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Ἐγεννήθη στή Θεσσαλονίκη τό 1958. Ἀπεφοίτησε τῆς 
Ἐκκλησιαστικῆς Παιδαγωγικῆς Ἀκαδημίας τό 1979 
καί τοῦ Τμήματος τῆς Ποιμαντικῆς καί Κοινωνικῆς Θε-
ολογίας τοῦ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλο-
νίκης τό 1982. 
Παρηκολούθησε εὐρύτερες μεταπτυχιακές σπουδές. 
Τό 1982 χειροτονεῖται Διάκονος στήν Ἱερά Μητρό-
πολη Θεσσαλονίκης καί ἀναλαμβάνει τήν διεύθυνση 
τοῦ Γραφείου Νεότητος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Τό 
1983 χειροτονήθη Πρεσβύτερος, λαβών τό ὀφφίκιον 

τοῦ ἀρχιμανδρίτου καί τοποθετεῖται ἱερατικῶς προϊστάμενος εἰς τόν ἱερόν Ναόν τῶν ἁγίων Κυ-
ρίλλου καί Μεθοδίου, ὅπου ὑπηρέτησε μέχρι τό ἔτος 1994. Ἀκολούθως τοποθετήθηκε στόν ἱερό 
Ναό τοῦ πολιούχου Ἁγίου Δημητρίου, ὡς ἱερατικῶς Προϊστάμενος. 
Ἀπό τό 1983 ὑπηρέτησε ὡς ἡγουμενοσύμβουλος τῆς ἱερᾶς Μονῆς Αγίας Θεοδώρας Θεσσαλο-
νίκης καί ἀπό τό 1994 ὡς καθηγούμενος αὐτῆς μέχρι τῆς ἐκλογῆς του εἰς Επίσκοπον. Ἀπό τό 
1994 υπηρέτησε καί ὡς Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης.
Συνέγραψε ἄρθρα καί μελέτες ἁγιολογικοῦ περιεχομένου καί ἔλαβε μέρος μέ εἰσηγήσεις του σέ 
Θεολογικά Συνέδρια.

Ἰωάν νηs  ἐλέῳ Θεοῦ
Μητροπολίτηs  Λαγκαδᾶ

Ἰωάννου τοῦ Σεβασμιωτάτου καί Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου 
τῆς Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ

Ὑπερτίμου καί Ἐξάρχου Κεντρικῆς Μακεδονίας 
ἡμῶν δἐ Πατρός καί Ποιμενάρχου πολλά τά ἕτη.
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Μακαριώτατε Πάτερ καί Δέσποτα,
Σεπτή τῶν Ιεραρχῶν χορεία,

Παναγιώτατε Μητροπολῖτα Θεσσαλονίκης
καί σεβαστέ Γέροντά μου,

Τίμιον πρεσβυτέριον Χριστοῦ διακονία,
Εὐλαβεῖς ἄρχοντες,

Λαέ τοῦ Θεοῦ περιούσιε καί ἠγαπημένε

Πρίν ἀπό 28 χρόνια σ’ αὐτόν τόν 
εὐλογημένο ναό τοῦ πολιούχου μας Ἅγ. Δη-
μητρίου, στεκόμουν ἐδῶ, σ’ αὐτόν τόν τόπο, 
σ’ αὐτό τό σημεῖο καί ἀπέναντί μου ἵστατο ἡ 
μορφή τοῦ μακαριστοῦ γέροντος μητροπο-
λίτου Παντελεήμονος τοῦ Β.  Πρίν 28 χρό-
νια Μακαριώτατατε, σ’ αὐτόν τόν ναό 
ἔδωσα τίς ὑποσχέσεις καί ἄκουσα τίς πα-
ραινέσεις γιά μία διακονία θεοφιλῆ πρός 
δόξαν τοῦ ὀνόματος τοῦ Τρισαγίου Θεοῦ. 
Ἀνθρωπίνως προσεπάθησα. Ὁ Κύριος γνω-
ρίζει τούς καρπούς τῆς διακονίας. Σήμερα 
ὅμως αἰσθάνομαι ἰδιαιτέραν χαράν καί συ-
γκίνησιν διότι ὑπάρχει μία ἀντιστοιχία μέ 
τό περιεχόμενον τῆς παρούσης ἑορτῆς. Τῶν 

Ἁγίων Πατέρων. Ὁ χορός τότε στή Νίκαια 
τό 325, τῶν Ἁγίων Πατέρων ὁ χορός σήμερα 
τό 2010. Τότε ὁ τῶν πατέρων χορός 
ἐδογμάτισε καί παρέδωσε τό μέγα μυστή-
ριο τῆς Θεολογίας στήν Ἐκκλησία. Σήμερα 
τῶν πατέρων ὁ χορός μέ ἐπικεφαλῆς Ἐσᾶς 
Μακαριώτατε καλεῖ ἐμέ τόν ἐλάχιστον εἰς 
τόν τρίτον βαθμόν τῆς ἱεροσύνης γιά νά 
ὑπουργήσω αὐτό τό μέγα της εὐσεβείας μυ-
στήριο ὅπως ἀκριβῶς παρεδόθη ἀπό τούς 
Ἁγίους Πατέρας καί ὅπως ἡ Ἁγία μας 
ἐκκλησία ἔκτοτε διαφυλάσσει ὡς πολύτι-
μον θησαυρόν. Τό μυστήριον τῆς θεολογίας 
εἶναι ἐκεῖνο πού ἀνοίγει τούς δρόμους τῆς 
ὑπέρβασης γιά νά μπορέσει ὁ ἄνθρωπος νά 

ΧΕΙΡΟΤΟΝΗΤΗΡΙΟΣ ΛΟΓΟΣ 
ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

κ.κ. ΙΩΑΝΝΟΥ
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ξεπεράσει τήν καθημερινότητά του, γιά να ζήσει 
τήν μοναδικότητα καί τήν αὐθεντία τῆς 
ἁγιοπνευματικῆς ζωῆς. Τό μυστήριο τῆς θεολο-
γίας πού καθιστᾶ τόν ἄνθρωπο νά εἶναι δοχεῖον 
τῆς ἐπελεύσεως τοῦ Παρακλήτου γιά νά καθί-
σταται πλήρης χάριτος, κοινωνός τῶν μυστηρί-
ων τοῦ Θεοῦ μέ ἀπώτερον σκοπόν τήν βίωσιν 
τοῦ πληρώματος αὐτοῦ τούτου τοῦ μυστηρίου 
τῆς σωτηρίας πού εἶναι ἐκεῖνο γιά τό ὁποῖο ὁ Υἱός 
καί Λόγος τοῦ Θεοῦ ἐσαρκώθη, πού εἶναι αὐτό τό 
μυστήριο ἡ ἀγωνία τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ, ἡ σωτηρία 
τοῦ κόσμου, πού εἶναι ὁ ἀγῶνας καί ἡ ἀγωνία τῆς 
ἐκκλησίας μας. Γιατί Μακαριώτατε πολλά ἀκοῦ-
με καί σήμερα καί πάντοτε. Τί κάνει ἡ Ἐκκλησία; 
Ποιός εἶναι ὁ ρόλος της, εἴτε ὁ θεσμικός, εἴτε ὁ 
ὑπαρξιακός; Καί προσπαθοῦμε νά ἀρθρώσουμε 
λόγον ἀπολογίας καί μαρτυρίας καί νά ποῦμε 
ὅτι εἴμεθα οἱ ἐργάται τῆς δικαιοσύνης καί τῆς 
ἀγάπης, οἱ πληροφοροῦντες τήν πίστιν διά τῶν 
ἔργων τῆς φιλανθρωπίας. Καί συνεχίζουν τά 
σχόλια καί τά ἐρωτήματα καί οἱ ἀπορίες πού 
ἔχουν ὑπαρξιακές διαστάσεις. Ὅμως ἡ Ἐκκλησία 
προσφέρει στο λαό τοῦ Θεοῦ, προσφέρει στόν 
κόσμο, ἀπροσωπόληπτα στόν κάθε ἄνθρωπο 

ἕνα καί μοναδικό ἀγαθό πού δέν μπορεῖ κανείς 
ἄλλος νά τό προσφέρει. Καί αὐτό εἶναι ἡ ζωή ἡ 
αἰώνιος. Καί ἐδῶ βρίσκεται τό σημεῖο ὅπου 
συναντᾶται ἡ ἀφθαρσία πού καταργεῖ τη φθορά, 
ἡ ἀθανασία πού καταργεῖ τόν θάνατο, ἡ ἐλπίδα 
πού καταργεῖ τήν ἀπέλπιδα ἔκφραση τῆς 
ἀπογνώσεως. Τῶν Ἁγίων Πατέρων ὁ χορός πα-
ρέδωσε αὐτό τό μυστήριο τῆς θεολογίας τρανῶς 
καί αὐτοῦ τοῦ μυστηρίου καλοῦμαι σήμερον νά 
καταστῶ ὑπεύθυνος διάκονος εἰς τόν βαθμόν 
τοῦ Ἐπισκόπου της Ἐκκλησίας. Ὑπόσχομαι Μα-
καριώτατε, ὑπόσχομαι ὅτι θά προσπαθήσω μέ 
τίς λίγες δυνάμεις καί με τίς ὅσες ὁ Θεός θά μοῦ 
χαρίσει νά ὑπηρετήσω αὐτό τό μυστήριο, δίνο-
ντας τήν μαρτυρία τοῦ λόγου Ἰησοῦ Χριστοῦ πα-
ντί τῷ αἰτοῦντι καί τῷ μῇ αἰτοῦντι, ἐκφράζοντας 
αὐτό τό φρόνημα τῆς θυσιαστικῆς ἀγάπης τοῦ 
Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ πρός τόν πάσχοντα 
ἄνθρωπο, πρός τήν δοκιμαζομένην κοινωνίαν 
καί ἰδιαίτερα πρός τήν δοκιμαζομένην μας πα-
τρίδα. Μέσα στήν καρδιά μου αὐτή τή στιγμή 
εἶναι σύμμεικτα τά αἰσθήματα τῆς συγκινήσε-
ως, τῆς εὐγνωμοσύνης, εἶναι ἀναμεμειγμένη ἡ 
καρδιά μου μέ τίς ἱερές ἀνησυχίες,διότι ὁ τόπος 
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τόν ὁποῖον ἐκλήθην ὑπό τοῦ Παναγίου Πνεύμα-
τος νά διακονήσω ὡς ἐπίσκοπος εἶναι μία 
ἐπαρχία στήν καρδιά τῆς Μακεδονίας, τῆς 
μακεδονικῆς γῆς μέ τά πολλά προβλήματα τά 
οἰκονομικά, τά κοινωνικά, τά ἐθνικά. Σέ ὅλα 
αὐτά εὐχηθεῖτε νά ἀνταποκριθῶ. Ὑπόσχομαι 
ἐνώπιον τῶν ἁγίων ἀρχιερέων καί τοῦ χριστε-
πωνύμου πληρώματος ὅτι θά προσπαθήσω νά 
μεταφέρω αὐτό τό μήνυμα πού πολλές φορές 
ἔχω ἀκούσει ἀπό τόν Παναγιώτατο ποιμενάρχη 
μας, τό μήνυμα τῆς αἰσιοδοξίας. «Μή φοβᾶσθε» 
μᾶς ἔλεγε, «Ὅλα θά ξεπεραστοῦν, ὅλα μποροῦν 
νά τακτοποιηθοῦν μέ τόν ἀγῶνα, μέ τή θυσία, 
μέ τήν προσπάθεια ἀρκεῖ νά τό θέλουμε, ἀρκεῖ 
νά ἀγαποῦμε αὐτό πού ὑπηρετοῦμε, ἀρκεῖ νά 
ἀγαποῦμε τήν πατρίδα μας, τήν κοινωνία 
μας, τούς νέους μας, τήν οἰκογένεια, τόν ἐργα-
ζόμενο, τόν ἄνεργο, τόν ἐμπερίστατο, ἀρκεῖ 
νά ἔχουμε τό μεγάλο κεφάλαιο τῆς ἀγάπης». 
Ἐπιτρέψατέ μου κατά τήν ἱεράν αὐτήν στιγμήν 
νά ἐκφράσω λόγους εὐχαριστίας και δοξολογίας 
πρός τό ὄνομα τοῦ Τρισαγίου Θεοῦ διότι 
ἐπέβλεψε ἐπί τήν ταπείνωσίν μου. Δέν εἶμαι ὁ 
ἄξιος γι’ αὐτήν ἀκριβῶς τήν διακονία. Δέν ἔχω 
μέσα μου τίς προϋποθέσεις πού ἁρμόζουν στό 
ὕψος τοῦ ἀξιώματος. Ἔχω ὅμως τήν καλήν διά-
θεσιν. Ἔχω μέσα μου αὐτό το φρόνημα πού ἀπό 

