε γι’ αὐτό– δὲν θὰ πρέπει νὰ πιστεύουμε ὅτι ἡ 

ὑπέρβαση τοῦ θανάτου, ἡ σωτηρία μας, εἶναι θέμα 

συμπεριφορᾶς ἢ ἠθικῆς. Ἡ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου σχετίζεται 

μὲ τὴν ἀναφορά του ἢ ὄχι στὸν Θεό· ἐὰν δηλαδὴ ὁ ἄνθρωπος 

βρίσκεται σὲ σχέση μὲ Ἐκεῖνον ποὺ τὸν δημιούργησε.  

 

Μετὰ ἀπὸ τὴν ἄρνηση τοῦ Ἀδάμ, ὁ Θεάνθρωπος ἀνέλαβε 

νὰ φέρει εἰς πέρας ὅ,τι ὁ Ἀδὰμ δὲν ὁλοκλήρωσε. Ὁ ἄνθρωπος 

μεταμορφώθηκε στὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ. Ὁ Χριστὸς 

παρουσίασε τὸν ἄνθρωπο στὴν ἔνδοξή του ἐκδοχή. Μετα-

μορφώνει τὴν ἀνθρώπινη φύση, ἡ ὁποία ἀποκαθίσταται 

                                                           
6
 Στίχοι: Γεράσιμος Ἀνδρεᾶτος, Μουσική: Μάνος Χατζηδάκις. 

7
 Γεν. 3, 1-24. 
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ὑποχρεωτικὰ ἐν Χριστῷ, ὅπως χαρακτηριστικὰ ἐπισημαίνει ὁ 

Ἅγιος Νικόλαος ὁ Καβάσιλας
8
. Ὑποχρεωτικὰ ὅλοι στὴν 

Δευτέρα Παρουσία θὰ ἀναστηθοῦμε στό «ἐπίπεδο τῆς φύσεως», 

ἀλλὰ ἡ ἐλευθερία θὰ παραμένει ἀδέσμευτη καὶ σεβαστή. Χάρη 

στὴν ἐλευθερία του, ὁ ἄνθρωπος τὴν παρουσία τοῦ Θεοῦ καὶ 

τοῦ ἀδελφοῦ τὴν βιώνει ὡς κρίση-κόλαση, ἀλλὰ καὶ ὡς εὐλογία-

ζωή, ὄχι μόνο στὸν παρόντα βίο, ἀλλὰ καὶ στὰ ἔσχατα, τὴ 

Δευτέρα Παρουσία. 

 

Τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου δὲν εἶναι θέμα 

ψυχολογικὸ ἢ ἠθικὸ ἢ συμπεριφορᾶς, ἀλλά –ὅπως λέμε– εἶναι 

ζήτημα ὀντολογικό, ἔχει δηλαδὴ νὰ κάνει μὲ τὸ ἂν σχετίζεται μὲ 

τὸν Θεό, τὸ ὄντως Ὄν, ἐπηρεάζει καὶ τὴν ἀντίληψή μας περὶ 

Ἐκκλησίας.  

 

 «Μὲ βάση αὐτό, ἡ Ἐκκλησία δὲν εἶναι μία «κάστα» 

καθαρῶν καὶ ἠθικῶν ἰδεολόγων, ἀλλὰ εἶναι ἡ ἁμαρτωλὴ σάρκα 

τοῦ κόσμου ποὺ προσλαμβάνεται ἀπὸ τὸν Χριστὸ καὶ 

μεταμορφώνεται σὲ ὑπόσταση ζωῆς – ζωῆς αἰωνίου»
9
. 

 

Βεβαίως ὁ «ὀρθολογισμός» τοῦ Διαφωτισμοῦ τῶν 

νεωτέρων χρόνων ἐπιμένει νὰ ἀντιλαμβάνεται τὴν Ἐκκλησία μὲ 

κοινωνιολογικὰ κριτήρια, καθὼς ἐπίσης καὶ τὸν ρόλο τοῦ 

χριστιανοῦ καὶ τῶν ἐκκλησιαστικῶν λειτουργημάτων.  

