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«Ἄν ἔβλεπαν οἱ ἄνθρωποι μέ ποιά δόξα λειτουργεῖ ὁ Ἱερέας, θά ἔπεφταν 
κατά  γῆς  μπροστά  στό  ὅραμα  αὐτό.  Κι  ἄν  ὁ  ἴδιος  ὁ  Ἱερέας  ἔβλεπε  τόν 
ἑαυτό  του,  σέ  ποιά  οὐράνια  δόξα  βρίσκεται  κατά  τήν  τέλεση  τοῦ 
λειτουργήματός  του,  τότε  θά  γινόταν  μεγάλος  ἀσκητής  καί  θά 
ἀγωνιζόταν νά μή θλίψει μέ τίποτε τή χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, πού ζεῖ 
μέσα του», λέγει ὁ Γέροντας Σιλουανός.1 
 
Σεβασμιώτατε  Ἅγιε  Πρόεδρε  τῆς  Εἰδικῆς  Συνοδικῆς  Ἐπιτροπῆς 
Λειτουργικῆς  Ἀναγεννήσεως,  Μητροπολῖτα  Καισαριανῆς,  Βύρωνος  καί 
Ὑμηττοῦ κ. Δανιήλ,  
Σεβασμιώτατε,  
Ἀγαπητοί Πατέρες, 
Ἐλλογιμώτατοι κύριοι Καθηγητές,  
Εὐλογημένοι  Σύνεδροι,  τοῦ  Λειτουργικοῦ  τούτου,  Ζ΄  κατά  σειράν  , 
Συμποσίου Ἐκπρόσωποι τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων.  
 
