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Η λαμπρή ενθρόνιση του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου*
Με βυζαντινή λαµπρότητα και παρουσία πλήθους κόσµου, 
στον αρχιεπισκοπικό ιερό ναό της Αγίας Τριάδας στο Μαν-
χάταν, η ενθρόνιση του νέου Αρχιεπισκόπου Αµερικής Ελ-
πιδοφόρου, από τον αντιπρόσωπο του Οικουµενικού Πα-
τριάρχη και Μητροπολίτη Γερµανίας, Αυγουστίνου.

«Η καρδιά µου είναι έτοιµη και σταθερή να 
υπηρετήσω αυτήν την Αρχιεπισκοπή 
και αυτό το έθνος, τα οποία θαύµαζα 
από την παιδική µου ηλικία και από τη 

διακονία µου στο Φανάρι. Στο διάβα των δεκαετι-
ών, παρατήρησα την ανάπτυξη της Εκκλησίας εδώ, 
τις προκλήσεις που αντιµετώπισε και τους δρόµους 
που άνοιξε. Είµαι, λοιπόν, εδώ -ο νέος Αρχιεπίσκο-
πός σας- για να σας ακούσω, για να διαλεχθώ µαζί 
σας και για να εργαστώ µαζί σας. Η προσευχή µου 
είναι να στέκοµαι µπροστά σας και δίπλα σας, να 
ηγούµαι µε το παράδειγµα και τις παραινέσεις µου 
και να σας διακονώ µε πνεύµα θυσίας», είπε στον 
ενθρονηστήριο λόγο του ο Αρχιεπίσκοπος Αµερι-
κής Ελπιδοφός.

Στην τελετή παρευρέθηκαν εκπρόσωποι πολλών 
θρησκευµάτων και ορθοδόξων δικαιοδοσιών και 
εκπρόσωποι των Εκκλησιών της Ελλάδας και της 
Κύπρου. Η ελληνική κυβέρνηση εκπροσωπήθηκε 
από τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Κατρούγκα-
λο, η αµερικανική από τον υπουργό Υγείας, ‘Αλεξ 
Αζάρ και η κυπριακή από τον συνοµιλητή της Ελ-
ληνοκυπριακής πλευράς, πρέσβη Ανδρέα Μαυρο-
γιάννη.

Παρόντες επίσης ήταν οι επικεφαλής των διπλωµα-
τικών αποστολών της Ελλάδας, της Κύπρου και της 
Τουρκίας στις ΗΠΑ και τον ΟΗΕ, καθώς και πολλοί 
πολιτικοί παράγοντες από την Ελλάδα. Τον πρόε-
δρο της Ν∆, Κυριάκο Μητσοτάκη εκπροσώπησε η 
σύζυγός του Μαρέβα.

Η ενθρόνιση του Αρχιεπισκόπου Ελπιδοφόρου 
προκάλεσε διεθνές ενδιαφέρον και στην τελετή 
βρέθηκαν πολλοί εκπρόσωποι του θρησκευτικού, 
πολιτικού, ακαδηµαϊκού, διπλωµατικού και επιχει-
ρηµατικού κόσµου από όλο τον κόσµο.

Την Εκκλησία της Ελλάδος εκπροσώπησε ο Μη-
τροπολίτης Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας Γαβρι-
ήλ, ενώ το «παρών» έδωσαν, µεταξύ άλλων, ο νέος 
περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης, ο πε-
ριφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος 
Τζιτζικώστας µε τη σύζυγό του, Ελεάνα Βλάχου, ο 
περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο 
νεοεκλεγείς δήµαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος 
Ζέρβας, ο πρόεδρος του ΣΕΒΕ Γιώργος Κωνσταντό-
πουλος, καθώς και ο Παναγιώτης Φασούλας.

Ο νέος Αρχιεπίσκοπος, συνοδευόµενος από τον 
Μητροπολίτη Αυγουστίνο, έφτασε στον Καθεδρι-
κό Ναό λίγο µετά τις 11 το πρωί (τοπική ώρα) και 
βάδισαν µαζί το κόκκινο χαλί, ενώ νέοι και νέες 
που είχαν δηµιουργήσει έναν µακρύ διάδροµο, τον 
έραναν µε ροδοπέταλα. Παρών ήταν και εξαµελές 
άγηµα των ευζώνων της Προεδρικής Φρουράς, που 
έστειλε τιµητικά ο Πρόεδρος της Ελληνικής ∆ηµο-
κρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος.

Εισερχόµενος στον Καθεδρικό ο νέος Αρχιεπίσκο-

πος ασπάστηκε τη συγκινηµένη και περιχαρή µητέ-
ρα του και κάθισε στον θρόνο, έχοντας εκ δεξιών 
τον Μητροπολίτη Αυγουστίνο και εξ ευωνύµων τον 
Αρχιεπίσκοπο Γέροντα πρώην Αµερικής ∆ηµήτριο.

Ποιος είναι

Ο Μητροπολίτης Προύσης Ελπιδοφόρος, µέλος της 
Ιεράς Συνόδου του Πατριαρχείου και καθηγούµενος 
της Ι. Μονής Αγίας Τριάδας της Χάλκης, εξελέγη 
νέος Αρχιεπίσκοπος Αµερικής από την Αγία και 
Μεγάλη Ιερά Σύνόδο στο Φανάρι.

Στα 52 του χρόνια ο Μητροπολίτης Προύσης Ελπι-
δοφόρος είναι από τους πιο δραστήριους Μητρο-
πολίτες του Φαναρίου και στενός συνεργάτης του 
Οικουµενικού Πατριάρχη Βαρθολοµαίου.

