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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Το ανά χείρας πόνημα αποτελεί την διπλωματική μου εργασία στα πλαίσια των σπουδών 

στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα του τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, 

της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Το 

θέμα της Σχισματικής Εκκλησίας της π.Γ.Δ.Μ.., εν όψει της Πανορθοδόξης Συνόδου που έχει 

προγραμματιστεί για το έτος 2016, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την εξέλιξη της 

Ορθόδοξης Εκκλησίας στα Βαλκάνια. Ήδη από την αρχή, αλλά πολύ περισσότερο από τη 

διάλυση της πρώην Γιουγκοσλαβίας το 1991-1992, η Εκκλησία αυτή δημιούργησε πολλά 

ζητήματα στον Ορθόδοξο κόσμο, κάποιες φορές ισχυρές έχθρες και άλλες φορές θερμές φιλίες. 

Είναι σημαντικό, λοιπόν, να ερευνηθεί η ιστορία με τον αντικειμενικότερο δυνατό τρόπο. Αυτό 

θα επιτευχθεί μέσα από τη μελέτη των βιβλιογραφικών αναφορών της ήδη υπάρχουσας 

ελληνόγλωσσης και ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας και την παρουσίαση των επιρροών των 

διαφόρων εκκλησιών που συνυπήρξαν στη σημερινή ζώνη επιρροής της εκκλησίας της 

π.Γ.Δ.Μ.. Ακόμα, θα επιχειρηθεί η παρουσίαση της επίσημης εκκλησιαστικής πολιτικής από την 

«επανίδρυση» της Αρχιεπισκοπής της Αχρίδος και η εξέλιξή αυτής της Εκκλησίας. Οι δύο 

τελευταίες όψεις αυτής της εργασίας, σχετίζονται άμεσα με τις μεγαλύτερες πολιτικές εξελίξεις 

στον 20
ο
 αιώνα στην περιοχή μας. Γι’ αυτό και γίνεται παρουσίαση κάποιων ιστορικών 

πολιτικών γεγονότων της νεότερης ιστορίας σε αντιστοιχία με την γένεση αυτής της εκκλησίας. 

Η επιλογή του θέματος δεν προέκυψε τυχαία, γεννήθηκε μέσα από προσωπικές 

συζητήσεις με τον Καθηγητή, ειδικό σε θέματα σλαβολογίας, Κωνσταντίνο Νιχωρίτη και 

προσωπικές απορίες μου πάνω στο ζήτημα. 

Όσον αφορά τις μεταφράσεις που ακολουθούν στην εν λόγω εργασία, αυτές έχουν 

πραγματοποιηθεί από εμένα. 

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εποπτεύοντες καθηγητές μου: τον 

Κωνσταντίνο Νιχωρίτη για την πολύτιμη βοήθειά του, την αμέριστη συμπαράστασή του, την 

καλοπροαίρετη κριτική του κατά την εκπόνηση της εργασίας. Επίσης, τον Αρχιμανδρίτη 

Ειρηναίο Χατζηεφραιμίδη, για τη βοήθειά του και, τέλος, τον Κυπριανό Σούτσιου, για τη 

συμβολή του. 
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Ευχαριστώ από καρδιάς τον σύζυγό μου, Παύλο, τα παιδιά μου που ανέχτηκαν την 

απουσία μου και έδειξαν συμπαράσταση και κατανόηση σε όλη την πορεία της προετοιμασίας 

της ανά χείρας εργασίας και έναν ανώνυμο φίλο για την πολύτιμη συμβολή του στην 

διαμόρφωση του συνολικού έργου. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η εργασία αυτή έχει θέμα την Σχισματική Εκκλησία της π.Γ.Δ.Μ. και επιχειρεί να 

συμβάλλει στην παρουσίαση και κατανόηση του περίπλοκου αυτού θέματος. Έχει ως βάση την 

διαχρονική και συγχρονική παρουσίαση των σχετικών γεγονότων, των εμπλεκόμενων πλευρών 

και της ανάπτυξής της, από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα. Η παρουσίαση των στοιχείων γίνεται 

με αυστηρά επιστημονικό και αντικειμενικό τρόπο, με σκοπό να παρουσιαστούν οι θέσεις και οι 

απόψεις όλων των παραγόντων που σχετίζονται με την επίλυση αυτού του προβλήματος. 

Για τη συλλογή των στοιχείων επιλέχθηκε η ποιοτική έρευνα λόγω της ιδιαιτερότητας 

των ιστορικο-πολιτικών ερευνών, στις οποίες συγκαταλέγεται και αυτή. Η βιβλιογραφική 

αναζήτηση, αποτέλεσε βασικό εργαλείο, το οποίο, μαζί με ατομικές συνεντεύξεις, συμβάλλουν 

να διασφαλιστεί η αξιοπιστία των πληροφοριών που θα παρουσιαστούν στο τελικό αποτέλεσμα, 

τουτέστιν, στην τελική αυτή εργασία.  

Το σημαντικότερο στοιχείο αυτού του πονήματος, θεωρείται η παρουσίαση όλων των 

ιστορικών γεγονότων, σχετικών με την ίδρυση και οργάνωση της σχισματικής «ΜΟΕ», που για 

πρώτη φορά παρουσιάζεται σε συνάρτηση με την ιστορία του Χριστιανισμού στα Βαλκάνια και 

τον εκχριστιανισμό των Σλάβων. 
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ABSTRACT 

 

This study, titled “The schismatic church of F.Y.R.O.M.: The story of creation”, seeks to 

contribute to the presentation and understanding of this complex issue. It builds upon the 

diachronic and synchronic presentation of the relevant facts, the parties involved and of its 

development, from the foundation to date. The presentation of the data is strictly in scientific and 

objective manner, in order to present the positions and views of all factors relating to solve this 

problem. 

For the data collection, the qualitative research was chosen because of the particularity of 

historical-political surveys, one of which is also this. The literature search was a key tool, which, 

along with individual interviews was used, in order to ensure the reliability of information that 

will be presented to the final result, ie, in this final work. 

The most important aspect of this study is considered the presentation of all historical 

events related to the establishment and organization of the sectarian "SCM", which was first 

presented in respect to the history of Christianity in the Balkans and the Christianization of the 

Slavs. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Στην ανά χείρας εργασία, θα αναλυθεί διαχρονικά και συγχρονικά η δραστηριότητα της 

Ορθόδοξης Εκκλησίας στα γεωγραφικά όρια της σημερινής π.Γ.Δ.Μ. Όπως είναι γνωστό, ο 

γεωγραφικός αυτός χώρος ανά τους αιώνες υπόκειτο σε διαφορετικά κράτη και αυτοκρατορίες 

και κάθε πολιτισμός που είχε περάσει από αυτόν, άφησε τα ίχνη του στην μετέπειτα ανάπτυξη 

του χριστιανικού πνεύματος. Η τελευταία μεγάλη πολιτική αλλαγή, εκείνη της δημιουργίας της 

τέως Γιουγκοσλαβίας και στη συνέχεια η διάσπασή της, συνέβαλαν οριστικά στην δημιουργία 

μιας αυτόνομης και σήμερα σχισματικής Εκκλησίας, το ιστορικό της οποίας είναι και το θέμα 

αυτής της εργασίας.  

 Στο πρώτο κεφάλαιο, θα παρουσιάσουμε την ιστορία του Χριστιανισμού στα Βαλκάνια 

σε σχέση με τον εκχριστιανισμό των Σλάβων και την κάθοδό τους. Ακόμα, θα παρουσιαστεί η 

συμβολή του ελληνικού πολιτισμού στον εγγραμματισμό των Σλάβων, μέσω των Αγίων 

Αυταδέλφων Κύριλλου και Μεθόδιου και των μαθητών τους. 

