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ΕΠΙΚΗ∆ΕΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΠΙ ΤΗ ΚΟΙΜΗΣΕΙ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 

ΚΥΡΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ 

 

∆ευτέρα 11 Αὐγούστου 2008 

 

«Ἠξιώθη πλείονος τῆς παρὰ Θεοῦ ροπῆς καὶ γὰρ ὑποκείµενος ταῖς ἀνάγκαις τοῦ 

σώµατος ἀκεραίαν τῆς ψυχῆς τὴν εὐγένειαν διετήρησεν» (Ἰωάννης Χρυσόστοµος). 

  

∆ιονύσιος ὁ καλός, ὁ πρῶτος ἄγγελος τῆς Μητροπόλεως Νεαπόλεως καὶ 

Σταυρουπόλεως κεκοίµηται. 

  Πόσο στ’ ἀλήθεια µοιάζουν ψυχρὲς καὶ πτωχὲς οἱ λέξεις ὅταν ἔχουν νὰ περιγράψουν 

µιὰ τέτοια ἀπώλεια; Ὅταν ὁ χωρισµὸς γίνεται δίστοµος ροµφαία, ποὺ τὸν πόνο καὶ τὴ 

θλίψη ὁριοθετεῖ στὰ σύνορα αὐτοῦ τοῦ κόσµου καὶ τῆς αἰωνιότητας; 

 Ὁ Γέροντας, ὁ Ἐπίσκοπος, ὁ Ποιµενάρχης, ὁ πατέρας µας ἀποβάλλει πλέον τὸν 

δερµάτινο χιτώνα, συνεχίζοντας τὸ ταξίδι ἀπὸ τὴ ζωὴ στὴν ὄντως ζωή. Σὰν ὄνειρο. Ἦταν 

σὰν χθές, ποὺ ἀνάµεσά σε πλῆθος λαοῦ ἀνέβαινε πρώτη φορὰ ὡς Ἐπίσκοπος στὸ θρόνο τῆς 

Νεάπολης ἀλλὰ καὶ στὸν καρδιακὸ θρόνο τοῦ λαοῦ ποὺ τοῦ ἐµπιστεύθηκε ὁ Θεός. 

Γόνος εὐλογηµένης σύµµειξης γενιᾶς προσφυγικῆς καὶ κρητικῆς, εἶχε πάντα 

ἀποτυπωµένη ἀνεξίτηλα τὴν εὐγένεια καὶ τὴν ἀρχοντιὰ τῆς Ἀνατολῆς καὶ τὴ λεβεντιὰ τῆς 

εὐάνδρου Κρήτης. Χαρακτηριστικὰ ποὺ σὲ ὅλη του τὴ ζωὴ τὸν σφράγισαν καὶ τὸν ἔκαναν 

προσιτό, φιλικό, ἀγαπητό, ἀκόµη καὶ σ’ αὐτὸν ποὺ πρώτη φορὰ τὸν ἀντάµωνε. 

Στὸ θερµοκήπιο µιᾶς εὐλογηµένης οἰκογένειας ἀναπτύχθηκαν οἱ ἀρετὲς ποὺ 

ἀντάµωσαν µὲ τὴν πίστη, τὴν ἀκλόνητη, τὴ σταθερή, καὶ ἀπὸ τοῦτο τὸν µυστικὸ γάµο 

σµιλεύθηκε ἕνας χαρακτήρας ποὺ θέλησε νὰ πετάξει πιὸ ψηλὰ ἀπὸ τὰ φθαρτὰ καὶ ἐφήµερα, 

ὑποταγµένος µόνο στὴ µοναδική του ἀγάπη ποὺ ἦταν ὁ Χριστὸς καὶ ἡ Ἐκκλησία Του, τὴν 

ὁποία µὲ πιστότητα ἔµελλε νὰ ὑπηρετήσει. 

