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ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ & ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ
Κύριε Υπουργέ, εκπρόσωπε της Ελληνικής Κυβερνήσεως,
Μακαριώτατε Αρχιεπίσκοπε Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΕ,
Σεβασμιώτατοι και Θεοφιλέστατοι Αρχιερείς,
Σεβαστοί Πατέρες,
Εντιμώτατοι Άρχοντες,
Αξιότιμοι Εκπρόσωποι Αρχών και Φορέων,
Κυρίες και Κύριοι,
Σεβασμιώτατε Μητροπολίτη Καλαβρύτων &Αιγιαλέιας κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΕ,
Η σημερινή ημέρα της Ενθρονίσεώς σας αποτελεί ημέρα σταθμό για την τοπική κοινωνία,
ημέρα η οποία θα συμπεριληφθεί με χρυσά γράμματα στις σελίδες της εκκλησιαστικής
ιστορίας αυτής της Ιεράς Μητροπόλεως.
Αισθάνομαι ιδιαιτέρως υπερήφανος που έχω την τιμή, ως Περιφερειάρχης Δυτικής
Ελλάδος, να παρίσταμαι και να σας προσφωνώ στην Τελετή της Ενθρονίσεώς σας στην έδρα
της Ιεράς Μητροπόλεως στο ηρωικό και αδούλωτο Αίγιο.
Όλοι γνωρίζουμε – και εσείς πολύ περισσότερο από όλους μας – πως αυτή η Ιερά
Μητρόπολη απ’ άκρου εις άκρον, είναι ποτισμένη με το αίμα ηρώων και μαρτύρων και
περικυκλωμένη από αδριάντες και προτομές μεγάλων ιστορικών προσωπικοτήτων οι οποίοι
έθυσαν την ζωή τους υπέρ πίστεως και ελευθερίας αυτού του τόπου, ενός
τόπου«σημαδεμένου» από την ιστορία και συνυφασμένου με την ίδια την ύπαρξη του
Ελληνισμού.
Λίγα μέτρα πιο κάτω από τον Ναό που βρισκόμαστε, έλαβε χώρα η «ξακουστή» και
«λυτρωτική» για το Γένος μας Μυστική Συνέλευση της Βοστίτσας.
Αλλά και μερικά χιλιόμετρα πιο ψηλά στην ιστορική έδρα της Μητροπόλεως, στα
μαρτυρικά και αιματοβαμμένα Καλάβρυτα, και στην Ιστορική Ιερά Μονή της Αγίας Λαύρας
άναψε η φλόγα της Εθνικής Παλιγγενεσίας του 1821.
Σας υποδεχόμαστε σήμερα, εδώ, στο Αίγιο, με το σεβασμό και την αγάπη που αρμόζει σε
έναν καταξιωμένο Κληρικό που έχει αφιερώσει τη ζωή του στην πνευματική και ηθική
διακονία της περιοχής και έχει ήδη αγαπηθεί για το έργο και το χαρακτήρα του, προτού
ακόμα εκλεχθεί και χειροτονηθεί Μητροπολίτης.
Σεβασμιώτατε,
Και η δική μου θητεία ως Περιφερειάρχη της Δυτικής Ελλάδος δεν μετράει πολύ καιρό.
Ωστόσο, μπορώ με βεβαιότητα να σας μεταφέρω τη χαρά και τη συγκίνηση που
αισθάνθηκαν οι πολίτες των Καλαβρύτων και της Αιγιαλείας, στην είδηση της εκλογής σας,
αλλά και στην προ ημερών χειροτονία σας.
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Είχα την ευκαιρία να το διαπιστώσω πολλές φορές και αυτό είναι κάτι που με χαροποιεί
ιδιαίτερα, καθώς αποτελεί εχέγγυο μίας πορείας ενότητας του λαού και του κλήρου της
περιοχής, στοιχείο που ο τόπος μας έχει ιδιαίτερη ανάγκη.
Αυτοί οι πολίτες, που από σήμερα αποτελούν τα πνευματικά σας παιδιά, διαφυλάττουν ως
κόρη οφθαλμού την ελληνική και χριστιανική ψυχή τους, ως άξιοι απόγονοι εκείνων που
κράτησαν ψηλά τη σημαία της Ελλάδας και της Ορθοδοξίας, στις πιο δύσκολες και
σκοτεινές εποχές.
Είμαι σίγουρος όμως, ότι εσείς θα έχετε πολλά ακόμα να μου πείτε και να μου διδάξετε γι’
αυτόν τον τόπο και πολλά να μου γνωρίσετε.
