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Ληςοξπξλίςηπ Χοιρςξσπόλεχπ κσοόπ Οέςοξπ (Δακςσλίδηπ) ρςημ γεμέςειοά ςξσ
Λύκξμξ. Ζ ενόδιξπ ακξλξσθία εςελέρθη ρςξμ Θεοό Ληςοξπξλιςικό Μαό
Λεγάληπ Οαμαγιάπ Λσκόμξσ ςημ Οέμπςη 27η Δεκεμβοίξσ ε.ε.
Ξ μακαοιρςόπ Ληςοξπξλίςηπ γεμμήθηκε ρςημ Χώοα Λσκόμξσ ςξ 1927.
Ήςαμ ςξ δέκαςξ παιδί ςηπ ξικξγέμειάπ ςξσ και έμειμε ξοταμόπ ήδη από ςημ
βοετική ηλικία. Σπξύδαρε ςημ ιεοά επιρςήμη ρςημ Ηεξλξγική Συξλή Αθημώμ.
Διάκξμξπ υειοξςξμήθηκε ρςιπ 3 Σεπςεμβοίξσ ςξσ 1951 και ποερβύςεοξπ και
Αουιμαμδοίςηπ ρςιπ 20 Θαμξσαοίξσ 1963 από ςξμ Ληςοξπξλίςη Ιξοίμθξσ
Οοξκόπιξ.
Υπηοέςηρε επί είκξρι υοόμια χπ ποξψρςάμεμξπ ςξσ Ληςοξπξλιςικξύ
Μαξύ Ιξοίμθξσ, εμώ ςασςόυοξμα ενσπηοεςξύρε ςιπ πξιμαμςικέπ και
πμεσμαςικέπ αμάγκεπ ςξσ Ιέμςοξσ Δκπαίδεσρηπ Μεξρσλλέκςχμ και ςχμ
τσλακώμ Ιξοίμθξσ, αμαπςύρρξμςαπ ανιόλξγη πμεσμαςική και τιλαμθοχπική
δοαρςηοιόςηςα. Άτηρε επξυή ραμ πμεσμαςικόπ παςέοαπ και καθξδηγηςήπ ςχμ
ιεοξρπξσδαρςώμ ςηπ Δκκληριαρςικήπ Συξλήπ Ιξοίμθξσ.
Για μια δεκαπεμςαεςία σπηοέςηρε χπ ετημέοιξπ και ιεοξκήοσκαπ ςξσ
Θεοξύ Μαξύ Αγίαπ Εώμηπ ςηπ Ισφέληπ. Διεςέλερε ποξψρςάμεμξπ ςξσ Γοατείξσ
Οξιμαμςικήπ Φσλακώμ πξσ ήςαμ ρςημ δικαιξδξρία ςηπ Θεοάπ Αουιεπιρκξπήπ
Αθημώμ. Από ςιπ 30 Θαμξσαοίξσ 1985 μέυοι ςημ εκλξγή ςξσ ρε Δπίρκξπξ
σπηοέςηρε χπ ιεοαςικόπ ποξψρςάμεμξπ ςξσ Ιαθεδοικξύ Μαξύ ςχμ Αθημώμ.
Τα ρπξσδαία ςξσ ποξρόμςα ανιξλξγήθηκαμ δεόμςχπ από ςξσπ
αομξδίξσπ και έςρι ςημ 1η Δεκεμβοίξσ 1984 ςξπξθεςήθηκε Αμαπληοχςήπ ςξσ
Γεμ. Διεσθσμςή ςηπ Απξρςξλικήπ Διακξμίαπ. Τημ 4η Σεπςεμβοίξσ 1992
ποξάγεςαι και διξοίζεςαι ρςημ θέρη ςξσ Γεμικξύ Διεσθσμςή ςηπ Απξρςξλικήπ
Διακξμίαπ. Τξ 1995 εκλέγεςαι από ςημ Σύμξδξ ςηπ Θεοαουίαπ Τιςξσλάοιξπ
Δπίρκξπξπ Χοιρςξσπόλεχπ. Τημ 11η Θξσμίξσ 2008 η επιρκξπή Χοιρςξσπόλεχπ
αμσφώθηκε ρε Ληςοόπξλη και ξ μακαοιρςόπ παςήο Οέςοξπ ενξμξμάρςηκε
Τιςξσλάοιξπ Ληςοξπξλίςηπ.