 Στο δεύτερο κεφάλαιο, θα αναλυθεί φάση προς φάση η πορεία της δημιουργίας της 

σημερινής Σχισματικής Εκκλησίας της π.Γ.Δ.Μ. Αναλύονται με τον αντικειμενικότερο δυνατό 

τρόπο όλα τα ιστορικά γεγονότα που τη συνόδευσαν, αλλά και οι θέσεις όλων των 

ενδιαφερόμενων πλευρών, με στόχο την επίτευξη σφαιρικής γνώσης και άποψης. 

 Το τρίτο κεφάλαιο, επιχειρεί να παρουσιάσει την εσωτερική οργάνωση της «ΜΟΕ» ως 

ξεχωριστής Εκκλησίας στα πλαίσια του οικουμενικού Χριστιανισμού. 

 Στη συνέχεια, στο τέταρτο κεφάλαιο, θα αναλύσουμε τις όψεις της πνευματικής ζωής 

στην π.Γ.Δ.Μ. εν γένει, με ιδιαίτερη έμφαση στις λατρευτικές χριστιανικές συνήθειες του λαού. 

 Η ζωή, και ιδιαίτερα οι δυσκολίες της Αρχιεπισκοπής Αχρίδος και του Αρχιεπισκόπου 

αυτής, Ιωάννη, αποτελούν συνολικά το θέμα του πέμπτου κεφαλαίου. Εδώ, θα παρουσιασθούν 

λεπτομερώς οι απόψεις ειδημόνων επί του θέματος, αλλά και των άμεσα εμπλεκόμενων 

εκκλησιών.  

 Στο έκτο κεφάλαιο, θα παρουσιασθούν οι τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την Αυτονομία 

της Σχισματικής αυτής Εκκλησίας και τις σχέσεις της με τις υπόλοιπες Ορθόδοξες Εκκλησίες. 
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 Πριν αναλύσουμε λεπτομερώς τα ιστορικά και επίκαιρα ζητήματα, είναι σημαντικό να 

ορίσουμε μερικές βασικές έννοιες για την καλύτερη και αντικειμενικότερη κατανόηση των 

γεγονότων. 

Θεωρητική προσέγγιση 

Η καταγραφή και ταξινόμηση των κειμένων σε θεματικές ενότητες έγινε με μονάδα 

ανάλυσης το θέμα, ως προς το νόημα και το περιεχόμενο, και διερευνήθηκαν οι ιδεολογικές 

κατευθύνσεις που εκφράζονται φανερά ή σε λανθάνουσα μορφή από τη δραστηριότητα της 

«MPC». 

Έτσι, κρίθηκε απαραίτητο να γίνει μια πρώτη θεωρητική προσέγγιση και διασαφήνιση των 

όρων «Εκκλησία», «Αυτοκέφαλο», «σχίσμα» και στη συνέχεια του όρου «σχισματική 

Εκκλησία», αλλά και της «Σχισματικής Εκκλησίας της π.Γ.Δ.Μ..», για να μπορέσουμε να 

προχωρήσουμε στο ζητούμενο αυτής της εργασίας, που είναι η Σχισματική Εκκλησία της 

π.Γ.Δ.Μ.. 

Στο κυρίως σκέλος της εργασίας, χρησημοποιείται σε αρκετά σημεία ο όρος 

«Μακεδονία». Θεωρώ σημαντικό να γίνει διαχωρισμός μεταξύ της αναφοράς στην ιστορική 

περιοχή της Μακεδονίας, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του ελληνισμού με όλα τα 

πολιτισμικά, πολιτιστικά και γλωσσικά στοιχεία που συνεπάγεται και θα αναγράφεται στη 

συνέχεια εκτός εισαγωγικών. Ο όρος, του οποίου ο ορισμός ακολουθεί τις θέσεις της π.Γ.Δ.Μ. 

στον προσδιορισμό του, θα αναφέρεται εντός εισαγωγικών («»). 

Η έννοια της Εκκλησίας 

Η Εκκλησία αρχικά είχε την έννοια της συνέλευσης. Στην Αρχαία Αθήνα υπήρχε η 

Εκκλησία
1
 του δήμου, αντίστοιχη με την σπαρτιατική Απέλλα, όπου οι πολίτες, οι κάτοικοι της 

πόλης που είχαν πολιτικά δικαιώματα, συγκεντρώνονταν και έκαναν συνέλευση για να πάρουν 

αποφάσεις για την πόλη. Επίσης, στην αρχαιότητα, ο όρος εκκλησία περιέγραφε την συνάθροιση 

του συνόλου του στρατού για να γίνει κάποια ανακοίνωση ή σύσκεψη. Στη συνέχεια με τον όρο 

εκκλησία περιγράφεται το σύνολο των χριστιανών. 

                                                 
1
 Schuller, W. (2007). Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας. Αθήνα: ΜΙΕΤ, σ. 51 
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Στα νεότερα χρόνια, ο όρος Εκκλησία περιγράφει επίσης την Αυτοκέφαλη εκκλησιαστική 

εξουσία που μπορεί να υπάρχει σε μία χώρα, αλλά και τον χριστιανικό ναό. Ακόμη, με τον όρο 

Εκκλησία περιγράφεται η εκκλησιαστική ακολουθία που τελείται σε ένα ναό.
2
 

Η Εκκλησία του Δήμου
3
 ήταν η βασική δημοκρατική συνέλευση στην αρχαία Αθήνα. 

Ήταν ανοιχτή σε όλους τους άρρενες πολίτες (που είχαν πολιτικά δικαιώματα) με ηλικία 

μεγαλύτερη των 18 ετών, και καθιερώθηκε από τον Σόλωνα το 594 π.Χ.. Η συνέλευση ήταν 

αρμόδια για γενικά θέματα της πόλης, αλλά και για την κήρυξη του πολέμου, τις επιλογές 

στρατιωτικής στρατηγικής, και για την εκλογή στρατηγών και άλλων ανώτερων αξιωματούχων. 

Η ημερήσια διάταξη για την Εκκλησία του Δήμου γινόταν από τη Βουλή. Οι ψηφοφορίες 

γινόντουσαν με ανάταση του χεριού.  

Η έννοια του Αυτοκέφαλου 

Λέγοντας Αυτοκέφαλο
4
 στην εκκλησιαστική ορολογία, εννοούμε μια μορφή 

εκκλησιαστικής αυτονομίας που μπορεί να φτάσει μέχρι την πλήρη ανεξαρτησία . Κατά το  

πρώτο χρονικό διάστημα που άρχισε να χρησιμοποιείται ο όρος, μεταξύ του 4ου και 5ου αιώνα, 

το Αυτοκέφαλο σήμαινε μια περιορισμένη αυτονομία κάποιας εκκλησιαστικής επαρχίας σε 

σχέση με τη μητρόπολη. Αργότερα, ο αρχιεπίσκοπος που συνήθως έπαιρνε αυτό τον τίτλο, 

αποδεσμευόταν ολότελα από τον μητροπολίτη και εξαρτιόταν άμεσα από τον πατριάρχη. Στον 

9ο αιώνα, με τις διεκδικήσεις της Βουλγαρικής Εκκλησίας
5
, ο αυτοκέφαλος αρχιεπίσκοπος 

πέτυχε να αποδεσμευτεί κατά μεγ άλο ποσοστό και από τον πατριάρχη και στην τάξη της 

εκκλησιαστικής ιεραρχίας να υποσκελίσει τον μητροπολίτη, παίρνοντας θέση αμέσως μετά τον 

πατριάρχη και προ του μητροπολίτη. Αν και κάθε επαρχιακή Σύνοδος ήταν αυτοδιοίκητη - αυτο-

κέφαλη, εν τούτοις δέν ήταν εντελῶς ανεξάρτητη, αφού η επαρχιακή Σύνοδος υπό τον Μητρο-

πολίτη εξέλεγε τους Επισκόπους και διοικοῦύσε την Τοπική Εκκλησία, αλλ᾿ όμως τον Μητρο-

