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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2 17η
Ποόπ
Τϊ πλήοχμα ςῆπ Ἱεοᾶπ Μηςοξπόλεόπ μαπ.
Ἀγαπηςξί Παςέοεπ καί Ἀδελτξί
Ὁριόςαςεπ Ἀδελτέπ
Χαίοεςε ἐμ Κσοίῳ.

Ο

πειοαρμϊπ πξϋ ἀμςιμεςχπίζξσμ ξἱ πιρςξί ἀπϊ ςήμ

ἐμρκήφαρα παμδημία ἐκ ςῆπ μεςαδϊρεχπ ςξῦ κξοχμαψξῦ καί ςά
ποξβλήμαςα πξϋ ποξκαλεῖ μέ πξυοεόμει μα ἀπεσθσμθῶ ρςϊ
πλήοχμα ςῆπ Ἱεοᾶπ Μηςοξπϊλεόπ μαπ γιά μά ἐμιρυϋρχ ὅλξσπ καί μά

1

καςαθέρχ ςήμ μαοςσοία μξσ γιά μά κοίμξσμε ςά θέμαςα μέ ςήμ
πμεσμαςική ἐμπειοία καί παοάδξρη ςῆπ κκληρίαπ μαπ, διϊςι ὅρα
ρσμβαίμξσμ ρςϊμ τσρικϊ καί γήψμξ υῶοξ ἐκςείμξμςαι καί ρςϊμ
πμεσμαςικϊ.
1.Τϊ ποῶςξ πξϋ ρημειόμχ εἶμαι ἡ ποξςοξπή ςξῦ Κσοίξσ μαπ
Ἰηρξῦ Χοιρςξῦ ρςξϋπ Μαθηςέπ Τξσ ςϊ βοάδσ ρςϊ πεοῶξ ςῆπ
Ἰεοξσραλήμ μεςά ςϊμ Μσρςικϊ Δεῖπμξ. Τϊςε ὁ Κϋοιϊπ μαπ
ποξαμείγγειλε ρςξϋπ Μαθηςέπ Τξσ αςά πξϋ ἐποϊκειςξ μά ρσμβξῦμ
ρ’ Αςϊμ καί κσοίχπ ςϊμ θάμαςϊ Τξσ καί ςϊμ ἀπξυχοιρμϊ ςξσπ.
κεῖμξι ςαοάυθηκαμ, δειλίαραμ, τξβήθηκαμ καί ὁ Κϋοιξπ ςξϋπ
ἐρςήοινε ποξςοέπξμςάπ ςξσπ μά ἔυξσμ ἐμπιρςξρϋμη ρςϊ Θεϊ καί ρςϊμ
Ἴδιξ, λέγξμςάπ ςξσπ «πιρςεύεςε εἰπ ςόμ Θεόμ καί εἰπ ἐμέ πιρςεύεςε»
(Ἰχάμμξσ ιδ΄, 1). Σςήμ ρσμέυεια ςξϋπ ποξέςοεφε μά μείμξσμ ἑμχμέμξι
μαζί Τξσ, λέγξμςάπ ςξσπ «Μείμαςε ἐμ ἐμξί» (Ἰχάμμξσ ιε΄, 4).
Σσμευίρςε μά μέ ἀγαπᾶςε, ὅπχπ γό ἀγαπῶ ςϊμ Παςέοα μξσ παοά
ςήμ δξκιμαρία ἀπϊ ςήμ ὁπξία θά διέλθχ.
Σσμεπῶπ

