
Ὁμιλία Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χαλκίδος  
κ. Χρυσοστόμου στή Διορθόδοξη Θεία Λειτουργία,  

κατά τή Θρονική Ἑορτή τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος,  
στό Μητροπολιτικό Ναό τῶν Ἀθηνῶν  

(29.6.2005, τῶν Πρωτοκορυφαίων Πέτρου & Παύλου) 
 
 
Ἑορτή χαρμόσυνος, ἐπέλαμψε τοῖς πέρασι σήμερον, 
Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Χριστόδουλε, 
Σεβασμία τῶν Ἱεραρχῶν χορεία, 
Θεοτίμητε Σύλλογε τῶν Πρεσβυτέρων καί Διακόνων, 
κ. Ὑπουργέ καί Χριστιανοί μου εὐλογημένοι, 
ἡ πάνσεπτος μνήμη τῶν σοφωτάτων καί κορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου 
καί Παύλου. 
 
Καί προσκαλούμεθα καί ἡμεῖς ἀδελφοί,  κατά τήν πανσεβάσμιον  ταύτην 
ἡμέραν,  νά ἑορτάσωμεν ἐν ὠδαῖς καί ὕμνοις αὐτούς  «τούς ποταμούς τῆς 
σοφίας» (Ἑσπέριον β΄). 
 
Ὑπήκοντες  εἰς αὐτήν  τήν Θεόπνευστον προτροπήν καί  μέ  τήν  λαμπράν 
συμμετοχήν,  παρουσίαν  καί  συλλειτουργίαν  τῶν  Ἐκπροσώπων  τῶν 
Ἁγιωτάτων  Πατριαρχῶν  καί  Προέδρων  Αὐτοκεφάλων  Ἐκκλησιῶν  τῆς 
Ὀρθοδοξίας, προσφέρομεν καί νῦν τήν λογικήν ταύτην λατρείαν ὑπέρ τῆς 
Οἰκουμένης καί ὑπέρ τῆς Ἁγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας 
καί δοξάζοντες εὐχαριστοῦμεν, ἐξ’ ὅλης μας τῆς καρδίας, τόν Πατέρα τῶν 
Φώτων καί ἀγαθοδότην, διότι, διά τῶν ἁγίων Αὑτοῦ Ἀποστόλων, ἐξήγαγε 
ἡμᾶς  ἐκ  σκότους  καί  σκιᾶς  θανάτου  πρός  τό  φῶς  τό  ἀληθινόν  καί  τήν 
ζωήν τήν ἄληκτον. 
 
Κλῶντες τόν Ἄρτον, ὁ Ὁποῖος κοινωνία τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ ἐστί καί 
εὐλογοῦντες  τό Ποτήριον,  τό  ὁποῖον  κοινωνία  αἵματος  τοῦ  Χριστοῦ  ἐστί 
(Α΄Κορ.  ι΄,  16)  ἔτι  προσφέρομεν  Αὐτῷ,  τῷ  Ἀληθινῷ  Θεῷ  ἡμῶν, 
εὐγνωμόνως  καί  ὑπέρ  τῶν  ἀναπαυσαμένων  καί  παντός  Πνεύματος 
δικαίου  ἐν  πίστει  τετελειωμένου,  μεταξύ  τῶν  ὁποίων  κεντρική  καί 
κυρίαρχος εἶναι ἡ θέσις τῶν Θείων Ἀποστόλων. 
Ἑνούμεθα διά τῆς μετοχῆς τοῦ ἑνός οὐρανίου Ἄρτου καί τοῦ Ποτηρίου καί 
μετ’  ἀλλήλων  εἰς  ἑνός  Πνεύματος  Ἁγίου  κοινωνίαν,  καί  μετά  τῶν 
τιμωμένων  καί  πνευματοφόρων  Ἀποστόλων,  οἱ  ὁποῖοι  «τῆς  ἀληθινῆς 
ἀμπέλου  ὑπάρχοντες  κλήματα,  (τόν)  βότρυν  (τόν)  πέπειρον  ἡμῖν 
ἐξεπέπαναν  (τόν)  εὐφραίνοντα  τάς  καρδίας  ἡμῶν».  (Στιχηρόν  Ἰδιόμελον 
τῆς Λιτῆς). 
