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ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ  
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΙΚΑΓΟΥ Κ. ΝΑΘΑΝΑΗΛ

Ἦχος γ́ .

 Χορός·  Ἄξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς μακαρίζειν σὲ τὴν Θεοτόκον, τὴν 
ἀειμακάριστον καὶ παναμώμητον καὶ μητέρα του Θεοῦ 
ἡμῶν. Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβεὶμ καὶ ἐνδοξοτέραν 
ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείμ, τὴν ἀδιαφθόρως Θεὸν Λόγον 
τεκοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτόκον, σὲ μεγαλύνομεν.

 Διάκονος.  Εὐλόγησον, Δέσποτα.

 Μητροπολίτης. Εὐλογητός ὁ Θεός ἡμῶν πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς 
αἰῶνας τῶν αἰώνων. 

 Χορός· Ἀμήν.

 Διάκονος.  Eἰς πολλά ἔτη, Δέσποτα. 

  Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς. (3)

  Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ ἁγίῳ Πνεύματι, καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ 
εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

 
  Παναγία Τριάς, ἐλέησον ἡμᾶς. Κύριε, ἱλάσθητι ταῖς 

ἁμαρτίαις ἡμῶν. Δέσποτα, συγχώρησον τὰς ἀνομίας ἡμῖν. 
Ἅγιε, ἐπίσκεψαι καὶ ἴασαι τὰς ἀσθενείας ἡμῶν, ἕνεκεν του 
ὀνόματός σου. 

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ 
ΕΝΘΡΟΝΙΣΕΩΣ 
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  Κύριε ἐλέησον, Κύριε ἐλέησον, Κύριε ἐλέησον.
 
  Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ ἁγίῳ Πνεύματι, καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ 

εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
 
  Πάτερ ἡμῶν, ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου, 

ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου, γενηθήτω τὸ θέλημά σου ὡς ἐν 
οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς 
ἡμῖν σήμερον καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ 
ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν, καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς 
εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ρῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.

 Μητροπολίτης.  Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα, τοῦ 
Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ 
ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

 Χορός· Ἀμήν.

Ἦχος πλ. δ .́

 Χορός· Εὐλογητὸς εἶ, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ πανσόφους τοὺς 
ἁλιεῖς ἀναδείξας, καταπέμψας αὐτοῖς τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, 
καὶ δι’ αὐτῶν τὴν οἰκουμένην σαγηνεύσας, φιλάνθρωπε, 
δόξα σοι.

Ἦχος πλ. δ .́

Ὅτε καταβὰς τὰς γλώσσας συνέχεε, διεμέριζεν ἔθνη ὁ Ὕψιστος· ὅτε τοῦ 
πυρὸς τὰς γλώσσας διένειμεν, εἰς ἑνότητα πάντας ἐκάλεσε, καὶ συμφώνως 
δοξάζομεν τὸ πανάγιον Πνεῦμα.

Ἦχος ά .

Πάντα χορηγεῖ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, βρύει προφητείας, ἱερέας τελειοῖ, 
ἀγραμμάτους σοφίαν ἐδίδαξεν, ἁλιεῖς θεολόγους ἀνέδειξεν, ὅλον συγκροτεῖ 
τὸν θεσμὸν τῆς Ἐκκλησίας, Ὁμοούσιε καὶ Ὁμόθρονε, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ, 
Παράκλητε, δόξα σοι.
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Ἦχος δ’.

Σήμερον τῆς σωτηρίας ἡμῶν τὸ Κεφάλαιον, καὶ τοῦ ἀπ’ αἰῶνος Μυστηρίου 
ἡ φανέρωσις, ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, Υἱὸς τῆς Παρθένου γίνεται, καὶ Γαβριὴλ τὴν 
χάριν εὐαγγελίζεται. Διὸ καὶ ἡμεῖς σὺν αὐτῷ τῇ Θεοτόκῳ βοήσωμεν· Χαῖρε 
Κεχαριτωμένη, ὁ Κύριος μετὰ σοῦ. 

Ἦχος πλ. δ .́

Χριστὸς θεασάμενος, τὴν σὴν εὐθεῖαν ψυχήν, καὶ τρόπον τὸν ἔνθεον, Ναθαναὴλ 
ἱερέ, ὡς Κτίστης ἐβόησεν·  Ἴδε Ἰσραηλίτης, ἐν ᾧ δόλος οὐκ ἔστιν· ὅθεν καὶ 
ὑπηρέτης, καὶ Ἀπόστολος θεῖος, τῆς τούτου παρουσίας, ἐδείχθης τοῖς πέρασι.