  Καὶ ὁ Θεὸς ποὺ ἐτάζει νεφροὺς καὶ καρδίας, ἔφερε τὰ βήµατά του στὸ µεγάλο 

σχολεῖο ποὺ ἄκουγε στὸ ὄνοµα Κίτρους Βαρνάβας, γιὰ νὰ χαλυβδωθεῖ τὸ φρόνηµα καὶ µὲ 

ἐφόδια πνευµατικὰ νὰ βγεῖ στοὺς προµαχῶνες ἑνὸς ἱεροῦ ἀγώνα. 

Ὁ Μοναχισµὸς γινόταν τὸ χωνευτήρι ὅπου ὁ χρυσὸς ἔµελλε νὰ λάµψει, 

ἀποβάλλοντας προσµίξεις καὶ ὕλες φθαρτές. Καὶ ἡ ἱερωσύνη ὁ µεγάλος ποταµὸς ποὺ µέσα 

ἀπὸ τὸν ροῦ του θὰ πότιζε τὸ πνευµατικό του ποίµνιο. 

Ἔτσι ἁπλὰ κυλοῦσαν τὰ χρόνια κάτω ἀπὸ τὴν πρόνοια τοῦ Θεοῦ, ποὺ ἄγρυπνα 

παρακολουθοῦσε τὶς διαδροµὲς τῆς ἀγάπης, τὴν προσφορὰ στὸ θυσιαστήριο καὶ τὸν 

ἄνθρωπο. Καὶ γι’ αὐτὸ «µείζονος ἠξιώθη τιµῆς». 
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Ἐπίσκοπος καὶ πρῶτος Μητροπολίτης τῆς τότε ἀρτισυστάτου Μητροπόλεως 

Νεαπόλεως καὶ Σταυρουπόλεως, ἅπλωνε ἀπὸ τὶς κορυφὲς τοῦ Ὀλύµπου ὡς ἀετὸς τὰς 

πτέρυγας, ἱπτάµενος πάνω ἀπὸ τὴν Ἐπισκοπή του µὲ ταπείνωση ὑψοποιό, καὶ ἀγρυπνῶν 

φυλακὰς νυκτὸς καὶ ἡµέρας, δὲν ἔδιδε ποτὲ «τοῖς βλεφάροις του νυσταγµόν». 

Ἤξερε ὅτι ἡ προσευχὴ ἦταν ἡ δύναµη τῆς ὑπέρβασης τῶν δυσκολιῶν, τῆς ἀνέχειας, 

τῶν συσσωρευµένων προβληµάτων, τῶν ἀνθρωπίνων σχέσεων καὶ τῶν προστριβῶν. Γι’ αὐτὸ 

καὶ ἐπὶ τριάντα ὁλόκληρα χρόνια ἔζησε ὅσο λίγοι κληρικοὶ τὴ λειτουργικὴ ζωὴ τῆς 

Ἐκκλησίας.  

Καὶ µαζὶ µὲ τὴν προσευχὴ του ἅπλωσε τὴν ἀγκαλιά του. Μιὰ ἀγκαλιὰ τεράστια, ποὺ 

dτώρα πιὰd ἔπειτα ἀπὸ τόσα χρόνια φάνηκε πὼς µέσα της χώρεσαν ὅλοι. 

Γιατί ἡ πνευµατική του πατρότητα ἦταν ἡ γνήσια σφραγίδα τῆς ἀποστολῆς του στὸν 

κόσµο. Καὶ τὸ µέληµά του ἕνα καὶ µοναδικό: ἡ ἑνότητα, τὴν ὁποία διαφύλαξε σὰν κόρη 

ὀφθαλµοῦ, πετράδι πολύτιµο, ἀτίµητη ἀξία τῆς Ἐκκλησίας ποὺ οἰακοστρόφησε. Σὲ 

δύσκολους πολιτικὰ καιρούς, µὲ ἔντονες ἀντιπαραθέσεις, ἡ ∆υτικὴ Θεσσαλονίκη πρώτη 

φορὰ ἀντίκριζε, γνώριζε καὶ ἀνακάλυπτε σταδιακὰ αὐτὸν ποὺ ἕνωνε τοὺς ἀνθρώπους, ποὺ 

καταλάγιαζε τὰ πάθη, ποὺ φρόντιζε τὴν εἰρήνη ὡς  πρωτογενὲς ἀγαθὸ καὶ προhπόθεση 

ἀπαραίτητη, ποὺ πάνω της θὰ κτιζόταν ὅλο το ἔργο τῆς Ἐκκλησίας. 

