
 

 

25η επέτειος ιερατικής χειροτονίας (Σύρος 15-7-2020) 
Σεβασμ. Πέτρου Στεφάνου - π. Ιωσήφ Πρίντεζη  
 

Ποιον θα στείλω: “ψαρά ανθρώπων”; 
 

Η λατρευτική μας σύναξη, σήμερα, σκοπό 
έχει να ευχαριστήσομε τον Θεό για το δώρο 
δύο ιερατικών χειροτονιών, που έδωσε στην 
Επισκοπή της Σύρου πριν από 25 χρόνια: του 
σημερινού Επισκόπου π. Πέτρου, και του ε-
φημερίου Αγ. Γεωργίου και Αγ. Σεβαστιανού 
π. Ιωσήφ. Και ακούσαμε από τον λόγο του 
Θεού, ότι ο Θεός ο ίδιος θέλει αυτή την ιερα-
τική υπηρεσία μέσα στην Εκκλησία του.  

Ήδη, εφτακόσα χρόνια πριν τον Χριστό, 
ο προφήτης Ησαΐας ένιωσε την αγιότητα της 
παρουσίας του Θεού, εμπρός στη δική του 
αμαρτωλότητα, αλλά ο Θεός τον εξάγνισε από 
τις αμαρτίες του. Και όταν άκουσε τον Θεό να 
ρωτάει: «Θέλω να στείλω κάποιον στον λαό 
μου, να τους μιλήσει. Ποιον να στείλω; Ποι-
ος θα πάει;». Τότε ο προφήτης πρόθυμα απά-
ντησε: «Ιδού εγώ· στείλε εμένα!». 

Ακούσαμε επίσης τον Ιησού Χριστό να 
κηρύττει: «Μετανοείτε! Διότι έφθασε η βασι-
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λεία των ουρανών». Και επειδή ήθελε συνεχι-
στές του έργου του, κάλεσε μερικούς ενθουσι-
ασμένους ψαράδες: «“Ακολουθήστε με, και 
εγώ θα σας κάνω ψαράδες ανθρώπων”. Και 
εκείνοι - σαν τον Ησαΐα - αφήνοντας αμέσως 
τα δίχτυα, τον ακολούθησαν». 

֍     ֍     ֍ 
Τι μπορεί άραγε να μας πει ο Θεός, σε ό-

λους εμάς, που είμαστε συναγμένοι εδώ γι’ 
αυτή την επέτειο, και ακούμε όσα είχε πει 
πολλούς αιώνες πριν; Τι άραγε έχει να μας πει 
σήμερα; Διότι ο αιώνιος λόγος του Θεού, δεν 
μιλάει ποτέ θεωρητικά. Μιλάει πάντα ανάλο-
γα με τον άνθρωπο που έχει εμπρός του.  

Ας δούμε λοιπόν ποιοι είμαστε εμείς, οι 
συναγμένοι εδώ, για να καταλάβομε τι θέλει 
να μας πει! 

֍     ֍     ֍ 
Θυμάστε οι πιο μεγάλοι, εσείς της ηλικίας 

μου, τι συνέβαινε στη Σύρο και στην Ελλάδα, 
κατά τη δεκαετία του 1950 και 1960, με τις ιε-
ρατικές και μοναχικές κλήσεις! Όλη η Ελλά-
δα, από τη Θεσσαλονίκη μέχρι την Κρήτη, γέ-
μιζε από ιερείς, αλλά και μοναχές και μονα-
χούς, που είχαν γεννηθεί στη Σύρο και στην 
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Τήνο. Γύρω στο 1968 χειροτονηθήκαμε στη 
Σύρο τρεις ιερείς. Μετά από λίγο άλλος ένας. 
Τότε ήμαστε στη Σύρο 17 ιερείς. 

Πριν από 25 χρόνια είχαμε άλλη μια ανα-
λαμπή για τη Σύρο: τρεις νέοι ιερείς. Εντωμε-
ταξύ οι ιερείς είχαν λιγοστέψει. 

Εκείνη τη χρονιά κλήθηκε να ποιμάνει 
μια άλλη Εκκλησία, ο τότε εφημέριος Βάρης 
και σημερινός αρχιεπίσκοπος Νάξου-Τήνου. 
Είχε όμως τη χαρά να ακούσει κάποιον νέο 
της ενορίας του, να του λέει ότι θέλει να ανα-
πληρώσει τη θέση που εκείνος αφήνει κενή. 
Και μετά τις σπουδές του, χειροτονήθηκε και 
ο τελευταίος ιερέας της Σύρου, ο π. Νίκος 
Ρούσσος, εφημέριος Ευαγγελίστριας: πριν 
από 18 χρόνια. 