Ἦχος πλ. δ .́

Τῇ ὑπερμάχῳ στρατηγῷ τὰ νικητήρια, ὡς λυτρωθεῖσα τῶν δεινῶν 
εὐχαριστήρια, ἀναγράφω σοι ἡ Πόλις σου Θεοτόκε· Ἀλλ’ ὡς ἔχουσα τὸ 
κράτος ἀπροσμάχητον, ἐκ παντοίων με κινδύνων ἐλευθέρωσον, ἵνα κράζω 
σοι· Χαῖρε νύμφη ἀνύμφευτε.

ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ

Ἦχος γ́ .

Δόξα Σοι τῷ δείξαντι τὸ φῶς. Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ, καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν 
ἀνθρώποις εὐδοκία.

Ὑμνοῦμέν Σε, εὐλογοῦμέν Σε, προσκυ νοῦμέν Σε, δοξολογοῦμέν Σε, 
εὐχαριστοῦμέν Σοι, διὰ τὴν μεγάλην Σου δόξαν.

Κύριε Βασιλεῦ, ἐπουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ· Κύριε Υἱὲ μονογενές, 
Ἰησοῦ Χριστέ, καὶ Ἅγιον Πνεῦμα.

Κύριε ὁ Θεός, ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ Υἱὸς τοῦ Πατρός, ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν 
τοῦ κόσμου, ἐλέησον ἡμᾶς, ὁ αἴρων τὰς ἁμαρτίας τοῦ κόσμου.

Πρόσδεξαι τὴν δέησιν ἡμῶν, ὁ καθήμενος ἐν δεξιᾷ τοῦ Πατρός, καὶ 
ἐλέησον ἡμᾶς.

Παράτεινον τὸ ἔλεός Σου τοῖς γινώσκουσί Σε.
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Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς. (3)

 Διάκονος. Ἐλέησον ἡμᾶς, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεος σου, δεόμεθά 
σου, ἐπάκουσον καὶ ἐλέησον.

 Χορός·  Κύριε, ἐλέησον. (3)

 Διάκονος:  Ἔτι δεόμεθα ὑπέρ τῶν εὐσεβῶν καί Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν.

 Χορός·  Κύριε, ἐλέησον. (3)

 Διάκονος.  Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν Ναθαναήλ, 
τοῦ Θείᾳ συνάρσει κατασταθέντος εἰς τὴν μέριμναν τῆς 
Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Σικάγου καὶ ὑπὲρ τὸ γενέσθαι 
αὐτῷ τὸν Ἀρχιποίμενα Χριστὸν ἀντιλήπτορα καὶ βοηθόν.

 Χορός·  Κύριε, ἐλέησον. (3)

 Μητροπολίτης.  Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου καὶ Πατριάρχου ἡμῶν 
Βαρθολομαίου καὶ πᾶσης τῆς ἐν Χριστῷ ἡμῶν Ἀδελφότητος.

 Χορός·  Κύριε, ἐλέησον. (3)

 Διάκονος. Ἔτι δεόμεθα ὑπέρ ἐλέους, ζωῆς, εἰρήνης, ὑγιείας, σωτηρίας καί  
ἐπισκέψεως τῶν δούλων τοῦ Θεοῦ πάντων τῶν εὐσεβῶν καί 
Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῶν κατοικούντων καί  εὑρισκομένων ἐν τῇ  
Ἐπαρχίᾳ ταύτῃ, τῶν Ἐπιτρόπων, Ἐφόρων, Εὐεργετῶν, Συνδρομητῶν 
καί Ἀφιερωτῶν πάντων τῶν Ἱερῶν Σκηνωμάτων καί τῶν Εὐαγῶν 
Ἐκπαιδευτικῶν καί Φιλανθρωπικῶν Καθιδρυμάτων αὐτῆς, καί πάντων 
τῶν συνελθόντων ἐν τῇ Ἱερᾷ  Ἀκολουθίᾳ ταύ τῃ ἀδελφῶν ἡμῶν.

