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«Ευχαριστώ και προσκυνώ και προσπίπτω σοι, Κύριε του παντός και πανάγιε 
Βασιλεύ, ότι ελέησας ανάξιον όντα µε και ετίµησας και εδόξασας, ως αυτός 
ηθέλησας άνωθεν.
Ευχαριστώ σοι, ότι πάσαν µου την αίτησιν και επιθυµίαν εις αγαθόν 
εξεπλήρωσας κατά τας προς ηµάς τους δούλους σου υποσχέσεις ,και υπέρ α 
ήλπιζον και επεθύµουν εχαρίσω µάλλον τω αναξίω του ουρανού και της γής».

Τούτη την µοναδική και ανεπανάληπτη στιγµή της ζωής µου, τούτη την στιγµή 
που δεν είναι στιγµή προσωπική, αλλά γεγονός εκκλησιαστικό, το οποίο το 
σφραγίζει µε την υψηλή Αυτού παρουσία ο Μακαριώτατος Προκαθήµενος της 
Εκκλησίας µας, ο σεβάσµιος πνευµατικός µου πατέρας, προστάτης και 
ευεργέτης, ο Αρχιεπίσκοπος  Αθηνών και πάσης  Ελλάδος Κύριος µου Κύριος 
Ιερώνυµος ο Β΄ µαζί µε την σεπτή των Αγίων Αρχιερέων χορεία, άρχοµαι 
τούτον τον επιβατήριο, όπως ονοµάζεται, λόγο µε τούτη την ευχαριστήριο 
ικεσία του εφόρου της ζωής µου, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ηµών 
Συµεών του Νέου Θεολόγου, του ποιητή της Εκκλησίας µας και της καρδιάς 
µου.
Άλλωστε ο επιβατήριος  αυτός λόγος δεν επιθυµώ να είναι λόγος 
προγραµµατικός ούτε λόγος καταστατικός ούτε προτίθεµαι να χαράξω σήµερα 
οιασδήποτε µορφής γραµµές και στοχεύσεις ούτε πολλώ δε µάλλον να 
αναπτύξω θεολογική πραγµατεία, παρισταµένων µάλιστα εµπροσθέν µου 
πλείστων προκεχωρηµένων στην πνευµατική ζωή και αγωνιστών αγίων 
πατέρων. Αυτός ο λόγος σήµερα είναι λόγος καρδιάς. Κατάθεση καρδιάς. 
Δηµόσια εξοµολόγηση.

Μακαριώτατε Πάτερ και Δέσποτα
 (έπονται οι λοιπές προσφωνήσεις)

Εκλεκτοί και ποθητοί αδελφοί εν Κυρίω

             «Ανοίξατε τα των καρδιών ηµών ώτα αδελφοί µου ηγαπηµένοι».
Ανοίξτε τα αυτιά της καρδιάς σας αγαπηµένοι µου αδελφοί εν Κυρίω, 
αγαπηµένα µου πνευµατικά παιδιά, περιούσιε κι ευλογηµένε λαέ της τοπικής 
µας Εκκλησίας, της Εκκλησίας της Φθιώτιδος.
Ανοίξτε την καρδιά σας, γιατί σε αυτήν προσβλέπω, αυτήν επιποθώ, σε αυτήν 
θέλω να µιλήσω σήµερα. Σε αυτήν άλλωστε πρόκειται να ιερουργώ τον λόγον 
της αληθείας, το ευαγγέλιον της δικαιοσύνης, το χαρµόσυνο µήνυµα της 
σωτηρίας. 
Ανοίξτε την καρδιά σας, αγαπηµένα µου παιδιά της Φθιωτικής γης. 
Απευθύνοµαι σε όλους σας, διότι σας µιλάει σήµερα όχι διάνοια µήτε η σκέψη 
ούτε οι ροµαντικοί οραµατισµοί του νέου επισκόπου και µητροπολίτου σας, 
αλλά σας µιλάει η καρδιά µου.
 Και µέσα στην καρδιά µου είστε ήδη και θα είστε για πάντα όλοι σας. Κι εσείς 
που είστε παρόντες σήµερα και όσοι είστε απόντες.
