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ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ             

     του Αλέξανδρου Κ. Παπαδερού  

 Τέλειωσε το προσκύνηµά του στο πολυσέβαστό του Άγιον Όρος, 

έλαβε στην Πόλη την ευχή του Πατριάρχη και επέστρεψε στην έδρα του 

στη Βιέννη µε δυναµωµένη την ελπίδα, πως θα διαρκέσει για πολύ ακόµη 

η ανακωχή της επί µήνες άγριας πάλης του µε το Χάροντα. Ωιµέ! 

Εντελώς απροσδόκητα, την Τρίτη, 18 Οκτωβρίου, η µάχη τέλειωσε. 

  

 Ο Μητροπολίτης Αυστρίας, Υπέρτιµος και Έξαρχος Ουγγαρίας 

και Μεσευρώπης ΜΙΧΑΗΛ (Στάικος), 65 µόλις χρόνων, πορεύεται προς 

τον Κύριον της ζωής και του θανάτου, αφού για τη µαρτυρία του 

Ευαγγελίου Του, τη δόξα του αγίου ονόµατός Του και την κατά το 

θέληµά Του διαποίµανση του πληρώµατος της Μητρόπολής του 

κατέβαλε ολοζωής ακάµατος µόχθους πολλούς. ∆ιακόνησε το σεπτό 

Οικουµενικό Πατριαρχείο µε πιστότητα και αποτελεσµατικότητα 

πολυτρόπως.  

 

 Εκπροσώπησε µε σοφία και ακµαίο εκκλησιολογικό φρόνηµα όλες 

τις Ορθόδοξες Εκκλησίες τόσο στο Οικουµενικό Συµβούλιο της 

Αυστρίας ως µέλος και Πρόεδρός του, όσο και ενώπιον των πολιτικών 

Αρχών αυτής της φίλης χώρας, που µόλις πρόσφατα του απέδωσε 

δικαίως ύψιστες τιµές.  

 

 Η συµµετοχή του σε διεκκλησιαστικά σώµατα, µεταξύ των οποίων 

και στην Κεντρική Επιτροπή του Συµβουλίου Ευρωπαϊκών Εκκλησιών, 

αναγνωρίσθηκε ως ιδιαίτερα ευεργετική.  



 

 Έφυγε ο χαρισµατικός, γενναιόφρων, οραµατικός, λόγιος, 

φιλόξενος, προσηνής, µειλίχιος, ευγενής, αρχοντικός, - ο αυθεντικός 

ελληνορθόδοξος επίσκοπος. Ο µακαριστός Ιεράρχης κυρός Μιχαήλ 

αγάπησε το νησί µας, καµάρωνε για τους ανθρώπους του και περιέβαλε 

µε στοργή την Ορθόδοξο Ακαδηµία Κρήτης.       

  Τον συνοδεύει ευγνωµόνως η προσευχή µας. 
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Αλέξανδρος Κ. Παπαδερός 


