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Σύντοµος ἰδιόχειρος ∆ιαθήκη µου. 
 
 Κατόπιν τῆς κλονισθείσης ὑγείας µου καί ἐπειδή ἡ ἐκ τοῦ κόσµου τούτου ὥρα τῆς ἐξόδου 
µου εἶναι ἄδηλος, γράφω ἰδίαις χερσί τήν ∆ιαθήκην µου, ἥτις ἀποτελεῖ καί τήν τελευταίαν µου 
βούλησιν : 
 α) Εὐγνωµονῶ ἐξ ὅλης ψυχῆς καί καρδίας τόν Ἅγιον Θεόν, διότι, καίτοι ἀνάξιον ὄντα ἀπό 
πάσης ἀπόψεως, µέ ἐτίµησε ποικιλοτρόπως, ἀξιώσας µε µάλιστα καί τοῦ ἀνωτάτου ἀξιώµατος τῆς 
Ἀρχιερωσύνης. Ἄς εἶναι εὐλογηµένον καί δοξασµένον τό Πανάγιον Ὄνοµά Του εἰς τούς αἰῶνας 
τῶν αἰώνων. 
 β) Εὐχαριστῶ ἐπίσης τήν Ἀδελφότητα Θεολόγων «Σωτήρ», τήν µητέρα καί τροφόν µου, εἰς 
τά σπλάγχνα τῆς ὁποίας ἐγαλουχήθην πνευµατικῶς , διά τήν ὅλην της πνευµατικήν βοήθειαν καί 
στοργήν πρός τό πρόσωπόν µου, µάλιστα δέ κατά τάς ἡµέρας τῆς ἀσθενείας µου. 
 γ) Εὐχαριστῶ ἀπό τά βάθη τῆς ψυχῆς µου τούς πολυτίµους συνεργάτας, πού µοῦ ἐχάρισε  ὁ 
Θεός εἰς τήν Ἐπαρχίαν µου, τόσον τούς κληρικούς, ὅσον καί τούς λαKκούς , καθώς ἐπίσης καί τάς 
εὐσεβεστάτας συνεργάτιδας εἰς τό ἔργον τῆς Ἱεραποστολῆς, τῶν φιλανθρωπικῶν ἱδρυµάτων, τοῦ 
Ραδιοφωνικοῦ Σταθµοῦ κ.λ.π. Ἰδιαίτερα θά ἤθελα νά ἀναφερθῶ εἰς τήν θυσίαν καί τήν 
αὐταπάρνησιν πού ἔδειξαν οἱ ἀρχιµ. π. Ἀνδρέας Τρεµπέλας , π. Θεόδωρος ∆ιαµάντης, π. Κοσµᾶς 
Σιῶζος, π. Νικόλαος Χατζηνικολάου, π. Χριστόδουλος ∆εληγιάννης, πρωτοπρεσβύτερος καί ψυχή 
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ὁ διάκονος Ἰωήλ Κωνστάνταρος, ὡς καί ὁ ἐκλεκτός µας ὁδηγός 
Λεωνίδας Νικολάου. 
 Ὅλοι οἱ ἀνωτέρω τά ἐθυσίασαν ὅλα καί ἦλθαν διά νά µείνουν κοντά µου καί νά 
ἐργασθοῦν µετά πάσης αὐταπαρνήσεως καί ἀφοσιώσεως εἰς τό πρόσωπόν µου. Τό αὐτό ἔπραξαν 
καί αἱ ἐκλεκταί µας συνεργάτιδες καθηγήτριες διδασκάλισσες κ.λ.π. 
 Ὁ Κύριος νά τούς εὐλογήσῃ ὅλους καί νά ἀνταµείψῃ ἐπί γῆς καί ἐν οὐρανοῖς τήν θυσίαν 
τους αὐτήν καί αὐταπάρνησιν. 
 δ) Θά ἦτο παράλειψις νά µήν εὐχαριστήσω καί ὅλους τούς ἱερεῖς τῆς Ἐπαρχίας µου καί 
τόν πιστόν λαόν της, καί διά τήν ἀγάπην τους τήν θερµήν, ἀλλά καί διά τήν ἀκούραστον καί 
ὁλοπρόθυµον συµπαράστασίν τους στίς δύσκολες ἡµέρες πού ἐπεράσαµε. 
 ε) Πολλήν δέ εὐγνωµοσύνην αἰσθάνοµαι καί πρός τούς ἐκλεκτούς συνεργάτας τοῦ 
Πανελληνίου Συνδέσµου Βορ/κοῦ Ἀγῶνος (ΠΑ.ΣΥ.Β.Α.), καθώς καί πρός τά ἡρωKκά παλληκάρια 
τῆς Σ.Φ.Ε.Β.Α. , µέ τήν συνεργασίαν τῶν ὁποίων ἐβοηθήσαµε εἰς τήν προώθησιν τοῦ Βορ/κοῦ 
θέµατος.  
