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Γράφει ο Θεολόγος-Εκκλησιαστικός Ιστορικός-Νομικός κ. Ιωάννης Ελ. Σιδηράς 

 

ΕΝΕΚΑ ΕΥΓΝΩΜΟΝΟΣ ΤΙΜΗΣ 

Ο ΒΟΗΘΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΝΔΡΟΥΣΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ 

 

 Νέος Βοηθός Επίσκοπος Ανδρούσης παρά τω Αρχιεπισκόπω 

Αθηνών ο επί επτά έτη (2006-2013) Πρωτοσύγκελλος της 

Ιεράς Μητροπόλεως Μαρωνείας και Κομοτηνής 

Αρχιμανδρίτης π. Κωνστάντιος Παναγιωτακόπουλος. 

 

  Ο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών Θεοφιλέστατος 

νέος Βοηθός Επίσκοπος Ανδρούσης κ. Κωνστάντιος, 

κατά κόσμον Κωνσταντίνος Παναγιωτακόπουλος, 

εγεννήθη στις 29 Ιανουαρίου του 1960 στο 

Αλποχώριον του Ν. Ηλείας υπό ευσεβών και 

φιλοχρίστων γονέων, ήτοι του Τρύφωνος και της 

Ασημίνας, όπου και περάτωσε τις εγκύκλιες σπουδές 

του.  

Εφοίτησε στην Εκκλησιαστική Σχολή της Ξάνθης, 

συνδεθείς μετά του αοιδίμου Μητροπολίτου Ξάνθης 

και Περιθεωρίου Αντωνίου (1954-1994), ο οποίος 

πολλαπλώς ευεργέτησε τον νεαρό τότε Κωνσταντίνο, και στη συνέχεια 

ενεγράφη στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης απ’ όπου και απεφοίτησε το έτος 1988. Εξεπλήρωσε στο 

ακέραιον τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις προς την πατρίδα υπηρετήσας 

ως υπαξιωματικός σε τεθωρακισμένη μονάδα του Νομού Ξάνθης (1983 – 

1984), όπου για πρώτη φορά ευρέθη από την Πελοπόννησο στην ακριτική 

Θράκη, την οποία ηγάπησε μέχρι λατρείας και επί  τριάκοντα και πλέον έτη 

ως κληρικός της Ορθοδόξου Εκκλησίας υπηρέτησε εν υποδειγματική 

διακονία και από διάφορες εκκλησιαστικές θέσεις  τους ακρίτες  Έλληνες 

Θράκες.  

Στις 31 Μαρτίου 1985 εχειροτονήθη Διάκονος υπό του επίσης 

καταγομένου εκ του Ν. Ηλείας πνευματικού Γέροντος αυτού, 

Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αλεξανδρουπόλεως (1974-2004) και νυν 

Θεσσαλονίκης κ. Ανθίμου, συνεχίζοντας να ασκεί και  τα καθήκοντα 

Επιμελητού στο Σταυρίδειο Μαθητικό Οικοτροφείο Αρρένων της Ιεράς 
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Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως,τα οποία είχε αναλάβει, όντας λαϊκός, 

πριν από ένα έτος (1984). 

Την 15
η
 Σεπτεμβρίου 1991, αφού εχειροτονήθη  Πρεσβύτερος και 

έλαβε   το Οφφίκιον του Αρχιμανδρίτου υπό του Μητροπολίτου 

Αλεξανδρουπόλεως Ανθίμου, ετοποθετήθη εν συνεχεία ως εφημέριος 

Ιεροκήρυκας του Ιερού Ναού Αγίου Νεκταρίου Αλεξανδρουπόλεως και 

ανέλαβε τα ευθυνοφόρα καθήκοντα του Διευθυντού στο Σταυρίδειο 

Μαθητικό  Οικοτροφείο Αλεξανδρουπόλεως υπηρετήσας ευόρκως και 

επιτυχώς στην υπεύθυνη αυτή θέση επί δεκαεξαετίαν, ήτοι μέχρι το έτος 

2006, όταν και απεσπάσθη στην Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας και 

Κομοτηνής. Το έτος 1992 διορίστηκε τακτικός Ιεροκήρυκας και 

Πνευματικός της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως. Το 2000 

εξελέγη μέλος του Ηγουμενοσυμβουλίου της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου 

του Θεολόγου Αετοχωρίου Ν. Έβρου. 

