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Ἐν Γρεβενοῖς τῇ 20ῇ Δεκεμβρίου 2019

Πρός
τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην
Γρεβενῶν Κύριον κύριον Δαβίδ
εἰς Γρεβενά

Σεβασμιώτατε
Πάνυ εὐλαβῶς ἀναφέρω Ὑμῖν τά κάτωθι:
Χάριτι τοῦ Παναγάθου Θεοῦ συμπληρώνω κατά τό λῆγον ἔτος
2019 τό ἑβδομηκοστόν πρῶτον ἔτος τῆς ἡλικίας μου. Ἐξ αὐτῶν τά
τεσσαράκοντα ἕξ τά διῆλθον ὡς ἐργάτης εἰς τόν ἀμπελῶνα τοῦ
Κυρίου καί διάκονος τῶν θείων καί ἱερῶν Μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας
Του. Βεβαίως “Κύριος οἶδεν” ἄν καί κατά πόσον πολύκαρπα,
καλλίκαρπα καί ἀποδοτικά ὑπῆρξαν ὅλα αὐτά τά ἔτη καί ὁ Κύριος
ὡς ἀδέκαστος Κριτής κατ’ ἐκείνην τήν ἡμέραν θά ἀποδώση τό δίκαιον ὄφλημα τό ὁποῖον εἴθε νά εἶναι ὁ ἀμαράντινος στέφανος.
Ἀπό μέρους μου κατέβαλον ἀνθρωπίνως πᾶσαν δυνατήν προσπάθειαν μή φειδόμενος κόπου μηδέ χρόνου μηδέ αὐτῆς ταῦτης
τῆς σωματικῆς μου ὑγείας,
διερχόμενος μάλιστα πολλάκις διά πυρός καί σιδήρου.
Σεβασμιώτατε, μέ τήν συμπλήρωσιν τοῦ ἑβδομηκοστοῦ
πρώτου ἔτους τῆς ἡλικίας
μου ἔχω σταθεράν καί βεβαίαν τήν αἴσθησιν ὅτι κλείει
πλέον ὁριστικῶς καί ἀμετα-