μικρό παιδί εἶχα στή ζωή μου. Τό φρόνημα τῆς 
ἀγάπης πρός τήν ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Ἐνθυ-
μοῦμαι πρόσωπα ἱερά πού μέσα στη ζωή μου 
ἐχάραξαν ἀνεξίτηλη τή σφραγῖδα τῆς εὐλα-
βείας. Ἐνθυμοῦμαι τόν μακαριστόν μητροπολί-
την Πολυανής καί Κιλκισίου Χαρίτωνα Συμεωνί-
δη, ὁ ὁποῖος ἐρχόταν στό χωριό, τή Γέφυρα στό 
χωριό τῆς μητέρας μου, ἐκεῖ πού κατά σύμπτω-
σιν ἔγινε ἡ ὑπογραφή τῆς παραδόσεως τῆς Θεσ-
σαλονίκης ἀπό τούς Τούρκους στούς Ἕλληνες, 
ἀπό τόν Ταξίμ πασά στό διάδοχο Κωνσταντῖνο, 
ἐκεῖ πού σήμερα λειτουργεῖ τό μουσεῖο βαλκα-
νικῶν πολέμων. Ἐκεῖ ἐρχόταν ὁ πολιός ἐπίσκο-
πος καί μέ παρελάμβανε και πηγαίναμε στά χω-
ριά γιά νά ψάλουμε, γιά να τελέσουμε τή 
λειτουργία καί τίς ἱερές ἀκολουθίες. Ἐνθυμοῦμαι 
μέ εὐλάβεια πολλή τή μορφή τοῦ μακαριστοῦ 
μητροπολίτου Ἀμβροσίου Στάμενα, Παροναξί-
ας τοῦ ἀπό Κιλκισίου, ὁ ὁποῖος ἀπό τό ἔτος 1975 
μοῦ εἶχε δώσει την εὐλογία τοῦ κηρύττειν ἐπ’ 
ἐκκλησίαις καί κατηχεῖν τήν νεότητα καί τόν 
λαόν. Ἐνθυμοῦμαι τούς πνευματικούς πατέρας 
πού μέ τίς συμβουλές τους, μέ τίς καθοδηγήσεις 
τους, μέ τό φωτεινό τους παράδειγμα ἐνέπνευσαν 
τήν διακονία μου. Τόν Πανοσιολογιώτατο 
ἀρχιμανδρίτη Ἀμβρόσιο Κυρατζή. Τόν πανοσιο-
λογιώτατο ἀρχιμανδρίτη Ἰγνάτιο Παπαϊωακείμ. 
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Τόν μακαριστό γέροντα Φιλόθεο Ζερβάκο. Τόν 
μακαριστό γέροντα Εφραίμ Κατουνακιώτη. Σω-
ρεία πατέρων, τόν πανοσιολογιώτατο προηγού-
μενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἰβήρων τον Π. Βασί-
λειο Γοντικάκη, ἡ ἀγάπη καί ἡ ἀνύστακτος 
προσευχή τοῦ ὁποίου πολλές φορές με προβλη-
μάτισε. Τόν Πανοσιολογιώτατο ἀρχιμανδρίτη Π. 
Εἰρηναῖο Δεληδῆμο πού εἶχα την τιμή νά μαθη-
τεύσω πλησίον του. Νά ἐκφράσω τήν ἄπειρη 
ὑιική μου εὐγνωμοσύνη στόν μακαριστό γέρο-
ντα Παντελεήμονα τόν Β’ τόν Χρυσοφάκη, πλη-
σίον του ὁποίου ὑπηρέτησα ἐπί 23 ἔτη. Μέ 
εἰσήγαγε εἰς τά ἅγια τῶν ἁγίων ὡς διάκονον. 
Μοῦ ἐχάρισε τήν χάριν τῆς ἱεροσύνης, μοῦ 
ἐνεπιστεύθη καίριες θέσεις στήν διοίκησιν τῆς 
ἀποστολικῆς ἐκκλησίας τῆς Θεσσαλονίκης, μά 
πάνω ἀπ’ ὅλα ἄφησε μέσα μου ἀνεξίτηλη τή 
σφραγῖδα τῆς ἀγάπης γιά τήν ἐκκλησία, γιά τούς 
Ἁγίους, τῆς ἀγάπης γιά τήν πατρίδα μας τήν 
Ἑλλάδα, γιά τήν πατρίδα τῶν Αγίων καί τῶν 
ἡρῴων. Νά εὐχαριστήσω καί νά ἐκφράσω τή 
εὐγνωμοσύνη μου πρός τόν ἀείμνηστο πατέρα 
μου Χριστοφόρο, ὁ ὁποῖος ἀπό τούς οὐρανούς με-
τέχει σ’ αὐτήν τήν χαράν. Νά εὐχαριστήσω τήν 
μητέρα μου Εὐαγγελία καί τήν ἀδελφή μου Μα-

ρία διότι ἐστάθησαν δίπλα στόν ἀγῶνα πού εἶναι 
γεμάτος καί ἀπό πόνο καί ἀπό λύπη καί ἀπό 
ἀγωνία. Νά ἐκφράσω εὐχαριστίες πρός τόν 
πολλαπλῶς εὐεργετήσαντά με Παναγιώτατον 
Μητροπολίτην Θεσσαλονίκης κ.κ. Ἀνθιμον. Πα-
ναγιώτατε, σέ μία στιγμή δοκιμασίας τῆς ζωῆς 
μου, ὅταν εἶχα χάσει τόν γέροντά μου ἤρθατε και 
σταθήκατε δίπλα μου, ἀκλόνητος στῦλος, μαρ-
τυρία ἀγάπης, στοργῆς καί προστασίας. Σταθή-
κατε καί μέ χειραγωγήσατε μέ τήν προσωπική 
σας βιωματική ἀρετή, μέ τό παράδειγμά σας, μέ 
τήν καλοσύνης σας, μέ τήν προσευχή σας. Σᾶς 
εἶμαι εὐγνώμων διότι πλησίον σας πολλά 
ἐδιδάχθην καί δέν θά λησμονήσω ποτέ τά ὅσα 
ἐπράξατε γιά μένα μέχρι νά ἔρθει αὐτή ἡ στιγμή 
τῆς ζωῆς μου. Σᾶς εἶμαι διά βίου εὐγνώμων καί 
πάντοτε θά μνημονεύω με πολύ σεβασμό καί 
ἀγάπη τό σεπτόν ὄνομά σας καί ποτέ δέν θά ξε-
χάσω τούς ἀγῶνες σας γιά τήν ἐκκλησία μας, 
ἀγῶνες πού εἴχατε δώσει ἀπό κοινοῦ μέ τόν μα-
καριώτατο ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν κ.κ. Ἱερώνυμο 
καί μέ τόν μακαριστό Αρχιεπίσκοπο κ. Χριστό-
δουλο. Οἱ τρεῖς σας μαζί σηκώσατε πολλά βάρη 
καί φορτία καί δώσατε τή μαρτυρία τῆς 
ἀγωνιζομένης ἐκκλησίας, τῆς ἐκκλησίας πού 
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ἀγωνίζεται για τό λαό της, γιατί ἡ ἐκκλησία δέν 
εἶναι ξεχωριστή ἀπό τό λαό. Ἡ ἐκκλησία τοῦ 
Χριστοῦ στήν ὀρθόδοξη Ἑλλάδα εἶναι ὁ ἴδιος ὁ 
λαός μας. Γι’ αὐτό καί ἡ ἀγάπη σας γιά τή Μακε-
δονία, γιά τά δίκαια τοῦ λαοῦ μας πού κάθε φορά 
ὁμιλεῖτε καί ἐπιμένετε καί πού ἴσως κάποιους 
ἐνοχλεῖ αὐτή ἡ φωνή εἶναι μία φωνή ἀγάπης, δέν 
εἶναι φωνή πού ἔρχεται να διαιρέσει, εἶναι φωνή 
πού ἔρχεται ἀκριβῶς να ἀφυπνίσει καί νά μᾶς 
δώσει τό μήνυμα ὅτι πρέπει νά κρατήσουμε αὐτό 
πού ἔχουμε, νά σεβαστοῦμε τήν παράδοση καί 
τήν παρακαταθήκη. Μακαριώτατε, οἱ λόγοι τῆς 
εὐχαριστίας πρίν κορυφωθοῦν στό σεπτό σας 
πρόσωπο, ἐπιτρέψατέ μου νά ἀναφερθοῦν στή 
σεπτή κορυφή, στόν Παναγιώτατο Οἰκουμενικό 
Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο ὁ ὁποῖος πάλιν και 
πολλάκις ἐξεδήλωσε τήν ἀγάπην καί τήν 
ἐπιθυμίαν του πρός τό πρόσωπόν μου καί 
ἐξέφρασε τήν εὐχήν του γι’ αὐτήν τήν στιγμήν 
τήν ἱεράν τήν ὁποίαν ζῶ. Τόν εὐχαριστῶ και 
ὑπόσχομαι ἐδῶ ἀπό τόν ναόν τοῦ Ἁγίου Δημη-
τρίου ὅτι θά προσπαθήσω νά ἀνταποκριθῶ στίς 
ἀπαιτήσεις τῆς μεγάλης του Χριστοῦ ἐκκλησίας 
πού εἶναι ἡ τροφός τοῦ γένους ἔχοντας μέσα 
στήν συνείδησή μου τή φλόγα ἀναμμένη τῆς πί-

στεως καί πάντοτε ἀνύστακτο τό ἐνδιαφέρον γιά 
τά μεγάλα ἰδεώδη πού χάρισε ἡ μητέρα ἐκκλησία 
στό γένος μας καί πού εἶναι ἡ γλῶσσα μας, πού 
εἶναι ἡ ἐλευθερία μας, πού εἶναι ἡ ὑπόστασίς 
μας ὡς ἔθνος καί ὡς γένος. Θά ἤμουν ἐπιλήσμων 
καί ἀγνώμων ἄν αὐτή τή στιγμή δέν ἔλεγα ἕνα 
μεγάλο εὐχαριστῶ στούς πατέρες τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεως Θεσσαλονίκης πού μαζί τους συνυ-
πηρέτησα 28 ὁλόκληρα χρόνια μαζί ἑνωμένοι, 
ἀγαπημένοι γιά τόν κοινό σκοπό. Τούς 
εὐχαριστῶ, τούς εὐγνωμονῶ γιά τή συμπαρά-
στασή τους. Ζητῶ συγνώμη ἄν καμιά φορά στά 
ὑπηρεσιακά μου καθήκοντα ὑπῆρξα λίγο 
αὐστηρός. Εὐχαριστῶ τίς ἀρχές καί τίς ἐξουσίες 
τοῦ τόπου, τόν κ. Βενιζέλο, τόν ὑπουργό Ἄμυνας 
καί ἐκπρόσωπο τῆς κυβερνήσεως, τόν κ. Παπα-
θεμελή, τό δημοτικό συμβούλιο, τίς νομαρχιακές 
ἀρχές. Νά μέ συγχωρεῖτε διότι δέν σᾶς βλέπω 
αὐτή τή στιγμή, δέν ἔχω ἐποπτεία, δεν μπορῶ νά 
σᾶς δῶ γιά νά σᾶς προσφωνήσω. Εἶστε ὅλοι προ-
σφωνητοί, ἀγαπητοί, ὁ δήμαρχος τοῦ Λαγκαδᾶ 
πού βρίσκεται ἐδῶ καί οἱ ἄλλοι δήμαρχοι τῆς Μη-
τροπόλεως Λαγκαδᾶ. Προς ὅλους ἕνα μεγάλο 
εὐχαριστῶ. Ἕνα μεγάλο εὐχαριστῶ σ’αὐτόν τόν 
λαό τοῦ Θεοῦ πού σήμερα βρίσκεται ἐδῶ στό ναό.
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Κάθε Κυριακή μακαριώτατε εἶχα τήν τιμή 
και τήν εὐλογία νά τόν διακονῶ ἐδῶ στόν ναό 
τοῦ πολιούχου μας. Λαέ τοῦ Θεοῦ ἀγαπημένε, 
εὐχαριστῶ διότι μέ ἠγάπησες, εὐχαριστῶ δι-
ότι μέ ἀνέχτηκες, σ’ εὐχαριστῶ διότι σήμερα 
προσεύχεσαι γιά τήν ἐλαχιστότητά μου.

Πατέρες καί ἀδερφοί αὐτή τή στιγμή, προε-
τοιμάζομαι νά εἰσέλθω εἰς τά Ἅγια τῶν Ἁγίων. 
Θά ἤθελα τήν ὥρα πού θά γονατίσω ἡ καρδιά 
μου νά εἶναι ἀπηλαγμένη ἀπό κάθε βάρος. Γι’ 
αὐτό ἄν κάποιον ἀπ’ ὅλους σας ἐπίκρανα ἤ 
στεναχώρησα ζητῶ τήν συγνώμην. Καί αὐτό 
εἶναι ἀμφίδρομο. Καί ἄν κάποιος με ἐλύπησε 
γιά ὁποιονδήποτε λόγον καί ὁποιονδήποτε 
χρόνον, μέσα ἀπό τήν καρδιά μου ἔχει τή συ-
γνώμη τῆς ἀγάπης τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. 
Μακαριώτατε Πάτερ καί Δέσποτα καί πάλιν 
σᾶς εὐχαριστῶ διότι ὑπεβλήθητε εἰς τόν κό-
πον νά ἔλθετε ἀπό τήν Ἀθῆνα, διά νά τελέσετε 
ἐδῶ στήν Θεσσαλονίκη τήν εἰς ἐπίσκοπον χει-
ροτονίαν μου ἀνταποκρινόμενος στό αἴτημα 
τοῦ γέροντός μου, ἁγίου Θεσσαλονίκης. Σᾶς 
εὐχαριστῶ καί σᾶς ὑπόσχομαι ὅτι θά πράξω 
πᾶν τό δυνατόν νά μήν διαψεύσω οὔτε τάς 
προσωπικάς σας προσδοκίας, οὔτε τάς προσ-
δοκίας τῆς σεπτῆς ἱεραρχίας τῆς ἐκκλησίας 
τῆς Ἑλλάδος.

“ Ἰδού ὁ δοῦλος Κυρίου
γένοιτο μοί κατά τό ρῆμα του.”
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Μέ ἰδιαίτερη λαμπρότητα καί βυζαντινή 
μεγαλοπρέπεια πραγματοποιήθηκε τό 
Σάββατο 5 Ἰουνίου ἐ.ἔ. ἡ ἐνθρόνιση τοῦ 
νέου Μητροπολίτου Λαγκαδᾶ κ. Ἰωάννου. 
Ὁ λαός τῆς ἐπαρχίας Λαγκαδᾶ μέσα σέ 
ἔντονο ἑορταστικό κλῖμα ὑποδέχθηκε μέ 
αἰσθήματα χαρᾶς, ἐνθουσιασμοῦ καί συ-
γκινήσεως τό νέο Ποιμενάρχη του, τόν 
ὁποῖον συνόδευσαν στή Λαγκαδιανή γῆ ὁ 
Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν 
καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος καί 
ὁ Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσ-
σαλονίκης κ.κ. Ἄνθιμος. Στά ὅρια τῆς 
Μητροπόλεως μας, στήν θέση Δερβένι 
ὑποδέχθηκαν τον νέο Ἐπίσκοπο ὁ Γενι-
κός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως Πρωτ. Ἀναστάσιος Πα-
ρούτογλου, ἐκπρόσωπος τοῦ Ἱεροῦ Κλή-
ρου, ὁ Δήμαρχος Λαγκαδᾶ κ. Ἰωάννης 
Καραγιάννης, ἐπικεφαλής ὅλων τῶν Δη-
μάρχων τῆς ἐπαρχίας καί ἄλλοι ἐπίσημοι. 
Στήν πλατεια τῆς πόλεως, ἡ ὁποία εἶχε 

ἑτοιμασθεῖ καί εἶχε εὐπρεπισθεῖ γι’ 
αὐτόν τόν λόγο, ἀνέμεναν τόν νέο Μη-
τροπολίτη ὁ Τοποτηρητής τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεως Λαγκαδᾶ σεβ. Μητροπολίτης 
Ἱερισσοῦ, Ἁγ. Ὄρους καί Ἀρδαμερίου κ. 
Νικόδημος, οἱ Σεβ. Μητροπολίτες Φι-
λίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου κ. Προ-
κόπιος, Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς 
κ. Προκόπιος, Ζακύνθου κ. Χρυσόστο-
μος, Λαρίσης καί Τυρνάβου κ. Ἰγνάτιος, 
Καισαριανῆς, Βύρωνος καί Ὑμηττοῦ κ. 
Δανιήλ, Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου 
καί Βιάννου κ. Ἀνδρέας (Ἐκκλησία Κρή-
της), Σερρῶν καί Νιγρίτης κ. Θεολόγος, 
Σιδηροκάστρου κ. Μακάριος, Κερκύρας 
καί Παξῶν κ. Νεκτάριος, Κορίνθου κ. 
Διονύσιος, Φιλαδελφείας κ.κ. Μελίτων 
(Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον Κωνστα-
ντινουπόλεως), Εἰρηνουπόλεως κ. Δη-
μήτριος (Πατριαρχεῖον Ἀλεξανδρείας) 
Ναζαρέτ κ. Κυριακός (Πατριαρχεῖο 
Ἱεροσολύμων), Νευροκοπίου κ. Ναθανα-

