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ΤΙΜΗΣΗ ∆ρος ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ι. ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ 

Εκφώνηση λόγου από τον τ. Αντιπρόεδρο κ. Γεώργιο Κεχαγιαδόπουλο 

 

Σεβαστοί Πατέρες,     

Εντιµολογιώτατοι ΄Αρχοντες,  

Κυρίες και Κύριοι 

 Ο πρεσβυγενής Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών, συνεχίζοντας την από δεκαετιών 

πνευµατική του παράδοση, τιµά σήµερα τον Άρχοντα Ακτουάριον, ∆ιοικητήν του Τάγµατος 

του Αγίου Ανδρέου του Οικουµενικού Πατριαρχείου στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής, 

∆ρα Αντώνιον Ιωάννου Λυµπεράκην, για την µεγάλη αφοσίωση και δέσµευσή του στην παντί 

σθένει υπεράσπιση της Μητρός ηµών Αγίας του Χριστού Εκκλησίας, του Οικουµενικού 

Πατριαρχείου. 

 Ο ∆ρ Αντώνιος Ιωάννου Λυµπεράκης κατάγεται από προσφυγική µικρασιατική 

οικογένεια και είναι υιός του µακαριστού πατρός Ιωάννου και της Ελισάβετ. Η οικογένεια 

διαβιούσε στην Κωνσταντινούπολη και στα Αλάτσατα,  η οποία µε την καταστροφή της 

Σµύρνης αναγκάσθηκε να εγκαταλείψει τα πάτρια εδάφη και να εγκατασταθεί στην Αµερική. 

Ο πατέρας του, πρωτοπρεσβύτερος του Οικουµενικού Πατριαρχείου, διεκόνησε επί 60 

συναπτά έτη την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αµερικής, επιτελώντας θεάρεστο ποιµαντικό έργο. 

 Ο ∆ρ Λυµπεράκης γεννήθηκε στο Fresno της Καλιφόρνιας. Κατά την διάρκεια της 

φοίτησής του στη Μέση Εκπαίδευση υπηρέτησε ως Ακόλουθος στην Αµερικανική Γερουσία.  

 Το 1975, έλαβε πτυχίο Master στην Πολιτική Επιστήµη στο Πανεπιστήµιο της 

Πενσυλβάνια.  

 Το 1978 απεφοίτησε από τη Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Duke, και ολοκλήρωσε 

τις σπουδές του στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο της Πενσυλβάνια. Ακολούθως, έλαβε ιατρική 

ειδικότητα στην διαγνωστική ακτινολογία στο Νοσοκοµείο του Πανεπιστηµίου Thomas 

Jefferson. 

 Έχει ιδρύσει στην Φιλαδέλφεια το Ακτινοδιαγνωστικό Κέντρο Bustleton Radiology 

Associates, του οποίου είναι Πρόεδρος. Η σύζυγος του Μαρία είναι οικογενειακός ιατρός, µε 

την οποία έχει αποκτήσει τρία τέκνα. Ο ∆ρ Λυµπεράκης έχει ανακηρυχθεί σε Άρχοντα 

Ακτουάριον του Οικουµενικού Πατριαρχείου  το 1987, είναι µέλος του Εθνικού Συµβουλίου από 

το 1988 και ∆ιοικητής του Τάγµατος του Αγίου Ανδρέου από το 1998. 

  



 

 

 

Το Τάγµα του Αγίου Ανδρέου του Οικουµενικού Πατριαρχείου ιδρύθηκε την Κυριακή της 

Ορθοδοξίας, στις 10 Μαρτίου 1966, όταν ο µακαριστός Αρχιεπίσκοπος Αµερικής Ιάκωβος 

απένειµε την εξαιρετική διάκριση των Οφφικίων σε 30 διακεκριµένες προσωπικότητες µε την 

ευλογία του Οικουµενικού Πατριάρχου Αθηναγόρα, για την θερµή αφοσίωση των προς την 

Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία και την υπηρέτηση Αυτής. 

  Με έδρα την Νέα Υόρκη, το Τάγµα του Αγίου Ανδρέα συνέρχεται και εορτάζει 

την 30η Νοεµβρίου εκάστου  έτους, κατά την ηµέρα µνήµης του Αγίου Αποστόλου και 

Πρωτοκλήτου Ανδρέου. Θεµελιώδης σκοπός του Τάγµατος είναι η αδιάλειπτη µέριµνα για τις 

θρησκευτικές ελευθερίες και η προάσπιση των απαραγράπτων δικαίων του Σεπτού Θρόνου 

του Οικουµενικού Πατριαρχείου στην Κωνσταντινούπολη, πνευµατικού κέντρου των 300 

εκατοµµυρίων Ορθοδόξων Χριστιανών ανά την υφήλιο. 