                                                 
2
 εκκλησιά η [eklisxá] Ο24 : (προφ., λαϊκότρ.) εκκλησίαII, χριστιανικός ναός: Tο καμπαναριό της εκκλησιάς. || η 

ιερή ακολουθία που τελείται σε ναό: Σχόλασε η ~. [μσν. εκκλησιά < ελνστ. ἐκκλησία με συνίζ. για αποφυγή της 

χασμ. (αρχ. σημ. δες εκκλησία)]- πηγή: Λεξικό της κοινής νεοελληνικής 

3
 Andrewes, A. (2008). Αρχαία ελληνική κοινωνία. Αθήνα: ΜΙΕΤ, σ.101 

4
 Γενναδίου, Μητροπολίτου. (1930). Τό Αὐτοκέφαλον ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ. Ὀρθοδοξία 5, σσ. 37- 41 

5
 Γόνης, Δ. Β., (2001). Ιστορία των ορθοδόξων Εκκλησιών Βουλγαρίας και Σερβίας. Αθήνα: Αρμός, σ.34 
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πολίτη τον χειροτονούσε ο Πατριάρχης. Καί η χειροτονία είναι σημαντική υπόθεση, διότι κατά 

τον Ζωναρά, που ερμήνευσε τον 6ο Κανόνα της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου, «τό μεῖζον καί κυρι-

ώτερον ἡ τῶν ἐπισκόπων χειροτονία ἐστι»
6
. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Ταρνανίδη

7
 (1988), δεν 

υπάρχει ειδική μονογραφία για τον εκκλησιαστικό όρο «Αὐτοκέφαλο». 

Οι  έννοιες του Σχίσματος και της σχισματικής Εκκλησίας 

«Αποκηρύττομεν κατακρίνοντες και καταδικάζοντες τον φυλετισμόν, τουτέστιν τας φυλετικάς 

διακρίσεις και τας εθνικάς έρεις και ζήλους και διχοστασίας εν τη του Χριστού Εκκλησία... Τους 

παραδεχομένους τον τοιούτον φυλετισμόν και επ' αυτώ τολμώντας παραπηγνύναι καινοφανείς 

φυλετικάς παρασυναγωγάς κηρύττομεν, συνωδά τοις Ιεροίς Κανόσιν, αλλοτρίους της μιας Αγίας, 

Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, και αυτό δη τούτο ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΟΥΣ»
8
. 

Σύμφωνα με τον ορισμό που μας δίνει το λεξικό των Liddell & Scott (1889), οι λέξεις 

σχίζις
9
 και σχίζω

10
 συναντώνται στον Πλάτωνα (Φαίδων) με τη σημασία του χωρισμού, της 

διάσπασης, του διαμελισμού, του χωρισμού της κοινής πορείας. Σήμερα, η λέξη σχίσμα (από το 

ρήμα σχίζω), σημαίνει τη διαίρεση ή τη διάσπαση, συνήθως σε μια οργάνωση. Σχισματικός, 

επομένως, είναι αυτός που είτε δημιουργεί ή υποκινεί το σχίσμα σε μια ομάδα είτε είναι μέλος 

μιας αποσχισμένης ομάδας. Σχισματικό ως επίθετο σημαίνει αυτό που αναφέρεται στο σχίσμα ή 

τα σχίσματα, ή σε εκείνες τις ιδέες, πολιτικές, κλπ. που θεωρούνται ότι οδηγούν προς ή 

προωθούν το σχίσμα. 

Οι λέξεις Σχίσμα και Σχισματικός
11

 χρησιμοποιούνται ευρέως στην ιστορία του 

Χριστιανισμού, προκειμένου να δηλωθούν οι διασπάσεις μέσα σε μια Εκκλησία ή ένα 

θρησκευτικό φορέα. Σε αυτό το πλαίσιο, η λέξη σχισματικός ως ουσιαστικό δείχνει ένα 

πρόσωπο που δημιουργεί ή υποκινεί το Σχίσμα σε μια Εκκλησία ή είναι μέλος μιας 

                                                 
6
 Σεβ. Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγ. Βλασίου κ.Ιερόθεος, Οικουμενικότητα και Αυτοκεφαλία Άρδην τ. 45 

7
 Ταρνανίδης, Ι. (1976). Ἠ διαμόρφωσις τοῦ αὐτοκεφάλου τῆς Βουλγαρικῆς Ἐκκλησίας (864-1235). Θεσσαλονίκη: 

Αδελφοί Κυριακίδη, σσ. 243-254 

8
 Ιστορία του Ελληνικού Έθνους. τόμ. ΙΓ (1977). Νεώτερος Ελληνισμός (από 1833 ως 1881). Αθήνα: Εκδοτική 

Αθηνών, σ. 305 

9
 Liddell & Scott, (1889). An Intermediate Greek-English Lexicon. Oxford: Clarendon Press, σ. 1517 

10
 Ό.π. 

11
 Κονιδάρης, Ι. (2000). Εγχειρίδιο Εκκλησιαστικού Δικαίου. Αθήνα: Σάκκουλα, σσ.216-217 
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αποσχισμένης Εκκλησίας, και ως επίθετο αναφέρεται στις ενέργειες που θεωρητικά μπορούν να 

οδηγήσουν προς ή να προωθήσουν το Σχίσμα, περιγράφοντας συχνά μια Εκκλησία που έχει 

αποχωρήσει από οποιαδήποτε κοινωνία και ο χρήστης της λέξης θεωρεί ως αληθινή χριστιανική 

εκκλησία. Αυτές οι λέξεις έχουν χρησιμοποιηθεί για να δείξουν και το φαινόμενο της διάσπασης 

του χριστιανικού συνόλου γενικά και ορισμένες σημαντικές ιστορικές διασπάσεις, ειδικότερα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

1. Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ π.Γ.Δ.Μ.. 

1.1 Ο Χριστιανισμός στον γεωγραφικό  χώρο της σημερινής π.Γ.Δ.Μ. 

μέχρι την κάθοδο των Σλάβων 

Μετά την κατάκτηση της Μακεδονίας από τους Ρωμαίους το 168 π.Χ., οι Ρωμαίοι συνέχισαν 

τις κατακτήσεις στην Ιλλυρία και τη Δαρδανία. Κάτω από την ρωμαϊκή διοίκηση ήρθε 

καινούργια εποχή για όλη την περιοχή της Μακεδονίας. Αυτή η εποχή είναι γνωστή στην 

ιστορία ως ειρηνική, έτσι ώστε στους πρώτους αιώνες να εμφανίζεται υψηλή πολιτιστική 

ανάπτυξη. 

Όταν ο πρώτος χριστιανός αυτοκράτορας Κωνσταντίνος ο Μέγας, το έτος 313 ανακήρυξε 

την ελεύθερη διάδοση του Χριστιανισμού εντός της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, στην Μακεδονία 

ξεκίνησε η εντονότερη διάδοσή του
12

. Μετά από κάποιο διάστημα στο Σκούπι (κοντά στη σημ. 

πρωτεύουσα Σκόπια) ιδρύθηκε και η πρώτη χριστιανική επισκοπή και ο επίσκοπος πήρε το 

βαθμό του μητροπολίτη. Σχετικά αρχαιολογικά ευρήματα στην περιοχή το αποδεικνύουν και 

συγκεκριμένα η αποκάλυψη μιας βασιλικής. Πρώτος γνωστός επίσκοπος αυτής της πρώιμης 

μητρόπολης είναι ο Παρηγόριος, γνωστός από τη συμμετοχή του στην τοπική Σύνοδο στην 

παλιά Σέρδικα το 343. Δεύτερος γνωστός επίσκοπος είναι ο Ουρσίλιος, ο οποίος μας είναι 

γνωστός από την αλληλογραφία του με τον αυτοκράτορα Λέοντα αναφορικά με την Δ΄ 

Οικουμενική  Σύνοδο στη Χαλκηδόνα το 451
13

. Ο τελευταίος γνωστός μητροπολίτης είναι ο 

Ιωάννης. 