 
Μεθυστική ὄντως ἡ ἐμπειρία ἐκ τῆς ψαλμωδίας τῆς ἱερᾶς ἀκολουθίας καί 
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τῆς  μελέτης  τοῦ  βίου  των.  Ἐκστατικοί  ἱστάμεθα  ἐνώπιον  τῶν 
ἀπεριγράπτων  κόπων,  τῶν  κινδύνων  καί  τῶν  θανάτων,  τούς  ὁποίους 
ὑπέστησαν  καλλιεργοῦντες  τάς  τῶν  ἀνθρώπων  καρδίας  καί  σπείροντες 
τήν πίστιν καί τῶν ἀμετρήτων θυσιῶν, τάς ὁποίας οὗτοι οἱ χριστοκήρυκες 
προσέφερον ὡς ὁλοκάρπωσιν εἰς τόν μόνον γινώσκοντα τά ἐγκάρδια καί 
πάντας εἵλκυσαν πρός τήν θεογνωσίαν,  ἔθνη, πόλεις τε καί νήσους».  (β΄ 
τροπ. Λιτῆς). 
Ἔκθαμβος ἐνώπιόν των καί αὐτός ὁ Χρυσορρήμων Πατήρ· «Οὐχ εὐρίσκω 
λόγον  ἐπάξιον  ἐγκωμιάσαι  τούς  ἐγκωμιάσαντας  τό γένος  ἡμῶν»  ὁμολογεῖ 
καί  συνεχίζει:  Ποίας  οὖν  εὐχαριστίας  ἀνταποδῶμεν  ὑμῖν  τοῖς  τοσαῦτα 
κεκοπιακόσι  δι’  ἡμᾶς;  Μιμνήσκομαί  σε,  Πέτρε,  καί  ἐκπλήττομαι· 
ἀναμιμνήσκομαί σε, Παῦλε,  καί  ἐξιστάμενος  δάκρυσι  συνέχομαι.  Τί  γάρ 
εἴπω,  ἤ  τί  λαλήσω,  ἀναθεωρῶν  ὑμῶν  τάς  θλίψεις,  οὐκ  οἶδα.  Πόσας 
φυλακάς  ἡγιάσατε;  πόσα  δεσμωτήρια  ἐφωτίσατε;  πόσας  ἁλύσεις 
ἐλαμπρύνατε; πόσας βασάνους ὑπεμείνατε; πόσους τόπους τοῖς βήμασιν 
ὑμῶν  ἡγιάσατε………»  (Ἰωάν.  Χρυσοστ.    Ὁμιλία  στούς  κορυφαίους  τῶν 
Ἀποστόλων «τά εὑρισκόμενα πάντα» ἔκδοση Παρισίων, τ. 8, σελ. 617). 
 
Ἐγκώμιον  ὑμνολογικόν  καί  ἐκ  βαθέων  εὐχαριστία  ἁρμόζει  εἰς  τούς 
πνευματικούς  μας  αὐτούς  πατέρας.  Ἀλλ’  ὄχι  μόνον!  Δέν  ἀρκεῖ  ὁ 
πανηγυρισμός!  
Εἶναι ἀπαραίτητος καί ὠφέλιμος δι’ ἡμᾶς καί ὁ συντονισμός τῶν καρδιῶν 
μας,  τῶν  διανοημάτων  μας,  τῆς  ζωῆς  μας  μέ  τά  ἰδικά  των  διανοήματα, 
τούς κτύπους τῆς καρδίας των καί τήν ζωήν των. 
Γενεσιουργός αἰτία τῆς ἀνεκτιμήτου προσφορᾶς των ἡ ΑΓΑΠΗ!  
Πόση  ἀγάπη  εἶχον  εἰς  τάς  καρδίας  των  διά  τόν  Χριστόν  καί  τήν 
Ἐκκλησίαν!  
