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,θΓλ ΜΗΤΓοnοilο Hλθlλc

ο TοnοT},Ρuτtlο

λΡ!9M, tIPΦΤ. 4045

Πφ6q

T oi:, g αiδ. Eφη μ εq iου9 rαq Μaν αoτtκαζ Αb ελφ6τηταq,
TοilgToπικο*q Αφ1ονταq κα'Lr6ν ευαεβξ Λα6ν riy-
'Ι.Mητqοπ 6λεcοq Τ{λε iαE

'Eδqαg των
λγατzητοi μου,

Διd' τοδ καq6νrog tγω τξν Lδιαiτεqη χα8α να o&q yvcυqlαω δτι
Φμ'qo ΓΙαφαακεΦ τ6 πqωΙ καL &π6 ΦQoe12 η 1εq* Σriγοδοg Φq"ΙεQαφxiαs
τξe 'Eκκλη o'ιαq Φq 'ξ,λλαδaq &qγιoe την ιpηφο φaQιa' bια rην αυμπληqωαι
του TErιπφοrlcb'Ιτoν, διd την €κλογη τοΟ }vΙητqοπολiτου 'tlλεiαq.

T6 ΤqιπqdσωTroν καηqτiαθη dκ rων bξηq:
α. Taυ'Εrtιακ6που Ωλ€vηq Αθανααiου μtι]lηφor.lg 58

β. Toδ ΑQxιμ.Δαμαακηνoυ Πετqdκου μ€ ι}lξφουq71
y. T a{'Εrιtqκ6που Ανδφοιioηg Kωναταντ iου γ6 ιpηφoνe 6
δ. Ακυqα 0

ε. ι\eνκα12

2' Eν αυνεγεLα &qγιoε η Φηφoφοqiα 8ια την tκλογην τοΟ θνdq *κ τωv
ωs &νω rpιiw, πο* aα εξναε ι<αL δ νdoq MητqοποΛiηc ,rξ9 Mητφ oπ6λειbg
w+ Τa απqτ/λεαγα τfi6Φηφοφοφ 'ιαq αbηe, ιiπξqδε t6 κlιc.Coθ t:

α. CI Θεoφ λtoταrοq'Eniαrcοποe Ωλfηq κ. Αθανα oιοe #'λαβε Φ4φaυζ,55
β. 'o Aqxtγ. Δαμαακηvδq Πετqακo6 tλαβε ιpηφουq 1
γ' Ο Θεοφ λiαrαraq \κLoκοπoq λvδqοιiη q Κων otαντιοs t λαβ ε ι|:ηφου q 1
δ. Ακυqα 1

ε" Λευκh'l"6



Αqα Μητqοπολiηε Ηλεiαq tξελtγι δ Θεοφ,o iαrατοg,Eπiακοποg
Ωλiνηe κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.

3. λψ{ocοc ηκοΛο$θηαε τd Mικφdν Mηνυμα dντdq tξe Αiθο* Ψξ τ6lνΣυνεδqιααεa;ν rτ1ζ }εφαφxiαq ιcαt €ν oυνεγε,ια' δ ΙνΙακαqκbτατoζΑqxιεπiακοποq ωg Πqdεδqoq ηq Συνdδου Φg ΙεqαφxιαE μετα τ(ον αγiωνΣυvοδικΦν καLτου Αφxιγqαμματ€ω gκαtτΦν Γqαμ ματ€c,,lνκατfrλθον εiE τdΠαqεκκληaιον τfie Συν6δου, ι6Καθoλικ6ν τξe Mονξe riον ΠαγγεγtoταwTαξιαρxδν Πετql&κη, 6τιaυ tλαβε acbqαν ι3n6 τοδ ,Eμι{ηφιαμdνου
λ{ητφοπολ tτον 2ξλε,ιαg κ. ΑΦΑNΑ ΣΙoΤ ra Μ{γ αMηνυ μα.4.lνΙε rι\ν iλaκληqrυαι rot ΜεyαΛoυ λdηvιi γατoqtδλοκληqci: θηκε καL
η 'Eκλαγη τοr vdου Μητqοπολiτου ,}Ιλεiαq 