Ο κ. Ελπιδόφορος γεννήθηκε στο Μακρυχώρι Κων-
σταντινουπόλεως στις 28 Νοεµβρίου 1967, απο-
φοίτησε από τη Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης το 
1991.

Το 1993 ολοκλήρωσε τις µεταπτυχιακές του σπου-
δές στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστηµίου 
Βόννης. Το έτος 1994 χειροτονήθηκε ∆ιάκονος 
στον Πάνσεπετο Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωρ-
γίου στο Φανάρι. Εν συνεχεία, διορίσθηκε Κωδικο-
γράφος της Ιεράς Συνόδου. Το επόµενο έτος 1995 
διορίστηκε Υπογραµµατέας Ιεράς Συνόδου.

Μεταξύ των ετών 1996-1997 φοίτησε στη Θεολο-
γική Σχολή του Αγίου Ιωάννου του ∆αµασκηνού 
στο Μπαλαµάντ του Λιβάνου. Το έτος 2001 υπέβα-
λε διδακτορική διατριβή στη Θεολογική Σχολή του 
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης υπό 
τον τίτλο: «Η έναντι της Συνόδου της Χαλκηδόνος 
στάσις του Σεβήρου Αντιοχείας» και αναγορεύθηκε 
διδάκτωρ της Θεολογίας µε βαθµό άριστα.

Το έτος 2004 προσκλήθηκε ως επισκέπτης καθηγη-
τής στη Θεολογική Σχολή του Τιµίου Σταυρού Βο-
στώνης, όπου δίδαξε επί ένα εξάµηνο. Τον Μάρτιο 
του έτους 2005, κατόπιν προτάσεως του Οικουµενι-
κού Πατριάρχη κ. Βαρθολοµαίου προήχθη σε Αρχι-
γραµµατέας της Ιεράς Συνόδου.

Το 2009 η Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης τον εξέ-
λεξε οµόφωνα ως Αναπληρωτή Καθηγητή της Συµ-
βολικής και των ∆ιορθοδόξων και ∆ιαχριστιανικών 
Σχέσεων, ενώ υπέβαλε, µεταξύ άλλων, δύο υφηγε-
σίες υπό τους τίτλους: «Ο θεσµός της Συνάξεως Ιε-
ραρχών του Οικουµενικού Θρόνου (1951-2004)» 
και «Οι ενενήντα πέντε Θέσεις του Λουθήρου. Ιστο-
ρικοθεολογική θεώρηση – Κείµενο – Μετάφραση – 
Σχόλια». Από το 2011 υπηρετεί στο Πανεπιστήµιο 
Θεσσαλονίκης ως αναπληρωτής καθηγητής, όπου 
διδάσκει Συµβολική, ∆ιορθόδοξες και ∆ιαχριστια-
νικές Σχέσεις.

Τον Μάρτιο του έτους 2011 εξελέγη εν ενεργεία 

Μητροπολίτης Προύσης, ενώ τον Αύγουστο του 
ίδιου έτους διορίσθηκε Ηγούµενος της εν Χάλκη 
Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής 
Αγίας Τριάδος.

Το 2018 στις εγκαταστάσεις της οποίας στεγάζεται 
η ιστορική Θεολογική Σχολή της Χάλκης, εκλέχτηκε 
οµόφωνα τακτικός καθηγητής από τους καθηγητές 
του Τµήµατος Ποιµαντικής Θεολογίας της Θεολογι-
κής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσ-
σαλονίκης. Για την ακαδηµαϊκή εξέλιξη στην ανώ-
τατη ακαδηµαϊκή βαθµίδα του τακτικού καθηγητή, 
ο Μητροπολίτης κ. Ελπιδοφόρος µεταξύ άλλων, 
υπέβαλε προς κρίση και το γνωστό του πόνηµα µε 
τίτλο «Πρώτος άνευ ίσων (Primus sine paribus)», 
όπου υποστηρίζει ότι ο Οικουµενικός Πατριάρχης 
δεν είναι ίσος στην πράξη µε τους άλλους προκαθη-
µένους, αφού έχει έκτακτες διοικητικές ευθύνες που 
προέρχονται από την ιδιότητά του ως προέδρου των 
Πανορθόδοξων Σωµάτων.

Ο Ελπιδοφόρος συνέγραψε και ένα άλλο επίκαι-
ρο βιβλίο µε θέµα την Εκκλησία της Ουκρανίας σε 
τρεις γλώσσες: την Ελληνική, την Αγγλική και την 
Ουκρανική.

O ενθρονιστήριος λόγος του

Εξοχώτατε κύριε Υπουργέ,
Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα Γερμανίας κ. Αυγουστίνε, 
Εκπρόσωπε της Αυτού Θειοτάτης Παναγιότητος του Οι-
κουμενικού Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου,
Σεβασμιώτατε Αρχιεπίσκοπε κ. Δημήτριε, αγαπητέ και 
σεβάσμιε προκάτοχε,
Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα Βοστώνης κ. Μεθόδιε, Το-
ποτηρητά της Ιεράς Αρχιεπισκοπής και αγαπητοί αδελ-
φοί μέλη της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου και Επίσκοποι 
της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής,
Σεβασμιώτατοι και Θεοφιλέστατοι Ιεράρχες των αδελ-
φών Ορθοδόξων Εκκλησιών και των Αρχαίων Ανατολι-
κών Εκκλησιών,
Σεβάσμιοι Ηγούμενοι των Μονών του Αγίου Όρους και 
των ημετέρων Μονών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής,
Ευλαβέστατοι και Αιδεσιμώτατοι κληρικοί και πρεσβυτέ-
ρες της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής,




