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 Ἱερολογιώτατε καί ἀγαπητέ ἐν Χριστῷ ἀδελφέ Περικλῆ, 
 
 Ἕνα ἀπό τά Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας µας εἶναι καί τό Μυστήριο 
τῆς Ἱερωσύνης. Ἀπό τούς Ἀποστόλους ἔρχεται ἡ ἀρχή τῆς διαδοχῆς καί 
στή συνέχεια ἡ ἀρχή ὅλων τῶν κληρικῶν κάθε βαθµίδας. Οἱ 
Ἀπόστολοι, ὡς µαθητές τοῦ Κυρίου µας, φρόντισαν, ὅπως ἦταν φυσικό, 
νά ἀφήσουν διαδόχους - ἀντικαταστάτες. Χειροτόνησαν Ἐπισκόπους 
καί στή συνέχεια οἱ Ἐπίσκοποι χειροτόνησαν Πρεσβυτέρους καί 
Διακόνους, καί µέχρι σήµερα ὑπάρχει µία χρυσή ἀδιάκοπη ἀποστολική 
διαδοχή στήν Ἐκκλησία µας. 
 Ἀφοῦ προορίσθηκες καί ἐσύ ἀπό τή µεγάλη βουλή καί πρόνοια 
τοῦ Θεοῦ στό µέγα καί ἱερό προνόµιο τῆς διακονίας τοῦ Χριστοῦ καί 
τῶν ἀνθρώπων, καλεῖσαι σήµερα νά προσέλθεις στά ἐνδότερα τοῦ 
καταπετάσµατος, στά Ἅγια τῶν Ἁγίων, ὅπου «ἐπιθυµοῦσιν (οἱ ἅγιοι) 
Ἄγγελοι παρακύψαι» (Πέτρ. α’ 12), καί νά λάβεις, διά τῆς ἐπιθέσεως ἐπί 
τῆς κεφαλῆς σου τῶν Ἐπισκοπικῶν ἡµῶν χειρῶν καί διά τῆς 
ἐπικλήσεως τοῦ Παναγίου καί Τελεταρχικοῦ Πνεύµατος, τή χάρη τοῦ 
δευτέρου βαθµοῦ τῆς Ἱερωσύνης, τοῦ βαθµοῦ τοῦ Πρεσβυτέρου, 
καθιστάµενος οἰκονόµος τῶν Μυστηρίων τοῦ Θεοῦ. Καί ἤδη πρό τῶν 
Ἁγίων Πυλῶν ἱστάµενος, καί πρίν εἰσέλθεις ἔνδον τοῦ Θυσιαστηρίου, 
νά ἀναλογισθεῖς πρέπει τό µεγαλεῖο ἀλλά καί τό φοβερό τῆς κλήσεώς 
σου. Νά ἀναλογισθεῖς, ὅτι ἡ Ἱερωσύνη, κατά τόν ἱερό Χρυσόστοµο, 
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«τελεῖται µέν ἐπί τῆς γῆς, τάξιν δέ ἐπουρανίων ἔχει πραγµάτων» (Λόγ. 
ΙΙΙ, κεφ. 4). Νά ἀναλογισθεῖς, ὅτι ἡ Ἱερωσύνη ἀποτελεῖ, κατά τόν 
Θεολόγο Γρηγόριο, «τέχνην τεχνῶν καί ἐπιστήµην ἐπιστηµῶν», 
ὑπηρετοῦσα τόν Θεό καί τήν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, τόν ἄνθρωπο. Νά 
συνειδητοποιήσεις  πρέπει, πρίν εἰσέλθεις στά Ἅγια τῶν Ἁγίων, ὅτι ὁ 
Κύριος σέ ὑψηλότερους σέ καλεῖ ἀπό σήµερα καί δυσχερέστερους 
ἀγῶνες. Νά συνειδητοποιήσεις, ὅτι τόν βαρύ καί δυσβάστακτο 
ὑψηλοτέρων ἀγώνων σοῦ ἐµπιστεύεται ἀπό σήµερα σταυρό. Γνώριζε, 
λοιπόν, ὅτι ὁ Ἱερέας, ἔργῳ καί λόγῳ, πρέπει νά εἶναι ἡ ζύµη, τό ἅλας 
καί τό φῶς τοῦ ποιµνίου του, γιά νά καταλάµπει καί νά καταφωτίζει 
ὅλο τό ποίµνιό του, ὡς φωτοβόλος λύχνος τῆς ἀρετῆς καί τῆς εὐσέβειας. 
Γι’ αὐτό καί, κατά τόν ἱερό Χρυσόστοµο, πρέπει «νά διαφέρῃ αὐτοῦ (τοῦ 
ποιµνίου του) τῇ ἀρετῇ, τῇ φρονήσει, τῇ παιδείᾳ, ὅσον διαφέρει ἄνθρωπος 
τῶν ἀλόγων». Πρέπει νά εἶναι τό δυνατό καί καθαρό φῶς, τό «ἐπί τήν 
λυχνίαν» (Ματθ. ε’ 15), ὥστε νά φωτίζει ὅλους τούς ἀνθρώπους στή ζωή 
τους. Πρέπει νά εἶναι ὁ ἀκατάπαυστος φωτεινός σηµατοδότης τοῦ 
δρόµου τοῦ Θεοῦ, ὥστε οἱ καταφεύγοντες σ’ αὐτόν, κουρασµένοι 
στρατοκόποι αὐτῆς τῆς γῆς, νά βρίσκουν ἀνάπαυση καί χαρά. Πρέπει 
ἀκόµη ὁ Ἱερέας νά εἶναι ὁ πνευµατικός φάρος, πού θά ὑποδεικνύει τούς 
ποικιλώνυµους κινδύνους τῆς ζωῆς, ἀλλά καί θά φανερώνει τήν εἴσοδο 
τῆς Ἐκκλησίας, πού εἶναι τό λιµάνι τῆς σωτηρίας, στήν προσωπική καί 
κοινωνική ζωή τῶν ἀνθρώπων. Ὀφείλεις ἀκόµη νά γνωρίζεις, ὅτι ὁ 
Ἱερέας πρέπει νά εἶναι τό «ἅλας τῆς γῆς» (Ματθ. ε’ 13), πού θά 
προλαµβάνει τήν κοινωνική σήψη καί τήν ἠθική διαφθορά, ἀλλά καί θά 
διατηρεῖ, µέ τή δύναµη τῶν Μυστηρίων καί τή χάρη τοῦ Κυρίου, ἄφθορη 
τήν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ στόν ἄνθρωπο καί τήν ὡραιότητα τῆς χριστιανικῆς 
ζωῆς. 