Την εποχή του τελευταίου μητροπολίτη Σκουπίου Ιωάννη, η Θεσσαλονίκη ήταν έδρα 

αρχιεπισκοπής. Ο αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης ήταν πνευματικός προκαθήμενος και του 

μητροπολίτη Σκουπίου
14

. Όταν εκείνος αποσχίστηκε από τον πατριάρχη Ρώμης και 

προσαρτήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, οι δαρδάνιοι επίσκοποι με επικεφαλής τον Ιωάννη, το 

                                                 
12

 Ivanov, I. (1934). Severna Makedonia. Sofia 

13
 Ταρνανίδης, Ι. (1991). Πτυχές της σλαβικής Ορθοδοξίας. Θεσσαλονίκη: Αδελφοί Κυριακίδη, σ. 215 

14
 Paskov, M. Em.: Istoria na hristianskata cherkva. Sofia 
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494, απευθύνθηκαν στον πατριάρχη Ρώμης Γελάζιο Α΄ και ανεγνώρισαν την άμεση δικαιοδοσία 

του. 

Η όλη περιοχή της Ανατολικής Ιλλυρίας, δηλαδή το δυτικό κομμάτι της Βαλκανικής, τον 4
ο
 

αιώνα ανήκε στη δικαιοδοσία του πατριάρχη της Ρώμης, επειδή και διοικητικά υπαγόταν στη 

Ρώμη. Μόλις το 395 πέρασε στη δικαιοδοσία της Κωνσταντινούπολης, με καινούργια έδρα την 

Θεσσαλονίκη. Επειδή η επισκοπή Θεσσαλονίκης απολάμβανε ιδιαίτερη τιμή του επισκοπικού 

θρόνου, καθώς είχε ιδρυθεί από τους ίδιους τους Αποστόλους,  ο μητροπολίτης έγινε 

αρχιεπίσκοπος και η ίδια σημείο προσφυγής για όλους τους μητροπολίτες και επισκόπους της 

Ανατολικής Ιλλυρίας. Τον 5
ο
 αιώνα, όταν άρχισαν οι πατριάρχες της Κωνσταντινούπολης να 

οικειοποιούν αυτές τις τιμές, ο πατριάρχης Ρώμης, ήτοι ο Πάπας, ανακήρυξε τον αρχιεπίσκοπο 

Θεσσαλονίκης δικό του βικάριο στην Ιλλυρία και στην επιστολή του της 7
ης

 Ιουλίου 415, 

περιγράφει ακριβώς την περιοχή δικαιοδοσίας του βικάριου Θεσσαλονίκης, δηλαδή από τους 

ποταμούς Σάββα και Δούναβη μέχρι τον Αχαιό και την Κρήτη. Με το έδικτό
15

 του 421, ο 

αυτοκράτορας Θεοδόσιος Β΄ στήριξε τον πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, διατάσσοντας 

παράλληλα τους ιλλυρικούς επισκόπους να προσφεύγουν σ’ αυτόν για τα προβλήματά τους. 

Εντούτοις, όσο και να γίνονταν τέτοιου είδους προσπάθειες, οι επίσκοποι αυτοί παρέμειναν 

πιστοί στον Πάπα, ακόμα και μετά το πρώτο σχίσμα μεταξύ της ανατολικής και δυτικής 

Εκκλησίας την περίοδο 484-519. Ήδη από το 519, ο αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης 

συμμερίστηκε την οπτική της ανατολικής Εκκλησίας και έπαψε να υφίσταται ως βικάριος του 

Πάπα. Τότε ο επίσκοπος Σκουπίου αρχίζει να αναπτύσσει σχέσεις με την Ρώμη. Σύντομα, το ίδιο 

έπραξαν και οι υπόλοιποι ιλλυρικοί επίσκοποι,  επειδή ο αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης πέρασε 

στην πλευρά των μονοφυσιτών. 

Από την άνοδο στον θρόνο του Ιουστινιανού Α΄ (527-565), ξεκινά η άνθηση της 

πολιτιστικής δραστηριότητας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνει ο Ιουστινιανός στις πόλεις. Ιδρύει και την 

όμορφη πόλη, ονόματι Πρώτη Ιουστινιανή
16

, η οποία υποτίθεται ότι βρίσκεται στη σημερινή 

πρωτεύουσα των Σκοπίων. Επίσης, ο αυτοκράτορας από τη Θεσσαλονίκη σ’ αυτήν μεταθέτει και 

τον διοικητή της Ιλλυρίας. Στην προσπάθειά του να δώσει τέλος στη διαμάχη των δύο 

                                                 
15

 λατ. edictum, -ι, ουδ.= διάταγμα, κήρυγμα (Κουμανούδης, Σ. (2011). Λεξικόν Λατινοελληνικόν. Αθήνα: 

Γρηγόρης), σ. 333 

16
 J. A. S. Evans, (2000). The age of Justinian: the circumstances of imperial power, σσ. 96-97, 189, 227-228 
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Εκκλησιών, στην 19
η
 νεαρά

17
 της 14

ης
 Απριλίου 535, χώρισε το ανατολικό κομμάτι της Ιλλυρίας 

σε δύο εκκλησιαστικές περιοχές: το νότιο μέρος το άφησε στον αρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης, 

ενώ το βόρειο το ανακήρυξε σε αυτόνομη αρχιεπισκοπή.  

Η περιοχή της νεοϊδρυθείσας αρχιεπισκοπής Πρώτης Ιουστινιανής περιελάμβανε τον 

γεωγραφικό χώρο από τον Δούναβη ποταμό μέχρι τη σημερινή Βελεσσά (Veles), ενώ το 

υπόλοιπο κομμάτι που απομένει, από τα σημερινά όρια της π.Γ.Δ.Μ.., ανήκε στη δικαιοδοσία 

του αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης. Το 545 ο Ιουστινιανός εκδίδει και τη δεύτερη νεαρά
18

, με την 

οποία, για πολιτικούς λόγους, παραδίδει την Πρώτη Ιουστινιανή στη δικαιοδοσία του Πάπα. 

Από τότε ο αρχιεπίσκοπος της Πρώτης Ιουστινιανής άρχισε να αποτελεί βικάριος του Πάπα της 

Ρώμης. Με την ίδια νεαρά και η πόλη Βιλαζόρα (σημ. Βελεσσά, δηλ. Veles)  προσαρτήθηκε 

στην Αρχιεπισκοπή Θεσσαλονίκης. 

Μετά τον θάνατο του Ιουστινιανού Α΄, ήρθε μία δύσκολη περίοδος για την αυτοκρατορία 

του, και ιδιαίτερα για την Μακεδονία. Οι Σλάβοι είχαν ήδη περάσει τον ποταμό Δούναβη και 

είχαν κατακτήσει τη Μοισία (σημ. Βόρεια Σερβία) και Δακία (σημ. Δυτική Βουλγαρία), και 

είχαν ξεκινήσει την κάθοδό τους προς τη Δαρδανία. Ένα μέρος των Σλάβων προς τα τέλη του 

6
ου

 αιώνα εγκαταστάθηκε στην πόλη του Σκουπίου
19

. Είναι πολύ πιθανόν να καταργείται αυτή 

την εποχή και η αρχιεπισκοπή της Πρώτης Ιουστινιανής και οι επαρχίες της να υπάγονται ξανά 

στη δικαιοδοσία της αρχιεπισκοπής Θεσσαλονίκης, όπου μεταφέρεται η έδρα της διοίκησης της 

Ιλλυρίας. Στην Ζ΄ Οικουμενική Σύνοδο, που συνήλθε στη Νίκαια την 13
η
 Οκτωβρίου 787, έλαβε 

μέρος και ο αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης ως μητροπολίτης του πατριάρχη 

Κωνσταντινουπόλεως. Αυτό δείχνει ότι την εποχή που ο Λέων Γ΄ ο Ίσαυρος ήταν αυτοκράτορας 

Κωνσταντινουπόλεως (717-741), πνευματική αρχή της Ιλλυρίας αποτελούσε το Πατριαρχείο 

Κωνσταντινουπόλεως.  