Ἁπλὰ καὶ ἀθόρυβα, προσευχητικά, µέσα σὲ ὑπόγειους Ναούς, ποὺ ἄρχισαν νὰ 

κτίζονται γιὰ νὰ στεγάσουν τὶς προσευχὲς τῶν χριστιανῶν ποὺ πλήθαιναν σταδιακά, σὲ µιὰ 

περιοχὴ ἡ ὁποία περνοῦσε συχνὰ ἀπαρατήρητη ἀπὸ τὰ κεντρικὰ ὄµµατα τῆς ἐξουσίας, οἱ 

ἄρχοντες καὶ ὁ λαὸς ἀπέκτησαν ἐπιτέλους σηµεῖο ἀναφορᾶς. Χτυποῦσαν πιὰ τὴν πόρτα τῆς 

Μητρόπολης καὶ ἄρχισαν δειλὰ δειλά τα συγκοινωνοῦντα δοχεῖα νὰ λειτουργοῦν 

εὐεργετικὰ ὑπὲρ τοῦ λαοῦ. 

Ἡ ἐποχὴ τῶν δικῶν µας κατακοµβῶν ἦταν ἕνα γεγονὸς ποὺ ἴσως ὅµοιό του δὲν 

γνώρισε ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, καθὼς σὲ 30 χρόνια χτίσθηκαν 30 ναοί, ἐνῶ παράλληλα 

ἡ φιλανθρωπία ἁπάλυνε τὴ φτώχια, ἕντυνε παιδιά, ἀγόραζε φάρµακα, ὀργάνωνε συσσίτια. 

Γιὰ νὰ ἔχει ἡ ἀγάπη πρόσωπο. 

Πρότυπο ἐργατικότητας, λειτούργησε ὡς παράδειγµα µίµησης στοὺς ἱερεῖς του, τοὺς 

ὁποίους ἀγάπησε καὶ ἀπὸ τοὺς ὁποίους ἀγαπήθηκε, καὶ ὅλοι µαζὶ στὰ χρόνια ποὺ κύλησαν 

δούλεψαν σκληρὰ γιὰ νὰ εἶναι σήµερα αὐτὴ ἡ Μητρόπολη εὐπρόσωπη παρουσία τῆς 

Ἐκκλησίας. 

Θεωρῶ προσωπικό µου χρέος νὰ καταθέσω δηµόσια αὐτὴ τὴ στιγµὴ τὸ πόσο 

περήφανος ἦταν ὁ Γέροντάς µας γιὰ τοὺς ἱερεῖς του καθὼς καὶ γιὰ τοὺς λαnκοὺς συνεργάτες 

ποὺ πλαισίωναν τὸ ἔργο τῶν ἐνοριῶν. Πόσο καµάρωνε γιὰ τοὺς εὐσεβεῖς ἄρχοντες ποὺ 

στήριξαν καὶ στηρίζουν τὸ ἔργο τῆς τοπικῆς µας Ἐκκλησίας. Πόσο περήφανος ἦταν γιὰ τὸ 

λαὸ τῆς ∆υτικῆς Θεσσαλονίκης.  
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Φιλοµόναχος καὶ πιστὸς στὶς πατρῶες παραδόσεις, µερίµνησε µὲ ἰδιαίτερη φροντίδα 

γιὰ τοὺς δύο πνευµατικοὺς πνεύµονες τῆς Ἐπισκοπῆς του, τὰ Μοναστήρια τοῦ Χορτιάτη 

καὶ τῆς Εὐκαρπίας, τὸ Ἐκκλησιαστικὸ Γυµνάσιο καὶ Λύκειο ὡς φυτώριο κατάρτισης τῶν 

