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Δ.Η.Ε 
 
              

∆ευτέρα, 16 Μαΐου 2016 
Της 3ης Εβδομάδας του Πάσχα 

Δέκατο Τρίτο Έτος  Ν. 75 
 

       

ΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΑΡΧΙΕΣ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΝ 

       
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΞΑΡΧΙΑ 
 

 
 

 
 

Το Σάββατο 14 Μαΐου πραγματοποιήθηκε στον Καθεδρικό Ενοριακό Ναό της «Αγίας 

Τριάδος» η ενθρόνιση στην επισκοπική του έδρα του Σεβασμιότατου Εμμανουήλ ΝΙΝ, νέου 

Αποστολικού Εξάρχου των Ελληνορρύθμων Καθολικών Ελλάδος.  Παρόντες στην 

ενθρόνιση καθώς και στον εσπερινό που ακολούθησε ήταν αντιπρόσωπος από τη Σύνοδο 
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για τις Ανατολικές Καθολικές Εκκλησίες, ο Αποστολικός Νούντσιος στην Ελλάδα σεβ.τατος 

Edward Joseph Adams, ο Πρόεδρος της ΙΣΚΙΕ σεβ.τατος πρώην Σύρου π. Φραγκίσκος 

Παπαμανώλης, ο σεβ.τατος Σύρου Πέτρος Στεφάνου, ο σεβ.τατος Νικόλαος Φώσκολος 

πρώην Αρχιεπίσκοπος των εν Αθήναις Καθολικών, πλήθος ιερέων και μοναχών-

μοναζουσών τόσο από την Αθήνα όσο και από άλλες εκκλησιαστικές επαρχίες και πλήθος 

πιστών που έσπευσαν να υποδεχθούν και να καλωσορίσουν τον ιεράρχη. 

 

Η τελετή ξεκίνησε με την παράδοση της ποιμαντορικής ράβδου στο νέο Επίσκοπο από τον 

απερχόμενο Έξαρχο σεβ.τατο Δημήτριο Σαλάχα, συνεχίστηκε με κάποια ψαλτά μέρη ενώ 

ακολούθησαν η ανάγνωση της Παπικής Βούλας για την ονομασία του Νέου Εξάρχου.  

 

Ακολούθησε η ομιλία του απερχόμενου Εξάρχου σεβ.τάτου Δημ. Σαλάχα, οποίος  

υποδέχθηκε με θερμά λόγια το διάδοχό του αλλά και τόνισε κάποια ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά της αποστολής του νέου Εξάρχου. 

 

Ακολούθησε ο χαιρετισμός του Αποστολικού Νούντσιου σεβ. Edward Joseph Adams, του 

αντιπροσώπου της Συνόδου για τις Ανατολικές Καθολικές Εκκλησίες, και του 

σεβασμιότατου Επισκόπου Φραγκίσκου Προέδρου της ΙΣΚΙΕ. 

 

Το νέο Ιεράρχη καλωσόρισαν με σύντομους χαιρετισμούς εκπρόσωποι θεσμών και 

Κοινοτήτων της Ελληνικής Καθολικής Εξαρχίας.  Η τελετή ολοκληρώθηκε με την ομιλία 

του Νέου Εξάρχου Σεβ.τατου Εμμανουήλ ΝΙΝ και ακολούθησε ο Αρχιερατικός Εσπερινός. 

Την επόμενη ημέρα Κυριακή 15 Μαΐου ο Νέος Έξαρχος τέλεσε την πρώτη του Αρχιερατική 

Θεία Λειτουργία στη νέα του Έδρα.    
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Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΠΙΚΗΣ ΒΟΥΛΑΣ 
 

 

 
 

Ο Φραγκίσκος, Επίσκοπος Ρώμης, Δούλος των Δούλων του Θεού, προς τον φίλτατο αρχιμανδρίτη 
Εμμανουήλ Νιν, του Τάγματος του Αγίου Βενέδικτου, μέχρι σήμερα Διευθυντή του Ποντιφικικού 
Ελληνικού Κολλεγίου του Αγίου Αθανασίου, στη Ρώμη, ονομασθέντα Αποστολικό Έξαρχο για τους 
Καθολικούς του βυζαντινού τύπου στην Ελλάδα και ταυτόχρονα εκλεγέντα τιτουλάριο Επίσκοπο 
Καρκαβίας, εύχεται υγεία και αποστολική ευλογία. 
 
Το βαρύτατο αξίωμα το οποίο εκπληρώνουμε, ως Υπέρτατος Ποιμένας όλου του ποιμνίου του Κυρίου, 
μεταξύ άλλων μας επιβάλλει να προβλέψουμε όπως πρέπει για την Αποστολική Εξαρχία των Ελλήνων 
Καθολικών βυζαντινής παραδόσεως, η οποία ποιμαντικά χηρεύει μετά την παραίτηση από τα ποιμαντικά 
του καθήκοντα του σεβάσμιου αδελφού Δημητρίου Σαλάχα σύμφωνα με τον κανόνα 210 του Κώδικα των 
Κανόνων των Ανατολικών Εκκλησιών. 
 
