
ήν 22αν Νοεμ-
βρίου 2012, ἔ -
γινε στήν  Πρέ   -
βεζα ἡ ἐν θρό -
νιση τοῡ νέου

Μητροπολίτου μας,
Σεβασμιωτάτου κ.
Χρυσοστόμου. Με-
γάλο πλῆ θος Μη-
τροπολιτών καί ἱε -
ρέων, καθώς καί μιά
λαοθάλασσα πι στῶν
ὑποδέχθηκαν τόν Σε -
 βα σμιώτατο στήν
πλατεῖα τοῦ ἁγίου
Νικολάου καί ἐν συ-
νεχείᾳ παρακολού-
θησαν τήν ἐκκλη-
σιαστική τελετή στό
ναό τοῦ ἁγ. Κων-
σταντίνου. Ἐκεῖ ὁ κ.
Χρυσόστομος ἐκφώ -
νησε τόν πνευματικότατο ἐνθρονιστή-
ριο λόγο του, ἀποσπάσματα τοῦ ὁποί-
ου ἀκολουθοῦν.

*  *  *

Ἀγα πη μέ νε Λαέ τῆς ἐπαρ χί ας Νι κο -
πό λε ως καί Πρε βέ ζης, πού μοῦ ἐμ πι -
στεύ θη κε ὁ Κύ ρι ος, ἀν τι κρί ζω ὅλους σας
μαζί, καί κάθε ἕνα ἀπό σᾶς χω ρι στά.

Συ ναι σθά νο μαι ὅτι
εὑ ρί σκο μαι αὐτή τήν
στι γμή, σέ ἕνα μο να -
δι κό ση μεῖο τῆς προ -
σω πι κῆς μου ἱστο ρί -
ας. Κα τα νοῶ, ὅτι δέν
ἔφθα σα ἐδῶ γιά νά
δι ορ θώ σω τούς ἄλ -
λους, ἀλλά ὅτι ὁ
Θεός ὁδή γη σε τά βή -
μα τά μου, στόν τόπο
ὅπου βά δι σε ὁ θεῖ ος
Ἀπό στο λος τῶν Ἐ -
θνῶν, γιά νά ἀνι -
χνεύ σω τή νέα κλή-
ση μου, νά ἀνα γεν -
νη θῶ, νά ἀλ λά ξω τή
ζωή μου.

Συ ναι σθά νο μαι
ὅτι εἰ σέρ χο μαι στό
ἱερό τῆς θε ο σώ στου
αὐ τῆς ἐπαρ χίας,

στό ἱερό καί ἄβατο τῆς ζωῆς ὅλων
σας, τῆς σχέ σης σας μέ τόν Θεό, στό
ἱερό βῆμα τοῦ ἀνερ μή νευ του σ’ ἐμένα
θε λή μα τος τοῦ Κυ ρίου. Εἶ ναι αὐ τός ὁ
λό γος πού νι ώθω βα θιά συν τε τριμ μέ -
νος.

Κατά τίς ὧρες τῶν φό βων καί τῶν
δι στα γμῶν, ὅταν οἱ «ἔξω�θεν� μά�χες
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καί�οἱ�ἔσω�θεν�φό�βοι» θέ τουν ὑπό δο -
κι μα σίαν τίς ἀν το χές μας, ἀκού ομε τή
φωνή τοῦ Κυ ρίου πρός τούς μα θη τές
Του καί πρός ἐμᾶς τούς ἀνά ξι ους:
«Μή�τα�ρασ�σέ�σθω�ὑμῶν�ἡ�καρ�δία·�πι�-
�στεύ��ετε�εἰς�τόν�Θεόν,�καί�εἰς�ἐμέ�πι�-
στεύ�ετε»9.

Εὑ ρί σκο μαι «ἐν μέσῳ ὑμῶν» γιά
νά συ νε χί σω καί νά ἀνα νε ώ σω μέσα
μου, ὡς ἕνας ἐλά χι στος ἐπί σκο πος τῆς
Ἐκ κλη σίας, τό ὑψη λό βί ω μα τῆς ἐν
Χρι στῷ Ἰη σοῦ σω τη ρί ας, ὅπως τό
ἀπερ γά ζε ται ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ μέ τίς
μυ στη ρι α κές καί ἁγι α στι κές πρά ξεις
μέσα στήν Ἐκ κλη σία, μέ τόν ἀπό λυ το
σύν δε σμο τοῦ κλή ρου καί τοῦ πι στοῦ
λαοῦ μας σ’ αὐ τές.