 

  Τὸ κατ’ ἐξοχὴν ἐκκλησιαστικὸ λειτούργημα τοῦ Ἐπι-

σκόπου ὁλοένα καὶ περισσότερο ταυτιζόταν καὶ συνεχίζει νὰ 

ταυτίζεται σὲ μεγάλο βαθμὸ μὲ τὸν ρόλο ἑνὸς ὑψηλόβαθμου 

κρατικοῦ λειτουργοῦ, ποὺ ἦταν ἐπιφορτισμένος νὰ ἐξυπηρετεῖ 

κυρίως τὶς θρησκευτικὲς ἀνάγκες τῶν πιστῶν, καὶ 

                                                           
8
 Ν. Καβάσιλα, Εἰς τὴν Θείαν Λειτουργίαν καὶ περὶ τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς Λόγος Β΄, 35. 

9
 Χρήστου Γιανναρᾶ, Ἡ Νεοελληνικὴ ταυτότητα, ἐκδ. Γρηγόρη, Ἀθήνα 1989, σ. 181. 
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δευτερευόντως νὰ  προσπαθεῖ νὰ καλύπτει τὶς βιολογικὲς καὶ 

πρακτικὲς ἀνάγκες τῶν πολιτῶν. 

 

Πολλοὶ ἀπὸ ἐμᾶς ἀντιμετωπίζουμε σὲ μεγάλο βαθμὸ τὸν 

Ἐπίσκοπο ὡς κάποιον ὁ ὁποῖος θὰ βρεῖ δουλειὰ στὸ παιδί μας, ὁ 

ὁποῖος θὰ φτιάξει ἱδρύματα, ὡς κάποιον ποὺ θὰ δώσει αἴγλη καὶ 

διασημότητα στοὺς γάμους μας ἢ στὴν βάπτιση τῶν παιδιῶν 

μας. Ἐλάχιστοι ὅμως τὸν ἀντιλαμβανόμαστε ὡς εἰκόνα, ὡς 

«τύπον καὶ τόπον» τοῦ Ἀρχιερέως Χριστοῦ, ἐξ οὗ καὶ τὸ κῦρος 

καὶ ἡ αὐθεντία τοῦ Ἐπισκόπου. Τὸν  ἀντιλαμβανόμαστε ὡς ἕναν 

ἡγέτη κοσμικὸ περισσότερο, παρὰ ὡς κάποιον ποὺ μᾶς 

ἀναγγέλλει, ποὺ ἔρχεται νὰ μαρτυρήσει ὄχι περὶ τοῦ ἑαυτοῦ του 

ἢ τοῦ τί θὰ κάνει ὁ ἴδιος, ἀλλὰ περὶ τοῦ Χριστοῦ καὶ τοῦ τί 

ἔκανε ὁ Χριστὸς γιὰ τὸν ἄνθρωπο: ἐγὼ οὐδὲν μαρτυρῶ περὶ 

ἐμαυτοῦ
10

. 

 

Καὶ ἐδῶ ἀκριβῶς βρίσκεται τὸ κρίσιμο σημεῖο. Διότι μὲ 

βάση τὰ προαναφερθέντα, ἡ  ἀποστολή μας καὶ ἡ εὐθύνη μας ὡς 

Ἐπισκόπου, νὰ γιατί, δὲν ἔχει ὡς περιεχόμενο νὰ σᾶς δώσουμε 

ὑποσχέσεις δευτερεύουσες. Ἡ μόνη σημαντικὴ ὑπόσχεση εἶναι 

αὐτὴ ποὺ ἔδωσε ὁ Χριστός, ὅπως λέγει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ 

Χρυσόστομος, «οὐκ ἐάσω ὑμᾶς ὀρφανούς» καθ’ ὅτι «ἄλλον ὑμῖν 

ἀποστέλλει παράκλητον ὁ Πατήρ»
11

. Σὲ τούτη τὴ συνάφεια, ἡ 

σωτηρία μας, ὅπως διαβάζουμε καὶ στὸν Ἡσαΐα
12

, δὲν 

προέρχεται οὔτε ἀπὸ ἄγγελο οὔτε ἀπὸ ἄνθρωπο, ἀλλὰ ἀπὸ τὸν 

ἴδιο τὸν Κύριο. Ἑπομένως, ἡ σωτηρία μας δὲν ἐξαρτᾶται ἀπὸ 

αὐτὲς τὶς δευτερεύουσες ὑποσχέσεις, ἀλλὰ ἀπὸ τὸ κατὰ πόσον 

θὰ εἴμαστε ἑνωμένοι μὲ τὸν Χριστὸ ἐν τῇ εὐχαριστίᾳ διὰ τοῦ 

Ἐπισκόπου. 