Τοῦ σωτῆρος ἐρασταί! Ἔτσι περιγράφονται εἰς τήν ὑμνολογίαν. «Τίς ἡμᾶς 
χωρίσει  ἀπό  τῆς  ἀγάπης  τοῦ  Χριστοῦ»;  διερωτᾶται  ὁ  θεῖος  Παῦλος,  ἐνῶ 
διαβεβαιοῖ  «ἐγώ  γάρ  οὐ  μόνον  δεθῆναι,  ἀλλά  καί  ἀποθανεῖν  (εἰς 
Ἱερουσαλήμ) ἑτοίμως ἔχω ὑπέρ τοῦ ὀνόματος τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ» (Πράξ. κα΄ 
13). «Κύριε σύ πάντα οἶδας σύ γινώσκεις ὅτι φιλῶ σε» βεβαιοῖ ὁ τῶν πικρῶν 
δακρύων τῆς ἀγάπης καί μετανοίας Ἀπόστολος Πέτρος. 
Ἀξιομίμητος ἡ προτίμησίς των. Πολλά καί τά μηνύματα ἐκ τῶν ἐπιστολῶν 
των  πρός  αὐτήν  τήν  κατεύθυνσιν.  «Διό  ἀναζωσάμενοι  τάς  ὀσφύας  τῆς 
διανοίας ὑμῶν,  νήφοντες,  τελείως ἐλπίσατε ἐπί τήν φερομένην ὑμῖν Χάριν 
ἐν ἀποκαλύψει Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὡς τέκνα ὑπακοῆς μή συσχηματιζόμενοι ταῖς 
πρότερον  ἐν  τῇ  ἀγνοίᾳ  ὑμῶν  ἐπιθυμίαις,  ἀλλά  κατά  τόν  καλέσαντα  ὑμᾶς 
Ἅγιον καί αὐτοί ἅγιοι ἐν πάσῃ ἀναστροφῇ γενήθητε» μᾶς προτρέπει ὁ Ἀπ. 
Πέτρος (Α΄ Πέτρ. α΄ 13‐16) καί συνεχίζει «Σωφρονήσατε καί νήψατε εἰς τάς 
προσευχάς» (Ρωμ. δ΄ 7) καί «ἀποθέμενοι πᾶσαν κακίαν καί πάντα δόλον καί 
ὑποκρίσεις καί φθόνους καί πάσας καταλαλιάς, ὡς ἀρτιγέννητα βρέφη τό 
λογικόν  ἄδολον  γάλα  ἐπιποθήσατε  ἵνα  ἐν  αὐτῷ  αὐξηθῆτε  εἰς 
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σωτηρίαν………» (Πέτρ. β΄ 1‐3). 
Μᾶς  ἐφιστᾶ  δέ  καί  τήν  προσοχήν,  διότι  «ἐλεύσονται  ἐπ’  ἐσχάτων  τῶν 
ἡμερῶν ἐμπαῖκται» (Β΄ Πέτρ. γ΄ 3) «ἔσονται καί ψευδοπροφῆται ἐν τῷ λαῷ 
καί  ψευδοδιδάσκαλοι,  οἵτινες  παρεισάξουσιν  αἱρέσεις  ἀπωλείας  καί  τόν 
ἀγοράσαντα  αὐτούς  δεσπότην  ἀρνούμενοι,  ἐπάγοντες  ἑαυτοῖς  ταχινήν 
ἀπώλειαν» (Β΄ Πέτρ. β΄ 1‐2). 
Ἀλλά  καί  ὁ  Ἀπόστολος  Παῦλος  τά  τοιαῦτα  διδάσκει  καί  προτρέπει: 
«στήκετε  ἐν  Κυρίῳ»  (Φιλ.  δ΄  1)  μᾶς  λέγει.  «Ἐν  αὐτῷ  καί  ὡς  τέκνα  φωτός 
περιπατεῖτε,  ἐρριζωμένοι  καί  ἐποικοδομούμενοι  ἐν Αὐτῷ»  (Κολ.  β΄ 6). «Τά 
ἄνω ζητεῖτε» (Κολ. γ΄ 1) «τά ἄνω φρονεῖτε, μή τά ἐπί τῆς γῆς» (Κολ. γ΄ 2‐3).  