ΧΡΟΝΙΚΟ ΕΝΘΡΟΝΙΣΕΩΣ ΤΟΥ 
ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ 

ΛΑΓΚΑΔΑ κ.κ. ΙΩΑΝΝΟΥ
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ήλ (Πατριαρχεῖον Βουλγαρίας), ὅλος ὁ Κλῆρος 
τῆς Μητροπόλεως ντυμένος μέ λευκά ἄμφια, 
οἱ βουλευτές τῆς ἐπαρχίας, πολιτικές, στρατι-
ωτικές καί δικαστκές ἀρχές τοῦ Δήμου Λαγκα-
δά, καθηγητές Πανεπιστημίου, καί πλῆθος 
πιστῶν, πού ἀφήχθησαν ἀπό ὅλα τά σημεῖα 
τῆς ἐπαρχίας καί ἀπό ὁλόκληρη τήν Θεσσαλο-
νίκη. Κατά τή διαδρομή ἀπό τό Δερβένι πρός 
τό Λαγκαδᾶ ἦταν μιά «διαδρομή θριάμβου». 
Ὅλοι οἱ κάτοικοι τῶν χωριῶν πού βρίσκονταν 
καθ’ ὁδόν, εἶχαν ἐξέλθει καί ἐπευφημοῦσαν τό 
νέο Μητροπολίτη, δείχνοντας πρός αὐτόν τό 
σεβασμό καί τήν ἀγάπη τους. Καθ’ ὁδόν καί 
στή θέση «ΑΓΝΟ» τήν πομπή περίμεναν οἱ μο-
τοσυκλετιστές τοῦ Λαγκαδᾶ. Τά παλλικάρια 
αὐτά μέ τίς μεγάλου κυβισμοῦ μηχανές τους 
καί μέ βυζαντινές σημαῖες στά χέρια προπο-
ρευόμενοι συνόδευσαν τιμητικά τό νέο Μητρο-
πολίτη μέχρι τό Λαγκαδᾶ, δείχνοντας ἔτσι πώς 
οί νέοι τοῦ Λαγκαδᾶ βρίσκονται κοντά στό νέο 
Ποιμενάρχη τους, ὁ ὁποῖος λόγῳ ἀγάπης καί 
ἐμπειρίας γνωρίζει ἄριστα τήν ποιμαντική τῶν 
νέων. Μέ τήν ἄφιξη τῆς ἐπίσημης πομπῆς στό 
χῶρο τῆς ὑποδοχῆς τό πλῆθος, πού εἶχε κατα-
κλύσει κάθε σημεῖο τοῦ εὐρύτερου χώρου τῆς 

πλατείας καί τῶν γύρωθεν ὁδῶν, ξέσπασε σέ 
ἐνθουσιώδεις ἐκδηλώσεις. Ὁ Σεβασμιώτατος 
βαθύτατα συγκινημένος ἀπό τόν παλμό τοῦ 
κόσμου, εὐλογοῦσε τά πλήθη, ἐνῶ ἡ περιοχή 
ἐσείετο ἀπό τά διαρκῆ χειροκροτήματα καί τή 
ἰαχή «ΑΞΙΟΣ». Ἀκολούθως ὁ Σεβασμιώτατος 
περιεβλήθη τόν Ἀρχιερατικό του μανδύα καί 
ἀφοῦ ὁ Σεβ. Τοποτηρητής τοῦ παρέδωσε τήν 
Ποιμαντορική Ράβδο, ἀνέβηκε μαζί μέ τόν 
Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί πά-
σης Ἑλλάδος, τόν Παναγιώτατο Μητροπολίτη 
Θεσσαλονίκης καί τό Δήμαρχο Λαγκαδᾶ στήν 
εὐπρεπισμένη ἐξέδρα τῆς πλατείας, ὅπου καί 
τόν προσφώνησε μέ παλμό ὁ Δήμαρχος τῆς 
Λαγκαδιανῆς πρωτεύουσας, ὁ ὁποῖος καλωσό-
ρισε μέ θερμά λόγια τό νέο Μητροπολίτη καί τοῦ 
πρόσφερε ἕνα ἀργυρό ἐγκόλπιο. Ὁ Σεβασμι-
ώτατος Ποιμενάρχης μας ἐντυπωσιασμένος 
ἀπό τή θερμή ὑποδοχή, ἀντιφώνησε μέ γεμά-
τα ἔμπνευση, ἐλπίδα καί ἀγάπη λόγια. Στή συ-
νέχεια σχηματίστηκε μεγαλοπρεπής πομπή, 
ἡ ὁποία κατευθύνθηκε πρός τόν κατάμεστο 
ἀπό κόσμο Ναό τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς γιά 
τήν τελετή τῆς ἐνθρονίσεως. Ὁ δρόμος ἀπό 
τόν τόπο ὑποδοχῆς μέχρι τό Μητροπολιτικό 
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Ναό ἦταν στρωμένος μέ δάφνες. Χριστιανοί 
ἀπό τά κατάμεστα μπαλκόνια, κατά μῆκος 
τοῦ δρόμου, ἔρραιναν μέ ἄνθη τό νέο Ποιμε-
νάρχη, ὁ ὁποῖος διαρκῶς εὐλογοῦσε τά πλήθη 
τῶν πιστῶν, ἐνῶ παντοῦ ἦταν ἀναρτημένα 
πανώ μέ τήν ἐπιγραφή «ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΣ 
Ο ΕΡΧΟΜΕΝΟΣ». Καθ’ ὅλη τή διάρκεια τῆς 
πομπῆς, οἱ καμπάνες τῶν ἐκκλησιῶν τῆς πό-
λεως κτυποῦσαν χαρμόσυνα, ἐνῶ τά πλήθη 
τοῦ κόσμου ἐπευφημοῦσαν ἐνθουσιωδῶς τό 
νέο Μητροπολίτη μας κραυγάζοντας τό «ΑΞΙ-
ΟΣ». Εἰσερχόμενος ὁ Σεβασμιώτατος στόν κα-
τάμεστο Ἱερό Ναό προσκύνησε μετ’ εὐλαβείας 
καί συγκινήσεως τήν μεγαλοπρεπῆ εἰκόνα τῆς 
Παναγίας Πορταϊτίσσης, ἡ ὁποία εὐρίσκεται 
στά ἀριστερά τοῦ νάρθηκα τοῦ Ναοῦ καί τήν 
ὁποία ἰδιαιτέρως τιμᾶ καί εὐλαβεῖται ὁ νέος 
Ποιμενάρχης μας. Κατόπιν τελέσθηκε κατά 
τήν ἐκκλησιαστική τάξη καί μέ κάθε μεγα-
λοπρέπεια ἡ τελετή τῆς ἐνθρονίσεως, κατά 
τή διάρκεια τῆς ὁποίας ἀνεγνώσθη ἀπό τόν 
Ἀρχιγραμματεύοντα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος Πανοσιολογιώτατο. 

Ἀρχιμ. Μᾶρκο Βασιλάκη τό Προεδρικό Διά-
ταγμα ἀναγνωρίσεως καί καταστάσεως τοῦ 
νέου Μητροπολίτου καί ἡ ἐγκύκλιος τῆς Ἱερᾶς 
Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Στή συ-
νέχεια ἐψάλη ἡ Ἀκολουθία τῆς Ἐνθρονίσεως. 
Ακολούθως προσφώνησαν τον Σεβασμιώτατο 
Ποιμενάρχη, ὁ Παναγιώτατος Μητροπολίτης 
Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμος, ὡς ἐκπρόσωπος 
τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου 
κ.κ. Βαρθολομαίου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητρο-
πολίτης Εἰρηνουπόλεως κ.κ. Δημήτριος, ὡς 
ἐκπρόσωπος τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου 
Ἀλεξανδρείας κ. Θεοδώρου, ὁ Σεβ. Μητροπολί-
της Ναζαρέτ κ. Κυριακός, ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ 
Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ. 
Θεοφίλου, ὁ μέχρι τότε Τοποτηρητής τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως Σεβ. Μητροπολίτης Ἱερισσοῦ, 
Ἁγ. Ὄρους καί Ἀρδαμερίου κ. Νικόδημος, ὁ 
Γεν. Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς Μητροπό-
λεως Αἰδεσιμολ. Πρωτ. Ἀναστάσιος Παρούτο-
γλου, ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ προσφέροντας 
στό νέο Ποιμενάρχη ἐκ μέρους ὁλοκλήρου τοῦ 
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Κλήρου, Ποιμαντορικήν Ράβδον καθώς καί 
ὁ Νομάρχης Θεσσαλονίκης κ. Παναγιώτης 
Ψωμιάδης. Ἡ λαμπρή τελετή ἐστέφθη μέ τόν 
ἐμπνευσμένο καί ἐλπιδοφόρο Ἐνθρονιστήριο 
Λόγο τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας, 
ὁ ὁποῖος, σημειωτέον ὅτι τόν ἐξεφώνησεν ἀπό 
στήθους. Κατόπιν παρετέθη ὑπό τοῦ Δημάρ-
χου Λαγκαδᾶ κ. Ἰωάννου Καραγιάννη ἐπίσημο 
δεῖπνο στήν πολυτελῆ αἴθουσα «ΜΥΓΔΟΝΙΑ» 
τῶν Λουτρῶν Λαγκαδᾶ. Στό δεῖπνο παρεκά-

θησαν οἱ Ἁρχιερεῖς, ὁ Κλῆρος, οἱ ἐπίσημοι, πού 
εἶχαν ἔρθει γιά τήν ἐνθρόνιση, καί οἱ προσκε-
κλημένοι. Ὁ δέ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης 
μας ἐδώρισε πρός ἅπαντας πού παρεκάθησαν 
στό δεῖπνο, θαυμάσιο ἀναμνηστικό δῶρο τῆς 
ἐνθρονίσεως μέ τήν εἰκόνα τῆς Ἀναστάσεως 
τοῦ Κυρίου, ἀντίγραφο ἀπό παλαιό Εὐαγγέλιο 
πού φυλάσσεται στήν Κειμηλιοθήκη τοῦ Ἱεροῦ 
Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς 
Λαγκαδᾶ. 
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Ιστορική μέρα για την Επαρχία μας σή-
μερα, να σας έχουμε όλους συγκοινωνούς 
και συνεορταστές στη χαρά της τοπικής μας 
εκκλησίας. Η οποιαδήποτε εκλογή, αλλά 
ιδιαίτερα η εκλογή ενός Μητροπολίτου, ση-
ματοδοτεί της έναρξη μας νέας ημέρας, το 
ξεκίνημα μιας νέας πορείας, τη χάραξη ενός 
καινούργιου δρόμου στην ιστορική πορεία 
της πόλης, την αναπτέρωση των ελπίδων, 
τον οραματισμό μιας καινούργιας ζωής. Θέ-
λουμε να πιστεύουμε πως η παρουσία σας 
εδώ Μακαριώτατε και Σεβασμιώτατοι, ση-
μαίνει την έναρξη αυτής ακριβώς της νέας 
ημέρας για τον τόπο μας και οι προσευχές 
Σας θα συμβάλουν στο καλό ξεκίνημα και 
στην απρόσκοπτη πορεία της τοπικής μας 
Εκκλησίας, υπό την εμπνευσμένη ποιμα-

ντορία του νέου μας Μητροπολίτου, του 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαγκαδά κ. 
Ιωάννη, ο οποίος εξελέγη για να αναλάβει 
την ευθύνη και να ιχνηλατήσει την πορεία 
του λαού μας, προς αυτό που η εκκλησία 
έχει θέσει ως στόχο και πορεία ζωής. Σεβα-
σμιώτατε Μητροπολίτη Λαγκαδά κ. Ιωάννη, 
Επίσκοπε και Πατέρα μας. Σας υποδεχόμα-
στε σήμερα στον Λαγκαδά, με αισθήματα 
χαράς και συγκίνησης, γιατί η παρουσία 
Σας ανάμεσά μας, δεν έγινε χωρίς το θέ-
λημα του Θεού και βέβαια με την ψήφο της 
σεπτής Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλά-
δος, αναλαμβάνετε από σήμερα έναν ρόλο 
ιδιαίτερα δύσκολο στους καιρούς μας, τον 
ρόλο του Πατέρα μιας επαρχίας, μιας κοινό-
τητας εκκλησιαστικής, ενός λαού που ξέρει 

Μακαριώτατε 
Σεβασμιώτατε εκπρόσωπε του Οικουμενικού Πατριάρχη 

Σεβασμιώτατε εκπρόσωποι των άλλων Ορθοδόξων Εκκλησιών 
Κύριε εκπρόσωπε της Κυβέρνησης , της Νομαρχίας και της Τοπικής αυτοδιοίκησης

Λαέ της Επαρχίας Λαγκαδά.

ΠροσφΩνηση ΔημΑρχου ΛαγκαδΑ
κ. ΙωΑννη ΚαραγιΑννη
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να τιμά και να σέβεται, όσα οι πατέρες μας όρισαν 
ως παρακαταθήκη. Στο πρόσωπό σας λοιπόν είναι 
τα βλέμματά μας,διαβάστε τη χαρά, διαβάστε τη 
συγκίνηση, διαβάστε τη προσμονή και την ελπίδα 
για μια νέα αρχή, για ένα καινούργιο ξεκίνημα, για 
ένα νέο επαναπροσδιορισμό των σχέσεων Εκκλη-
σίας και λαού, για μια νέα σχέση Επισκόπου – Πα-
τέρα – Λαού. Οι δύσκολες εποχές που διανύουμε 
και θα διανύσουμε είναι πλέον θέλημα Θεού να τις 
περάσουμε μαζί. Στη Σεβασμιότητά σας λοιπόν, 
αναζητούμε τον ηγέτη, τον Επίσκοπο, μα πάνω απ’ 
όλα τον Πατέρα. Και το εννοούμε αυτό με όλη τη 
σημασία της λέξεως, γιατί στους καιρούς μας που 
τα προβλήματα καθημερινά ταλανίζουν τον άν-
θρωπο, πολλοί είναι αυτοί που αισθάνονται την 
πνευματική ορφάνια και αναζητούν στην Εκκλη-
σία πλέον το στήριγμα και το έλεος της. Η επαρχία 
μας, είναι μια ήρεμη περιοχή, με καταπληκτικούς 
ανθρώπους, αλλά και με πολλά οξυμένα προβλή-
ματα. Εμάς τους πολιτικούς που μας έταξε ο λαός 

στο να τον υπηρετούμε και Εσάς που σας έταξε ο 
Θεός και η Εκκλησία στο να τον διακονήσετε, οι 
δρόμοι μας όχι μόνο συγκλίνουν αλλά και αλλη-
λοπεριχωρούνται, ο δρόμος μας κοινός, οι αγωνίες 
κοινές, άρα το μόνο που μένει είναι από σήμερα κι 
όλας, Εσείς μεν να ζωστείτε το Λέντιο της διακο-
νίας και εμείς θα σταθούμε δίπλα σας, όλοι μαζί 
Κλήρος και Λαός για να πορευθούμε μαζί. Κλήρος, 
Λαός, Νεολαία περιμένουμε τρία βασικά πράγμα-
τα από Σας. Πρώτον ΑΓΑΠΗ, δεύτερον ΑΓΑΠΗ 
τρίτον ΑΓΑΠΗ. Γιατί ο Θεός μόνο από αγάπη ήρθε 
στον κόσμο και μόνο ως αγάπη εκφράστηκε. 