  

 Με τις ευλογίες του  Σεβασµιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αµερικής κ. ∆ηµητρίου, Εξάρχου 

του Οικουµενικού Πατριαρχείου, ο ∆ρ Λυµπεράκης, ως ∆ιοικητής του Τάγµατος των 

Αρχόντων, µε θαυµαστό ζήλο και εκπληκτική δράση έχει αναλάβει µια τιτάνια, πολυδιάστατη 

πρωτοβουλία διεθνούς εµβελείας για την ανάδειξη των προβληµάτων που αντιµετωπίζει το 

Οικουµενικό Πατριαρχείο καθώς και η Ελληνική Οµογένεια της Κωνσταντινούπολης από τις 

παραβιάσεις των θρησκευτικών ελευθεριών και των ανθρωπίνων δικαιωµάτων εκ µέρους των 

τουρκικών κυβερνήσεων. 

 Οι Άρχοντες του Τάγµατος, µε το κύρος που διαθέτουν, απευθύνονται στην 

Οµοσπονδιακή Κυβέρνηση των Ηνωµένων Πολιτειών, στα Πολιτειακά Νοµοθετικά Σώµατα, 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων καθώς και 

στον Οργανισµό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη τον (ΟΑΣΕ) και απαιτούν 

να ασκηθεί πίεση στην Τουρκική κυβέρνηση, ούτως ώστε να αρθούν οι υφιστάµενες αδικίες και 

να αποκατασταθούν τα απαράγραπτα δίκαια µας. 

 Στο σηµείο αυτό, επιβάλλεται να εξάρουµε το γεγονός ότι µε τους εκπροσώπους του 

Τάγµατος του Αγίου Ανδρέου, Εντιµολογιώτατους Άρχοντες ∆ρα Αχιλλέα Αδαµαντιάδη - ο 

οποίος και τιµά µε την παρουσία του την Τελετή µας-  και Θεοφάνη Οικονοµίδη, ο Πρόεδρος 

και µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών συναντώµεθα επί 

σειράν ετών στην Συνδιάσκεψη του ΟΑΣΕ «Human Dimension Implementation Meeting» που 

πραγµατοποιείται στην Βαρσοβία κατά µήνα Σεπτέµβριο - Οκτώβριο εκάστου έτους.  

  

 

 



 

 

 

 

Ενώπιον διπλωµατικών αντιπροσωπειών 50 και πλέον χωρών καθώς και ιθυνόντων διεθνών 

οργανισµών, µε προφορικές εισηγήσεις και γραπτές δηλώσεις, οι οποίες κατατίθενται στα 

Πρακτικά της Συνδιάσκεψης και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΟΑΣΕ, αναδεικνύουµε και 

εκθέτουµε τα προβλήµατα που ταλανίζουν το Οικουµενικό Πατριαρχείο και την Ελληνική 

Μειονότητα. Πιστεύουµε ακράδαντα ότι η συµβολή µας στα ζητήµατα αυτά είναι πολύτιµη και 

καθοριστική. 

 Προς αναγνώριση των εξαιρετικών υπηρεσιών προς την Μητέρα Εκκλησία, το 

Νοέµβριο 2009, ο Οικουµενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολοµαίος και ο Αρχιεπίσκοπος Αµερικής 

κ. ∆ηµήτριος απένειµαν στον ∆ρα Λυµπεράκη το Βραβείο Αθηναγόρα για τα Ανθρώπινα 

∆ικαιώµατα, την υψηλότερη διάκριση της Ορθοδόξου Εκκλησίας στην Αµερική. 

 Τον δε Ιούνιο 2009, ο Πατριάρχης Ιεροσολύµων και Πάσης Παλαιστίνης κ.κ. Θεόφιλος 

απένειµε εις αυτόν τον ύψιστο τίτλο του «Σταυροφόρου του Τάγµατος των Ορθοδόξων 

Σταυροφόρων του Παναγίου Τάφου». Ο τίτλος αυτός αποδίδεται στον λαϊκό  εκείνον που 

τιµά µε τη στάση ζωής του την Oρθοδοξία, και είναι άξιος να φέρει το σηµείο του Σταυρού. 