 
Ἐνστερνιζώμεθα  τάς παρακαταθήκας  των,  διότι  τοιουτοτρόπως  τιμῶμεν 
θεοπρεπῶς τήν μνήμην των.  
Ἡμεῖς,  ὡστόσο,  σήμερον  ἰδιαιτέρως  τιμῶμεν  τόν  θεῖον  Ταρσέα  τόν 
Παῦλον,  τό  σκεῦος  τῆς  ἐκλογῆς,  τόν  πνευματικόν  ἡμῶν  πατέρα,  τόν 
ἱδρυτήν τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν καί τόν φωτιστήν, ἐν τῇ πραγματικῇ ἐννοίᾳ 
τῆς λέξεως, τῆς Εὐρώπης. 
Περί αὐτοῦ πολλοί τόποι μάρνανται. Ἡ Δαμασκός μέγα φρονεῖ· εἶδε γάρ 
αὐτόν σκελισθέντα φωτί. 
Ἡ Ρώμη τό αἷμα του δεξαμένη καί αὐτή κομπάζει· 
Ἡ Ταρσός πλέον χαίρει καί πόθῳ τιμᾶ τά σπάργανα. 
Οὐδόλως ὅμως ὑστερεῖ καί ἡ Ἀθήνα καί ἡ Ἑλλάς εἰς καύχησιν. 
«Διαβάς  εἰς Μακεδονίαν»  καί  συγκροτῶν  τούς  πρώτους  «εὐχαριστιακούς 
πυρῆνας»,  κατῆλθεν  εἰς  τήν  «Θεοσεβεστάτην»  πόλιν  τῶν Ἀθηνῶν,  ὅπου 
παρά  τήν  «ἐπώνυμον  πέτραν  τοῦ  Ἀρείου»  ἐκήρυξε  τόν  ἀγνοούμενον 
Θεόν,  εὐαγγελιζόμενος  Χριστόν  καί  τήν  Ἀνάστασίν  Του  (Πράξ.  13,  31). 
Ἐπώνυμοι πολῖται συνεκρότησαν τήν πρώτην ἀθηναϊκήν Ἐκκλησίαν. 
«Τήν βουλήν τοῦ Θεοῦ ἀνήγγειλε» (Πράξ. κ΄ 27) καί εἰς ἄλλους τόπους τῆς 
Πατρίδος μας. 
Ἀλλά  καί  τήν  Εὐρώπην  ἐν  συνεχείᾳ  ἐφώτισε  «μετά  χαρᾶς 
διαμαρτυρόμενος τό Εὐαγγέλιον τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ» (Πράξ. κ΄ 24). 
Ἀλήθεια,  πόσον  πολύ  πρέπει  νά  ζηλώσωμεν  τόν  ὄντως  ἀξιοθαύμαστον 
καί  ἀξιέπαινον  ἱεραποστολικόν  του  ζῆλον!    «Οὐαί  μοι,  ἐάν  μή 
εὐαγγελίζομαι» ἔλεγε μέ φόβον Θεοῦ καί  διαρκῶς ἔτρεχε «προνοούμενος 
καλά ἐνώπιον πάντων ἀνθρώπων» (Ρωμ. ιβ΄ 17). 
Τό περιεχόμενον τοῦ κηρύγματός του‐Χριστός, ἡ Ἀλήθεια καί ἡ ζωή. «Οὐ 
γάρ ἑαυτούς κηρύσσομεν, ἀλλά Χριστόν Ἰησοῦν Κύριον, ἑαυτούς δέ δούλους 
ὑμῶν διά Ἰησοῦν» (Β΄ Κορ. δ΄ 5). 
Αὐτό τό κήρυγμα, αὐτή ἡ μαρτυρία εἶναι δυνατόν πάντοτε καί σήμερον νά 
ἀναγεννήση  καί  νά  ἀναμορφώση  ὅλον  τόν  κόσμον  καί  νά  τόν  ὁδηγήση 
ἐπιτέλους  καί  εἰς  τήν  πολυπόθητον  πανευρωπαϊκήν  καί  παγκόσμιον 
ἀδελφοσύνην καί σταθεράν ἑνότητα. 