Σεβασμιώτατε Μητροπολίτη μας κ. Ιωάννη, σας 
καλωσορίζουμε στην επαρχία μας, σας ευχόμαστε 
να έχετε υγεία και ευλογία από τον Θεό και ευχό-
μαστε η ποιμαντορία Σας, να είναι συνέχεια όλων 
εκείνων των μακαρίων προκατόχων σας, που δια-
κόνησαν αυτό το λαό, τον οποίον Σας εμπιστεύεται 
σήμερα η Εκκλησία. 

Καλή δύναμη στο έργο σας.
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Εἶναι ἀνέκφραστη ἡ χαρά καί βαθύτατη ἡ 
συγκίνηση, τήν ὁποίαν αἰσθανόμεθα πά-
ντες, κατά τήν εὔσημη καί ἱστορική αὐτή 
ἡμέρα, κατά τήν ὁποία «ἐν πανδήμῳ ἑορτῇ 
καί μεγάλῃ τιμῇ ὥδευσεν ἐν μέσῳ λαοῦ 
ἠγαπημένου τοῦ Κυρίου ὁ Σεπτός ἡμῶν Δε-
σπότης καί Ποιμενάρχης, ἀνελθών ἐπί τοῦ 
θρόνου αὐτοῦ». Δικαιολογημένη, λοιπόν, 
πλήρως ἡ διακατέχουσα τίς καρδιές μας 
συγκίνηση καί χαρά γιά τά ἐκκλησιαστικά 
αὐτά γεγονότα, τά ὁποῖα πανηγυρικῶς 
ἑορτάζομεν σήμερον. Μετά τή θλίψη καί 
τή συντριβή, τήν ὁποίαν προκάλεσε ἡ εἰς 
Κύριον ἐκδημία τοῦ ἀοιδίμου Μητροπο-
λίτου Λαγκαδᾶ κυροῦ Σπυρίδωνος, ἡ το-
πική Ἐκκλησία μας αἰσθάνεται χαρά καί 
ἀσφάλεια μέ τήν ἐκλογή τοιούτου ἀξίου δι-
αδόχου εἰς τόν κενωθέντα αὐτῆς θρόνον. Μέ 
τά διακρίνοντα τόν νέο Ποιμενάρχη μας τά-
λαντα, τή μόρφωση, τήν ἰσχυρή προσωπικό-
τητα, τήν κηρυκτική πεῖρα, τό ἐκκλησιαστικό 
ἦθος καί τή θεολογική κατάρτιση καί διά-
σταση, μέλλει νά προσθέσει μία ἀκόμη χρυ-
σή σελίδα στήν ἱστορία τῆς Λαγκαδιανῆς 
γῆς. «Ὡς δρόσος, λοιπόν, ἀερμών ἡ καταβαί-
νουσα ἐπί τά ὄρη Σιών και ὡς αὔρα γλυκεῖα, 

ἔνθα ὁ Κύριος διώδευσεν ἀνά τούς πνευ-
ματικούς τούτους ὁρίζοντας» ἀκούσθηκε, 
Σεβασμιώτατε Δέσποτα, ἡ ἐκλογή Σας 
ὡς Μητροπολίτου Λαγκαδᾶ, ἡ δέ προτρέ-
ξασα καλόηχος φήμη, γέμισε τίς καρδιές 
ὅλων ἀπροσμέτρητη χαρά καί ἀγαλλίαση, 
ὥστε ἱερός Κλῆρος καί περιούσιος τοῦ Θεοῦ 
λαός τῆς εὐλογημένης ταύτης Μητροπόλε-
ως, δικαίως ἐγκαυχώμενοι νά ἀναφωνοῦν 
μετά τοῦ ἱδρυτοῦ τῆς Ἐκκλησίας ταύτης 
Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν τοῦ Οὐρανοβάμονος 
θείου Παύλου, «Τοιοῦτος ἡμῖν ἔπρεπεν 
Ἀρχιερεύς». Καί δικαίως καί λίαν ἐπαξίως ἡ 
Μήτηρ τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία Σᾶς ἐξέλεξε 
ποιμένα καί προστάτη πνευματικό τῆς 
ἱερᾶς ταύτης ὁλκάδος. Διότι στό σεπτό πρό-
σωπό Σας ἐγνώρισε τόν ἀκαταπόνητο καί 
ἀκάματο Διάκονο τοῦ Εὐαγγελίου καί δι-
απρύσιο κήρυκα τῶν θείων ἐπιταγῶν, τόν 
ἄξιο καί ἱκανό ἐργάτη στόν ἀμπελῶνα τοῦ 
Κυρίου. Καί εἴμαστε ὅλοι πεπεισμένοι, ὅτι 
θά ποιμάνετε τό ἐμπιστευθέν σέ Σᾶς λο-
γικό ποίμνιο ὡς ἄριστος οἰακοστρόφος, 
θεαρέστως καί θεοφιλῶς, γιά τήν πνευμα-καί θεοφιλῶς, γιά τήν πνευμα-
τική, κοινωνική καί πολιτιστική προαγωγή 
αὐτοῦ. Ἐπιλείψει με ὁ χρόνος διηγούμενον 

«Δεῦτε ἀγαλλιασώμεθα τῷ Κυρίῳ, 
ἀλαλάξωμεν τῷ Θεῷ τῷ Σωτῆρι ἡμῶν» ( Ψαλμ. 94,1).

Προσφώνησις τοῦ Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου 

Πρωτ. Ἀναστασίου Παρούτογλου 
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περί τῆς καρποφόρου ποιμαντικῆς Σας πορείας 
καί τῆς ὑπό πάντων ἐκτιμηθείσης Ἐκκλησιαστικῆς 
καί Ἐθνικῆς δράσεώς Σας. Καί λέγομεν: «ἐτέθη 
ἤδη ὁ λύχνος ἐπί τήν λυχνίαν τῆς Ἱερᾶς Μητρο-
πόλεως Λαγκαδᾶ». Καλεῖσθε μέ τόν πλοῦτο τῶν 
ποιμαντορικῶν χαρισμάτων Σας, νά ὁδηγήσετε τόν 
εὐλογημένο τοῦτο καί τίμιο λαό εἰς νομάς σωτηρί-
ους. Καλεῖσθε ἀπό τῆς πνευματικῆς καί ἐθνικῆς 
ταύτης θέσεως, ἔχοντας ἀμέριστη τήν συμπαρά-
σταση τοῦ εὐσεβοῦς Σας ποιμνίου, νά συνεχίσε-
τε τό ὑπέροχο καί σπουδαῖο ἔργο τοῦ διαπρεποῦς 
καί μεγαλόπνοου προκατόχου Σας Μητροπολίτου 
Λαγκαδᾶ κυροῦ Σπυρίδωνος, ὁ ὁποῖος παρέλαβε 
τήν ἐπανιδρυθεῖσα καί ἄσημη αὐτή Μητρόπολη 
σέ δύσκολους καί χαλεπούς καιρούς καί ποιμαίνο-
ντάς την ἐπί 42 συναπτά ἔτη τήν ἀνέδειξε ὡς μία 
ἐκ τῶν σπουδαιοτέρων Μητροπόλεων τῶν Νέων 
Χωρῶν τῆς κατ’ Ἑλλάδα Ἐκκλησίας καί ὁ ὁποῖος, 
πρέπει νά τό ἀναφέρωμεν, ὅτι Σᾶς ἐκτιμοῦσε καί 
Σᾶς ἀγαποῦσε ὅλως ἰδιαιτέρως. Ὁ θεοσεβής αὐτός 
λαός, γαλουχημένος μέ τά νάματα τῆς ἀμωμήτου 
πίστεώς μας καί διατηρήσας ἀλώβητη τήν παρά-
δοση τῶν προγόνων του, τιμᾶ καί γεραίρει τήν πε-
ρισπούδαστη Σεβασμιότητά Σας, «ἱσταμένην ἐπί 
τοῦ θρόνου αὐτῆς καί ἐπευλογοῦσαν αὐτόν». Τό 
ποίμνιο τῆς θεοσώστου αὐτῆς ἐπαρχίας, Κλῆρος 
καί λαός, Σᾶς ὑποβάλλει εὐλαβῶς τόν βαθύτατο 
σεβασμό, ἀπονέμει τήν προσήκουσα τιμή καί προ-
σφέρεται ὁλοκάρδια, διά νά καθοδηγῆται εἰς νομάς 

σωτηρίους. Ἔχετε τήν ἄκραν αὐτοῦ θεοσέβεια καί 
εὐπείθεια, τήν υιική αὐτοῦ ἀγάπη καί ἀφοσίωση. 
Ἀναμένει ἀπό Ἐσᾶς νά ἀκούσει τήν πατρικήν Σας 
φιλόστοργη λαλιά, τά θεῖα Σας κελεύσματα, εἰς τά 
ὁποῖα θά πειθαρχήσει πλήρως, εὔχεται δέ διαπύρως 
εὐδόκιμη καί μακράν ποιμαντορίαν. Ἡ μέχρι τοῦδε 
θεάρεστος διακονία Σας στήν Ἁγιώτατη Ἐκκλησία, 
οἱ πολλές Σας ἀρετές καί ὁ ἔνθεος ζῆλός Σας, ὡς 
καί οἱ περί τήν ἐκκλησιαστική διοίκηση ἱκανότητες, 
προοιωνίζουν γόνιμο καί καρποφόρο τό ποιμα-
ντικό ἔργο Σας. Ἐμεῖς οἱ κληρικοί Σας καί τό ποί-
μνιό Σας αἰσθανόμεθα, ἀναγνωρίζομεν καί Σᾶς 
ἀποδεχόμεθα, ὡς Ἐπίσκοπον καί Πατέρα καί κατα-
θέτομεν ἐνώπιόν Σας τόν σεβασμό, τήν ἀγάπη, τήν 
ὑπακοή καί τήν ἐργασία ἐν συνεργασίᾳ, «προσέχο-
ντες δέ καί ἐναρμονιζόμενοι οἱ πάντες τῷ ἐπισκόπῳ 
ὡς χορδαί κιθάρᾳ», διότι ὁ ἐπίσκοπος «ἐστίν ὁ πε-
πιστευμένος τόν λαόν Κυρίου καί τόν ὑπέρ τῶν 
ψυχῶν αὐτῶν λόγον ἀπαιτησόμενος». Σεβασμιώ-
τατε Ποιμενάρχα, ὡς ἐλάχιστον δεῖγμα ἀγάπης, 
τιμῆς καί σεβασμοῦ, δεχθεῖτε ἐκ μέρους τοῦ Ἱεροῦ 
Κλήρου τῆς Μητροπόλεως τήν ποιμαντορική ρά-
βδο, «διά νά ποιμάνετε τό ἐμπιστευθέν Ὑμῖν ποίμνι-
ον καί νά τό ὁδηγήσητε εἰς νομάς σωτηρίους». Ὡς 
εὖ παρέστητε, Σεβασμιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα. 
Ὡς ὡραῖοι οἱ πόδες τοῦ εὐαγγελιζομένου εἰρήνην, 
τοῦ εὐαγγελιζομένου ἀγαθά τῷ λαῷ αὐτοῦ. 
ΑΞΙΟΣ
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«Το Πνεύμα το άγιον έθετο επισκόπους ποι-
μαίνειν την εκκλησίαν του Χριστού». Αυτή η 
ρήσις η θεόπνευστος αποτελεί και το οροθέ-
σιο επί του οποίου στηρίζεται και αναπτύσσε-
ται η έννοια της επισκοπικής μαρτυρίας καί 
διακονίας μέσα στην πορεία της ζωής της εκ-
κλησίας. Είναι ακριβώς αυτή η ρήσις η οποία 
οριοθετεί την έννοιαν της διαποιμάνσεως, ως 
βασικής προϋποθέσεως, διά το έργο της σω-
τηρίας το οποίον ενεργείται μέσα στη ζωή της 
Αγίας μας εκκλησίας δια της παρουσίας του 
Παρακλήτου. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός 
απευθυνόμενος προς τους αγίους μαθητάς 
και αποστόλους είπε: «Καθώς απέσταλκέ με 
ο πατήρ καγώ πέμπω υμάς». Επομένως, η 

παρουσία του επισκόπου μέσα στη ζωή της 
Εκκλησίας είναι μία παρουσία που συνδέεται 
με το έργο και την έννοια της αποστολής, η 
οποία δεν περιορίζεται λεκτικά στη διάδοση 
απλώς και μόνον ενός μηνύματος και στη με-
ταφορά μίας διδασκαλίας, αλλά έχει ως σκο-
πό και προϋπόθεση αυτό τουτο το γεγονός της 
σωτηρίας του άνθρωπου. Γι’ αυτό και ο άγιος 
Γρηγόριος ο Θεολόγος όταν ομιλεί και απευ-
θύνεται για το μεγάλο έργο που έχει να επι-
τελέσει ο ποιμήν, ως ευθύνη έναντι του λαου, 
και ενώπιον του Θεου έναντι του ποιμνίου, 
του οποίου η εκκλησία του εμπιστεύεται, και 
ενώπιον του οποίου θα δώσει τον λόγον «εν 
ημέρα κρίσεως» λέγει, σχετικώς ότι ο σκοπός 

ΕΠΙΒΑΤΗΡΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

κ.κ. ΙΩΑΝΝΟΥ

Μακαριώτατε, Πάτερ και Δέσποτα, πολυσέβαστέ μοι Γέροντα Άγιε 
Θεσσαλονίκης, εκπρόσωπε της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού ημών Πατριάρχου 
κ.κ. Βαρθολομαίου, Σεβασμιώτατοι Εκπρόσωποι των λοιπών Πρεσβυγενών 

Πατριαρχείων, Άγιε Τοποτηρητά, Σεπτή τών Ιεραρχών χορεία, Σεβαστοί 
Πατέρες, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, λαέ του Θεού περιούσιε και ήγαπημένε. 
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του ποιμένος και της ποιμαντορίας του και της δια-
κονίας του σε σχέση με τον άνθρωπο πάντοτε είναι 
«αρπάσαι κόσμον και δούναι Θεόν. Θεόν ποιήσαι τον 
άνθρωπον» όπως αναφέρει και ο Άγιος Γρηγόριος ο 
Θεολόγος. Δηλαδή, το έργο του ποιμένος, το έργο του 
επισκόπου είναι να πάρει τον άνθρωπο μέσα από 
τον κόσμο. Και πίσω από τη λέξη κόσμος υπονοεί-
ται ακριβώς η έννοια, ο όρος και το περιεχόμενο της 
αμαρτίας και πάσης άλλης δραστηριότητος η οποία 
αναπτύσσεται πέραν και μακράν του Θείου Θελή-
ματος. Ο επίσκοπος λοιπόν έχει σκοπόν να αρπάσ-
σει τον άνθρωπον, μέσα απ’ αυτόν τον κόσμο στον 
οποιον ο αντίδικος της σωτηρίας, διάβολος, ζητεί ως 
λέων προκειμένου να τον καταπίει, προκειμένου να 
τον κατασπαράξει. Εις αντίδοτον λοιπόν αυτού του 
έργου της σωτηρίας ο επίσκοπος καλείται να δώσει 
στον άνθρωπον τη δυνατότητα να ξεφύγει από τις 
παγίδες του κόσμου και όχι μόνον, αλλά να τον προ-