Έξι χρόνια πριν, κλήθηκε να ποιμάνει την 
Εκκλησία της Σύρου ο τότε εφημέριος π. Πέ-
τρος, και σε τρεις μήνες ανέλαβα και εγώ τη 
διαποίμανση της Εκκλησίας της Αθήνας. Μέ-
σα σε 50 χρόνια, οι ιερείς της Σύρου, παρόλες 
τις νέες χειροτονίες, από 17 είχαν μείνει 7. Και 
σήμερα, κανένα συννεφάκι στον ορίζοντα δεν 
φαίνεται να προμηνύει την ευεργετική βροχή 
ιερέων, μοναχών, μοναζουσών. 
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֍     ֍     ֍ 
«Όποιος έχει αφτιά, ας ακούσει τι λέει το 

Πνεύμα προς τις Εκκλησίες» (2,7). Με τη 
φράση αυτή, το βιβλίο της Αποκάλυψης υπο-
γραμμίζει επτά φορές τον ρόλο του Αγ. Πνεύ-
ματος στις σχέσεις του Χριστού με την Εκ-
κλησία του. Τι άραγε θα ήθελε να πει σήμερα 
το Άγιο Πνεύμα, προς τις Εκκλησίες της Σύ-
ρου και της Τήνου, που έλαμψαν πριν από 50 
χρόνια, με τον πλούτο αφιερωμένων κλήσεων 
που έδωσαν στην Ελλάδα; 

Ξέρετε, ο Θεός δεν μας μιλάει μόνο μέσω 
της Αγ. Γραφής ή με οράματα που παραχωρεί 
σε κάποιους εκλεκτούς. Ο Θεός μας μιλάει, 
ανά τους αιώνες, και με το στόμα της Εκκλη-
σίας. Και η Εκκλησία μίλησε σχετικά, το έτος 
2012, όταν η Σύνοδος των Επισκόπων από όλο 
τον κόσμο μελέτησε στη Ρώμη το θέμα: «Ο 
νέος Ευαγγελισμός για τη μετάδοση της χρι-
στιανικής πίστεως». Και το επόμενο έτος ο 
Πάπας Φραγκίσκος συμπύκνωσε τον λόγο της 
Συνόδου, δημοσιεύοντας την Παραίνεση «Η 
Χαρά του Ευαγγελίου».   

Εκεί διαβάζομε: «Κατά τις τελευταίες δε-
καετίες, μέσα στον καθολικό λαό, παρουσιά-
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στηκε μια διακοπή στην “από γενεά σε γενεά” 
μετάδοση της χριστιανικής πίστεως» (70). 

Να, η διάγνωση! Να, τι συμβαίνει σή-
μερα στην Εκκλησία, σε όλο τον κόσμο. Αυτός 
ο ιός - το να έχει διακοπεί η μετάδοση της 
γνήσιας χριστιανικής πίστεως - έχει επηρεά-
σει και τις τοπικές Εκκλησίες Σύρου και Τή-
νου. Η χριστιανική πίστη δεν μεταδίδεται! 

Μα πώς, θα πείτε πολλοί! Στη Σύρο και 
την Τήνο όλοι είμαστε βαφτισμένοι! Ε, και; 
Αυτό δεν λέγεται πίστη! Μάλλον είναι παρα-
δοσιακή θρησκευτικότητα! Μια θρησκευτικό-
τητα, που έχει μεν τα εξωτερικά γνωρίσματα 
του χριστιανισμού, αλλά όπου οι βαφτισμένοι 
δεν ζουν βασισμένοι στην πίστη του Χριστού.  

Με καταλαβαίνετε πολύ καλά όλοι εσείς 
που υποφέρετε, νιώθοντας οι ίδιοι πεπεισμέ-
νοι χριστιανοί, αλλά βλέποντας ότι τα παιδιά 
σας και τα εγγόνια σας, δεν νιώθουν την ανά-
γκη να ακούσουν τον λόγο του Θεού, να κοι-
νωνήσουν στο Σώμα και το Αίμα του Χριστού, 
δεν αισθάνονται την αμαρτία στη ζωή τους, 
και επομένως δεν ξέρουν για ποιο λόγο, αυτός 
ο ευλογημένος ο Χριστός πέθανε γι’ αυτούς 
βασανιστικά πάνω στον σταυρό και αναστή-
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θηκε. Μια πίστη, ξεκάρφωτη. Πίστη που δεν 
τους στηρίζει ούτε στις σπουδές, ούτε στο ε-
πάγγελμα, ούτε στον γάμο, ούτε στην αρρώ-
στια, ούτε στον θάνατο! Πίστη χωρίς Χριστό! 