.
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κλήτως ὁ κύκλος τοῦ χρόνου
τῆς ἱερατικῆς μου διακονίας,
τόν ὁποῖον δύναμαι νά διαιρέσω εἰς δύο περιόδους.
Ἡ πρώτη καλύπτει τά τεσσαράκοντα καί ἕν ἔτη, κατά
τά ὁποῖα διηκόνησα τήν
Ἱεράν Μητρόπολιν Θεσσαλονίκης ἐκ τῶν ὁποῖων τά τριάκοντα ὀκτώ ἔτη εἰς τόν Ἱερόν Ναόν
Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος εἰς τόν ὁποῖον ἐπρωτοστάτησα
διά τήν ἀνέγερσιν καί τόν πλήρη ἐξωραϊσμόν αὐτοῦ, καί ἡ δευτέρα
τά πέντε τελευταῖα ἔτη, κατά τά ὁποῖα ἤμην πλησίον Ὑμῶν
διακονῶν μέ τάς ἀσθενεῖς πλέον σωματικάς καί πνευματικάς μου
δυνάμεις τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Γρεβενῶν.
Σεβασμιώτατε, γνωρίζετε Ὑμεῖς πολύ καλῶς τά τῆς πρώτης περιόδου τῆς ἱερατικῆς μου πορείας - διακονίας, καθότι ἡ ἀδελφική
ἡμῶν σχέσις καί φιλία ἐπεκτείνεται εἰς δεκάδας ἐτῶν, κατά τά
ὁποῖα ἐγένοντο πλεῖσται ὅσαι συζητήσεις καί διημείφθησαν πλεῖσται
ὅσαι σκέψεις καί ἀπόψεις. Διό καί σιωπῶ δι’ αὐτήν. Ἐπιτρέψατέ
μου ὅμως νά ἀναφερθῶ ἐν ὀλίγοις εἰς τήν δευτέραν αὐτήν περίοδον
τῆς ἱερατικῆς μου πορείας καί νά εἴπω ὅτι ἡ παρουσία μου εἰς τήν
αἱματοβαμμένην αὐτήν Μητρόπολιν τῆς Δυτικῆς Μακεδονίας συνδέται ἀρρήκτως μέ ἰδιαιτέρας τιμάς καί εὐλογίας. Καί τοῦτο διότι
ἡ ἀγαπῶσα Ὑμῶν καρδία παραβλέπουσα τάς ἀτελείας καί ἀδυναμίας
μου μέ κατέστησε στενόν καί ἔμπιστον συνεργάτην Ὑμῶν ἀναθέτουσα εἰς ἐμέ τά ὑψηλά καί πολυεύθυνα καθήκοντα τοῦ Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Ἕνεκα τῆς θέσεως αὐτῆς
ἀπήλαυσα ἀπείρους τιμάς καί μεγαλεῖα συνοδεύων τήν Ὑμετέραν
Σεβασμιότητα εἰς πλείστας ὅσας ἱεραποδημίας Ὑμῶν ὡς Ὑψηλοῦ
Προσκεκλημένου. Ἐπιλεκτικῶς ἀναφέρω τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, ὅπου ὁ Αὐθέντης καί Δεσπότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἡμῶν κ.κ. Βαρθολομαῖος ἀπένειμε τήν 9ην τοῦ μηνός
Ἰουνίου τοῦ ἔτους 2016 εἰς τήν ἀναξιότητά μου τό ὀφφίκιον τοῦ
Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου. Ἀναφέρω ἀκόμη τάς
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Ἱεράς Μητροπόλεις Σύρου, Παροναξίας, Μονεμβασίας καί Σπάρτης,