 Νά γνωρίζεις, ἐπίσης, πρέπει, ὅτι ὁ Ἱερέας ὀφείλει νά εἶναι ὁ 
ἀκοίµητος φρουρός τῆς ἱερᾶς παρακαταθήκης τῆς πίστεως καί τῶν 
ἱερῶν παραδόσεων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἐναντίον κάθε 
ἐπιβουλῆς καί νοθεύσεώς τους ἀπό µέρους ὁρατῶν καί ἀοράτων 
ἐχθρῶν. 
 Ἐπίµοχθο, λοιπόν, τό ἔργο σου θά εἶναι ἀπό σήµερα, βαριές θά 
εἶναι οἱ ὑποχρεώσεις σου πρός τό ποίµνιό σου καί τήν Ἐκκλησία. Ὁ 
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Θεός θά σέ ἀνυψώσει σήµερα στόν δεύτερο τῆς Ἱερωσύνης βαθµό, γιά 
νά παρηγορήσεις, νά θεραπεύσεις, νά ἀνορθώσεις καί νά ἐνθαρρύνεις 
σέ ἔργα ἀρετῆς καί εὐσέβειας, γιά νά παιδαγωγήσεις εἰς Χριστόν. 
 Δέν προτιθέµεθα, βέβαια, νά ἀναλωθοῦµε τή στιγµή αὐτή σέ 
λεπτοµερεῖς ὑποδείξεις τῶν ὑψηλῶν εὐθυνῶν, τοῦ ἱερωτάτου χρέους 
καί τῶν ἄλλων πολλῶν καί ποικίλων ὑποχρεώσεων, τίς ὁποῖες 
ἀναδέχεσαι ἀπό τή στιγµή αὐτή, καθιστάµενος Πρεσβύτερος τῆς 
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ὀφείλω, ὅµως, νά σοῦ ὑπενθυµίσω ὅτι, ὅπως τό 
ἔργο τῆς Ἐκκλησίας εἶναι τριπλό, δηλαδή ἁγιαστικό, διδακτικό καί 
ποιµαντικό, ἀντίστοιχο εἶναι καί τό ἔργο τοῦ ἱερέα. Ὁ Ἱερέας, δηλαδή, 
εἶναι «οἰκονόµος µυστηρίων Θεοῦ» (Α’ Κορ. δ’ 1). Εἶναι διδακτικός (Α’ 
Τιµ. γ’ 2 καί Β’ Τιµ. β’ 24). Εἶναι καί ποιµένας ψυχῶν (Πράξ. κ’ 28). Ἀπό 
τό τριπλό αὐτό ἔργο τοῦ Ἱερέα, πρώτιστο καί βασικότερο εἶναι ὁ 
ἁγιασµός καί ἡ σωτηρία τῶν ψυχῶν µέ τή µυστηριακή καί τήν ὅλη 
λατρευτική ζωή τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ Ἱερωσύνη, τό θεῖο αὐτό χάρισµα, 
δόθηκε ἀπό τόν Κύριο στήν Ἐκκλησία, πρωτίστως καί κυρίως γιά 
λατρευτικούς σκοπούς, ὅπου ἀνέκαθεν «εἰσίασιν οἱ ἱερεῖς τάς λατρείας 
ἐπιτελοῦντες» (Ἑβρ. θ’ 6), τονίζει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος. Κέντρο δέ καί 
ἄξονας ὁλοκλήρου τοῦ λατρευτικοῦ ἔργου τῆς Ἐκκλησίας, εἶναι τά ἱερά 
Μυστήρια µέ κορυφαῖο τό µέγιστο τῶν Μυστηρίων, τή Θεία Εὐχαριστία. 
