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Σεβασμιώτατε,  

Κατόπιν τῆς μὴ ἀναμενομένης ἀποφάσεως τοῦ Μακαριωτάτου 

Ἀρχιεπισκόπου  καὶ Προέδρου  τῆς Ἱερᾶς Συνόδου  τῆς Ἱεραρχίας  τῆς Ἐκ-

κλησίας  τῆς Ἑλλάδος  κ.κ. Ἱερωνύμου ,  καλούμεθα νὰ συμμετάσχωμεν 

εἰς ἔκτακτον Σύγκλησιν  τῆς Ἱερᾶς Συνόδου  τῆς Ἱεραρχίας ,  μὲ μοναδικὸν 

θέμα τὴν πλήρωσιν τῶν ἐν χηρείᾳ τελουσῶν δύο Ἱερῶν Μητροπόλεων  :  

Κεφαλληνίας ,  καὶ Νέας Κρήνης καὶ Καλαμαριᾶς ,  τὴν 26η ν  Μαΐου ἐ.ἔ. ,  ἡ-

μέραν Τρίτην  εἰς τὸ Συνοδικὸν Μέγαρον .  

Προτοῦ νὰ προλάβωμεν νὰ πληροφορηθῶμεν κατὰ τάξιν τὴν εἴδησιν 

τῆς Συγκλήσεως  τῆς Ἱεραρχίας ,  τὰ ἠλεκτρονικὰ μέσα ἐνημερώσεως μετ -

έδωσαν καὶ τὰ ὀνόματα τῶν δύο ἐπικρατεστέρων ὑποψηφίων !!  

Ὅπως καὶ Ὑμεῖς, Σεβασμιώτατε ,  οὕτως καὶ ἡ ταπεινότης μου θεωρῶ 

ὅτι ἔχω χρέος καὶ δικαίωμα νὰ ἀπευθυνθῶ ἐσπευσμένως πρὸς τὴν Ὑμετέ-

ραν Σεβασμιότητα  καὶ νὰ παρακαλέσω θερμῶς, ὅπως τιμήσητε διὰ τῆς 

τιμίας Ψήφου Σας καὶ διὰ τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν Νέας Κρήνης  καὶ Κα-

λαμαριᾶς τὸν ὑποψήφιον  
 

Ἀρχιμανδρίτην Στέφανον Τόλιον,  

Πρωτοσύγκελλον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης.  
 

Ὁ Ἀρχιμανδρίτης π. Στέφανος Τόλιος ,  Πρωτοσύγκελλος  τῆς 

Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης ,  εἶναι :  
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 Ἡλικίας 55 ἐτῶν καὶ ὑπηρετεῖ τὴν Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ ἐπὶ 31 ἔ -

τη,  

 Πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΑΠΘ,  

 Ἐπιδέξιος κήρυξ τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ,  

 Προϊστάμενος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς ἁγίας Σοφίας Θεσσαλονίκης,  

 Ῥέκτης εἰς τὴν σύνταξιν ἐκκλησιαστικῶν ἐγγράφων,  

 Μύστης τῆς Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς,  

 Πνευματικὸς ὑπεύθυνος εἰς τὰς Φοιτητικὰς Ἑστίας τοῦ ΑΠΘ, καὶ  

 Ἐξομολόγος Πνευματικός, πέραν δὲ αὐτῶν  

 Ὁμιλεῖ ἀπταίστως τὴν Γαλλικὴν καὶ τὴν Ἀγγλικὴν γλῶσσαν, καὶ  

 Τυγχάνει ἄριστος γνώστης τῶν ἠλεκτρονικῶν μέσων καὶ τοῦ δια -

δικτύου.  

Ὑπομιμνήσκω εἰς τὴν Ὑμετέραν Σεβασμιότητα  ὅτι ἡ Ἱερὰ Μητρό-

πολις Νέας Κρήνης καὶ Καλαμαριᾶς  εἶναι ἕνα τμῆμα τῆς ἀνέκαθεν με -

γάλης πόλεως τῆς Θεσσαλονίκης ,  ὑψηλοῦ πολιτιστικοῦ ἐπιπέδου καὶ 

πνευματικῶν ἀπαιτήσεων. Ὡς ἐκ τούτου, ἀλλὰ καὶ ἐκ τῆς συντόμου Τοπο-

τηρητείας ,  δικαιοῦμαι νὰ ἐκφέρω γνώμην καὶ νὰ διατυπώσω πρότασιν 

διὰ τὴν ἐπικειμένην ἐκλογήν.  

Σᾶς εὐχαριστῶ ἐκ προτέρου  

Σᾶς ἀσπάζομαι ἐν Χριστῷ  

καὶ  

Διατελῶ  

Μετὰ τιμῆς καὶ ἀγάπης,  

 