Εφόσον Εσύ, αγαπητό μου τέκνο, αφού ακούσαμε τον σεβάσμιο αδελφό μας Καρδινάλιο Πρόεδρο της 
Ιεράς Συνόδου για τις Ανατολικές Εκκλησίες κατά την ακρόαση της 18ης Δεκεμβρίου 2015, μας φαίνεσαι 
άξιο να ποιμάνεις αυτήν την Εκκλησία, χάρη στα δοκιμασμένα χαρίσματά σου και την εμπειρία σου στην 
ποιμαντική, στην πατρολογία και στην θεία λατρεία, με την υπέρτατη εξουσία μας, σε ονομάζουμε 
ποιμένα της Αποστολικής αυτής Εξαρχίας και ταυτόχρονα σε ονομάζουμε Τιτουλάριο Επίσκοπο 
Καρκαβίας, με όλα τα δικαιώματα, τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που συνδέονται με το αξίωμα του 
Αποστολικού Έξαρχου και την επισκοπική εξουσία, σύμφωνα με τους κανόνες των Ανατολικών 
Εκκλησιών. Όσον αφορά την επισκοπική σου χειροτονία και την υπόσχεση σου να υπακούεις σ' Εμάς και 
στους Διαδόχους μας, θα τηρήσεις τους κανόνες του προαναφερθέντος Κώδικα. 
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Επιπλέον διατάσουμε όπως η παρούσα Επιστολή γίνει γνωστή στον κλήρο, στους πιστούς της 
Αποστολικής Εξαρχίας, τους οποίους προτρέπουμε να Σε υποδεχθούν με χαρά και να Σε υπακούουν με 
προθυμία. 
 
Τέλος φίλτατο τέκνο, να εκπληρώνεις το έργο του καλού ποιμένα με λόγια και έργα, και προπάντων με το 
παράδειγμα της ζωής Σου, ενθυμούμενος το ρητό: «Τα λόγια διδάσκουν το παράδειγμα προσελκύει». 
 
Είθε το φως και η χαρά του Αγίου Πνεύματος, με τη βοήθεια της υπεραγίας Μητέρας του Θεού, να είναι 
πάντοτε μαζί Σου και μαζί με αυτή την εκκλησιαστική κοινότητα, η οποία είναι τόσο αγαπητή σ' Εμάς. 
 
Δόθηκε στη Ρώμη, κοντά στον Άγιο Πέτρο την 18η Δεκεμβρίου του Σωτήριου Έτους 2015, κατά το 
Ιωβηλαίο της Ευσπλαχνίας, τρίτο έτος της Αρχιερατείας Μας. 
 
Φραγκίσκος 
 
Ο Αναγνώστης της Παπικής Βούλας καταλήγει με την εξής προσθήκη: 
 
"Με βάση αυτήν την Βούλα και μετά από νέα εντολή του Πάπα Φραγκίσκου, στις 15 Απριλίου 2016 ο 
Επίσκοπος Γρατιανουπόλεως Δημήτριος εχειροτόνησε εις Αρχιερέα τον Σεβ.το Επίσκοπο Τιτουλάριο 
Καρκαβίας π. Εμμανουήλ, στην Βασιλική του Αγίου Αποστόλου Παύλου, έξω από τα τείχη της Ρώμης". 
 
 

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ Σεβασμ. Δημητρίου Σαλάχα για την ΕΝΘΡΟΝΙΣΗ ΤΟΥ 
Σεβασμ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΙΝ,  
14 Μαΐου 2016.  
 

 
 

Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί και αδελφές, 
Είναι γνωστό ότι κατά τις διατάξεις του Κανονικού Δικαίου της Καθολικής Εκκλησίας, οι 

επίσκοποι με τη συμπλήρωση του 75ου 
έτους της ηλικίας τους καλούνται να υποβάλουν την παραίτηση 

τους στον Πάπα της Ρώμης, πράγμα που έκανα κι’εγώ στις 27 Μαΐου 2014. Στις  2 Φεβρουαρίου 2016, ο 
Πάπας Φραγκίσκος έκανε δεκτή την παραίτηση μου και ονόμασε νέο Αποστολικό Έξαρχο των 
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Ελληνορρύθμων Καθολικών Ελλάδος τον βενεδικτίνο ιερομόναχο π. Manuel NIN, της Ιεράς Μονής του 
Μονσεράτ στην Ισπανία, Καθηγητή πανεπιστημίου και διευθυντή του Ποντιφικού Ελληνικού Κολλεγίου 
της Ρώμης, με τον τίτλο της αρχαίας επισκοπής Καρκαβίας.  