Ἡ Θεία Εὐχαριστία εἶναι ἡ ζωή τῆς Ἐκκλησίας, καί ὅπου τελεῖται ἡ 
Θεία Εὐχαριστία, εἶναι µυστηριακά παροῦσα ἡ ὅλη Ἐκκλησία τοῦ 
Χριστοῦ. Εἶναι παρών ὁ ἴδιος ὁ Χριστός καί, µάλιστα, ἔνσωµος, µέ αὐτό 
τοῦτο τό Σῶµα καί τό Αἷµα του, τό ὑπέρ ἡµῶν «κλώµενον» καί 
«ἐκχυνόµενον» καί «προσφερόµενον» στούς πιστούς, ὡς Θεία Κοινωνία, 
πρός θεία µετάληψη καί αἰώνια σωτηρία. Μέ τό Μυστήριο, δηλαδή, τῆς 
Θείας Εὐχαριστίας, κοινωνεῖ ὁ ἄνθρωπος τό Σῶµα καί τό Αἷµα τοῦ 
Χριστοῦ, πού ζωογονεῖ, πού λυτρώνει τή σύνολη ὕπαρξη τοῦ ἀνθρώπου 
καί τόν µεταποιεῖ, τόν κάνει «χριστοφόρον» καί «θεοφόρον», τόν κάνει 
συµµέτοχο τῆς Θεότητας, τόν θεώνει καί τόν καθιστᾶ κληρονόµο τῆς 
αἰώνιας ζωῆς καί ἀθανασίας. Ὁ ἴδιος ὁ Κύριος διακήρυξε: «Ὁ τρώγων 
µου τήν σάρκα καί πίνων µου τό αἷµα ἔχει ζωήν αἰώνιον καί ἐγώ 
ἀναστήσω αὐτόν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡµέρᾳ» (Ἰω. στ’ 54). Γι’ αὐτό ἀκριβῶς καί ὁ 
Ἱερέας, ἔχοντας πάντοτε ὑπ’ ὄψιν του τό θεῖο ὕψος τοῦ ὑπουργήµατός 
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του, ὡς λειτουργοῦ τοῦ Ὑψίστου καί ὁδηγοῦ ψυχῶν, ὀφείλει νά ἐπιτελεῖ 
τό ἁγιαστικό του ἔργο µέ καθαρότητα ψυχῆς καί σώµατος, µέ φόβο 
Θεοῦ, µέ πίστη θερµή καί ἀγάπη πολλή. Ὀφείλει, τόσο τά ἱερά 
Μυστήρια, µέ κορυφαῖο τό Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας, ὅσο καί τίς 
ἱερές Ἀκολουθίες καί τελετές, νά ἐπιτελεῖ µέ ἀκρίβεια καί προσοχή καί 
προετοιµασία πολλή. Ὀφείλεις, λοιπόν, καί ἐσύ, σ’ ὅλα τά Μυστήρια 
καί σ’ ὅλες τίς ἱερές Ἀκολουθίες, τήν ἐκκλησιαστική τάξη καί εὐπρέπεια 
νά διατηρεῖς καί νά διαφυλάττεις. Ὅταν θά λειτουργεῖς ἐνώπιον τοῦ 
Ἱεροῦ Θυσιαστηρίου, ἐνώπιον τῆς Ἁγίας Τραπέζης καί θά ἀναπέµπεις 
τίς λευιτικές σου εὐχές, κατά τήν Ἁγία Ἀναφορά, δεόµενος «ὑπέρ 
πλεόντων, ὁδοιπορούντων, νοσούντων, καµνόντων, αἰχµαλώτων...», νά 
εἶσαι βέβαιος, ὅτι ἐπιτελεῖς τήν ἱερώτερη πάνω στή γῆ πράξη, στήν 
ἁγιώτερη ὥρα, τήν ὥρα τῆς Θείας Λατρείας, καί στόν πιό ἅγιο τόπο, τόν 
ἱερό Ναό. Ὑπῆρξαν ἅγιοι κληρικοί, πού µέ τίς πύρινες προσευχές τους, 
κατά τή Θεία Λειτουργία, ἐπηρέασαν τήν πορεία τῆς ἀνθρώπινης 
ἱστορίας. Μία καλή ἱερουργία ἀποβαίνει πολλές φορές ζωντανό καί 
δραστικό κήρυγµα. Ἕνας καλός Λειτουργός κατορθώνει νά συγκινήσει 
ψυχές καί νά ἐπιδράσει στίς καρδιές τῶν πιστῶν µέ τήν κατάνυξη, µέ 
τήν εὐλάβεια, µέ τήν ἀµείωτη προσοχή του στά τελεσιουργούµενα, µέ 
τήν ἀκρίβεια τῆς τυπικῆς καί λειτουργικῆς Διάταξης, καί µέ τήν 
ἀποφυγή λαθῶν καί παραλείψεων. 
 Ὁ Ἱερέας, ὅµως, πρέπει νά εἶναι καί διδακτικός. Ἡ Ἐκκλησία µας, 
θά µπορούσαµε νά ποῦµε, ζεῖ ἀπό τήν Τράπεζα τῆς Θείας Εὐχαριστίας, 
πού εἶναι τό κέντρο καί ὁ πυρῆνας της, ἀλλά καί ἀπό τήν Τράπεζα τοῦ 
θείου λόγου. Μέ τό κήρυγµα τοῦ θείου λόγου γεννιέται ἡ πίστη καί 
ὁδηγοῦνται οἱ ἄνθρωποι στόν Χριστό καί στήν Ἐκκλησία. Ὁ κάθε 
κληρικός, ἑποµένως, ὀφείλει νά ἀσχολεῖται καί µέ τό κήρυγµα, γιά νά 
µεταδίδει στόν κόσµο τό φῶς τοῦ Χριστοῦ, τίς ἀλήθειες τοῦ Εὐαγγελίου. 
Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ γίνεται ζωντανός καί ἀποτελεσµατικός µέ τό 
κήρυγµα καί τήν ἑρµηνεία τῶν λειτουργικῶν ἀναγνωσµάτων. Ἕνας 
ἀπό τούς βασικούς στόχους τοῦ κηρύγµατος εἶναι νά ἑρµηνεύει, κάτω 
ἀπό τήν καθοδήγηση τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, εὐαγγελικά καί 
ἀποστολικά ἀναγνώσµατα καί βιβλικά γεγονότα, µέ τρόπο, πού νά 
καλύπτονται οἱ πνευµατικές καί ὑπαρξιακές ἀνάγκες τοῦ σύγχρονου 
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ἀνθρώπου, ἀλλά καί οἱ κοινωνικές του ἀνησυχίες. Σήµερα δέ, πού ἡ 
ἐποχή µας ἐκπέµπει πολλά ἀρνητικά σήµατα, ὅπως τό ἄγχος, τή 
µοναξιά, τήν ἀνασφάλεια, τήν ἐνοχή, τόν πόνο, τόν φόβο τοῦ θανάτου, 
τήν ἔλλειψη νοήµατος, τήν ἀµφισβήτηση, τήν ἀλλοτρίωση καί ἄλλα 
πολλά, καλούµαστε ἐµεῖς οἱ κληρικοί, οἱ ὑπηρέτες τοῦ θείου λόγου νά 
ἔχουµε εὐαίσθητους δέκτες, γιά νά συλλαµβάνουµε αὐτά τά σήµατα 
καί ὀρθά νά διερµηνεύουµε καί σωστικά νά µεταφέρουµε στό 
περιβάλλον, στό ὁποῖο ζοῦµε, τόν λόγο τοῦ Θεοῦ καί τίς ἀπαντήσεις, 
πού δίνει στά κρίσιµα ἐρωτήµατα τοῦ καιροῦ µας. Τή µεγάλη ἀποστολή 
τοῦ κληρικοῦ, ἑρµηνεύοντας ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, ἀπαιτεῖ, ἀπό αὐτόν, 
ὅπως, «ἀντεχόµενος τοῦ κατά τήν διδαχήν πιστοῦ λόγου, δυνατός ᾖ καί 
παρακαλεῖν ἐν τῇ διδασκαλίᾳ τῇ ὑγιαινούσῃ καί τούς ἀντιλέγοντας 
ἐλέγχειν» (Τίτ. α’ 9). Γιά νά ἐπιτευχθεῖ, ὅµως, αὐτό, θέλουµε κλῆρο µέ 
ἄρτια µόρφωση  πνευµατική, σύµφωνα µέ τίς ἀπαιτήσεις τῆς ἐποχῆς 
µας, ὥστε νά εἶναι, ὄχι µόνο τελετουργός τῶν ἱερῶν Μυστηρίων καί τῶν 
ἱερῶν Ἀκολουθιῶν, ἀλλά καί πραγµατικός ποδηγέτης τοῦ λαοῦ τοῦ 
Θεοῦ. Χρέος, λοιπόν, ἔχεις νά µελετᾶς πολύ, γιά νά µορφώνεσαι 
συνέχεια, γιατί ἡ µεγάλη ἀποστολή τοῦ κληρικοῦ ἀπαιτεῖ σήµερα, 
ὅπως ὁ ἱερωµένος ἔχει µόρφωση τοὐλάχιστο ἀνάλογη µέ τή µόρφωση 
τοῦ λαοῦ. Ἡ διανοητική ἀνάπτυξη τοῦ λαοῦ δέν πρέπει νά ἀφήνει 
πίσω, οὐραγό, τόν ποιµένα καί λειτουργό τῆς Ἐκκλησίας, γιατί τότε θά 
ἰσχύει αὐτό, πού ἐπισηµαίνει ἡ παροιµία: «Ἡ ἅµαξα σύρει τόν βοῦν, ἐνῶ 
ὁ βοῦς πρέπει νά σύρῃ τήν ἅµαξαν». 
 Ὁ Ἱερέας, ὅµως, εἶναι καί ποιµένας ψυχῶν, καί τό ἔργο τό 
ποιµαντικό εἶναι δυσχερές καί πλῆρες εὐθυνῶν. Εἶναι δυσχερές, γιατί 
πρόκειται περί διαποιµάνσεως ψυχῶν, οἱ ὁποῖες, παρά τή γενική 
ὁµοιότητά τους, διαφέρουν πολύ ἡ µία ἀπό τήν ἄλλη. Καί εἶναι πλῆρες 
εὐθυνῶν, γιατί, ἄν ζηµιωθεῖ, ἔστω καί µία ψυχή, τότε ὁ Θεός θά ζητήσει 
τήν εὐθύνη ἀπό τόν ἴδιο τόν ποιµένα. Νά σέ συνέχει πρέπει ἡ εὐθύνη 
γιά τήν ψυχή τοῦ κάθε ἀνθρώπου-µέλους τοῦ ποιµνίου σου. Ἐκεῖνο τό 
ὁποῖο ὀφείλεις, ὡς καλός ποιµένας, νά κάµνεις εἶναι νά βόσκεις καί νά 
ποιµαίνεις καί νά ὁδηγεῖς µέ ἀσφάλεια τά λογικά πρόβατα τῆς ποίµνης 
στήν καλή βοσκή, στά εὔφορα πνευµατικά λειβάδια τῆς Ἐκκλησίας 
µας, προφυλάσσοντάς τα ἀπό τούς κρηµνούς τῆς ἁµαρτίας, ἀπό τά 
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δηλητηριώδη φυτά τῆς ἀθεΐας, ἀπό τά µολυσµένα νερά τῶν αἱρέσεων 
καί ἀπό τούς ποικίλους κλέπτες καί ἅρπαγες, ἀπό τούς «βαρεῖς λύκους» 
(Πράξ. κ’ 29) τοῦ Εὐαγγελίου. Αὐτό παραγγέλει ὁ Κύριος καί αὐτό 
γενικῶς τό καθῆκον ἔχει ὁ κληρικός, ὡς ποιµένας ψυχῶν, τό ὁποῖο 
ὀφείλει ἄοκνα καί ἀδιάκοπα νά ἐκπληρώνει.  