 Χορός·  Κύριε, ἐλέησον. (3)

 Διάκονος. Ἔτι δεόμεθα καὶ ὑπὲρ τοῦ διαφυλαχθῆναι τὴν ἁγίαν Ἐκκλησίαν 
καὶ πόλιν ταύτην καὶ πᾶσαν πόλιν καὶ χώραν ἀπὸ ὀργῆς, λοιμοῦ, 
λιμοῦ, σεισμοῦ, καταποντισμοῦ, πυρός, μαχαίρας, ἐπιδρομῆς 
ἀλλοφύλων, ἐμφυλίου πολέμου καὶ αἰφνιδίου θανάτου, καὶ ὑπὲρ 
τοῦ ἵλεων, εὐμενῆ καὶ εὐδιάλλακτον γενέσθαι τὸν ἀγαθὸν καὶ 
φιλάνθρωπον Θεὸν ἡμῶν, τοῦ ἀποστρέψαι καὶ διασκεδάσαι 
πᾶσαν ὀργὴν καὶ νόσον τὴν καθ’ ἡμῶν κινουμένην, καὶ 
ρύσασθαι ἡμᾶς ἐκ τῆς δικαίας αὐτοῦ ἀπειλῆς καὶ ἐλεῆσαι ἡμᾶς.

 Χορός·  Κύριε, ἐλέησον. (3)
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 Διάκονος. Ἔτι δεόμεθα καὶ ὑπὲρ τοῦ εἰσακοῦσαι Κύριον τὸν Θεὸν ἡμῶν 
φωνῆς τῆς δεήσεως ἡμῶν τῶν ἁμαρτωλῶν καὶ ἐλεῆσαι ἡμᾶς. 

 
 Χορός·  Κύριε, ἐλέησον. (3)

 Μητροπολίτης.  Ἐπάκουσον ἡμῶν, ὁ Θεός ὁ Σωτήρ, ἡ ἐλπίς πάντων τῶν περάτων 
τῆς γῆς καί τῶν ἐν θαλάσσῃ μακράν, καί ἵλεως, ἵλεως γενοῦ 
ἡμῖν Δέσποτα, ἐπί ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν, καί ἐλέησον ἡμᾶς. 
Ἐλεήμων γάρ καί φιλάνθρωπος Θεός ὑπάρχεις, καί σοί τήν δόξαν 
ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρί καί τῷ Υἱῷ καί τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν 
καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

 Χορός.  Ἀμήν.

ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ

 Μητροπολίτης.  Δόξα σοι, ὁ Θεός ἡμῶν, δόξα σοι.

  ῾Ο ἐν εἴδει πυρίνων γλωσσῶν οὐρανόθεν καταπέμψας τό Πανάγιον 
Πνεῦμα, ἐπί τούς ̔ Αγίους Αὐτοῦ μαθητάς καί ̓ Αποστόλους, Χριστός, ὁ 
ἀληθινός Θεός ἡμῶν, ταῖς πρεσβείαις τῆς παναχράντου καὶ παναμώμου 
ἁγίας Aὐτοῦ Μητρός· δυνάμει τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ· 
προστασίαις τῶν τιμίων, ἐπουρανίων Δυνάμεων Ἀσωμάτων· ἱκεσίαις 
τοῦ τιμίου, ἐνδόξου, προφήτου, Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου· 
τῶν ἁγίων ἐνδόξων καὶ πανευφήμων Ἀποστόλων· τῶν ἁγίων ἐνδόξων 
καὶ καλλινίκων Μαρτύρων· τῶν ὁσίων καὶ θεοφόρων πατέρων ἡμῶν· 
τῶν ἁγίων καὶ δικαίων Θεοπατόρων Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννης, τοῦ ἐν ἁγίοις 
πατρός ἡμῶν Θεωνᾶ, Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης οὗ καὶ τὴν 
μνήμην ἐπιτελοῦμεν, καὶ πάντων τῶν Ἁγίων, ἐλεήσαι καὶ σώσαι ἡμᾶς, 
ὡς ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος.

 Χορός· Τὸν Δεσπότην καὶ Ἀρχιερέα ἡμῶν, Κύριε φύλατε εἰς πολλά ἔτη. 

 Μητροπολίτης.  Δἰ  εὐχῶν τῶν ἁγίων πατέρων ἡμῶν, Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ ὁ 
Θεός, ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς.

 Χορός·  Ἀμήν.
 
 Κλήρος.  Δἰ  εὐχῶν τοῦ ἁγίου Δεσπότου ἡμῶν, Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ ὁ 

Θεός, ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς.

 Χορός·  Ἀμήν.