Όλοι ανεξαιρέτως, οποιασδήποτε προελεύσεως, οποιαδήποτε υπαρξιακής 



τοποθετήσεως, οποιασδήποτε ιδιαιτερότητας, εφόσον αναπνέετε το οξυγόνο 
και βαδίζετε στην γη και ατενίζετε τον ουρανό µέσα στα κανονικά όρια, «εν 
ορίοις», της τοπικής µας Εκκλησίας της Φθιώτιδος είστε όλοι σας µέσα στην 
αγκαλιά της καρδιάς µου.
 Είτε µετέχετε ενεργά στην µυστηριακή ζωή της εκκλησίας µας είτε όχι. Στην 
καρδιά µου µέσα ήδη είστε και για πάντα θα είστε.
 Είτε αισθάνεστε την εκκλησία µας στοργική και τρυφερή µητέρα είτε όχι 
ακόµη. Πάλι στην καρδιά µου µέσα ήδη είστε και για πάντα θα είστε. 
Είτε έχετε προσέλθει νηπιόθεν στο Άγιο Βάπτισµα της Εκκλησίας µας ή είστε 
ακόµη κατηχούµενα µέλη της Εκκλησίας µας. Πάλι στην καρδιά µου µέσα ήδη 
είστε και για πάντα θα είστε.
Είτε αποδέχεσθε την πρόταση ζωής που κοµίζει η Εκκλησία µας είτε 
βρίσκεστε σε αναζήτηση νοήµατος σε άλλα µονοπάτια. Και πάλι στην καρδιά 
µου µέσα ήδη είστε και για πάντα θα είστε.
 Και αν ακόµη αµφισβητείτε τα πάντα, και αν ακόµη αρνείσθε να δεχθείτε το 
οτιδήποτε, και αν ακόµη αισθάνεστε απογοήτευση από όλους και όλα, και αν 
ακόµη θέλετε να γκρεµίσετε και να ανατρέψετε τα πάντα, η θέση σας µέσα 
στην καρδιά µου είναι και θα είναι όχι απλώς δεδοµένη, αλλά τολµώ να πω και 
σκανδαλιστικά προνοµιακή. 
Δεν έρχοµαι στη ζωή σας για να είµαι ένα άψυχο και άσαρκο σύµβολο µιας 
θεσµικής εξουσίας, που µέσα από τις διατυπώσεις µιας εξωτερικής 
εθιµοτυπίας ή τυπικής  τελετουργίας θα επιβάλλοµαι στανικά στον ορίζοντα 
της ζωής σας. Έρχοµαι για να διακονήσω το είναι σας ως πατέρας και 
ποιµένας της καρδιάς σας. «Ου γαρ ήλθον διακονήθηναι, αλλά διακονήσαι». 
Δεν ήλθα για να µε διακονήσετε, αλλά για να σας διακονήσω. 
Θέλω να είµαι ο δεσπότης της καρδιάς σας, ο επίσκοπος και µητροπολίτης 
της καρδιάς σας, όπως υπήρξα και σε άλλες επάλξεις της µέχρι τώρα 
εκκλησιαστικής µου διακονίας, ο Συµεών της καρδιάς των αδελφών µου.
 Έρχοµαι σήµερα στη ζωή σας µε διάθεση απόλυτης και ολοκληρωτικής 
αυτοπροσφοράς και θυσίας.
Έρχοµαι διατιθέµενος να µεταχειριστώ τα πάντα ,για να διακονήσω το 
µυστήριο της σωτηρίας όλων µας: «Τοις πάσι  γέγονά τα πάντα, ίνα πάντως 
τινάς σώσω». 
Ο Άγιος Ιωάννης της κλίµακος θα γράψει «εις τον Ποιµένα»: 
«Ποιµήν κυρίως εστίν, ο τα απολολώτα λογικά πρόβατα δι’ ακακίας, δι’ οικείας 
σπονδής και ευχής αναζητήσαι, και ανορθώσαι δυνάµενος. Ποιµένα αληθινόν, 
απόδειξει αγάπη· δι’ αγάπην γαρ ο Ποιµήν ο Μέγας εσταύρωται».
