
«Ἀμήμ ἀμήμ λέγω ὑμῖμ ὅτι ὁ τόμ λόγομ μου ἀκούωμ καί πιστεύωμ τῷ 
πέμψαμτι με, ἔχει ζωήμ αἰώμιομ καί εἰς κρίσιμ οὐκ ἔρχεται ἀλλά 
μεταβέβηκεμ ἐκ τοῦ θαμάτου εἰς τήμ ζωήμ». 

  Ὁ λόγξπ αὐςόπ ςξῦ Κσοίξσ μαπ Ἰηρξῦ Χοιρςξῦ, ἀγαπηςξί μξσ ἐμξοίςεπ, 
ςαιοιάζει ἀπόλσςα ρςόμ ἐκλιπόμςα ἀγαπηςό καί μακαοιρςό πλέξμ Δημήςοιξ 
Σαλαγκιώςη.  

Ἀλήθεια ρᾶπ λέγχ, ὅπξιξπ ἀκξύει ςόμ λόγξ μξσ καί πιρςεύει ρ’ αὐςόμ 
πξύ μέ ἔρςειλε ἐδῶ ρςή γῆ, (ςόμ Θεό Παςέοα μξσ) ἔυει ζχή αἰώμια καί δέμ θά 
πεοάρει ἀπό ςό παγκόρμιξ δικαρςήοιξ, ἀλλά θά μεςαβεῖ ἀπό ςόμ θάμαςξ 
ρςήμ αἰώμια ζχή.           

Ὁ μακαοιρςόπ Δημήςοιξπ, μεςά ἀπό μία πξλσώδσμη πεοίξδξ, 
ρηκώμξμςαπ ςό βάοξπ ςῆπ ἐπάοαςηπ ἀοοώρςιαπ ςξῦ καοκίμξσ ἀγξγγύρςχπ, 
ἀμαπαύεςαι ἀπό υθέπ ρςόμ υῶοξ ςῶμ πμεσμάςχμ, κξμςά ρςόμ Θεό, ὅπξσ 
«οὐκ ἔστι πόμος ἤ λύπη ἤ στεμαγμός».  

  Ὁ ἀγαπηςόπ ρέ ὅλξσπ μαπ Δημήςοιξπ, θά μπξοξύραμε μά πξῦμε ὅςι, 
ἦςαμ ὁ ἄμθοχπξπ ςῆπ πίρςεχπ ποῶςα ρςόμ ἀμαρςάμςα Ἰηρξῦ Χοιρςό καί 
ἔπειςα ςῆπ πίρςεχπ ρςήμ ἀμάρςαρη ὅλχμ ςῶμ ἀμθοώπχμ. Ἦςαμ, ἐπίρηπ, καί ὁ 
ἄμθοχπξπ ςῆπ ἄξκμηπ ἐογαρίαπ καί ποξρτξοᾶπ ρςό πξικίλξ ἔογξ ςῆπ ἐμξοίαπ 
ςξῦ Ἁγίξσ Νικξλάξσ.  

Ἀπό ςό 1981 μέυοι ςό 2007, ἐπί εἴκξρι ἔνι (26) υοόμια, ὑπηοέςηρε 
πξλλάκιπ ὡπ ἐκκληριαρςικόπ ἐπίςοξπξπ, ἀλλά καί υχοίπ αὐςή ςήμ ἰδιόςηςα, 
μέυοι ποίμ ἕμα υοόμξ, ποόρτεοε ςίπ ὑπηοερίεπ ςξσ μέ ἀτιλξκέοδεια καί 
ἀμιδιξςέλεια, μέ κόπξ καί μόυθξ, μέ υαοά καί πξλλή ποξθσμία, εἴςε ὑγιήπ 
εἴςε ἀρθεμήπ, ςήμ ἐμξοία ςξῦ Ἁγίξσ Νικξλάξσ.     

   Ἄμ, εὐοιρκόμεμξπ ἀκόμη ρ’ αὐςή ςή ζχή, θά θέλαμε μά ἀπαοιθμήρξσμε 
ςά ὅρα ποόρτεοε, θά ποξρκοξύαμε ρςήμ ςαπειμξτοξρύμη ςξσ. Πάμςξςε 
ἔλεγε ὅςι, «Αὐτά πού κάμουμε δέμ εἶμαι τίποτα. Κι ἄλλα πρέπει μά 
κάμουμε».  

  Ἦςαμ πάμςα ρσμεογάριμξπ μέ ςόμ Ἱεοέα καί ςξύπ λξιπξύπ ἐπιςοόπξσπ 
καί κξπίαρε πξλύ γιά ςήμ εὐποέπεια ςξῦ Ἱεοξῦ Ναξῦ ςξῦ Ἁγίξσ Νικξλάξσ 
καί ὅλχμ ςῶμ ἐνχκκληρίχμ ςῆπ ἐμξοίαπ μαπ.  