σφέρει εις τον Θεόν. Επιπροσθέτως να τον οδηγήσει 
στο μεγάλο μυστήριο της θεώσεως «Θεόν ποιήσαι 
τόν άνθρωπο». Επομένως, αν συνειδητοποιήσει κα-
νείς το μέγεθος της ευθύνης και το πολυεύθυνον του 
αξιώματος, αντιλαμβάνεται ότι η σημερινή ημέρα 
δια την προσωπικήν μου ζωήν μπορεί Μακαριώτατε 
Πάτερ και Δέσποτα να αποτελεί ένα κορυφαίο γεγο-
νός που συνδέεται με την συγκίνηση, που συνδέεται 
με τη χαρά, που συνδέεται με όλο αυτό το μεγαλείο 
μέσα στη ζωή της Αγίας μας εκκλησίας που ζουμε ως 
καρπόν της ενότητος του Παναγίου Πνεύματος πλήν 
όμως, αποτελεί και ένα μήνυμα υψηλής ευθύνης, 
όπως πολύ σωστά είχατε τονίσει κατά την ομιλία 
σας εις την χειροτονία μου «ότι καλείσαι από τώρα 
όχι απλώς να είσαι ο ποιμενάρχης, αλλά και ο πατέ-
ρας και από τώρα δεν είσαι ο πατήρ Ιωάννης ο Τασ-
σιάς, αλλά είσαι ο Ιωάννης του Λαγκαδά». Και αυτή 
η φράση σας είχε πραγματικά ένα μήνυμα για μένα 
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προσωπικά. Ένα μήνυμα πού συνδέεται με τη ζωή 
της Αγίας εκκλησίας, διότι ο επίσκοπος δεν ανήκει 
πλέον στον έαυτό του, ανήκει στο ποίμνιό του, ανή-
κει στην εκκλησία απολύτως, διότι όπως λέγει και ο 
άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος «όπου επίσκοπος εκεί καί 
ή εκκλησία εκεί καί τό πλήρωμα έστω». Αυτή λοιπόν 
η σημερινή εικόνα της ενότητος μέσα από τη μονα-
δική εικόνα της μαρτυρίας του λαού του Θεού, που 
εκφράστηκε μέσα από την εικόνα της υποδοχής, της 
χαράς, των εκδηλώσεων προς το πρόσωπό μου, απο-
τελεί ένα βαθύτατο χρέος ευγνωμοσύνης απέναντι 
σ’ αυτόν τον λαό, απέναντι σ’ όλους εσάς αδελφοί 
μου, που με την αγάπη σας δεν εκδηλώσατε μόνο την 
αγάπη σας στην ελαχιστότητά μου, αλλά δώσατε μιά 
μαρτυρία και μια ομολογία πίστεως προς τον Ιησούν 
Χριστόν. Γιατί αυτό είναι το μεγαλείο μέσα στην εκ-
κλησία μας. Κάθε τι που συμβαίνει και τελείται και 
έχει αυτόν τον άγιαστικό και λυτρωτικό χαρακτήρα, 
είναι μία έκφραση που αποτελεί ταυτόχρονα, δείκτη 
πορείας και δείκτη φανερώσεως προς το εσημαινόμε-
νον Πρόσωπον. Γιατί όλα αυτά τα οποία τελούνται, 
όλα αυτά που γίνονται, όλα αυτά που συμβαίνουν, 
η σεπτή παρουσία τόσων ιεραρχών, τόσων μοναχών, 
είναι ακριβώς μιά μαρτυρία αγάπης προς το πρόσω-
πον του Ιησού Χριστού. Αυτή η μαρτυρία της αγά-
πης στο πρόσωπο του Κυρίου είναι και η έκφραση 
της ομολογίας της πίστεως σ’ έναν κόσμο ο οποίος 
αντιμετωπίζει, όχι μόνο την μεμονωμένη οικονομική 
κρίση εις την οποίαν εστιάζεται το ενδιαφέρον, αλλά 
και εις το ποιητικό αίτιο αυτής της κρίσεως, που είναι 
ακριβώς η πνευματική κρίσις, η απομάκρυνση από 
τον Θεό, η αγνόησις η εσκεμμένη και η διαγραφή του 

Θείου θελήματος και εις την θέσιν αυτού η τοποθέ-
τησις των προσωπικών επιδιώξεων των ανθρώπων. 
Ο Κύριος είπε: «ο πιστεύων τω πέμψαντί με έχει 
ζωήν αίώνιον και εις κρίσιν ουκ έρχεται αλλά με-
ταβέβηκε εκ του θανάτου εις την ζωήν» στο κατά 
Ίωάννην Άγιον Ευαγγέλλιον. Εάν λοιπόν σήμερα 
ζούμε μία κρίση η οποία οδηγεί τον άνθρωπο εις την 
απόγνωση και εις την θλίψη του θανάτου, είναι διότι 
δεν έχουμε κατανοήσει πως αυτό το οποίο προσφέ-
ρει η Αγία μας Εκκλησία είναι η ζωή της υπερβάσεως 
είναι η ζωή της Αναστάσεως, είναι η ζωή που στηρί-
ζεται πάνω στο κήρυγμα και στη μαρτυρία του Ιησού 
Χριστού, είναι η ομολογία της πίστεώς μας που δεν 
τελειώνει στο Σταυρό και στην Ανάσταση αλλά που 
εκφράζει την έννοια της προσδοκίας ως το μήνυμα 
αυτής της καινούριας ζωης. Γιατί το σύμβολο της πί-
στεως τελειώνει με μία φράση «προσδοκώ άνάστα-
σιν νεκρών». Επομένως, αδελφοί μου αγαπητοί με 
αισθήματα βαθυτάτης συναισθήσεως του μεγέθους 
της ευθύνης, αναλαμβάνω τα επισκοπικά μου καθή-
κοντα και επικαλούμαι τις πρεσβείες όλων εκείνων 
που σήμερα αποτελούν εδώ την ορατή μαρτυρία της 
προσευχομένης εκκλησίας. Εκφράζω την ευγνωμο-
σύνην μου προς τον τρισάγιον Θεόν, διότι με ηλέησε 
να υπηρετήσω την εκκλησίαν του κάτω από πεφωτι-
σμένην πνευματικήν καθοδηγίαν τόσον του μακαρι-
στού μητροπολίτου Παντελεήμονος του Β’ προς τον 
όποιον εκφράζω την ευγνωμοσύνην και τον άπει-
ρον σεβασμόν μου, διότι με πήρε από το χέρι και με 
οδήγησε στα Άγια των Αγίων και μου μετέφερε τη 
μεγάλη αυτή χαρισματική και αγαπητική προσέγ-
γιση της πλήρους αφοσιώσεως στις μεγάλες έννοιες 
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της αγίας μας εκκλησίας, της ορθοδόξου εκκλησίας 
καί της πατρίδος μας της Ελλάδος. Τον ευγνωμονώ, 
διότι μου είχε δώσει φωτεινό και άγιον παράδειγμα 
αυτοθυσίας, φιλοπατρίας, μαρτυρίας αγάπης και 
ομολογίας πίστεως. Εκφράζω ωσαύτως την βαθυτά-
την μου ευγνωμοσύνη προς υμάς, πολυσέβαστε άγιε 
Θεσσαλονίκης διότι όλα αυτά τα χρόνια που είχα 
την ευκαιρία να υπηρετήσω πλησίον σας όχι απλώς 
ευεργετήθην πολλαπλώς, αλλά και εδιδάχθην πολυ-
μερώς διά να δύναμαι απροσκόπτως να εργάζομαι 
εις τον αμπελώνα του Κυρίου και να επιτελώ μετά 
φόβου Θεου τα καθήκοντά μου. Σας ευχαριστώ γιά 
ό,τι πράξατε για μένα και σας παρακαλώ να μετα-
φέρετε προς τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατρι-
άρχη κ.κ. Βαρθολομαίο τον σεβασμό μου, την αγάπη 
και την βαθυτάτην μου άφοσίωσην προς την μητέρα 
του Χριστού Μεγάλη Εκκλησία, η οποία είναι η τρο-
φός του Γένους. Να διαβιβάσετε στον Παναγιώτατο 
Οικουμενικό Πατριάρχη ότι η Ιερά Μητρόπολις Λα-
γκαδά είναι μία από τις μητροπόλεις που συνδέεται 
με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, τόσο πνευματικώς 
και νομοκανονικώς, όσο και με το ενδιαφέρον που 
τελευταίως έχει δείξει ιδιαιτέρως με το θέμα της δι-
ασώσεως του περιβάλλοντος. Σήμερα Μακαριώτατε, 
η ημέρα είναι διεθνώς αφιερωμένη στο περιβάλλον 
και η μητρόπολή μας αντιμετωπίζει προβλήματα 

που έχουν σχέση με την οικολογία και παρακαλού-
με και εσείς μαζί με τον Παναγιώτατο να δεηθείτε 
ώστε ο Κύριος να φυλάξει αυτήν την περιοχή και να 
κατορθώσουμε σε συνεργασία με την τοπική αυτο-
διοίκηση να ξεπεράσουμε τα προβλήματα. Σε όλους 
σας ένα μεγάλο ευχαριστώ Δεν πρόκειται να κάνω 
εξαγγελίες ούτε δηλώσεις προγραμματικές. Ένα 
μόνο θα σας πώ. Θα προσπαθήσω όσο μπορώ και 
ζητώ την δική σας βοήθεια και τις δικές σας προσευ-
χές ώστε να μιμηθώ το μοναδικόν παράδειγμα του 
καλου ποιμένος που είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χρι-
στός. Ευχηθείτε αυτόν τον Ποιμένα να μιμηθώ, τον 
Κύριον και το έργον Του να πράξω και να διακονή-
σω. Με συνεχή αγωνία, ακούεται αυτή την στιγμή 
στην συνείδησή μου η φωνή του λόγου του Θεου: 
«Ποιμένες κακοί διέφθειραν τον αμπελώνα μου». 
Ευχηθείτε να μην είμαι απ’ αυτούς Μακαριώτατε. 
Ευχηθείτε να είμαι από έκείνους που θα υπηρετήσω 
την τιμιότητα, τη δικαιοσύνη, την αγιότητα αυτού 
του τόπου. Θα αγκαλιάσω τον κλήρο και το λαό με 
την αγάπη Ιησού Χριστού απροσωπόληπτα, υπερ-
βατικά, θεολογικά όπως θέλει ο Κύριος. Με αγωνία 
στην καρδιά μου θα προσπαθήσω με αυταπάρνηση 
να διακονήσω το ένα και μοναδικό μήνυμα της πί-
στεώς μας που είναι η σωτηρία του ανθρώπου. Αμήν
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Εγκαίνια Προσκυνήματος
Αποστόλου Παύλου

Της Μητροπόλεως Λαγκαδά 

Πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του Ιερού 
Προσκυνήματος του Αποστόλου Παύλου το 
απόγευμα της Κυριακής 27 Ιουνίου 2010 στο 
σημείο από το οποίο, κατά την παράδοση, δι-
ήλθε κατά την πορεία του από την Αμφίπολη 
στην Θεσσαλονίκη ο Μέγας Απόστολος των 
Εθνών και βρίσκεται εντός των ορίων της 
Μητροπόλεως Λαγκαδά, στα Λαγυνά και πιο 
συγκεκριμένα επί της Εγνατία Οδού στο υψος 
του Δερβενίου. Το προσκύνημα και η διαμόρ-
φωση του περιβάλλοντος χώρου δημιουργή-
θηκε σε ελάχιστο χρόνο με πρωτοβουλία του 
Μητροπολίτου Λαγκαδά κ. Ιωάννη. Στην τε-
λετή των εγκαινίων χοροστάτησε ο Μητροπο-

λίτης Θεσσαλονίκης κ.κ. Άνθιμος, παρουσία 
των Μητροπολιτών Ιερισσού, Αγίου Όρους και 
Αρδαμερίου κ. Νικοδήμου, Σερρών και Νιγρί-
της κ. Θεολόγου, των Επισκόπων Θερμών κ. 
Δημητρίου και Θεουπόλεως κ. Παντελεήμο-
νος, του Επισκόπου Μιχαλουπόλεως κ. Γεωρ-
γίου, του Πρωτοσύγκελλου της Ιεράς Μητρο-
πόλεως Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ. 
Διονυσίου ως εκπροσώπου του Μητροπολίτη 
Νεαπόλεως, των Κληρικών της Μητροπόλε-
ως Λαγκαδά αλλά και άλλων Μητροπόλεων, 
του Δημάρχου Λαγκαδά, του Δημάρχου Βερτί-
σκου, Αντιδημάρχων και Δημοτικών Συμβού-
λων άλλων εκπροσώπων των τοπικών αρχών, 

Αιμίλιος Τσαρουχάς
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πολλών επισήμων καί πλήθους πιστών. Ο Μητροπο-
λίτης Θεσσαλονίκης κ. Άνθιμος κατά την ομιλία του 
συνεχάρη τον Μητροπολίτη Λαγκαδά κ. Ιωάννη γι’ 
αυτή του την πρωτοβουλία τονίζοντας ότι όπως όλα 
δείχνουν θα συνεχίσει το θεάρεστό του έργου και την 
προσφορά του τόσο στην Εκκλησία όσο και στο ποι-
μνιό του και κάλεσε όλους να τον στηρίξουν σε αυτό. 
Δεν παρέλειψε να αναφερθεί και σε δημοσιεύματα 
σχετικά με την πιθανολογούμενη ονομασία της γει-
τονικής χώρας σε Δημοκρατία της Μακεδονίας του 
Βαρδάρη στέλνοντας μήνυμα για ακόμα μία φορά 
ότι Μακεδονία είναι μία και αυτή είναι Ελληνική. 
Από την πλευρά του ο Μητροπολίτης Λαγκαδά κ. Ιω-
άννης ευχαρίστησε τον κ. ‘Ανθιμο για την παρουσία 
του αλλά και για τα θερμά του λόγια. Ευχαρίστησε 
επίσης όλους όσους συνέβαλαν στην δημιουργία αυ-
τού του ιερού προσκυνήματος σε τόσο σύντομο χρο-

νικό διάστημα και παράλληλα ανακοίνωσε σε όλους 
τους παρευρισκομένους Ιεράρχες, τους τοπικούς άρ-
χοντες και τους πιστούς, ότι αυτό το προσκύνημα εί-
ναι το πρώτο από μία σειρά έργων που έχει σκοπό, 
να υλοποιήσει σε όλη την Επαρχία του για το καλό 
της Εκκλησίας, της Πατρίδας και του λαού μας. Κατά 
την διάρκεια της πανηγυρικής εκδήλωσης ο Μητρο-
πολίτης Λαγκαδά κ. Ιωάννης, μαζί με το Δήμαρχο 
Λαγκαδά κ. Ιωάννη Καραγιάννη, προσέφεραν στον 
κ.κ. Άνθιμο τον Σταυρό που είναι αφιερωμένος στα 
βήματα του Αποστόλου Παύλου. Η εκδήλωση ολο-
κληρώθηκε με παραδοσιακή μουσική και τραγούδια 
από τίς χορωδίες: του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου 
Λαγυνών, της Παναγίας της Γοργοΰπηκόου και του 
Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Θεσσαλο-
νίκης και της δημοτικής χορωδίας της Ασπροβάλτας.