                                                 
17

 Με τον όρο Νεαραί ή Νέοι Νόμοι (Novellae constitutiones) εννοείται το τέταρτο και τελευταίο τμήμα του 

νομοθετικού έργου του Ιουστινιανού, το οποίο προανήγγειλε ο αυτοκράτορας στην εισαγωγική του διάταξη De 

emendatione codicis justiniani 
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 A Ligenthal, C. E. Zachariae, (1857). Jus Graeco – Romanorum. Novellae constitutiones. Lipsiae: T. O. Weigel, 

Η δεύτερη αυτή νεαρά βρίσκεται στο Corpus juris civilis Romanorum, τόμος Β΄, υπ. αρ. 121 

19
 Από εκείνη την εποχή χάνεται η ονομασία της Πρώτης Ιουστινιανής και η βιβλιογραφία αναφέρεται σ’ αυτήν ως 

Σκόπια ή Σκούπι 
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1.2 Ο εκχριστιανισμός των Σλάβων της Μακεδονίας 

Η πολιτική διοίκηση της Κωνσταντινούπολης με έντονο το ελληνικό στοιχείο και η λατινική 

πνευματική διοίκηση της Ρώμης σε ολόκληρη την Ανατολική Ιλλυρία, αλλά και στη Μακεδονία, 

συνέβαλαν στη δημιουργία του χριστιανικού ελληνο-ρωμαϊκού πολιτισμού. Ωστόσο, ολόκληρη 

η Ιλλυρία άρχισε να καταστρέφεται από την εποχή που η Μακεδονία προσαρτήθηκε στη 

δικαιοδοσία του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, περί το 732. Τότε οι Σλάβοι και οι Άβαροι 

μαζικά εισχωρούσαν στην περιοχή. Προς τα τέλη του 7
ου

 αιώνα, η κατάσταση επιδεινώθηκε 

λόγω του ερχομού των Βουλγάρων, οι οποίοι τότε εγκαταστάθηκαν ανάμεσα στα ανατολικά 

σλαβικά φύλα στα παράλια του Εύξεινου Πόντου και έκαναν εκστρατείες προς την Ανατολική 

Ιλλυρία, ώσπου τον 9
ο
 αιώνα κατάκτησαν και προσαρτήθηκαν στο Βουλγαρικό Κράτος.

20
 

Κατά την περίοδο της τελικής εγκατάστασής τους στη Βαλκανική Χερσόνησο, δηλαδή στις 

πρώτες δεκαετίες του 7
ου

 αιώνα, οι Σλάβοι είχαν εγκατασταθεί σε ολόκληρη σχεδόν την περιοχή 

της Μακεδονίας, πλην της Θεσσαλονίκης. Ήρθαν όμως σε επαφή με προγενέστερα φύλα που 

κατοικούσαν εδώ από αιώνες και δέχτηκαν μεγάλη επιρροή από αυτούς, η οποία φάνηκε και 

στην μετέπειτα εξέλιξή τους. Μέχρι τον ερχομό των Βουλγάρων στη Βαλκανική και μέχρι την 

ίδρυση του θέματος Ελλάδος και της περιφέρειας Θεσσαλονίκης, από τα τέλη του 7
ου

 ως τις 

αρχές του 9
ου

 αιώνα, για το Βυζάντιο οι Σλάβοι αποτέλεσαν έναν εκ των μεγαλυτέρων 

προβλημάτων. Σε συνεχή αναζήτηση νέων εδαφών και λαφύρων, τα σλαβικά φύλα στη 

Μακεδονία αποτελούσαν συνεχή απειλή για την Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Με τον ερχομό τους, 

η πνευματική ζωή, που ήταν ιδιαίτερα αναπτυγμένη, υποβαθμίστηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Η 

Μακεδονία στο μεγαλύτερο μέρος της είχε σχεδόν βαρβαροποιηθεί, διότι για σχεδόν 3 αιώνες 

δεν υπάρχουν πληροφορίες εκκλησιαστικών εκπροσώπων, αλλά και γενικότερα για τη 

χριστιανική ζωή της περιοχής. 

Σαφώς και ένα τέτοιο συμπέρασμα δεν μπορεί να γενικεύεται αυθαίρετα, διότι υπάρχουν 

ωστόσο κάποιοι υπαινιγμοί περί ιεραποστολικής δράσης Ελλήνων κληρικών μεταξύ των 

Σλάβων της Μακεδονίας.
21

 Όμως, λόγω της άγνοιας της ελληνικής γλώσσας και της ισχυρής 

σχέσης με την παλιά παγανιστική τους λατρεία, οι ιεραπόστολοι δεν πέτυχαν το στόχο τους στο 
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 Κατσόβσκα –Μαλιγκούδης, Γ. (2004). Οι Σλάβοι των Βαλκανίων. Εισαγωγή στην ιστορία και τον πολιτισμό τους. 

Αθήνα: Gutenberg, σσ. 296-301 
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βαθμό που ανέμεναν. Ωστόσο, σύμφωνα με τη μαρτυρία του Chernorizets Hrabar
22

, ακόμα και 

στα ερείπια, η επίδραση του ελληνο-ρωμαϊκού πολιτισμού, επομένως και του χριστιανικού, ήταν 

έντονη στους Σλάβους της Μακεδονίας. Αν και ακόμα, δηλαδή, αυτοί δεν είχαν εκχριστιανιστεί, 

ωρίμαζαν οι συνθήκες για την προσχώρησή τους στην θρησκεία του Χριστού. Ακόμα και πριν 

από την εμφάνιση των Αγίων Αυταδέλφων Κύριλλου και Μεθοδίου, είχαν αντικαταστήσει τις 

βαρβαρικές τσέτολες
23

 με ελληνικά και λατινικά γράμματα στη γλώσσα τους.  

Με την κατάκτηση μεγάλου μέρους της Μακεδονίας από τους Βουλγάρους, οι τελευταίοι 

ξεκίνησαν να επιδρούν έντονα στην κοινωνική και οικονομική διοίκηση της περιοχής, όπου 

ζούσαν οι Σλάβοι.. Από την άλλη όμως, και στους Βούλγαρους ευγενείς και τον βασιλιά τους, 

αναπτυσσόταν η ιδέα προσχώρησης στο Χριστιανισμό. Μ’ αυτό τον τρόπο, στα πλαίσια του 

εκχριστιανισμού των Βουλγάρων συμπεριλήφθηκαν και οι Σλάβοι της ευρύτερης περιοχής της 

Μακεδονίας. 