 

                                                           
10

 Βλ. Ἰω. 5, 31. 
11

 Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Ὁμιλία ῥηθεῖσα εἰς τὴν ἁγίαν Πεντηκοστήν, α΄, PG 4, LXIX. 
12

 Ἡσ. 63, 9. 
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Τὸν Χριστὸ κάποιος δὲν τὸν συναντᾶ λογικὰ ἢ 

προσευχόμενος μόνος του, ἀλλὰ μόνον ὅταν ἐντάσσεται σὲ ἕνα 

πλέγμα σχέσεων, μέσα στὴν Ἐκκλησία, ὅπως ὁ Ἴδιος τὸ 

προσδιόρισε: «οὗ γάρ εἰσι δύο ἢ τρεῖς συνηγμένοι εἰς τὸ ἐμὸν 

ὄνομα, ἐκεῖ εἰμι ἐν μέσῳ αὐτῶν»
13

.  

 

Ἀκόμη καὶ ἐὰν ἕνας ἐπίσκοπος ἢ ἕνας χριστιανὸς 

καταφέρει νὰ ἁπαλύνει κοινωνικὲς ἀνισότητες ποὺ ταλαιπωροῦν 

πολλοὺς ἀπὸ ἐμᾶς, μὲ διάφορα ἔργα, αὐτὸ δὲν εἶναι κάτι ποὺ 

ἔχει νόημα νὰ ἀναφέρεται, γιατὶ τὸ ζητούμενο εἶναι νὰ 

ἀντιμετωπίσει ὁ ἄνθρωπος τὴν βαθύτερη αἰτία ποὺ τὰ προκαλεῖ 

καὶ τὰ ἀναπαράγει· καὶ αὐτὴ ἀκριβῶς ἡ αἰτία εἶναι ἡ ἄρνηση 

τοῦ Θεοῦ, ἡ φιλαυτία.  

Πέρασαν πολλὰ χρόνια, 38 συναπτὰ ἔτη διακονίας μας 

στὸν ἱερὸ κλῆρο, γιὰ νὰ καταλάβουμε καὶ ἐμπειρικά –καὶ ὄχι 

ἁπλῶς θεωρητικά– τὴν παραπάνω ἀλήθεια.    

Σήμερα ἐρχόμαστε ἐδῶ μὲ συνοδοιπόρο αὐτὴν τὴν 

συναίσθηση, ποὺ ταυτόχρονα μᾶς δίδει ἐλπίδα: Ὅτι δηλαδὴ τὸν 

κόσμο οὐσιαστικὰ τὸν ἀλλάζει ὁ Χριστὸς γιὰ χάρη μας, καὶ ὁ 

ἄνθρωπος ἀπὸ ἐλευθερία συμμετέχει σὲ αὐτὸ τὸ ἀνεκτίμητο 

δῶρο.  

Ἡ ἐξωτερικὴ ἀδυναμία τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἡ μεγάλη της 

δύναμη. Ἡ  ἐλπίδα μας δὲν  πηγάζει ἀπὸ τὰ  ἐπιτεύγματά μας 

καὶ τὰ ἔργα μας, ἀλλὰ ἀπὸ τό «περισσόν» της ζωῆς
14

 πού 

χορηγεῖ ὁ Χριστός, μέσα ἀπὸ τὴν Εὐχαριστία καὶ τὰ Μυστήρια, 

ποὺ δὲν παύουν νά «λειτουργοῦν» καὶ στὴν πιὸ ἀπελπιστικὴ 

παρακμὴ τῶν ἱστορικῶν σχημάτων. 

