Μεςά από μακοά και ρξβαοή αρθέμεια, εκξιμήθη ςξ Σάββαςξ 16 Νξεμβοίξσ
2013, ςημ ημέοα καςά ςημ ξπξία έκλειμε ςα 61 ςξσ υοόμια, ξ πξλσρέβαρςξπ
και αγαπηςόπ μαπ ρσμεογάςηπ μακαοιρςόπ Μηςοξπξλίςηπ Νεσοξκξπίξσ
(Βξσλγαοίαπ) κσοόπ Ναθαμαήλ.
Δσυόμαρςε όπχπ ξ και μεκοώμ και ζώμςχμ ςημ ενξσρίαμ έυχμ χπ αθάμαςξπ
Βαριλεύπ και αμαρςάπ εκ μεκοώμ Χοιρςόπ ξ αληθιμόπ Θεόπ ημώμ, καςαςάνει
ςξ μακαοιρςό Μηςοξπξλίςη Ναθαμαήλ εμ ρκημαίπ δικαίχμ, εμ κόλπξιπ
Αβοαάμ αμαπαύραι και μεςά δικαίχμ ρσμαοιθμήραι.
Γεμμήθηκε ρςιπ 16 Νξεμβοίξσ 1952 ρςξ υχοιό Koprivlen, ςξσ Δήμξσ Γκόςρε
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Μπλαγκόεβγκοαμς ρςη Βξσλγαοία.
Μεςά ςημ ξλξκλήοχρη ςηπ ρςξιυειώδξσπ εκπαίδεσρήπ ςξσ, ςξ 1968
εμςάυθηκε χπ δόκιμξπ μξμαυόπ ρςημ Ιεοά Μξμή Τοχψάμ. Τημ ίδια υοξμιά
έγιμε δεκςόπ χπ ιεοξρπξσδαρςήπ ρςη Συξλή ςηπ Σότιαπ. Σςιπ 3 Μαοςίξσ
1974, Κσοιακή ςηπ Οοθξδξνίαπ, ςημ ποώςη Κσοιακή δηλαδή ςηπ μεγάληπ
Σαοακξρςήπ, εκάοη μξμαυόπ με ςξ όμξμα Ναθαμαήλ, από ςξμ ςόςε
Μηςοξπξλίςη Λόβεςπ Γοηγόοιξ, σπό ςημ πμεσμαςική καθξδήγηρη ςξσ
ηγξύμεμξσ Αουιμαμδοίςη Γελαρίξσ και μεςέπειςα Μηςοξπξλίςξσ Νέαπ
Υόοκηπ και ςξσ Ιεοξμξμάυξσ Δαμιήλ.
Σςιπ 15 Αποιλίξσ 1974 υειοξςξμήθηκε Διάκξμξπ και ρςιπ 13 Αποιλίξσ 1975 –
Ιεοξμόμαυξπ. Τημ ίδια υοξμιά εμεγοάτη ρςξ Παμεπιρςήμιξ Σότιαπ «Άγιξπ
Κλήμηπ Ουοίδξπ» ("St. Kliment Ohridski") και ςξ 1976 ρσμέυιρε ςιπ ρπξσδέπ
ςξσ ρςη Θεξλξγική Συξλή ςξσ Παμεπιρςημίξσ Αθημώμ. Μεςά ςημ επιρςοξτή
ςξσ ρςη Βξσλγαοία ρςιπ 10 Οκςχβοίξσ 1980, υειοξθεςήθηκε Αουιμαμδοίςηπ.
Τξ 1984 διξοίρςηκε ποχςξρύγκελξπ ςηπ Ιεοάπ Μηςοόπξληπ Λόβεςπ.

Σςιπ αουέπ ςξσ 1986, ξ Αουιμαμδοίςηπ Ναθαμαήλ εμεγοάτη ρςξ Ιμρςιςξύςξ
Ρέμγκεμρμπξσογκ Γεομαμίαπ. Τημ 1η Οκςχβοίξσ ςξσ ιδίξσ έςξσπ, μεςέβη ρςξ
Ημχμέμξ Βαρίλειξ, ποξκειμέμξσ μα εμιρυύρει ςη Βξσλγαοική Οοθόδξνη
εμξοία ςξσ Αγίξσ Ιχάμμη ςηπ Ρίλαπ ρςξ Λξμδίμξ.
