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 «Ἀς εἶναι εὐλογηµένο τό ὄνοµα τοῦ Ἁγίου Θεοῦ», κατά τόν 

συνήθη καί προσφιλή εἰσαγωγικό λόγο πού χρησιµοποιοῦσε ὁ 

Γέροντάς µας Μητροπολίτης ∆ιονύσιος. Ἄς εἶναι, λοιπόν, 

εὐλογηµένο τό ὄνοµα τοῦ Ἁγίου Θεοῦ γιά τή συγκυρία τοῦ 

πνευµατικοῦ συνεορτασµοῦ τῆς µνήµης τοῦ ἀνυπόδητου Ἁγίου καί 

τῆς ἀφίξεως τοῦ τιµίου καί ζωοποιοῦ Σταυροῦ, καθώς καί τῆς 

ἐπισήµου ἐπισκέψεως τοῦ Προκαθηµένου τῆς Ἑλλαδικῆς 

Ἐκκλησίας στήν ταπεινή µας Μητρόπολη, µέ συνεορταστή ἐξ ὕψους 

Ἁγίου, τόν µακαριστό Γέροντα ∆ιονύσιο, τοῦ ὁποίου καί τό 

µνηµόσυνο θά ἐπιτελέσουµε. 

 Μακαριώτατε,  

Ἔχουµε βαθειά καί ἑδρασµένη τήν πεποίθηση ὅτι τίποτε δέν 

ἐκπορεύεται ἀπό τήν τύχη ἤ τή σύµπτωση καί ὅτι τά πάντα τελοῦν 

µ’ ἕναν µυστηριακό τρόπο κάτω ἀπό τή θεία βούληση, πού 

κατεργάζεται θαυµαστῶς τό ἔργο τῆς σωτηρίας τῶν ἀνθρώπων. 

 Τή συγκυρία, λοιπόν, τοῦ διπλοῦ ἑορτασµοῦ, θά ἔλεγε κανείς 

ὅτι τήν ἐξύφανε προδροµικά ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ µέ τήν εὐλογητική 

σας παρουσία στήν Ἐκκλησία τῆς ∆υτικῆς Θεσσαλονίκης, καθώς τά 

στοιχεῖα τῆς θυσίας ἐπί σταυροῦ καί τῆς ταπεινῆς ἀλλά 

ἀδιαπραγµάτευτης βιοτῆς «τοῦ µείζονος ἐν γεννητοῖς γυναικῶν» 

Προδρόµου πρέπει νά ἀποτυπώνονται στόν βηµατισµό µας κατά 

τήν πορεία τῆς ἐν Χριστῷ δικονίας µας. 

 Ἡ Νεάπολη ὑποδέχεται πνευµατικά τόν Μακαριώτατο 

Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος Ἱερώνυµο, θεοπρεπῶς, 



 2 

ἐν συνειδήσει, ἐν ταπεινώσει, κρατώντας τό νόηµα µιᾶς βαθύτερης 

ἔκφρασης τῆς πίστης, καθώς καί τήν «νήφουσα καρδία» νηπίων καί 

παιδιῶν τῆς βαMοφόρου ὑποδοχῆς. 

 Μακαριώτατε, 

 Ἡ Ἐκκλησία προβάλλει ἀπόψε αὐτό τό µοναδικό πρόσωπο 

τοῦ Προδρόµου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου, τοῦ Προφήτου καί 

Μάρτυρα. Τοῦ Προφήτου, πού µᾶς ὑπενθυµίζει τήν προφητική 

διάσταση τῆς Ἐκκλησίας ὡς φανέρωση καί ἀποκάλυψη τῆς 

ἀλήθειας στήν ἱστορία. Τοῦ Μάρτυρα, πού µᾶς δείχνει τήν ὁδό τοῦ 

µαρτυρίου ὡς µόνη γνήσια καί αὐθεντική διαδροµή τῆς πορείας µας 

στόν κόσµο. Τή φωνή τῆς δικαιοσύνης, πού ὡριµάζει µέσα στόν 

πειρασµό τῆς ἀδικίας. Τή γλώσσα τῆς ἀλήθειας, πού δικαιώνεται 

στήν κατασυκοφάντιση τοῦ ψεύδους. Τήν ἔκφραση τῆς ἐλευθερίας, 

πού χαλιβδώνεται στά δεσµά τῆς φυλακῆς. Τή δυναµική 

προσωπικότητα, πού ἁγιάζεται στή σιωπή τῆς ἐρήµου. 