νέων κληρικῶν, τὴ βοήθεια σὲ ὑλικὰ ἀγαθά των ἐµπερίστατων ἀδελφῶν ἄλλων 

Μητροπόλεων καὶ γειτονικῶν λαῶν. Ἀλλὰ καὶ τοῦ καταρτισµοῦ τῆς νεότητας δὲν 

ὑπελήφθη. Τὸ αὔριο αὐτοῦ τοῦ τόπου περνοῦσε µέσα ἀπὸ τὸ σήµερα ποὺ ἐκεῖνος διακόνησε 

καὶ δὲν ἐφείσθη κόπων καὶ δαπανῶν γιὰ τὸ ἐκλεκτότερο κοµµάτι τοῦ ποιµνίου του. 

Φοβᾶµαι µήπως ἡ ἀπαρίθµηση τῶν δραστηριοτήτων τῶν τοµέων ἐργασίας του 

ἀδικήσει τὶς πραγµατικὲς διαστάσεις προσφορᾶς, ποὺ ἔφθανε στὰ ὅρια τῆς θυσίας. 

Ὅµως, ὅλα ὅσα προαναφέρθηκαν θὰ ἦταν ἁπλῶς κύµβαλα ἀλαλάζοντα, θεατρικὰ 

δρώµενα καὶ πυροτεχνήµατα ἐπικοινωνίας, ἐὰν δὲν ὑπῆρχε στὸ πρόσωπό του ἡ ἀρετὴ ποὺ 

κατεξοχὴν τὸν χαρακτήριζε: ἡ ἀγάπη. Μιὰ ἀγάπη γνήσια, καθαρή, ἀνεπιτήδευτη, 

εὐαγγελική, εἰλικρινὴς καὶ τίµια. Μιὰ ἀγάπη ποὺ ἐκφραζόταν µὲ χίλιους τρόπους. Ἀπὸ τὸ 

χαµόγελο, τὴν προθυµία, τὴ φιλοξενία, τὴ συγχωρητικότητα, τὴν ἀνοχή, τὴν καταλλαγή, τὴ 

συγκατάβαση ποὺ ἔδειχνε, γιὰ ἕναν καὶ µόνο σκοπό: «ἵνα τοὺς πάντας κερδίση». 

Καὶ ἤξερε µὲ µιὰ τέχνη θεnκὴ νὰ κερδίζει τοὺς ἀνθρώπους, νὰ γίνεται ἀγαπητός, 

οἰκεῖος καὶ φίλος µὲ τοὺς συνεπισκόπους του, τοὺς κληρικούς, τοὺς ἄρχοντες καὶ τὸ λαό, 

ποὺ τὸν ζοῦσε στὴν καθηµερινότητά του ὡς συµπαραστάτη του. 

Ὅµως, ἂν ὅλα αὐτὰ καὶ ἴσως ἄλλα τόσα ἐλέγοντο τὴ στιγµὴ αὐτή, νιώθω ὅτι θὰ εἶχα 

λογισθεῖ ὡς δοῦλος ἀχρεῖος, ἐὰν σιωποῦσα σχετικὰ µὲ τὴν προσωπικὴ πρὸς ἐµὲ εὐεργεσία 

τοῦ µεγάλου αὐτοῦ ἀνδρός. 

Ἐξ ἁπαλῶν ὀνύχων µὲ τίµησε µὲ τὴν ἐπιλογή του νὰ µὲ καταστήσει λειτουργό τοῦ 

ἁγίου Θυσιαστηρίου, νὰ µὲ περιβάλει µὲ ἐµπιστοσύνη καὶ µὲ ἀγάπη, νὰ µὲ προαγάγει 

µεταξύ των συµπρεσβυτέρων µου σὲ πρῶτο συνεργάτη του, νὰ µοιρασθεῖ µαζὶ µὲ τὴν 

ἐλαχιστότητά µου τὶς ἀγωνίες, τοὺς προβληµατισµοὺς ἀλλὰ καὶ τὰ εὐγενῆ ὁράµατα, τοὺς 

στόχους καὶ τὶς προσδοκίες του. 

