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Δόξα Σοι ο Θεός ημών, η ελπίς ημών Κύριε δόξα Σοι. 

Σεβασμιότατε πάτερ και δέσποτα, σεβαστοί μου πατέρες, Χριστού διακονία, 

άρχοντα οφικιάλε της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, αγαπητοί 

συνάδελφοι ιεροψάλτες, άρχοντες του τόπου, αγαπημένη μου οικογένεια, 

καλοί μου συγγενείς και φίλοι που είστε σήμερα εδώ κοντά μας, στη χαρά 

μας. 

Θέλω να σας ζητήσω να με συγχωρήσετε και να είστε επιεικείς μαζί μου, 

γιατί δεν ήταν εύκολο για μένα να βρω τις λέξεις που θα εκφράσουν 

επαρκώς τη μεγάλη μου συγκίνηση, το δέος τούτη την ώρα, την άπειρη 

ευγνωμοσύνη. Νιώθω να με πλημμυρίζει ευγνωμοσύνη προς τον Χριστό 

μου, που ποτέ δεν άφησε το χέρι μου, που ποτέ δεν άφησε το τιμόνι της 

ζωής μου μέσα στις πολλές τρικυμίες που από μικρός γνώρισα, που ήταν 

πάντοτε Πατέρας συγχωρητικός και γεμάτος κατανόηση για μένα, παρά τα 

λάθη μου, παρά τις αδυναμίες μου, παρά την μικρότητά μου, όλα αυτά τα 

χρόνια. Ευγνωμοσύνη για την Παναγία μας, που ως Μάνα στοργική με 

έκλεινε στη ζεστή Της αγκαλιά από μικρό παιδάκι, να μη νιώσω ποτέ 

ορφάνια, εγκατάλειψη. Ευγνωμοσύνη προς τους Αγίους που ένιωθα να 

είναι κοντά μου και να με προστατεύουν από τότε που ήμουν παιδί μα και 

όλα αυτά τα χρόνια που με ευλόγησε ο Θεός να έχω την οικογένειά μου. Ο 

Άγιος Νικόλαος, η Οσία Παρασκευή η Επιβατινή, ο Άγιος Αργύριος ο 

Επανωμίτης, ο Άγιος Σπυρίδωνας.  

Συναισθάνομαι με απόλυτη βεβαιότητα μέσα στην ψυχή μου πως σε όλη 

την πορεία της ζωής μου έως αυτήν την ιερή στιγμή με καθοδηγούσε 

πάντοτε ο Ουρανός! 

Νιώθω την ανάγκη αρχικά να ευχαριστήσω τους γονείς μου Απόστολο και 

Χρυσή, που με έφεραν στον κόσμο και με μεγάλωσαν με αγάπη μέχρι τα 8 

μου έτη. Την προγιαγιά μου Αικατερίνη, την αρχόντισσα του σπιτιού μας, 

μαζί με τον παππού μου Νίκο και τη γιαγιά μου Αναστασία, που ανέλαβαν 

αμέσως μετά να δώσουν τη ζωή τους και την ψυχή τους για να μη λείψει 

τίποτα σε εμένα και τον αδερφό μου, για να μη νιώσουμε στιγμή πόνο και 

ορφάνια, βάζοντας στην άκρη τον γονε’ι’κό πόνο που τους έσκιζε τα σωθικά. 
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Είναι αυτή η γιαγιά, η γιαγιά μου η Τασούλα, που της χρωστώ τον άνθρωπο 

που είμαι σήμερα, που μαζί με την προγιαγιά μου, μου μάθαινε να είμαι 

ένα καλό παιδί, να παλεύω και να αγωνίζομαι στη ζωή μου με αξιοσύνη, που 

με πήρε από το χέρι και με οδήγησε στην Εκκλησία και βρήκα εκεί μέσα τον 

Θεό, που γέμισε την ψυχή μου και το κάθε κύτταρό μου... Έφυγαν και οι 

τρεις μέχρι τα 13 μου χρόνια, μα δεν έφυγαν ποτέ από μέσα μου, να είναι 

αναπαυμένες οι ψυχές όλων τους εκεί ψηλά... 

Ένα μεγάλο ευχαριστώ θέλω να πω στον αδερφό μου Αντώνη, που παρά τις 

δυσκολίες που είχαν τα παιδικά και εφηβικά μας χρόνια, πάλεψε- 

παλέψαμε και οι δυο- και δεν χάσαμε ποτέ την αδερφική μας αγάπη. Ήταν 

και είναι δίπλα μου- πλέον με την οικογένειά του- με νοιάζεται, με στηρίζει, 

πονάει στον πόνο μου και χαίρεται στην χαρά μου. 

