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                                  Πύργος   9  Νοεμβρίου 2022 

       Ο ΤΟΠΟΤΗΡΗΤΗΣ                    

 

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ 

Ἐνθρόνισις Σεβ. Μητροπολίτου Ἠλείας καί Ὡλένης 

Κυρίου κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ. 

 

 Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως  Ἠλείας   ἀνακοινοῦται, ὅτι ἡ 

ἐνθρόνισι  τοῦ  νέου μας Μητροπολίτου Ἠλείας καί Ὠλένης κ. 

κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  θά πραγματοποιηθῆ στόν Μητροπολιτικόν 

Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου Πύργου τήν  14ην Νοεμβρίου, 

ἡμέρα  Δευτέρα   καί ὥρα  12,00 μεσημβρινή 

 Τόν Σεβασμιώτατον κ.κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΝ θά ὑποδεχθοῦν 

στόν Πύργον (Πλατεία ΙΑΤΡΙΔΗ)ὥρα 11.30 π.μ. ὁ  Σεβ. 

Τοποτηρητής καί ὁ κ. Δήμαρχος Πύργου καί ἐν πομπῆ θά τόν 

συνοδεύσουν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου,   ὅπου θά 

τόν ἀναμένουν ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί 

πάσης Ἑλλάδος  κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ. 

          Προσκαλοῦνται  πάντες   ὅπως παραστοῦν. 

 Ἰδιαίτεραι Προσκλήσεις δέν θά σταλοῦν.  
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 Εἰσερχομένου τοῦ Σεβ.Μητροπολίτου Ἠλείας καί Ὠλένης 

κ.κ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ εἰς τόν Ναόν, ὁ Χορός ψάλλει τό «ἄξιον 

ἐστίν». Ὁ ἐνθρονιζόμενος εἰσέρχεται εἰς τό ἱερόν Βῆμα καί 

ἐνδύεται ἐπιτραχήλιον καί μικρόν Ὠμοφόριον . 

Ἐξέρχεται τοῦ ἱεροῦ Βήματος συνοδευόμενος ὑπό δύο 

Διακόνων καί δύο Ἀρχιμανδριτῶν ἐνδεδυμένων. 

Ἵσταται εἰς τό μέσον τοῦ Ναοῦ, λαμβάνει καιρόν ἀπό τόν 

Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον  Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος 

κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΝ καί εὐλογεῖ τόν Λαόν, τοῦ χοροῦ ψάλλοντος 

τό «Εἰς πολλά ἔτη Δέσποτα»  καί ἀνέρχεται εἰς τόν θρόνον. 

Ὁ   Α΄ Διάκονος  

Πρόσχωμεν . 

Καί Ἄρχεται ἡ ἀπό Ἄμβωνος Ἀνάγνωσις τῆς 

Προβλεπομένης Συνοδικῆς Ἐγκυκλίου καί τοῦ σχετικοῦ 

Προεδρικοῦ Διατάγματος ὑπό τοῦ Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἱερᾶς 

Συνοδου , μεθ΄ ὅ : 

Ὁ Α΄ Διάκονος  

Εὐλόγησον , Δέσποτα. 

 

Ὁ Ἐνθρονιζόμενος  Μητροπολίτης  

Εὐλογητός ὁ Θεός ἡμῶν, πάντοτε νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς 

αἰῶνας τῶν αἰώνων. 
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Ὁ Χορός 

Ἀμήν .  Καί ψάλλει   :  

Εὐλογητός εἶ Χριστέ ὁ Θεός ἡμῶν ........ 

Ὅτε καταβάς τάς γλώσσας συνέχεε... 

Πάντα χορηγεῖ τό Πνεῦμα τό Ἅγιον .... 

Τό Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου Νικολάου . 

Τό Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου. 

Καί τό Θεοτόκιον :  Σέ τήν μεσιτεύσασαν.... 

Ὁ  Α΄Διάκονος  

Ἐλέησον ἡμᾶς, ὁ Θεός , κατά τό μέγα ἔλεός σου ..... 

Ὁ Χορός  

Κύριε ἐλέησον ( τρίς ) , εἰς ἑκάστην δέησιν. 

