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Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Κώου καί Νισύρου κύριε
Ναθαναήλ, Τοποτηρητά τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχίας ταύτης, 

Σεβασμιώτατοι καί Θεοφιλέστατοι ἅγιοι Ἀρχιερεῖς,  

Εὐλαβέστατοι ἅγιοι Πατέρες, 

Ἐξοχώτατοι Ἄρχοντες τοῦ τόπου, 

Εὐλαβεῖς Χριστιανοί ἀδελφοί μου,

"Οὔκ ἐστιν εὐφροσύνη ὑπέρ χαράν καρδίας", κατά τήν
Ἁγία Γραφή (Σ.Σειράχ 30,16). 

Αὐτή τήν ἰδιάζουσα πνευματική χαρά  βιώνουν αἱ καρδίαι
ὅλων μας, πιστεύω, κατά τήν ἱερά ἐκκλησιαστική αὐτή στιγμή.
Κατ'αὐτήν ὁ Κύριος ἐπιδαψιλεύει εἰς τόν πεφιλημένον ἀδελφόν
μας Χρυσόστομον Ἀρχιερέα, Ἁγιορείτην ἐκ Κώου τῆς
Πατριαρχικῆς Δωδεκανήσου, "τήν χαράν Του πεπληρωμένην
ἐν Αὐτῷ" (πρβλ. Ἰωἀν. 17,13), καθαγιάζων διά τῆς ἀοράτου
ἐπιστασίας Του τήν ἐνθρονιστήριον ἀπαρχήν τῆς
ποιμαντορίας του ὡς νέου Μητροπολίτου Σύμης. 

Διά τοῦτο αἰσθάνομαι πρωτίστως τήν ἀνάγκην νά
ἐκφράσω τήν πρός  Κύριον ὁλόθυμον εὐχαριστίαν πάντων
ἡμῶν καί εύθύς ἀμέσως νά διαβιβάσω πρός ὑμᾶς,
Σεβασμιώτατε ἅγιε Σύμης, κατά τόν ἐπισημότερο τρόπο τήν
εὐλογίαν τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας τῆς
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Κωνσταντινουπόλεως καί τάς πολυτίμους εὐχάς τῆς
Α.Θ.Παναγιότητος, τοῦ Προκαθημένου αὐτῆς Οἰκουμενικοῦ
Πατριάρχου κυρίου Βαρθολομαίου, τοῦ ἀπό ἐτῶν
παρακολουθήσαντος καί ἐκτιμήσαντός σε, ἀλλά καί ἐν πατρικῇ
εὐηκοϊᾳ εἰσπράξαντος καί συμμερισθέντος τούς  προσήκοντας
ἀγαθωτάτους λόγους ὑπέρ τῆς προκρίσεώς σου, τοῦ μέχρι
πρό τινος Ποιμενάρχου σου πρωτίστως,  ἀγαπητοῦ ἀδελφοῦ
ἁγίου Κώου καί Νισύρου κυρίου Ναθαναήλ, καί ἄλλων
ἀσφαλῶς.

Ἐπί κεφαλῆς δέ τῶν ἄλλων αὐτῶν, ἀδιαμφισβητήτως
προέχει ἡ διηνεκής προσευχητική μνήμη τῶν ἐν Ἁγίῳ Ὄρει
συμμοναστῶν σου, καί μάλιστα τοῦ Γέροντος καί πνευματικοῦ
σου πατρός Ἀρχιμ. Βασιλείου, τοῦ ἐπιλέκτου Προηγουμένου
Ἰβήρων, τοῦ ἐπί σειράν ἐτῶν σεβασμίου Καθηγουμένου σου
εἰς τήν Ἱ.Μονήν Σταυρονικήτα Ἀρχιμ. Τύχωνος,  καί τοῦ
πεφιλημένου πνευματικοῦ ἀδελφοῦ καί συνοδίτου τοῦ βίου
σου Ἂρχιμ. Ναθαναήλ, τοῦ Κώου, Καθηγουμένου τῆς Ἱ.
Μονῆς Ἰβήρων. 

Εἶναι, λοιπόν, καί προσωπική μου πεποίθησις ἐκ
βαθέων, ὅτι ὡς ἐκ τούτων, ἡ θαυματουργός Πορταϊτισσα
Θεοτόκος, ἔκρουσε καί διά σέ τήν θύρα τοῦ Θείου Ἐλέους!