 στ) Τί δέ νά εἴπω διά τούς προσφιλεῖς µου ἀδελφούς καί πονεµένους Βορ/τες, τούς ὁποίους 
τόσον πολύ ἠγάπησα καί ἠγωνίσθην µέ ὅλες µου τίς δυνάµεις , διά τά δικαιώµατά τους ; 
Λυποῦµαι µόνον πικρά, διότι τό ἐπίσηµον κράτος δέν ἔδειξε τό ἁρµόζον ἐνδιαφέρον, ὁπότε τά 
πράγµατα θά ἦσαν σήµερα πολύ καλύτερα εἰς τήν πολυπαθῆ Β. Ἤπειρον. Πάντως, παρακαλῶ 
τούς ἀδελφούς Βορ/τες νά µείνουν στόν τόπο τους καί νά συνεχίσουν ἑνωµένοι καί µονοιασµένοι 
τόν Ἀγῶνα τους διά τήν ἀνάκτησιν τῶν δικαιωµάτων τους. «Ἰσχύς ἐν τῇ ἑνώσει». Ἐγώ δέ 
ταπεινῶς  θά προσεύχωµαι ὑπέρ τοῦ Λυτρωµοῦ των. 
 ζ) Ἡ θητεία µου εἰς Ἰωάννινα ὡς Ἱεροκήρυκος ἀποτελεῖ τήν ὡραιοτέραν ἐποχήν τῆς ζωῆς 
µου. Εὐχαριστῶ φίλους, συνεργάτας καθώς καί ὅλον τόν Γενναῖον Ἠπειρωτικόν λαόν διά τήν 
ἀγάπην τους καί τήν ἐκτίµησίν τους.  
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 η) Ζητῶ , τώρα, συγγνώµην ἀπό ὅλους, ὅσους ἐλύπησα ἤ ἐπίκρανα καθ’ οἱονδήποτε 
τρόπον. Παρέχω δέ καί ἐγώ τήν ἐξ ὅλης ψυχῆς καί καρδίας µου συγχώρησιν εἰς ὅσους, ἄθελά 
τους, µέ ἐλύπησαν καί µάλιστα ἐξ αἰτίας τοῦ ἐθνικοῦ θέµατος τῆς Β. Ἠπείρου. Τώρα, ἀσφαλῶς, 
ὅπως ἐξελίχθησαν τά πράγµατα, ὅλοι, ὑποθέτω, θά ἀντελήφθησαν τήν ἁγνότητα τῶν προθέσεών 
µου. 
 θ) Περιουσιακά στοιχεῖα : Περιουσίαν ἀτοµικήν κινητήν ἤ ἀκίνητον δέν ἔχω νά 
ἀφήσω.Οὔτε ἐκληρονόµησα , οὔτε ἀπέκτησα µέ τήν Ἱερωσύνην µου. Ὅ, τι χρήµατα εὑρεθοῦν εἰς 
τό γραφεῖον µου, γνωρίζουν οἱ στενοί µου συνεργάται, ὅτι ἀνήκουν εἰς φιλανθρωπικούς σκοπούς. 
 ι) Ὁρίζω , τέλος, τριµελῆ ἐπιτροπήν ἐκ τῶν ἀρχ/τῶν Θεοδώρου Μπεράτη, Ἀνδρέου 
Τρεµπέλα καί  Κοσµᾶ Σιώζου, ὅπως ρυθµίσουν κατά τήν κρίσην τους τά προωπικά µου εἴδη, ἤτοι 
ἄµφια, βιβλία, κ.λ.π. Παρακαλῶ νά δοθοῦν ὡς ἐνθύµιον εἰς ὅλους τούς συνεργάτας µας. Ἀπό τά 
ἄµφια, βιλία κ.λ.π. τινά νά µείνουν καί εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν. 
 ια) Στούς κατά σάρκα συγγενεῖς µου ἀφήνω τήν εὐχήν µου καί τήν ἀγάπην µου. Νά εἶναι 
µέ τόν Χριστόν πάντοτε. Τούς εὐχαριστῶ δέ, διότι οὐδέν πρόσκοµµά µοι ἐδηµιούργησαν καί τήν 
περίοδον τῆς Ἱερατείας µου.  
 ιβ) Ἡ νεκρώσιµος ἀκολουθία µου νά ψαλῇ , παρακαλῶ, εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου 
Κοσµᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, ἐν Κονίτσῃ. 
 Ἡ δέ ταφή µου νά λάβῃ χώραν εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Μολυβδοσκεπάστου ἐντός τοῦ 
Περιβόλου τῆς Μονῆς. 
 Ταῦτα εἶχα νά διατυπώσω ἐν συντοµίᾳ. 
 Καί τώρα, Σύ Κύριέ µου, Κύριε, τόν ὁποῖον, παρά τήν ἐν γένει ἁµαρτωλότητά µου, Σέ 
ἠγάπησα, Γενοῦ Ἵλεως εἰς τήν ἁµαρτωλήν µου ψυχήν καί ἀξίωσόν µε µετά τοῦ εὐγνώµονος 
ληστοῦ τῆς ἐπουρανίου σου Βασιλείας . Ἀµήν. 
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