Μεσσηνίας, Κερκύρας, Σταγῶν καί Μετεώρων, Βεροίας καί Ναούσης, Ἐδέσσης καί Πέλλης, Λαγκαδᾶ, Ὕδρας, Σπετσῶν καί
Αἰγίνης, Λευκάδος καί τέλος Ἀρκαλοχωρίου Κρήτης. Ὁπόσαι καί
ὁποῖαι τιμαί, ὁπόσαι εὐλογίαι, ὁποῖα μεγαλεῖα! Καί πάντα ταῦτα
ἕνεκα Ὑμῶν, Σεβασμιώτατε. Διό καί ἀπείρως εὐγνωμονῶ.
Ὡσαύτως, Σεβασμιώτατε, πλήν τῶν ὑψηλῶν καθηκόντων τῆς
πρωτοσυγκελλίας ἀνεθέσατε εἰς τήν ταπεινότητά μου καί εἰς τάς
ἀσθενεῖς σωματικάς καί πνευματικάς μου δυνάμεις τά καθήκοντα
καί τάς ὑποχρεώσεις τοῦ Ἱερατικῶς Προϊσταμένου δύο Ἱερῶν
Ναῶν τῆς θεοσώστου Ὑμῶν Περιφερείας, ὡς καί τοῦ Προέδρου
τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων αὐτῶν, ἤτοι τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καί τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου (Μεγάλη Παναγία) Σαμαρίνης.
Σεβασμιώτατε, ἐπιτρέψατέ μου εἰς τό σημεῖον αὐτό ὑψώνων
ἱκέτιδας τάς χεῖρας μου νά ἀναπέμψω αἶνον εὐγνωμοσύνης καί
δοξολογίας εἰς τόν ἐν Τριάδι Πανάγαθον Θεόν καί τήν Παναγίαν
Μητέρα τοῦ Κυρίου καί Μητέρα ὅλων ἡμῶν, διότι κατά ἕνα παράδοξον τρόπον ἡ ἐκκίνησις καί τό πέρας τῆς ἱερατικῆς μου διαδρομῆς καί διακονίας σημειοῦται εἰς Ἱερούς Ναούς τῆς Παναγίας
μας. Καί διευκρινίζω: Μετά τήν χειροτονία μου εἰς τόν πρῶτον
βαθμόν τῆς ἱερωσύνης τόν Ἰούνιον τοῦ 1973 ἐτοποθετήθην διάκονος
εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ζωοδόχου Πηγῆς Ἑπταλόφου Θεσσαλονίκης,
μετά δέ τήν χειροτονίαν μου εἰς τόν δεύτερον βαθμόν τῆς ἱερωνύνης
τόν Μάρτιον τοῦ 1976 ἀνέλαβον διά πρώτην φοράν ἐφημεριακά
καθήκοντα ὡς νέος ἱερεύς εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Παναγίας Φανερωμένης Θεσσαλονίκης καί σήμερον περατοῦται ἡ ἱερατική μου
διαδρομή - διακονία καί πάλιν εἰς Ἱερούς Ναούς ἀφιερωμένους
εἰς τήν Παναγίαν μας, ἤτοι εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν
Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Γρεβενῶν καί εἰς τόν Ἱερόν Ναόν
Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου (Μεγάλη Παναγία) Σαμαρίνης. Δέν δύναμαι νά γνωρίζω ἄν τό γεγονός τοῦτο εἶναι ἁπλῶς σύμπτωσις ἤ
ἀποτελεῖ σημεῖον τι δι’ ἐμέ τόν ταπεινόν καί ἀνάξιον. “Κύριος
οἶδε” καί τοῦτο.