Όπως είμαι σίγουρος, ότι υπό την παρουσία και την ευλογία σας, τούτος ο τόπος θα
γνωρίσει μία νέα εποχή ελπίδας και ακμής, για την οποία σας διαβεβαιώνω πως θα
αγωνιστούμε όλοι μαζί.
Γιατί, ειλικρινώς, θεωρώ και τον εαυτό μου υπηρέτη της τοπικής κοινωνίας και άνθρωπο
που από μία άλλη σκοπιά, εκλέχθηκε από τους πολίτες της περιοχής για να τους
εκπροσωπεί επάξια και για να αγωνίζεται καθημερινά για την προκοπή και την ευημερία
τους.
Θέλω να γνωρίζετε λοιπόν, ότι στο πρόσωπο το δικό μου αλλά και των συνεργατών μου, θα
βρείτε πιστούς και άκαμπτους συμμάχους, που δεν θα φεισθούν κόπων προκειμένου να
στηρίξουν το πολυσήμαντο έργο σας, επιζητώντας παράλληλα διαρκώς τις προτροπές και
τις πατρικές συμβουλές σας.
Στο σημείο αυτό δε, επιτρέψτε μου να επαναλάβω και από αυτό το βήμα, ότι η ιστορική
ενότητα των Καλαβρύτων και της Αιγιαλείας, πρέπει να αποτελέσει πρωταγωνίστρια των
επετειακών εορτασμών για τα 200 χρόνια από την επανάσταση του 1821 και προς αυτή την
κατεύθυνση, η στήριξη αλλά και η δράση της Ιεράς Μητροπόλεως, θα διαδραματίσει
καθοριστικό ρόλο.
Όπως, καθοριστικό ρόλο θα διαδραματίσει η συμβολή σας στην υλοποίηση και
ολοκλήρωση πολύ σημαντικών έργων της περιοχής, όπως είναι για παράδειγμα η
αποκατάσταση του Ιερού Προσκυνήματος της Παναγίας Τρυπητής, που από κοινού θα
καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό.
Σεβασμιώτατε,
Θέλω να σας διαβεβαιώσω πως θα σταθούμε δίπλα σας με ειλικρίνεια και αυταπάρνηση
προκειμένου να οδηγήσουμε την κοινωνία μας σε ηθική ανύψωση, μια ανύψωση που
αποτελεί κατά την άποψή μου τη βάση κάθε άλλης ανυψώσεως, κοινωνικής, βιοτικής,
οικονομικής.
Υπήρξαν πολλοί φωτισμένοι ιεράρχες του Γένους μας, που δημιούργησαν και άφησαν
πολύτιμες παρακαταθήκες, τις οποίες όμως εμείς οι νεότεροι ξεχάσαμε. Και γι’ αυτό
οδηγηθήκαμε σε μία μεγάλη από-ϊεροποίηση και πνευματική κατάπτωση, με πολλαπλές
οδυνηρές επιπτώσεις για την πατρίδα και την κοινωνία.

2

Απέναντι σε αυτή την κατάπτωση πρέπει να θέσουμε ισχυρά αναχώματα. Να τη
σταματήσουμε. Και να εργαστούμε για να γίνει και πάλι η Ελλάδα μας, τόπος φωτός και
ηθικής ακμής.
Είμαι βέβαιος ότι προς αυτή την κατεύθυνση θα εργαστείτε άοκνα, ως άξιος διάδοχος των
Ιεραρχών που επιλέγουν ως δρόμο τους τον Σταυρό και ως αποστολή τους την πατρική
προσφορά και θυσία.
Σας εύχομαι εκ βάθους καρδίας τη δύναμη του Σαμψών και την υπομονή του Ιώβ. Και σας
υπόσχομαι ότι η προσπάθειά σας δεν θα είναι μοναχική. Θα έχετε στο πλευρό σας πολλούς
και καλούς συμπαραστάτες, αλλά και την αγάπη του συνόλου των πολιτών της
Μητροπόλεως.
Σεβασμιώτατε,
Σας καλωσορίζουμε εγκάρδια, ασπαζόμενοι τη δεξιά σας και επιζητώντας την ευλογία σας.
Επιτρέψτε μου να σας προσφέρω, σε ανάμνηση της ιστορικής αυτής ημέρας, ένα
Αρχιερατικό Εγκόλπιο που εικονίζει την Παναγία μας, η οποία ως πολύτιμος θησαυρός και
ακοίμητος φρουρός σκεπάζει με το πέπλο της την ιστορική σας Μητρόπολη.
Εις πολλά έτη Δέσποτα!
Άξιος!
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