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Εκδημία π. Χρήστου Θεοδώρου
Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς

Η Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς, με αισθήματα
της κατ’ άνθρωπον λύπης αλλά και με αναστάσιμη ελπίδα,
αναγγέλει την, προς Κύριον, εκδημία του Πρωτοπρεσβυτέρου
π. Χρήστου Θεοδώρου, διατελέσαντος, επί 45 έτη, κτίτορος και
Εφημερίου του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου του Προ-δρόμου
Καλαμαριάς,

κοιμηθέντος

σήμερα,

14-06-2021,

μετά

από

μακροχρόνια προβλήματα υγείας, τα οποία αντιμετώπιζε με
χριστιανική καρτερία και υπομονή.
Ο μακαριστός π. Χρήστος, γεννήθηκε το έτος 1949 στο Μαυρομμάτι Καρδίτσας.
Γαλουχήθηκε από τους γονείς του στην χριστιανική πίστη και ζωή και από μικρή
ηλικία είχε τον πόθο της Ιερωσύνης.
Την εκκλησιαστική παιδεία έλαβε στην Ανωτέρα Ιερατική Σχολή Θεσσαλονίκης και
στο Τμήμα Ιερατικής Επιμορφώσεως της Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης.

Ενυμφεύθη με την εκλεκτή σύζυγό του Ελένη, γόνο ιερατικής οικογενείας, με την
οποία αξιώθηκαν από τον Θεό να αποκτήσουν τέσσερα τέκνα.
Εκ νεότητός του συνεδέθη, πνευματικώς, μετά του οσίου γέροντος Αιμιλιανού
Σιμωνοπετρίτου και τις μοναστικές αδελφότητες της Σίμωνος Πέτρας, Αγίου
Όρους και Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, Ορμυλίας Χαλκιδικής.
Χειροτονήθηκε

Διάκονος

διά

των

χειρών

του

μακαριστού

Μητροπολίτου

Θεσσαλονίκης κυρού Λεωνίδου και Πρεσβύτερος διά των χειρών του μακαριστού
Μητροπολίτου Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς κυρού Προκοπίου.
Διηκόνησε την Ενορία του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου με εργατικότητα,
επιμέλεια και αφοσίωση. Πρωτοστάτησε δε και κοπίασε πολύ για την ανοικοδόμιση
του Ενοριακού Ιερού Ναού, υπό αντίξοες, μάλιστα, συνθήκες.
Η Ιερατική οικογένεια της Ιεράς Μητροπόλεώς μας θα στερηθεί αξίου, πολυτίμου,
ακαταπονήτου και πολυπείρου αδελφού και συλλειτουργού Κληρικού.
Ο Θεός να χαρίσει την Βασιλεία Του στον εκλεκτό Λειτουργό Του και την εξ ύψους
παρηγορία στην εκλεκτή πρεσβυτέρα του Ελένη και στα τεκνα του.
Η εξόδιος ακολουθία θα τελεσθεί από τον Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη κ. Ιουστίνο
την Τρίτη 15-06-2021 και ώρα 12:30 π.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του
Προδρόμου Καλαμαριάς, τηρουμένων όλων των προβλεπομένων υγειονομικών
μέτρων για την προστασία από τον κορωνοϊό (covid-19). Νωρίτερα θα τελεσθεί
Αρχιερατική Θεία Λειτουργία.