 Σ’ ἕναν κόσµο πού µᾶλλον θορυβεῖ, ἡ προφητική φωνή τοῦ 

Προδρόµου φανερώνεται ὡς µόνη ἐλπίδα ἐξόδου ἀπό τήν κρίση. Ἡ 

σιωπή δέν µᾶς εἶναι πιά γνώριµη. Ἡ προσευχή δέν εἶναι ἡ µόνη 

ἀνάπαυσή µας. Τό µαρτύριο δέν ἀποτελεῖ τήν ἀσφάλειά µας. Ὁ 

σταυρός δέν παραµένει πιά ἡ δικαίωσή µας. Ἡ φωνή µας ἔπαψε νά 

εἶναι προφητική ὡς φανέρωση τοῦ προσώπου τοῦ Θεοῦ. Ἡ 

προδροµική ταπείνωση µᾶς εἶναι παντελῶς ἄγνωστη.  

Ὅµως, ἡ γιορτή τῆς Ἐκκλησίας στό λειτουργικό της χρόνο, 

πού γίνεται συνάντηση µαζί του, ἡ παρουσία τοῦ Σταυροῦ, πού 

γίνεται εὐλογία, τό ἥρεµο τοῦ χαρακτήρα σας, ἡ ἁπλότητά σας, ἡ 

παρουσία τῶν σεβαστῶν καί πολύτιµων ἀδελφῶν µου ἀρχιερέων, ἡ 

ἑνότητα τῆς προσευχῆς µας, ἡ εὐσέβεια τῶν ἀρχόντων καί 
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προπάντων ἡ παρουσία τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ ξαναγεννᾶ ἀπόψε τήν 

ἐλπίδα. 

Μακαριώτατε Πάτερ καί ∆έσποτα, 

Ἀπόψε βιώνουµε τή χαρά τῆς κοινωνίας τῶν προσώπων µας. 

Ξαναζοῦµε τήν ἐµπειρία τοῦ σταυροῦ. Ἀκοῦµε τή φωνή τοῦ 

Βαπτιστοῦ πού µᾶς καλεῖ σέ µετάνοια. 

Καί σᾶς ὑποδεχόµαστε µέ αἰσθήµατα πνευµατικῆς χαρᾶς, 

καθώς διαβλέπουµε σ’ ἐσᾶς τήν σιωπώσα διδασκαλία τοῦ ταπεινοῦ 

καί πράου ἀρχιποίµενος, πού ἀφήνει κάθε µέρα ὑποθῆκες τρόπου 

ζωῆς καί ποιµαντικῆς διακονίας, κυρίως µέσα σ’ ἕναν κόσµο πού 

θορυβεί µέ τά ἐπουσιώδη καί ἀνάγει σέ µείζονα τά εὐτελῆ καί 

ἀνούσια, ἀποπροσανατολίζοντας τόν λαό, πού ἐναγώνια ψάχνει 

πνευµατικούς ἡγέτες, µέ ταυτότητα λόγων καί ἔργων. 

 Ἰδού οἱ ἄρχοντες ἡµῶν καί πᾶσα συναγωγή κλήρου καί λαοῦ 

περί τόν ποιµένα, σᾶς ὑποδεχόµαστε στρώνοντας τά ἱµάτια τῶν 

καρδιῶν µας. Ἀνταπόδοση τιµῆς στήν τιµή πού µᾶς ἐπιφυλάξατε.  

 Καί σᾶς βεβαιῶ, Μακαριώτατε, ὅτι ὁ λαός τῆς ∆υτικῆς 

Θεσσαλονίκης ξέρει νά ξεχωρίζει ἐκείνους πού τόν ἀγαποῦν καί 

ἐνδιαφέρονται πραγµατικά γι’ αὐτόν. Τό ἀποδεικνύει περίτρανα 

αὐτό ἡ ἀνέγερση 30 καί πλέον ναῶν στούς χρόνους τῆς 

Ἀρχιερατείας τοῦ µακαριστοῦ Γέροντος Μητροπολίτου ∆ιονυσίου 

καί ἡ σηµερινή συνέχεια µέ τήν ἀνέγερση καί λειτουργία 

καινούργιων ναῶν, παιδικοῦ σταθµοῦ, ἀποστολῶν βοήθειας, 

στεγῶν φιλοξενίας ἀσθενῶν καί συγγενῶν, συσσιτίων ἀπόρων, 

Ἐκκλησιαστικοῦ Γυµνασίου καί Λυκείου, πού µέ χαρά ἀναµένει τά 

παιδιά σας, Σχολῆς Ἐκκλησιαστικῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς, πού τό 

Ὑπουργεῖο Πολιτισµοῦ περιέβαλε µέ τήν ἀναγνώρισή του, τοῦ 
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Ἐκκλησιαστικοῦ Βιβλιοπωλείου «Κιβωτός» καί τώρα, µέ τή χάρη 

τοῦ Θεοῦ καί τήν εὐλογία δωρεᾶς µεγάλων εὐεργετῶν, γηροκοµείου.   