καί

ἐμεῖπ

παοά

ςϊμ

πειοαρμϊ

ποέπει

μά

ἐμπιρςεσϊμαρςε ςϊμ Κϋοιϊ μαπ καί μά εἴμαρςε ἑμχμέμξι μαζί Τξσ.
Αςϊ ποαγμαςξπξιεῖςαι μέ ςήμ πίρςη καί ςά μσρςήοια ςῆπ
κκληρίαπ μαπ κσοίχπ μέ ςήμ μεςάληφη ςξῦ Παμαγίξσ Σόμαςξπ καί
Αἱμαςϊπ Τξσ.
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*****
2. Ἡ θεία Λειςξσογία ςελεῖςαι γιά μά ἑμχθξῦμ ξἱ πιρςξί με ςϊμ
Κϋοιξ Ἰηρξῦ Χοιρςϊ. Σςϊ πσοῆμα, δηλαδή ρςϊ κέμςοξ, ςῆπ θείαπ
Λειςξσογίαπ εοίρκεςαι ἡ ἁγία ἀματξοά. Οἱ πιρςξί ἀπεσθσμϊμαρςε
ρςϊμ ἐπξσοάμιξ Θεϊ γιά μά Τϊμ μμήρξσμε, μά Τϊμ ευαοιρςήρξσμε,
μά Τϊμ δξνξλξγήρξσμε καί μά Τϊμ παοακαλέρξσμε μά μᾶπ ἐπιςοέφει
μά ἑμχθξῦμε μέ ςϊμ Κϋοιξ Ἰηρξῦ Χοιρςϊ, πξϋ θσριράρςηκε πέο ςῆπ
ςξῦ κϊρμξσ ζχῆπ καί ρχςηοίαπ, μεςαλαμβάμξμςαπ ςϊ ἅγιξ Σῶμα Τξσ
καί Αἷμα Τξσ. Ἡ θεία μεςάληφη ξὔςε δικαίχμά μαπ θεχοεῖςαι, ξὔςε
ἀνίζξσμε αςή ςήμ ςιμή. Ποϊκειςαι γιά δχοεά καί ςιμή πξϋ
ἐκδηλόμει ςήμ ἀγάπη ςξῦ Θεξῦ γιά μᾶπ ςξϋπ ἁμαοςχλξϋπ καί
εςελεῖπ, ἐτ’ ὅρξμ ὁ ἄμθοχπξπ δικαιξῦςαι, δηλαδή ἀπξκαθίρςαςαι ὁ
ἁμαοςχλϊπ «διά ςῆπ πίρςεχπ ςῆπ εἰπ ςόμ Χοιρςόμ Ἰηρξῦμ» (Ποϊπ
Γαλάςαπ β΄, 16).
Αςά ὁμξλξγξῦμε ὅςαμ φάλλξσμε ἤ ἀπαγγέλλξσμε ςϊ :
«Τξῦ Δείπμξσ ρξσ ςξῦ μσρςικξῦ, ρήμεοξμ, Υἱὲ Θεξῦ,
κξιμχμόμ με παοάλαβε· ξὐ μὴ γὰο ςξῖπ ἐυθοξῖπ ρξσ ςὸ Μσρςήοιξμ
εἴπχ· ξὐ τίλημά ρξι δώρχ,καθάπεο ὁ Ἰξύδαπ· ἀλλ’ ὡπ ὁ Λῃρςὴπ
ὁμξλξγῶ ρξι· Μμήρθηςί μξσ, Κύοιε, ἐμ ςῇ βαριλείᾳ ρξσ».
Σ’ αςή ςήμ κξιμχμία καί ςήμ ποαγμαςική, ὀμςξλξγική ἕμχρη
ςξῦ πιρςξῦ μέ ςϊμ Θεϊ, ςξϋπ ὅοξσπ θέςει ὁ Θεϊπ ρςϊμ ἄμθοχπξ, ὅπχπ
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ἀκξῦμε ρςήμ ποϊρκληρη ςξῦ λειςξσογξῦ : «Μεςά τόβξσ Θεξῦ,
πίρςεχπ καί ἀγάπηπ ποξρέλθεςε». Ὄυι ὅμχπ ὁ ἄμθοχπξπ ρςϊμ Θεϊ.
*****
3. Μέ ςήμ ελξγία ςξῦ Ἀουιεοέχπ ἤ ςξῦ Ἱεοέχπ ρςήμ θεία
Λειςξσογία ὁ Ἄοςξπ καί ὁ Οἶμξπ μεςαβάλλξμςαι ρέ ποαγμαςικϊ
Σῶμα καί Αἷμα Χοιρςξῦ καςά ςξϋπ λϊγξσπ ςξῦ Κσοίξσ μαπ πξϋ
ρσμέρςηρε ςϊ ἱεοϊ Μσρςήοιξ «ςξῦςό ἐρςι ςὸ ρῶμά μξσ·…ςξῦςξ γάο
