
Σεβασμιότατε Αρχιεπίσκοπε Σεβαστιανέ, 

Σεβασμιότατε Επίσκοπε Νικόλαε, 

Σεβασμιότατε Επίσκοπε Πέτρο,  

Σεβαστέ πατέρα Ιωσήφ, 

Σεβαστοί Πατέρες, 

Αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή που σήμερα παρευρίσκομαι σε μια τόσο 

ξεχωριστή ημέρα για εσάς και μου δίνεται η ευκαιρία να συμμετέχω 

με την προσευχή μου στον εορτασμό της συμπλήρωσης των 25 ετών 

από την Ιερατική Χειροτονία σας. 

Η κλήση στην Ιεροσύνη και η αφιερωμένη ζωή αποτελεί θείο δώρο, 

διότι πρόκειται για ουσιαστικό μέρος του σχεδίου αγάπης και 

σωτηρίας που έχει ο Θεός για κάθε άνθρωπο ξεχωριστά και για 

ολόκληρη την ανθρωπότητα. 

Το μεγάλο ποίμνιο του Χριστού χρειάζεται τους καλούς ποιμένες 

του, οι οποίοι, με τη βοήθεια και τη χάρη του Θεού, αλλά και με 

οδηγό τη βαθιά πίστη τους και τη δύναμη της ψυχής τους, 

πραγματοποιούν το υπέρτατο καθήκον τους.  Με τα λόγια και τις 

πράξεις τους καθοδηγούν, συμβουλεύουν, συμπονούν, 

ανακουφίζουν, κατανοούν και διδάσκουν το μεγαλείο της αγάπης για 

τον συνάνθρωπο αλλά και για τον ίδιο μας τον εαυτό.  

Επιτρέψτε μου να απευθυνθώ στον καθένα ξεχωριστά. 



Ο Σεβασμιότατος Επίσκοπός μας, παρά τις σπουδές του στην 

Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών, απ’ όπου 

έλαβε πτυχίο, επέλεξε να ακολουθήσει το κάλεσμα μια υψηλής 

αποστολής. Επέλεξε να ακολουθήσει το ιερατικό στάδιο και να 

ενταχθεί στον Εφημεριακό Κλήρο της Σύρου. 

Υπηρέτησε με ζήλο και υπευθυνότητα ως Εφημέριος στις Ενορίες 

του Αγίου Πέτρου στην Ποσειδωνία  και του  Αγίου  Ιωσήφ στο 

Βήσσα και σε νεαρή ηλικία κλήθηκε να διαδεχθεί τον προκάτοχό 

του, Σεβασμιότατο Επίσκοπο Φραγκίσκο Παπαμανώλη, 

αναλαμβάνοντας τα καθήκοντα του Επισκόπου Σύρου, Θήρας και 

Αποστολικού Τοποτηρητή της Καθολικής Επισκοπής Κρήτης. 

Μάλιστα, η Ιερά Σύνοδος της Καθολικής Ιεραρχίας της Ελλάδας τον 

έχει εμπιστευθεί ως υπεύθυνο Ιεράρχη για την Ποιμαντική της 

Νεολαίας στην Ελλάδα.    

Ο Σεβασμιότατος Επίσκοπος Πέτρος αποτελεί υπόδειγμα 

Ποιμενάρχη. Η πραότητα, η σύνεση, η καλοσύνη, η ευγένεια και η 

ταπεινότητα είναι λίγες μόνο από τις αρετές της προσωπικότητάς 

του. Με διάθεση ενότητας, ομόνοιας και συνεργασίας είναι πάντα 

παρών σε όλες τις εκφάνσεις της τοπικής μας κοινωνίας και - 

επιτρέψτε μου να εκφράσω την προσωπική μου άποψη, που πιστεύω 

ότι εκφράζει όλους τους Συριανούς - θα έπρεπε να αισθανόμαστε 

τυχεροί που ο Σεβασμιότατος Επίσκοπος Πέτρος εκπροσωπεί την 

Καθολική Εκκλησία στο νησί μας.  



Ο σεβαστός πατέρας Ιωσήφ Πρίντεζης, υπηρετώντας με συνέπεια, 

προσήνεια και ζήλο όλα αυτά τα χρόνια σε πολλές Ενορίες του 

νησιού μας, όπως στην Ενορία Μεταστάσεως της Θεοτόκου στον 

Πάγο, της Αγίας Θηρεσίας στο Δανακό, της Αμιάντου Συλλήψεως 

της Θεοτόκου στη Βάρη και σήμερα στις Ενορίες του Καθεδρικού 

Ναού Αγίου Γεωργίου και του Αγίου Σεβαστιανού στην Άνω Σύρο, 

έχει διακριθεί για το σπουδαίο έργο και τη δράση του ως υπεύθυνος 

για την Ποιμαντική της Νεολαίας, αλλά και για την προετοιμασία των 

μελλονύμφων. Ως καλός πατέρας βρίσκεται πάντα κοντά στα παιδιά 

του για να τα εμψυχώνει, να τα συμβουλεύει, να τα καθοδηγεί και 

να τα κρατά ενωμένα.  

Σεβασμιώτατε Επίσκοπε Πέτρο και Σεβαστέ Πατέρα Ιωσήφ, 

Σας εύχομαι μέσα από την καρδιά μου υγεία, μακροημέρευση και 

δύναμη, ψυχής, πνεύματος και σώματος.  

Η Παναγία, ως Μητέρα όλων των ανθρώπων, να σας συνοδεύει 

πάντα στη ζωή σας, να σας προστατεύει και να ευλογεί τα βήματά 

σας.  

 

 


