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     Αγαπητοί μου Ενορίτες και Προσκυνητές του Ιερού Ναού των Αγίων 
Δώδεκα Αποστόλων Βριλησσίων, 
     Ήταν 4 Μαΐου του 2009, όταν με τη χάρη του Θεού και την ευλογία 
του Μακαριωτάτου Ποιμενάρχου μας, Αρχιεπισκόπου Αθηνών και 
πάσης Ελλάδος κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ, ανέλαβα την υπευθυνότητα της 
ανασυγκροτήσεως της ενοριακής κοινότητος των Αγίων Δώδεκα 
Αποστόλων Βριλησσίων. 
     Σήμερα, ύστερα, δηλαδή, από οκτώμισι (8½) ολόκληρα χρόνια, 
λόγοι υπεράνω της θελήσεως μου με οδήγησαν να ζητήσω από το 
Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπό μας να με απαλλάξει από τα διοικητικά 
καθήκοντα του Προέδρου του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου και του 
Προέδρου της Ενοριακής Φιλοπτώχου Επιτροπής του Ναού μας.                     
     Η επιθυμία μου αυτή, ύστερα από πολυετή νηφάλια προσευχή και 
περίσκεψη, αποτελεί απόφαση συνέπειας απέναντί σας, σεβασμού έναντι 
του εαυτού μου και των αρχών μου, κυρίως όμως απόφαση ευθύνης 
έναντι του Θεού και του Επισκόπου μου. 
     Ο μοναδικός λόγος που με οδήγησε στη σημαντική αυτή απόφαση, 
είναι οι αυξημένες και ανειλημμένες υποχρεώσεις μου και το ιδιαίτερα 
βεβαρημένο πρόγραμμα από τις μεταπτυχιακές σπουδές ειδίκευσης που 
πραγματοποιώ, με τη βοήθεια του Θεού και με την ευχή του 
Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου μας. Λόγος σημαντικός, που δεν μου 
επιτρέπει, όπως πραγματικά θέλω, δηλαδή, απρόσκοπτα, απερίσπαστα, 
με αφοσίωση και με απόλυτη συνέπεια, να διοικήσω μαζί με τους 
συνεργάτες μου τον Ιερό Ναό. Όπως όλοι θα γνωρίζετε, ο Ιερός Ναός 
μας βρίσκεται υπό υλικοτεχνική αποπεράτωση αλλά και υπό πνευματική 
ανασυγκρότηση και οι υποχρεώσεις ενός Προέδρου του Εκκλησιαστικού 
Συμβουλίου είναι σημαντικές, αυξημένες, χρονοβόρες και καθημερινές.  
     Οκτώμισι ολόκληρα χρόνια πέρασαν από τότε που μου ανατέθηκε το 
δύσκολο και πολύ υπεύθυνο έργο να συνάξω εσάς, τα αγαπημένα μου 
πρόσωπα, στο ευχαριστιακό σώμα της Εκκλησίας. Και η Χάρις του 