Να ευχαριστήσω ακόμη όλους τους συγγενείς μου, που μου στάθηκαν, ο 

καθένας με τον τρόπο του και όσο μπορούσε, άλλος λιγότερο και άλλος 

περισσότερο. Ζητώ συγνώμη ταπεινά από όποιον έχω ίσως πικράνει αυτά 

τα χρόνια και θέλω να γνωρίζουν όλοι πως όποια συμπεριφορά με πίκρανε, 

με στεναχώρησε, με αδίκησε, είναι πλέον συγχωρεμένη μέσα μου και πως 

στην προσευχή μου θα τους μνημονεύω όλους ανεξαιρέτως, έτσι όπως θα 

τους κρατώ και μέσα στην καρδιά μου. 

Όση ευγνωμοσύνη χρωστώ στην προγιαγιά και τη γιαγιά μου που με 

οδήγησαν στην εκκλησία, άλλη τόση χρωστώ στους ιερείς του ενοριακού 

μας ναού Γεννήσεως/Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Θεσσαλονίκης που με 

καλοδέχτηκαν και μου άνοιξαν την αγκαλιά τους σαν πατέρες αληθινοί, 

έγιναν για μένα οικογένεια και καταφύγιο τα δύσκολα χρόνια, μα και 

δάσκαλοι και καθοδηγητές μου. Θα θυμάμαι πάντα την πρώτη φορά που 

βρέθηκα στον ναό αυτόν, σε μια αγρυπνία, τρεις μήνες μετά τον θάνατο των 

γονέων μου και γνώρισα τον π.Σεραφείμ Ζώγκα, ο οποίος πριν φύγω μου 

είπε ''Νικολάκη, θα έρθεις και αύριο;''...και από τότε εγώ δεν έχασα κανένα 

'αύριο' που να μην πάω...Σε ευχαριστώ πολύ για όλα πατέρα μου. Ακόμη 

θέλω να ευχαριστήσω τον πρώτο μου πνευματικό π.Ιάκωβο Αθανασίου, νυν 

πρωτοσύγκελο Θεσσαλονίκης, τον πολυαγαπημένο μου π. Χρίστο Καζανά 
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και την πρεσβυτέρα του, όπως και τους γιους τους π.Νικόδημο Καζανά και 

Αλέξανδρο και Άγγελο Καζανά, φίλους αδερφικούς, με τους οποίους 

μάθαμε στην πράξη μέσα στην φιλόπτωχο οργάνωση της ενορίας μας,  

Κοινωνία της Αγάπης, τι θα πει φιλανθρωπία, αγάπη και προσφορά για το 

ανήμπορο παιδί και τον φτωχό συνάνθρωπο. Τέλος, ευχαριστώ τον 

π.Ευστάθιο Καλπακίδη και τον μακαριστό π. Παντελεήμονα Τσιαουσίδη 

καθώς βέβαια και ολόκληρη την ενορία της καρδιάς μου. 

Ξεχωριστά θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την ψυχή μου τον Δάσκαλό μου, 

Άρχοντα μουσικοδιδάσκαλο της Μ.Χ.Ε. και καταξιωμένο ενεργό 

πρωτοψάλτη κ. Πασχάλη Μάνο. Τον άνθρωπο που από μικρό παιδί με πήρε 

κοντά του στο ψαλτήρι και με τις γνώσεις του, την υπομονή του, τον τρόπο 

απόδοσης των ύμνων και τη γλυκύτητα της φωνής του που όταν ψάλλει τα 

μεγαλεία του Θεού, μοσχοβολάει θυμίαμα, με ώθησε να ερωτευτώ την 

ψαλτική του Δαμασκηνού τέχνη, το αναλόγιο, καθώς και το παραδοσιακό 

πατριαρχικό ύφος. Έγινε πρότυπο ζωής και έμπνευσή μου, ο Δάσκαλός 

μου...που παντοτινά θα αγαπώ, θα σέβομαι, θα θαυμάζω και θα 

προσεύχομαι στον Κύριο για αυτόν και την οικογένειά του, ως ένα μικρό 

αντάλλαγμα για όλα όσα μου πρόσφερε... 

Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους μου ιεροψάλτες και ιδιαιτέρως τους 

συνεργάτες μου στα τρία αναλόγια που έψαλλα αυτά τα χρόνια. 

