
 
Κέρκυρα, 15 Ιουλίου 2020 

 

Αγαπητέ Πέτρο, αδελφέ στην αρχιεροσύνη και συλλειτουργέ, 

Συμπληρώθηκαν, κιόλας, εικοσιπέντε χρόνια από την ημέρα της ιερατικής σας χειροτονίας. 
Θυμάμαι ακόμα τα όσα είχαν γραφεί και λεχθεί τότε, όταν τρεις νέοι ιερείς δεχθήκατε το 
μυστήριο της ιεροσύνης από τα χέρια του προκατόχου σου Φραγκίσκου Παπαμανώλη. Πόση 
ελπίδα και αισιοδοξία για την τοπική Εκκλησία της Σύρου, μέχρι πρόσφατα πηγή τόσων 
ιερατικών και μοναχικών κλήσεων… Πόση χαρά για την ιδιαίτερη πατρίδα και την κοινότητά 
σου. 

Όλα αυτά τα χρόνια, η διακονία σου υπήρξε πάντα μία μαρτυρία, μία ταπεινή πορεία μέσα 
στην Εκκλησία του Θεού, εκεί όπου εμπιστεύθηκες τα χαρίσματα και τις δωρεές που ο Κύριος 
σου πρόσφερε. Όπου κι αν υπηρέτησες, έγινες αγαπητός και ιδιαιτέρα στους νέους ανθρώπους. 
Με υπευθυνότητα, με ζήλο και αυταπάρνηση εργαζόσουν σε κάθε τομέα που σου ζητούσαν να 
αναλάβεις δράση. 

Σήμερα, Ποιμένας και διαχειριστής της Επισκοπής Σύρου, σε μία κρίσιμη περίοδο για τη χώρα 
και για την Εκκλησία μας, συνεχίζεις με την ίδια τόλμη να προσφέρεις τις δυνάμεις σου 
εξυπηρετώντας τους καθολικούς των Κυκλάδων, της Θήρας και της Κρήτης. Αλλά και σαν 
μέλος της Συνόδου μας αποδεικνύεσαι παρά το νεαρόν της ηλικίας σου, ως ένας φορέας 
ενότητας και αγάπης. Γνωρίζω τις δυσκολίες που πρέπει να αντιμετωπίσεις σχεδόν 
καθημερινά. Ξέρω πόσο σε στενοχωρούν. Για όλες αυτές τις καταστάσεις σου εύχομαι να έχεις 
υπομονή και από το Θεό φώτιση και δύναμη. Σου εύχομαι, όπως διδάσκει η Β’ Σύνοδος του 
Βατικανού, να είσαι όλο και περισσότερο «σημείο της παρουσίας του Χριστού στη Εκκλησία 
και στον κόσμο, σχεδόν μια «ορατοποίηση», μία «διαφάνεια» του Χριστού αρχιερέα, Κεφαλής, 
Διδασκάλου, Ποιμένα (Βλ. Lumen Gentium, 21-27-28 και Presbyterorum Ordinis, 2-3,5-6). 

Λυπάμαι που οι υγειονομικές συνθήκες δεν μου επιτρέπουν να βρίσκομαι δίπλα σας και να 
λειτουργήσω μαζί σου. Η προσευχή όμως και η σκέψη μου θα είναι σίγουρα εκεί, καθώς και η 
ευχή όπως η Αειπάρθενος η Παναγία η Φανερωμένη, οι Άγιοι Απόστολοι Πέτρος και Παύλος 
και ο Άγιος Γεώργιος να σε κρατούν πάντα γερό και δυνατό για να συνεχίζεις για πολλά 
ακόμα χρόνια τη διακονία σου, κατευθύνοντας τους πιστούς σε «έργα τελειότητας, ώστε και το 
ποίμνιο να συμβαδίζει με τον ποιμένα και ο ποιμένας να είναι πάντοτε στην υπηρεσία του 
ποιμνίου». 

Μαζί με εσένα, επιθυμώ να ευχηθώ άφθονο και καρποφόρο ιερατικό βίο και στον πανάξιο 
πρεσβύτερο σου, τον π. Ιωσήφ Πρίντεζη, ο οποίος γιορτάζει μαζί σου την 25η επέτειο της 
ιερατικής του χειροτονίας. Πρόκειται για ένα ιερέα, τον οποίο, κάθε Επίσκοπος θα ήταν 
πανευτυχής να τον είχε στο δυναμικό του ιερατείου του. 

Με αυτήν την ευκαιρία προσεύχομαι στο Θεό, «πηγή κάθε δώρου», να κάνει ώστε η τοπική 
Εκκλησία της Σύρου, να ξαναγίνει, όπως παλαιά, καρποφόρα μάνα ιερατικών και μοναχικών 
κλήσεων. 

«Ο Θεός της ελπίδας ας σε γεμίσει με κάθε χαρά και ειρήνη … για να αφθονείς στην ελπίδα με 
τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου» (Βλ. Ρωμ. 15, 13). 

Χρόνια πολλά, καλά και ευλογημένα για την εικοσιπενταετή σου επέτειο ιεροσύνης 

Με αγάπη Χριστού 
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