 
 Ἱερολογιώτατε καί ἀγαπητέ ἐν Χριστῷ ἀδελφέ Περικλῆ, 
 Εἶµαι βέβαιος πώς γνωρίζεις ὅτι, ὡς θεραπευτής καί ὁδηγός 
ψυχῶν, ὀφείλεις ἀπό σήµερα, µέ τό ἔργο σου καί µέ τόν λόγο σου, νά 
εἶσαι ἡ ζωή, ἡ ζύµη, τό ἅλας καί τό φῶς τοῦ ποιµνίου σου. Γιά νά 
ἐπιτευχθεῖ ὅµως αὐτό, θά πρέπει ὁ Χριστός νά βρίσκεται πάντοτε στό 
κέντρο τῆς καρδιᾶς σου, νά εἶναι ὁ βασιλιάς τῆς ψυχῆς σου καί ὁ 
κυβερνήτης τῆς ζωῆς σου. Μόνο ἄν ἐπιτευχθεῖ αὐτό, θά εἶσαι ἄξιος 
µιµητής τοῦ Χριστοῦ καί δέν θά λησµονεῖς ποτέ τούς θείους λόγους του, 
ὅτι ὁ Κύριος «οὐκ ἦλθε διακονηθῆναι ἀλλά διακονῆσαι» (Ματθ. κ’ 28), καί 
τότε εἶµαι βέβαιος, ὅτι τήν ἀποστολή σου θά τήν ἀντιλαµβάνεσαι, ὄχι 
ὡς ἄσκηση ἐξουσίας, ἀλλά ὡς λειτουργία διακονίας τοῦ Χριστοῦ καί 
τῶν ἀνθρώπων. Γιατί ὁ κληρικός κάθε βαθµίδας, ἀπό τόν Διάκονο 
µέχρι καί τόν Πατριάρχη, πρέπει νά εἶναι ἀπόστολος διακονίας καί ὄχι 
ἀπόστολος κυριαρχίας, ἀπόστολος ταπείνωσης καί ἀγάπης καί ὄχι 
ἀπόστολος ἐγωϊσµοῦ καί ἀρχοµανίας, ταραχῆς καί διχόνοιας, µίσους 
καί κακίας. 
 Ἐπειδή, κατά τόν Μέγα Βασίλειο, ἀγαπητέ ἐν Χριστῳ ἀδελφέ, 
«ὁποῖοι ἄν ὦσιν οἱ προεστῶτες, τοιαῦτα ὡς ἐπί τό πολύ καί τά ἤθη τῶν 
ἀρχοµένων γίνεσθαι εἴωθεν» (Μ. Βασιλείου Ἐπιστολή πρός Ἀµφιλόχιον 
Ἐπίσκοπον Ἰονίου), σέ καλῶ ἀπό σήµερα νά ζεῖς ζωή ἀποπνέουσα τό 
ἄρωµα τῆς ἁγνότητας, τῆς καρδιακῆς καθαρότητας, τῆς ἀγάπης, τῆς 
ταπείνωσης καί τῆς ἐντιµότητας καί γενικά τήν αἴσθηση τοῦ καλοῦ, σ’ 
ὅλες σου τίς ἐκδηλώσεις, ὥστε νά ἀφήνεις ἄριστο παράδειγµα 
πολιτείας ἐναρέτου. 
 Ἡ ἀγάπη, ἡ ἐξ ὅλης τῆς καρδιᾶς, τῆς διανοίας, τῆς ψυχῆς καί τῆς 
ἰσχύος τοῦ κληρικοῦ ποιµένα πρός τόν Κύριο καί τούς ἀδελφούς τοῦ 
Κυρίου, τούς ἐλάχιστους συνανθρώπους µας, εἶναι ἡ βασική 
προϋπόθεση τῆς ἀναλήψεως καί ἐπιτυχοῦς ἐκπληρώσεως τοῦ 
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ποιµαντικοῦ ἔργου ἀπό αὐτόν. Ἡ ἀγάπη ἀπορρίπτει τόν ἐγωκεντρισµό, 
τό κλείσιµο στό ΕΓΩ, τήν ἀδιαφορία γιά τόν ἄλλο. Ἡ ἀγάπη ὁδηγεῖ τόν 
ἄνθρωπο στήν ὁµοίωσή του µέ τόν Θεό, ἀφοῦ, κατά τόν Εὐαγγελιστή 
Ἰωάννη,  «ὁ Θεός ἀγάπη ἐστί» (Α’ Ἰω. δ’ 16). Νά καλλιεργεῖς λοιπόν καί 
σύ συνέχεια τήν ἀρετή τῆς ἀγάπης. Ἡ δέ ἀγάπη σου νά εἶναι πρέπει 
καθολική, νά ἀπευθύνεται χωρίς διάκριση πρός ὅλους τούς ἀνθρώπους, 
νά µήν ἀφήνει κανένα ἔξω ἀπό τόν ὁρίζοντά της. Νά ἀγαπᾶς ὀφείλεις 
καί τούς καλούς καί τούς κακούς, καί τούς φίλους καί τούς ἐχθρούς, καί 
τούς εὐσεβεῖς ἀλλά καί τούς ἁµαρτωλούς, ἀφοῦ ὁ Κύριος µᾶς 
συµβουλεύει νά µισοῦµε τήν ἁµαρτία ἀλλά νά ἀγαποῦµε τόν 
ἁµαρτωλό.  