Εὑ ρί σκο μαι ἐδῶ γιά νά ποι μά νω
πνευ μα τι κά τόν λαό μαζί μέ τούς ἀδελ -
φούς μου καί συ νερ γούς ἐν Κυ ρίῳ ἱε -
ρεῖς, κατά τό πρό τυ πο τοῦ «Κα λοῦ Ποι -
μέ νος» Κυ ρί ου Ἰη σοῦ Χρι στοῦ.

Εὑ ρί σκο μαι ἐδῶ γιά νά εἶ μαι μαζί
σας στήν κοι νή πο ρεία τῆς ζωῆς ὅλων
μας, μέ πνευ μα τι κά ὅπλα τήν «οἰ κο -
δο μή καί πα ράκλη ση», ὅπως μᾶς τήν
πα ρέ δω σε ὁ εὐ αγ γε λι κός λό γος καί ἡ
ἱερά πα ρά δο ση.
......................................................................

Ἡ ἁγία μας Ἐκ κλη σία, πα τέ ρες καί
ἀδελ φοί μου, πε ρι λαμ βά νει, σκε πά ζει
καί εὐ λο γεῖ ὅλους μας, ὅλο τόν κό σμο.
Ἡ ἀρχή της εὑ ρί σκε ται στό Θεό καί
ὄχι στούς ἀν θρώ πους. Ἡ ἀρχή τῆς Ἐκ -
κλη σί ας χά νε ται στά βάθη τῶν αἰ ώ νων
καί τῶν χι λι ε τι ῶν πρό τῆς θεί ας ἐναν -
θρω πή σε ως, δι ό τι ἡ Ἐκ κλη σία ἀπο τε -
λεῖ μαζί μέ τόν Χρι στό «μυ�στή�ρι�ον

ἀπο�κε�κρυμ�μέ�νον�ἀπό�τῶν�αἰ�ώ�νων�ἐν
τῷ�Θεῷ»10.
......................................................................

Ὁ ἐπί σκο πος στέλ λε ται ἀπό τόν
Θεό γιά νά ποι μά νει τήν Ἐκ κλη σία11,
γιά νά κά θη ται στό μέ σον της εἰς τό -
πον καί τύ πον Χρι στοῦ. Ἡ Ὀρ θό δοξη
Θε ο λο γία ὁρί ζει τόν ἐπί σκοπο ὡς τόν
φο ρέα τοῦ πνεύ μα τος τῆς ἑνό τη τος
τοῦ ἐκ κλη σι α στι κοῦ σώ μα τος, ὅρο ἐκ
τῶν�ὧν�οὐκ�ἄνευ, καί οἱ Πα τέ ρες ζη -
τοῦν ἀπό τόν ἐπί σκοπο νά ἐπι τυγ χά -
νει πε ρισ σό τερα μέ τήν σι ωπή καί ὄχι
μέ μά ται ους λό γους.

Ὁ Ἅγιος Ἰγνά τιος ὁ Θε ο φό ρος ἀπει -
κο νί ζει σα φῶς τή θέση τοῦ ἐπι σκό που
λέ γον τας ὅτι «ὁ�ἐπί�σκο�πος�τοῦ�Πα�τρός
τῶν�ὅλων�τύ�πος�ὑπάρ�χει». Ὑπο νοεῖ τή
ση μα σία πού ἔχει ὁ ὅρος Πα�τήρ�στήν
με τα πο στο λική ἐποχή καί τούς πρώ τους
χρι στι α νι κούς αἰ ῶνες. Στόν πλη θυν -
τικό ἀρι θμό ὁ ὅρος «οἱ Πα τέ ρες» εἶ ναι
οἱ μάρ τυ ρες πού ἐκ φρά ζουν τήν γε νικά
ἀπο δε κτή αὐ θεν τία μέ τήν δι α δοχή τῆς
Ὀρ θο δό ξου Ἐκ κλη σι α στι κῆς Πα ρα δό -
σεως γιά τίς ἀρ χές καί τίς δι δα σκα λίες
τῆς Πί στης. Αὐ τοί εἶ ναι οἱ ἐγ γυ η τές τῆς
ὀρ θῆς πί στης καί ἡ κάθε γνώμη τους εἶ-
ναι ὑπο χρε ω τική γιά ὅλη τήν Ἐκ κλη σία,
γιά κάθε πι στό, γιά κάθε ἐποχή.

