
† Μητροπολίτης Σαρδινίας ᾿Ιωάννης (1917-2002)*

ΤΗΝ 13.7.2002 ἐκ. ἡμ., ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ σὲ ἡλικία 85 ἐτῶν, κατόπιν μακρᾶς
ἀσθενείας, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σαρδινίας κ. ᾿Ιωάννης (Μπάσκιου), ὁ ὁποῖος

ἡγήθη τῆς ἐπαναφορᾶς τῆς ᾿Ορθοδοξίας στὴν γενέτειρά του νῆσο τῆς Σαρδινίας, μετὰ
ἀπὸ 900 περίπου ἔτη ἐπιβολῆς τοῦ Παπισμοῦ.

῾Ο Σεβ. ᾿Ιωάννης, πρώην παπικὸς κληρικός, ἔγινε ᾿Ορθόδοξος διὰ θαυμαστῆς ἐπεμ-
βάσεως τῆς ῾Υπεραγίας Θεοτόκου καὶ συναντήσεώς του στὴν Ρώμη μὲ τὸν τότε ᾿Αρχιε-
πίσκοπο Δυτ. Εὐρώπης ῞Αγιο ᾿Ιωάννη Μαξίμοβιτς.

Μετὰ ἀπὸ πολλοὺς ἀγῶνες καὶ ταλαιπωρίες, ὑπήχθη μὲ τὸ Ποίμνιό του στὴν ᾿Εκκλη-
σία τοῦ Πατρίου ῾Ημερολογίου ῾Ελλάδος καὶ ἐχειροτονήθη ᾿Επίσκοπος στὴν ῾Ιερὰ Μονή
μας τὴν 10.4.1982 ἐκ. ἡμ. ἀπὸ τὸν Σεβ. Μητροπο-
λίτη Κορινθίας κ. Κάλλιστο καὶ τοὺς περὶ αὐτὸν
᾿Αρχιερεῖς.

῾Ο μακαριστὸς ᾿Αρχιερεὺς ἦταν ἄνθρωπος ἁ-
πλότητος, ἀγάπης καὶ ὑπομονῆς. ῎Ετρεφε πολὺ
μεγάλη ἐκτίμησι γιὰ τὴν Μονή μας, τὸν Σεβ. Μη-
τροπολίτη μας κ. Κυπριανό, τοῦ ὁποίου παρέ-
μεινε πιστὸς συνεργὸς σὲ δύσκολες περιόδους,
καὶ τὴν ᾿Αδελφότητά μας.

῾Η ̓Εξόδιος ̓Ακολουθία του ἐτελέσθη τὴν Κυ-
ριακή, 15.7.2002 ἐκ. ἡμ., ἀμέσως μετὰ τὴν Θεία
Λειτουργία, στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ τῆς Θεοτό-
κου στὸ Μαρρούμπιο, ἕδρα τοῦ μεταστάντος,
ἀπὸ τοὺς ἐξ ῾Ελλάδος πρὸς τοῦτο ἀφιχθέντας
Σεβ. ̓Επίσκοπο Σύδνεϋ κ. Χρυσόστομο καὶ Θεοφ.
᾿Επίσκοπο Μεθώνης κ. ᾿Αμβρόσιο, μὲ τὴν συμ-
μετοχὴ τῶν Κληρικῶν τοῦ Ναοῦ ᾿Αρχιμ. π.
᾿Αντωνίου Πομπιάνου καὶ Διακόνου ̓Ιωσὴφ Πία.
Παρέστησαν πολλὲς ἑκατοντάδες πιστῶν, ὄχι μό-
νον ᾿Ορθοδόξων πνευματικῶν τέκνων τοῦ μετα-
στάντος, ἀλλὰ καὶ ἑτεροδόξων, οἱ ὁποῖοι τὸν ἐσέβοντο καὶ τὸν ἐκτιμοῦσαν γιὰ τὶς
ἀρετὲς καὶ τὴν καλωσύνη του. Τὸ πένθος, ἰδίως τῶν παιδιῶν, ἦταν ἐντυπωσιακὸ καὶ
συγκινητικό, διότι αὐτὰ πλησίον του εὕρισκαν πάντοτε πατρικὴ ἀγάπη καὶ στοργή.

Μετὰ τὸ πέρας τῆς ᾿Εξοδίου ᾿Ακολουθίας, τὸ λείψανο τοῦ μεταστάντος ᾿Αρχιερέως
ἐτάφη στὸ Κοιμητήριο τῆς πόλεως στὸ ἰδιαίτερο τμῆμα τῶν ᾿Ορθοδόξων, δίπλα στὸν
τάφο τοῦ παλαιοῦ συνεργάτου του ᾿Αρχιμ. π. Μαρίου, πρὸ δύο ἐτῶν τελειωθέντος.

Οἱ δύο ᾿Αρχιερεῖς ἐξ ῾Ελλάδος παρέμειναν ἐπὶ διήμερον στὴν νῆσο γιὰ νὰ συζητή-
σουν περὶ τῶν μελλοντικῶν προοπτικῶν τῆς ᾿Ορθοδόξου ῾Ιεραποστολῆς στὴν περιοχὴ
καὶ γιὰ νὰ ἐπισκεφθοῦν τὸ ἀνεγειρόμενο ῾Ησυχαστήριο τοῦ ᾿Αρχιμ. π. ᾿Αντωνίου.