Ἦςαμ ἀπό ςξύπ λίγξσπ πξύ ἔβλεπε μποξρςά, ρσμτχμξῦρε γιά ςό 
γκοέμιρμα ςξῦ κατεμείξσ καί ςήμ διαμόοτχρη ςῆπ πλαςείαπ ςῆπ Γεοάμειαπ, 



ςή διαμόοτχρη ςξῦ ἐνχςεοικξῦ υώοξσ καί ςήμ ἀμάδεινη ςῶμ ἱρςξοικῶμ 
Ἱεοῶμ Ναῶμ ςῆπ Ἁγίαπ Παοαρκεσῆπ καί ςῆπ Παμαγίαπ.  

Ἀγχμίρθηκε μέ ὅλεπ ςξσ ςίπ δσμάμειπ, γιά ςήμ καςαρκεσή καί 

καλλχπιρμό ςξῦ κξιμηςηοίξσ ςξῦ Ἁγίξσ Νικάμξοξπ. Ἀγαπξῦρε πξλύ καί 
ςιμξῦρε ςόμ Ἅγιξ Νικάμξοα, καί γι’ αὐςό θέληρε μά γίμει ἡ ἀκξλξσθία ςῆπ 
κηδείαπ ςξσ ρςόμ κξιμηςηοιακό μαό ςξῦ Ἁγίξσ Νικάμξοξπ.                

Ἦςαμ μαζί μέ ςξύπ ποώςξσπ πξύ ρσμέβαλαμ ρςό κςίριμξ καί ρςήμ 
ἁγιξγοάτιρη ςξῦ Ἱεοξῦ Ναξῦ ςξῦ Ἁγίξσ Σεοατείμ ςξῦ Σάοχτ.         

Ποίμ λίγξσπ μῆμεπ υοημαςξδόςηρε μά ἁγιξγοατηθξῦμ δύξ εἰκόμεπ ςξῦ 

Ἁγίξσ Παοθεμίξσ, μία ςξιυξγοατία ρςό μέξ ὀρςεξτσλάκιξ καί μία τξοηςή 
εἰκόμα ρςόμ Ἱεοό Ναό ςξῦ Ἁγίξσ Νικξλάξσ.  

Κάθε υοόμξ, αὐςέπ ςίπ ἡμέοεπ, πήγαιμε μαζί μέ ςξύπ ἄλλξσπ ἐπιςοόπξσπ 
καί ἄλλξσπ ἐμξοίςεπ μά κόφξσμ βάψα γιά ςήμ Κσοιακή ςῶμ Βαΐχμ. τέςξπ 
ἐπειδή ἔβλεπε ὅςι δέμ μπξοξῦρε μά πάει γιά μά βξηθήρει, ἔδχρε ἐμςξλή ρςή 
γσμαίκα ςξσ καί ςά παιδιά ςξσ, μά δώρξσμ υοήμαςα γιά δύξ μεοξκάμαςα, 

μά πληοχθξῦμ κάπξιξι, γιά μά κόφξσμ βάψα, ὥρςε μά λξγιρθεῖ ἡ ποάνη αὐςή 
ρςόμ ἑασςό ςξσ.    

Ἦςαμ παοώμ ρέ ὅλα ςά μεγάλα ἔογα ςῆπ ἐμξοίαπ!  

Ὅμχπ δέμ εἶμαι ἡ καςάλληλη ὥοα ὥρςε μά ςά ἀπαοιθμήρξσμε ὅλα μέ 
λεπςξμέοεια.  

Ὁ μακαοιρςόπ Δημήςοιξπ ἦςαμ ἕμαπ πιρςόπ υοιρςιαμόπ, καί γι’ αὐςό μέ 
πεοιρρή ἀγάπη καί ἐμδιατέοξμ ἀτιέοχμε ςόμ ἐλεύθεοξ υοόμξ ςξσ καί ςήμ 
νεκξύοαρή ςξσ ρςήμ εὐποέπεια ςῶμ Ναῶμ ςξῦ Θεξῦ.   

Ἦςαμ πιρςόπ καί γι’ αὐςό ἤθελε μά ἀκξύει ςόμ λόγξ ςξῦ Θεξῦ. Δέμ 
ἀοκξῦμςαμ ρςό κήοσγμα ςῆπ θείαπ Λειςξσογίαπ ςό ποχί ςῆπ Κσοιακῆπ ἀλλά 
ἦςαμ ςακςικόπ ἀκοξαςήπ καί ςξῦ ἑρπεοιμξῦ κηούγμαςξπ ρςόμ Ναό ςξῦ Ἁγίξσ 
Νικξλάξσ. νξμξλξγξῦμςαμ ςακςικά καί κξιμχμξῦρε ρσυμά ςῶμ ἀυοάμςχμ 
μσρςηοίχμ. Ἡ ςελεσςαία ςξσ ἐνξμξλόγηρη ἦςαμ ἕνι ἡμέοεπ ποίμ ςήμ κξίμηρή 
ςξσ. Μέ κάλερε μέ πξλύ πόθξ, μά ἐνξμξλξγηθεῖ καί μά κξιμχμήρει. Δἶυε 
ρσμαίρθηρη ςῆπ ἁμαοςχλόςηςάπ ςξσ ἀλλά καί δέμ τξβξῦμςαμ ςόμ θάμαςξ.  