Η παρακαταθήκη του ίδιου του Κυρίου µας είναι απόλυτη και σαφής :
«Ο Ποιµήν ο καλός την ψυχή αυτού τίθησι υπέρ των προβάτων αυτού».
Η αγάπη συνεπάγεται ευθύνη και προπαντός διακινδύνευση.
         Έρχοµαι στη ζωή σας µε αυτή τη διάθεση. Έτοιµος ακόµη και να 
εγκαταλείψω προς καιρόν τα ενενήκοντα εννέα πρόβατα χάριν του ενός: 
«καταλείπει τα ενενήκοντα εννέα εν τη ερήµω και πορεύεται επί το απολωλός 
έως εύρη αυτό. Και ευρών επιτίθισιν επί τους ώµους αυτού χαίρων, και ελθών 
εις τον οίκον συγκαλεί τους φίλους και τους γείτονας λέγων αυτοίς · συγχάρητέ 
µοι  ότι εύρον το πρόβατον µου το απολωλός. Λέγω υµίν ότι ούτω χαρά έσται 
εν τω  ουρανώ επι ενί αµαρτωλώ µετανοούντι ή επί ενενήκοντα εννέα δικαίοις , 
οίτινες ου χρείαν έχουσι µετανοίας». 
Εξοµολογούµαι ενώπιον εκκλησίας:
Δε µε ενδιαφέρουν ούτε πλειονοψηφίες ούτε µειονοψηφίες. Με ενδιαφέρουν οι 
πάντες. Ο κάθε ένας, η κάθε µία και όλοι µαζί. Από το θυσιαστήριο της 



καρδιάς µου δεν θα λείπει κανένας, διότι κανένας δεν απουσιάζει και δεν θα 
απουσιάζει από το Ιερό Θυσιαστήριο, από την Αγία Τράπεζα. 
Προτιµώ την περιπέτεια της αναζήτησης του ενός απολωλότος από την 
ασφάλεια και θρησκευτική κατοχύρωση που ενδεχοµένως παρέχουν οι 
ενενηκοστά εννέα δίκαιοι, καθώς «ου χρείαν έχουσι οι ισχύοντες ιατρού, αλλ’ 
οι κακώς έχοντες. Ουκ ελήλυθα καλέσαι δικαίους, αλλά αµαρτωλούς εις 
µετάνοιαν».
Έρχοµαι πρώτιστα για  όλους αυτούς τους ελάχιστους αδελφούς του Κυρίου, 
τους «ερριµµένους ως πρόβατα µη έχοντα ποιµένα». Έρχοµαι για τους 
πτωχούς, τους αδύνατους , τους πονεµένους, τους θλιµµένους, τους 
καταφρονεµένους αυτού του κόσµου. 
Έρχοµαι ακόµη και για αυτούς που βρίσκονται σε πλάνη, σε σχίσµα, σε 
οποιαδήποτε κατάσταση που στερεί από τον εαυτό τους την δυνατότητα 
αδιατάρακτης σχέσης και πλήρους κοινωνίας µε την Εκκλησία µας. Και αυτοί 
στην καρδιά µου µέσα ήδη είναι και για πάντα θα είναι. 
Έρχοµαι διατιθεµένος να υποστώ δοκιµασίες, ύβρεις, λοιδορίες, συκοφαντίες 
ακόµη και διωγµούς για την αγάπη σας. Είµαι έτοιµος προς χάριν σας να σας 
ρωτήσουν για µένα: «δια τί µετά των τελώνων  και αµαρτωλών εσθίει ο 
διδάσκαλος ηµών;».
Έρχοµαι διατιθεµένος να γίνω «θέατρον τω κόσµω και αγγέλοις και 
ανθρώποις» για την αγάπη σας.
 Δεν θα σας  ζητήσω να έρθετε εσείς σε εµένα, αλλά από σήµερα ξεκινώ και 
έρχοµαι εγώ σε σας. Πόρτα πόρτα, σπίτι σπίτι, στις πόλεις και στα χωριά µας, 
παντού, στους δρόµους, στα σχολεία, στα γήπεδα, στις πλατείες, στα 
καφενεία, στα χωράφια, στις στάνες, στα εργοστάσια, σπιθαµή προς σπιθαµή 
θα οργώσω τη µητρόπολή µας.