1.3 Οι Άγιοι Αυτάδελφοι Κωνσταντίνος- Κύριλλος και Μεθόδιος  

 Σημαντικό γεγονός για τον χριστιανισμό και την Ανατολή ήταν η ανάπτυξη της 

Ανατολικής Αυτοκρατορίας, η οποία με το πέρασμα του χρόνου οδηγήθηκε μόνη της σε αυτήν 

την κατεύθυνση, επηρεασμένη από το περιβάλλον στο οποίο βρέθηκε. Με το πέρασμα του 

χρόνου οι κρατικές υπηρεσίες άρχισαν να χρησιμοποιούν την ελληνική γλώσσα και άφησαν πια 

τη λατινική, την οποία ξέχασαν. Ο ελληνόφωνος κόσμος αισθανόταν την αυτοκρατορία όλο και 

περισσότερο δική του, που εξακολουθούσε να ονομάζεται ρωμαϊκή, αν και η Ρώμη και ο όρος 

΄΄ρωμαϊκός΄΄ είχε γίνει πια μια μακρινή ανάμνηση. Βέβαια, οι  κάτοικοι της αυτοκρατορίας 

εξακολουθούσαν να ονομάζονται Ρωμαίοι, δείχνοντας βέβαια με τη λέξη αυτή την υπηκοότητα 

και όχι την καταγωγή τους ή ότι έχουν κάποια σχέση με τη Ρώμη, αφού η πρωτεύουσα η δική 

τους ήταν πια η Νέα Ρώμη, η Κωνσταντινούπολη. Το πολίτευμα που αναπτύχθηκε ήταν 

απολυταρχικό, χωρίς όμως να μοιάζει με τις σημερινές δικτατορίες, γιατί ήταν συνήθεια ο λαός 
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23
 από την τουρκ. λ. cete = ληστοσυμμορία 



23 

 

να εκφράζει τη διαφωνία του προς την κυβέρνηση και μάλιστα με τρόπο θορυβώδη και συχνά 

ειρωνικό.
24

 

Στην Ανατολική αυτοκρατορία η παιδεία με το πέρασμα του χρόνου έγινε καθαρά 

ελληνική, καθώς παραμελήθηκε η εκμάθηση της λατινικής γλώσσας. Διδάσκονταν  την κλασική 

φιλολογία, με αποτέλεσμα οι Βυζαντινοί λόγιοι να τη γνωρίζουν πολύ καλύτερα από όσο την 

γνωρίζουμε εμείς σήμερα.  Στην αλληλογραφία τους ακόμα και οι ιερωμένοι  χρησιμοποιούσαν 

παραθέματα από αρχαίους συγγραφείς και πολλές αναφορές από τη μυθολογία, τα οποία ούτε 

εμείς οι Νεοέλληνες δεν γνωρίζουμε.
25

 

 Όταν το Ζ΄ αιώνα χάθηκαν πια για την αυτοκρατορία οι ανατολικές επαρχίες και η 

Αίγυπτος και περιορίστηκαν τα όριά της στον ελληνόφωνο χώρο, η συνοχή έγινε πιο στενή και η 

συνείδηση του λαού ότι ανήκει στην αυτοκρατορία της Ανατολής πιο ξεκάθαρη.
26

 Το γεγονός 

ότι ιδρύθηκε στη Δύση μια άλλη αυτοκρατορία στις αρχές του Θ΄ αιώνα, έκανε την αίσθηση ότι 

οι Ανατολικοί ανήκουν στη δική τους αυτοκρατορία,  πιο έντονη. Παράλληλα με το Ανατολικό 

Ρωμαϊκό κράτος, ανθούσε και η Εκκλησία του. Επί μεγάλο χρονικό διάστημα η Εκκλησία 

αναγκάστηκε να αγωνισθεί εναντίον των αιρέσεων, οι οποίες οδηγούσαν σε εσωτερικό διχασμό 

και νοθεία του θρησκευτικού αισθήματος. Αργότερα, τον ΙΑ΄ αιώνα, ένας κληρικός από τη Δύση 

κατηγόρησε την Ανατολική Εκκλησία ότι μέσα της αναπτύχθηκαν όλες οι αιρέσεις. Οι 

Ανατολικοί συνομιλητές του, του απάντησαν: ΄΄ναι έτσι είναι, αλλά και εμείς οι ορθόδοξοι 

καταπολεμήσαμε τις αιρέσεις και βρήκαμε τη σωστή πίστη΄΄. Έτσι αναπτύχθηκε η Ορθοδοξία 

ως ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του Βυζαντινού πολιτισμού, την οποία οι χριστιανοί την 

καταλάβαιναν ως κάτι δικό τους και ήταν περήφανοι γι’ αυτή. 

 Σ’ αυτό το πνευματικό περιβάλλον γεννήθηκαν στη Θεσσαλονίκη – τη συμβασιλεύουσα 

– τα δύο τέκνα του δρουγγαρίου Λέοντος,
27

 ο οποίος καταγόταν από ευγενικό γένος, ήταν 

πλούσιος και είχε φιλίες με ανθρώπους της αυτοκρατορικής αυλής. Το γένος του το τιμούσε ο 

Θεός, ο αυτοκράτορας και ολόκληρη η Θεσσαλονίκη. Ο Λέων φρόντισε για τη μόρφωση του 
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Κωνσταντίνου και του Μεθοδίου, πρώτα στη Θεσσαλονίκη. Το θέμα της μορφώσεως είναι κοινό 

σε όλους τους επιφανείς αγίους ιεράρχες και μοναχούς τόσο, ώστε μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι 

κοινό χαρακτηριστικό στην Ορθοδοξία. Οι βιογράφοι των αγίων ιεραρχών και μοναχών 

αναφέρονται στο πώς οι άγιοι μορφώθηκαν στην παιδική και εφηβική τους ηλικία, αλλά και ποια 

μαθήματα διδάχθηκαν. Σημειώνουμε ότι η μόρφωση αυτή και περισσότερο η σπουδή της 

κλασικής φιλολογίας δεν γίνεται χωρίς σκοπό, αλλά ο νέος ασκείται στην κλασική φιλολογία για 

να μπορεί να αντιλαμβάνεται καλύτερα τη χριστιανική διδασκαλία και την Αγία Γραφή. Με 

αυτό το πνεύμα της ευσέβειας και με προσευχή αρχίζει και ο Κωνσταντίνος – Κύριλλος την 

εκπαίδευσή του στη Θεσσαλονίκη και στην Κωνσταντινούπολη, όπου, σύμφωνα με το βίο του, 

διδάχτηκε τη Γραμματική και κατόπιν Φιλοσοφία, Αριθμητική και άλλα μαθήματα. Τα ανώτερα 

μαθήματα τα παρακολούθησε με δασκάλους τον Φώτιο και τον Λέοντα φιλόσοφο ή μαθηματικό, 

οι οποίοι δίδασκαν στην Ανωτέρα Σχολή της Μαγναύρας. Ο Φώτιος, όπως φαίνεται και από τα 

έργα του, ήταν ο πιο μορφωμένος άνθρωπος της εποχής του. Ο Λέων διακρινόταν για τη μεγάλη 

μόρφωσή του στα μαθηματικά. Ήταν μητροπολίτης Θεσσαλονίκης,  έχασε τον θρόνο του μετά 

την εικονομαχία και έγινε δάσκαλος στη Μαγναύρα. Η φήμη του έφτασε στον Χαλίφη των 

Αράβων στη Βαγδάτη, ο οποίος τον ζήτησε να διδάξει για λίγο καιρό εκεί, όμως ο 

αυτοκράτορας δεν του επέτρεψε να πάει. Ήταν κι αυτό μια άρνηση εκπολιτιστικών σχέσεων, 

όπως θα λέγαμε σήμερα, αν και οι Άραβες είχαν αναπτύξει υψηλό πολιτισμό και οι 

αντιπρόσωποί τους, όταν έρχονταν στην Κωνσταντινούπολη, έβλεπαν πολλά που τους 

προκαλούσαν θαυμασμό. 