ἐρςι ςὸ αἷμά μξσ ςὸ ςῆπ καιμῆπ διαθήκηπ ςὸ πεοὶ πξλλῶμ
ἐκυσμόμεμξμ εἰπ ἄτεριμ ἁμαοςιῶμ» (Μαςθαίξσ κρς΄, 27,28).
Σϋμτχμα μ’ αςή ςήμ διδαρκαλία ἐπαμαλαμβάμει ὁ ἀπϊρςξλξπ
Παῦλξπ ὅςι : «ςὸ πξςήοιξμ ςῆπ εὐλξγίαπ ὃ εὐλξγξῦμεμ, ξὐυὶ κξιμχμία
ςξῦ αἵμαςξπ ςξῦ Χοιρςξῦ ἐρςι; ςὸμ ἄοςξμ ὃμ κλῶμεμ, ξὐυὶ κξιμχμία
ςξῦ ρώμαςξπ ςξῦ Χοιρςξῦ ἐρςιμ;» (Ποϊπ Κξοιμθίξσπ Α΄, ι΄, 16). Ἡ
θεξλξγία ςῆπ κκληρίαπ ἔυει ἐπαοκῶπ ἐνηγήρει ςϊ θέμα αςϊ.
κεῖμξ πξϋ ρ’αςή ςήμ ρσγκσοία ποέπει μά ςξμίρξσμε εἶμαι, ὅςι ςϊ
Σῶμα καί ςϊ Αἷμα ςξῦ Κσοίξσ Ἰηρξῦ Χοιρςξῦ δέμ εἶμαι τξοέαπ
μξλσρμξῦ, τθξοᾶπ καί θαμάςξσ.
Αςή ἡ ἄπξφη θεχοεῖςαι βλαρτημία, ὅπχπ διδάρκει ὁ
ἀπϊρςξλξπ Παῦλξπ πξϋ ἐλέγυει ὅρξσπ θεχοξῦμ «κξιμϊμ» καί δέμ
διακοίμξσμ ςϊ Σῶμα καί ςϊ Αἷμα ςξῦ Κσοίξσ Ἰηρξῦ Χοιρςξῦ :
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«Ὁ γὰο ἐρθίχμ καὶ πίμχμ ἀμανίχπ κοῖμα ἑασςῷ ἐρθίει καὶ
πίμει, μὴ διακοίμχμ ςὸ ρῶμα ςξῦ Κσοίξσ» (Ποϊπ Κξοιμθίξσπ Α΄, ια΄,
29). Ἀμςιθέςχπ εἶμαι πηγή ζχῆπ, ἁγιϊςηςξπ καί ἀθαμαρίαπ.
Ὁ τθαοςϊπ καί λικϊπ ἄμθοχπξπ, πξϋ μεςαλαμβάμει ςϊ Σῶμα
καί ςϊ Αἷμα ςξῦ παμαγίξσ καί ἐμδϊνξσ Ἰηρξῦ Χοιρςξῦ, ἐμςάρρεςαι
ρςϊ Σῶμα ςξῦ Ἰηρξῦ Χοιρςξῦ «ὑμεῖπ ἐρςί Σῶμα Χοιρςξῦ καί μέλη
αὐςξῦ» (Ποϊπ Κξοιμθίξσπ Α΄, ιβ΄, 27). Μέ ςϊμ ςοϊπξ αςϊ ἀπξκςᾶ
ςά υαοακςηοιρςικά ςξῦ Σόμαςξπ ςξῦ Ἰηρξῦ Χοιρςξῦ μέ μσρςικϊ
ςοϊπξ ρςήμ παοξῦρα ζχή. Σςήμ μεςά ςϊμ θάμαςξ ὅμχπ ζχή θά
ταμεοχθεῖ, ὅπχπ λέγει ὁ ἀπϊρςξλξπ Παῦλξπ : «Ὅςαμ ὁ Χοιρςὸπ
ταμεοχθῇ, ἡ ζχὴ ἡμῶμ, ςόςε καὶ ὑμεῖπ ρὺμ αὐςῷ ταμεοχθήρερθε ἐμ
δόνῃ» ( Ποϊπ Κξλξρραεῖπ γ΄, 4) καί ὅςι ρςϊμ παοϊμςα κϊρμξ
βλέπξσμε ςά γεγξμϊςα «δι’ ἐρόπςοξσ ἐμ αἰμίγμαςι» (Ποϊπ
Κξοιμθίξσπ Α΄, ιγ΄, 12) ςϊςε θά μεςέυξσμε «ἐκςσπώςεοξμ» ρςήμ
ἔμδξνη καί θεία ζχή ςξῦ Χοιρςξῦ, ὅπχπ διδάρκει ὁ εαγγελιρςήπ
Ἰχάμμηπ «Ἀγαπηςξί, μῦμ ςέκμα Θεξῦ ἐρμεμ, καὶ ξὕπχ ἐταμεοώθη
ςί ἐρόμεθα· ξἴδαμεμ δὲ ὅςι ἐάμ ταμεοχθῇ, ὅμξιξι αὐςῷ ἐρόμεθα, ὅςι
ὀφόμεθα αὐςὸμ καθώπ ἐρςί» (Α΄ Ἰχάμμξσ γ΄, 2).