.
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Ἀρχιθύτα τῆς τῶν Γρεβενιωτῶν
Ἐκκλησίας, ἐπιτρέψατέ μου εὶς τό
σημεῖον τοῦτο, νά ὑπενθυμμίσω εἰς
τήν ἀγάπην Ὑμῶν τόν προσωπικόν
μου γολγοθά τόν ὁποῖον ἀναβαίνω
τήν τελευταίαν τριετίαν – Κύριος
οἶδεν ἕως πότε -, καθότι προβλήματα
καί κακοπάθειαι τῆς σωματικῆς μου
ὑγείας μέ ταλανίζουν διαρκῶς καί
ἀκαταπαύστως. Προβλήματα τά
ὁποῖα ἀντί νά ἐξαλειφθοῦν κατόπιν
δύο χειρουργικῶν ἐπεμβάσεων ἐπεδυνώθησαν εἰς τοιοῦτον βαθμόν,
ὥστε μέ ἐξηνάγκασαν καί νά ἀπομακρυνθῶ ἀπό τά καθήκοντα τοῦ
λειτουργοῦ ἱερέως ἐνώπιον τοῦ φρικτοῦ Θυσιαστηρίου διότι αἱ
κινήσεις μου γίνονται μετά μεγάλης δυσκολίας, πολλοῦ κόπου καί
περισσοτέρου πόνου. Πάντα ταῦτα, Σεβασμιώτατε, τά ἐζήσατε ἐκ
τοῦ σύνεγγυς καί συνεχίζεται νά τά ζῆτε.
Σεβασμιώτατε, ἄς μοῦ ἐπιτραπῆ, νά εἴπω καί τοῦτο, ὅτι ἦλθε
πλέον τό πλήρωμα τοῦ χρόνου, διά νά ὑποβάλω εἰς τήν Ὑμετέραν
Σεβασμιότητα θερμήν τήν παράκλησιν καί γονυκλινής νά ἱκετεύσω
Αὐτήν, ὅπως ἀπαλλάξη τήν ἀναξιότητά μου ἀπό τά ὑψηλά καί πολυεύθυνα καθήκοντα οὐχί μόνον τοῦ Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱερᾶς
ἡμῶν Μητροπόλεως ἀλλά καί τοῦ Προέδρου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ
Συμβουλίου τόσον τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Εὐαγγελισμοῦ
τῆς Θεοτόκου, ὅσον καί τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου
(Μεγάλη Παναγία) Σαμαρίνης. Εἶναι δι’ ἐμέ θέμα συνειδήσεως
καί ἀρχῆς καί προβαίνω εἰς τήν ἐνέργειαν αὐτήν κατόπιν πολλῆς
προσευχῆς νά μή ἐπιτρέψη ὁ Θεός νά προκύψουν δυσκολίαι καί
προβλήματα εἰς τήν διαποίμανσιν τῆς λαχούσης Ὑμῖν ἐπαρχίας,
ἀλλά ἡ ἀπομάκρυνσίς μου ἀπό τάς θέσεις αὐτάς νά γίνη ἀφορμή
προσελεύσεως νέων καί ἀξιοτέρων στελεχῶν. Διό καί θερμῶς παρακαλῶ τήν Σεβασμιότητά Σας ὅπως ἀπό 1ης Ἰανουαρίου 2020
κινήση τήν δέουσαν διαδικασίαν παρά τοῖς ἁρμοδίοις, διά τήν
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προβλεπομένην ὑπό τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας, συνταξιοδότησίν
μου, καθότι συνεπληρώθησαν ὑπέρ τό δέον ἅπασαι αἱ ἀπαραίτητοι
προϋποθέσεις.
Ἄγγελε τῆς τῶν Γρεβενῶν Ἐκκλησίας, ἔστε βέβαιος, ὅτι ἡ ἀναξιότης μου - ὑπόχρεος ἐσαεί εἰς τήν Ὑμετέραν φίλην Σεβασμιότητα
θά εἶναι πάντοτε πρόθυμος εἰς τό μέτρον τοῦ δυνατοῦ νά προσδράμη
εἰς τάς Ὑμετέρας κελεύσεις καί νά ὑπακούση εἰς τάς Ὑμετέρας ἐντολάς καί ὅτι ἡ τεσσαρακονταεξαετής ἐμπειρία μου θά
εἶναι πάντοτε ἀρωγός εἰς τήν πολυεύθυνον ἐκκλησιαστικήν καί
ἐθνικήν Ὑμῶν ἀποστολήν.
Παρακαλῶ, Σεβασμιώτατε, ὑψώσατε τάς χεῖρας Ὑμῶν εἰς προσευχήν οὐχί μόνον εἰς τό ταμιεῖον Σας ἀλλά καί εἰς τάς κοινάς Λατρευτικάς Συνάξεις τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γρεβενῶν καί παρακαλέσατε
τόν Πανοικτίρμονα Θεόν καί Παναγίαν Μητέρα τοῦ Κυρίου καθώς
καί τούς ἐν Γρεβενοῖς Ἁγίους μέ πρῶτον τόν πολιοῦχον τῆς πόλεως
Ἅγιον Ἀχίλλιον, Ἀρχιεπίσκοπον Λαρίσης, τόν Ὅσιο Νικάνορα,
τόν Νεομάρτυρα Ἅγιο Γεώργιο τόν ἐκ Τσουρχλίου, τόν Νεομάρτυρα
Ἅγιο Δημήτριο τόν ἐκ Σαμαρίνης καί τόν Ἐθνοϊερομάρτυρα Αἰμιλιανόν Μητροπολίτην Γρεβενῶν ὅπως τό Πανάγιον Πνεῦμα συνεχίση νά εἶναι συνοδοιπόρος καί σύντροφος εἰς τήν ὑπόλοιπον
πορείαν μου καί ἀκόμη ὅπως διέλθω τόν ὑπόλοιπον χρόνον τῆς
ζωῆς μου «ἐν εἰρήνῃ καί μετανοίᾳ» τά δέ τέλη μου κατά τάς δεήσεις τῆς Ἐκκλησίας νά εἶναι «ἀνώδυνα, ἀνεπαίσχυντα καί
εἰρηνικά» οὕτως ὥστε ἡ «ἀπολογία» ἐνώπιον τοῦ φοβεροῦ βήματος τοῦ Χριστοῦ νά εἶναι εὐπρόσδεκτη.
Ἀσπαζόμενος τήν Ὑμετέραν Δεξιάν
καί ἐξαιτούμενος τάς θεοπειθεῖς ἀρχιερατικάς
Ὑμῶν εὐχάς καί εὐλογίας,
διατελῶ μετά βαθυτάτου σεβασμοῦ καί
ἀνυποκρίτου υἱικῆς ἀγάπης,
ἀφοσιώσεως καί ἰσοβίου εὐγνωμοσύνης
Ἀρχιμ. Σεραφείμ Ζώγκας

