
Τή Μ. Τρίτη ἑσπέρας ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν 
καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμος Β΄ στήν ἐνορία μας 

 
 

Τή Μ. Τρίτη τό ἀπόγευμα εἴχαμε τήν 

ἰδιαίτερη εὐλογία νά χοροστατήσει στήν Ἀκο-

λουθία τοῦ Νυμφίου ὁ Μακαριώτατος Ἀρχι-

επίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. κ. 

Ἱερώνυμος Β΄. Ἡ χαρά καί ἡ πνευματική ἀγαλ-

λίαση συνεχῶς αὐξανόταν κατά τήν πρόοδο 

τῆς ἀκολουθίας καί τοῦτο, γιατί ἡ παρουσία 

καί ἡ ἱερουργία τοῦ Μακαριωτάτου ἦταν 

ἀπόλυτα ἥσυχη, ἥρεμη, ἀπαλή, ὅπως ἐξάλλου 

ἁρμόζει καί στό πνεῦμα τῆς Μεγάλης Ἑβδο-

μάδος. Μέ τήν ὅλη παρουσία Του ὁ Μακαριώ-

τατος, ἔδινε τήν αἴσθηση ὅτι αὐτά πού βίωνε 

ὁ ἴδιος ὡς ἱερουργός, τά μετέφερε καί στό 

ποίμνιο, τό ὁποῖο συμπορευόταν μαζί Του σ΄ 

αὐτή τήν κατανυκτική καί ἐμπειρική πορεία, 

γι΄ αὐτό καί δέν ὑπῆρχε ἡ παραμικρή ἀνησυ-

χία, μετακίνηση ἤ κάποιος ψίθυρος.  

 

Στό τέλος τῆς Ἀκολουθίας, ὁ προϊστάμε-

νος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, Αἰδεσιμολογιώτατος 

Πρωτοπρ. π. Κωνσταντῖνος Καραϊσαρίδης, Κα-

θηγητής Πανεπιστημίου, καθηκόντως ἀπηύ-

θυνε μία σύντομη προσλαλιά πρός τόν Μακα-

ριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο, ἡ ὁποία ἀπετέλεσε 

ἀφορμή νά κάνει ὁ Μακαριώτατος μία πολύ 

σπουδαία πνευματική διδαχή στό ποίμνιο τῆς 

ἐνορίας τῆς Ἁγίας Μαρίνης. 

- π. Κωνσταντῖνος Καραϊσαρίδης: «Μακα-

ριώτατε, αὐτή τή στιγμή, ἀπευθυνόμενος πρός 

τή Σεπτή Μακαριότητά Σας, δέν θά ἤθελα νά 

χρησιμοποιήσω τήν κλασική φρασεολογία τοῦ 

τύπου “εἴμαστε πολύ χαρούμενοι γιά τήν 

παρουσία Σας ἀνάμεσά μας, μᾶς τιμᾶτε ὅλως 

ἰδιαιτέρως μέ τή σημερινή ἕλευση στήν ἐνορία 

μας” καί ἄλλα παρόμοια, τά ὁποῖα μπορεῖ μέν 

νά ἐκφράζουν ἀληθινά συναισθήματα, πλήν 

ὅμως μποροῦν καί νά θεωρηθοῦν ἀβαθῆ 

πνευματικά, συναισθηματικῆς φύσεως, λόγια 

εὐγενείας, τά ὁποῖα πρέπει πάντως νά τά 

χρησιμοποιοῦμε μέ πολύ φειδώ, ὅταν μιλᾶμε 

ἀπό τήν Ὡραία Πύλη, πού εἶναι τό κατ΄ ἐξοχήν 



βῆμα τῆς ἱερουργίας μας, εἶναι τό βῆμα τοῦ Θεοῦ.  

Γι΄ αὐτό θά διαλέξω ἕναν πιό σοβαρό δρόμο. 

Θά ἀκολουθήσω ἕνα δρόμο πνευματικό, θεολο-

γικό, ἐκκλησιολογικό, ὥστε αὐτό πού θά πῶ νά 

εἶναι ταυτόχρονα καί μία ἀκόμη διδαχή γιά τό 

ποίμνιο, πού θά τοῦ βαθύνει τήν ἐκκλησιολογική 

του συνείδηση, ὥστε νά βλέπει τόν Ἐπίσκοπό του 

ὡς αὐτό πού εἶναι καί ὄχι ὡς μία μορφή ἐξουσίας, 

τήν ὁποία μπορεῖ ἄνετα νά κρίνει ἤ νά κατα-

κρίνει, ἐνῶ θά πρέπει νά βλέπει τά πράγματα 

ἐσωτερικά, πνευματικά, μέσα στή δομή τοῦ 

μυστικοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, τῆς Ἐκκλησίας 

Του. 