Γιὰ τὸν λόγο αὐτόν, ἂν ὑπάρχουν κάποιοι ποὺ νομίζουν 

ὅτι θὰ ἀποδυναμώσουν τὴν Ἐκκλησία, διασύροντας τὰ 

                                                           
13

 Ματθ. 18, 20. 
14

 Ἱωάν. 10, 10. 



 
11 

πρόσωπα τῶν Ἐπισκόπων της ἢ τῶν κληρικῶν ἢ καὶ τῶν ἁπλῶν 

χριστιανῶν, ματαιοπονοῦν,  διότι ἡ δύναμη, ἡ ἁγιότητα τῆς 

Ἐκκλησίας εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς καὶ δὲν ἐπηρεάζεται ἀπὸ τὴν 

ἠθική μας ἀξία, τὶς ἀτομικές μας ἐπιδόσεις ἢ ἀποτυχίες. 

Ἡ δύναμη καὶ τὸ κουράγιο στὴν εὐθύνη ποὺ 

ἀναλαμβάνουμε δὲν πηγάζουν ἀπὸ τὸν ἑαυτό μας, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν 

συναίσθηση ὅτι ὁ Θεάνθρωπος εἶναι «ἐν πᾶσι αὐτὸς 

πρωτεύων»
15

. Ὁ Χριστὸς ἔκανε καὶ κάνει ὅ,τι ἐμεῖς δὲν κάναμε 

καὶ Αὑτὸς ἀναπληροῖ τὰ ἀσθενήματά μας «καὶ περὶ ἡμῶν 

ὀδυνᾶται»
16

. 

 

Καὶ ἐπιμένει νὰ εἶναι μαζί μας ὅσο καὶ ἂν ἐμεῖς τὴν γῆ τῆς 

ἐπαγγελίας τὴν μετατρέπουμε σὲ κόλαση ἢ τὴν ἀνταλλάσσουμε 

μὲ περιστασιακὲς ἐξασφαλίσεις.  

 

Ἡ μεταμόρφωση τοῦ κόσμου ὅμως, ἀλλὰ καὶ ἡ 

ὁλοκλήρωσή της, εἶναι  μία ἐσχατολογικὴ πραγματικότητα· 

μέχρι τότε θὰ  ὑπάρχει πάλη καὶ ἔνταση. Μέχρι τότε ἡ 

Ἐκκλησία προκαταβολικὰ θὰ ἁγιάζει τὸν κόσμο· τὸ κακὸ θὰ 

τὴν ἀντιμάχεται, ἀλλά «πύλαι ᾅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς»
17

. 

 

Στὴν ἀποστολὴ ποὺ ἀπὸ σήμερα καὶ ἐπισήμως ἀνα-

λαμβάνω, στὴν ἀγγελία τοῦ εὐαγγελικοῦ μηνύματος, δὲν εἶμαι 

μόνος μου. Σιγά-σιγά, ἀπὸ τὸ 1974, ὅταν πρωτοσυστάθηκε ἡ 

τοπικὴ Ἐκκλησία στὴν πόλη τοῦ Περιστερίου, ἔχουν 

μεσολαβήσει ἀρκετά. Ὁ πρῶτος Ἐπίσκοπος αὐτῆς, ὁ κυρὸς 

Ἀλέξανδρος Καντώνης, ἂν καὶ παρέμεινε ἐλάχιστο χρόνο, ἔχει 

ἀφήσει ἀγαθὴ ἀνάμνηση, καθὼς ἐπρόκειτο περὶ πρωτοποριακοῦ 

ἱεράρχου.  

 

                                                           
15

 Κολ. 1, 18. 
16

 Ἡσ. 53, 4. 
17

 Ματθ. 16, 18. 
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  Ὁ δεύτερος Ἐπίσκοπος καὶ ἄμεσος προκάτοχός μου, ὁ 

σεβαστός μοι Γέροντας Μητροπολίτης Χρυσόστομος, στὰ 

συμπεπληρωμένα 40 χρόνια διακονίας του, μοῦ παραδίδει 

μεταξὺ τῶν ἄλλων δύο βασικὰ στοιχεῖα: τὰ ἱερὰ θυσιαστήρια 

καὶ τὸν ἱερὸ κλῆρο μὲ τὸν πιστὸ λαό. 