Μὲ τὴ δύναµη τῆς καρδιᾶς µου καὶ µέσα ἀπὸ τὸν προσωπικό µου πόνο φωνάζω, 

διατρανώνω καὶ δηµόσια ὁµολογῶ τὶς πρὸς ἐµὲ εὐεργεσίες του.  

Ὅλα ὅσα ἔχω, ἀλλὰ καὶ ὅ,τι εἶµαι, σεβαστέ µου Γέροντα, σ’ ἐσένα τὸ ὀφείλω. Γι’ αὐτὸ 

καὶ ἡ στέρησή σου θὰ σηµατοδοτεῖ ἀπὸ δῶ καὶ πέρα γιὰ µένα µιὰ Ὀδύσσεια ποὺ θὰ ἔχει ὡς 

µόνη Ἰθάκη τὶς παρακαταθῆκες, τὶς συµβουλὲς καὶ τὶς παραινέσεις σου στὶς δικές µου 

ἀδεξιότητες. 

Σηµεῖο ἔσχατο µιᾶς σιωπηλῆς διδασκαλίας θὰ εἶναι γιὰ µένα καὶ γιὰ ὅλους µας ἡ 

στάση ζωῆς στὴν τελευταία σου δοκιµασία. Ἐκεῖ ὅπου, ἔχοντας τὴν αἴσθηση τῆς 

φθαρτότητας καὶ τῆς θνητότητας τοῦ ἀνθρώπου, ἄφηνες νὰ φανεῖ ἡ βέβαιη ἐσωτερικὴ 

πληροφορία ὅτι ὁ Θεὸς ποτὲ δὲ µᾶς ἐγκαταλείπει. Γιατί, ἀκόµη κι ὅταν τὰ βήµατα τοῦ 
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ἀπρόσκλητου ἐπισκέπτη πλησίαζαν, ἐσύ, «σὰν ἕτοιµος ἀπὸ καιρό, σὰν θαρραλέος», τὸν 

περίµενες. 

Ὁ πλάτανος ἔγειρε. Τὴν κορυφὴ τοῦ Ὀλύµπου τὴν ἐχτύπησε κεραυνός. Κι ἐκεῖνος 

πάντα ἄρχοντας. Πάντα ἀξιοπρεπής. Πάντα γλυκύς.  

«Χριστιανὰ τὰ τέλη τῆς ζωῆς ἠµῶν, ἀνώδυνα, ἀνεπαίσχυντα, εἰρηνικὰ» 

προσευχόσουν πάντα, καὶ ὁ Θεὸς δὲ σοῦ τὸ στέρησε κι αὐτό.   

Καθὼς ἡ Ἐκκλησία ξεσποῦσε σὲ πανηγυρισµοὺς στὴ θέα τῆς Μεταµόρφωσης, καθὼς 

ἄνοιγε ὀρθάνοιχτά τό παράθυρο νὰ δοῦµε τὴ θέα τοῦ χαµένου παράδεισου, καθὼς 

παρακλητικὰ ἀντάµωνε τὸ πρόσωπο τῆς Παναγιᾶς µας, ποὺ τὴν ἀνάσταση χάριζε ὡς 

βεβαιότητα µὲ τὴν Κοίµησή της, ἐσύ, ἀφοῦ τὸ πρωὶ κοινώνησες τὰ ἄχραντα µυστήρια, ὡς 

µέτοχος τῆς ἀνάστασης καὶ κληρονόµος τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ, ὕψωνες τὰ χέρια 

ἱκετευτικὰ νὰ ἀναπαύσει ὁ Θεὸς τὸ κουρασµένο καὶ ἁγιασµένο ἀπὸ τὴν ἀσθένεια κορµί 

σου. Καὶ εὐλογώντας, στὴν ἀγκαλιὰ τῶν πνευµατικῶν σου παιδιῶν καὶ τῶν οἰκείων, 

παρέδιδες τὸ πνεῦµα σου. 