Στις 15 Απριλίου 2016, στην Βασιλική του Αγίου Παύλου στη Ρώμη, με εντολή του Πάπα Ρώμης 
Φραγκίσκου, μαζί με τον Σεβασμιότατο Σεβαστιανό, αρχιεπίσκοπο των Καθολικών Αθηνών, και άλλους 
30 συνεπισκόπους, τελέσαμε την  επισκοπική χειροτονία του νέου επισκόπου μας, επιθέτοντας το 
Ευαγγέλιο στην κεφαλή του επικαλούμενοι επ’ αυτού την χάρη του Παναγίου Πνεύματος, δυνάμει της 
οποίας κατέστη Επίσκοπος στην αγία του Χριστού Εκκλησία, και ποιμένας των πιστών της Ελληνικής 
Καθολικής Εξαρχίας. 
 Σήμερα 14 Μαΐου, ο επίσκοπος και ποιμένας μας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονικού 
Δικαίου, ενθρονίστηκε στην επισκοπική του έδρα και αναλαμβάνει τα ποιμαντικά και διοικητικά του 
καθήκοντα.  

Σεβασμιότατε Εμμανουήλ, σε υποδεχόμαστε στο όνομα του Κυρίου, ως  πατέρα και αρχηγό μας, 
και σου υποσχόμαστε υπακοή, υιικό σεβασμό και συνεργασία στην εκτέλεση της αποστολής σου 
ανάμεσά μας. Από μέρους μου, άμεσου προκατόχου σου, σου υπόσχομαι υποταγή, υπακοή και βοήθεια 
στα πρώτα βήματα της διαποίμανσης της εκκλησιαστικής μας Κοινότητας.  

Η αποστολή σου στην Ελλάδα παρουσιάζει ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά:      
Το πρώτο συνίσταται στο γεγονός ότι, προερχόμενος από την Ισπανία, χώρα στην οποία 

γεννήθηκες, ονομάστηκες Επίσκοπος στην Ελλάδα, χώρα της νέας αποστολής σου, μιας χώρας 
αποστολικής προέλευσης, στην οποία διάφορες τοπικές εκκλησίες ιδρύθηκαν από τον Απόστολο Παύλο: 
Αθήνα, Κόρινθος, Θεσσαλονίκη, Φίλιπποι, Βέροια, Κρήτη.  

Ο ιερός αυτός καθεδρικός Ναός της Αγίας Τριάδος, στον οποίο σήμερα εισήλθες ως κανονικός 
Ιεράρχης, λίγο απέχει από τον Άρειο Πάγο, όπου ο Απόστολος των Εθνών Παύλος αποκάλυψε στους τότε 
Αθηναίους  τον άγνωστο εκείνο Θεό τον οποίο προσκυνούσαν  ανάμεσα στα τόσα άλλα είδωλα, και τον 
οποίο δεν γνώριζαν. Το μήνυμα του Παύλου για τον παθόντα, ταφέντα, σταυρωθέντα και αναστάντα  
Χριστό, θα είναι αναπόφευκτα καθημερινό αντικείμενο πίστης, μελέτης και  έμπνευσης για τα κηρύγματα 
και την ποιμαντική σου αποστολή και φροντίδα ανάμεσά μας. 

Το δεύτερο χαρακτηριστικό απορρέει από την άρτια θεολογική παιδεία σου. Δεν έρχεσαι στην  
Ελλάδα ως ένας ξένος, αλλά ως οικείος, δεδομένου ότι είσαι βαθύς γνώστης της βυζαντινής και συριακής 
πατερικής,  λειτουργικής και πνευματικής γραμματείας και παράδοσης, γνώστης της κλασσικής 
φιλοσοφικής και χριστιανικής ελληνικής κουλτούρας.  

Για πολλά χρόνια στη Ρώμη διετέλεσες καθηγητής στα ποντιφικά πανεπιστήμια. Δίδαξες σε νέους 
από δύση και ανατολή – καθολικούς και ορθοδόξους – τη γνώση και την εκτίμηση του πλούτου της 
χριστιανικής Ανατολής. Με αυτές τις γνώσεις και δραστηριότητές σου συνέβαλες και θα συνεχίσεις να 
συνδράμεις, προσφέροντας την υπηρεσία σου στην Ελλάδα, και στην προώθηση της αγάπης και ενότητας 
των χριστιανών. 

Επιπλέον, ως διευθυντής  του Ποντιφικού Ελληνικού Κολλεγίου και προϊστάμενος του ελληνο-
βυζαντινού Ιερού Ναού του Αγίου Αθανασίου στη Ρώμη, με τις λειτουργικές ιεροτελεστίες, επισφράγιζες  
αυτό που πάντα διακήρυττες, πίστευες και δίδασκες. 

Το τρίτο βασικό χαρακτηριστικό είναι ότι είσαι Βενεδικτίνος ιερομόναχος προερχόμενος από το 
ιστορικό μοναστήρι του Μονσεράτ της Ισπανίας. Το Ελληνικό Ποντιφικό Κολλέγιο, του οποίου υπήρξες 
διευθυντής, έχει ανατεθεί από τους Ρωμαίους Ποντίφικες στο Μοναχικό Τάγμα των Βενεδικτίνων. Σημεία 
όλα αυτά της Θείας Προνοίας που ωθεί κι’ εμάς που σπουδάσαμε στο Ελληνικό Κολλέγιο, να 
αισθανόμαστε τέκνα του αγίου Βενεδίκτου.  