κ.ΑΘΑNΑΣ1ΟΤ, δ δποιog καL{'λαβε τiq εΙ}7t1 τotl ΝΙακαqιωrαror: Αq1ιεπ ιoκ6πον Aθηνδν καi παoηe'E'λλαbοg κ.1c. ΙEΡΩΝ,ΓJν{oξ τΦν Συνοδικd.:γ ΜΙητgοπο λιrων, dμo, rιenqακατoaου τoυ καi Tοποτηqητο$ καi παxτcυν τζον πολλcwπαgευqεθ€ντων Κληφικιiiv βαζ ΑQx6ντων καi Λαι'κtilν.
5. Kατdπιν rουrων καi iπεfiηδ θκΛεγεiq εΙναι ηrη,Επtoκarroζκαi δ€ν

γqειαζεται xεφοτον(η cbq TοποηQητηζ τξg Tεq&g Mητqοπd λεr,sqFΙλεiαq
κα.μετα απ6 Eντολη .ξq Tεqαq Συv6δoυ, διατοtπαφ6ντοg καqαγγt'λλts
rα 6ξfiq:

α. oi TεqεΙg καL oLΔιακονoι καrα την τtλεoιν τξc θεiαq Λειτουqγiα6 ηΜυαηqkrv t1 i,λλων 1ερΟν ΑκολουθιΦν θα μνημονεiετε τοi Ovdματog
τοi ν€ου Mητqοπολiτου 11λειαqκ. ΑΘΑΝΑΣΙΟξ ciη Ποιμενdqxου.

β' Σι6 bιαor||βα αrτ6 oημεφa μd1q, "fiE 
Tvθqον[α εcsg roυ νtουMητqoπολπου μαq,, 6τοeν *γrb λεπaυqγιil η rελωMυατηqια ξ &.λλεqTεφig

Ακaλουθtεζ, θθ' μνημοvε*ετε MΟNohI tοi 'oν6ματ6q 
Votr, rjlqΤοπoηqητοΟ. Ληλαδη ah μνημονειiετε: <Tοi Αqγιεnιακοπου ημιirvΓεqμανοQ πανr6gtoυ Kληq ον ,..>> Καt

y.ΝΙεr&'rην'Evθq6νιαιτοi Νiου MητqοποΛ traυ γαg,"Eκεινοg θα tγ1τ4ν ιξ4q Ψμη; ΑΘΑΝΑΣΙΟΤ tοΟ Σεβαoμκυrατου κoιL Φεoπqοβλητου
Mητqοπολkον τηe Φιι,ηoηeMητgοπd λecιq}Ιλεiαq κα.iΩλtνηe, τ\γων bi
παrq6q καi T1o ιγεν dqygυ, TΙa λλα τ α "Ετη.



Η τ0Lττε"Lν6τηζ 'ψoυ ο&' *φ lταγ χQadξεrαν ηv tξηq Φημη,r*pλ'ΙΑΝΟ']Γ του Σεβααμιωτdτoυ καi Φεοπφοβλiτoυ Mητqοπολ πoν Γ!aλλα'τd "Eτη.

δ. "Oταιl βe oυλλειτουqγdl μi 16ν MητqοπoΛξν μαζ K.ΑΘΑΙ{ΑΣΙoN, ατd Elqηνrκα f' bnaυ αλλof γqειαζ.ειαη δ ?εq€ os 4 rΔιdκοvog θ& Mημονεξ: Tου Αqxι εnι,ιΦπου ημΦν ΑΘΑNΑΣ ΙΦ ι<αt τob
ο'υλλε ιτουqγοΟvτοq αι3'r,QΓEp}γ{ΑNΟΥ ΑqxιεQdωs.

Tαfiτα &Qlf,,ou rΦq {sψ&q, p6 ιbαπ{Qαν δoξολoγiαν ο.cdν Τqιαδικd
Φε6 ι<ριt μ$ γqeλη NαQα, bιαrελ(ο,

Md πατqικlE εbxtq
Tοnοπ{P}ΙTΗα

tξ;'ξ 4
βν'FΙλεια 

e r'eygif