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Μετά τοῦ ἐνθρονιζομένου Μητροπολίτου Σύμης
συνδέομαι κι'ἐγώ πνευματικῶς ἀπό τήν ἡμέραν τῆς εἰς
πρεσβύτερον χειροτονίας του, τήν ὁποίαν ἐτέλεσα  τήν 8ην
Ὀκτωβρίου τοῦ ἔτους 1995 ἐν τῇ Ἁγιορειτικῇ Μονῇ
Σταυρονικήτα. Κατά δέ τήν εὔσημο καί ἱερά αὐτή στιγμή τῆς
ζωῆς του, ἐν συγκινήσει καί καυχήσει, ἐπαναλαμβάνω
έλάχιστά τινα ἐξ ὅσων τήν ἡμέρα ἐκείνη ἀπηύθυνα πρός
αὐτόν: 

"...Ἡ πνευματική συγγένεια εἶναι γιά τήν Ὀρθόδοξο Πίστι
καί Ἐκκλησία μας ἕνας ἱερός θεσμός καί ἕνας ἄρρηκτος κατά
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Χριστόν δεσμός πού συνδέει ἰσχυρά, μέ τήν ἱερά μνήμη καί
τήν προσευχή, ὄχι μόνον δύο ἀνθρώπους, ἀλλά καί ὅ,τι ἱερό
καί ἅγιο αὐτοί ἐκπροσωποῦν.

Βλέπω, λοιπόν, ἀγαπητέ μου Χρυσόστομε, γιά πολλοστή
φορά ἀνά τήν κοινή  ἱερά ἱστορία συμπνευματισμοῦ τῆς
μαρτυρικῆς Μητρός Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως μετά
τοῦ Ἁγιωνύμου Ὄρους νά ἐπιτρέπῃ ὁ Θεός τήν δημιουργία
τῶν πνευματικῶν ἐκείνων προϋποθέσεων γιά τήν ἀδιάλειπτη
συνέχεια τοῦ μυστηρίου τῆς προσευχῆς.

Δέν ἀμφιβάλλω, λοιπόν, ὅτι ὄντως ἀδιάλειπτος καί
ταπεινή θά εἶναι καί ἡ δική σου προσευχή γιά τήν Μητέρα σου
Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως, τό Οἰκουμενικό
Πατριαρχεῖο, τό ὁποῖο αἴρει μετ'ἐγκαρτερήσεως τόν Σταυρόν
τοῦ Κυρίου καί μαρτυρεῖ γιά τόν λόγο τοῦ Θεοῦ καί τήν
σωτηρία τοῦ κόσμου, γιά τήν οἰκοδομή τῆς Ἁγιωτάτης
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας καί τήν προβολή τῆς παραδόσεως
αὐτῆς, καί πάντα ταῦτα  ἐπ'ἐλπίδι τῆς Χάριτος καί τῆς δωρεᾶς
τοῦ Κυρίου....".

Σεβασμιώτατε ἅγιε Σύμης, 

Αὐτούς τούς βιωματικούς λόγους καί τά αἰσθήματα σοῦ
ἀπήυθυνα τότε. Σήμερα σέ ἀξιώνει ὁ Θεός νά βιώνῃς
μειζόνως, μαζί μέ ἄλλες μυστικές εὐεργεσίες τῆς Θείας
Χάριτος πρός σέ, καί τήν χαρισματική συνέπεια τῆς
ἐγνωσμένης μοι ἀδιαλείπτου αὐτῆς προσευχῆς σου, ἀλλά καί
τῆς τιμίας πολυετοῦς μαρτυρίας σου εἰς τούς κόλπους τῆς
Μητρός Ἐκκλησίας, τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχεἰου, εἰς
τοῦ ὁποίου ἐν τέλει τήν πρόνοια γιά τήν ἱστορική Δωδεκάνησο
ὀφείλεις καί σύ τήν ἐν αὐτῇ Ἀρχιερατική ἐξέλιξί σου. 

Ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία, σοῦ ἐμπιστεύεται τό εὐσεβές
ποίμνιο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σύμης, Τήλου, Χάλκης καί
Καστελλορίζου μέ τήν βεβαιότητα, ὅτι διά τῆς πολυχρονίου
ἀσκητικῆς, λειτουργικῆς καί διοικητικῆς προπαιδείας σου καί
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τοῦ ἀμέμπτου ἤθους σου θά συμβάλλῃς ἐξαιρέτως κατά τούς
δυσχερεῖς καιρούς μας εἰς τήν περαιτέρω Ὀρθόδοξο
πνευματική καλλιέργεια  καί τήν ἐν Χριστῷ προκοπή του.

Ἡ δέ  Χάρις τοῦ Κυρίου, τῇ πρεσβείᾳ τῆς προστάτιδος
τοῦ Γένους μας Ὑπεραγίας Θεοτόκου, εἴη πάντοτε μετά σοῦ.
Ἀμήν. 
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