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Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου, 

Σεβαστοί μου Πατέρες,  

Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί. 

 

Με βαθειά επίγνωση, για το ύψος της τιμής και το μέγεθος της ευθύνης, 

προσέρχομαι σήμερα για να λάβω τον πρώτο βαθμό της ιερωσύνης. Γνωρίζω 

ότι η οδός προς την ιερωσύνη οδηγεί στον Γολγοθά και ότι η ιερατική διακονία 

θα είναι κατ’ εξοχήν «Σταυρώσιμος».  

Γνωρίζω επίσης ότι κατά τους χρόνους όπου ζούμε η αμαρτία έχει 

πλεονάσει και “αἱ ἀρχαί τοῦ σκότους τοῦ αἰῶνος τούτου” επιβάλλουν όσο 

ποτέ άλλοτε την κακία και την πονηρία στους ανθρώπους. Σε χρόνους όπου η 

ύλη και το χρήμα έχουν κυριεύσει τον άνθρωπο και τον έχουν απομακρύνει 

απ’ τα πολύτιμα πνευματικά αγαθά, σε ημέρες κρίσεως της θρησκευτικής 

πίστεως και ανατροπής των αξιών, ο Κληρικός είναι ομολογητής και 

μάρτυρας. 

Σ’ αυτούς όμως τους χρόνους αξιώνομαι σήμερα, να συμμετάσχω στη 

μαρτυρική ιερωσύνη της Εκκλησίας του Χριστού. Όχι για να διακονηθώ αλλά 

για να διακονήσω. Όχι για να δοξασθώ αλλά για να δοξάσω. Γίνομαι 

Διάκονος όχι για να διαπρέψω, αλλά για να διακονήσω τον Λαό του Θεού που 

είναι «Σῶμα Χριστοῦ» και να σηκώσω τον Σταυρό μου για να ξεκινήσω την 

πορεία μου προς τον Γολγοθά. Σταυρός ο οποίος θα είναι για μένα καύχημα. 

Γνωρίζω επίσης, ότι ο Λαός του Θεού, ζητά από τον Κληρικό τη γνησιότητα 

της ορθοδόξου πίστεως και της ζωντανής μαρτυρίας της αγάπης του Χριστού. 

Ο Κληρικός πρέπει να είναι μιμητής του λόγου του Αποστόλου Παύλου: 

«τοῖς πᾶσι γέγονα τὰ πάντα, ἵνα πάντως τινάς σώσω». Θέλω να γνωρίζετε 

αδελφοί μου, ότι ως Διάκονος έρχομαι για να αφοσιωθώ σε έργο διακονίας, 

όχι μόνο προσευχόμενος αλλά και αγωνιζόμενος κάτω από την σκέπη του 

Πανάγαθου Θεού και Πατρός, και του Υιού, και του Αγίου και Τελεταρχικού 

Πνεύματος. 

Ευχηθείτε ο Παράκλητος «Τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας» αυτός που “ἱερέας 

τελειοῖ, ἀγραμμάτους σοφίας ἐδίδαξε, ἁλιεῖς θεολόγους ἀνέδειξε” να με 

φωτίζει, να γίνει ποδηγέτης μου οδηγώντας τα βήματά μου στη νέα μου 

πορεία της οποίας αφετηρία είναι η σημερινή ημέρα.  
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Ευγνωμονώ πρώτα-πρώτα τον Πανάγαθο και Ελεήμονα Θεό που με 

εξέλεξε. Η εκλογή είναι του Θεού: “Οὐχ ὑμεῖς με ἐξελέξασθε, ἀλλ’ ἐγὼ 

ἐξελεξάμην ὑμᾶς, ἵνα ὅ τι ἂν αἰτήσητε τὸν πατέρα ἐν τῷ ὀνόματί μου δῷ 

ὑμῖν”. 

Ευχαριστίες οφείλω σε όλους εκείνους τους ανθρώπους που με στηρίζουν 

όλα αυτά τα χρόνια και με τη βοήθειά τους έφτασαν τα βήματά μου μπροστά 

στό Άγιο Θυσιαστήριο: 

Στους Ιερείς του Ιερού Ναού Προφήτου Ηλιού Πετροκεράσων, δηλαδή 

στον αείμνηστο Αρχιμανδρίτη π. Χρυσόστομο Πανταζή, τον 

Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη π. Γαβριήλ Τσολάκη, όπως βέβαια και στον 

σημερινό Εφημέριο π. Μιχαήλ Γιαννάκοβ. 