  Μετά  χαρᾶς  Σᾶς  ὑποδεχόμαστε  σήμερα  στήν  Ἱερά  Μητρόπολη 
Χαλκίδος  καί  στό  Ἱερό  Προσκύνημα  τοῦ  Ὁσίου  καί  Θεοφόρου  Πατρός 
ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Ρώσσου, τοῦ νέου Ὁμολογητοῦ καί θαυματουργοῦ, τοῦ 
διακρινομένου καί  διά  τό λειτουργικόν  του ἦθος  καί  εὐχόμαστε  ταπεινά 
καλή διαμονή καί θεάρεστη ἀναστροφή στίς εὐλογημένες αὐλές καί  τόν 
Οἶκο Του.  
  Ἀγαλλίαση  πλημμυρίζει  τήν  καρδιά  μας,  γιατί  ἡ  πολύ  δραστήρια 
καί  ἀγλαόκαρπη  Συνοδική  Ἐπιτροπή  Λειτουργικῆς  Ἀναγεννήσεως, 
ἐπέλεξε  –  νομίζω  θεοπνεύστως  ‐  ὡς  θέμα  τοῦ  Συμποσίου  τό  Ἱερόν 
Μυστήριον τῆς Ἱερωσύνης.  
  Σ’  αὐτήν  τήν  ὄντως  δύσκολη  συγκυρία,  ὅπου  τό  σκάφος  τῆς 
Ἐκκλησίας  κλυδωνίζεται  βασανιζόμενον  ὑπό  τῶν  κυμάτων2  τοῦ  αἰῶνος 
τούτου,  καί  δικαίως  ἤ  ἀδίκως  στοχεύονται  οἱ  ἀξιωματοῦχοι  του,  εἶναι 
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σωτήρια  ἡ  σπουδή  καί  ἡ  μελέτη  τοῦ  οὐρανίου  αὐτοῦ  χαρίσματος  τῆς 
Ἱερωσύνης, πού δωρήθηκε ‐ὄχι τυχαῖα –σέ «ὀστράκινα σκεύη».3 
  Ἔτσι,  πιστεύω,  ἐμεῖς  οἱ  Κληρικοί  θά  θελήσουμε  νά 
ἀναζωπυρώσουμε  τό  χάρισμα.4  Θά  ποθήσουμε  «τό  ἐπισκέψασθαι 
ἑαυτόν»,  5 τό ὁποῖον συνιστᾶ ὁ ἅγ. Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, ὁ ὑμνητής τῆς 
Ἱερωσύνης. Καί ἀνακαινιζόμενοι, διά τῆς μετανοίας, ἡμέρα μέ τήν ἡμέρα, 
θά  γίνουμε  περισσότερο  φιλόθεοι  καί  φιλάνθρωποι  καί  λιγότερο 
βαλαντιοσκόποι  καί  πλουτόδουλοι,  ἐγωϊστές,  φίλαυτοι,  φιλόσαρκοι  καί 
ἀλαζόνες... 
  Ἔτσι  θά  στερεώσουμε  τίς  πληγωμένες  ψυχές  τοῦ  ποιμνίου  μας, 
πού,  βομβαρδιζόμενες  μέ  τήν  προβολή  τῶν  ἰδικῶν  μας  ἁμαρτημάτων, 
κινοῦνται, κατά τήν χαρακτηριστική περιγραφή τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου, 
ὅμοια  μέ  τά  παλιρροϊκά  νερά  τοῦ  πορθμοῦ  τοῦ  Εὐρίπου.6  Ἔτσι  θά 
καλλιεργήσουμε καί ὑγιεῖς Ἱερατικές Κλήσεις, ὥστε νά μήν προχωρήσουν  
οἱ  ὑποψήφιοι  «ἀνίπτοις  χερσίν  καί  ἀμυήτοις  ψυχαῖς»7  εἰς  τά  ἅγια  τῶν 
Ἁγίων.  
  Ἐνδεχομένως  νά  προβληματισθοῦν  καί  ἐκεῖνοι  οἱ  ἀδελφοί  μας  οἱ 
ὁποῖοι  κινοῦνται  ἰδιοτελῶς  (;),  πάντως  λησμονοῦν  τήν  προτροπή  τοῦ 
Ὁσίου  Ἐφραίμ  τοῦ  Σύρου  καί  παραβλέποντες  τά  ἴδια  πταίσματα 
κατακρίνουν, δίχως συναντίληψη, τούς ἀδελφούς των.  
  Ἡ  σοβαρή  ἀντιμετώπισις  τῆς  Ἱερωσύνης  δέν  θά  βοηθήσει  μόνον 
ἐμᾶς στήν ἀνεύρεση τοῦ «ἀρχαίου κάλλους», ἀλλά εἶναι ἱκανή νά νικήσει 
καί  τήν  παγερή  καί  φαρμακερή  ἀδιαφορία  ἐκείνων  τῶν  ἀνθρώπων,  οἱ 
ὁποῖοι  προφάσει  ἁμαρτιῶν  μας  ἤ  ἐξ’  ἄλλων  ἀντικειμενικῶν  αἰτίων,  δέν 
ἀσχολοῦνται μέ τήν Ἱερωσύνη καί τό χῶρο της.  
 
  Ἄς ἱκετεύσουμε τόν Ὅσιο Ἰωάννη νά πρεσβεύσει, ὥστε καί τοῦτο τό 
Συμπόσιο νά ἀποβεῖ «πρός οἰκοδομήν καί παράκλησιν καί παραμυθίαν»8 
ὅλων.  
  Εὐχαριστῶντας Σας, ἀλλά καί  τούς κοπιῶντες  τιμίους συνεργάτες 
μου,  ἐξαιρέτως  τόν  Πανοσιολογιώτατο  καί  ἀκούραστο  Ἀρχιμανδρίτη  π. 
Παῦλο Ἰωάννου καί τόν Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τοῦ Ἱ. Προσκυνήματος 
Αἰδεσιμολ.  Πρωτ.  Ἰωάννη  Βερνέζο,  τά  μέλη  τοῦ  Δ.Σ.  τοῦ  Ἱ. 
Προσκυνήματος  καί  τούς  ὑπηρετοῦντες  εἰς  αὐτό,  παρακαλῶ  νά 
ἀντιμετωπίσετε  μέ  τήν  ἀγάπη  καί  τήν  ἐπιείκειά  Σας  τίς  ἀτέλειες  τῆς 
φιλοξενίας μας.  
  Καλῶς ἤλθατε !  
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