«Σοῦ,  Παῦλε,  προσκυνοῦμε  τήν  ἅλυσιν,  ἥν  ὑπέρ  Χριστοῦ  ὡς  κακοῦργος 
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ἐφόρεσας», ἀλλά καί ἐνωτιζόμεθα τά θεῖα σου λόγια. 
 
Ἡ μνήμη του, ἐν συνδυασμῷ μάλιστα μέ τό γεγονός τῆς ἀνακηρύξεως τοῦ 
αὐτοκεφάλου  τῆς  Ἐκκλησίας  μας  κατά  τήν  αὐτήν  ἡμερομηνίαν,  ἐν  ἔτει 
1850, παρέχει τήν εὐκαιρίαν ἑορτασμοῦ αὐτῆς τῆς ἡμέρας ὡς τῆς θρονικῆς 
ἑορτῆς τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας.  
Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἑορτάζει σήμερον τήν, Συνοδικῶς θεσπισθεῖσαν 
πρό  πενταετίας,  θρονικήν  Της  ἑορτήν.  Ἐνθυμεῖται  κατά  τήν  ἑκατοστήν 
πεντηκοστήν  πέμπτην  ἐπέτειον,  μετ’  εὐγνωμοσύνης,  τό  δῶρον  τό  ἅγιον 
καί  τιμαλφές,  διά  τοῦ  ὁποίου  τήν  ἐτίμησε  ἡ  Ἁγία  μήτηρ  Μεγάλη  τοῦ 
Χριστοῦ Ἐκκλησία. 
Ὁ  ἑορτασμός  τοῦ  γεγονότος  φυσικά  οὐδόλως  κέκτηται  ἤ  δικαιολογεῖ 
κοσμικόν νόημα ἤ περιεχόμενον. Τά «κοσμικά» μέ τήν μετα‐πτωτικήν καί 
ἀπαξιωτικήν  ἔννοιαν  τοῦ  ὅρου,  τήν  ἄ‐κοσμον,  δέν  γίνονται  δεκτά,  ἀλλ’ 
ἀποβάλλονται ὡς ξένα ἐκ τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ σώματος. 
Ἡ  ἀρχῆθεν  καλλιγόνος  Μήτηρ,  ἡ  ἐν  Κωνσταντινουπόλει  Μεγάλη  τοῦ 
Χριστοῦ  Ἐκκλησία,  ἐν  Ἁγίῳ  Πνεύματι,  Συνοδικῶς  ἀποφανθεῖσα, 
ἀνηγόρευσε καί ἐκήρυξε τήν ἐν Ἑλλάδι Ἐκκλησίαν αὐτοκέφαλον καί τήν 
ἐν Αὐτῇ Σύνοδον ἀδελφήν ἐν πνεύματι  ἑαυτῆς  τε καί πάσης ἄλλης ἀνά 
μέρος Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. 
Ἀπεκατέστησε  οὕτω  τήν  κανονικήν  σχέσιν  καί  συνάφειαν  ἡμῶν  πρός 
Αὐτήν καί πρός τάς λοιπάς τοῦ Χριστοῦ Ὀρθοδόξους Ἐκκλησίας, αἱ ὁποῖαι 
εἶχον ἐπι τινα καιρόν, διά καιρικάς περιπετείας, δοκιμασθῆ. 
Συνιδόντες ἐξάλλου οἱ συγκροτήσαντες τήν Πατριαρχικήν Σύνοδον Ἅγιοι 
Πατέρες  καί  τήν  χρείαν  τῆς  κατ’  ἐκεῖνον  τό  νεοσύστατον  κράτος  (τῆς 
Ἑλλάδος)  διακονίας  τῆς πίστεως καί  τῆς  ἐκκλησιαστικῆς οἰκονομίας  τῆς 
ἑνότητος, ἐπεδαψίλευσαν τῇ Ἱερᾷ ἡμῶν Συνόδῳ καί πάσας τάς προνομίας 
καί  πάντα  τά  κυριαρχικά  δικαιώματα  τά  τῇ  Ἀνωτάτῃ  Ἐκκλησιαστικῇ 
Ἀρχῇ  παρομαρτοῦντα,  ὥστε  νά  διοικῆ  τήν  Ἐκκλησίαν  κατά  τούς  θείους 
καί  Ἱερούς  Κανόνας,  ἐλευθέρως  καί  ἀκωλύτως,  ἀπό  πάσης  κοσμικῆς 
ἐπεμβάσεως. 