Με τον ερχομό σου στην Ελλάδα, ως επίσκοπός και ποιμένας, ας μας επιτραπεί να θεωρούμε ότι η 
ίδια η Ελληνική Καθολική Εξαρχία τίθεται υπό την προστασία του αγίου Βενεδίκτου, πολιούχου της 
Ευρώπης μαζί με τους αγίους Θεσσαλονικείς Κύριλλο και Μεθόδιο, πολιούχων και αυτών της Ευρώπης. 
Η προστασία τους  θα αποτελέσει  και για όλη την Καθολική Εκκλησία στην Ελλάδα γόνιμη πηγή  
χάριτος,  δώρο και βέβαιη ελπίδα για την αρχή της ποιμαντικής σου διακονίας. 
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Ως νέος Αποστολικός Έξαρχος, θα είσαι ο ποιμένας ενός μικρού ποιμνίου μεταναστών και 
προσφύγων, του χθες και του σήμερα. Εκείνοι του χθες, είχαν έρθει σχεδόν εκατό χρόνια πριν, μετά τα 
δραματικά συμβάντα στην Τουρκία το 1922, γεγονότα δραματικά για τον ελληνισμό με την καταστροφή 
της Σμύρνης. Θα είσαι ο ποιμένας μεταναστών και προσφύγων του σήμερα, που προέρχονται από την 
Ανατολική Ευρώπη, κυρίως από την Ουκρανία και τα Βαλκάνια, και από την Μέση Ανατολή, ιδίως 
Χαλδαίων από το Ιράκ και τη Συρία. 

Ετάχθης ως  Επίσκοπος στην Ελλάδα, όπου η Καθολική Εκκλησία είναι μια κοινότητα 
μειονότητας, αποτελούμενη τώρα πια από Καθολικούς στην πλειονότητά τους μετανάστες και πρόσφυγες. 
Η κατάσταση της μετανάστευσης αυτή τη στιγμή είναι όντως δραματική τόσον στην Ελλάδα, όσον και 
στις χώρες της Ευρώπης. Η πρόσφατη επίσκεψη στη Λέσβο και συνάντηση του Πάπα Φραγκίσκου, του 
οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου και του Μακαριοτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης 
Ελλάδος Ιερωνύμου επεσήμαναν στο κοινό Μήνυμά τους την τραγικότητα της καταστάσεως,  και 
απηύθυναν προς τους πολιτικούς ηγέτες έκκληση για κοινή στρατηγική  άμεσης λύσης του 
μεταναστευτικού προβλήματος στη χώρα μας και στις χώρες της Ευρώπης.   

Οι Έλληνες Καθολικοί αποτελούμε μειονότητα μέσα στη μειονότητα. Προσθέτουμε δε ότι σήμερα 
στην Ελλάδα, ακόμα και στην Καθολική μας Εκκλησία και στην  Εξαρχία, η σοβαρή οικονομική και 
κοινωνική κρίση άγγιξε τους θεσμούς, τις δραστηριότητες, τις οικογένειες, τα σπίτια και τους νέους  που 
πλήττονται από την ανεργία.  

Μας λείπουν τα μέσα, αλλά συνεχίζουμε με εμπιστοσύνη στη Θεία Πρόνοια. Χάρη στη βοήθεια 
της Αγίας Έδρας, και των ευρωπαϊκών ΚΑΡΙΤΑΣ οι πιστοί μας κάνουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να 
υλοποιήσουν τα προγράμματα υποστήριξης των μεταναστών και των προσφύγων. Η ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΛΛΑΣ 
στέκεται στο πλευρό των Μεταναστών και προσφύγων αδελφών μας. 

Καλείσαι λοιπόν να ποιμάνεις ένα λαό που υποφέρει,  φτωχός μεν, αλλά πλούσιος σε αξιοπρέπεια, 
πολιτισμό και χριστιανική παράδοση. Σε όλους τους φτωχούς που θα συναντήσεις, θα συνεχίσεις να 
βλέπεις το πρόσωπο του Ιησού,  εκείνο το ίδιο πρόσωπο που εκείνοι θα διαβλέπουν σε σένα, επίσκοπο και 
μοναχό. Δεν έρχεσαι σε ένα τόπο χωρίς αγκάθια. Η ευαγγελική μαρτυρία περιέχει ένα κάποιο μαρτύριο, ο 
Ιησούς όμως υπέφερε μέχρι το σταυρικό θάνατο και οι ψυχές σώζονται δίνοντας την ίδια τη ζωή γι’ 
αυτές.  

Γύρω από τον Ιερό αυτό Ναό της Αθήνας, στον οποίο σήμερα ενθρονίσθηκες, στη μεγάλη 
κεντρική αυτή λεωφόρο της οδού Αχαρνών, δεν θα ακούσεις παρά τη φωνή μεταναστών και προσφύγων, 
χριστιανών και μη.   