.
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Ἀριθμ. Πρωτ.:10

Ἐν Γρεβενοῖς τῇ 13 Ἰανουαρίου 2020

Πανοσ. Ἀρχιμ.
π. Σεραφείμ Ζώγκα
Πρωτοσύγκελλον τῆς καθ’ ἡμᾶς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γρεβενῶν

Π

ανοσιολογιώτατε ἅγιε Πρωτοσύγκελλε καί ἀγαπητέ ἀδελφέ
μου, π. Σεραφείμ, μπορεῖ νά πέρασε ἕνα μικρό χρονικό διάστημα ἀπό τήν τυπική παραίτηση ἐκ τῆς ἐφημεριακῆς θέσεως καί
τῶν διοικητικῶν σου καθηκόντων, ἀλλά εἶναι δύσκολο νά ἐκφράσω
τήν ποιότητα τῶν συναισθημάτων μου, αὐτή τήν χρονική στιγμή.
Αἰσθήματα μνήμης, λύπης, εὐχαριστίας καί εὐγνωμοσύνης ὅλη αὐτή
τήν περίοδο διακατέχουν τήν καρδιά μου, ἀναλογιζόμενος τήν ἀπό τό
1980 γνωριμία καί φιλία μας. Γνωριμία πού ἔγινε γνήσια ἀδελφική φιλία, ἀφοῦ ἡ χρονική διάρκεια πιστοποιεῖ τήν γνησιότητα τῶν ἑκατέρωθεν αἰσθημάτων καί ἐπισφραγίζεται τά πέντε τελευταία χρόνια μέ τήν
διακονία μας στά Γρεβενά. Δοξάζω τόν Θεό πού ἀπό τά πρῶτα χρόνια
τῆς ἱερατικῆς μου ζωῆς συνδεθήκαμε πνευματικά μέ ἀκατάλυτες ἠθικές καί πνευματικές ἀξίες πού γιά μένα ἦταν καί εἶναι πυξίδα καί ἐχέγγυο πνευματικῆς πορείας.
Ὑπηρετήσαμε μαζί στήν Ἱ.Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, ἀπό τό 1980
ἕως καί τό 2014, σέ διάφορες ἐπιτελικές θέσεις, εἴτε στά γραφεῖα τῆς
Ἱ.Μητροπόλεως εἴτε στό Ἡγουμενοσυμβούλειο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
Ἁγίας Θεοδώρας, καί ἡ συνεργασία μας αὐτή ἦταν ἐπένδυση ἐμπειρίας
καί βιωμάτων. Ἡ πολύπλευρη καί διακριτική ἐμπειρία σου σέ διοικητικά, πνευματικά καί ἐν γένει ἐκκλησιαστικά θέματα μέ βοήθησαν, ὥστε
νά ἀγωνίζομαι ἔχοντας σωστά πρότυπα γιά τό ἦθος, τήν ἀκρίβεια, τήν
διάκριση, τήν ἐργατικότητα, τήν ἀγάπη πρός πάντας, τό φιλακόλουθον, τήν ἀλήθεια, τήν εἰλικρίνεια. Πορευθήκαμε μαζί σέ χαρές καί