 Διάκονος.  Πρόσχωμεν
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ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΝ ΜΗΝΥΜΑ

Ἀριθμ. Πρωτ. 245

Εὐλαβέστατοι ἱερεῖς, Ὁσιώτατοι Ἱερομόναχοι καί ἁπαξάπαντες 
οἱ κληρικοί, τιμιώτατοι Ἐπίτροποι, πρόκριτοι  καί εὐλογημένοι 
χριστιανοί τῆς Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Σικάγου τῆς Ἱερᾶς 
Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, τέκνα τῆς ἡμῶν Μετριότητος ἐν 
Κυρίῳ ἀγαπητά, χάρις εἴη  ὑμῖν καί εἰρήνη παρά Θεοῦ, παρ᾿ 
ἡμῶν δ᾿ εὐχή, εὐλογία καί συγχώρησις.

Ἔστω γνωστόν πᾶσιν ὑμῖν, ὅτι τῆς Ἱερᾶς ὑμῶν Μητροπόλεως 
ἀπροστατεύτου διαμεινάσης, ἡ Μήτηρ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ 
Μεγάλη Ἐκκλησία, ἐκ πολλῆς πρός ὑμᾶς ἀγάπης καί κατ᾿ ὀφειλήν 
ἀξιόχρεων, ἔλαβε μέριμναν περί τούτου, ἡ δέ ἡμετέρα Μετριότης  
μετά τῆς περί ἡμᾶς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου προήλθομεν, 
συνῳδά καί τῇ προτάσει τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς 
Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, εἰς ἐκλογήν καί ἀποκατάστασιν 
ἐν τῇ ἐπαρχίᾳ ταύτῃ Ἀρχιερέως ἱκανοῦ, δυναμένου αἰσίως καί 
λυσιτελῶς διεξάγειν  τό ἔργον τῆς ἐκκλησιαστικῆς διοικήσεως 
καί κατά Χριστόν διαποιμάνσεως ὑμῶν.

Ψήφων τοίνυν κανονικῶν γενομένων ἐν τῷ καθ᾿ ἡμᾶς Πανσέπτῳ 
Πατριαρχικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ 
Τροπαιοφόρου, ἡμετέρᾳ Πατριαρχικῇ προτροπῇ καί ἀδείᾳ, ὑπό τῆς 
περί ἡμᾶς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, τῇ ἐπικλήσει τοῦ Παναγίου καί 
Τελεταρχικοῦ Πνεύματος, εἰς ἐκλογήν καί ἀνάδειξιν τοῦ ἀξίου ἐκ 
τῶν τεθέντων τριῶν ὑποψηφίων προσώπου πρός ἀνάληψιν τῆς 
ἀρχιερατικῆς  προστασίας καί ποιμαντικῆς ράβδου τῆς Ἐπαρχίας 
ὑμῶν, προεκρίθη τῶν ἄλλων καί ἐξελέγη ὁ Ὁσιολογιώτατος 
Ἀρχιμανδρίτης κύριος Ναθαναήλ Συμεωνίδης, ἀνήρ κόσμιος 
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τοῖς ἤθεσι καί ἱεροπρεπής, τά θεῖα καλῶς ἐξησκημένος, παιδείᾳ 
κεκοσμημένος ἐκκλησιαστικῇ τε καί τῇ θύραθεν, φρονήσει καί ἱκανότητι 
συγκεκροτημένος, καί πεῖραν οὐ μικράν ἔχων τῶν ἐκκλησιαστικῶν 
πραγμάτων καί ὑποθέσεων ἐκ τῆς ἄχρι τοῦδε μακρᾶς, δοκίμου καί 
τετιμημένης ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ διακονίας αὐτοῦ, ὅς καί ἀνεδείχθη γνήσιος 
καί κανονικός Μητροπολίτης τῆς Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Σικάγου τῆς 
Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Ὅθεν, καί διά τοῦ παρόντος Πατριαρχικοῦ ἡμῶν καί Συνοδικοῦ Γράμματος 
κοινοποιοῦντες τοῦτο πᾶσιν ὑμῖν τοῖς ἐν τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει Σικάγου 
ἀγαπητοῖς ἡμῖν καί εὐλογημένοις χριστιανοῖς, εὐχόμεθα καί εὐλογοῦμεν 
πατρικῶς καί ἐντελλόμεθα καί παραγγέλλομεν ἐκκλησιαστικῶς, ὅπως τόν 
διαληφθέντα Ἱερώτατον Μητροπολίτην Σικάγου, λίαν δ᾿ ἡμῖν ἀγαπητόν 
ἐν Χριστῷ ἀδελφόν καί συλλειτουργόν, κύριον Ναθαναήλ γινώσκητε ἀπό 
τοῦδε γνήσιον, νόμιμον καί κανονικόν Ἀρχιερέα ὑμῶν καί εὐαγγελικόν 
ποιμένα καί πατέρα πνευματικόν ἁπάντων ὑμῶν, καί μνημονεύητε οἱ ἀπό 
τοῦ ἱεροῦ καταλόγου τοῦ κανονικοῦ αὐτοῦ ὀνόματος, ὡς νενόμισται, ἐν 
πάσαις ταῖς ἱεραῖς τελεταῖς καί ἀκολουθίαις, πειθόμενοι οἱ πάντες καί 
ὑποτασσόμενοι ταῖς ἀρχιερατικαῖς αὐτοῦ ὑποθήκαις καί συμβουλαῖς, 
ὡς ἀφορώσαις εἰς τήν ψυχικήν ὑμῶν ὠφέλειαν καί τήν φυλακήν τῶν 
πατρῴων δογμάτων καί παραδόσεων.