Ὁ Ἅγιος Ἰγνά τιος ἐπί σης ἔχει
ἀσχο λη θεῖ ἰδι αί τερα μέ τήν θέση τοῦ
ἐπι σκό που στήν Ἐκ κλη σία, τήν σύ -
σταση τῆς ὁποίας ὁρί ζει ὡς ἐπι σκο πο -
κεν τρική. Ἀνα φέ ρει τόν ἐπί σκοπο ὡς
εἰ κόνα τοῦ Θεοῦ καί ὅτι, ὅπου βρί σκε -
ται αὐ τός, ἐκεῖ εἶ ναι καί ὁ Χρι στός
καί ὅλη ἡ Ἐκ κλη σία12. Συν τη ρη τής τῆς

9. Ἰ ω. 14. 1.

10. Ἐφ. γ΄ 9.

11. Πράξ. 20, 28

12. Ἁγίου Ἰγνατίου τοῦ Θεοφόρου, Πρός Σμυρναίους, 8,2.



ἑνό τη τος εἶ ναι ὁ γνή σιος ἐκκλη σι α στι -
κός ἄρ χων, ὁ φύ λα κας τῆς πα ρα κα τα -
θή κης τοῦ Χρι στοῦ καί ὁ συ νε χι στής
τοῦ ἔρ γου του. 

Ἐρ χό με νος πρός σᾶς, ἔχω κατά νοῦν
ὅτι ὁ Ἐπί σκο πος, σύμ φωνα μέ τήν παύ -
λεια προ τροπή πρός τόν Ἀπό στολο Τι -
μό θεο13, ὀφεί λει νά πλη ρο φο ρή σει κα -
λῶς τήν δια  κο νία του. Δέν προ τί θε μαι,
ὅμως, αὐ τήν τήν ἱερή ὥρα νά ἐκ θέσω
ἀνα λυ τικά προ γράμ ματα καί νά κάνω
ἐξαγ γε λίες. Θά προ τι μήσω ἀντί τῶν λό -
γων τή σιγή, μέ τήν ὁποία θά συν τε λεῖ -
ται τό ἔργο τῆς δι α κο νίας μου καί τοῦ
ὁποίου μάρ τυ ρες καί κρι τές θά κλη θεῖτε
σεῖς καί ὁ δι και ο κρί της Θεός.

Ἀλλά πρέ πει νά ἀνα φέρω ἐκεῖνο τό
ὁποῖο θά ἀπο τελεῖ τόν κα νόνα καί τόν
στό χο τῆς ἐπι σκο πι κῆς μου δια κο νίας.
Θά ἐρ γα σθῶ κατά τό Εὐ αγ γέ λιον, θά
ἐπι τε λέσω τό θέ λημα τοῦ Θεοῦ ἐπί
τῆς γῆς καί θά ἀπο κα λύψω στόν λαό
Του τό σω τή ριο ἔργο τῆς θείας οἰ κο -
νο μίας Του, τό ὁποῖον γιά ἕνα ἕκα στο
τῶν ἀν θρώ πων καί γιά τόν σύμ παντα
κό σμο ἐπι τέ λεσε ἡ ἀπέ ραντη ἀγάπη
Του.
......................................................................

Γνώ μονα στήν προ σπά θεια αὐτή θά
ἀπο τε λεῖ πάν τοτε ἡ στέ ρεα προσ κόλ -
λησή μου στήν λει τουρ γική καί θε σμική
πα ρά δοση τῆς Ἐκ κλη σίας μας. «Ἴδοις
ἄν�πολ�λούς� καί� τῶν�πε�πι�στευ��κό�των
τοῖς�νο�μι�κοῖς�καί�προ�φη�τι�κοῖς�γράμ�-
μασι», ἔγραφε ὁ Μέ γας Βα σί λειος,
«τῇ�περί�ἕκα�στον�ἐν�τά�σει�μετά�πι�θα�-
νό�τη�τος� ἀπο�μα�χο�μέ�νους� πρός� τήν