 Γιά νά κατοικήσει ὅµως µέσα σου ἡ Θεία Χάρη, ἀπαιτεῖται κένωση 
ἀπό τόν ἐγωϊσµό καί βαθιά ταπείνωση, γιατί «ὁ Θεός ὑπερηφάνοις 
ἀντιτάσσεται, ταπεινοῖς δέ δίδωσι χάριν» (Ἰακ. δ’ 6). Τίποτε -ἀναφωνεῖ ὁ 
ἱερός Χρυσόστοµος- δέν εἶναι ἴσο µέ τήν ταπεινοφροσύνη, γι’ αὐτό καί ὁ 
Κύριος ἀπό αὐτήν ἄρχισε τούς Μακαρισµούς του, γιατί χωρίς τήν 
ταπεινοφροσύνη, δέν εἶναι δυνατό νά σωθεῖ ὁ ἄνθρωπος. Δέν ἔχεις 
λοιπόν παρά νά τοποθετήσεις µέσα στά κατάβαθα τῆς ψυχῆς σου τήν 
ταπεινοφροσύνη καί νά τήν ἔχεις καθηµερινό µέληµά σου, γιατί αὐτή 
εἶναι τό θεµέλιο ὅλων τῶν ἀρετῶν. 
 Ἀλλά τήν ψυχή σου ὀφείλεις νά τήν φωτίζεις καί µέ τόν λόγο τοῦ 
Θεοῦ, µέ τή µελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς, πού εἶναι ὁ συµπληρωµένος 
νόµος, ὅπως ἀκριβῶς τόν συµπλήρωσε ὁ Κύριος µέ τήν ἐπί τοῦ Ὄρους 
Ὁµιλία. Ὁ κληρικός, ὅταν δέν φωτίζει τήν ψυχή του µέ τόν λόγο τοῦ 
Θεοῦ, µέ τή µελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς, τότε φθάνει σέ σηµεῖο νά 
κοιµᾶται τόν ὕπνο τῆς ἁµαρτίας. Ἡ καθηµερινή καί ἀνελλιπής µελέτη 
τῆς Ἁγίας Γραφῆς νά εἶναι πρέπει τό µέληµά σου, γιατί µέ τή µελέτη 
τῆς Ἁγίας Γραφῆς φωτίζει σωστά ὁ κληρικός τή συνείδησή του καί τήν 
προλαµβάνει ἀπό διάφορες παραµορφώσεις. 
Καί αὐτή τή συνείδηση, πού εἶναι ἡ ἐσωτερική φωνή, πού µᾶς ἐλέγχει, 
ὅταν παρεκκλίνουµε ἀπό τόν ὀρθό δρόµο, θά πρέπει νά τή 
συνδαυλίζεις συνέχεια καί νά τήν τονώνεις καί µέ τήν προσευχή. Οἱ 
ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας µας µελετοῦσαν συνέχεια τήν Ἁγία Γραφή, ἀλλά 
εἶχαν ταυτόχρονα στή σκέψη τους καί στά χείλη τους τήν 
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περιεκτικότατη καί δραστική ἐκείνη προσευχή, «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱέ 
τοῦ Θεοῦ, ἐλέησόν µε». Ἔτσι καί σύ νά συναισθάνεσαι πρέπει τήν 
ἁµαρτωλότητά σου καί νά ἀπευθύνεσαι συνέχεια στόν Θεό µέ τήν 
προσευχή σου καί νά τοῦ ζητᾶς τό ἔλεός του: «Ὁ Θεός ἱλάσθητί µοι τῷ 
ἁµαρτωλῳ», «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱέ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησόν µε». Ἡ ἔλλειψη 
συνεχοῦς καί ζωντανῆς προσευχῆς καί ἐπικοινωνίας µέ τόν Θεό 
µαραίνει καθετί ἀνώτερο καί πνευµατικό µέσα στόν ἄνθρωπο, ὅπως 
µαραίνονται τά ἄνθη στόν κῆπο, πού δέν τά δροσίζει καί δέν τά 
ζωογονεῖ τακτικά τό πότισµα τοῦ νεροῦ. Ἡ προσευχή νά εἶναι πρέπει ἡ 
ζωή, ἡ δύναµη καί ἡ χαρά σου. 
  
Ἀγαπητέ Περικλῆ, 
Πολλές εἶναι οἱ ἀρετές, πού πρέπει νά κοσµοῦν ἕναν κληρικό, καί 
ἀκόµη περισσότερα εἶναι τά καθήκοντα, πού τόν βαραίνουν˙ «ἐπιλείψει 
γάρ µε ὁ χρόνος διηγούµενον» (Ἑβρ. ια’ 32) αὐτά. Πρίν ὅµως περατώσω 
τόν λόγο µου, ὀφείλω νά ἐπισηµάνω καί τοῦτο, ὅτι δηλαδή ὁ Ἱερέας 
εἶναι λειτουργός, ὄχι µόνο τοῦ Θυσιαστηρίου, ἀλλά καί τῆς κοινωνίας. 