Ἐπί δέ τούτοις, ἀπονέμοντες πᾶσιν ὑμῖν ὁλόθυμον τήν Πατριαρχικήν 
καί πατρικήν ἡμῶν εὐλογίαν, εὐχόμεθα ὑμῖν καί τοῖς οἴκοις ὑμῶν 
πλούσια πάντοτε τά δωρήματα τοῦ Δοτῆρος παντός ἀγαθοῦ Κυρίου 
καί Σωτῆρος ἡμῶν, Οὗ ἡ χάρις καί τό ἄπειρον ἔλεος εἴησαν μετά 
πάντων ὑμῶν.

Ἐν ἔτει σωτηρίῳ‚ βιη´, κατά μῆνα Φεβρουάριον ( ζ´ ) 
Ἐπινεμήσεως ΙΑ´ 
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ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ
Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Γέροντος Αμερικῆς  

κ. Δημητρίου

ΕΝΘΡΟΝΙΣΤΗΡΙΟΣ ΛΟΓΟΣ
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σικάγου 

κ. Ναθαναήλ

ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΝ

 Χορός.  Πολυχρόνιον ποιήσαι Κύριος ὁ Θεός, τόν Σεβασμιώτατον 
καί Θεοπρόβλητον Μητροπολίτην Σικάγου κύριον κύριον 
Ναθαναήλ, Κύριε φύλαττε αὐτόν, Εἰς πολλά ἔτη, εἰς πολλά 
ἔτη, εἰς πολλά ἔτη.
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Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σικάγου κ. 
Ναθαναήλ (Συμεωνίδης), υιός του Βασιλείου και 
της Ειρήνης, γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 

1978, τυγχάνει δε μικρασιατικής και ποντιακής καταγωγής. 
Έμαθε τα εγκύκλια γράμματα στο ημερήσιο σχολείο 
της Ζωοδόχου Πηγής Bronx της Νέας Υόρκης και στη 
συνέχεια φοίτησε στο Ελληνικό Κολέγιο της Βοστώνης 
(ΒΑ, 2000) και κατόπιν στη Θεολογική Σχολή του Τιμίου 
Σταυρού (MDiv, 2003). Συνέχισε τις μεταπτυχιακές του 
σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Βοστώνης, από όπου 
έλαβε τίτλο ειδίκευσης στη Χριστιανική Ηθική (STM, 
2003), αναγορευθείς, κατόπιν, Διδάκτωρ της Θεολογίας 
του ιδίου Πανεπιστημίου (ThD, 2007) στον τομέα της 
Βιοηθικής. Εν συνεχεία, σπούδασε στο Πανεπιστήμιο του 
Columbia, στη Σχολή της Δημόσιας Υγείας (Mailman 
School of Public Health), όπου ειδικεύτηκε στην Ιστορία 
και την Ηθική της Δημόσιας Υγείας. 

Δίδαξε ως επισκέπτης καθηγητής τα μαθήματα της Ηθικής 
και Βιοηθικής στο Πανεπιστήμιο του Fordham και στις 
Θεολογικές Σχολές του Τιμίου Σταυρού και του Αγίου 
Βλαδιμήρου, ενώ έχει δημοσιεύσει αρκετά επιστημονικά 
άρθρα σχετικά με τη Θεολογία και τη Βιοηθική.