Η Ελληνική Καθολική Εξαρχία έχει μια ιστορία ενός μόνον αιώνα, εδώ στην Αθήνα και στα 
Γιαννιτσά της Μακεδονίας, με ιδρύματα φιλανθρωπικά, μορφωτικά, νοσηλευτικά και πολιτιστικά, η 
οποία όμως σήμερα βρίσκεται σε σοβαρή δυσκολία λόγω έλλειψης κλήρου και μοναχών για να 
διαχειρίζονται αυτά τα έργα και να συνεχίσουν την εκκλησιαστική αποστολή και μέσω αυτής την 
οικουμενική της μαρτυρία. 

Η χαρούμενη είδηση της ονομασίας σου ως νέου Αποστολικού Έξαρχου για τους Καθολικούς της 
βυζαντινής παράδοσης στην Ελλάδα γέμισε  αγαλλίαση,  παρηγοριά,  ενθάρρυνση και ελπίδα όλους εμάς, 
εμένα τέως Έξαρχο, τον κλήρο, τις μοναχές και τους πιστούς. Πρώτα απ’ όλα η οφειλόμενη ευγνωμοσύνη 
μας απευθύνεται στον Κύριο, Μέγα Αρχιερέα, για να Τον ευχαριστήσουμε για το πολύτιμο δώρο ενός 
νέου ποιμένα που θα συνεχίσει να οδηγεί αυτό το μικρό ποίμνιο, το οποίο για έναν ολόκληρο αιώνα 
έδωσε μαρτυρία πιστότητας στην Εκκλησία, σε πλήρη κοινωνία με την Αποστολική Έδρα της Ρώμης, 
πιστότητα στην ανατολική βυζαντινή παράδοση, και προσπάθεια για την προαγωγή της ενότητας των 
χριστιανών, χωρίς καμιά απολύτως πρόθεση προσηλυτισμού, αλλά ειλικρινούς σεβασμού προς την 
αδελφή Ορθόδοξη Εκκλησία.   

Ευχαριστούμε εκ βαθέων τον Άγιο Πατέρα Φραγκίσκο ο οποίος, χάρη στην πατρική του φροντίδα, 
με τον διορισμό σου μάς έδωσε ελπίδα για την επιβίωση και  συνέχιση αυτής της Ελληνο-βυζαντινής 
Καθολικής κοινότητας στην Ελλάδα.  
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Δεν σου κρύβω ότι ο διορισμός σου ήρθε σε μια στιγμή κατά την οποία μια κάποια αίσθηση 
αποθάρρυνσης μάς  κατείχε. Τώρα, χάρη στη Θεία Πρόνοια, στην Εξαρχία έχουμε ένα νέο Επίσκοπο, και 
όπου υπάρχει Επίσκοπος, εκεί υπάρχει Εκκλησία. Η Εξαρχία υπάρχει, δεν έχει σβήσει.  

Η επισκοπική σου χειροτονία  στη μεγαλοπρεπή Βασιλική του αγίου Παύλου στη Ρώμη, όπου 
σύμφωνα με την παράδοση βρίσκεται ο τάφος του αποστόλου Παύλου, κοντά στο χώρο όπου υπέστη το 
μαρτύριο και τον αποκεφαλισμό είναι για σένα και για μας ευλογία. Σε ευχαριστώ που διάλεξες εμένα, 
τον προκάτοχό σου μαζί με τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Σεβαστιανό, να σου χορηγήσουμε τη χάρη 
της χειροτονίας.  

Όλοι οι αδελφοί μου στην αρχιεροσύνη, καθώς και οι  ιερείς, οι μοναχοί, οι μοναχές και οι πιστοί 
προσευχόμαστε υπέρ υγείας και μακροημερεύσεως σου. Σου αναφωνούμε λοιπόν από τα βάθη της 
καρδιάς μας: ΑΞΙΟΣ! ΑΞΙΟΣ! ΑΞΙΟΣ!  
 
+ Δημήτριος Σαλάχας 
  
 
 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ: 
 

Του Αποστολικού Νουντσίου στην Ελλάδα 

 

 
 
Του αντιπροσώπου της Συνόδου για τις Ανατολικές Καθολικές Εκκλησίες  
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Του Προέδρου της ΙΣΚΙΕ 
 

 
 
Της εκπροσώπου της Ενορίας Αγίας Τριάδας  
 

 
 
Του εκπροσώπου της Ενορίας Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Γιαννιτσών 
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Της εκπροσώπου της Ενορίας Ουκρανικής Κοινότητας 
 

 
 
 
Του εκπροσώπου της Ενορίας Καθολικών Ιρακινών Ελλάδος 
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Ομιλία του νέου επισκόπου Σεβασμ. π. Εμμανουήλ Νιν 
 

 
Αθήνα 14 Μαῒου 2016 
Χριστός Ανέστη! 
 