ἐνάρ�γειαν,�ὥστε�σα�θροῦ�σθαι�καί�δι�α�-
σα�λεύ�ε�σθαι τό�ἐν�τοῖς�δό�γμα�σιν�ἀλη�-
θές»14. Ὁ Ἀπό στο λος Παῦ λος ἔχει δι α -
τυ πώ σει σα φέ στατα μέ μό λις πέντε λέ -
ξεις τήν ση μα σία τῆς ἐμ μο νῆς μας
στήν Πα ρά δοση:

«Στή�κετε�καί�κρατεῖτε�τάς�πα�ρα�-
δό�σεις»15. Ὁ λό γος αὐ τός ἀπο τε λεῖ
ἐχέγ γυο γιά τήν σω στή ἐπι λογή τῆς
πο ρείας μας καί τήν ἀπο φυγή λα θῶν,
τά ὁποῖα ἴσως δέν βλά ψουν μό νον
ἐμᾶς τούς ἰδί ους, ἀλλά, πρά γμα πολύ
πε ρισ σό τερο ἐπι κίν δυνο καί ἐπι βλα -
βές, τό Ποί μνιο καί τήν ἴδια τήν Ἐκ -
κλησία.

Ἀπό τή θέση αὐτή θέλω νά τονίσω
καί νά σᾶς διαβεβαιώσω, ὅτι αἰσθάνο-
μαι ὑπερήφανος καί εὐτυχής γιά τό
ἔμψυχο ὑλικό τῆς Ἱερᾶς μας Μητρο-
πόλεως, τούς κληρικούς καί τούς μο-
ναχούς της.
......................................................................
Σεῖς, λοι πόν, οἱ μο να χοί καί οἱ μο νά ζου -
σες, εἶ σθε ἀπό τῆς σή με ρον ἡ δόξα μου
καί τό καύ χημά μου. Δέν λη σμονῶ, ὅτι
ἐν πολ λοῖς εἶ σθε ὁ καρ πός τῶν ἀγώ νων
καί τῆς πνευ μα τι κῆς δε ξι ό τη τος τοῦ μα -
κα ρι στοῦ προ κα τό χου μου, Με λε τίου
Ἀρ χι ε ρέως, τοῦ «ἁπλοῦ�τόν�τρό�πον�καί
πο�λυ�ει�δοῦς� τήν� κυ�βέρ�νη�σιν», κατά
τόν Γρη γό ριο τόν Θε ο λόγο16, ὁ ὁποῖος
πα ρέ λαβε τήν Μη τρό πολη αὐτή «ὑλώ-
δη�καί�ἀπη�γροι�κι�σμέ�νην» καί τήν ἔκα-
με νά «ἐ�ξαν�θή�σει�καί�ὑλο�χα�ρή�σει»17, ὁ
ὁποῖος πολλά εἰ σε κό μισε στήν Ἐκ κλη -
σία τοῦ Χρι στοῦ γε νι κό τερα, καί στόν
εὐ λο γη μένο τοῦτο τόπο εἰ δικά. Δέν θά

13. Β΄ Τιμ. 4, 5.

14. Μ. Βασιλείου, Εἰς τόν Προφήτην Ἡσαΐαν, κεφ. 5, παρ. 172, Ε.Μ.Π. τ. 90, σσ. 405-407.

15. Β΄ Θεσ. 2, 15.

16. Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, Ἔργα, ΕΠΕ τόμος 6, σ. 294.

17. Ἡσ. 35, 2.



παύσω νά μνη μο νεύω τό ὄνομά του ὅσο
ζῶ.

Τήν ἴδια ἀγάπη καί ἐκτί μηση θά
ἤθελα νά δι α τρα νώσω καί γιά τόν
ἐκλε κτό Κλῆρο τῆς Ἱε ρᾶς μας Μη τρο -
πό λεως, τούς Πρε σβυ τέρους καί τούς
Δι α κό νους, τούς πο λύ τι μους συ νερ γά -
τες μου στό πο λυ σχι δές ἔργο τῆς δι α -
ποί μαν σης τοῦ Λαοῦ τοῦ Θεοῦ, καί
μά λι στα σέ και ρούς δύ σκο λους.