 

Τὰ ἱερὰ θυσιαστήρια τὰ πολλαπλασίασε σὲ ἀντίξοες 

συνθῆκες. Σὲ αὐτὰ τὰ θυσιαστήρια θὰ συνεχίσουμε νὰ 

ἐπικαιροποιοῦμε τὴν ἐντολὴ τοῦ Χριστοῦ: «τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν 

ἐμὴν ἀνάμνησιν»
18

, πλαισιωμένοι ἀπὸ τὸ ἱερὸν πρεσβυτέριον ὡς 

ὁ Χριστὸς ὑπὸ τῶν Ἀποστόλων. Καὶ μαζὶ μὲ τοὺς εὐλογημένους 

χριστιανούς, τὸ λογικὸ ποίμνιο τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας, θὰ 

εἰκονίζουμε, θὰ μαρτυροῦμε καὶ θὰ προαναγγέλλουμε ἀπὸ 

κοινοῦ τὴν ἐσχατολογικὴ σύναξη πάντων πέριξ του ἐσφαγμένου 

Ἀρνίου σὲ αὐτὴν τὴν φιλοπρόοδη πόλη. 

 

Ἀπευθυνόμενοι ἰδιαιτέρως στοὺς ἄμεσους συνεργάτες 

μας, τοὺς ἀγαπητούς μας πατέρες, θὰ θέλαμε νὰ τοὺς 

ὑπομνήσουμε ὅτι καλούμεθα νὰ ἔχομε πάντοτε στὸν νοῦ μας, 

ὅτι δὲν εἴμαστε ἐμεῖς ποὺ σώζουμε, ἀλλὰ ὁ Χριστός. Ἐμεῖς 

καλούμεθα νὰ ἀναγγέλλουμε στοὺς ἀνθρώπους τὴν σωτηρία, 

καὶ μάλιστα μὲ τρόπο ὀρθόδοξο, εὐγενικό, ἀγαπητικό, ταπεινό, 

ἁπλὸ ἀλλὰ ὄχι ἀλλοιωμένο καὶ λαϊκίστικο, σεβόμενοι τὴν 

ἐλευθερία τῶν συνανθρώπων μας. 

 

«Ὁ π. Πορφύριος … παρέπεμπε ὅλους στὸν Χριστὸ καὶ 

τὴν Ἐκκλησία καὶ ὄχι στὴν αὐθεντία ἢ στὴν ἀρετή του. Ἔβλεπε 

τὰ βάθη τῆς ἀνθρώπινης ὕπαρξης καὶ συνέπασχε…»
19

. 

 

                                                           
18

 Λουκ. 22, 19. 
19

 Ἀρχιμ. Βασιλείου, Καθηγουμένου Ἱ. Μ. Ἰβήρων, Τὸ κάλλος θὰ σώση τὸν κόσμο, Ἱ. Μ. Ἰβήρων 2005, 

σ. 74. 



 
13 

Ὡς Μητροπολίτης σας, πατέρες μου, δὲν προσδοκῶ 

κάποια κοσμικὴ ἐπιδοκιμασία, ἢ περιστασιακὲς ἀβρότητες καὶ 

δῶρα, ὅσο τὸν σεβασμό, τὴν συνεργασία καὶ τὴν ὑπακοή σας. 

 

Ἀλλὰ καὶ ἐσεῖς, ἀγαπητοί μου χριστιανοί, καλεῖστε νὰ  

ἐπιδεικνύετε πνεῦμα συνεργασίας καὶ μαθητείας. Ἡ συμμετοχή 

σας στὴν λατρευτικὴ ζωὴ δὲν εἶναι διακοσμητική, ἀλλὰ 

συστατική. Σκεφθεῖτε τὸ ἁπλό, ὅτι ἕνας ἱερέας ἀπαγορεύεται νὰ 

τελέσει θεία λειτουργία χωρὶς τὴν παρουσία ἔστω καὶ ἑνὸς 

ἄλλου Χριστιανοῦ. Καὶ νὰ ἐνθυμεῖστε ὅτι κάθε τάση ἀτομισμοῦ 

καὶ φιλαυτίας δηλητηριάζει τὴν ζωὴ τῆς ἐκκλησιαστικῆς 

κοινότητας.  