 Δώστε µου µονάχα λίγη πίστωση χρόνου, διότι είναι µεγάλη η µητρόπολη 
µας. Η αγάπη και ο πόθος όµως θα µηκρύνει τις αποστάσεις και θα 
εκµηδενίσει πολύ γρήγορα τα χιλιάδες τετραγωνικά χιλιόµετρα της κανονικής 
µας δικαιοδοσίας.
Ως συµβολική έκφραση αυτής της διαθέσεως µου και των προθέσεων µου 
σας ανακοινώνω ότι την προσεχή Κυριακή ,στις 24 Νοεµβρίου, την πρώτη 
µου Κυριακή µετά την ενθρονιστήρια µου αυριανή Θεία Λειτουργία, θα τελέσω 
την πρώτη µου κυριακάτικη Θεία Λειτουργία σε ένα από τα µικρά ορεινά χωριά 
της Μητροπόλεως µας. Θα λειτουργήσω στο Νικολίτσι της ορεινής Δυτικής 
Φθιώτιδας στο Ναό της Κοιµήσεως Θεοτόκου, στο χωριό που απέχει µερικές 
δεκάδες χιλιόµετρα από την έδρα της Μητροπόλεως µας και που αυτήν την 
ώρα έχει µονάχα ένα κάτοικο. Γι’ αυτόν τον ένα, για τον κάθε ένα, γι’ αυτόν τον 
φύλακα του χωριού και για τον κάθε θεµατοφύλακά της ιστορίας του τόπου 
µας θα λειτουργήσω εκεί την επόµενη Κυριακή. Να τον ευλογήσω, να τον 
ασπασθώ και να του πω και να του φανερώσω ότι η Εκκλησία µας είναι η 
µάνα όλων και ότι ο επίσκοπός του είναι γι΄ αυτόν πατέρας, αδελφός, φίλος, 
οικείος.
Έρχοµαι λοιπόν για να χτυπήσω τις πόρτες των καρδιών όλων σας. Ανοίξτε 
µου! Δεν έρχοµαι να εισβάλλω µε βία. Έρχοµαι για να σας γνωρίσω, έρχοµαι 
για να µου δώσετε τα ονόµατα σας, τόσο για τα επίγεια βιβλία των 
αρχιερατικών µου προσευχών όσο και για τα ουράνια βιβλία της Βασιλείας 
των εσχάτων, έρχοµαι για να σας ακούσω, για να µοιραστείτε µαζί µου τις 
χαρές και τις λύπες σας , για να χαρούµε µαζί και να κλάψουµε µαζί, «χαίρειν 
µετά χαιρόντων και κλαίειν µετά των κλαιόντων».
Έρχοµαι και απλώνω το χέρι µου, για να σας ευλογήσω όλους αλλά και για να 



συνεργαστώ µε όλους σας.
Δοξάζω τον Θεό, που έρχοµαι σε µία Μητρόπολη και επαρχία, η οποία έχει 
εκλεκτούς αιρετούς άρχοντες, στην κυβέρνηση, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, 
στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, στην τοπική µας αυτοδιοίκηση, σε όλους 
τους δήµους µας, σε κάθε είδους συλλογικότητα. Σας κατασπάζοµαι όλους µε 
τιµή και µε αγάπη και δηλώνω την ολοπρόθυµη διάθεσή µου για γόνιµη και 
δηµιουργική συνεργασία.
 Σας διαβεβαιώ: για µένα δεν υπάρχουν χρώµατα και αποχρώσεις. Το δικό 
µου χρώµα είναι ένα και µοναδικό: το χρώµα της Φθιώτιδος. Και η 
δηµοκρατική ετυµηγορία των πολιτών της Φθιώτιδος, στην διαµόρφωση της 
οποίας δεν πρόκειται ουδέποτε να αναµειχθώ καταχρώµενος της θέσεως µου, 
θα απολαµβάνει πάντα της τιµής και του σεβασµού µου. 