4. Σ’ ὅρξσπ κλξμίζξμςαι καί ἀπέυξσμ ἀπϊ ςήμ θεία Κξιμχμία
γιά διάτξοξσπ λϊγξσπ ςξμίζχ, ὅςι ξἱ ἴδιξι ρςεοξῦμ ἑασςξϋπ ςῆπ
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υάοιςξπ καί ςῆπ δχοεᾶπ ςξῦ Θεξῦ. Ποέπει ὅλξι μά γμχοίζξσμ ὅςι δέμ
εἶμαι ἀζήμιξπ ἡ πεοιτοϊμηρη ςῆπ δχοεᾶπ ςξῦ Θεξῦ γιά μά
ἀπαλλαγξῦμ ἀπϊ ςίπ αἰῶμιεπ ρσμέπειεπ ςῶμ ἁμαοςιῶμ μαπ. Ὅςαμ
λξιπϊμ εοεθξῦμ ἐμόπιϊμ Τξσ ρςϊ τξβεοϊ βῆμα ςῆπ Κοίρεχπ δέμ
ποέπει μά Τϊμ ἀκξϋρξσμε μά μᾶπ λέγει : «ὀλιγόπιρςε εἰπ ςί
ἐδίρςαραπ» (Μαςθαίξσ ιδ΄, 31) καί «Ἄπελθε ἀπ’ ἐμξῦ δξῦλε πξμηοέ »
τϋγε δηλαδή ἀπϊ μέμα δξῦλε πξμηοέ. Ἀμςιθέςχπ εὔυξμαι μά
ἀκξϋρξσμε ςϊ «Εὖ, δξῦλε ἀγαθὲ καὶ πιρςέ! ἐπὶ ὀλίγα ἦπ πιρςόπ, ἐπὶ
πξλλῶμ ρε καςαρςήρχ» (Μαςθαίξσ κε΄, 21). Ἡ πίρςη ρ’ ὅρα κεῖμξπ
ἐδίδανε, ἔποανε καί μᾶπ παοέδχρε ἀπξςελεῖ ποξωπϊθερη γιά μά μᾶπ
ἐμπιρςεσθεῖ ςά αἰόμια καί μά μᾶπ ἀμαδείνει κληοξμϊμξσπ ςῶμ
ἀγαθῶμ ςῆπ ἐμδϊνξσ βαριλείαπ Τξσ.
ν’ ἄλλξσ ἐπερήμαμε ρςξϋπ ἀκοξαςέπ Τξσ ςήμ δσρκξλία πξϋ
ἔυξσμ μά ἀπξδευθξῦμ ςά πμεσμαςικά πξϋ πεοέυξσμ ςῶμ γηΐμχμ καί
τθαοςῶμ ςξῦ κϊρμξσ ςξϋςξσ : « Εἰ ςὰ ἐπίγεια εἶπξμ ὑμῖμ καὶ ξὐ
πιρςεύεςε, πῶπ ἐὰμ εἴπχ ὑμῖμ ςὰ ἐπξσοάμια πιρςεύρεςε;» (Ἰχάμμξσ
γ΄, 12)