 Ένα άλλο χαρακτηριστικό που παρατηρούμε στη δραστηριότητα των δύο αγίων είναι και 

η συνεργασία τους στο διπλωματικό πεδίο με την πολιτεία.
28

 Η συνεργασία αυτή δεν συμβαίνει 

για πρώτη φορά και ήταν όπως φαίνεται συνηθισμένο, τις διπλωματικές αποστολές σε ηγεμόνες 

άλλων λαών να τις συνοδεύουν μοναχοί ή κληρικοί. Αυτό συνέβαινε για να διαπιστώνουν αν 

υπήρχε πεδίο ιεραποστολής, να παρακολουθούν μήπως θίγονται τα συμφέροντα της Εκκλησίας 

και να απαντούν όταν οι ξένοι έθεταν θρησκευτικές ερωτήσεις. Οι δύο αδελφοί ανέλαβαν μία 

αποστολή στους Άραβες και άλλη μία στους Χαζάρους. Η πρώτη αποστολή έγινε στη χώρα των 

Σαρακηνών για να συζητήσουν με αυτούς για το ζήτημα της Αγίας Τριάδος.
29
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 Η δεύτερη αποστολή ήταν σπουδαιότερη και έλαβαν μέρος και οι δύο αδελφοί. Ο βίος 

του Κωνσταντίνου περιέχει λεπτομέρειες, ενώ στο βίο του Μεθοδίου δίνονται μόνο λίγες 

πληροφορίες. Οι Χάζαροι ήταν λαός τουρανικής καταγωγής και είχαν εγκατασταθεί από την 

Κριμαία στη Ν. Ρωσία ως την Αζοφική θάλασσα και τον Καύκασο. Όταν εγκαταστάθηκαν στην 

Κριμαία είχαν σχέσεις με τους Βυζαντινούς. Την εποχή των αγίων αδελφών, οι Ρώσοι από τα 

βόρεια πίεζαν τους Χαζάρους, γεγονός που τους οδήγησε να ζητήσουν τη βοήθεια των 

Βυζαντινών. Έτσι ο αυτοκράτορας Μιχαήλ Γ΄ αποφάσισε να στείλει διπλωματική 

αντιπροσωπεία, στην οποία έλαβαν μέρος και οι δύο αδελφοί. Ο αυτοκράτορας αποφάσισε να 

στείλει τους δύο αδελφούς για να συζητήσουν και θρησκευτικά θέματα. Σύμφωνα με τους βίους 

τους, οι Χάζαροι ήθελαν, εκ μέρους τους, ανθρώπους ικανούς να συζητήσουν με τους Εβραίους 

και τους Μωαμεθανούς και να δείξουν το σωστό δρόμο στους Χαζάρους, για να τον 

ακολουθήσουν. Οι δύο αδελφοί και κυρίως ο Κωνσταντίνος συζήτησε με τους Ιουδαίους για την 

Αγία Τριάδα, την ενσάρκωση και τη σωτηρία. Κατόπι για το Μωσαϊκό νόμο, τον Μεσσία, τον 

εκλεκτό λαό, την περιτομή, την τιμή των εικόνων και τις τελετουργικές διατάξεις. Οι συζητήσεις 

αυτές περιγράφονται με λεπτομέρεια σε οκτώ βιβλία μεταφρασμένα από τον Μεθόδιο. Οι 

συζητήσεις με τους Μωαμεθανούς είναι πιο σύντομες και φαίνεται ότι συζήτησαν για την 

αληθινή πίστη, για τη χριστιανική ηθική, για το αν ο Μωάμεθ είναι αληθινός προφήτης. Ο βίος 

σημειώνει ότι βαπτίσθηκαν 200 ειδωλολάτρες.
30

  

 Άλλο στοιχείο στο πνεύμα της Ορθοδοξίας είναι και ότι επέτρεπε στον κάθε λαό που 

ακολουθούσε τη χριστιανική θρησκεία να έχει την Αγία Γραφή και τη λειτουργία 

μεταφρασμένες στη γλώσσα του. Αυτό είναι αρχαία συνήθεια και σημειώνεται στον βίο του 

Κωνσταντίνου. Και σ’ αυτή την παράδοση της Βυζαντινής Ορθοδοξίας ήταν πιστός τόσο ο 

αυτοκράτορας Μιχαήλ Γ΄ όσο και οι δύο αδελφοί και εκδήλωσαν την πίστη τους αυτή, όταν 

ήρθαν απεσταλμένοι των Μοραβών στην Κωνσταντινούπολη. Ο ηγεμόνας της Μεγάλης 

Μοραβίας Ρόστισλαβ ζήτησε από τον Μιχαήλ Γ΄ ανθρώπους σλαβομαθείς έτσι ώστε να 

διδάξουν στον λαό την χριστιανική διδασκαλία στη γλώσσα του. Ο αυτοκράτορας και ο θείος 

του Βάρδας, είπαν στον Κωνσαντίνο ότι οι Μοραβοί δεν έχουν γράμματα ούτε γραφή και πρέπει 

ο ίδιος να τα δημιουργήσει. Ο Κωνσαντίνος προσευχήθηκε και ο Θεός του απεκάλυψε τη γραφή, 
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η οποία ονομάστηκε Γλαγολιτική και έτσι πήγε στη Μοραβία,
31

 μετέφρασε το Ευαγγέλιο, τη 

λειτουργία, άλλες ακολουθίες και αργότερα ο αδελφός του Μεθόδιος μετέφρασε την Π. Διαθήκη 

και άλλα  βιβλία και ένα νομικό. Έτσι, η σλαβική γλώσσα έγινε γραπτή και φιλολογική και με το 

νομικό βιβλίο που μετέφρασαν, άρχισαν πλέον να καταλαβαίνουν ότι πρέπει να υπάρχουν 

γραπτοί νόμοι για να διοικούνται σωστά. Αυτά είναι τα πολιτιστικά στοιχεία που έρχονται στο 

σλαβικό κόσμο. Οι αντίπαλοί τους στη Βενετία συγκεντρώθηκαν εναντίον των αδελφών και 

είπαν ότι αναγνωρίζουν μόνο τρεις γλώσσες με τις οποίες μπορεί κανείς να δοξάζει τον Θεό, την 

εβραϊκή, την ελληνική και τη λατινική. Τα ίδια έγιναν και στη Ρώμη, αλλά ο πάπας Αδριανός, 

αφού δέχτηκε τους αδελφούς με μεγάλη τιμή, γιατί έφεραν και τα λείψανα του Αγίου 

Κλήμεντος, κατηγόρησε τους αντιπάλους τους,  ως τριγλωσσίτες και Πιλατιανούς. Πήρε τα ιερά 

σλαβικά βιβλία και τα εισήγαγε στην εκκλησία, διέταξε να χειροτονήσουν Σλάβους ιερείς, οι 

οποίοι στη συνέχεια τέλεσαν λειτουργία στη σλαβική. Ο πάπας υποστήριξε τους δύο αδελφούς 

και το έργο τους. Έτσι οι δύο αδελφοί με το να μείνουν πιστοί στην Ορθόδοξη Βυζαντινή 

παράδοση ωφέλησαν, όχι μόνο τους Μοραβούς, αλλά και άλλους σλαβικούς λαούς, γιατί η 

γλαγολιτική γραφή την οποία βρήκαν, διαδόθηκε γρήγορα, μετέφρασαν στη σλαβική γλώσσα 

πολλά ελληνικά βιβλία και μαθητές του Μεθοδίου από τη Μοραβία πήγαν στη Βουλγαρία, όπου 

ο βασιλιάς Σαμουήλ συγκέντρωνε λογίους και μετέφραζαν ελληνικά βιβλία.
32

 

Η ιεραποστολή, η διάδοση της χριστιανικής πίστεως στους βαρβάρους και άπιστους 

λαούς, ήταν παράδοση της αδιαίρετης Εκκλησίας και στην Ανατολική αυτοκρατορία την 

υποστήριζε και το κράτος, γιατί οι Βυζαντινοί προτιμούσαν να έχουν γείτονες χριστιανούς και 

πολιτισμένους λαούς, παρά βαρβάρους και απολίτιστους με τους οποίους δεν θα μπορούσαν να 

συνεννοηθούν, αν και δεν συνέβαινε πάντοτε αυτό, όπως π.χ. με τους Βουλγάρους. Η αποστολή 

των δύο αδελφών εκτός από τα πολιτιστικά στοιχεία που έφερε στους Σλάβους, είχε επίσης 

επίδραση στον εκχριστιανισμό των Ούγγρων και των Πολωνών και η επίδρασή τους έφθασε 

μέχρι τη Δαλματία, όπου η παράδοση των δύο αδελφών και η γλαγολιτική γραφή διατηρήθηκε 

και μετά την κατάργησή της στην Βουλγαρία. 
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Όταν πέθανε ο Κωνσταντίνος στη Ρώμη, με διαταγή του πάπα έγινε επίσημη κηδεία και 

ύστερα από απαίτηση του αδελφού του Μεθοδίου, θάφτηκε στο ναό του Αγίου Κλήμεντος. Η 

προστασία του πάπα και άλλων παπών ήταν σταθερή προς το Μεθόδιο, ο οποίος πήγε πάλι στη 

Μοραβία και εξακολούθησε μόνος του πια το έργο που είχε αρχίσει με τον αδελφό του Κύριλλο. 