 Κατασπάζοµαι επίσης µε αγάπη και απλώνω το χέρι µου για συνεργασία και 
συµπόρευση και τους υπόλοιπους θεσµικούς άρχοντες και λειτουργούς των 
κοινών του τόπου πραγµάτων. Τις δικαστικές µας αρχές, τις ένοπλες δυνάµεις 
µας και τους επιτελείς τους, τα σώµατα ασφαλείας και τους επικεφαλής τους, 
την πνευµατική, ακαδηµαϊκή και εκπαιδευτική κοινότητα όλων ανεξαιρέτως 
των βαθµίδων, τα τοπικά µέσα µαζικής ενηµέρωσης και επικοινωνίας. 
 Απλώνω το χέρι µου και προσκαλώ σε συνεργασία και συναντίληψη την 
οικονοµική κοινότητα της Μητροπόλεως µας από κάθε παραγωγικό τοµέα 
ανεξαιρέτως: πρωτογενή , δευτερογενή και τριτογενή. Σας θέλω κοντά µου. 
Είµαι διατεθειµένος να γίνω επαίτης και ζητιάνος για λίγα «ψιχία από των 
πιπτόντων από της τραπέζης σας» για χάρη των αδελφών µου των ελαχίστων. 
Τα ιδρύµατα της Μητροπόλεως µας και τα έργα της αγάπης, αυτά που από 
ετών µε επιτυχία εκτελούνται και αυτά που ήδη δροµολογούνται ζητούν 
συνδροµητές, συνοδοιπόρους, συνεργούς εν Κυρίω.
 Το δηµόσιο αυτό προσκλητήριο µου δεν προσβλέπει σε ποσοτικά µεγέθη, 
αλλά «στο δίλεπτο της χήρας», δηλαδή σε αγαθές προαιρέσεις και σε καρδιές 
ελεήµονες.
 «Ιλαρόν γαρ δότην αγαπά ο Θεός» και γι’ αυτό η τοπική µας Εκκλησία θα τιµά 
δεόντως και προσηκόντως κάθε ανεξαιρέτως αρωγό της αγωνίας µας. 
 Με ευγνωµοσύνη αντικρύζω σήµερα και ευλογώ όλους τους µέχρι τώρα 
δωρητές και ευεργέτες, µικρούς και µεγάλους, της Μητροπόλεως µας. 
 Κατασπάζοµαι επίσης µε πατρική αγάπη, µε τιµή και αναγνώριση τους 
εκλεκτούς κληρικούς της Μητροπόλεως µας, πρεσβυτέρους, διακόνους, 
µοναχούς, µοναχές, τους πάντες. Δοξάζω τον Άγιο Θεό για τον Ιερό µας 
Κλήρο, για τις Μοναστικές µας Αδελφότητες, για τους Ιεροψάλτες µας, για τους 
εκκλησιαστικούς µας υπαλλήλους και λαϊκούς µας συνεργάτες, για όλα τα 
στελέχη του έργου της τοπικής Εκκλησίας µας. 
 Θα έχετε όλοι σας την πατρική µου προστασία και σκέπη. Σας εµπιστεύοµαι, 
όπως ήδη σας έχω πει, σαν να σας γνωρίζω χρόνια. 
 Κατασπάζοµαι µε αγάπη όλο µα όλο τον ευλογηµένο λαό µας. Τον 
ευλογηµένο λαό της Φθιώτιδας, τα άξια τέκνα της ένδοξης Ρούµελης. Δοξάζω 
και ευγνωµονώ τον Θεό, που εµπιστεύεται στα χέρια µου ένα λαό εργατικό και 
δραστήριο, ευσεβή και τίµιο, αυθεντικό και γνήσιο, παραδοσιακό και συνάµα 
φιλοπρόοδο, ένα λαό φιλόπατρη, πολιτισµένο, ευγενή, φιλόξενο και ανοιχτό. 
Σας κατασπάζοµαι όλους, µικρούς και µεγάλους, νέους και γέροντες, µικρά 
παιδιά και ηλικιωµένους. Σας ευλογώ και σας κατασπάζοµαι όλους. 