 

Ἡ ἐκκλησιαστικὴ κοινότητα ὅμως, μολονότι εἶναι 

προσανατολισμένη στὰ ἔσχατα, ζεῖ καὶ κινεῖται ἐντὸς τῆς 

ἱστορίας. Διαλέγεται, ἐπικοινωνεῖ, συνεργάζεται καὶ μεταφέρει 

τὸ καινὸν ἦθος σὲ ὅλες τὶς δομὲς τῆς κοινωνίας. Γιὰ τὸν λόγο 

αὐτόν, ἐπιθυμοῦμε νὰ διαβεβαιώσουμε ὅλες τὶς Ἀρχὲς καὶ τοὺς 

φορεῖς τῆς πόλεώς μας ὅτι μὲ προθυμία, σεβασμὸ καὶ ἀγαθὴ 

προαίρεση θὰ εἴμαστε δίπλα τους σὲ πᾶν ἔργον ἀγαθόν. 

 

 

Μακαριώτατε·  

 

Περαίνοντας αὐτὴν τὴν πρώτη ἐπικοινωνία μας κατὰ τὴν 

ἱερὴ καὶ ἐπίσημη τούτη ὥρα γιὰ τὴν τοπικὴ Ἐκκλησία, ἀπὸ τὸν 

Μητροπολιτικὸ Ἱερὸ Ναό, τὸν ἀφιερωμένο στὸν Εὐαγγελισμὸ 

τῆς Θεοτόκου, δὲν μποροῦμε παρὰ νὰ εὐαγγελιζόμεθα τὴν 

ἀγάπη, τὴν εἰρήνη, τὴν χαρά, τὴν αἰσιοδοξία, τὴν ἐλπίδα, τὴν 

μακροθυμία, τὴν πραότητα, τὴν καταλλαγή, τὴν ἀλληλεγγύη, 

τὴν μεταμόρφωση, μὲ τὸν τρόπο ποὺ ὁ Κύριος μᾶς τὶς 

ἀποκάλυψε, διερχόμενος διὰ τοῦ Σταυροῦ καὶ τοῦ Πάθους, στὴν 

ἐπίγεια πορεία Του. Αὐτὸν τὸν τρόπο ζωῆς, αὐτὸ τὸ ἄγγελμα, 
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καμμία κουστωδία δὲν μπόρεσε νὰ ἐγκλωβίσει μέσα σὲ ἕναν 

τάφο καὶ νὰ τὸ ἀποδυναμώσει.  

Γι’ αὐτό, ἀδελφοί μου, νὰ ἐμπιστευθοῦμε τὴν προτροπὴ 

τοῦ Κυρίου, ὁ Ὁποῖος μᾶς βεβαιώνει: «θαρσεῖτε, ἐγὼ νενίκηκα 

τὸν κόσμον»
20

. Νὰ ἔχουμε θάρρος, γιατὶ ὁ Χριστὸς νίκησε τὸν 

θάνατο καὶ τὴν ἁμαρτία. Αὐτὰ πλέον δὲν ἔχουν τὸν τελευταῖο 

λόγο στὴν ζωή μας. «Ὁ θάνατος τεθανάτωται». «Νῦν πάντα 

πεπλήρωται φωτός». 

 

Αὐτὴ ἡ σωτήρια νίκη καὶ ἡ χάρις τοῦ Παθόντος, 

Ἀναστάντος καὶ Ἐρχομένου Κυρίου τῆς δόξης, τῇ εὐδοκίᾳ τοῦ 

Θεοῦ Πατρός, τῇ δυνάμει καὶ ἐνεργείᾳ τοῦ ἁγίου Πνεύματος, 

εἴησαν μετὰ πάντων ὑμῶν, ἀδελφοί, καὶ ἐν τῷ νῦν καὶ ἐν τῷ 

μέλλοντι αἰῶνι. 
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 Ἰω. 16, 33. 