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λῦπες προσωπικές, οἰκογενειακές καί ἐκκλησιαστικές, καί ἡ συμπαράστασή σου ἦταν γιά μένα παρηγοριά καί στήριγμα. Καί ἡ κορύφωση
ὅλων αὐτῶν τῶν χαρισμάτων σου καθώς καί τῆς ἀγαπητικῆς εἰλικρινοῦς διαθέσεως ἦταν, ὅταν ἄφησες τίς δεδομένες ἀνέσεις γιά νά μέ
ἀκολουθήσεις στά Γρεβενά, στίς δυσκολίες τοῦ καινούργιου. Πρόθυμος καί εἰλικρινής, ἄφησες τά πάντα γιά νά ἔρθεις νά ἀγωνισθοῦμε μαζί ἐδῶ στά Γρεβενά, γιά μιά νέα ἀρχή. Δέν ὑπολόγισες κόπο, χρόνο, ἤ
ὁ,τιδήποτε ἄλλο, ἀλλά ἡ ἀδελφική σου ἀγάπη καί ἡ ἀρχοντική σου θυσία σέ ἔκαναν συνοδοιπόρο καί συνασκητή στήν καινούργια μου ζωή.
Δέν ζήτησες ἀξιώματα καί τιμές, ἀλλά μόνο κατέθεσες τήν διάθεση
σου νά προσφέρεις, νά βοηθήσεις. Ἡ ἀνάδειξη στή θέση τοῦ Πρωτοσυγκέλλου ἦταν μικρό ἀντίδωρο στό μεγάλο δῶρο τῆς ἀγάπης σου,
ἀλλά καί δυνατότητα φανέρωσης καί ἀπόδοσης τῶν ἱκανοτήτων σου.
Ἡ διακονία σ' ὅλους τούς τομεῖς πού ἀνέλαβες ἔδωσε πολύκαρπα καί
καλλίκαρπα ἀποτελέσματα -κάτι πού τό φανερώνουν τά αἰσθήματα
τῶν συνεργατῶν σου, ἀλλά καί τῶν ἄλλων ἀνθρώπων. Τό φιλότιμο, ἡ
ἐργατικότητα, ἡ τυπικότητα, ἡ αὐστηρότητα, ἀλλά καί ἡ ἐπιείκια βοήθησαν ὅλους τούς ἀνθρώπους, ὥστε νά προσπαθοῦν γιά κάτι καλύτερο. Ὅλα αὐτά, καί τόσα ἄλλα πού δέν μποροῦν νά ἐξωτερικευτοῦν στό
μελάνι, εἶναι ἕνα μπουκέτο εὐχαριστιῶν καί εὐγνωμοσύνης "κατά πάντα καί διά πάντα".
Γνωρίζω πώς καί τώρα, ὡς συνταξιοῦχος πλέον, δέν θά εἶσαι μακριά
μας, ἀλλά μέ τίς προσευχές καί μέ τήν ἀγάπη σου θά συνεχίσεις καί
ἀπό τήν Θεσσαλονίκη νά προσφέρεις στήν Ἐκκλησία "πρός δόξαν τοῦ
Τριαδικοῦ Θεοῦ" καί γιά τήν ὠφέλεια τῶν ψυχῶν ὅλων. Εὔχομαι ὁλόψυχα ὁ Πανάγαθος Θεός, μέ τίς πρεσβεῖες τῆς Κυρίας Θεοτόκου, τοῦ
ὁσίου Σεραφείμ τοῦ ἐν Δομβῷ, καί τῶν Γρεβενιωτῶν Ἁγίων, νά σέ χαρίζει "ὑγεία ψυχῆς καί σώματος" ὥστε νά πετύχεις αὐτό πού ποθεῖς,
"τήν καλήν ἀπολογίαν τήν ἐπί τοῦ φοβεροῦ βήματος".