Δίυε ςημ εσλξγία ςξσ Ηεξύ μα απξκςήρει πξλλά πμεσμαςικά ςέκμα ςα
ξπξία παοξσρίαραμ ανιόλξγη παοξσρία ρςημ δημόρια ζχή είςε ραμ κληοικξί,
είςε ραμ διακεκοιμέμα δημόρια ποόρχπα. Λεςανύ ασςώμ διακοίμεςαι ξ
Σεβαρμιώςαςξπ Οξιμεμάουηπ μαπ κ. Γεώογιξπ, ξ ξπξίξπ πάμςξςε ξμξλξγεί με
εσγμχμξρύμη ςιπ εσεογερίεπ ςξσ αγαπημέμξσ ςξσ πμεσμαςικξύ παςοόπ.
Λε ςημ εμτάμιρη ποξβλημάςχμ σγείαπ λόγχ γήοαςξπ ξ Σεβαρμιώςαςξπ κ.
Γεώογιξπ παοέλαβε και πεοιέθαλφε με ρςξογή και ρεβαρμό ρςξ Ηεοαπεσςήοιξ
Χοξμίχμ Οαρυόμςχμ «Ξ ΑΓΘΞΣ ΒΚΑΣΘΞΣ» ςηπ Θεοάπ Ληςοξπόλεχπ Ηηβώμ
και Κεβαδείαπ ςξμ αγαπημέμξ Γέοξμςά ςξσ επί ςοιεςία, εμώ ςξσπ ςελεσςαίξσπ
μήμεπ ξ εκλιπώμ Θεοάουηπ παοέμειμε ρςημ γεμέςειοά ςξσ κξμςά ρςξσπ ρσγγεμείπ
ςξσ πξσ ςξμ τοόμςιραμ με αγάπη.
Ζ τιλαμθοχπία ςξσ απξδείυθηκε έμποακςα με ξσριαρςική ελεημξρύμη,
ποξρτξοά μεγάλχμ υοημαςικώμ πξρώμ ρςημ Δνχςεοική Θεοαπξρςξλή ςηπ
Απξρςξλικήπ Διακξμίαπ, ςημ ΟΔΦΘΟ, ςξμ ρύλλξγξ Ιοαςξσμέμχμ «Ζ ΞΣΘΑ
ΝΔΜΖ», Θδούμαςα Ληςοξπόλεχμ Σπάοςηπ και Ηηβώμ και ρε πξλλξύπ
αμανιξπαθξύμςεπ ρσμαμθοώπξσπ μαπ. Οοξρέτεοε ςξ αμςίςιμξ από ςημ πώληρη
ςξσ ημίρεχπ ςηπ ξικίαπ ςξσ για ςιπ αμάγκεπ ςηπ Δνχςεοικήπ Θεοαπξρςξλήπ.
Σςημ ενόδιξ ακξλξσθία παοέρςη αμςιποξρχπεία κληοικώμ και λαψκώμ
ρσμεογαςώμ ςηπ Βξιχςικήπ Δκκληρίαπ σπό ςξμ Σεβαρμιώςαςξ Ληςοξπξλίςη
Ηηβώμ

και

Κεβαδείαπ

κ.

Γεώογιξ.

Ξ

μακαοιρςόπ

Ληςοξπξλίςηπ

Χοιρςξσπόλεχπ Οέςοξπ καςέλιπε μμήμη αγαθή και όρξι ςξμ εγμώοιραμ
ποξρχπικά επιζηςξύμςεπ ςημ αουιεοαςική εσυή ςξσ αμςεύυξμςαι σιικά ξ
Ιύοιξπ ςηπ ζχήπ και ςξσ θαμάςξσ μα ςξμ καςαςάνει ἐμ υώοᾳ ζώμςχμ ώρςε μα
ρσλλειςξσογεί μεςά αγίχμ και αγγέλχμ ρςξ ξσοάμιξ θσριαρςήοιξ.

Δκ ςηπ Θεοάπ Ληςοξπόλεχπ