30

Πανήγυρις Ιερού Μητροπολιτικού Ναού
Αγίας Παρασκευής 

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα εορτάσθηκε εφέ-
τος η εορτή της Αγίας Παρασκευής πολιού-
χου Λαγκαδά στον εορτάζοντα ομώνυμο 
Ιερό Μητροπολιτικό Ναό. Οι πολυήμερες 
εορταστικές εκδηλώσεις ξεκίνησαν τό από-
γευμα του Σαββάτου 24 Ιουλίου με την άφι-
ξη στον Ιερό Ναό λειψάνων της Αγίας μεγα-
λομάρτυρος και πανσόφου Αικατερίνης. Τα 
ιερά λείψανα μετέφεραν, κατόπιν ενεργει-
ών του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας 
κ.κ. Ιωάννου και ευλογίας του Σεβ. Αρχιε-
πισκόπου Σινά κ. Δαμιανού, οι Σιναΐτες Ιε-
ρομόναχοι Αγαθάγγελος και Παΐσιος. Μετά 
την υποδοχή ετελέσθη Αρχιερατικός Εσπε-
ρινός και Δοξολογία επί τη ελεύσει των Ιε-
ρών Λειψάνων χοροστατούντος του σεπτού 
Ποιμενάρχου μας, ο οποίος και ευχαρίστη-
σε τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Σινά 
κ.κ. Δαμιανό γιά τη μεγάλη, όπως τόνισε, 
ευλογία που μας πρόσφερε κατά το φετει-
νό εορτασμό της Αγίας Παρασκευής στην 
τοπική μας Εκκλησία. Την επομένη ημέρα 
Κυριακή, 25 Ιουλίου ετελέσθη προεόρτια Αρ-
χιερατική Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος 
του Σεβ. Μητροπολίτου μας. Το απόγευμα 
της ίδιας ημέρας τελέσθηκε από τον ίδιο Μέ-
γας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός 
συγχοροστατούντος του Θεοφ. Επισκόπου 
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Θερμών κ. Δημητρίου. Μετά το πέρας του 
εσπερινού πραγματοποιήθηκε η περιφορά 
της εφεστίου εικόνος της Αγίας Παρασκευής 
και των Ιερών Λειψάνων με τη συμμετοχή του 
Ιερού Κλήρου, των Τοπικών Αρχών και του 
ευσεβούς λαού. Τη Δευτέρα 26 Ιουλίου, ανή-
μερα της εορτής, τελέσθηκε Πανηγυρικό Αρ-
χιερατικό Συλλείτουργο προεξάρχοντος του 
Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης 
κ. Ανθίμου και συλλειτουργούντων του Σεβα-
σμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Ιωάννου και 
του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Θερμών κ. Δη-
μητρίου. Την Κυριακή 01 Αυγούστου τελέσθη-
κε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Αγίας 

Παρασκευής Λαγκαδά Αρχιερατικό Συλλεί-
τουργο προεξάρχοντος του Σεβ. Αρχιεπισκό-
που Σινά, Φαράν και Ραϊθώ κ. Δαμιανού με 
τη συμμετοχή του Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. 
Ιωάννου. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας μετά 
τον Αρχιερατικό Εσπερινό, στον οποίο χορο-
στάτησε ο Άγιος Σιναίου, πραγματοποιήθηκε 
η αναχώρηση των ιερών λειψάνων με κωδω-
νοκρουσίες και πλήθους λαού, που έψαλλε με 
κατάνυξη το απολυτίκιο της Αγίας. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της παρα-
μονής των ιερών λειψάνων της Αγίας Αικατε-
ρίνης στον Ιερό Ναό τελούνταν καθημερινά 
ιερές ακολουθίες και αγρυπνίες. 
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Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδά 
στην Ιερά Μονή Ιβήρων Αγίου Όρους

για την εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου

Με μεγαλοπρέπεια και κάθε τιμή υπο-
δέχθηκαν οι Ιβηρίτες μοναχοί στο Άγιον 
Όρος τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη 
Λαγκαδά κ. Ιωάννη επίτιμο καλεσμένο 
στις εκδηλώσεις του εορτασμού της Κοι-
μήσεως της Θεοτόκου. Στην Ιερά Μονή 
των Ιβήρων βρίσκεται η θαυματουργή Ει-
κόνα Παναγία η Πορταΐτισσα, το παλλά-
διο του Αγίου Όρους και της Ορθοδοξίας 
και φυλάσσεται στο μικρό παρεκκλήσιο 
που βρίσκεται στην είσοδο της Μονής. Ο 
Σεβασμιώτατος χοροστάτησε στη Θεία 
λειτουργία στο παρεκκλήσιο της Πορτα-
ΐτισσας, λειτουργούντος του Ηγουμένου 
της Μονής Μεγίστης Λαύρας, Αρχιμαν-
δρίτη π. Προδρόμου. Το απόγευμα και 
σύμφωνα με το τελετουργικό της ημέρας 
αμέσως μετά τον μικρό εσπερινό, πραγ-
ματοποιήθηκε η μεταφορά της εικόνας 
στο μεγαλοπρεπές Καθολικό της Μονής, 
όπου τελέστηκε Μέγας Πανηγυρικός 
Εσπερινός και ακουλούθως αγρυπνία. 
Την επόμενη μέρα, 28 Αυγούστου, τελέ-
στηκε Αγιασμός στη Φιάλη της Μονής 
και εν συνεχεία άρχισε η Θεία Λειτουργία 
προεξάρχοντος του Μητροπολίτου Λα-
γκαδά κ. Ιωάννη με την συμμετοχή των 
Ηγουμένων και των μοναχών από τις Ιε-
ρές Μονές Ιβήρων και Μεγίστης Λαύρας, 
καθώς και κληρικών και εκατοντάδων 
πιστών. Κατόπιν ακολούθησε πανηγυρι-
κή Τράπεζα σύμφωνα με το Αγιορείτικο 
τυπικό. Το απόγευμα και αφου κατήλθε 
συμφώνα με το τυπικό, ο Πρωτεπιστά-
της Γέροντας Παύλος – Λαυριώτης με 
σύσσωμη την Ιερά Επιστασία του Αγίου 
Όρους τελέσθηκε ο Μέγας Εσπερινός και 
τα Κτητορικά, το μνημόσυνο υπέρ ανα-
παύσεως των ψυχών των κτητόρων.

Στη συνέχεια παρετέθει τράπεζα συμ-
φωνα με την αγιορειτική παράδοση η 
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λεγόμενη «Κτητορική». Εψάλη-
σαν εόρτιοι ύμνοι, ακούσθηκαν 
ομιλίες από τον Καθηγούμενο 
Αρχιμ. π. Ναθαναήλ Ιβηρίτη, 
των Πρωτεπιστάτη του Αγίου 
Όρους Γέροντα Παύλο και τον 
Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη 
Λαγκαδά κ.κ. Ιωάννη ο οποίος 
και ομίλησε προς τον ευλαβή 
κλήρο, και τον ευσεβή λαό για 
το ποιμαντικό ρόλο και τη δι-
αρκή παρουσία της Υπεραγίας 
Θεοτόκου στον καθημερινό βίο 
των πιστών. Τις λατρευτικές 
εκδηλώσεις τίμησαν με την πα-
ρουσία τους ο καθηγούμενος της 
αδελφής Ιεράς Μονής Μεγίστης 
Λαύρας Αρχιμ. π. Πρόδρομος, 
αντιπρόσωποι όλων των Ιερών 
Μονών. Ο υφυπουργός Οικο-
νομίας κ. Μάρκος Μπόλαρης, ο 
πολιτικός διοικητής του Αγίου 
Ορους κ. Αρίστος Κασμίρογλου, 
πλήθους κόσμου και πιστών.
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Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδά 
στην συνοδεία του Οικουμενικού Πατριάρχου

κ.κ. Βαρθολομαίου στην Πολωνία

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λα-
γκαδά κ.κ. Ιωάννης, εκπροσωπώντας την 
Εκκλησία της Ελλάδος, συμμετείχε στη συ-
νοδεία του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. 
Βαρθολομαίου, κατά τη διάρκεια της επί-
σημης επισκέψεώς του στην Πολωνία. Την 
πρώτη ημέρα της επισκέψεως έλαβε χώρα η 
συνάντηση με τον Πρόεδρο της Πολωνικής 
Βουλής Grzegorz Schetyna ενώ το απόγευμα 
της ίδιας ημέρας ο Πατριάρχης και η συνο-
δεία του επεσκέφθησαν τον οίκο Κοινωνικής 
Πρόνοιας “Βηθανία» στο Stanislavov, προά-
στιο της Βαρσοβίας. Το απόγευμα της ίδιας 
ημέρας, έγινε η επίσημη υποδοχή στον κα-
θεδρικό Ναό της Αγίας Μαρίας Μαγδαλη-
νής στην Βαρσοβία, από τον Μητροπολίτη 
Βαρσοβίας και πάσης Πολωνίας κ. Σάββα, 
το βοηθό του επίσκοπο Σεμιατίτσε κ. Γεώρ-
γιο και τον κλήρο και τον λαό της επαρχίας 
Βαρσοβίας και Μπιέλσκ. Εψάλη δοξολο-
γία και έγιναν εκατέρωθεν προσφωνήσεις. 
Την Τετάρτη 18 Αυγούστου το απόγευμα, η 
Ηγουμένη Ερμιόνη και η αδελφότητα υπο-

δέχτηκαν στην Ιερά Μονή Οσίων Μάρθας 
και Μαρίας στην Grabarka, τον Οικουμενικό 
Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο και τη συνοδεία 
του. Μετά την υποδοχή, οι δύο Προκαθή-
μενοι των Εκκλησιών Κωνσταντινουπόλε-
ως και Πολωνίας συγχοροστάτησαν στις 
Ακολουθίες του Εσπερινού και του Όρθρου. 
Ακολούθησαν ολονύκτιες Αρχιερατικές 
Λειτουργίες που ξεκίνησαν στις 01:00, στις 
04:00 και στις 6:30 το πρωί ενώ στις 10:00 ξε-
κίνησε το Πατριαρχικό συλλείτουργο και 
ακολούθησε η λιτανεία και η ευλογία των 
φρούτων καθώς και τα εγκαίνια του νέου 
Οίκου Φιλοξενίας των Προσκυνητών. Συμ-
φώνα με υπολογισμούς της αστυνομίας πε-
ρίπου 6.000 άτομα κατέκλυσαν την περιοχή 
γύρω από την Μονή και συμμετείχαν στις 
Λατρευτικές εκδηλώσεις. Την 20η Αυγού-
στου ο Οικουμενικός Πατριάρχης μετέβη 
με τη συνοδεία του στο Λουβλίνο, την πόλη 
των Πανεπιστημίων, και ανεκηρύχθη Επίτι-
μος Διδάκτωρ από το εκεί Ρωμαιοκαθολικό 
Πανεπιστήμιο. 
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Προσκυνηματική εκδρομή
της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά

στα Ιεροσόλυμα

Η Ιερά Μητρόπολις Λαγκαδά συνοδεία 
πιστών και κληρικών διοργάνωσε προσκυνη-
ματικό ταξίδι στους Αγίους Τόπους, όπου   η 
αγάπη του Θεού συνάντησε την ανθρωπότη-
τα και ξεκίνησε το έργο της σωτηρίας μας.  Η 
εκδρομή, με επικεφαλής τον Σεβασμιώτατο 
Μητροπολίτη Λαγκαδά κ.κ. Ιωάννη, ξεκίνησε 
από το Λαγκαδά στις 15 και, μέσω Βουδαπέ-
στης και Τελ-Αβίβ, έφθασε στην πρωτεύουσα 
του Ισραήλ. Από εδώ άρχισε ουσιαστικά και 
το πρόγραμμα του προσκυνηματικού αυτού 
ταξιδιού, αφού ξεκινήσαμε από την Ιόπη και 
την ιστορική Μονή των αρχαγγέλων, συνεχί-
σαμε για τη Λήδα και το οφειλόμενο προσκύ-
νημα στον τάφο του Αγίου μεγαλομάρτυρος 
Γεωργίου. Ο δρόμος πλέον μας οδηγούσε στα 
Ιεροσόλυμα και στον Πανάγιο Τάφο τον οποίο 
προσκυνήσαμε με κάθε σεβασμό και κατάνυ-
ξη. Παράλληλα, επισκεφθήκαμε και το σκευ-
οφυλάκιο της Αναστάσεως καθώς και όλα τα 
περιέχοντα σε αυτόν μικρά παρεκκλήσια

Τη δεύτερη ημέρα η Βηθλεέμ ήταν  ο τόπος 

του προορισμού και του προσκυνήματός μας 
όπου και τελέσθη Θεία Λειτουργία στον Ιερό 
Ναό του σπηλαίου της Γεννήσεως προεξάρ-
χοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Λαγκαδά, κ.κ. Ιωάννου. Η φάτνη και το σπή-
λαιο, το χωριό των ποιμένων, το μοναστήρι 
του Αγίου Θεοδοσίου, ήταν μέρος της επισκέ-
ψεως και της μετάνοιάς μας την δεύτερη ημέ-
ρα. Ακολούθησε το προσκύνημα στον μονα-
στήρι του Αγίου Σάββα και του προφήτη Ηλία 
καθώς και τα μοναστήρια του Αγίου Συμεών 
, του τιμίου  Σταυρού και του Προδρόμου. Η 
τρίτη ημέρα περιελάμβανε το λόφο της Σιών , 
το σπίτι του Αγίου Iωάννου του Θεολόγου, το 
φρέαρ του Ιακώβ και επίσκεψη στα προσκυ-
νήματα του όρους των Ελαιών, της μικρής Γα-
λιλαίας  και της Ανάληψης. Το απόγευμα της 
ίδιας ημέρας έγινε επίσκεψη στη Λαύρα του 
Αγ. Σάββα του Ηγιασμένου. Κατόπιν οι προ-
σκυνητές επισκέφθηκαν την Ι. Μονή του Αγ. 
Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου, τη Συκομωρέα 
του Ζακχαίου στην Ιεριχώ,  την 
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Ι. Μονή του Προφήτου Ελισσαίου, στο Σαραντάριο 
Όρος, με κατάληξη την Ι. Μονή του Αγ. Γερασίμου 
του Ιορδανίτου. Η τέταρτη ημέρα του προσκυνήμα-
τος ήταν γεμάτη από την ευλογία της προσκυνήσε-
ως  στη Γεθσημανή, στον τάφο της Παναγίας και τον 
τόπο της προδοσίας και της αγωνίας του Κυρίου. Η 
οδός του μαρτυρίου, ο ναός του Αγίου Στεφάνου, η 
προβατική κολυμβήθρα, η φυλακή του Πέτρου, το 
Πραιτώριο, το σπίτι της Βερονίκης, μας πρόσφεραν 
ανεπανάληπτες εμπειρίες και συγκινήσεις και οδή-
γησαν τα βήματά μας στο Ελληνορθόδοξο Πατριαρ-
χείο, όπου γνωρίσαμε  από κοντά τον Μακαριώτατο 
Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλο, τον άνθρωπο 
που έταξε η ιστορία  και ο Θεός να φυλάγει με τους 
Πατέρες, τις Θερμοπύλες της πίστεώς μας. Προεξάρ-
χοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαγκαδά 