Γι’ αὐτό καί ἐσύ καί ἐµεῖς, οἱ ὁποῖοι τήν ἀγάπη ἐπιλέξαµε ὡς ἔργο µας, 
νά µή λησµονοῦµε πρέπει τό µυστήριο αὐτό τοῦ ἐπίγειου ρόλου µας, τή 
θυσία. Ἡ Ἱερωσύνη εἶναι µία θυσία γιά τούς πάσχοντες. Ὡς δέκτης, 
λοιπόν, εὐπαθής τοῦ πόνου τῶν ἄλλων καί ποµπός τῆς ἀγάπης τοῦ 
Χριστοῦ, νά θεωρεῖς πρέπει δική σου χαρά, ὅταν ἐπουλώνεις πληγές 
ξένες. Δέν πρέπει νά µένεις καρφωµένος στήν ὡραία πύλη, 
περιµένοντας τόν λαό νά ἔλθει πρός ἐσένα. Ἐσύ πρέπει νά πορευθεῖς 
πρός αὐτόν. Σέ περιµένουν ἔξω στήν κοινωνία οἱ πτωχοί καί οἱ 
πεινασµένοι. Σέ περιµένουν οἱ ἄρρωστοι, οἱ ἀπελπισµένοι, τά ὀρφανά, 
οἱ ἀπόκληροι τῆς ζωῆς, οἱ περιφρονηµένοι. Ὁ Ἱερέας ἐπίσης ὀφείλει νά 
συνδυάζει πνευµατικότητα καί κοινωνική δράση. Ζώντας ἐν Χριστῷ, νά 
ἐπιτελεῖ ἔργα πρός ὠφέλεια τῆς κοινωνίας, «τῆς δέ εὐποιΐας καί 
κοινωνίας µή ἐπιλανθάνεσθε» (Ἑβρ. ιγ’ 16), µᾶς προτρέπει ὁ Ἀπόστολος 
Παῦλος. Μέ ἐργασία σέ βάθος, σεµνά καί ἀθόρυβα, νά ἀποβεῖς πρέπει 
καί ἐσύ µία κοινωνική δύναµη. Ἡ καρδιά σου νά εἶναι πρέπει συνεχῶς 
«καιόµενη ἐν σοί», ἀπό ζῆλο καί ὁρµή πρός δράση, γιά τή δόξα τοῦ 
Κυρίου καί τό µεγαλεῖο τῆς Ἐκκλησίας. Ἀλλά ὁ κληρικός κάθε βαθµοῦ 
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ὄχι µόνο νά ἀποβεῖ πρέπει, µέ τή σεµνή καί ἀθόρυβη ἐργασία καί 
προσφορά του σέ µιά κοινωνική δύναµη, ἀλλά καί σέ µιά ἐθνική 
δύναµη. 
Σήµερα πού τό ἱστορικό κακούργηµα τῆς εἰσβολῆς καί τῆς 
παρατεινόµενης τουρκικῆς κατοχῆς τῆς πατρίδας µας, ἐξακολουθεῖ νά 
παραµένει ἡ χαίνουσα πληγή στό ἀκρωτηριασµένο σῶµα τῆς Νήσου 
µας καί στή θλιµµένη ψυχή τοῦ λαοῦ µας, σήµερα πού ὁ βιασµός τῆς 
ἐλευθερίας, τῆς δικαιοσύνης καί τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωµάτων τοῦ 
κυπριακοῦ Ἑλληνισµοῦ συνεχίζεται, ὁ κληρικός τῆς Ὀρθοδόξου 
Ἐκκλησίας τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα δέν πρέπει νά παραµένει 
σιωπηλός καί ἀδιάφορος, ἀλλά νά ἐνισχύει πρέπει, ἔργῳ καί λόγῳ τό 
ἀγωνιστικό φρόνηµα τοῦ λαοῦ µας, νά τονώνει τήν ἀντοχή καί τήν 
καρτερία του, νά ἑδραιώνει καί νά κραταιώνει τήν ἀπόφασή του νά µήν 
ὑποταχθεῖ καί νά µήν ἐνδώσει, ἀλλά νά συνεχίσει ἀποφασιστικά τόν 
ἀγῶνα του µέχρι τήν τελική του δικαίωση, µέχρι πού ὁ κυπριακός 
Ἑλληνισµός νά βγεῖ ἀπό τή σκιά θανάτου στό ὑπερήφανο φῶς τῆς 
ἐλευθερίας. Δέν δικαιοῦται ὁ κληρικός τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς 
Κύπρου νά ἐθελοτυφλεῖ καί νά ξεχνᾶ ὅτι οἱ ἐρυθρές σηµαῖες µέ τό 
µισοφέγγαρο ἀνεµίζουν ἀνεµπόδιστα τέµνοντας στά δύο τή µαρτυρική 
αὐτή νῆσο τῶν ἁγίων καί τῶν µαρτύρων. Δέν πρέπει νά λησµονεῖ ποτέ, 
ὅτι τό προαιώνιο δουλικό σκότος συνεχίζει νά ἐξαπλώνεται ἀπό τίς 
ἄλλοτε λαµπρές καί τώρα ἐζοφοµένες κορυφές τοῦ Πενταδακτύλου καί 
νά σκεπάζει σάν νεκρικός µανδύας τά τουρκοπατηµένα βόρεια ἐδάφη 
τῆς πατρίδας µας. Ἡ µακρά παράδοση τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας µας, 
πού εἶναι παράδοση ἀγώνων καί θυσιῶν γιά τήν ἐλευθερία καί τή 
δικαιοσύνη, ἐπιβάλλει σέ µᾶς τούς κληρικούς της, µέ εὐψυχία καί 
αὐτοθυσια νά ἐργαζόµαστε γιά τό ὑπέρτατο δικαίωµα καί τήν 
ἀκλόνητη ἀπόφαση τοῦ κυπριακοῦ Ἑλληνισµοῦ νά µείνει πιστός στήν 
ἱστορία του, στήν καταγωγή του, στήν ἐλευθερία καί ἀνεξαρτησία του.  