Ὁ  Β΄Διάκονος  

Ἔτι δεόμεθα ὑπέρ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

τοῦ Θεία συνάρσει κατασταθέντος εἰς τήν μέριμναν τῆς 

Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Ἠλείας , καί ὑπέρ τοῦ γενέσθαι 

αὐτῷ τόν Ἀρχιποίμενα Χριστόν ἀντιλήπτορα καί βοηθόν. 

Ὁ  Α΄Διάκονος  

Ἔτι δεόμεθα ὑπέρ τοῦ εὐσεβοῦς ἡμῶν Ἔθνους ....... 

Ὁ  Β΄Διάκονος  

Ἔτι δεόμεθα καί  ὑπέρ τοῦ εἰσακοῦσαι Κύριον .....   

Ὁ Χορός  

ΑΜΗΝ . 

 



4 
 

Ὁ Ἐνθρονιζόμενος Μητροπολίτης 

 

Ὁ Παντεπόπτης Θεός καί Δεσπότης τῶν πνευμάτων καί 

Κύριος πάσης σαρκός, ὁ ἐκλεξάμενος τόν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν 

Χριστόν καί ἡμᾶς δι’ αὐτοῦ εἰς Λαόν περιούσιον, δός πάσῃ 

ψυχῇ ἐπικεκλημένῃ τό μεγαλοπρεπές καί ἅγιον Ὄνομά σου 

πίστιν, φόβον, εἰρήνην, ὑπομονήν, μακροθυμίαν, ἐγκράτειαν, 

ἁγνείαν, καί σωφροσύνην. Ὁ ἐκλεξάμενος Δαυΐδ τόν δοῦλόν 

σου καί ἀναλαβών ἐκ τῶν Ποιμνίων τῶν προβάτων, ἐλάχιστος 

ὄντα ἐν τοῖς υἱοῖς Ἰεσσαί καί νεώτατον, ὁ διδούς ρῆμα τοῖς 

εὐαγγελιζομένοις δυνάμει πολλῇ πρός τήν τοῦ Εὐαγγελίου 

τελείωσιν, αὐτός κράτησον τῆς χειρός ἡμῶν τῆς δεξιᾶς καί ἐν 

τῇ Βουλῇ σου ὁδήγησον ἡμᾶς, ποιμαίνων ποιμαίνοντας καί 

ὁδηγῶν ὁδηγοῦντας. Δός δύναμιν καί κραταίωσον τῷ Λαῷ 

σου καί παράστησον Αὐτός ἑαυτῷ λαμπράν τήν ποίμνην καί 

ἄσπιλον καί τῆς ἄνω μάνδρας ἀξίαν, ἐν τῇ κατοικίᾳ τῶν 

εὐφραινομένων καί ἐν τῇ τῶν ἁγίων λαμπρότητι. Ἀξιοῦμεν σε, 

Δέσποτα, βοηθόν γενέσθαι καί ἀντιλήπτορα πάντων ἡμῶν, εἰς 

τό ποιῆσαι ἡμᾶς τό θέλημά σου τό ἅγιον, εἰς δόξαν σοῦ τοῦ 

Οὐρανίου Πατρός καί τοῦ Μεγάλου Ἀρχιερέως καί Σωτῆρος 

ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τοῦ Παναγίου καί Τελεταρχικοῦ σου 

Πνεύματος εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 

  Ὁ Χορός  

   ΑΜΗΝ . 
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Ὁ Ἐνθρονιζόμενος Μητροπολίτης 

Δόξα σοι ὁ Θεός ἡμῶν δόξα σοι 

 Ὁ ἐν εἴδει πυρίνων γλωσσῶν οὐρανόθεν καταπέμψας τό 

Πανάγιον Πνεῦμα ἐπί τούς ἁγίους αὐτοῦ Μαθητάς καί 

Ἀποστόλους, Χριστός ὁ ἀληθινός Θεός ἡμῶν, ταῖς πρεσβείαις 

τῆς παναχράντου καί παναμώμου ἁγίας αὐτοῦ Μητρός, 

δυνάμει τοῦ τιμίου καί ζωοποιοῦ Σταυροῦ, προστασίαις τῶν 

τιμίων ἐπουρανίων Δυνάμεων Ἀσωμάτων, ἱκεσίαις τοῦ τιμίου 

ἐνδόξου προφήτου προδρόμου καί βαπτιστοῦ Ἰωάννου, τῶν 

ἁγίων ἐνδόξων, πανευφήμων, θεοκηρύκων καί 

πνευματοφόρων Ἀποστόλων, τοῦ ἁγίου ἐνδόξου 

Ἱερομάρτυρος Χαραλάμπους τοῦ Προστάτου πάντων ἡμῶν, 

τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Νικολάου τοῦ θαυματουργοῦ, τοῦ 

ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Ἀθανασίου τοῦ Μεγάλου, τοῦ  ἁγίου 

Ἀποστόλου Φιλίππου,  οὗ τήν μνήμην ἐπιτελοῦμεν καί πάντων 

τῶν Ἁγίων, ἐλεήσαι καί σώσαι ἡμᾶς ὡς ἀγαθός καί 

φιλάνθρωπος καί ἐλεήμων Θεός. 

 

Ὁ Χορός 

« Τόν Δεσπότην καί Ἀρχιερέα ἡμῶν.....» 
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Μετά τήν Ἀπόλυσιν καί πρό τοῦ «Δι’ εὐχῶν» 

ἀκολουθοῦν οἱ Προσφωνήσεις, τίς ὁποῖες ἀναγγέλλει ὁ 

Ἐκκλ. Τελετάρχης Ἀρχιμ. Φιλάρετος Σπανόπουλος: 

Τοῦ Μακαριωτάτου Προέδρου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, 

Τοῦ Σεβ. Τοποτηρητοῦ, 

Τοῦ Ἐκπροσώπου τῆς Κυβερνήσεως, 

Τοῦ Ἐκπροσώπου τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων, 

Τοῦ Περιφερειάρχη κ. Νεκταρίου Φαρμάκη, 

Τοῦ Ἀντιπεριφερειάρχη Ἠλείας κ. Βασιλείου Γιαννόπουλου, 

Καί τοῦ Ἐκπροσώπου τοῦ Κλήρου,  Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ 

Ἐπιτρόπου Πρωτοπρεσβυτέρου Ἠλία Παπαγγελῆ.  

Μετά τάς ὡς ἄνω συντόμους Προσφωνήσεις, ἕπεται ἡ 

ἀνάγνωσις τοῦ Ἐνθρονιστηρίου Λόγου τοῦ 

Ἑνθρονιζομένου Ποιμενάρχου μας κ.κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ. 

Περατωθέντος καί τοῦ Λόγου τούτου: 

 

Ὁ Α΄ Διάκονος 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ τοῦ Σεβασμιωτάτου καί Θεοπροβλήτου 

Μητροπολίτου, τῆς ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Ἠλείας καί 

Ὠλένης, ἡμῶν δέ Πατρός καί Ποιμενάρχου πολλά τά ἔτη. 

Ὁ χορός 

Ψάλλει τήν Φήμην. 

Μετά τήν Φήμην, ὁ Ἐνθρονιζόμενος  Ποιμενάρχης 

λέγει: 
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Δι’ εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ 

Θεός ἡμῶν, ἐλέησον καί σῶσον ἡμᾶς. 

Ὁ Α΄ Ἀρχιμανδρίτης 

Δι’ εὐχῶν τοῦ Ἁγίου Δεσπότου ἡμῶν ..... 

Ο Χορός 

Ἀμήν. 

Τέλος Τελετῆς Ἐνθρονίσεως. 

 

Μετά τό τέλος τῆς τελετῆς ἐνθρονίσεως ὁ Σεβ. 

Μητροπολίτης Ἠλείας καί Ὠλένης κ.κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΝ θά 

δεχθῆ εὐχάς, διότι θά παραθέση γεῦμα πρός τιμήν τοῦ 

Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ, τῶν  

Ἀρχιερέων καί πάντων  τῶν Ἀρχόντων. 

Τό ἀπόγευμα τῆς αὐτῆς ἡμέρας ἀπό ὥρας 5 – 9 μ.μ.            

ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἠλείας καί Ὠλένης κ.κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ θά 

δεχθῆ εὐχάς στό Μητροπολιτικό Μέγαρο. 

        Πύργος 9-11-2022  

 

 

Ο ΤΟΠΟΤΗΡΗΤΗΣ 

† Ὁ πρώην  ᾿Ηλείας   Γερμανός 