Συγκεκριμένα Ἐσεῖς σήμερα δέν εἴσαστε γιά μᾶς ὁ ἐπισκέπτης, ἀλλά ὁ πνευματικός μας Πατέρας 

πού εἶστε κοντά, μαζί μέ τά πνευματικά παιδιά Του. Ἡ ἐνορία τῆς Ἁγίας Μαρίνης εἶναι ἕνα κομμάτι τοῦ 

ποιμνίου Σας, ἕνα μέρος τῆς πνευματικῆς Σας οἰκογένειας, ἡ ἴδια ἡ πνευματική Σας οἰκογένεια. Ἐμεῖς, 

ὡς ἱερεῖς καί ἐνορίτες ὑπάρχουμε καί ἀγωνιζόμαστε πνευματικά, γιατί ὑπάρχετε Ἐσεῖς ὡς ἐπίσκοπός 

μας. Καί ἐμεῖς, μνημονεύοντας τοῦ τιμίου 

ὀνόματός Σας στίς ἱερές ἀκολουθίες καί στίς 

προσευχές μας, ὑπάρχουμε χάρη σέ Σᾶς, καί 

εἴμαστε πνευματικά ἑνωμένοι μαζί Σας. 

Χωρίς τόν ἐπίσκοπό μας κινδυνεύουμε νά 

γίνουμε ἕρμαιο τῆς δαιμονικῆς πλάνης καί 

νά χάσουμε τή σωτήρια χάρη του Χριστοῦ 

πού διανέμεται στά τέκνα τῆς Ἐκκλησίας 

μέσω τῆς ἱεραρχικῆς της δομῆς, πού ἔχει ὡς 

κέντρο τόν ἐπίσκοπο. 

Γιά ὅλους αὐτούς τούς λόγους, καί μάλι-

στα μέσα στήν ἀτμόσφαιρα τῆς Μ. Ἑβδομάδος πού βαδίζουμε, μέ ὅση δυνατή συναίσθηση στήν 

πορεία ἐμπειρικῆς συνάντησης μέ τό Χριστό, τήν τωρινή Σας παρουσία τή βλέπουμε ὡς ἰδιαίτερη 

εὐλογία, ὡς ἰδιαίτερη βοήθεια, γιατί εἶστε τύπος τοῦ Χριστοῦ, βρίσκεστε στή θέση τοῦ Χριστοῦ, 

σύμφωνα καί μέ τή γνωστή ἐκκλησιολογική τοποθέτηση τοῦ Ἁγίου Ἰγνατίου Ἀντιοχείας. Καί βέβαια, 

λόγω καί τοῦ ἥρεμου χαρακτήρα Σας, εἶστε ἀνάμεσα στό Χριστό καί σέ μᾶς χωρίς νά κρύβετε τό 

Χριστό, ἀφοῦ λειτουργεῖτε ἀθόρυβα, ἀπαλά, χωρίς νά σκεπάζετε μέ τόν ἀνθρώπινο θόρυβο, καί τή 

νέφωση τῶν ἀνθρωπίνων ἀδυναμιῶν τόν ἴδιο 

τό Χριστό.  

Πάντως, ἐν κατακλείδι, Σᾶς παρακαλοῦμε 

νά στρέφετε ὅσο πιό συχνά τή σκέψη Σας στήν 

ταπεινή ἐνορία μας, νά ἀφήνετε νά κτυπᾶ ἡ 

καρδιά Σας καί γιά μᾶς καί ἐμεῖς Σᾶς 

εὐχαριστοῦμε καί Σᾶς εὐγνωμονοῦμε γιά ὅλα τά 

πνευματικά ἀγαθά πού μᾶς προσφέρετε». 