Αγαπητοί Αδελφοί στην Αρχιερωσύνη, Αγαπητά μου Αδέλφια, Αδελφοί και Αδελφές . Η Ανάσταση 
του Χριστού μας συναθροίζει για να ψάλουμε το ''ΦΩΣ ΙΛΑΡΟΝ'', για να δοξάζουμε Αυτόν, ο οποίος για 
μας τους Χριστιανούς είναι το φως του κόσμου, το φως το ανέσπερο, δηλαδή το φως που δεν δύει ποτέ. 

Στην αναμνηστική εικονούλα, την οποία διάλεξα γι' αυτή μας τη συνάντηση προσευχής θέλησα να τυ-
πώσω ένα τροπάριο της Πεντηκοστής ''ΕΙΔΟΜΕΝ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟ ΑΛΗΘΙΝΟΝ'', όχι μόνο επειδή αυτός, ο 
καθεδρικός ναός είναι αφιερωμένος στην Αγία Τριάδα, αλλά και γιατί το κείμενο αυτό, το οποίο όλοι 
γνωρίζουμε από μνήμης, και αυτό αποτελεί μια αληθινή και θαυμαστή σύνθεση της πίστεώς μας και της 
χριστιανικής ζωής μας: ήδη από το βάπτισμά μας είδαμε Εκείνον, ο οποίος είναι το φως το αληθινό: ελά-
βαμε και λαβαίνουμε στα ιερά μυστήρια της Εκκλησίας το Ουράνιο Πνεύμα, το Ζωοποιό, τον Παράκλη-
το. Βρήκαμε, ελάβαμε, ενσωματωθήκαμε την αληθινή πίστη, η οποία έγινε η ζωή της ζωής μας, δοξάζον-
τας την Παναγιότατη Τριάδα, τον μοναδικό μας και αληθινό Θεό: τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύ-
μα και τούτο έγινε για να λάβουμε και να αναγγείλουμε τη σωτηρία, τη φιλεύσπλαχνη αγάπη του Θεού 
μας, ο οποίος μας αγαπά, μας ζητά να λάβουμε και να μεταδώσουμε και στους άλλους αυτή τη σωτηρία. 

Ένας από τους πιο αγαπητούς μου Πατέρες της Εκκλησίας: ο Άγιος Ἒφραίμ του Νισιμπιίν, σε έναν α-
πό τους ύμνους του, μιλώντας στον Επίσκοπό του, του λέει: ''Στο πρόσωπό σου γίνεται παρών ο Διδά-
σκαλος: εσύ εξυψώνεις τα χαρακτηριστικά του! Θα ήθελα οι λέξεις αυτές να είναι το πρόγραμμα της ε-
πισκοπικής μου διακονίας στην Αποστολική αυτή Εξαρχία, για τους Καθολικούς της βυζαντινής παραδό-
σεως στην Ελλάδα: να εξυψώνω, (να βάζω ψηλά, στην πρώτη γραμμή να παρουσιάζω...) τα χαρακτηρι-
στικά του Κυρίου, του Διδασκάλου μας. Τα χαρακτηριστικά αυτά να αντανακλούν στον εαυτό μου, δια-
μέσου του Λόγου του, διαμέσου των ιερών μυστηρίων και διαμέσου της αγάπης του. Να καθιστώ παρόν-
τα τον Διδάσκαλό μας στην Εκκλησία μου, εδώ στην Ελλάδα, και στην Εκκλησία όλου του κόσμου πα-
ρουσιάζοντας τα χαρακτηριστικά του Θείου διδασκάλου, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού: το Ευαγγέλιό 
του, τον Λόγο της αγάπης του, της συγνώμης του, της σωτηρίας του, της νέας ζωής του. Αυτός ο Λόγος 
του μερικές φορές είναι ακονισμένος σαν ένα σπαθί με δύο κόψειςˑ ένας Λόγος που μερικές φορές είναι 
παρήγορος, όπως ο πατρικός λόγος του φιλεύσπλαγχνου Πατέρα, που βγαίνει προς συνάντηση του ασώ-
του υιού, ο οποίος επιστρέφει στο πατρικό σπίτιˑ ένας Λόγος ο οποίος τόσες φορές ξεσκεπάζει αυτά που 
βρίσκονται μέσα στις καρδιές μαςˑ ένας Λόγος ο οποίος δεν κουράζεται ποτέ να συγχωρεί, μέχρι εβδο-
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μήντα φορές επί επτά, ένας Λόγος ο οποίος πάντοτε είναι ο Λόγος του Σταυρού, του Σταυρού του Χρι-
στού. Γι' αυτόν τον λόγο, όπως είδατε, θέλησα να βάλω στο επισκοπικό μου έμβλημα αυτές τις λέξεις: Ο 
Λόγος έγινε σάρκα... ovLo, gojsa, rxevge, neto, Ο Λόγος ενσαρκώθηκε. Πρόκειται για ένα Λόγο τον ο-
ποίο ζούμε ακούοντας το Ευαγγέλιο ζώντας τη ζωή της χάριτος διαμέσου των ιερών μυστηρίων της Εκ-
κλησίας διαμέσου των αδελφών μας, οι οποίοι και αυτοί είναι ιερά μυστήρια του ενσαρκωμένου και ζών-
τος Κυρίου μας. 