Χρωστώ ένα μεγάλο ευχαριστώ στον μακαριστό μητροπολίτη Ν. Κρήνης και 

Καλαμαριάς κυρό Προκόπιο, ο οποίος με χειροθέτησε Αναγνώστη, τα χρόνια 

που διατελλούσα ψάλτης στον Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Επανωμής και 

τον παρακαλώ να εύχεται από εκεί ψηλά για την αναξιότητά μου. 

Ένα ακόμη μεγάλο ευχαριστώ χρωστούμε με την σύζυγο στον νυν 

μητροπολίτη Ν. Κρήνης και Καλαμαριάς κ.κ. Ιουστίνο που μας αγκάλιασε με 

αγάπη τα χρόνια που ήμουν ψάλτης στον Ι.Ν.Κοιμήσεως της Θεοτόκου 

Επανωμής. Να έχουμε την ευχή του και την προσευχή του. 

Ευχαριστώ τους πατέρες των Ι.Ναών Οσίας Παρασκευής της Επιβατινής και 

Κοιμήσεως Θεοτόκου Επανωμής και ιδιαιτέρως τους καρδιακούς μου 
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φίλους π.Νεκτάριο Άντρα, π.Γεώργιο Κατζιγκά και π.Βησσαρίωνα Καντούνη, 

με τους οποίους έχουμε περάσει πολλά και μας δένουν πλέον δεσμοί 

αδερφικοί, δεσμοί ζωής. Ευχαριστώ πολύ και τους ενορίτες των δύο αυτών 

κωμοπόλεων που όλα αυτά τα χρόνια με στήριζαν και με αγαπούσαν, τόσο 

εμένα όσο και την οικογένειά μου.  

Στη συνέχεια, θέλω να ευχαριστήσω με ιδιαίτερη συγκίνηση τους 

ανθρώπους που αν και βρίσκομαι κοντά τους μόλις ένα χρόνο, με έχουν 

αγαπήσει μαζί με την οικογένειά μου τόσο πολύ, με έναν θαυμαστό τρόπο. 

Πιστεύω πως ο λόγος που με έφερε ο καλός Θεός στην  Ηρωική Ιερά Πόλη 

του Μεσολογγίου ήταν για να ενταχθώ σε αυτήν την Μητρόπολη ως 

πρωτοψάλτης, μέσα στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνα, 

να ζήσω στιγμές ευλάβειας σε αυτήν την ενορία και φυσικά, να μαθητεύσω 

δίπλα σε αυτούς τους άξιους και φωτισμένους ιερείς. Ευχαριστώ λοιπόν 

πρώτα πρώτα τον Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ.κ. Κοσμά για την 

εμπιστοσύνη που μου έδειξε χωρίς δεύτερη σκέψη, εντάσσοντάς με στην 

μεγάλη αγκαλιά της μητροπόλεώς του.  

Ψάχνω να βρω τις λέξεις για να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στο 

πρόσωπο του π.Επιφανίου Καραγεώργου, πρωτοσύγκελου της 

Μητροπόλεως και προ'ι'σταμένου  του Ι.Μητροπολιτικού Ναού, που 

στάθηκε δίπλα μου από την πρώτη μέρα, φύλακας άγγελος για μένα και την 

οικογένειά μου, γεμάτος ταπείνωση, αγάπη και αρχοντιά, με αγκάλιασε και 

με νουθέτησε. Κρατώ ως κόριν οφθαλμού τις συζητήσεις μας, τις συμβουλές 

του και το παράδειγμά του ως λειτουργού στο Ιερό Θυσιαστήριο του Κυρίου 

μας. 

Επίσης θέλω εκ βάθους καρδίας να ευχαριστήσω τον σεβαστό μας γέροντα 

π. Χρήστο Γιαννακά που οι συμβουλές του έχουν καρφωθεί μέσα στην ψυχή 

μου, θησαυρός σπάνιος, τον αγαπητό π. Κωνσταντίνο και τον αρχιδιάκονο 

της Μητροπόλεώς μας π.Στέφανο Καππέ που με τίμησε και με τιμά με την 

φιλία του και τη βοήθειά του, όπως και τον π. Αμβρόσιο.( Με συγκινεί βαθιά 

η παρουσία σας σήμερα εδώ σεβαστέ μου π. Επιφάνιε και π. Στέφανε, παρά 

τις υποχρεώσεις και τα πολλά χιλιόμετρα που παραβλέψατε, ευχαριστώ 
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ολόψυχα για την αγάπη σας... Εξίσου με συγκινεί και με τιμά η παρουσία 

εδώ καλών μας φίλων από το Μεσολόγγι που θέλησαν να είναι δίπλα μας 

στην χαρά μας και να συμμετέχουν στο ιερό αυτό μυστήριο. )Σας 

ευχαριστούμε πολύ, εσάς που είστε εδώ με την φυσική σας παρουσία, αλλά 

και εσάς που δε μπορέσατε να ταξιδέψετε και είστε κοντά μας με την 

προσευχή σας, είστε όλοι σας ο λόγος που παντοτινά θα αγαπούμε βαθιά 

το Μεσολόγγι...! 