Αὐτό εἶναι τό πρόσωπο τῆς ∆υτικῆς Θεσσαλονίκης.  

παραµεληµένο καί ξεχασµένο, ὅµως βαθειά ἀνθρώπινο καί θεMκό. 

Γεµᾶτο µέ πρόσωπα ἀνθρώπων πού γνωρίζουν νά σκύβουν τό 

κεφάλι τους µόνο πάνω στή δουλειά τους καί µπροστά στόν Θεό. 

ἀνθρώπων οἱ ὁποῖοι στήν πλειοψηφία τους προέρχονται ἀπό γενιές 

προσφύγων, πού µέ ἐπιµέλεια φρόντισαν νά µεταλαµπαδεύσουν τό 

ὅραµα τοῦ οὐρανοῦ καί µιᾶς καλύτερης ζωῆς στά παιδιά τους. 

Γι’ αὐτά τά παιδιά, πού εἶναι τό µέλλον τοῦ τόπου µας, γιά 

τούς νέους µας, πού ἀγωνίζονται, ἀντιστέκονται καί ἐλπίζουν, 

προσευχηθεῖτε καί εὐλογῆστε τόν ἀγῶνα καί τήν προσπάθειά τους.  

Μακαριώτατε, ἡ Ἱερά Μητρόπολη Νεαπόλεως καί 

Σταυρουπόλεως εἶναι ἡ Μητρόπολη τῶν ταπεινῶν καί τῶν 

ἐλαχίστων, τῶν οἰκονοµικῶν προσφύγων καί τῶν κατατρεγµένων. 

Εἶναι ὅλο αὐτό τό ἀνθρώπινο δυναµικό, πού δέν παύει νά 

προσφέρει µέσα ἀπό τή στέρησή του, ἀλλά καί πού µέ µιά ἀρχοντιά 

ψυχῆς ξέρει νά ἀνταποκρίνεται σέ κάθε κάλεσµα τῆς Ἐκκλησίας 

του. Ἡ ἀγάπη τους ξεπερνᾶ καί τόν δικό µου ζῆλο. Τῆς ἀγάπης καί 

τοῦ κόπου των µνησθείη Κύριος ὁ Θεός. Εὐλογεῖστε, Μακαριώτατε, 

µέ τήν καρδιά σας αὐτόν τόν ὑπέροχο λαό. 

 Αὐτοῦ τοῦ λαοῦ παιδιά καί οἱ κληρικοί τῆς Μητροπόλεώς 

µας, ἀποτελοῦν τήν κινητήρια δύναµη τοῦ καλοῦ καί τοῦ ἀγαθοῦ 

ἔργου στόν Ἀµπελώνα τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας. Καυχῶµαι ἐν Κυρίῳ 

γι’ αὐτούς, γιά τήν ἐργατικότητά τους, γιά τήν πίστη τους, γιά τήν 

προσήλωσή τους στήν παράδοση, γιά τήν ἀγάπη καί τή φροντίδα 

πού ἐπιδεικνύουν κάθε µέρα γιά τό ἐµπιστευθέν σ’ αὐτούς ποίµνιο. 

Ἡ παρουσία τους σεµνή καί διακριτική, παράγει ἔργο Θεοῦ, 
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παραµυθεῖ τόν ἀνθρώπινο πόνο καί τίς ἀγωνίες καί ἀξιώνει τήν 

ἀποστολή τῆς ἱερωσύνης στόν κόσµο. Θερµά τούς εὐχαριστῶ. 

Παρακαλῶ µνηµονεύετε τῶν ἀδελφῶν µου συµπρεσβυτέρων. 

 Ἐπικουρικά, µέ σταθερότητα καί ἐµπιστοσύνη πού 

οἰκοδοµήθηκε µέ τήν πάροδο τῶν χρόνων, καί οἱ ἄρχοντες τοῦ 

τόπου µας, παιδιά κι αὐτοί τῆς Ἐκκλησίας µας, στηρίζουν τό ἔργο 

της καί ἀναγνωρίζουν τήν προσφορά της στό λαό µας. Γνωρίζουµε 

τό πρόσωπο ἑνός ἑκάστου ἐξ αὐτῶν καί ἐκεῖ πλέον βλέπουµε ὄχι 

ὑπηρεσιακούς παράγοντες, ἀλλά φίλους καί ἀδελφούς, µέ τούς 

ὁποῖους συµπορευόµεθα στό κοινό καλό. Ἡ εὐγνωµοσύνη µου 

διαρκής πρός τό πρόσωπό τους. Ἡ προσευχή, ἡ εὐχή καί ἡ ἀγάπη 

σας νά τούς συνοδεύουν στό δύσκολο ἔργο τους. 