 

Πραγματοποίησε πλήθος ραδιοφωνικών εκπομπών σε τοπικούς και 

περιφερειακούς σταθμούς του Ν. Έβρου, όπου αναλύθηκαν πνευματικά 

θέματα και προβληματισμοί των πιστών, ενώ πλούσιο υπήρξε και το εν 

γένει κηρυκτικό και κατηχητικό έργο του σε όλη την Ιερά Μητρόπολη 

Αλεξανδρουπόλεως. Επιπλέον συμμετείχε σε διάφορες τοπικές επιτροπές 

προς αντιμετώπιση ποικίλων εκκλησιαστικών-ποιμαντικών και κοινωνικών 

ζητημάτων. 

Τον Απρίλιο του 1993 μετέβη στην Ιερά Μητρόπολη Κεντρώας 

Αφρικής, κατόπιν προσκλήσεως του μακαριστού Μητροπολίτου Κεντρώας 

Αφρικής κυρού Τιμοθέου, όπου προσέφερε τις υπηρεσίες του στο έργο της 

εξωτερικής Ιεραποστολής. Κατά το έτος 1997 διορίστηκε υπεύθυνος της 

επιτροπής – ομάδος Αντιαιρετικού Αγώνος και στο πλαίσιο της δράσεως 

της εν λόγω επιτροπής διοργάνωσε αντιαιρετικές εκδηλώσεις με ομιλίες 
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και εκδόσεις εντύπων με σχετικό περιεχόμενο τόσο στην πόλη της 

Αλεξανδρούπολης όσο και στα χωριά εντός των ορίων της Μητροπόλεως. 

Την 1
η
 Μαρτίου του 2006, μετά την παραίτηση του Πρωτοσυγκέλλου 

της Ιεράς Μητροπόλεως Μαρωνείας και Κομοτηνής Αρχιμ. Αριστάρχου 

Τσαλπαρά (1974-2006), απεσπάσθη στην Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας και 

Κομοτηνής, κατόπιν προσκλήσεως του αοιδίμου Μητροπολίτου 

Μαρωνείας Δαμασκηνού (1974-2012) και σχετικής εγκρίσεως από την 

Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος. 

Διορίστηκε Πρωτοσύγκελλος της εν λόγω Μητροπόλεως και 

προϊστάμενος του Ιερού Καθεδρικού Ιερού Ναού Ευαγγελισμού της 

Θεοτόκου Κομοτηνής, όπου εργάσθηκε αόκνως και αθορύβως για την 

ολοκλήρωση της αγιογραφήσεως και του εσωτερικού και εξωτερικού 

ευπρεπισμού του. Οργάνωσε το πνευματικό, λατρευτικό, κατηχητικό 

εξομολογητικό και εν γένει κοινωνικό-φιλανθρωπικό έργο της ενορίας 

αποβλέποντας πάντοτε και αποκλειστικώς στην πνευματική ωφέλεια του 

λαού και ποτέ στην προσωπική του ματαιόδοξη ή κενόδοξη αυτοπροβολή 

και ικανοποίηση ιδιοτελών ευτελών σκοπιμοτήτων και μικροσυμφερόντων.  

Η κατασκευή της ειδικής εξωτερικής μεγάλης ράμπας στον Ιερό 

Καθεδρικό Ναό  Κομοτηνής για  άτομα με κινητικά προβλήματα, που ήταν 

το μόνιμο και επί πολλά έτη ανικανοποίητο αίτημα της Μητροπόλεως 

Μαρωνείας, καθώς και ο εξωτερικός καθαρισμός όλων των επιφανειών του 

ναού είναι ορισμένα από τα έργα της διακονίας του. Επίσης πρωτοστάτησε 

και με την ευλογία του Γέροντος Μητροπολίτου Δαμασκηνού ίδρυσε το 

Κοινωνικό Φροντιστήριο της ενορίας για την μαθητιώσα νεολαία της 

Κομοτηνής, το οποίο λειτουργεί μέχρι και σήμερα, ενώ κατασκεύασε και 

λειτούργησε  και το Ιερό Παρεκκλήσιο του Αγίου Λουκά Επισκόπου 

Συμφερουπόλεως του Ιατρού και Θαυματουργού, το οποίο ευρίσκεται 

κάτω από το ιερό Βήμα του Ιερού Καθεδρικού Ναού Ευαγγελισμού της 

Θεοτόκου Κομοτηνής. 