Αγαπητοί μου, πώς είναι δυνατό αυτή η 
μορφή πίστεως, που δεν είναι ικανή να τους 
στηρίξει στην καθημερινή τους ζωή, πώς είναι 
δυνατόν να τους κάνει ευαίσθητους στη σφο-
δρή επιθυμία του Θεού: «Ποιος να στείλω; 
Ποιος θα μιλήσει στον λαό μου;». Ή την πρό-
σκληση του Χριστού: «Ακολουθήστε με, και 
θα σας κάνω ψαράδες ανθρώπων»; 

֍     ֍     ֍ 
Κατ’ αυτό τον τρόπο, βάζομε το δάχτυλο 

«επί τον τύπον των ήλων», βάζομε το δάχτυλο 
στην πληγή των καρφιών που σταυρώνουν 
σήμερα την Εκκλησία μας σε όλη την Ελλάδα.  

Εκεί που οι συριανο-τηνιακοί ιερείς υπη-
ρετούσαν γενναιόδωρα σε όλη την Ελλάδα, 
σήμερα οι μισοί εφημέριοι στην Ελλάδα είναι 
εισαγόμενοι, γεννήθηκαν έξω από την Ελλά-
δα. Τους ευχαριστούμε βέβαια για τη γενναι-
οδωρία τους. Δόξα τω Θεώ! 

Αλλά εμείς, δεν μπορούμε να κοιμόμαστε 
ξένοιαστοι πάνω σ’ αυτό το μαλακό μαξιλάρι! 
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Εμάς, πρέπει να μας ενδιαφέρει πώς θα α-
παλλαγούμε από τον «κορωνοϊό» που έκανε 
τις Εκκλησίες Σύρου και Τήνου στείρες από 
αφιερωμένες Κλήσεις!  

Αυτή είναι η πρόκληση που πρέπει - κα-
τεπειγόντως - να απασχολεί Επισκόπους και 
ιερείς και λαϊκούς σε όλη την Ελλάδα. Μια 
Εκκλησία που δεν είναι ικανή να εξασφαλίσει 
τους ποιμένες της, είναι μια Εκκλησία που ξα-
νάγινε ανήλικη, ανώριμη, άκαρπη από τους 
βασικότερους καρπούς! 

֍     ֍     ֍ 
Αδελφοί μου, δεν θέλω να ολοκληρώσω 

αυτή τη μελέτη μας πάνω στον Λόγο του Θεού 
και τη σημερινή μας κατάσταση, αποκαρδιω-
τικά! Ο Θεός – ας είναι δοξασμένος! – δείχνει 
ότι μας στηρίζει μέχρι να ξεπεράσομε αυτή 
την κρίση. Αλλά πρέπει να την ξεπεράσομε!  

Εγώ, κατ’ αυτή την ευλογημένη 25ετηρί-
δα, είμαι γεμάτος ελπίδα για το μέλλον, ελπί-
δα ότι θα ανακάμψομε! Αλλά, ποια σημεία 
μου το δείχνουν;  

Η Καθολική Επισκοπή Χίου-Λέσβου-
Σάμου περιμένει τη χειροτονία 2 ιερέων από 
την Επισκοπή εκείνη. 
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Η Αρχιεπισκοπή Καθολικών Αθηνών έζη-
σε αυτά τα 4 χρόνια τη χειροτονία 2 νέων ιε-
ρέων, και έχει άλλους 13 ιεροσπουδαστές, 4 
από τους οποίους είναι εδώ ανάμεσά μας! Ο-
ρισμένοι έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους, 
και του χρόνου θα συνεχίσομε τις χειροτονίες. 
Βέβαια, από τους 13 αυτούς, μόνο οι 2 γεννή-
θηκαν στην Ελλάδα. Δοξάζω τω Θεώ όμως! 

Γιατί άραγε η Αθήνα, που κάποτε είχε 
ανάγκη από Συριανούς και Τηνιακούς ιερείς, 
τώρα θα μπορεί να δώσει ιερείς στη Σύρο και 
την Τήνο, αν χρειαστεί, και αν το ζητήσουν οι 
τοπικές Εκκλησίες; Δεν το γνωρίζω! Μάλλον ο 
Θεός θέλει να αφυπνίσει τους Συριανούς και 
Τηνιακούς προκαλώντας τη ζηλοτυπία μας!  

Σίγουρα όμως θέλει να μας αφυπνίσει ό-
λους, για να αναζητήσομε τον τρόπο με τον 
οποίο θα ζούμε μια πίστη πιο ζωντανή, και θα 
μεταδίδομε στις νεότερες γενεές μια πίστη ι-
κανή: να γεννήσει ένθερμους χριστιανούς, και 
γι’ αυτό νέους και νέες ικανούς να αφουγκρα-
στούν την κατεπείγουσα πρόσκληση του 
Θεού: «Ποιον να στείλω; Ποιος δέχεται 
να τον κάνω ψαρά ανθρώπων;»!                
●●● 