 Ο  ∆ρ Λυµπεράκης είναι µέλος του Αρχιεπισκοπικού Συµβουλίου της 

Ελληνορθοδόξου Αρχιεπισκοπής Αµερικής. Μεταξύ πολλών διακρίσεων οι οποίες 

απονεµήθηκαν στον ∆ρα, αναφέρουµε ότι ανεκηρύχθη Επίτιµος ∆ιδάκτωρ Ανθρωπιστικών 

Σπουδών του Ελληνικού Κολλεγίου της Μασαχουσέτης για την κοινωνική προσφορά του. 

Επιπλέον, έλαβε Τιµητικό Μετάλλιο σε αναγνώριση της προσφοράς του στην 

ελληνοαµερικανική κοινότητα. 

  

 Πριν κλείσω την οµιλία µου εάν µου επιτρέπετε, θα ήθελα να ανοίξω µια παρένθεση, 

να υπενθυµίσω και να επισηµάνω δύο ιστορικά γεγονότα που αφορούν το Σύλλογο µας, 

επειδή προηγουµένως ανέφερα, ότι ο Αρχοντας Λυµπεράκης έχει ιδρύσει στην Φιλαδέλφεια 

ένα Ακτινοδιαγνωστικό Κέντρο.  

 Στην Νέα Υόρκη το 1948 ο αδελφός Προοδευτικός Σύλλογος µε το όνοµα 

«Κωνσταντινούπολις» βοήθησε, ώστε να έλθει στο Πολυιατρείο του Συλλόγου µας ένα 

ακτινοσκοπικό µηχάνηµα, από τα πρώτα στην Ελλάδα αν όχι το πρώτο, λόγω της έξαρσης 

της φυµατίωσης τότε στην περιοχή. 

 Το δεύτερο γεγονός είναι, ότι ο Σύλλογος αυτός της Νέας Υόρκης το 1946, δύο χρόνια 

νωρίτερα είχε στείλει 500 $ στο Σύλλογο µας για την ανακαίνιση του, ανέλαβε επίσης την 

υποτροφία άπορων φοιτητών του Πανεπιστηµίου, πλήρωσε άγγλους καθηγητές για τη  

 



 

 

Νυκτερινή Σχολή  Ξένων Γλωσσών του Συλλόγου µας και συνέστησε σ΄ έναν άλλο αδελφό 

σύλλογο στο Ντιτρόιτ, το «Βυζάντιο», να βοηθήσει και αυτός. Όλα αυτά είχαν δηµοσιευθεί 

στην εφηµερίδα «ΑΤΛΑΝΤΙΣ» της Νέας Υόρκης, και έτσι είχε γίνει γνωστός ο Σύλλογος µας 

στο αµερικανικό κοινό.  

 Η απλόχερη αυτή προσφορά του αδελφού συλλόγου της Νέας Υόρκης, έδωσε την 

αφορµή στην Ετήσια γενική συνέλευση του Συλλόγου µας το 1946, να ανακηρυχθεί µέγας 

ευεργέτης και να γραφτεί το όνοµα του στην µαρµάρινη πλάκα, που θα παρατηρήσετε στην 

είσοδο µας. Εδώ κλείνω την παρένθεση.  

 

Εντιµολογιώτατε Αρχοντα, 

 Αύριο, ηµέρα των Τριών Ιεραρχών, θα βρίσκεσθε στο Φανάρι. Σας παρακαλούµε να 

διερµηνεύσετε στον Προκαθήµενο της Ορθοδοξίας τα αισθήµατα αγάπης και σεβασµού µας 

στο Σεπτό πρόσωπο Του και να του ευχηθείτε Υγεία, ∆ύναµη και Μακροηµέρευση. 

 Θα κλείσω µε το λόγο πικρίας του Οικουµενικού µας Πατριάρχη που αντηχεί από την 

κλειστή Πύλη του Πατριαρχείου 

 «Μήπως δεν υποφέραµε αρκετά, χωρίς να πταίουµε, παρά µόνον ότι είµαστε 

Έλληνες και Ορθόδοξοι ; Μήπως δεν τιµούµε την χώρα στην οποία διαβιούµε µε 

τιµιότητα, µε φιλοπονία, µε τα ωραία έθιµα και παραδόσεις µας και την πλούσια 

ιστορία µας ; ∆εν είναι αρκετό ότι ελάχιστοι έχουµε παραµείνει εδώ ; Μήπως θα 

έπρεπε να υποφέρουµε και άλλα δεινά ; Αλήθεια, αυτά θα ανέµεναν οι πρόγονοί µας, 

κεκοιµηµένοι όντες, προσδοκώντες την ανάσταση ;». 

 

Σας Ευχαριστώ. 

 

 

 

 