 Ὅµως, Μακαριώτατε, ὅλα αὐτά δέν εἶναι παρά ὁ κόπος καί ὁ 

µόχθος τοῦ πρώτου Ἀγγέλου τῆς Ἐπαρχίας αὐτῆς, τοῦ Γέροντός µας 

Μητροπολίτου ∆ιονυσίου, ὁ ὁποῖος ἐργάσθηκε νυχθηµερόν, 

προσευχήθηκε ἀδιάλειπτα, ἀγάπησε µέ πάθος, δίδαξε µέ ἁπλότητα, 

ἐπέλεξε µέ σύνεση, ποίµανε µέ σοφία καί ἄφησε πίσω του ἔργο 

πνοῆς, ὅραµα ἀποστολικό, ἔµψυχο ὑλικό, κληρικούς σπουδαῖους, 

ὑποδοµή στερεά, πάνω στήν ὁποία µέ τή δική του εὐχή συνεχίζουµε. 

Ἐµεῖς, οἱ περισσότεροι, δικά του πνευµατικά ἀναστήµατα, «εἰς τόν 

κόπον ἐκείνου εἰσελυλήθαµεν» καί στόν δικό του τρόπο 

µαθητεύσαµε. Γι’ αὐτό καί σήµερα δέν τόν θεωροῦµε ἀπόντα, ἀλλά 

µία ζῶσα παρουσία, πού ἀπό τή γῆ τῶν µακκάρων ἐξακολουθεῖ νά 

εὐλογεῖ τό ποίµνιό του καί νά σᾶς ὑποδέχεται µέ τή γνωστή του 

ἀρχοντιά καί καλωσύνη. Γι’ αὐτό κάθε τιµή πού ἔγινε ἤ πού θά γίνει 

στή µνήµη καί τό πρόσωπό του, θά ἔχει πάντα τή σφραγίδα τῆς 

ἐπωφειλοµένης εὐγνωµοσύνης. 
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 Θά µποροῦσα νά ὁµιλῶ ἐπί µακρόν. Ἀλλά τό παράδειγµα τῆς 

σιωπηλῆς διακονίας σας, Μακαριώτατε, καί τῆς ὑψηλῆς διάκρισης 

µέ ἐλέγχει γιά τά πλείονα. Γι’ αὐτό καί κατακλείοντας τόν λόγο τῆς 

ὑποδοχῆς, δέν ἔχω παρά, µέ ἐπίγνωση τῆς θέσεως καί τῆς εὐθύνης 

µου ὡς ποιµενάρχου τῆς ἐπαρχίας αὐτῆς, νά σᾶς καταστήσω σαφές 

ὅτι κλῆρος, ἄρχοντες, λαός, νεότητα, ἐθελοντές τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ 

καί φιλανθρωπικοῦ ἔργου τῆς Ἐκκλησίας, εἴµεθα, µέ πρώτη τήν 

ἐλαχιστότητά µου, στό πλευρό σας.  

Γιά νά ἀναπτερώσουµε τό φρόνηµα τοῦ λαοῦ µας.  

Γιά νά ἀναστήσουµε τήν ἐλπίδα. 

Γιά νά ἀγαπήσουµε ξανά τήν κτίση ὡς δῶρο Θεοῦ. 

Γιά νά βλαστήσει ἡ ἔρηµος τῆς µοναξιᾶς µας. 

Γιά νά δοῦµε µέσα ἀπ’ τά ἀποκαaδια καί τίς στάχτες ξανά τήν 

ὀµορφιά τῆς ζωῆς.  

Γιά νά ζήσει ὁ κόσµος. 

Γιά νά δείξουµε τήν οὐρανόδροµη πορεία πρός τή βασιλεία τοῦ 

Θεοῦ, πού ἔρχεται. 

 Μακαριώτατε, 

 Ἐνώπιόν σας καί ἐνώπιον πάντων, ζητῶ συγνώµη γιά τίς 

ἀστοχίες καί τίς παραλείψεις µου. Ὅσους στεναχώρησα, ταπεινά 

ἀσπάζοµαι τό πρόσωπό τους, ζητώντας τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ. 

 Σᾶς εὐχαριστῶ. 

 Καλῶς ὁρίσατε. 

 

 

 

 

 