Ἡ  ἀνακηρυχθεῖσα  ἀδελφή  τῆς  Μεγάλης  τοῦ  Χριστοῦ  Ἐκκλησίας, 
Ἐκκλησία  τῆς  Ἑλλάδος,  καταγράφει  εἰς  τόν  Καταστατικόν  Χάρτην  της, 
αὐτό τό ὁποῖον ἡ καρδία της καί ἡ Θεολογία της ὑπαγορεύει· ὅτι ὑπάρχει 
ἀναποσπάστως  ἡνωμένη  δογματικῶς  μετά  τῆς  ἐν  Κωνσταντινουπόλει 
Μεγάλης  καί  πάσης  ἄλλης  ὁμοδόξου  τοῦ  Χριστοῦ  Ἐκκλησίας,  τηροῦσα 
ἀπαρασαλεύτως,  ὡς  ἐκεῖναι,  τούς  ἱερούς  ἀποστολικούς  καί  συνοδικούς 
κανόνας καί τάς ἱεράς παραδόσεις. 
Πορεύεται ἔκτοτε ἡ Ἐκκλησίας μας ἀντιπελαργοῦσα καί συμπονοῦσα τήν 
πολύπαθον  Μητέρα  της,  συμμεριζομένη  καί  τήν  ἀγωνίαν  τῶν  ἄλλων 
ἁγίων  ἀδελφῶν  Ἐκκλησιῶν,  συντρέχουσα  τό  ἔργον  καί  τήν  διακονίαν 
των. 
Ἀγωνίζεται  δέ,  μέ  σταυρώσιμον  ἦθος  καί  ἀναστάσιμον  ἐλπίδα,  δι’  ὅλων 
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της  τῶν δυνάμεων,  νά ἀναδεικνύεται  καί ἡ  ἰδία φιλόστοργος μήτηρ  τῶν 
τέκνων  της,  ποιμαίνουσα  αὐτά  μετά  πιστότητος  καί  θυσιαστικοῦ 
πνεύματος, κηδομένη τῆς σωτηρίας αὐτῶν. 
Διεφύλαξε,  πράγματι,  ἡ  Ἁγία  Ἐκκλησία  τῆς  Ἑλλάδος,  χάριτι  Θεοῦ,  καί 
διαφυλάττει  τήν  παραδοθεῖσαν  πίστιν,  μεταμορφώνει  διαρκῶς  τό  ἦθος 
καί  τήν  βιοτήν  τῶν  Χριστιανῶν  της,  προστατεύουσα  αὐτούς  ἐκ  τῶν 
νοητῶν λύκων, οἵτινες λυμαίνονται τήν ποίμνην τοῦ Χριστοῦ. 
Συνεσταυρώθη  μετά  τοῦ  λαοῦ  της  εἰς  πολεμικάς  περιπετείας, 
ἀποκλεισμούς καί κατοχικάς ὀδύνας. 
Πρωτοστάτησε  καί  πρωτοστατεῖ  εἰς  ἔργα  ἀγάπης  καί  κοινῆς  ὠφελείας, 
προσφέρουσα τοῖς πᾶσι τά πάντα. 
Συνέβαλε  καί  συμβάλλει  εἰς  τήν  διάδοσιν  τοῦ  χριστιανικοῦ  μηνύματος, 
ἐνισχύουσα  τό  ἔργον  τῶν  Ἁγίων  Ἐκκλησιῶν  καί  συνδράμει  εἰς  τήν 
κραταίωσιν τῆς πανορθοδόξου ἑνότητος. 