Μέ ἐγκάρδιες εὐχές καί εὐχαριστίες
ὁ Ἐπίσκοπος ἀδελφός σου

ὁ Γρεβενῶν Δαβίδ

.
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΤΟΥ

ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΩΓΚΑ

Ὁ

Ἀρχιμανδρίτης Σεραφείμ Ζώγκας γεννήθηκε στίς 28
Δεκεμβρίου τοῦ 1948 στίς Σέρρες καί γονεῖς του
ὑπῆρξαν ὁ Γεώργιος Ζώγκας καί ἡ Θωμαΐς Πολίτου.
Παρακολούθησε τά ἐγκύκλια μαθήματα τῆς στοιχειώδους ἐκπαιδεύσεως στό 55ο Δημοτικό Σχολεῖο Θεσσαλονίκης, ὅπου τό 1949
μετοίκησαν οἱ γονεῖς του. Τό 1968 ἀποφοίτησε ἀπό τό 4ο ἑξατάξιο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης καί στή συνέχεια ἔκανε ἐγγραφή στό
Ἀνώτερο Ἐκκλησιαστικό Φροντιστήριο Θεσσαλονίκης, ἀπό τό
ὁποῖο ἀποφοίτησε τό 1970. Μέ Μητροπολιτική Ἀπόφαση (215 /
1972) ὑπηρέτησε ἀπό 1-2-1972 ἕως 13-6-1973 ὡς κωδικογράφος
στό Γραφεῖο Γάμων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης.
Κείρεται μοναχός στίς 14-6-1973 στό Καθολικό τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς Ἁγίας Θεοδώρας Θεσσαλονίκης ἀπό τόν Μακαριστό
Βοηθό Ἐπίσκοπο Θεσσαλονίκης Ταλαντίου Κυρό Στέφανο –μετέπειτα Μητροπολίτη Τρίκκης καί Σταγῶν– καί στίς 18-6-1973
χειροτονεῖται Διάκονος στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό Ἁγίας
Τριάδος Θεσσαλονίκης ἀπό τόν Μακαριστό Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Κυρό Λεωνίδα (Παρασκευόπουλο).
Ὡς Διάκονος ὑπηρέτησε ἀρχικά στόν Ἱερό Ναό Ζωοδόχου
Πηγῆς Ἑπταλόφου Θεσσαλονίκης ἕως 16-5–-1974 (Φ.Ε.Κ. 647 Α
/ 19-6-1973), κατόπιν μέ ἀπόσπαση στόν Ἱερό Ναό Νέας Παναγίας ἕως 10-9-1974 (ἀριθμ. πρωτ. 462 / 17-5-1974) καί τέλος, μέ
ἀπόσπαση πάλι, στόν Ἱερό Ναό Παναγίας Δεξιᾶς ἕως 27-3-1976
(ἀριθμ. πρωτ. 856 / 11-9-1974).
Χειροτονεῖται Πρεσβύτερος στίς 28-3-1976, Κυριακή τῆς
Σταυροπροσκυνήσεως, ἀπό τόν Μακαριστό Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Κυρό Παντελεήμονα τόν Β΄
(Χρυσοφάκη) στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Τριάδος
Θεσσαλονίκης καί τήν ἴδια ἡμέρα λαμβά-
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νει τό ὀφφίκιο τοῦ Ἀρχιμανδρίτη. Ἀπό
τήν εἰς πρεσβύτερο χειροτονία του ἕως 308-1976 ὑπηρέτησε ὡς ἐφημέριος στόν Ἱερό Ναό
Παναγίας Φανερωμένης Καλλιθέας Θεσσαλονίκης
(ἀριθμ. πρωτ. 290 / 1-4-1976) καί τήν 1η-9-1976 μετατέθηκε
στόν Ἱερό Ναό Μεταμορφώσεως-Γεννήσεως τοῦ Σωτῆρος, ὁ
ὁποῖος τότε ἀνεγειρόταν, καί ὁρίστηκε ὑπεύθυνος τῆς ἀνεγέρσεως τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, Πρόεδρος τῆς Διαχειριστικῆς Ἐπιτροπῆς
καί τῆς Ἐρανικῆς Ἐπιτροπῆς, Ἱερατικῶς Προϊστάμενος καί ἀπό
τήν ἵδρυση τῆς ἐνορίας τοῦ Ναοῦ αὐτοῦ καί μετέπειτα Πρόεδρος
τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου (ἀριθμ. πρωτ. 837 / 31-8-1976).
Τό 1983 ἔλαβε τό πτυχίο τοῦ Τμήματος Ποιμαντικῆς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Διετέλεσε κατηχητής (1968-1973), Α΄ γραφεύς στό Γραφεῖο
Γάμων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης μέ δικαίωμα ὑπογραφῆς (1982), Ἡγουμενοσύμβουλος στήν Ἱερά Μονή Ἁγίας Θεοδώρας Θεσσαλονίκης (1975-1977) καί Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος
Γ΄ Ἀρχιερατικῆς Περιφερείας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης (1987).
Ἀπό τήν 1η Ἰανουαρίου τοῦ 2005 καί ἑξῆς καί γιά τρίτη συνεχόμενη τριετία, δηλαδή ἕως καί 31 Δεκεμβρίου 2013, εἶναι μέλος
τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης (ἀριθμ.πρωτ. α΄ 18 / 11-1-2005 β΄
954 / 31-12-2007 καί γ΄ 959 / 31-12-2010). Ἀπό τόν Ἰούνιο τοῦ
2010 ἕως 31-12-2014 εἶναι μέλος καί ταμίας τοῦ Ἡγουμενοσυμβουλίου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Θεοδώρας Θεσσαλονίκης
(ἀριθμ. πρωτ. 439 / 17-6-2010). Στίς 29 Νοεμβρίου 2010 ὑπέβαλε
στόν Παναγιώτατο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμο τήν
ἔγγραφη παραίτησή του ἀπό τή θέση τοῦ Προέδρου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου καί τοῦ ὑπευθύνου τοῦ πνευματικοῦ
ἔργου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος, θέση
πού κατεῖχε μία ὁλόκληρη τριακονταπενταετία. Ἡ παραίτησή του ἔγινε ἀποδεκτή (ἀριθμ. πρωτ. 908 / 912-2010) ἀπό τήν 1η Ἰανουαρίου τοῦ 2011 καί
ἔκτοτε ὑπηρετεῖ στόν Ἱερό αὐτό Ναό ὡς