Στον επίτιμο Πρόεδρο του Παγχαλκιδικού Συλλόγου «Αριστοτέλης» κ. 

Μιχαήλ Καρτσιώτη, για την ουσιαστική συμβολή του στη διαμόρφωση της 

προσωπικότητάς μου· στον σημερινό Πρόεδρο, κ. Ιωάννη Κοτσάνη και το 

Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, για την άψογη συνεργασία τους μαζί 

μου.  

Στον Πρόεδρο του χωριού μου, κ. Αθανάσιο Καλαφάτη, στο πρόσωπο του 

οποίου βλέπω όλους τους αγαπητούς συγχωριανούς μου.  

Ιδιαίτερα ευχαριστώ του γονείς μου για την αγάπη και την αγωγή που 

μου έδωσαν: τη μητέρα μου Άννα που είναι εδώ μπροστά μας και χαίρεται με 

τη χαρά μου, αλλά και τον πατέρα μου, Απόστολο, που μας βλέπει από τον 

ουρανό συμπροσευχόμενος και αυτός μαζί μας. 

Ευχαριστώ θερμά τον Ηγούμενο της μετανοίας μου, Πανοσιολογιώτατο 

Αρχιμανδρίτη π. Παΐσιο Σουλτανικά και τον Πρωτοσύγκελλο της Ιεράς μας 

Μητροπόλεως, Παν. Αρχιμ. π. Ιγνάτιο Ριγανά, που με περιβάλλει με πατρική 

αγάπη όλα αυτά τα χρόνια.  

Στέκομαι συγκινημένος μπροστά στον Γενικό Αρχιερατικό Επίτροπο της 

Ιερά μας Μητροπόλεως Παν. Αρχιμ. π. Δωρόθεο Ζέρβα, πνευματικό μου 

πατέρα, που έδωσε τη συμμαρτυρία του ως επιστέγασμα πολυετούς 

πνευματικής νουθεσίας· κάθε φορά που στηρίζομαι στο πετραχήλι του 

ενσταλάζει μέσα στην καρδιά μου τις σταγόνες του πνευματικού ύδατος για 

να καταψύξει την καρδιά μου από το καύμα των αμαρτιών μου. 
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Τελευταία θα απευθυνθώ σε Εσάς, Σεβασμιώτατε πάτερ και Δέσποτα, 

τον πηδαλιούχο της νηός της Τοπικής μας Εκκλησίας, τον διαμορφωτή της 

πνευματικής μου υπόστασης. Από μικρό παιδί, από την πρώτη φορά που Σας 

είδα σε μια από τις επισκέψεις Σας στο χωριό μου, τα Πετροκέρασα, μού 

κλέψατε την καρδιά, μού ενεπνεύσατε τον πόθο για το αιματοβαμμένο ράσο 

και- ως τύπος Χριστού που είναι ο Επίσκοπος- γίνατε το πρότυπό μου! Με 

αγκαλιάσατε ως να ήμουν πραγματικός υιός Σας, με στοργή και αγάπη 

ανυπέρβλητη. Για όλα αυτά, προσεύχομαι στον Τριαδικό Θεό να μη σας 

απογοητεύσω, να μη σας πικράνω, αλλά να γίνω ένας ακόμα «Κυρηναῖος» 

μαζί με τα άλλα πνευματικά Σας παιδιά στο κοπιαστικό έργο της 

Μητροπόλεως την οποία ποιμαίνετε! 

Σας παρακαλώ Σεβασμιώτατε, Σεβαστοί Πατέρες και Αγαπητοί εν 

Χριστώ αδελφοί, μή με εγκαταλείψετε τούτη τη στιγμή, αλλά δεηθείτε για 

μένα, να δεχθεί τις ικεσίες μου ο Θεός και να με αξιώσει ως Διάκονο, δια 

πρεσβειών της υπερευλογημένης ενδόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και 

αειπαρθένου Μαρίας, της Βασίλισσας του ουρανού, της Μητέρας του Θεού και 

Κυράς της γης∙ του εν Αγίοις Πατρός ημών Νικοδήμου του Αγιορείτου, που 

όλως αναξίως το όνομά του φέρω, και της Αγίας ενδόξου 

Νεομεγαλοπαρθενομάρτυρος Ακυλίνης της Ζαγκλιβερινής, που τόσο λαμπρά 

τιμούμε και πανηγυρίζουμε σήμερα!  

 

“Εὖ, δοῦλε ἀγαθὲ καὶ πιστέ, εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰν τοῦ Κυρίου σου”. Γένοιτο! 

 


