
 

ΕΚΟΙΜΗΘΗ Ο ΠΑΤΗΡ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΛΒΑΤΖΑΚΗΣ 

Την Κυριακή 28 Ιανουαρίου 2018 εκοιμήθη ο πολύ αγαπημένος πατήρ 

Κωνσταντίνος Χαλβατζάκης, ακάματος και ταπεινός λευίτης, ιεραπόστολος 

ταξιδευτής, παλαιό, εκλεκτό και ενεργό μέλος της Αδελφότητάς μας.  

Ο πατήρ Κωνσταντίνος Χαλβατζάκης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, σπούδασε 

Θεολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και υπηρέτησε μέρος της 

στρατιωτικής του θητείας ως έφεδρος ανθυπολοχαγός στον πόλεμο της 

Κορέας. Δίδαξε ως εκπαιδευτικός σε Γυμνάσια της Ελλάδας και του 

εξωτερικού. Χειροτονήθηκε ιερέας στην Καβάλα το 1955 από τον 

Μητροπολίτη Καβάλας και μετέπειτα Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης 

Ελλάδος κ. Χρυσόστομο. Υπηρέτησε ως εφημέριος ορθοδόξων ελληνικών 

κοινοτήτων στην Καλκούτα των Ινδιών από όπου και στήριξε τους Έλληνες 

του Μπαγκλαντές και των γειτονικών χωρών. Επαναπατριζόμενος, έφερε μαζί 

του αξιόλογο αρχειακό υλικό για την παρουσία των Ελλήνων στις Ινδίες. 

Υπηρέτησε στο Μόντρεαλ του Καναδά, στο Μιτσίγκτον του Μίτσιγκαν στις 

Η.Π.Α. και στην Κορέα ως εφημέριος της ελληνοκορεατικής κοινότητας της 

Σεούλ. 

Το 2009, ο πατήρ Κωνσταντίνος Χαλβατζάκης βιώνοντας την 

ανθρωποκεντρική και κοινωνική προσφορά και την ανοιχτότητα της 

Αδελφότητας, γράφτηκε μέλος της. Έκτοτε και μέχρι της τελευτής του, υπήρξε 

τακτικός και ενεργός διάκονος του πολύτροπου έργου της. 

Τον Ιούνιο του 2015 η Φιλόπτωχος Αδελφότης Ανδρών Θεσσαλονίκης 

αποδέχθηκε την ευγενική δωρεά του από έντεκα (11) βιβλία του καθώς και 

εκατόν επτά (107) φακέλους του αρχείου του (συλλογές κειμένων, 

αποσπάσματα, επιστολές, χειρόγραφα κείμενα, μελέτες, διηγήματα, 

φωτογραφίες και ηχογραφημένα κηρύγματά του) ιστορικής αξίας.  

 

Κατά τη γερμανική κατοχή τρόφιμος ο ίδιος των συσσιτίων που είχε 

οργανώσει και λειτουργήσει η Φιλόπτωχος Αδελφότης Ανδρών Θεσσαλονίκης 

στο υπόγειο του κτιρίου της στην οδό Αγίας Σοφίας, αποφάσισε, σαν 

κατάθεση και μαρτυρία μνήμης αυτών των συσσιτίων, να συγγράψει το 
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βιβλίο «Γερμανική Κατοχή. Ιστορίες από τα συσσίτια στη Φιλόπτωχο 

Αδελφότητα Ανδρών Θεσσαλονίκης» στο οποίο κατέγραψε με γλαφυρό 

τρόπο τα προσωπικά του βιώματα, διηγήσεις ομοσιτισθέντων συμπολιτών 

του και καταστάσεις και το οποίο η Αδελφότητα εξέδωσε συμβάλλοντας στη 

λειτουργία της ιστορικής μνήμης της πόλης. 

 

Και εσύ πατέρα Κωνσταντίνε, 

που έφυγες το ίδιο φωτεινός, χρηστός, άκακος και ελεύθερος όπως ήρθες, 

όπως λειτούργησες και έδρασες τόσα χρόνια και το μόνο κακό που έκανες σε 

όλους μας –και αυτό άθελά σου– ήταν η θλίψη που μας προκάλεσε ο χαμός 

σου. 

Να πας στο καλό, σ’αφήνουμε στα χέρια του Θεού και στο ταξίδι σου το 

αχερούσιο που κίνησες και πας σε κατευοδώνουμε με τους ίδιους στίχους 

που κατευόδωσε ο Γιάννης Ρίτσος τον Κωστή Παλαμά: «και εσύ πλευρώνεις 

τον Θεό και την όψη του χαίρεσαι ακέραια, έτσι γαλήνια ως ταιριάζει Θεός να 

κοιτάξη τον όμοιο».   

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Φ.Α.Α.Θ. 

Θεσσαλονίκη, 31 Ιανουαρίου 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το βιβλίο του πατρός Κωνσταντίνου Χαλβατζάκη «Γερμανική Κατοχή. Ιστορίες 

από τα συσσίτια στη Φιλόπτωχο Αδελφότητα Ανδρών Θεσσαλονίκης» 

διατίθεται στα γραφεία της Φιλοπτώχου Αδελφότητος Ανδρών Θεσσαλονίκης 

(Αγίας Σοφίας 38, 4ος όροφος, 2310 220700, 2310 277911). 



 

 

 

 