Δπέρςοεφε ρςη Βξσλγαοία ρςιπ 9 Οκςχβοίξσ 1988, όπξσ διξοίρςηκε
ποχςξρύγκελξπ ςηπ Ιεοάπ Μηςοόπξληπ Σότιαπ. Τημ 1η Μαοςίξσ 1989,
διξοίρςηκε αουιγοαμμαςέαπ ςηπ Ιεοάπ Σσμόδξσ, εμώ για λίγξ διάρςημα ήςαμ
ποξψρςάμεμξπ
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«Αγίξσ Αλενάμδοξσ Νέτρκι».
Τημ 1η Δεκεμβοίξσ 1989, σπηοέςηρε ρςημ Μηςοξπξλιςική πεοιτέοεια ςηπ
Σότιαπ χπ Βξηθόπ Δπίρκξπξπ.
Μεςά ςξ 1992, και ςημ ενάπλχρη ςξσ ρυίρμαςξπ εμςόπ ςηπ Οοθόδξνηπ
Δκκληρίαπ ςηπ Βξσλγαοίαπ, ξ Δπίρκξπξπ Ναθαμαήλ ποχςξρςάςηρε
εμαμςίξμ ςηπ μάρςιγαπ ασςήπ και αγχμίρςηκε για ςη διατύλανη ςηπ
ακεοαιόςηςαπ ςηπ Βξσλγαοικήπ Οοθόδξνηπ Δκκληρίαπ.
Σςιπ 17 Αποιλίξσ 1994 ενελέγη Μηςοξπξλίςηπ Νεσοξκξπίξσ.
Ο Μηςοξπξλίςηπ Ναθαμαήλ δεμ ήςαμ απλώπ έμαπ κληοικόπ, αλλά έμαπ
ποαγμαςικά πμεσμαςικόπ παςέοαπ ξ ξπξίξπ είυε πξλλά πμεσμαςικά παιδιά.
Τοία από ςα πμεσμαςικά ςξσ παιδιά είμαι ρήμεοα Δπίρκξπξι ςηπ
Οοθξδόνξσ Δκκληρίαπ. Πξλλά επίρηπ είμαι ιεοείπ, μξμαυξί, μξμαυέπ και
λαψκξί. Ο Μακαοιρςόπ Μηςοξπξλίςηπ, ρσμέβαλε ρςημ αύνηρη ςηπ
πμεσμαςικήπ ζχήπ ρςημ Δπιρκξπή ςξσ, εογάρςηκε εμεογά, αγόγγσρςα και με
θσρία ιδίχπ για ςξσπ μέξσπ.
Μεςέτοαρε και ενέδχρε διάτξοα φσυχτελή ρσγγοάμμαςα, εμώ αοκεςά
βιβλία βοίρκξμςαι ςώοα ρςη διαδικαρία ςηπ εκςύπχρηπ. Αμήγειοε και

αμακαίμιρε πξλλξύπ Ιεοξύπ Ναξύπ και Μξμαρςήοια. Αμέπςσνε Διξοθόδξνεπ
ρυέρειπ. Όλξι μιλξύμ για ςξμ καλό κληοικό, ςξμ ατιεοχμέμξ ρςημ πίρςη. Ο
ςοόπξπ ςηπ ζχήπ ςξσ ήςαμ τςχυικόπ, καθώπ ρε όλη ςξσ ςη ζχή δεμ τοόμςιζε
για ςξμ εασςό ςξσ ξύςε και για ςημ σγεία ςξσ, αλλά ςξ μόμξ πξσ ςξμ
εμδιέτεοε ήςαμ η δόνα ςξσ Θεξύ και ςηπ Δκκληρίαπ Τξσ.
Αιωνία του η μνήμη!
Μεςάτοαρη: Σώςια Πεοικλέξσπ