Κατά την επταετή (2006-2013) ιερατική διακονία  του στην Ιερά 

Μητρόπολη Μαρωνείας και Κομοτηνής ανέλαβε Διευθυντής του 

Ραδιοφωνικού Σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως, τον οποίο 

ανασυγκρότησε και αναβάθμισε λειτουργικά, πραγματοποίησε 

ραδιοφωνικές εκπομπές και δημόσιες ομιλίες, συνέγραψε άρθρα σε τοπικές 

εφημερίδες και περιοδικά, διετέλεσε υπεύθυνος νεότητος των ενοριακών  

κατηχητικών σχολείων της Ιεράς Μητροπόλεως και ανέπτυξε 

φιλανθρωπικό, κοινωνικό και κηρυκτικό-ιεραποστολικό έργο στην 

ακριτική περιοχή της Ροδόπης.  
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Σε  αγαστή και άριστη συνεργασία με τον ιερό κλήρο της τοπικής 

Εκκλησίας  και όλους τους τοπικούς θεσμικούς φορείς του Ν. Ροδόπης 

άσκησε την πολυεύθυνη πνευματική διακονία του ενίοτε και υπό αντίξοες 

και δυσχερείς συνθήκες, με διάκριση και  σεμνότητα, αξιοπρέπεια και 

σοβαρότητα έργοις και λόγοις, γνήσιο εκκλησιαστικό φρόνημα και  

υποδειγματικό ιερατικό ήθος,   ποιμαντική υπευθυνότητα και χρηστή 

διοίκηση, απόλυτη αφιλοχρηματία και ανυπόκριτη αγάπη, υπηρετώντας 

πάντοτε  χριστομιμήτως τον φιλότιμο, ευλαβή και φιλόχριστο  λαό του Ν. 

Ροδόπης καθώς και  τον υπέργηρο και ασθενούντα Μητροπολίτη 

Μαρωνείας Δαμασκηνό μέχρι και την κοίμησή του (+2012). Υπήρξε 

υποψήφιος κατά τις αρχιερατικές εκλογές για την πλήρωση των τότε 

χηρευσασών  Ιερών  Μητροπόλεων Διδυμοτείχου (2009) και Μαρωνείας 

και Κομοτηνής (2013). 

Την 16η Σεπτεμβρίου 2014 μετετέθη από την Ιερά Μητρόπολη 

Αλεξανδρουπόλεως  στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών ως Ιεροκήρυξ και 

ιερατικώς προϊστάμενος του Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος 

Μοσχάτου, ενώ την 1η Σεπτεμβρίου 2017 κατόπιν αποφάσεως του 

Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου 

Β΄ διορίστηκε Διευθυντής και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Εκκλησιαστικού Ορφανοτροφείου Βουλιαγμένης της Ιεράς 

Αρχιεπισκοπής Αθηνών. 

Την 7
η
 Φεβρουαρίου 2018 εξελέγη υπό της σεπτής Ιεραρχίας της 

Εκκλησίας της Ελλάδος Βοηθός Επίσκοπος λαβών τον τίτλο της πάλαι 

ποτέ διαλαμψάσης ιστορικής  Επισκοπής Ανδρούσης.  

 

Ιωάννης Ελ. Σιδηράς. Έγραφον ιδία χειρί εν Κομοτηνή, τη 7
η
 

Φεβρουαρίου 2018, εόρτιο ημέρα της ιεράς μνήμης του Οσίου Λουκά του 

εν Στειρίω. 

 

 


