
«Η γαρ ιερωσύνη τελείται μεν επί της γης, τάξιν δε επουρανίων έχει 

πραγμάτων…»

Σεβασμιώτατε Πάτερ και Δέσποτα,

Σεβαστοί Πατέρες,

Αγαπητοί Αδελφοί.

Έχοντας κατά νου τα συγκλονιστικά αυτά λόγια του Αγίου Ιωάννου του

Χρυσοστόμου, βρίσκομαι σήμερα, για δεύτερη φορά ενώπιον Σας

προκειμένου να λάβω εκ των τιμίων χειρών Σας τον δεύτερο βαθμό της

ιερωσύνης. Ο νους και η καρδιά μου συνταράσσονται εκ νέου αυτή την  ώρα

μπρος  στην φοβερά ευθύνη και την αγία  αποστολή, που αναλαμβάνω και

αυτό γιατί  από διάκονος «των θείων, αγίων, αχράντων, αθανάτων,

επουρανίων και ζωοποιών φρικτών του Χριστού μυστηρίων»,

πρόκειται εντός ολίγου να καταστώ λειτουργός τους.

Για το μεγαλείο και την σπουδαιότητα της ιερωσύνης έχουν γράψει και

αποφανθεί εν Αγίω Πνεύματι  όλοι οι μεγάλοι Πατέρες της Εκκλησίας καθώς

και πάμπολλοι σύγχρονοι άγιοι, αναλύοντας από κάθε άποψη το μέγα αυτό

Μυστήριο,  επομένως κάθε δική μου πρόχειρη και άτεχνη απόπειρα θα

χαρακτηριζόταν το λιγότερο ως ευτελής μπροστά στην  δική τους  σοφία.

Από όλον αυτόν τον θησαυρό των Αγίων κρατώ ως γνώμονα, κανόνα

και μέτρο το παράγγελμα του Μεγάλου Βασιλείου προς τους ιερείς καθώς και

τα λόγια του Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτη: «…αν ο ίδιος ο ιερέας έβλεπε

τον εαυτό του, σε ποια ουράνια δόξα βρίσκεται κατά την τέλεση του

λειτουργήματός του, τότε θα γινόταν μεγάλος ασκητής και θα

αγωνιζόταν να μη θλίψει με τίποτε την χάρη του Αγίου Πνεύματος

που ζεί μέσα του…». Εύχομαι, ελπίζοντας στο άπειρο έλεός Του, ο αναστάς

Κύριος να με χαριτώσει και να με στηρίξει, ώστε να μην θλίψω ποτέ την χάρη

του Αγίου Πνεύματος η οποία εντός ολίγου θα με επισκιάσει και να καταστώ

«εργάτης ανεπαίσχυντος» στον πνευματικό αμπελώνα, τον οποίο ο Κύριος θα

μου εμπιστευθεί σήμερα δι’ Υμών Σεβασμιώτατε.

Από την αρχιερατεία και τα διδάγματα του αειμνήστου Μητροπολίτου

Ιερισσού κυρού Νικοδήμου, κρατώ ως παρακαταθήκη την εντολή την οποία



πολλάκις επαναλάμβανε τόσο στα κηρύγματα όσο και στις κατ ιδίαν

συζητήσεις του : «Στήκετε και κρατείτε τας παραδόσεις!» Αυτή

θεωρούσε ως απαραίτητη προϋπόθεση για  την πνευματική πρόοδο και  την

απαρέγκλιτη πορεία στην ζωή καθενός Χριστιανού πολύ περισσότερο δε

καθενός ιερωμένου.

Σεβασμιώτατε, η σημερινή λαμπρά ημέρα ελάχιστα μόνο απέχει από

την πρόσφατη εις διάκονον χειροτονία μου, Θέλω από καρδιάς να Σας

ευχαριστήσω, και το μόνο που μπορώ να Σας προσφέρω ως ελάχιστο

αντίδωρο για όλα όσα μου προσφέρατε, είναι η συνειδητή υπόσχεσή μου, ότι

θα καταβάλω με ζήλο και υπευθυνότητα κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να

φανώ αντάξιος της τιμής και της μεγάλης ευεργεσίας, που πρόκειται σε λίγο

να δεχθώ εκ μέρους Σας.

Επιτρέψατε μου Σεβασμιώτατε  να ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά

την αγαπημένη μου οικογένεια τον πολυσέβαστο μου γέροντα, τους

συγχωριανούς μου, την ευρύτερη οικογένεια  της Μεγάλης Παναγίας, τους

αδελφούς και φίλους μου, για το περίσσευμα της αγάπης και της στήριξής

τους, γιατί συμπληρώνουν και επαυξάνουν την χαρά της ιερωσύνης μου.

Στο σημείο αυτό θα ήθελα από τα μύχια της καρδίας μου να

ευχαριστήσω εν πρώτοις τον  Άγιο Τριαδικό Θεό, τον Πατέρα, τον Υιό και το

Άγιον Πνεύμα, που καταξιώνουν την αναξιότητα μου αυτής της μοναδικής και

ανεπαναλήπτου στιγμής προσωπικής μου Πεντηκοστής, της χειροτονίας μου

εις πρεσβύτερον.

Σας ευγνωμονώ που αγκαλιάσατε, εκτιμήσατε και αγαπήσατε από την

πρώτη στιγμή,  και δεχθήκατε να κατατάξετε την ελαχιστότητά μου  στον ιερό

κλήρο της   Ιεράς Μητροπόλεως Ιερισσού Αγίου Όρους και Αρδαμερίου υπό

την θεοφιλή ποιμαντορία σας.

Εν ταπεινότητι, ευχηθείτε, Σεβασμιώτατε, σεβαστοί Πατέρες και

αγαπητοί αδελφοί, να γεύομαι την Χάρη και την ευλογία της Ιερωσύνης και

να νιώθω πάντοτε να με συντροφεύει αυτή η συναίσθηση, η χαρά και η

συγκίνηση αυτής της ιερατικής κλήσεως και ιδιότητας, με την Χάρη της

ομοουσίου και αχωρίστου  Αγίας Τριάδος, του Πατρός, του Υιού και του



Αγίου Πνεύματος, τις θεομητορικές πρεσβείες της Θεοτόκου, την προστασία

των Παμμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ και πασών των

επουρανίων Δυνάμεων  Ασωμάτων, την προστασία και σκέπη του ιεράρχου

Βασιλείου του Ουρανοφάντορος του μεγάλου και τις πρεσβείες του εν αγίοις

πατρός ημών Νικολάου επισκόπου Μύρων της Λυκίας του θαυματουργού.

Ο Θεός ιλάσθητί μοι τω αμαρτωλώ.

Πατέρες και αδελφοί συγχωρήσατε μοι τω αμαρτωλώ.

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