5. Ὁ Κϋοιξπ ἀμαυχοόμςαπ μέ ςήμ ἔμδξνη ἀμάληφή Τξσ ἀπϊ
ςήμ γῆ ρςϊμ ξοαμϊ ἐμπιρςεϋθηκε ςξϋπ πιρςξϋπ ρςξϋπ Ἀπξρςϊλξσπ
καί ἐκεῖμξι ρςξϋπ διαδϊυξσπ ςξσπ, πξϋ εἶμαι ξἱ πίρκξπξι, ὅςαμ εἶπε
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ρςϊμ ἀπϊρςξλξ Πέςοξ «Βόρκε ςά ἀομία μξσ. Πξίμαμε ςά ποόβαςά
μξσ» (Ἰχάμμξσ κα΄, 15-16).
Ὁ πίρκξπξπ ςξπξθεςήθηκε ἀπϊ ςϊμ Κϋοιξ μαπ Ἰηρξῦ Χοιρςϊ
τϋλακαπ καί τοξσοϊπ ςῶμ πιρςῶμ (Ἰεζεκιήλ λγ΄, 7) πξϋ ὀτείλει καςά
ςϊμ δικϊ Τξσ παοάδειγμα μά μεοιμμᾶ, μά πεοαρπίζεςαι ςξϋπ
πιρςξϋπ καί μά μήμ ςξϋπ ἐγκαςαλείπει, ὅςαμ δέυξμςαι ἐπιθέρειπ ἀπϊ
ςξϋπ πμεσμαςικξϋπ λϋκξσπ καί ἀμςιμεςχπίζξσμ κιμδϋμξσπ καί
ἀπειλέπ, ὅπχπ κάμει ὁ μιρθχςϊπ πξϋ δέμ ἐμδιατέοεςαι

πεοί ςῶμ

ποξβάςχμ. Δἶπε ὅςι «ὁ δὲ μιρθχςὸπ τεύγει, ὅςι μιρθχςόπ ἐρςι καὶ ξὐ
μέλει αὐςῷ πεοὶ ςῶμ ποξβάςχμ» (Ἰχάμμξσ ι΄, 13).

6. Ὁ Ἱεοϊπ Ναϊπ ἀκϊμη καί ἐάμ κλειδχθεῖ ἀπϊ ςίπ ἐγκϊρμιεπ
Ἀουέπ καί νξσρίεπ ἡ πίρςη μαπ ποέπει μά μείμει ἐμεογή καί
ρςαθαοά. Μέ ςήμ πίρςη μαπ θά ἀμςιμεςχπίρξσμε ςίπ ἐνχςεοικέπ
ἀπαγξοεϋρειπ καί ἀπειλέπ. Ὁ ἀπϊρςξλξπ Παῦλξπ ρςϊ ἑμδέκαςξ
κετάλαιξ ςῆπ ποϊπ βοαίξσπ ἐπιρςξλῆπ ςξσ καςαγοάτει ὅρα
ἐπέςσυαμ ξἱ δίκαιξι ἄμθοχπξι μέ ςήμ πίρςη ςξσπ ὅςι «ἐμ ςαύςῃ γὰο
ἐμαοςσοήθηραμ» (ια΄, 2). Ποξςοέπει ςξϋπ πιρςξϋπ μά ἔυξσμ πξμξμή,
ρκεπςϊμεμξι, ὅςι ὁ Θεϊπ πξϋ ἐπιςοέπει ςϊμ πειοαρμϊ «πξιήρει ρὺμ ςῷ
πειοαρμῷ καὶ ςὴμ ἔκβαριμ ςξῦ δύμαρθαι ἡμᾶπ ὑπεμεγκεῖμ» (Ποϊπ
Κξοιμθίξσπ Α΄, ι΄, 13).
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Ἡ θεία Λειςξσογία δέμ θά παϋρει μά ςελεῖςαι «ἄυοιπ ξὗ ἄμ
ἔλθῃ» (Ποϊπ Κξοιμθίξσπ ια΄, 26). Τήμ ςέλερή ςηπ μϊμξ ὁ Κϋοιξπ
Ἰηρξῦπ Χοιρςϊπ θά ςήμ παϋρει, ὅςαμ ὁ Κϋοιξπ θά ἔλθει ρςήμ Δεσςέοα
Παοξσρία. Ἀπϊδεινη ςῆπ ἐμπιρςξρϋμηπ ρςϊ Θεϊ ἀπξςελεῖ ὅςι ἡ θεία
Λειςξσογία ἐςελεῖςξ εἴςε ςήμ ἐπξυή ςῶμ Καςακξμβῶμ παοά ςήμ
ἀπαγϊοεσρη ςῶμ διχκςῶμ ςῆπ Χοιρςιαμικῆπ πίρςεχπ, εἴςε ςήμ
πεοίξδξ ςῶμ διχγμῶμ ἀπϊ ςά ἄθεα καθερςῶςα ςά ποϊρταςα καί ςά
παλαιϊςεοα.
Σσμεπῶπ ὁ πίρκξπξπ καί ξἱ Ποερβϋςεοξι, πξϋ πάγξμςαι ρ’
αςϊμ, ὀτείλξσμ μά ςελξῦμ ςήμ θεία Λειςξσογία υάοη ςῶμ πιρςῶμ,
ὅρξι καί ἄμ εἶμαι αςξί. Ὁ Κϋοιξπ εἶπε ρςξϋπ Ἀπξρςϊλξσπ Τξσ : «Μὴ
τξβξῦ ςό μικοὸμ πξίμμιξμ» (Λξσκᾶ ιβ΄, 32).