Ὀφείλεις, λοιπόν, ἀγαπητέ Περικλῆ καί σύ καί µεῖς νά ἀγωνιζόµαστε 
γιά µιά λύση στό Ἐθνικό µας πρόβληµα ἔντιµη, ἀξιοπρεπῆ, δίκαιη, 
βιώσιµη καί δηµοκρατική, πού θά ἐπανενώνει πραγµατικά τήν πατρίδα 
µας. Μιά λύση πού θά στηρίζεται στίς ἀρχές τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου, στά 
ψηφίσµατα τοῦ Ὀργανισµοῦ Ἡνωµένων Ἐθνῶν καί στό Εὐρωπαϊκό 
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κεκτηµένο καί πού θά κατοχυρώνει τίς βασικές ἐλευθερίες καί τά 
ἀνθρώπινα δικαιώµατα, χωρίς κατοχικούς στρατούς καί ἐποίκους καί 
χωρίς δολερές ἐγγυήσεις καί θανατερά ἐπεµβατικά δικαιώµατα. 
Θέλουµε ἐπανένωση τῆς πατρίδας µας καί µόνιµη εἰρήνη καί ἀσφάλεια 
γιά ὅλους τούς νόµιµους κατοίκους αὐτοῦ τοῦ τόπου. Καί νά εἶστε 
βέβαιοι, ἀγαπητοί Χριστιανοί, ὅτι ὁ ἀγῶνας µας θά δικαιωθεῖ γιατί 
εἶναι ἀγῶνας γιά τό δίκαιο καί τήν Ἀλήθεια, καί τό δίκαιο καί ἡ 
Ἀλήθεια σταυρώνονται ἀλλά δέν πεθαίνουν, παραµένουν αἰώνια 
ζωντανά καί λάµπουν ὡς Ἀνάσταση καί χαροποιό φῶς. 
Πράγµατι Ἱερολογιώτατε, ἐπίµοχθο τό ἔργο σου θά εἶναι ἀπό σήµερα. 
Βαρύτατες καί δυσβάστακτες θά εἶναι οἱ ὑποχρεώσεις σου. Καί στή 
σηµερινή ἐποχή τῆς µαζικῆς ἀποστασίας ἀπό τόν Θεό, ἡ ἱερατική σου 
διακονία θά γίνεται ἀκόµη δυσκολότερη. Ὅµως δέν πρέπει νά σέ 
πτοήσει τό πλῆθος καί τό µέγεθος τῶν δυσχερειῶν. Νά ἔχεις πάντοτε 
στή µνήµη σου αὐτό, πού ἀποκαλύφθηκε ἀπό τόν Κύριο στόν Παῦλο: 
«ἡ δύναµίς µου ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται» (Β’ Κορ. ιβ’ 9)˙ γι’ αὐτό καί 
ἐκαυχᾶτο γιά τίς ἀσθένειές του καί µέ παρρησία ἐκήρυττε: «ὅταν 
ἀσθενῶ, τότε δυνατός εἰµι» (Β’ Κορ. ιβ’ 10). 
Εἶµαι βέβαιος, ὅτι ὁ Σωτῆρας καί Λυτρωτής µας Χριστός θά σέ 
περιβάλλει µέ δύναµη, θεραπεύοντας τήν ἀσθένειά σου καί 
ἀναπληρώνοντας τά ὑστερήµατά σου, ὥστε, ἀνταποκρινόµενος στό 
βάρος καί στίς εὐθῦνες τῆς κλήσεώς σου, νά καταξιωθεῖς, κατά τήν 
ἡµέρα ἐκείνη τῆς Κρίσεως, νά συγκαταριθµηθεῖς στούς πιστούς καί 
φρονίµους οἰκονόµους. Ἡ µόρφωσή σου, τό σφρῖγος τῆς νεότητάς σου, 
ἡ ἀγαθότητα τῆς ψυχῆς σου, ἡ χρηστότητα τοῦ ἤθους σου, ἡ 
ἀνυπόκριτη ἀγάπη σου, ἡ φιλάδελφη καί ἀνεξίκακη καρδιά σου καί, 
πρό παντός, ἡ ἀγάπη πρός τόν ἐσταυρωµένο Κύριο καί ὁ ὑπέρ τῆς 
ὀρθοδόξου πίστεως ἔνθεος ζῆλός σου, ὅλες αὐτές οἱ ἀρετές, πού σέ 
κοσµοῦν, ἀποτελοῦν ἀσφαλῆ ἐχέγγυα δόκιµης σταδιοδροµίας µέσα 
στήν Ἐκκλησία. Εὔχοµαι σ’ ὅλη τήν ἱερατική σου σταδιοδροµία νά 
καθρεφτίζεσαι πάντοτε στό παράδειγµα τοῦ πολιούχου τῆς κοινότητάς 
σου, ὁσίου πατρός ἡµῶν Κυριακοῦ τοῦ ἀναχωρητοῦ, τοῦ ὁποίου τήν 
ἱερή µνήµη σήµερα πανδήµως καί σεµνοπρεπῶς πανηγυρίζουµε, καί 
ὅπως ἐκεῖνος, ἔτσι καί ἐσύ, νά µπορέσεις νά σηκώσεις ὑποµονετικά τόν 
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Σταυρό τοῦ Χριστοῦ καί νά ἀκολουθήσεις τόν ἀνηφορικό δρόµο τῆς 
εὐαγγελικῆς ἀρετῆς, γιά νά καταξιωθεῖς, ἔτσι, καί ἐσύ νά ἀκούσεις, 
κατά τή φοβερή ἐκείνη ἡµέρα τῆς Κρίσεως, τή µακαρία ἐκείνη φωνή τοῦ 
δίκαιου Κριτῆ: «Εὖ δοῦλε ἀγαθέ καί πιστέ, ἐπί ὀλίγα ἦς πιστός, ἐπί 
πολλῶν σε καταστήσω, εἴσελθε εἰς τήν χαράν τοῦ Κυρίου σου» (Ματθ. 
κε’ 21). Ἀµήν.  