Ὑπακούουσα  εἰς  τήν  ἐντολήν  τοῦ Κυρίου  της  καθηκόντως μαθητεύει  τό 
ποίμνιόν της κηρύττουσα ἀνελλιπῶς τό Εὐαγγέλιον. 
Δικαιουμένη  δέ  καί  τήν  ἔκφρασιν  δημοσίου  λόγου  καί  ἔχουσα  τήν 
αὐτοσυνειδησίαν ὅτι δέν εἶναι ἐξαϋλωμένον μόρφωμα, ἄσχετον πρός τήν 
ἱστορίαν καί τήν καθημερινότητα, προσπαθεῖ νά μεταδώση εἰς  τά τέκνα 
της,  καί μάλιστα τά νεαρά, παραδοσιακάς ἀξίας,  τό ἦθος  τῆς ἀσκητικῆς 
ἐλευθερίας, τήν προτεραιότητα τοῦ εἶναι ἔναντι τοῦ ἔχειν, τόν σεβασμόν 
τῆς δημιουργίας καί τήν εὐχαριστιακήν σχέσιν μετά τῆς κτίσεως. 
Εἰς  τήν  ἐποχήν  τοῦ  πλαστικοῦ,  τῶν  πλαστικῶν  ἐγχειρήσεων  καί  τῶν 
πλαστικῶν συνειδήσεων,  διδάσκει  τήν ἀντίστασιν εἰς τόν εὐδαιμονισμόν 
καί  τόν  καταναλωτισμόν  καί  τήν  ὑποταγήν  εἰς  τήν  λογικήν  τῶν 
ἀκορέστων ἀναγκῶν. 
Καλλιεργεῖ  τήν  παιδείαν  τοῦ  προσώπου,  ἔναντι  τοῦ  συγχρόνου 
τεχνοπωλείου, τήν ὑποταγήν δηλαδή τοῦ πολιτισμοῦ εἰς τήν τεχνολογίαν. 
Προβάλλει  φιλανθρώπους  ἀξίας  καί  οἰκουμενικά  ἰδεώδη  τῆς  ὀρθοδόξου 
παραδόσεως. 
Σπείρει ἀφειδῶς, πολλάκις, ἐν δάκρυσι, θερίζει δέ ἐν ἀγαλλιάσει! 
Καί  πάντα  ταῦτα  διά  τῆς  φωτιστικῆς  Χάριτος  τοῦ  Θεοῦ,  ἀλλά  καί  τῆς 
προσφορᾶς  φρονίμων  ποιμένων,  ἀγραυλούντων  καί  φυλασσόντων 
φυλακάς ἐν τῇ νυκτί τοῦ πλάνου τούτου βίου, ἀλλά καί τῇ παντοειδῇ καί 
προθύμῳ βοηθείᾳ ἀναριθμήτων πιστῶν καί ἀφοσιωμένων λαϊκῶν τέκνων 
της. 
Μερικούς  ἐκ  τῶν  Ἱερέων  τούτων  τιμῶμεν  καί  σήμερον,  Συνοδικῇ 
ἀποφάσει,  διά  τῆς  ἀπονομῆς  τῆς  ὑψίστης  τιμητικῆς  διακρίσεως,  τοῦ 
χρυσοῦ  παρασήμου  τοῦ  Ἀπ.  Παύλου,  διότι  ἐκτός  τῆς  ἄλλης  προσφορᾶς 
των, ἀπέβησαν καί Ἱερεῖς «τῶν οἰκείων σπλάγχνων», προσενεγκόντες εἰς 
τήν Ἱερωσύνην ἕν ἤ καί περισσότερα ἐκ τῶν σαρκικῶν τέκνων των. 
 
Ἀσφαλῶς  ἡ  τελειότης  ἀτέλεστος!  Ἴσως  νά  ἀπέχωμεν  πολύ  ἐκ  τῆς 
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τελειότητος. 
Ἴσως ἀκόμη νά φαίνωνται ἀσθενεῖς οἱ ὦμοι μας, διά νά βαστάσουν καί νά 
ἀνταποκριθοῦν πλήρως εἰς τό βάρος τῆς ἀποστολῆς. 