Τέλος, οἱ δύο ᾿Αρχιερεῖς ἐπισκέφθηκαν τὸν  ἀσθενοῦντα Σεβ. ᾿Επίσκοπο Νόρα κ.
Μιχαὴλ στὴν πρωτεύουσα τῆς νήσου Κάλιαρι καὶ ἐπέστρεψαν ἀεροπορικῶς στὴν

῾Ελλάδα.

῾Ο Σεβ. κ. Κυπριανὸς μὲ τὸν Σεβ. κ. ᾿Ιωάν-

νη στὴν ̔Ιερὰ Μονή μας τὸν ̓Απρίλιο τοῦ 1982.



Μήνυμα τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου κ. Κυπριανοῦ ἐπὶ τῇ κοιμήσει

τοῦ Μητροπολίτου Σαρδινίας κ. ᾿Ιωάννου(*)

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, Κληρικοὶ καὶ λαϊκοί, τῆς ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας μας
στὴν Σαρδινία·

Εὔχομαι ἡ Μητέρα τοῦ Σωτῆρος μας ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ νὰ Σᾶς ἐνισχύη καὶ παρηγο-
ρῆ στὴν δοκιμασία αὐτὴ τῆς στερήσεως τοῦ καλοῦ ποιμένος Σας, τοῦ Μητροπολίτου

κυροῦ ᾿Ιωάννου.

῾Ο ἀείμνηστος ῾Ιεράρχης καὶ πνευματικὸς Πατέρας Σας, ἄν καὶ ἐγεννήθη καὶ ἐμε-
γάλωσε μέσα εἰς τοὺς κόλπους τῆς λεγομένης Ρωμαιοκαθολικῆς ᾿Εκκλησίας, ἑλκύσθη-
κε στὴν ῾Αγιωτάτη ᾿Ορθοδοξία μας ἀπὸ τὴν χά-
ρι τοῦ Θεοῦ.

Εἶναι γνωστὸ σὲ ὅλους μας, ὅτι μὲ θαῦμα τῆς
Παναγίας Θεοτόκου ὁ ἐνάρετος καὶ καλοπροαί-
ρετος Πατέρας Σας μετεστράφη στὴν ἀληθινὴ
Πίστι καὶ ᾿Εκκλησία.

Καὶ κατόπιν, μετὰ ἀπὸ πολυετεῖς ἀγῶνες,
ἀνεστήλωσε τὴν Πίστι τῶν ̔Αγίων Πατέρων, τὴν
᾿Ορθοδοξία, στὸ εὐλογημένο αὐτὸ νησὶ τῆς Σαρ-
δινίας.

Σήμερα, ἀκριβῶς εἴκοσι ἔτη ἀπὸ τῆς χειρο-
τονίας του εἰς ᾿Αρχιερέα (1982), ἡ Μητέρα τοῦ Θεοῦ, ὅπως τὸν εἶχε ὁδηγήσει στὴν
᾿Εκκλησία, τώρα τὸν ὁδηγεῖ στὰ οὐράνια σκηνώματα τοῦ Παραδείσου, γιὰ νὰ ἀνα-
παυθῆ ἀπὸ τοὺς κόπους του.

Εὔχομαι τὸ παράδειγμά του, παράδειγμα ποιμένος φιλανθρώπου καὶ ἐλεήμονος
καὶ στοργικοῦ· ποιμένος ζηλωτοῦ γιὰ τὴν ᾿Αλήθεια καὶ τὴν ᾿Ορθοδοξία, νὰ Σᾶς ἐμπνέη
καὶ καθοδηγῆ, ὥστε νὰ συνεχίσετε ἐργαζόμενοι μὲ ζῆλο θεάρεστο γιὰ τὴν δόξα τοῦ
Θεοῦ καὶ τὴν σωτηρία τῶν ψυχῶν Σας.

᾿Επὶ τῇ εὐκαιρίᾳ καὶ ἐν κατακλεῖδι, Σᾶς ἐνημερώνω ὅτι ἔχει ἀποφασισθῆ συνοδι-
κῶς ὡς προσωρινὸς Τοποτηρητὴς τῆς χηρευούσης ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως Σαρδινίας ἡ
ταπεινότης μου, ὡς Προέδρου τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου.

Τὸν ᾿Οκτώβριο, κατὰ τὴν τακτικὴ ἐτησία συνεδρίασι τῆς ῾Ιεραρχίας, θὰ ληφθῆ
ἀπόφασις γιὰ τὸν διάδοχο τοῦ κοιμηθέντος ποιμένος Σας καὶ θὰ Σᾶς ἐνημερώσουμε
σχετικῶς.

᾿Ιωάννου, τοῦ ἐναρέτου καὶ ἐλεήμονος ποιμένος καὶ ζηλωτοῦ τῆς ᾿Ορθοδοξίας, Μη-

τροπολίτου Σαρδινίας καὶ ᾿Ιταλίας γενομένου, αἰωνία ἡ μνήμη!

     ῾Ο Μητροπολίτης
       † ῾Ο ᾿Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανός,
   Πρόεδρος ῾Ιερᾶς Συνόδου τῶν ᾿Ενισταμένων

(*) Περιοδ. « Ἅγιος Κυπριανός», ἀριθ. 309/᾿Ιούλιος-Αὔγουστος 2002, σελ.156-157.