 Απευθύνω όµως σήµερα και ένα ειδικό προσκλητήριο, ιδιαίτερα στους νέους 
ανθρώπους, στην ευλογηµένη νεολαία µας, αλλά και σε κάθε ανήσυχο 
άνθρωπο που θέλει να ενεργοποιήσει τις δυνατότητες του, τα τάλαντα του, τα 



χαρίσµατα του, τον έστω και ελάχιστο ελεύθερο χρόνο του στο έργο της 
Εκκλησίας µας. 
 Καλώ σε δηµιουργικό διάλογο όλη την κοινωνία, γιατί µονάχα µε τον ειλικρινή 
διάλογο, µε την αµοιβαία κατανόηση και µε το τίµιο άνοιγµα του ενός προς τον 
άλλο µπορούµε να κάνουµε πολλά για την αγάπη του Χριστού και για την 
αγάπη των αδελφών µας. 
Ελάτε να δηµιουργήσουµε µαζί ένα κίνηµα εθελοντισµού, αγάπης και 
προσφοράς. Να βάλουµε όλοι µπροστά τα ουσιώδη, που µας ενώνουν, και να 
αφήσουµε στην άκρη αυτά τα αναλώσιµα, τα φθαρτά και τα µάταια, που µας 
διαιρούν και µας χωρίζουν. Η τοπική µας Εκκλησία και ο επίσκοπος σας θα 
είναι το ορατό σηµείο της ενότητας, η νησίδα συνάντησης κάθε ετερότητας.
  
            Αγαπητοί µου αδελφοί
 
Ανοίγει από σήµερα µία νέα σελίδα στο κεφάλαιο της τοπικής µας 
εκκλησιαστικής ιστορίας. Βρισκόµαστε σε ένα νέο σταθµό στην κοινή µας 
πορεία προς τα έσχατα, στο δρόµο της επιστροφής µας προς την ουράνια και 
αιώνια πατρίδα. 
 Σε αυτήν την νέα αφετηρία εξαιτούµαι ικετευτικά την Χάρη του Κυρίου ηµών 
Ιησού Χριστού και την Αγάπη του Θεού και Πατρός και την Κοινωνία του Αγίου 
Πνεύµατος, τις πρεσβείες της Παναχράντου Δεσποίνης ηµών Θεοτόκου και 
Αειπαρθένου Μαρίας, την µεσιτεία του πολιούχου και προστάτου της τοπικής 
µας Εκκλησίας, του Ευαγγελιστού της χαράς Αγίου Αποστόλου Λουκά, πάντων 
των Φθιωτών Αγίων και του προστάτου µου Οσίου και Θεοφόρου Πατρός 
ηµών Συµεών του Νέου Θεολόγου.
Ζητώ την ευχή και ευλογία όλων των αοιδίµωνν και σπουδαίων προκατόχων 
µου, των Μακαριστών Μητροπολιτών κυρών Ιακώβου Παπαγεωργίου, 
Καλλινίκου Καστόρχη, Κωνσταντίνου Καλοζύµη, Θεοφίλου Ιωάννου, Ιακώβου 
Παπαϊωάννου, Αµβροσίου Νικολαΐδη, Δαµασκηνού Παπαχρήστου και του 
πολυκλαύστου τελευταίου προκατόχου µου κυρού Νικολάου Πρωτοπαπά. 
Κλίνω γόνυ ευλαβικό και κατασπάζοµαι µε δέος και υιικό σεβασµό όλες αυτές 
επίσης τις αγιασµένες µορφές, που διηκόνησαν την τοπική µας Εκκλησία, 
άλλοι περισσότερο γνωστοί κι άλλοι λιγότερο, όπως ο Όσιος Γέροντας 
Βησσαρίων της Μονής Αγάθωνος, οι σπουδαίοι εργάτες ιεροκήρυκες του 
αµπελώνα του Κυρίου αρχιµανδρίτες Πάµφιλος Παπαγιάννης, Γεώργιος 
Παυλίδης, µετέπειτα Μητροπολίτης Νικαίας, Αµβρόσιος Τσατσάνης, Ιωάννης 
Μακρόπουλος, Αµβρόσιος Αντωνάρας, οι εµβληµατικοί Καθηγούµενοι 
Γερµανός Δηµάκος, Αµβρόσιος Ανδρεάδης και Δαµασκηνός Ζαχαράκης της 
Μονής Αγάθωνος, Νεόφυτος Κρούνης και Αµβρόσιος Λάζαρης της Μονής 
Δαδίου, Ευλόγιος Μόρφης της Μονής Δαµάστας, οι πνευµατικοί πατέρες 
αρχιµανδρίτες Άνθιµος Σίσκος, της Εκκλησιαστικής Σχολής Λαµίας, Άνθιµος 
Βασιλειάδης της Μονής Αντινίτσης, ο Γέροντας Φώτιος ο Κερασιώτης της 
Μονής Δαµάστας και πάρα πολλοί άλλοι ευβλαβείς και άγιοι πατέρες αλλά και 
οσιώτατες µοναχές, που κλέϊσαν την Μητρόπολη µας και την επαρχία µας. 