Πάντοτε έστελνε ο Θεός ανθρώπους Του στον δρόμο μας, φίλους 

καρδιακούς, λεβέντες φίλους που μας συμπαραστέκονται στη ζωή και 

χαίρονται με τις χαρές μας. Τους ευχαριστούμε για όλα, τους ευχαριστούμε 

που είναι σήμερα κοντά μας και θα ευχόμαστε πάντοτε στον Θεό για 

αυτούς.  

Φτάνοντας προς το τέλος των ευχαριστιών μου, ψάχνω μέσα μου να βρω τις 

λέξεις να εκφράσω το γεμάτο αγάπη σχέδιο του Θεού μας, που μπορεί 

κάποτε να μου πήρε τους φυσικούς μου γονείς, κατά τη σοφή Του βούληση, 

μου χάρισε όμως μετά από χρόνια έναν πατέρα και μία μητέρα που με 

αγάπησαν και με έβαλαν στο σπίτι τους και στην καρδιά τους σαν 

πραγματικό τους γιο. Οι γονείς της Ελπίδας μου, ο πεθερός μου και η 

πεθερά μου, οι παππούδες των παιδιών μου, δυο άνθρωποι με αγάπη, 

θερμή πίστη, σοφία, ταπείνωση και  ζεστή αγκαλιά, με δέχτηκαν στην 

οικογένειά τους και μου χάρισαν την καρδιά τους σαν αληθινοί γονείς. 

Πρώτα θέλω να σας ευχαριστήσω που μου χαρίσατε την Ελπίδα μου και 

μετά, που δε με ξεχωρίσατε ποτέ από εκείνην, στην αγάπη σας. Δοξάζω τον 

Θεό που είστε οι παππούδες των παιδιών μου, δοξάζω τον Θεό που είστε οι 

γονείς μας. Μου είπες κάποτε πατέρα μου, πως ο πατέρας σου και παππούς 

μας, ο μακαριστός π. Σωτήριος Θεοδωρόπουλος, ιερέας στην Οβριά 

Πατρών, είχε ένα μικρό παράπονο που δεν έγινες ιερέας και μου εξέφρασες 

την χαρά και τη συγκίνησή σου που ήταν το σχέδιο του Θεού τελικά αυτό, 

να χειροτονηθεί ο γαμπρός σου, να του προσφέρεις την ιερατική στολή του 

πατέρα σου και να χαίρεται πλέον και ο παπα- Σωτήρης μας εκεί ψηλά. Ο 

καλός μας ο παπούλης που πριν πολλά χρόνια τα έφερε έτσι ο Θεός και 

έδωσε τη συμμαρτυρία του να χειροτονηθεί ιερέας ο π.Παναγιώτης 
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Κορκόντζιλας, ο πεθερός του δικού μας πνευματικού πατρός Χρήστου, κατά 

μία ευλογημένη σύμπτωση… Να έχουμε τις ευχές τους… 

Αγαπημένε μου πνευματικέ πατέρα, πατέρα Χρήστο μου, που με σκεπάζεις 

κάτω από το πετραχήλι σου μαζί με την οικογένειά μου  ακριβώς δέκα 

χρόνια τώρα...!Ζω αυτές τις μέρες την χαρά σου, που σε κάνει να πετάς και 

να γελάς σαν παιδί, γιατί έφτασε η ευλογημένη ώρα όπως λες, να γίνει ο 

Νικολάκης σου παπάς...! Σε ευλόγησε ο Θεός πατέρα μου με μια αγάπη που 

δεν είχα ξανασυναντήσει ποτέ μου! Μια αγάπη για τον άνθρωπο που πονά, 

για τον ανήμπορο, τον φτωχό, τον βασανισμένο… μια αγάπη που σε έκανε 

να τρέξεις χιλιάδες χιλιόμετρα για να φτάσεις εκεί που σε χρειάζονταν, να 

φορτώσεις και να ξεφορτώσεις τόνους τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης 