Θεού, παρά τις δικές μου ατέλειες, μας ένωσε με άρρηκτους δεσμούς 
αγάπης, ώστε να καρποφορήσει το έργο της Ενορίας μας. 
   Σημαντικότερο για έναν Κληρικό είναι να τον εμπιστευτεί ο λαός, να 
τον αγαπήσει, να του δείξει την ειλικρίνεια και τον απαιτούμενο σεβασμό 
προς δόξαν Θεού. Και εμένα με εμπιστευτήκατε και με αγαπήσατε. 
Ριζώσατε στην καρδιά μου. Μου δώσατε την αγάπη σας πλουσιοπάροχα.  
   Εκ βάθους καρδίας σάς ευχαριστώ, που η αγάπη σας αυτή με κατέταξε 
στα πλέον προσφιλή σας πρόσωπα. Αποτέλεσμα αυτού του γεγονότος 
είναι να μου συγχωρήσετε πολλές φορές τις ατέλειες και τα λάθη μου, να 
δικαιολογήσετε  τις αδυναμίες μου,  στη συνδιακονία του  Ιερού μας 
Ναού, σεβόμενοι κυρίως την ευθύνη μου έναντι του Θεού για τις ψυχές 
σας. 
   Επιπλέον, ο Θεός με αξίωσε να έχω ως συνεργάτες ανθρώπους 
ευλαβείς και με φόβο Θεού, που ήξεραν από τρικυμίες και υφάλους. 
Ήταν πάντα δίπλα μου και ως άλλοι Κυρηναίοι με βοηθούσαν κάθε 
φορά να σηκώνω το σταυρό των αγωνιών και δοκιμασιών. Έτσι, 
οδηγήσαμε την ενοριακή μας κοινότητα σε ωραία λιμάνια, σε λιμάνια 
γαλήνης, ηρεμίας και ομορφιάς. Και αυτό σημαίνει πρόοδο, συνεργασία, 
αλληλεγγύη, σεβασμό, τιμή και αγάπη.     
   Τούτες τις ημέρες θυμήθηκα μία επιγραφή (κάποτε την είχα διαβάσει 
στον τοίχο ενός μοναστηριακού κελίου), η οποία με μοναδικό τρόπο, 
μπορεί να εξηγήσει και να υπενθυμίσει το εφήμερο των πραγμάτων και 
της ζωής μας, πόσω μάλλον της διοικήσεως. «Σήμερον εμού, αύριον 
ετέρου και ουδέποτε τινός».  
   Όσους, λοιπόν, στην ενάσκηση των διοικητικών καθηκόντων μου, 
πίκρανα εκουσίως ή ακουσίως, ταπεινά τούς ζητώ συγνώμη.  
   Ευγνωμόνως δοξάζω τον Θεό, διότι με αξίωσε και με κατέστησε 
πνευματικό σας Πατέρα και ευχέτη σας προς Κύριον. Με ευεργέτησε και 
με ευεργετεί. Τον ευχαριστώ δια τις πολλαπλές ευλογίες και την πλούσια 
προστατευτική του Πρόνοια. Προς δόξαν Αυτού άλλωστε, πάντοτε 
επιτελούσα τα διοικητικά αλλά και ποιμαντικά-λατρευτικά καθήκοντά 
μου. Εξάλλου, από την πρώτη στιγμή γνώριζα πολύ καλά ότι «για την 
επιτυχία του έργου στον αμπελώνα του Κυρίου, ούτε εκείνος που φυτεύει 



είναι τίποτε ούτε εκείνος που ποτίζει, αλλά ο Θεός ο οποίος με την χάριν 
του δίδει την αύξησιν. Εις αυτόν ανήκει το παν»1. 
   Με την ευκαιρία αυτή, θα ήθελα να εκφράσω δημοσίως εγκάρδιες 
ευχαριστίες εις τον  Αρχιθύτη του Εκκλησιαστικού μας Σώματος, τον 
αληθινά Φιλόστοργο Πατέρα, Ποιμένα και Διδάσκαλο, τον άκακο και 
μειλίχιο Αρχιερέα της Εμπράκτου Αγάπης, το Μακαριώτατο 
Αρχιεπίσκοπό μας κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟ, διότι μου ενεπιστεύθη την 
υπευθυνότητα της ευλογημένης αυτής ενορίας και με περιέβαλλε συνεχώς 
με πλήρη εμπιστοσύνη.  
   Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρωτοσύγκελλο της Ιεράς 
Αρχιεπισκοπής Αθηνών, Πανοσ. Αρχιμ. π. Συμεών Βολιώτη, για την 
διαρκή πηγαία και γνήσια αγάπη του προς το πρόσωπο μου αλλά και για 
την πολύτιμη συμπαράστασή του στο έργο της Ενορίας.  
   Ευχαριστώ ομοίως, τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Θερμοπυλών                
κ.κ. Ιωάννη, υπεύθυνο της ΙΘ΄ Αρχιεπισκοπικής Περιφερείας, για την 
πατρική του αγάπη, καθώς και τον Αρχιερατικό επίτροπο της ΙΘ΄ 
Αρχιεπισκοπικής Περιφερείας, Αιδεσιμολ. Πρωτ. π. Ιωάννη Σαββάκη, 
για την αδιάκοπη διακριτική, αδελφική βοήθεια και αγάπη του. 
   Επίσης:  
   -Τους καλούς συνεφημερίους μου, διά την παραδειγματική συνεργασία 
μας στον τομέα των διοικητικών μας καθηκόντων. 
   -Τα μέλη του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου για την υπευθυνότητά τους. 
   -Τα μέλη της Ενοριακής Φιλοπτώχου Επιτροπής για τα φιλάνθρωπα 
αισθήματά τους. 
   -Τους καλούς μας Ιεροψάλτες για την άριστη απόδοση των ύμνων. 
   -Το Νεωκόρο για τον ευπρεπισμό του Ναού. 
   -Τις Κατηχήτριες για τη θυσιαστική τους διακονία. 
   -Τις ταπεινές, επίσης, εθελόντριες, που αποδέχθηκαν με ιδιαίτερη 
ευγένεια να αναλάβουν τις δραστηριότητες της Αιμοδοσίας, της 
Αγιογραφίας, των παραδοσιακών χορών, της παρασκευής προσφόρου, 
τον κύκλο των γυναικών, καθώς και τη χορωδία. 