Ως Επίσκοπος αυτής της Εκκλησίας μπαίνω σε μια πορεία, ως πρώτος στην υπηρεσία των αδελφών 
μου, μπροστά σε μια Εκκλησία η οποία πορεύεται, η οποία ζει την πίστη της και η οποία επιθυμεί, με τη 
δύναμη και τη χάρη του Κυρίου, να συνεχίσει την πορεία της και τη ζωή της. Και ως Επίσκοπος σας προ-
τρέπω, σας ζητώ να συνεχίσετε την πορεία σας προς συνάντηση του Κυρίου. 

Εάν τώρα κάποιος μου ζητήσει ποιό είναι το πρόγραμμά μου ως Επίσκοπος της Εξαρχίας, θα απαντή-
σω: Εσείς είστε το επισκοπικό μου πρόγραμμα. Εσείς οι ιερείς, οι οποίοι προσφέρατε και προσφέρετε τη 
ζωή σας στην εκκλησιαστική υπηρεσία αυτού του ποιμνίου, όσο μικρού ή μεγάλου και αν είναι, το οποίο 
ο Κύριος το θέλησε και το αγάπησε.  

-Εσείς οι ιερείς, στους οποίους από τώρα προσφέρω την υπηρεσία μου ως πατέρας. Από εσάς ζητώ 
την πιστή και πλήρη εμπιστοσύνη και συνεργασία σας στη διαποίμανση αυτού του ποιμνίου. 

-Εσείς, οι λαϊκοί πιστοί, οι οποίοι όχι μόνο προσφέρετε τις δυνάμεις σας στους διάφορους τομείς υπη-
ρεσιών της Εξαρχίας, αλλά πλουτίζετε αυτήν την προσφορά σας με την αγάπη ανθρώπων, που αγαπούν 
την Εκκλησία. 

-Εσείς, η κοινότητα των Αδελφών της Παμμακαρίστου, με την προσευχή σας την εκκλησιαστική σας 
δραστηριότητα, την αφοσίωσή σας, την αγάπη σας για την Εξαρχία, με την οποία συνδέεστε από την 
πρώτη αυγή της ιστορίας της. 

-Εσείς, οι ηλικιωμένοι και οι ασθενείς μέλη του Σώματος του Χριστού μέλη συμπάσχοντα με τον 
Σταυρωμένο Χριστό, ο οποίος υπέφερε και υποφέρει στο πρόσωπό σας, και μαζί σας. 

-Εσείς οι νέοι, η ελπίδα αυτής της Εκκλησίας, οι οποίοι ενσαρκώνετε και καθιστάτε παρούσα αυτήν 
την ελπίδα μέσα στην Εξαρχία. 

-Εσείς, η Ουκρανική κοινότητα και η Χαλδαϊκή κοινότητα, για τις οποίες αυτή η Εκκλησία, η Καθολι-
κή Εξαρχία έγινε όχι μόνο ένα λιμάνι, αλλά ένα οικογενειακό σπίτι, όπου ζείτε τη χριστιανική σας πίστη. 

-Εσείς είστε το πρόγραμμά μου, στην επισκοπική μου διακονία. Χειροτονηθείς ως Επίσκοπός σας, ζη-
τώ από τον Κύριο να με αξιώσει να είμαι και να υπηρετώ ως Επίσκοπος αυτήν την Εκκλησία, στηρίζον-
τας στην πίστη όλα τα αδέλφια μου. Επιθυμώ να συμμερίζομαι τις χαρές και τις ελπίδες των ανθρώπων, 
τις θλίψεις και τους πόνους των ανθρώπων, προεδρεύοντας στην αγάπη περισσότερο ως εξυπηρέτηση πα-
ρά ως τιμή, δίνοντας το παράδειγμα της αδελφικής αγάπης, ζώντας αυτή την αγάπη ως ποιμένας και ως 
γιατρός. Συνειδητοποιώντας ο καθένας μας τα αμαρτήματά του, γινόμαστε περισσότερο πρόθυμοι να ζή-
σουμε την ευσπλαχνία του Θεού. Θεωρώ την επισκοπική μου διακονία ως λειτουργός του Υψίστου, ως ιε-
ρουργός που επικαλείται το Άγιο Πνεύμα, και κάνει την ιερή επίκληση πάνω στα τίμια δώρα και πάνω 
στην Αγία Εκκλησία. ''Να εξυψώνω, να αγιογραφώ, στον εαυτό μου και στους άλλους τα χαρακτηρι-
στικά του Διδασκάλου". Επιθυμώ να φέρω ανάμεσά σας την ελπίδα, τη χαρά,  την παρηγοριά, που προ-
έρχονται από τον Αναστάντα Κύριο. Να σας προσφέρω το Ευαγγέλιο του Χριστού. 