Ζητώ την ουράνια πρεσβεία τους και µεσιτεία τους. 
Η Αγία Προσκοµιδή και η Αγία Τράπεζα θα είναι ο τόπος και ο τρόπος της 
κοινής συναντήσεως και συλλειτουργίας όλων µας, ζώντων τε και τεθνεώτων, 
αγίων και αµαρτωλών. 
Τέλος, ζητώ ταπεινά και µε άπειρο σεβασµό την ευχή και ευλογία του 
πολυσεβάστου Πνευµατικού µου Πατέρα, του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου 
Αθηνών και πάσης Ελλάδος Κυρίου µου Κυρίου Ιερωνύµου, ο οποίος είναι για 



µένα στο ιστορικό διηνεκές της ζωή µου το σαρκωµένο υπόδειγµα 
αρχιερωσύνης και ποιµαντικής διακονίας, και δηλώνω και πάλι σήµερα, όπως 
έπραξα ευκαίρως και ακαίρως πολλάκις στο παρελθόν, ιδίως κατά την εις 
επίσκοπον χειροτονία µου, και ενώπιον συµπάσης της Εκκλησίας, την 
αταλάντευτη αφοσίωση µου στο πρόσωπο Του, την αιώνια ευγνωµοσύνη µου 
προς Αυτόν, την αδιαπραγµάτευτη υπακοή και εχεµύθεια µου, το εξ’ όλης της 
καρδίας µου σύµψυχον και σύµψηφον µου στις εισηγήσεις και τα κελεύσµατα 
Του. 
Ωσαύτως και µετά καρδιακής παρρησίας δηλώνω την απαρασάλευτη 
προσήλωσή µου στο συνοδικό πολίτευµα της Εκκλησίας µας, την 
απαρέγκλιτη από µέρους µου εφαρµογή των νοµίµων και κανονικών 
αποφάσεων των σεπτών οργάνων της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας µας και 
κυρίως την µε κάθε τρόπο συµβολή µου στην εντός των κόλπων της Ιεραρχίας 
µας διατήρηση και ενίσχυση της µεταξύ µας ενότητος, οµόνοιας, φιλαδελφείας 
και αγάπης.
Κατακλείοντας τούτον τον λόγον, αναλογιζόµενος την ιερά αποστολή, την 
οποία αναλαµβάνω σήµερα, υψώνω το βλέµµα της καρδιάς µου στον ουρανό, 
ανοίγω ικετευτικά το είναι µου και δέοµαι προς τον Κύριον ηµών Ιησούν 
Χριστόν µε την συγκλονιστική προσευχητική κραυγή του Αββά Βαρσανουφίου: 
 «Ιδού εγώ και τα παιδία α µοι έδωκας, φύλαξον αυτά εν τω ονοµατί σου· 
σκέπασον αυτούς την δεξιά σου. Οδήγησον ηµάς επι λιµένα θελήµατος σου 
και γράψον τα ονόµατα αυτών εν τη σή βίβλω. Πάτερ, δος µοι ίνα, όπου ειµί 
εγώ, ώσι και τα εµά τέκνα.. Δέσποτα, συνεισένεγκέ µοι τα τέκνα µου εις την 
βασιλείαν σου, ή καµέ εξάλειψον εκ της βίβλου σου...».
      Αµήν.