Ἴσως ὑπάρχουν ἐλλείψεις ἐν τῇ ἐπιτελέσει τοῦ δέοντος. 
Ἀλλ’ ὑπάρχει ἡ ἔννοια τῆς εὐθύνης, ἡ ὁμολογία τοῦ χρέους καί μάλιστα 
ἔναντι τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ πληρώματος, τό ὁποῖον ἀποτελεῖ προϋπόθεσιν 
τῆς ὑπάρξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ θεσμοῦ. 
Καί  εἰς  καμμίαν  περίπτωσιν  ἡ  Ἐκκλησία  μας  δέν  εἶναι  ἀπό  τούς 
ἀδιαφανεῖς  χώρους  τῆς  κοινωνίας,  οὔτε  πολύ  περισσότερον  φυτώριον 
νοσηρότητος. 
Ἀνοίγει  εἰς  πάντας  τήν  ἀγκάλην  της  καί  ζητεῖ  ‐εὐκαίρως  ἀκαίρως‐  τήν 
πίστιν, τήν ἀγάπην, τήν συνεργασίαν, τήν προσφοράν ὅλων. Ἀποδέχεται 
καί τήν ἐξ ἀγαθῆς προαιρέσεως προερχομένην ἐποικοδομητικήν κριτικήν 
καί ἄς εἶναι αὐστηρά, ἀρκεῖ νά μήν εἶναι στεῖρα καί ἄγονος. 
 
Μακαριώτατε, 
Ὅτε ἡ Ἁγία Μεγάλη τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία ἐδώριζε εἰς τήν Ἐκκλησίαν τῆς 
Ἑλλάδος τό αὐτοκέφαλον, ηὔχετο ‐ἀπλέτῳ πόθῳ καί διαπύρῳ ἀγάπῃ‐ τῇ 
φίλῃ αὐτῆς ἐν Χριστῷ ἀδελφῇ, στηριγμόν ἐν τῇ πίστει καί ἐν τῇ ἑνότητι, 
προκοπήν ἐν τοῖς παραγγέλμασι τοῦ Κυρίου καί ἄγρυπνον προσοχήν εἰς 
τήν  Ὀρθόδοξον  διδασκαλίαν  τοῦ  Ποιμνίου,  εἰς  τό  ὁποῖον  τό  Πνεῦμα  τό 
Ἅγιον  Τήν  ἐπέστησε  ποιμαίνειν,  ὥστε  νά  τήν  θαυμάζουν  ἀκόμη  καί  οἱ 
ἀντικείμενοι  τῇ  εὐσεβείᾳ  καί  νά  λέγουν  περί  Αὐτῆς:  «τίς  αὕτη  ἡ 
ἐκκύπτουσα ὡσεί ὄρθρος, καλή ὡς σελήνη, ἐκλεκτή ὡς ὁ ἥλιος, θάμβος ὡς 
τεταγμέναι». 
Καρδιακή ἡ εὐχή, μητρῶα τά σπλάγχνα καί τά αἰσθήματα!  
 
Εὐχηθῆτε, παρακαλῶ, εἰς τόν Μέγαν καί Ἄκρον Ἀρχιερέα Χριστόν, ὅπως, 
ταῖς  πρεσβείαις  τῶν  Πρωτοκορυφαίων  Ἀποστόλων Πέτρου  καί  Παύλου, 
εὐχαῖς  τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου  κ.κ.  Βαρθολομαίου 
καί τῶν ἁγίων ἐκπροσώπων του καί πάντων τῶν τιμίων ἐκπροσώπων τῶν 
Μακαριωτάτων Ἁγίων Πατριαρχῶν καί τῶν Προέδρων τῶν Αὐτοκεφάλων 
Ἐκκλησιῶν, ἡ εὐχή αὕτη, ἡ ἐκ μητρώων χειλέων προερχομένη, διαρκῶς νά 
πραγματοῦται. Νά ἀστράπτῃ καί νά λάμπῃ ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ καί 
φωτόμορφα νά εἶναι τά τέκνα Της.   Ἀμήν.‐ 
 