Μέσα σ' αυτόν τον καθεδρικό ναό βλέπουμε σήμερα την ωραιότητα της Εκκλησίας, στον τρούλο του, 
στα τείχη του, στις σεπτές εικόνες του... αλλά και σε σας, τους ιερείς και τους λαϊκούς, ψάλλοντας τη δο-
ξολογία του Θεού: του Πατέρα, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, και τιμώντας την υπεραγία Θεοτόκο, 
τους μάρτυρες, τους μοναχούς, και όλους τους αγίους. Αμήν. 

 
+ Εμμανουήλ Νιν 
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ΚΕΡΚΥΡΑ 
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ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 

       
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Κέντρο Συμβουλευτικής Κάριτας Αθήνας 

 
 

                               Αθήνα, 16 Μαΐου 2016 

Αγαπητοί συνεργάτες και φίλοι, 

 

Η Κάριτας Αθήνας εξυπηρετεί αδύναμους πολίτες, πρόσφυγες και μετανάστες από το 1978. 

Βασιζόμενη στην εμπειρία της αλλά και στη συνεχή της προσπάθεια να καλύπτει τις ανάγκες που 

προκύπτουν, ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν, προσφέρει υπηρεσίες για την κάλυψη αναγκών 

προς όλους τους  δικαιούχους της. Με αφορμή αυτό, λοιπόν, είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας 

ενημερώσουμε για το νέο μας πρόγραμμα που θα συμβάλλει στην μείωση της έντασης και του στρες 

μέσω ενός Κέντρου Συμβουλευτικής που θα δημιουργηθεί στο κέντρο της Αθήνας. Ο σκοπός του 

Κέντρου Συμβουλευτικής είναι να συμβάλλει στην κοινωνικοποίηση των ατόμων μέσω ψυχοκοινωνικής 

υποστήριξης και δημιουργικών δραστηριοτήτων. Ένα Κέντρο Συμβουλευτικής που θα προσφέρει την 

αίσθηση της κοινότητας για την υποστήριξη των ευάλωτων ανθρώπων. 

Το πρόγραμμα στοχεύει να βοηθήσει τους ευάλωτους ανθρώπους στην πόλη μας, τους συνανθρώπους μας 

που ζουν κάτω από το όριο της φτώχιας και είναι αποκλεισμένοι από το κοινωνικό σύνολο. Δεδομένης 

της οικονομικής και της προσφυγικής κρίσης που αντιμετωπίζει η Ελλάδα, ένα μεγάλο ποσοστό των 

δικαιούχων του προγράμματος θα αφορά πρόσφυγες και οικονομικούς μετανάστες.  Ιδιαίτερα σημαντικό 

θα είναι και για τους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται και αυτοί σε κατάσταση ανάγκης, κυριότερα αυτοί 

που έχουν περισσότερο υποστεί τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης και υποφέρουν από ανεργία. Για το 

λόγο αυτό και αντιλαμβανόμενοι την ψυχολογική κατάσταση των συνανθρώπων μας το Κέντρο 

Συμβουλευτικής θα παρέχει δωρεάν υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης. Ο σκοπός των υπηρεσιών  

ψυχοκοινωνικής υποστήριξης είναι η ενδυνάμωση, η κινητοποίηση, η ανάπτυξη δεξιοτήτων καθώς και η  

ενθάρρυνση και διερεύνηση των εναλλακτικών λύσεων σε προβλήματα και δυσάρεστες καταστάσεις. 

Σκοπός μας είναι, μέσω συνεργασιών με άλλες οργανώσεις και φορείς, να μπορέσουμε να βοηθήσουμε 

στην επίλυση των προβλημάτων σας. Με την βοήθεια εξειδικευμένων εθελοντών σε θέματα ιατρικής 

φροντίδας, νομικής κάλυψης αλλά και περαιτέρω ψυχολογικής στήριξης σκοπός μας είναι να καλύψουμε 

όσο το δυνατό καλύτερα τα αιτήματα και τις ανάγκες σας σε διάφορα ζητήματα που σας απασχολούν. 
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Καλούμε λοιπόν, όποιον επαγγελματία, δικηγόρο, ιατρό, καθώς και ψυχολόγο ο οποίος επιθυμεί να 

στηρίξει την προσπάθειά μας αυτή και έχει τη δυνατότητα αλλά και το χρόνο να βοηθήσει δεχόμενος από 

εμάς παραπομπές κάποιων περιστατικών, να επικοινωνήσει μαζί μας στο παρακάτω τηλέφωνο και στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση: 210-5246637 & caritasref@caritasathens.gr.  

Με πολλή αγάπη και μεράκι όλοι εμείς έχουμε σχεδιάσει ένα ζεστό χώρο όπου θα είναι μεγάλη χαρά και 

τιμή να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας σε όποιον τις έχει ανάγκη και να σταθούμε στο πλευρό του. 

 

Με εκτίμηση, 

Για την ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 

 

π. ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ 

Αντιπρόεδρος & Διευθυντής 

 

 

 
 

       

ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ 
ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΤΕΙΛΤΕ ΕΜΑΙL ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 
ΕΝΔΕΙΞΗ- ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- 