Ὅςαμ ςόμ οώςηρα, ἄμ πιρςεύει ρςόμ Ἰηρξῦ Χοιρςό ὅςι εἶμαι 
ποαγμαςικόπ Θεόπ, μξῦ ἀπάμςηρε ὡπ ἑνῆπ: «Ἄμ ἐρχόταμ κάποιος καί μοῦ 



ἔβαζε τό ὅπλο στόμ κρόταφο καί μοῦ ἔλεγε, δέμ θά σέ σκοτώσω μόμο ἄμ 
ἀρμηθεῖς τόμ Χριστό, ἐγώ θά τοῦ ἔλεγα: Πάτα τή σκαμδάλη, γρήγορα!» Καί 
ςό ἐπαμέλαβε ἄλλεπ δύξ τξοέπ. Δηλαδή, ποξςιμξῦρε μά ρκξςχθεῖ, παοά μά 
ἀομηθεῖ ςόμ Ἰηρξῦ Χοιρςό!  

Ὅςαμ ςόμ οώςηρα ἄμ πιρςεύει ρςήμ ἀμάρςαρη ςῶμ μεκοῶμ, μξῦ 
ἀπάμςηρε, «βεβαιότατα! Ἄμ δέμ πιρςεύξσμε ρ’ αὐςό, ςόςε ςί πιστεύουμε;»  

Ἦςαμ πιρςόπ, ἀγαπηςξί μξσ, ὁ μακαοιρςόπ Δημήςοιξπ καί γι’ αὐςό μέυοι 
ςήμ ςελεσςή ςξσ εἶυε ρςό ρςόμα ςξσ πάμςξςε ςήμ εὐυή: «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, 
ἐλέησέ με». Σσγυχοξῦρε ςξύπ πάμςεπ καί ρσμπξμξῦρε ςξύπ πάμςεπ.   

Ὁ ἀγαπηςόπ καί ποξρτιλήπ μαπ Δημήςοιξπ, μεςά ςόμ κόπξ αὐςῆπ ςῆπ 
ζχῆπ, ἀπό υθέπ ἀμαπαύεςαι ρςξύπ κόλπξσπ ςξῦ Ἀβοαάμ, ρςόμ εὐλξγημέμξ 
παοάδειρξ, ἀπ’ ὅπξσ πεοιμέμει ςή μεγάλη Ἡμέοα καί πιταμῆ ςηπ 

Δεσςέοαπ παοξσρίαπ ςξῦ Χοιρςξῦ, γιά μά πάοει ναμά ςό ρῶμα ςξσ ἔμδξνξ 

καί ἄτθαοςξ καί ἀθάμαςξ, γιά μά ζεῖ κξμςά ρςόμ Ἰηρξῦ Χοιρςό, ρςξύπ 
αἰῶμεπ ςῶμ αἰώμχμ. 

   Ἡ ρημεοιμή ἡμέοα, γιά ςήμ ἐμξοία μαπ, ἀγαπηςξί μξσ, εἶμαι υαομόρσμη, 
διόςι ποξπέμπει ἕμα εὐγεμέπ μέλξπ ςηπ ρςήμ ξὐοάμια μακαοιόςηςα. Ἡ 
κκληρία δέμ ἔυει πέμθξπ ἀλλά πίρςη ρ’ αὐςά πξύ πέοαραμ καί ἐλπίδα ρ’ 
ἐκεῖμα πξύ θά ἔλθξσμ.  

Ὁ υοιρςιαμόπ καί λσπᾶςαι καί θλίβεςαι καί πξμάει, ὄυι ὅμχπ ὅπχπ 
ἐκεῖμξι πξύ δέμ ἔυξσμ ἐλπίδα ςῆπ μελλξύρηπ ζχῆπ καί Βαριλείαπ ςξῦ Θεξῦ.                     

«Ὁ εὐλογῶμ τούς εὐλογοῦμτας Αὐτόμ, Κύριος, καί ἁγιάζωμ τούς ἐπ’ 
Αὐτόμ πεποιθότας,…», ἄπ εὐυηθξῦμε, ἀγαπηςξί μξσ, μά «ἁγιάσει τόμ 
ἀγαπήσαμτα τήμ εὐπρέπειαμ τῶμ Οἴκωμ του», ςόμ ἀγαπηςό Δημήςοιξ!  

Καί ἄπ ςόμ παοακαλέρξσμε, ἐπίρηπ, μά υαοίζει καί ρςξύπ ξἰκείξσπ ςξσ 
κάθε παοηγξοιά καί εὐλξγία.  

Ἄπ εὐυηθξῦμε ὅλξι μαζί, 

Αἰχμία ρξσ ἡ μμήμη ἀνιξμακάοιρςε καί ἀείμμηρςε, ἀδελτέ, Δημήςοιε.  

                                                                         Χοιρςόπ ἀμέρςη!  

 