κ.κ. Ιωάννου ετελέσθη ο Αναστάσιμος Εσπερινός 
στο Ναό της Αναστάσεως και το βράδυ Ιερά Αγρυ-
πνία προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου. Στα κενά 
διαστήματα των προηγούμενων ημερών, και όσο η 
αποστολή βρίσκονταν ακόμα στα Ιεροσόλυμα, έγι-
ναν και μεμονωμένες επισκέψεις σε διαφορετικά 
προσκυνήματα όπως: στο Όρος  των Ελαιών, στην  
Ιερά Μονή  Αναλήψεως, στην Ιερά  Μονή  του Τιμί-
ου Προδρόμου, στην Ιερά Μονή του Τιμίου Σταυρού 
στην Αγία Σιών, στον Τάφο του Δαυΐδ και στην Πα-
τριαρχική Σχολή Αγίας Τριάδος. Η πέμπτη ημέρα 
του προσκυνήματος είχε τις δικές της ευλογημένες 
στιγμές και εμπειρίες, που συνοψίζονται, χάριν συ-
ντομίας, στις λέξεις, Βηθανία, Ιεριχώ, Σαραντάριο  
Όρος, Τιβεριάδα, στην Ιερά Μονή των Αγίων Απο-
στόλων και ό,τι θα μπορούσαν να σημαίνουν αυτά 
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τα ονόματα για έναν προσκυνητή της Αγίας γης. 
Εν συνεχεία έλαβε χώρα κρουαζιέρα στη λίμνη 
Γενησαρέτ η οποία κατέληξε σε επίσκεψη στο 
Όρος των Μακαρισμών και στο Ναό των Αγ. 
Αποστόλων.  Η έκτη και τελευταία ουσιαστικά 
μέρα της ξεναγήσεως και του προσκυνήματός 
μας, μας γέμισε με τις εμπειρίες και τις ευλογί-
ες του μοναστηριού της Μεταμορφώσεως, όπου 
τελέσθηκε Θεία Λειτουργία στο Ναό της Μετα-
μορφώσεως προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου Λαγκαδά κ.κ. Ιωάννου. Συνέχεια 
της επισκέψεώς μας στην Ναζαρέτ, στον Ι. Ναό 
του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, όπου ξεναγη-
θήκαμε από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη 
Ναζαρέτ κ.κ. Κυριακό, στη λίμνη της Τιβεριάδος, 
στη Κανά της Γαλιλαίας, στην Καπερναούμ, στο 
όρος των Μακαρισμών, και στην όμορφη πόλη 
της Τιβεριάδος. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας 
η αποστολή επισκέφθηκε το Ναό των Αγ. Απο-
στόλων με τα τρία παρεκκλήσια, της Μαρίας της 
Μαγδαληνής, των Δώδεκα Αποστόλων και των 
Απ. Πέτρου και Παύλου. Γεμάτοι ευλογίες, συ-
γκίνηση, κατάνυξη, αισθήματα ευγνωμοσύνης 
στο Θεό, που μας αξίωσε να προσκυνήσουμε τον 
τόπο στον οποίο περπάτησαν τα άγια πόδια Του, 
και η φωνή Του αγίασε την ατμόσφαιρα της αγί-
ας γης, κάναμε μια ευχή, να αξιώσει ο θεός κι άλ-
λους ανθρώπους να τύχουν αυτής της ευλογίας, 
και ο Κύριος να επιδαψιλεύει με τις ευλογίες Του 
όλους αυτούς τους μακαρίους ανθρώπους που 
έταξαν ως στόχο και έργο ζωής να φυλάσσουν 
αυτά τα πανάγια προσκυνήματα.
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Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδά
στην Ουκρανία

Την Ουκρανία επισκέφθηκε ο Σεβασμιώ-
τατος Μητροπολίτης Λαγκαδά κ. κ. Ιωάννης 
συνοδευόμενος από τον πρωτοπρεσβύτερο, 
υπεύθυνο για μορφωτικά θέματα της Ιεράς 
Μητροπόλεως, π. Σταύρο Παπαδόπουλο. 
Κατά την επίσκεψή του ο Σεβασμιώτατος έτυ-
χε πανηγυρικής υποδοχής από τον Κοσμή-
τορα, το διδακτικό προσωπικό και τους φοι-
τητάς της Ακαδημίας των Αγίων Κυρίλλου 
και Μεθοδίου στο Ούζγκοροντ, η οποία σε 
εκδήλωση που αφιέρωσε προς τιμήν του, του 
απένειμε τιμητικές διακρίσεις εκ μέρους του 
Αρχιεπισκόπου Κιέβου και Πάσης Ουκρανίας 
κ. κ. Βλαδιμήρου. Την απονομή των διακρίσε-
ων έκανε ο Πανοσιολογιώτατος Κοσμήτωρ 
της Θεολογικής Ακαδημίας π. Βίκτωρ Μπετ. 
Ακολούθως ο Σεβασμιώτατος μετέσχε των 
συνεδριών του διδακτικού προσωπικού και 
επιτέλεσε τα διδακτικά του καθήκοντα, διό-

τι, ως γνωστόν, εδώ και ένα χρόνο είναι ανα-
πληρωτής καθηγητής διδάσκοντας θέματα 
βιβλικής θεολογίας και αγιολογίας. Επίσης, ο 
Σεβασμιώτατος επισκέφθηκε  την Σλοβακία, 
όπου συλλειτούργησε με τον Σεβασμιώτατο 
Μητροπολίτη Μιχαλουπόλεως κ. Γεώργιον, 
όπου έτυχε αναλόγου πανηγυρικής υποδο-
χής. Είναι άξιο σημειώσεως το γεγονός ότι οι 
εκκλησιαζόμενοι εξέφρασαν τις ευχαριστίες 
τους, διότι με το γεγονός της Θείας Λειτουρ-
γίας ο Σεβασμιώτατος διέψευσε μια φήμη την 
οποία καλλιεργεί η προπαγάνδα της Ουνίας. 
Ότι δηλαδή εμείς εδώ στην Ελλάδα είμεθα 
Ουνίται. Διέψευσε, λοιπόν, αυτή την είδηση ο 
Σεβασμιώτατος και με την παρουσία του και 
με την Αρχιερατική Θεία Λειτουργία αλλά 
και με τη συνεργασία που είχε ακολούθως με 
ενοριακούς παράγοντες της εκεί Ιεράς Μη-
τροπόλεως.
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Ἐνθρόνισις Νέου Ἡγουμένου
στήν Ἱερά Μονή Ἁγίας Τριάδος - Πέντε Βρύσες

Ἀπό τίς πρῶτες ἠμέρες τῆς ἀναλήψεως 
τῆς διακονίας του στόν Λαγκαδά, ὁ Σεβ. 
Μητροπολίτης μας, ἐνδιαφέρθηκε γιά 
τά Ἡσυχαστήρια καί τά Μοναστήρια τῆς 
περιοχῆς, καθώς καί γιά τούς μοναχούς καί 
τίς μοναχές πού ἀσκοῦνται καί ἐγκαταβιοῦν 
σ᾽ αὐτά. Κυρίως, ὅμως, φρόντισε γιά τήν 
ἀνασυγκρότηση καί ὀργάνωση τῆς Ἱερᾶς 
Μονῆς Ἁγ. Τριάδος  στίς Πέντε Βρύσες, πού 
εἶναι Μητροπολιτικό καθίδρυμα.

Ἔτσι, προχώρησε στήν ἐνθρόνιση 
καί ἐγκατάσταση νέου ἡγουμένου, τοῦ 

Ἀρχιμ. π. Ἰσαάκ Τσαπόγλου, μέλους τῆς 
μοναστικῆς ἀδελφότητος τῆς Μονῆς καί, 
μάλιστα, ἀπό τούς παλαιότερους ἀδελφούς. 
Κατά τήν ἀκολουθία τῆς ἐνθρονίσεως, ὁ 
Σεβασμιώτατος ἔδωσε εὐχές καί πατρικές 
συμβουλές στό νέο Ἡγούμενο καί τά μέλη 
τῆς ἀδελφότητος καί ἔθεσε τά ὅρια καί 
τούς κανόνες πού διέπουν τή λειτουργία 
τῆς Μονῆς. Τόνισε ὅτι θά εἶναι ἀρωγός καί 
συμπαραστάτης τῶν πατέρων καί τῆς Μονῆς 
καί εὐχήθηκε καλό ἀγῶνα στούς μοναχούς 
τῆς ἀδελφότητος.

Σεβασμιώτατε  πάτερ καί Δέσποτα,
Σεβαστοί  πατέρες  καί ἀγαπητοί ἀδελφοί,

Μέ ἰδιαίτερο δέος καί  συγκίνηση, 
παρίσταμαι σήμερα ἐνώπιόν σας, σ΄αὐτήν τήν 
εὐλογημένη ὥρα τῆς μοναχικῆς μου πορείας. 
Ὅταν, πρίν ἀπό 25 περίπου χρόνια, ὡς νεαρός 
λαϊκός  ἱεροσπουδαστής, ἐπισκέφθηκα, γιά πρώ-
τη  φορά, τοῦτον τόν τόπο, κάτι ἄλλαξε μέσα 
μου, κάτι μίλησε μέσα στήν καρδιά μου καί 
ἀπό τότε  συνέδεσα τή νιότη μου ἀλλά καί τήν 
μετέπειτα  ζωή μου μ΄αὐτόν τόν τόπο. Σήμερα 
θυμοῦμαι μέ πολλή συγκίνηση τίς πρῶτες δυ-
σκολίες τῆς μοναχικῆς ζωῆς, τούς πρώτους 
ἀγῶνες, τά νεανικά μοναχικά παλαίσματα, τήν 

γεύση  τῆς λειτουργικῆς ζωῆς, τίς ἀγρυπνίες 
καί τίς πανηγύρεις μέ τούς ἄλλους ἀδελφούς 
καί τόν  μακαριστό Γέροντα Σπυρίδωνα, πού ὡς 
ἁπλός  μοναχός μετεῖχε τῆς κοινῆς τραπέζης 
καί τῆς μοναστικῆς μας ζωῆς. Στιγμές ὄμορφες, 
ἁπλές, ζεστές, γιατί ὅλοι οἱ πατέρες, πού συ-
νέδεσαν τή ζωή τους με αὐτή τή Μονή, ἦταν 
ἄνθρωποι ἁπλοί καί ζεστοί στίς ἀνθρώπινες 
σχέσεις τους καί κυρίως ἀδελφοί ἀγαπητοί, 
πού σήμερα διακονοῦν τήν Ἐκκλησία, ὅπου ὁ 
Θεός τούς ἔταξε. Δέν ἦταν εὔκολο, νέοι ἐμεῖς 
τότε, πού ἐγκαταλείψαμε τά σπίτια μας καί, 
σχεδόν ἔφηβοι, ξεκόψαμε ἀπό τήν γονεϊκή σι-
γουριά, νά μπολιαστοῦμε σέ αὐτό τόν κῆπο τοῦ 
Θεοῦ, ὅμως ὅπου ὁ Θεός εὐλογεῖ, εἶναι εὔκολη 
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αὐτή ἡ μεταφύτευση στό δικό Του γεώργιο.
Σεβασμιώτατε, ἡ ξαφνική ἀπόφασή Σας νά μἐ 

καταστήσετε ἡγούμενο τῆς Ἱερᾶς μας Μονῆς, μέ 
ξάφνιασε, μέ γέμισε ἔγνοιες καί προβληματισμούς. 
Ὅμως, ἡ βεβαιότητα ὅτι, ἀφοῦ τόσα χρόνια δέν 
μέ ἐγκατέλειψε ἡ  χάρις τοῦ Θεοῦ, δέν θά μέ 
ἐγκαταλείψει καί τώρα, ἡ αἴσθηση ὅτι τό ἄγρυπνο 
μάτι Σας θά μᾶς συνοδεύει καί θά μᾶς καθοδηγεῖ, 
ἡ ἐλπίδα τῆς ἀγάπης καί τῆς συνεργασίας τῶν πα-
τέρων καί ἀδελφῶν τῆς Μονῆς, ἐλαφρύνει τό βάρος 
τοῦ σταυροῦ πού θέσατε πάνω στούς ὤμους μου.

Στίς δύσκολες ἐποχές πού ζοῦμε ὅλοι μας, ἕνα 
μοναστήρι μπορεῖ νά ἀποτελέσει πνοή ζωῆς, καί 
γιά μᾶς τούς μοναχούς ἀλλά καί τούς λαϊκούς 
ἀδελφούς μας, πού ἐμπιστεύονται τήν Ἐκκλησία, 
καί βλέπουν τούς μοναχούς ὡς φῶς τῶν ἀνθρώπων, 
ἀρκεῖ βεβαίως ἐμεῖς οἱ μοναχοί νά βλέπουμε τούς 
ἁγίους ἀγγέλους ὡς φῶς δικό μας, μιά καί φέρουμε 
τό δικό τους ἀγγελικό, ἐν τῷ κόσμῳ σχῆμα.  Ὁ 
χῶρος τοῦ μοναστηριοῦ εἶναι χῶρος προσευχῆς καί 
ἀσκήσεως, καί μπορεῖ νά μᾶς ὁδηγήσει σέ μία πε-
ριοχή πού δέν ἔχουμε φανταστεῖ τήν ὕπαρξή μας 
καί πού δέν εἶναι πλάσμα τῆς φαντασίας, ἀλλά 
μία πνευματική πραγματικότητα πού τήν ἔζησαν 
καί τή ζοῦν συγκλονιστικά μυριάδες ἀνθρώπων, 
πού ἄφησαν τόν Θεό νά κατευθύνει τά διαβήματά 
τους, πού ἐμπιστεύθηκαν τήν ἀγάπη Του, πού Τόν 
ἄφησαν νά εἰσδύσει στά ἄδυτα τῆς καρδιᾶς τους, 
πού θυσίασαν κάθε εἴδους ἐγωϊστική ἐλευθερία, 
γιά νά τούς δοθεῖ ἡ πραγματική ἐλευθερία, πού 
ἔκαναν τό «γενηθήτω τό θέλημά Σου», κανόνα 
ζωῆς. Ἔτσι,  καταφέρνει ὁ μοναχός, ἀναθέτοντας 
τόν ἀγῶνα του στό Θεό, νά βγαίνει πάντα νικητής 
μέ τή δική του χάρη καί τή δική του δύναμη, καί νά 
βιώνει καθημερινά ὅτι κανένα ὅπλο δέν εἶναι τόσο 
ἰσχυρό, ὅσο τό ὄνομα, ἡ χάρις καί ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ.