Δέν θά πα ρα λείψω νά ἐκ φράσω τήν
ἰδι αί τερη ἀγάπη μου καί τό ἀνύ στα -
κτο ἐν δι α φέ ρον μου γιά τήν Νε ό τητα,
σέ ἐποχή κατά τήν ὁποία κάθε εἴ δους
ἀνα τρο πές συγ κλο νί ζουν τήν χώρα
μας καί τόν κό σμο ὁλό κληρο.

Οἱ νέοι μας εἶ ναι αὐ τοί πού μᾶς
ἔχουν πε ρισ σό τερο ἀνάγκη. Αὐ τοί πού
σκύ βουν κάτω ἀπό τό βά ρος τοῦ φορ -
τίου τῆς ὑπάρ ξεως, αὐ τοί τῶν ὁποίων
ἡ ζωή ἐξε λίσ σε ται σέ δι αρκή πάλη γιά
τήν ἁπλή συν τή ρηση καί δι έ πε ται ἀπό
τήν ἀγω νι ώδη ἀνα ζή τηση λύ σεων τῶν
ἀδή ρι των προ βλη μά των τῆς κα θη με ρι -
νό τη τος. Οἱ νέοι μας, ἕνας κό σμος ὁλό -
κλη ρος, τόν ὁποῖο εὐ λογῶ καί ἀγ κα λι -
άζω.

Σ’ αὐ τόν τόν κό σμο πού ἀνα ζη τεῖ
ἐνα γω νί ως νό η μα ζωῆς, πού ἀγω νί ζε -
ται νά δι α κρί νει με τα ξύ ἀγα θῶν καί
τοῦ ὄν τως Ἀγα θοῦ, θά ἐρ γα σθῶ «ὅση
μοι�δύ�να�μις», μέ κύ ριο στό χο νά ἐμ -
πε δώ σω ὅτι «θε�μέ�λι�ον� ἄλ�λον� οὐ�δείς
δύ�να�ται�θεῖ�ναι�παρά�τόν�κεί�με�νον,�ὅς
ἐστιν�Ἰη�σοῦς�Χρι�στός»18.

Τούτη τήν ἱστο ρική στι γμή γιά τόν
τόπο καί τήν Ἐκ κλη σία του, σᾶς καλῶ
ὅλους νά συμ πο ρευ θοῦμε καί νά βι ώ -
σουμε μία Ἐκ κλησία ἐλεύ θερη καί ἐ λευ -

θε ρώ τρια, τα πεινή καί μα θη τεύ ου σα, ἐρ -
γα ζό μενη χω ρίς προ χει ρό τη τες καί κο-
μ πα σμούς, θαρ ραλέα, πού κοιτᾶ καί ἀν -
τι με τω πί ζει τά προ βλή ματα κατά πρό -
σωπο, προσ γει ω μένη στήν αἴ σθηση τῶν
προ βλη μά των, οὐ σι α στική, ποτέ τυ πο -
λα τρική, ἀλη θινή, εἰ λι κρινή καί εὐ θεία,
γρη γο ροῦσα, ἀξι ο κρα τική, δι α φανή, γε -
μάτη στοργή καί ἀγάπη. 

Στήν Ὀρ θο δο ξία δέν ὑπάρ χει ἀπο γο -
ή τευ ση, δέν ὑπάρ χει ἀπο μό νω ση, δέν
ὑπάρ χει ἀπο μά κρυν ση, δέν ὑπάρ χει
ἀ νε λευ θε ρία.

Ὑπάρ χει ὁ καρ πός τῆς ἐλευ θε ρίας
καί τῆς κοι νω νίας.

Ἄς πο ρευ θοῦμε ὅλοι, ἀπό τό προ σω -
πεῖο στό πρό σωπο, τό ση μεῖο ὅπου ἐν -
σαρ κώ νε ται ἡ ἀλη θινή ἐλευ θε ρία καί
ἀγάπη, ὁ χῶ ρος γιά τόν ὁποῖο σταυ  ρώ -
θηκε ὁ Κύ ριος ἡμῶν Ἰη σοῦς Χρι στός.
Σᾶς προ σκαλῶ ὅλους σέ συμ πό ρευση
γιά τό καλό τοῦ τό που, τῆς Ἐκ κλη σίας,
τοῦ λαοῦ, γιά τήν ἀγάπη τοῦ Χρι στοῦ.
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