.
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Ἱερατικῶς Προϊστάμενος καί ἁπλός
ἐφημέριος.
Τόν Δεκέμβριον τοῦ 2014 μέ δική του θέληση
παραιτήθηκε ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολι Θεσσαλονίκης
καί ἀκολουθώντας τόν νεοεκλεγέντα Μητροπολίτη Γρεβενῶν κ. Δαβίδ ἀπό 1ης Ἰανουαρίου 2015 συμπεριλήφθηκε στόν
ἱερό ἐφημεριακό κλῆρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γρεβενῶν.
Τήν 1ην Ἰανουαρίου 2015 βάσει τοῦ ὑπ’ ἀριθμ. πρωτ. 1/ 1-12015 Ἀρχιερατικοῦ διοριστηρίου ἐγγράφου τοῦ Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Γρεβενῶν κ. Δαβίδ διορίζεται Πρόεδρος τοῦ
Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου καί Ἱερατικῶς Προϊστάμενος τοῦ
Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Γρεβενῶν.
Τήν 1ην Ἰανουαρίου 2015 βάσει τῆς ὑπ’ ἀριθμ. πρωτ. 5/ 9-12015 Μητροπολιτικῆς πράξεως τοῦ Μητροπολίτου Γρεβενῶν κ.
Δαβίδ ἐγκριθείσης διά τῆς ὑπ’ ἀριθμ. πρωτ. 98 καί ἀριθμ. διεκπ.
147 ἀποφάσεως τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Ἑλλάδος διορίζεται πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γρεβενῶν.
Τήν 26ην Μαρτίου 2015 βάσει τοῦ ὑπ’ ἀριθμ. πρωτ. 152/ 26-32015 Ἀρχιερατικοῦ ἐγγράφου τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γρεβενῶν κ. Δαβίδ διορίζεται ἐκ παραλλήλου μέ τά
καθήκοντά του στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό καί Πρόεδρος
τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου καί Ἱερατικῶς Προϊστάμενος
τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου (Μεγάλη Παναγία)
Σαμαρίνης.
Τήν 9ην Ἰουνίου 2016 ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος τοῦ ἀπένειμε τό ὀφφίκιο τοῦ Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου.
Τέλος τήν 31ην Δεκεμβρίου 2019 κατόπιν συμπληρώσεως 46
χρόνων ἱερατικῆς διακονίας ὑπέβαλε τήν παραίτησή του
πρός συνταξιοδότηση.
Ἀπό 1ης Ἰανουαρίου 2020 διαμένει εἰς Θεσσαλονίκην ὅπου εὑρίσκεται ἡ μόνιμος κατοικία του.
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