7. Πέοαμ αςῶμ θέλχ μά ρημειόρχ, ὅςι μϊλιπ ἐμταμίρθηκε ἰϊπ
ἀυοηρςεϋθηκε ὁ ςευμξλξγικϊπ πξλιςιρμϊπ μαπ. Τά ρσμβαίμξμςα ρςήμ
ξἰκξσμέμη ἀπξμσθξπξίηραμ ςήμ ἐπιρςήμη ρ’ ὅρξσπ ρςηοίζξμςαμ ρ’
αςή ὡπ ςήμ μϊμη πξϋ δϋμαςαι μά λϋρει ςά ποξβλήμαςα ςῆπ
ἀμθοόπιμηπ κξιμχμίαπ καί ἐνεσςέλιραμ ςξϋπ τσριχμέμξσπ ἀπϊ ςήμ
γμόρη καί ςξϋπ ἐπηομέμξσπ ἀπϊ ςήμ δϋμαμη ςῆπ ἐπιρςήμηπ. Ὁ ἰϊπ
ἀπξκαλϋπςει ςϊ παοάδξνξ ςῆπ ἐπξυῆπ μαπ καί ςῆ ζχῆπ μαπ. Φέομει
ρςίπ ποαγμαςικέπ διαρςάρειπ ςίπ δσμαςϊςηςέπ μαπ. Ἀκσοόμει ςά πιϊ
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τιλϊδξνα ποξγοάμμαςα. Τί θά μᾶπ ὠτελήρξσμ ςά ποξγοάμμαςα ςῆπ
NASA, ὅςι ρςήμ δεκαεςία ςξῦ 2030 θά καλλιεογξῦμε λαυαμικά ρςϊμ
πλαμήςη Ἄοη ; Πϊρξ υοήριμη μᾶπ εἶμαι ἡ τιλξδξνία μαπ, ὅςι ρέ λίγεπ
δεκαεςίεπ ἀλλάζξμςαπ «ἐναοςήμαςα» ρςϊ ρῶμα μαπ θά ζξῦμε 200
υοϊμια, ὅςαμ ἕμαμ ἰϊ δέμ μπξοξῦμε μά ἀμςιμεςχπίρξσμε καί μᾶπ
ποξνεμεῖ ςϊρξ μεγάλη ἀμαρςάςχρη καί ἑκαςϊμβεπ μεκοῶμ;
Ὁ ἄμθοχπξπ ἀμσπεοάρπιρςξπ πίπςει ἀπϊ ἕμα ἀδιϊοαςξ ἐυθοϊ.
Μϊμξ ρςήοιγμά μαπ εἶμαι ὁ Παμςξδϋμαμξπ, ὁ Πάμρξτξπ καί ὁ
Παμάγαθξπ Θεϊπ μαπ.
Γι’ αςϊ ἄπ φόρξσμε ςήμ τχμή καί ςήμ ἱκερία μαπ :
«Κύοιε ςῶμ Δσμάμεχμ, μεθ' ἡμῶμ γεμξῦ, ἄλλξμ γὰο ἐκςόπ Σξσ
βξηθόμ, ἐμ θλίφεριμ ξὐκ ἔυξμεμ, Κύοιε ςῶμ Δσμάμεχμ, ἐλέηρξμ
ἡμᾶπ»
Μεςά παςοικῶμ ευῶμ.
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Καιραοιαμῆπ, Βύοχμξπ & Ὑμηςςξῦ Δαμιήλ.
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