Ὁ Κύριος ὑποσχόμενος στούς Ἀποστόλους  ὅτι θά 
τούς στείλει τό πνεῦμα τό ἅγιον, τούς εἶπε «μείνετε 
ἐδῶ, ἕως ὅτου ἐνδύσησθε δύναμιν» (Λουκ. 24,49). 
Σ΄αὐτή, λοιπόν, τήν γλυκειά  προσμονή ζεῖ ὁ κάθε 
μοναχός  μέσα  στό  μοναστήρι  του,  καί  αὐτή  ἡ αἴσθηση 
τῆς ἀδυναμίας του, τόν κάνει  δυνατό, γιατί Ἐκεῖνος 
εἶπε πώς «ἡ δύναμίς μου ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται»

Σεβασμιώτατε, σεβαστοί πατέρες καί ἀδελφοί. 
Ἀπό σήμερα μία νέα περίοδος ξεκινᾶ γιά τό 
τή Μονή τῆς μετανοίας μας. Μοῦ ἀναθέσατε, 
Σεβασμιώτατε, τήν ἡγουμενία τῆς Μονῆς, καί δέν 
ἔρχομαι καθ΄ὑπεροχήν λόγου ἤ σοφίας ἤ γνώσεων, 
νά διακονήσω ἀπό τήν θέση αὐτή,  ἀλλά ἔρχομαι 
ὅπως γιά πρώτη φορά ἐμφανίσθηκα στήν ὥρα τῆς 
μοναχικῆς μου κουρᾶς, γυμνός, ξυπόλυτος, χω-
ρίς νά ἔχω ἀποφασίσει τίποτα ἄλλο γιά τόν ἑαυτό 
μου, παρά μόνο νά ἀφεθῶ στά χέρια τοῦ Θεοῦ, στήν 
ἀγκαλιά τῆς Ἐκκλησίας Του. Ἑπομένως, ὁ Θεός μπορεῖ 
νά μοῦ ζητήσει ὅ,τι θέλει. Τοῦ προσφέρω τό ὀστράκινο 

σκεῦος πού διάλεξε, νά τό γεμίσει ὅπως θέλει Αὐτός. 
«Βασιλεῦ οὐράνιε , παράκλητε, ...ἐλθέ καί σκήνωσον 
ἐν ἡμῖν…».



4444

13 Ιουνίου 2010
Λίγες ημέρες μετά την ενθρόνισή του ο Σεβασμιώτα-
τος Μητροπολίτης λειτούργησε στον Ιερό Ναό Αγίου 
Νικολάου Λαγυνών, όπου ετέλεσε χειροτονίες κληρι-
κών. Την χειροτονία εις πρεσβύτερον του άχρι τούδε 
διακόνου Αγγέλου Γκατζιώλη και την χειροτονία εις 
διάκονον του Αλεξάνδρου Φίλλιου. 

20 Ιουνίου 2010
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδά κ.κ. Ιωάν-
νης λειτούργησε στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτό-
κου-Λαγκαδά , όπου προέβη στις χειροτονίες του Σταύ-
ρου Παπαδόπουλου εις Διάκονον και του π. Σταύρου 
Κυρσταυρίδη εις Πρεσβύτερον.

24 Ιουνίου 2010
Στον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου-Καβαλαρίου λειτούργη-
σε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδά κ.κ. Ιω-
άννης και προέβη στις χειροτονίες του π. Διονυσίου Νι-
κολαΐδη εις Πρεσβύτερον, στον οποίο και απενεμήθη 
το οφφίκιο του Αρχιμανδρίτου, καθώς και του Μιχαήλ 
Τοκατλίδη εις Διάκονον.

26 Ιουνίου 2010
Ο Σεβασμιώτατος λειτούργησε στον Ιερό Ναό Αγ. Νι-
κολάου - Λαγυνών, όπου και ετέλεσε τις χειροτονίες 
του π. Αλεξάνδρου Φίλλιου εις Πρεσβύτερον και του 
Νικολάου Βασιλείου εις Διάκονον.
Το απόγευμα της ίδιας μέρας στην Ι. Μονή Αγ. Θεο-
δώρου Γαβρά ο Σεβασμιώτατος ετέλεσε την Κουρά του 
Δημητρίου Κουκουλεκίδη. 

27 Ιουνίου 2010
Στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής 
λειτούργησε ο Μητροπολίτης Λαγκαδά κ.κ. Ιωάννης, 
οπού και ετέλεσε τις χειροτονίες του π. Νικολάου Βα-
σιλείου εις Πρεσβύτερον και του Δημητρίου Κουκουλε-
κίδη εις Διάκονον.

29 Ιουνίου 2010
Ο Μητροπολίτης μας κ.κ. Ιωάννης λειτούργησε στον 
Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής, οπού και 
ετέλεσε τις χειροτονίες του π. Σταύρου Παπαδόπουλου 
εις Πρεσβύτερον και του Λουκά Λαλόπουλου εις Διά-
κονον.

30 Ιονίου 2010
Το απόγευμα, στις 30 Ιουνίου, στην Ι. Μονή Αγ. Θεο-
δώρου Γαβρά ο Σεβασμιώτατος ετέλεσε την Κουρά του 
Αρσενιάδη Ιωάννη. 

1 Ιουλίου 2010
Στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου - Λαγκαδά 
λειτούργησε ο Μητροπολίτης Λαγκαδά κ.κ. Ιωάννης, 
όπου και ετέλεσε τις χειροτονίες του π. Λούκα Λαλό-
πουλου εις Πρεσβύτερον, εις τον οποίον και έδωσε το 
οφφίκιο του Αρχιμανδρίτου, και του Ιωάννου Αρσενι-
άδη εις Διάκονον.

4 Ιουλίου 2010
Ο Μητροπολίτης μας κ.κ. Ιωάννης λειτούργησε στον 
Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου-Λητής, οπού και ετέλεσε 
τη χειροτονία του π. Μιχαήλ Τοκατλίδη εις Πρεσβύτε-
ρον.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ - ΕΙΔΉΣΕΙΣ

Από την εις πρεσβύτερον χειροτονία
του π. Αλεξάνδρου Φίλλιου.

Από την εις διάκονον χειροτονία
του Νικολάου Βασιλείου.

Από την εις πρεσβύτερον χειροτονία
του π. Διονυσίου Νικολαίδη.
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19 Ιουλίου 2010
Ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας ετέλεσε, στον εορ-
τάζοντα ιστορικό ναό Προφήτου Ηλιού – Ασσήρου, τον 
Πανηγυρικό Εσπερινό μετά αρτοκλασίας και εκήρυξε 
το Θείο Λόγο.

03 Αυγούστου 2010
Κατά την εορτή της Αγίας Θεοδώρας τελέστηκε στην 
Ιερά Μονή της Αγίας Θεοδώρας Θεσσαλονίκης Αρχιε-
ρατική Λειτουργία χοροστατούντος του Μητροπολίτου 
Λαγκαδά κ.κ Ιωάννου ο οποίος διετέλεσε επί πολλά 
έτη Ηγούμενος αυτής.

05 Αυγούστου 2010
Ο Μητροπολίτης Λαγκαδά κ.κ. Ιωάννης ετέλεσε τον 
εσπερινό στον Ιερό Ναό της Μεταμορφώσεως του Σω-
τήρος – Δρακοντίου και στη συνέχεια επεσκέφθη το 
Ιερό Ησυχαστήριο Μεταμορφώσεως – Μεσαίου. 

08 Αυγούστου 2010
Τέλεση της Θείας Λειτουργία από τον Σεβασμιωτάτο 
Μητροπολίτη Λαγκαδά στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημη-
τρίου – Θεσσαλονίκης, με πλήθος Ιερέων και πιστών. 

10 Αυγούστου 2010
Ο Μητροπολίτης Λαγκαδά κ.κ. Ιωάννης λειτούργησε 
στον Μητροπολιτικό Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Λαγκα-
δά, οπού και ετέλεσε τη χειροτονία του Θεολόγου Τσα-
μπάζη εις Διάκονον.

14 Αυγούστου 2010
Ο Ποιμενάρχης μας λειτούργησε στον Ιερό Ναό Αγίου 
Νικολάου-Λαγυνών, οπού και ετέλεσε τη χειροτονία 
του Δωρόθεου Νεοφύτου εις Διάκονον. 
Το απόγευμα τελέστηκε Μέγας Εσπερινός στον Ιερό 
Ναό της Κοιμήσεως Θεοτόκου - Λαγκαδά καθώς και 
Λιτανεία της Ιεράς Εικόνας Κοιμήσεως της Θεοτόκου 
στο Λαγκαδά, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μη-
τροπολίτου μαζί με πλήθος Ιερέων και πιστών.

15 Αυγούστου 2010
Ο Σεβ. Ποιμενάρχης μας ετέλεσε Πανηγυρική Θεία 
Λειτουργία εις τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου 
σε κλίμα κατανύξεως, μαζί με πλήθος Ιερέων και πι-
στών, οι οποίοι παραβρέθηκαν ώστε να εορτάσουν τη 
μεγάλη αυτή εορτή της Παναγίας μας.

16  Αυγούστου 2010
Ο Σεβασμιώτατος Λαγκαδά κ.κ. Ιωάννης χειροτόνησε 
εις Πρεσβύτερον τον π. Θεολόγον Τσαμπάζη στον Ι.Ν. 
Αγίου Νικολάου Λαγυνών. 

23 έως 24 Αυγούστου 2010
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδά παρευρέθη 
στις εόρτιες εκδηλώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Ζα-
κύνθου προς τιμήν του Αγίου Διονυσίου, Πολιούχου 
και Προστάτου της νήσου Ζακύνθου, προσκεκλημένος 
του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Ζακύνθου κ. κ. Χρυ-
σοστόμου.

30 Αυγούστου 2010
Στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου – Λαγυνών ο Σεβασμι-
ώτατος Ποιμενάρχης μας ετέλεσε Θεία Λειτουργία και 
χειροτόνησε εις Διάκονον τον  μοναχό π. Παντελεήμο-
να Καλπιτζή.

Από τη πανυγηρική Θεία Λειτουργία στην
 Ιερά Μονή Αγίας Θεοδώρας - Θεσσαλονίκης.

Από τα εγκώμια της Θεοτόκου

Από το Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο διά την εορτή
του Αγίου Διονυσίου Ζακίνθου.
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3 Σεπτεμβρίου 2010
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας παρευρέθη στη 
Θεία Λειτουργία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του 
Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά Θεσσαλονίκης, κατά την 
εορτή του Αγίου Ανθίμου, οπού και ευχήθηκε στον Πα-
ναγιώτατο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ.κ. Άνθιμο, επί 
τη ευκαιρία των ονομαστηρίων του. 
Ο Σεβ. Μητροπολίτης μας, το απόγευμα της ίδιας ημέ-
ρας, μετέβη στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτή-
ρος Σοχού, όπου, κατά τον εσπερινό, ετέλεσε την κουρά 
του μοναχού π. Γρηγορίου, αδελφού της Ιεράς Μονής.

4 Σεπτεμβρίου 2010
Ο Σεβασμιώτατος παρευρέθη εις τον Εσπερινό των 
Εγκαινίων του Ι. Ν. του Αγίου Στεφάνου, στην πόλη της 
Αρναίας, ο οποίος  προ ετών κατεστράφη από πυρκαγιά. 
Κατά την τελετή παρευρέθησαν ο  Μακαριώτατος Αρχι-
επ. Αθηνών κ.κ. Ιερωνύμος, πολλοί ιεράρχες, ιερείς και 
πλήθος πιστών. 

5 Σεπτεμβρίου 2010
Ο Μητροπολίτης Λαγκαδά κ. κ. Ιωάννης, μετά την Αρ-
χιερατική Θεία Λειτουργία, στον Ιερό Ναό Αποστόλου 
Θωμά Μεγάλης Βόλβης, χειροτόνησε εις Διάκονον τον 
Παύλο Παρασκευά. Στη συνέχεια,  ετέλεσε αγιασμό 
στις όχθες της λίμνης της Βόλβης .

8 Σεπτεμβρίου 2010
Την ημέρα της εορτής της Παναγίας μας ο Ποιμενάρχης 
μας ετέλεσε την Ιερά Πανήγυρη στο Μετόχιον της Ιεράς 
Μονής Δοχειαρίου Αγίου Όρους, το οποίο βρίσκεται στο 
Σοχό. Κατά τη Θεία Λειτουργία εχειροτόνησε εις Πρε-
σβύτερον τον π. Παύλο Παρασκευά. Κατόπιν, πραγμα-
τοποιήθηκε η Ιερά Λιτανεία της εικόνας της Παναγίας 
της Γοργοεπηκόου

11 Σεπτεμβρίου 2010
Στο Ιερό Ησυχαστήριο Παντοκράτορος στο Μελισσοχώ-
ρι, ο Μητροπολίτης μας ετέλεσε τη Θεία Λειτουργία και 
χειροτόνησε εις Πρεσβύτερον τον Αδελφόν της Μονής, 
τον Ιερομόναχον Αντώνιο Γκοτζαμάνη και του απένει-
με το οφφίκιο του Αρχιμανδρίτου.

14 Σεπτεμβρίου 2010
Την ημέρα της εορτής του Τιμίου Σταυρού ο Ποιμενάρ-
χης μας λειτούργησε στον Πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του 
Λοφίσκου, όπου και ετέλεσε την ακολουθία της Υψώσε-
ως του Τιμίου Σταυρού. 

25 - 26 Σεπτεμβρίου 2010
Ο Σεβ. Μητροπολίτης μας παρευρέθει στην πόλη των 
Πατρών, μετά από πρόσκληση του Μητροπολίτη Πα-
τρών κ.κ. Χρυσοστόμου. Κατά τον Μέγα Πανηγυρικό 
Εσπερινό χοροστάτησε ο Μητροπολίτης μας και ομίλη-
σε σχετικά με την προσωπικότητα του Αγίου. Την επο-
μένη ημέρα τελέστηκε πολυαρχιερατική Θεία Λειτουρ-
γία με την παρουσία πλήθους πιστών.

30 Σεπτεμβρίου 2010
Στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Λαγυνών, όπου φυ-
λάσσεται η Ιερά εικόνα της αντίγραφο Παναγίας Γορ-
γοεπηκόου στο ομώνυμο παρεκκλήσιο, ο  Ποιμενάρχης 
μας χοροστάτησε στον Πανηγυρικό Εσπερινό. Κατά την 
ημέρα της εορτής της Παναγίας ο Σεβασμιώτατος ετέ-
λεσε την Θεία Λειτουργία.

46

Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο κατά την ονομαστήρια Εορτή του 
Παναναγιωτάτου Μητροπολίτη Θεσσαλοίκης κ.κ. Ανθίμου.

Ιερά Λιτανεία της εικόνας της Παναγίας Γοργοεπηκόου στο 
Μετόχιον της Ι. Μ. Δοχειαρίου Αγίου Όρους στο Σοχό.

Από το Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο στον Ιερό Ναό
Απ. Ανδρέα Πατρών.
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