
Χαιρετισμός του Επισκόπου στο τέλος της τελετής 

για την 25η επέτειο ιερατικής χειροτονίας 

 

Πριν από 25 χρόνια, την ίδια  περίπου  ώρα,  ολοκληρωνόταν  η επίσημη θεία 
λειτουργία ,κατά την οποία ο Σεβασμιότατος Φραγκίσκος Παπαμανώλης χει-
ροτόνησε σε ιερείς τον π. Ιωσήφ Πρίντεζη, τον π. Ιωάννη Ασημάκη και εμένα. 

 Ήταν ημέρα  μοναδική και  ξεχωριστή, πρώτα απ΄όλα για μας τους ίδιους , 
αλλά και  ημέρα  γιορτής, χαράς και ελπίδας για την τοπική εκκλησία, που 
τρείς νέοι ιερείς έμπαιναν στην υπηρεσία της. 

Σήμερα , 25 χρονιά μετά, και ενώ μου έχει ανατεθεί από την  Εκκλησία η βα-
ριά ευθύνη της Επισκοπικής Διακονίας, βρίσκομαι μπροστά σε διαφορετικές 
καταστάσεις,  με πολλές νέες προκλήσεις και φυσικά  πολλές δυσκολίες.  

Όμως,  αυτή τη στιγμή , θέλω  να δοξάσω το Θεό και να Τον ευχαριστήσω για 
τη χάρη που μας έκανε να μας καλέσει να εργαστούμε στον αμπελώνα του, 
για ό ,τι καλό  μπορέσαμε να κάνουμε, στο όνομα του, μέσα από την ποιμαντι-
κή μας υπηρεσία και να του ζητήσω , προσευχόμενος μαζί με όλους  εσάς, το 
δώρο νέων ιερατικών και μοναχικών κλήσεων για τις τοπικές μας εκκλησίες. 
            

Ευχαριστώ  από το βάθος της καρδιάς μου  και όλους εσάς, για την αγάπη, τη 
συμπαράσταση και τη συμμετοχή στο έργο της εκκλησίας, και σας παρακαλώ 
να συγχωρήσετε κάθε παράλειψη και αδυναμία μου.  

Ζητώ , κυρίως, την προσευχή σας για μας που εορτάζουμε την 25η επέτειο της 
χειροτονίας μας, αλλά και για όλους τους επισκόπους, ιερείς, μοναχούς  και 
μοναχές  και ιεροσπουδαστές που βρίσκονται εδώ μαζί μας, ώστε ο Κύριος να 
πολλαπλασιάζει με τη χάρη του  το έργο που ταπεινά ο καθένας από μας προ-
σφέρει, για το καλό του ποιμνίου του!  

Επιθυμώ  να ευχαριστήσω τους σεβασμιοτάτους επισκόπους και ιερείς που 
συλλειτούργησαν μαζί μας, τον σεβαστό εκπρόσωπο του Σεβασμιοτάτου Δω-
ροθέου, τις πολιτικές και αυτοδιοικητικές αρχές και εκπροσώπους των τοπι-
κών θεσμών και βεβαίως  όλους εσάς τους αγαπητούς μοναχούς, μοναχές και 
εκκλησιαστικό πλήρωμα για τη χαρά της παρουσίας σας εδώ, μαζί μας.  

 

Ας είναι ευλογημένος ο Θεός. 