για όσους δεν είχαν, να μαγειρέψεις χιλιάδες μερίδες φαγητό για όσους 

πεινούσαν, να εξομολογείς και να στηρίζεις ασταμάτητα τις ψυχές χωρίς να 

νοιάζεσαι αν είναι μέρα ή νύχτα… Έδωσες παπα Χρήστο μου στην έννοια 

του ιερέα μια άλλη διάσταση μέσα μου, είδα και έμαθα κοντά σου πως 

ιεροσύνη σημαίνει προσφορά και αγάπη και πως όταν αγκαλιάζουμε έναν 

άνθρωπο πονεμένο, τότε μας αγκαλιάζει κι ο Θεός. Σου χρωστάω λεβέντη 

μου πατέρα τόσα πολλά… σε ευχαριστώ για όλα, κι εγώ και η οικογένειά 

μου. Εύχομαι και θα προσεύχομαι αιώνια για τον παπα Χρήστο μου, μα και 

για την πρεσβυτέρα μας κ. Μαρία και για τα καλά σου παληκάρια.  

Κλείνοντας… ήρθε η ώρα να ευχαριστήσω τον άνθρωπό μου… Την Ελπίδα 

μου που μεγαλώσαμε μαζί, που πλαστήκαμε σε μια ψυχή τόσα χρόνια, που 

της χρωστώ τις ομορφιές της ζωής μου καθώς και τα δυο υπέροχα παιδιά 

που μου χάρισε. Ξέρω πως της οφείλω την αγάπη και τα χαμόγελα των 

παιδιών μας και τα δικά μου… Την ευχαριστώ που είναι αυτή η σύζυγος και  

μητέρα, την αγαπώ και θα την αγαπώ. Θέλω να φιλήσω τα χεράκια τους: της 

Ελπίδας μου, του Απόστολού μου και της Σοφίας μου… να τους ζητήσω 

συγνώμη για τις φορές που τους στεναχώρησα και να τους πω το πιο μεγάλο 

ευχαριστώ που στέκονται δίπλα μου τούτη την ώρα με ειλικρινή σεβασμό 

και αγάπη στον πόθο της ψυχής μου. Να είστε ευλογημένοι… 

Ευχαριστώ τον πρωτοσύγκελο της μητροπόλεώς μας  π.Ιγνάτιο Ριγανά για 
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τις ευχές του και τον αρχιερατικό επίτροπο π.Δωρόθεο Ζέρβα για την 

έμπρακτη στήριξή του και την αγάπη του. 

Σεβασμιότατε πατέρα και δέσποτα… Θυμάμαι σα χθες το πρωινό εκείνο 

πριν μερικά χρόνια, έξω από το γηροκομείο της Αρναίας, όταν μαζί με τον 

παπα Χρήστο στήναμε το κοινωνικό παντοπωλείο της Ιεράς μας 

Μητροπόλεως. Περάσατε να μας χαιρετήσετε και βλέποντάς με 

κουρασμένο, μου προσφέρατε το μπουκάλι με το νερό σας, τόσο 

αυθόρμητα και πατρικά! Στην πορεία, κοντά στον πνευματικό μου, είχα την 

τύχη να σας γνωρίσω ακόμη καλύτερα, να σας ξεχωρίσω ως αρχιερέα, να 

σας θαυμάσω και αγαπήσω για την πίστη, τον πατριωτισμό , τον θερμό σας 

λόγο, την ιερατική φλόγα , την αρχοντιά ,την ευθύτητα και την ειλικρίνειά 

σας. Σεβαστέ μου πατέρα Θεόκλητε, ολόψυχα σας ευχαριστώ που ανοίγετε 

την πατρική αγκαλιά σας και με εντάσσετε στην ιερατική σας οικογένεια, 

χαρίζοντάς  σε εμένα και στην οικογένειά μου, το μεγαλύτερο Δώρο της 

ζωής μας. Ευχόμαστε να σας φυλούν και να σας χαριτώνουν πάντοτε ο 

Χριστός, η Παναγία μας και όλοι οι Άγιοί μας. 

Έφτασε η ιερή στιγμή… να ζητήσω από όλους σας, μέσα από την ψυχή μου… 

να με συγχωρέσετε, για ό, τι μπορεί να έχω κάνει και να σας έχω πικράνει 

όλα αυτά τα χρόνια. Σας παρακαλώ… σας εκλιπαρώ αυτήν τη στιγμή… 

προσευχηθείτε για την αναξιότητά μου, προσευχηθείτε στον Θεό μας να με 

δεχτεί στους κόλπους της Αγίας Εκκλησίας μας ως διάκονο στο Ιερό Του 

Θυσιαστήριο που από μικρό παιδί λατρεύω και ποθώ. 

Ιδού ο δούλος Κυρίου , γένοιτό μοι κατά το ρήμα σου. 

Συγχωρέστε με αδελφοί μου.      

 