Καὶ τώρα, ἄς σιωπήσουµε γιὰ λίγο. Στὸν στερνὸ αὐτὸ χαιρετισµὸ θέλω νὰ σκύψω 

στὴ σωρό σου, νὰ σ’ ἀφουγκραστῶ γιὰ τελευταία φορά. Θαρρῶ πὼς σ’ ἀκούω νὰ 

µονολογεῖς τοὺς στίχους τοῦ ποιητῆ: 

∆ὲν εἶναι καιρὸς γιὰ λύπη, ἀδελφοί µου. 

Ὅταν δὲ θὰ ’µαι πιὰ κοντά σας 

Νὰ ’ρχεσθε πάντα στὸν τάφο µου 

καὶ νὰ µοῦ φέρνετε ὅλες τὶς λύπες σας, 

ὅλο το µόχθο καὶ τὴ συντριβή σας. 

Θὰ ’ναι γιὰ µένα τὰ ὡραιότερα λουλούδια. 

Καὶ νὰ µιλᾶτε θέλω, νὰ µοῦ µιλᾶτε. 

Σὰ νὰ ’µαι ζωντανός. 

Γιατί γιὰ σᾶς θὰ εἶµαι πάντα ζωντανός. 

 

Κι ἐµεῖς, ἀγαπηµένε µου Γέροντα, καθὼς διαβαίνεις τὸν Ἀχέροντα µιᾶς ἄλλης βιοτῆς, 

θὰ σοῦ ποῦµε ψυθιριστᾶ στὸ αὐτί, γιὰ νὰ µὴν ταράξουµε τὴ λειτουργία τῶν Ἀγγέλων: 

Πάρε µαζί σου γιὰ συντροφιὰ µυρτιὰ καὶ πικροδάφνη, πάρε τὰ βάσανα καὶ τοὺς 

καηµοὺς τοῦ λαοῦ, ποὺ µὲ πιστότητα γνήσιου ποιµένα ὑπηρέτησες, καὶ κάν’ τὰ προσευχὴ 

στὸν ἐπουράνιο θρόνο. 

∆ὲν σὲ ἀποχωριζόµαστε, γιατί καὶ νὰ θέλουµε δὲν µποροῦµε. Μόνο καλὸ κατευόδιό 

σοῦ εὐχόµαστε, ∆ιονύσιε, πατέρα καὶ ποιµενάρχη.  

Ἤθελες πάντα ἀνάµεσα στὸν ἁπλὸ λαό µας νὰ ζεῖς. Γνώριζες καλὰ ὅτι ἡ µοναξιὰ 

εἶναι ἡ κόλασή µας καὶ ὁ παράδεισος εἶναι ἡ κοινωνία τῶν προσώπων. Βίωνες τὴ Βασιλεία 

τοῦ Θεοῦ στὴ Θεία Λειτουργία. Γι’ αὐτὸ καὶ µεῖς, στὰ θεµέλια αὐτοῦ του Καθεδρικοῦ Ναοῦ 
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τοῦ Τιµίου Προδρόµου, ποὺ φρόντισες νὰ κτίσεις µὲ τὸ λαό µας, ὡς ἀγκωνάρι, ὡς πρῶτο 

θεµέλιο λίθο, ὡς πρῶτο Ἄγγελο καὶ φύλακα σὲ τοποθετοῦµε, γιὰ νὰ ἀγναντεύεις ἀπὸ δῶ 

ψηλὰ τὴν Ἱερά µας Μητρόπολη, γιὰ νὰ εὐλογεῖς τὸν εὐσεβῆ λαό µας, γιὰ νὰ ἀγαπᾶς καὶ νὰ 

προσεύχεσαι στὸ θρόνο τοῦ Θεοῦ γιὰ τὰ πνευµατικά σου παιδιά. 

«Κύκλω τῆς τραπέζης σου, ὡς στελέχη βλέπων τὰ ἔκγονά σου, χαῖρε εὐφραίνου, 

προσάγων ταῦτα, τῷ Χριστῷ Ποιµενάρχα». 

Καλὴ ἀντάµωση στὴ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ µας.   

 

 

 