Β Ι Ο Γ ΡΑΦΙ ΚΟ



Ο Μητροπολίτης Ναθαναήλ είναι αδελφός της ιστορικής 
Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανωσήφη στην Κρήτη. 
Χειροτονήθηκε διάκονος το 2003 και πρεσβύτερος το 
2010 από τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ. Δημήτριο. Υπήρξε 
διάκονος του Μητροπολίτη Βοστώνης κ. Μεθοδίου 
(2003-2006) και του Αρχιεπισκόπου Αμερικής κ. 
Δημητρίου (2006-2010), ενώ ως πρεσβύτερος υπηρέτησε 
ως προϊστάμενος στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της 
Θεοτόκου στο Manhattan και, κατά περιόδους, στις 
κοινότητες της Αναστάσεως του Χριστού στο Brookville 
και του Ιερού Καθεδρικού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και 
Ελένης στο Brooklyn της Νέας Υόρκης. Κατά τη διάρκεια 
της ποιμαντικής του διακονίας στο Manhattan, ίδρυσε 
την ποιμαντική δράση «Ορθόδοξοι Επαγγελματίες 
εν Δράσει» (ΟΡΑ), η οποία έδωσε την δυνατότητα 
σε περισσότερους από 400 νέους επαγγελματίες να 
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους ευάλωτους και 
εμπερίστατους ανθρώπους της περιοχής. Έχει δώσει 
διαλέξεις σε Ιερατικές Συνάξεις κληρικών της Ιεράς 
Αρχιεπισκοπής και σε Πανορθόδοξες Ενώσεις κληρικών 
σε όλη την αμερικανική επικράτεια.

Από το Σεπτέμβριο του 2013 έως και την εις επίσκοπο 
εκλογή του, διηύθυνε το Γραφείο Διορθοδόξων, 
Οικουμενικών και Διαθρησκειακών Σχέσεων της Ιεράς 
Αρχιεπισκοπής Αμερικής, καλλιεργώντας από της θέσεώς 
του αυτής ουσιαστικές και εποικοδομητικές σχέσεις μεταξύ 
της Ορθοδόξου Εκκλησίας και πολλών Θρησκευτικών 
Οργανισμών, μη κερδοσκοπικών Οργανώσεων καθώς 
και των μονίμων Αντιπροσωπειών στα Ηνωμένα Έθνη, 
ενώ παράλληλα ήταν διευθυντής της Συμβουλευτικής 
Επιτροπής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής «Επιστήμη 
και Τεχνολογία». 
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Συντόνισε και οργάνωσε τον εορτασμό της 50ης 
επετείου από τη διαδήλωση του Σέλμα (1965-2015), ενώ 
εκπροσώπησε την Αρχιεπισκοπή Αμερικής στην Ειδική 
Ομάδα Εργασίας του Εθνικού Συμβουλίου Εκκλησιών 
(NCC) για την καταπολέμηση του ρατσισμού στην 
Αμερική. Παράλληλα, συμμετείχε ως μέλος της Ειδικής, 
μη κομματικής, Διαθρησκειακής Ομάδας Εργασίας στην 
Ουάσινγκτον, η οποία προωθεί τη θρησκευτική ελευθερία 
και τον πλουραλισμό στη Μέση Ανατολή, καθώς επίσης 
και στην Επιτροπή Επικοινωνιών της Tanenbaum. Κατά 
το διάστημα της διακονίας του στην Ιερά Αρχιεπισκοπή 
Αμερικής, είχε αναλάβει, επίσης, στη Γραμματεία της 
Συνέλευσης των Κανονικών Ορθοδόξων Επισκόπων των 
ΗΠΑ, ενώ ίδρυσε ένα πρόγραμμα συμμετοχής (fellow-
ship), το οποίο παρείχε τη δυνατότητα σε μεταπτυχιακούς 
φοιτητές να υπηρετήσουν την Εκκλησία στα Ηνωμένα 
Έθνη. 

Το 2016 ήταν παρών κατά τη διάρκεια των εργασιών της 
Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθδοξόδου Εκκλησίας, 
με αρμοδιότητα στο γραφείο Τύπου του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου.

Στις 7 Φεβρουαρίου το 2018 εξελέγη παμψηφεί 
Μητροπολίτης Σικάγου υπό της Αγίας και Ιεράς Συνόδου 
του Οικουμενικού Πατριαρχείου, χειροτονηθείς Επίσκοπος 
στον Ιερό Καθεδρικό Ναό της Αγίας Τριάδος στην Νέα 
Υόρκη, την 17η Μαρτίου, και ενθρονισθείς στον Ιερό 
Καθεδρικό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο 
Σικάγο, στις 24 Μαρτίου του ίδιου έτους. 
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By this all people will know
 that you are my disciples, 

if you have love for one another.

John 13:35
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