- Στή συνέχεια, ὁ Μακαριώτατος ἀντιφωνῶ-

ντας καί ἀπευθυνόμενος κυρίως στό ἐκκλησία-

σμα εἶπε τά ἑξῆς:  



«Εὐχαριστῶ πολύ, π. Κωνσταντίνε, γιά τούς λόγους τῆς ἀγάπης σας, πού ἀπευθύνατε πρός τό 

πρόσωπό μου. Εὐχαριστοῦμε κατ’ ἀρχάς τό Θεό, πού σᾶς βλέπουμε σήμερα ὄρθιο μετά τή γνωστή 

περιπέτεια τῆς ὑγείας σας καί πού εἶστε παρών ἀνάμεσά μας καί ἰδιαίτερα ἀνάμεσα στό ἀγαπημένο 

σας ποίμνιο. Πολύ σωστά ἐπισημάνατε ὅτι ἡ ἐνορία τῆς Ἁγίας Μαρίνης εἶναι ἡ πνευματική μου οἰκο-

γένεια, ὅλοι σας εἶστε πνευματικά μου παιδιά πού μοῦ ἐμπιστεύτηκε ὁ Θεός καί ἀσκῶ μέ ὅλες μου τίς 

πνευματικές δυνάμεις τήν ποιμαντική μου μέριμνα. Μακάρι να μποροῦσα νά βρίσκομαι πιό πολλές 

φορές καί σωματικά κοντά σας. Πνευματικά, ὅμως, εἴμαστε ἑνωμένοι καί ὑπάρχουμε μαζί, αὐτό ὁρίζει 

ἡ ἐκκλησιολογία μας. 

Καί, βέβαια, δράττομαι τῆς εὐκαιρίας νά τονίσω ὅτι θά πρέπει νά ξεφύγουμε ἀπό τόν πειρασμό τῆς 

ἐγωκεντρικῆς μας διάθεσης, πού μᾶς θέλει νά λειτουργοῦμε ὡς ἄτομα. Τό ἄτομο εἶναι τό τελευταῖο 

μέρος τῆς ὕλης πού δέν τέμνεται περισσότερο. Ἔτσι, ὡς ἄτομο ὁ ἄνθρωπος δέν εἶναι ἱκανός νά ἔλθει 

σέ ἐπικοινωνία, σε κοινωνία, νά μοιραστεῖ μέ ἄλλον. Πρέπει, ἰδιαίτερα σήμερα, νά γίνουμε πρόσωπα, 

πού σημαίνει νά ἀναπτύξουμε μέ τό Θεό καί μέ τό συνάνθρωπο σχέση, προσωπική σχέση. Μόνο ἔτσι 

θά μπορέσουμε νά προοδεύσουμε στήν ἐμπειρική γνώση τοῦ Θεοῦ. Μόνο ἔτσι θά μπορέσουμε νά 

οἰκοδομήσουμε ἀδελφικές σχέσεις μέ τούς συνανθρώπους μας. Μόνο ἔτσι θά γίνουν σίγουρα καί 

ἀσφαλῆ βήματα γιά τήν ὑπέρβαση τῆς σημερινῆς πολυώνυμης κρίσης, ἀλλά καί ὁποιασδήποτε 

μελλοντικῆς. Μιά ἀληθινή ἐκκλησιαστική κοινότητα, στήν ὁποία εἶναι θρονιασμένος ὁ Χριστός, καί τά 

μέλη της βιώνουν τήν ἐμπειρία τῆς ἐν Χριστῷ ἀδελφότητας, μπορεῖ νά ἐλπίζει στό καλύτερο, τό μόνιμο 

καί τό αἰώνιο. 

Ἐγώ σᾶς ἐπαινῶ ὅλους, τούς ἱερεῖς καί τούς συνεργάτες σας, ἀλλά καί ὅλους τούς ἐνορίτες γιά ὅ,τι 

πετύχατε μέχρι τώρα, γιά τό χτίσιμο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἁγίας Μαρίνης καί τήν οἰκοδόμηση τῆς 

κοινότητάς σας πάνω σέ ὑγιεῖς πνευματικές βάσεις. 

Εὔχομαι ὁλόκαρδα ὁ Κύριος νά σᾶς δίνει πλούσια τή Χάρη Του, τά πνευματικά ἀγαθά Του καί νά 

γεμίζει τίς καρδιές σας ἀπό πνευματική εὐφροσύνη. 

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ ὅλους καί ἡ χάρη τοῦ Χριστοῦ μας νά σᾶς σκεπάζει ὅλους». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*  Το φωτογραφικό υλικό είναι ευγενική προσφορά του φωτογράφου κ. Χρήστου Μπόνη. 