                                                             
1 Α΄Κορ. 3, 7. 



   Και όλες εκείνες τις κυρίες και τους κυρίους που στηρίζουν εθελοντικά 
το ιερό αναλόγιο, σε κάθε ιερή ακολουθία, καθώς επίσης και εκείνους 
που συμπαρίστανται εθελοντικά σε διάφορες ενοριακές ευκαιρίες.    
   Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον αγαπητό και εκλεκτό πρώτο 
Πολίτη της Πόλεως των Βριλησσίων, τον αξιότιμο Δήμαρχο                        
κ. Ξενοφώντα Μανιατογιάννη, για την πολύ καλή υποδειγματική, 
αληθινή και ανυπόκριτη συνεργασία που είχαμε. Παράλληλα, ευχαριστώ 
και όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, όλων ανεξαιρέτως των 
παρατάξεων, και για τη συνεχή θετική τους ανταπόκριση σε κάθε αίτημα 
του Ναού μας και διότι είναι εκλεκτοί και της δικής μας καρδιάς, από τη 
στιγμή που είναι εκλεκτοί του λαού.  
   Αγαπητοί Αδελφοί. Να μην εγκαταλείψετε τον πνευματικό αγώνα που 
εγκαινιάσαμε.  
   •   Να μην ξεχνάτε την Προσευχή σας·  είναι η πνοή της ψυχής. 
   •  Να είσθε ταπεινοί·  μόνον τότε θα σας επισκέπτεται η Χάρις του 
Θεού και θα ανακαλύπτετε το αληθινό νόημα της ζωής. 
   •  Να μην ανησυχείτε για την Ενορία μας. Ο Θεός μερίμνησε για την 
ομαλή λειτουργία της. Έδειξε και πάλι την Πρόνοιά του και αποστέλλει 
«σύμφωνα με τις καρδιές»2 όλων μας, το κατάλληλο πρόσωπο που θα 
συνεχίσει την πηδαλιούχησή της, θα οδηγήσει τα μέλη αυτής εις νομάς 
σωτηρίους, αλλά και θα γίνει ο θεριστής των καρπών, που οι προκάτοχοί 
του έσπειραν, πότισαν και αύξησαν3. 
   Εν κατακλείδι, θέλω να σας τονίσω ότι θα εξακολουθήσω, όσο το 
επιτρέψει ο Θεός, να ευρίσκομαι στο πλευρό σας, από τη θέση του 
Εφημερίου του Ιερού Ναού, και θα είμαι πάντα πρόθυμος να προστρέξω 
σε ό,τι με χρειασθείτε, καθώς απαλλαγμένος μόνον των Διοικητικών 
καθηκόντων, συνεχίζω την Πνευματική διακονία και το Λειτουργικό 
έργο, το οποίο ο Θεός και η Εκκλησία μου ενεπιστεύθησαν. 
   Σας αγαπώ όλους και θα είστε για πάντα στην προσευχή και στην 
καρδιά μου. 

Με Αγάπη Χριστού και πατρικό ενδιαφέρον 

 
                                                             
2 Ιερεμ. 3, 15. 
3 Ιω. 4, 37. 

http://www.vrilissia.gr/municipality/admin/citycouncil/1195-171
http://www.orthodoxfathers.com/Jeremiah-03