Όταν πέθανε ο Ροστισλάβ, ο ανεψιός του που τον διαδέχτηκε, έπαυσε να υποστηρίζει τον 

Μεθόδιο γιατί ακολούθησε φιλογερμανική πολιτική. Τότε οι Βαυαροί επίσκοποι έπιασαν τον 

Μεθόδιο και τον φυλάκισαν με την κατηγορία ότι κηρύττει στην περιοχή τους. Ύστερα από 2 ½ 

χρόνια επενέβη ο πάπας ο οποίος κήρυξε την παύση σε αυτές τις  επαρχίες των επισκόπων που 

τον καταδίκασαν και έτσι τους ανάγκασε να τον ελευθερώσουν. Μετά την απελευθέρωσή του ο 

Μεθόδιος έγινε από τον πάπα αρχιεπίσκοπος Μοραβίας.
33

 

Ολόκληρη η ζωή και το έργο των δύο αδελφών ήταν έκφραση του πνεύματος της 

Βυζαντινής Ορθοδοξίας, η οποία από αιώνες διαμόρφωσε τα ιδανικά και τον τρόπο ζωής που οι 

πιστοί πραγματοποιούσαν. Αυτό το πνεύμα και τα ιδανικά της Ορθοδοξίας πραγματοποίησαν 

και οι δύο άγιοι αδελφοί Κύριλλος και Μεθόδιος, γι’ αυτό τους τιμούμε ως πιστούς οικονόμους 

της Ορθοδοξίας. 

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η έννοια της Humanitas
34

 είναι μια έννοια που 

συνειδητοποιήθηκε στην Ρωμαϊκή εποχή κάτω από την επίδραση της ελληνικής φιλοσοφίας, 

όπως είχε διαμορφωθεί στην ελληνιστική εποχή, σε μια εποχή δηλαδή που το ανθρωπολογικό 

πρόβλημα βρισκόταν στο κέντρο του προβληματισμού. Βέβαια η κυριαρχούσα φιλοσοφία της 

εποχής, ο στωικισμός, προσπαθούσε να δώσει απάντηση, όπως όλες οι φιλοσοφικές 

διδασκαλίες, σ’ όλα τα βασικά προβλήματα του ανθρώπου, όμως το ηθικό πρόβλημα ήταν 

εκείνο που αποτελούσε το κύριο μέλημα του σοφού, που επιθυμούσε να είναι πολίτης του 

κόσμου. Ήταν πολίτης της οικουμένης, γιατί αναχωρούσε από το συγκεκριμένο του περιβάλλον 

που τον δέσμευε και τον έδενε με την καθημερινότητα, όπως τον δέσμευαν και τα πάθη του, και 

γινόταν το κέντρον του σύμπαντος στο οποίο θα επέστρεφε με τον θάνατό του.
35
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Η έννοια της Humanitas προσπαθεί όμως και κάτι άλλο, που έγινε αργότερα και το 

χαρακτηριστικό του ευρωπαϊκού πνεύματος, όπως διατυπώθηκε από τον Γκαίτε «εν αρχή ην η 

πράξη», ως απάντηση στο βιβλικό «εν αρχή ην ο Λόγος». Έτσι είναι κατανοητό ότι, αν η 

Humanitas προϋπέθετε όλη την πνευματική προσπάθεια και τα επιτεύγματα του Έλληνα σοφού 

που όμως δε μπορούσε να αποκτήσει αυτό, χωρίς το ειδικό περιεχόμενο, παρά στη Ρώμη, όπου η 

πράξη ήταν κι η σωτήρια δύναμη που επρόκειτο να δώσει μια συγκεκριμένη μορφή στην 

οικουμένη, να γίνει ο «orbis terrarum» με συγκεκριμένα όρια. Ο Έλληνας σοφός ξεπερνούσε τα 

όρια και τις διαφορές μεταξύ των ανθρώπων.
36

 

Είναι ενδιαφέρον και έχει τονισθεί επανειλημμένα ότι η ίδια η λέξη που εκφράζει τον 

ανθρώπινο λόγο, το ρήμα, εκφράζει και τον θείο λόγο και την λογική του ανθρώπου, ένα 

στοιχείο που καθόρισε και την τοποθέτηση των Ελλήνων απέναντι στην δική τους παιδεία, 

καθώς και στην γλώσσα με την οποία αυτή εκφράστηκε. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι Έλληνες 

δεν έδειξαν ενδιαφέρον για τις ξένες γλώσσες. Αντίθετα όλοι προσπαθούσαν να ελληνίζουν. Το 

αντίδωρο βέβαια ήταν σημαντικό. Γιατί η διαφορά έλλην- βάρβαρος που δεν μπορούσε να 

ξεπεραστεί με βάσει την έννοια της φύσεως, ξεπεράστηκε με μια αναγωγή στο πνευματικό 

πεδίο, την ελληνική παιδεία. Ο προσανατολισμός ήταν απ’ έξω προς τον ελληνικό κόσμο. 

Υπήρξε όμως ένα κοσμοϊστορικό γεγονός, η γνωριμία των Ελλήνων με τα κείμενα της Αγίας 

Γραφής και η απόφαση των Ελλήνων να μεταφράσουν τα ιερά αυτά κείμενα, παρ’ όλο που οι 

Έλληνες ήταν τοποθετημένοι εχθρικά απέναντι στο αυστηρό ιουδαϊκό πνεύμα και στους 

ζηλωτές. Η διατύπωση του ιερού λόγου στην ελληνική γλώσσα δεν σήμαινε μόνο ένα πλουτισμό 

της, ένα βάθεμα του παλιού προβληματισμού για το «τί εστί». Σήμαινε μια εντελώς διαφορετική 

τοποθέτηση στο όλο πρόβλημα, γιατί τώρα ο σκοπός του ανθρώπου δεν ήταν η αυτάρκεια που 

έχει ως «τέλος», σκοπό, την πνευματική ευδαιμονία, αλλά την ουσία του ανθρώπινης 

προσωπικότητας που τώρα όμως βρίσκει τα όριά της στην άπειρη προσωπικότητα του θείου, 

στην άπειρη αγάπη του Θεού. Σε στιγμές μεγάλης πνευματικής δραστηριότητας και 

ακτινοβολίας, η ουσία, η κατανόηση του λόγου του Ευαγγελίου, ο δρόμος προς την σωτηρία, 

είναι το πρωταρχικό. Απαραίτητη προϋπόθεση γι’ αυτό αποτελούσε ότι όλοι οι άνθρωποι είναι 

σε θέση να κατανοήσουν τον θείο λόγο και κατά το νόημα αλλά και κατά το γράμμα. 
37

 

                                                 
36

 Andrewes, A. (2008). ό.π. σσ. 291-337 

37
 Hill, J. (2010). Η ιστορία του Χριστιανισμού. Αθήνα: Ουρανός 



29 

 

Το ιεραποστολικό έργο είχε αρχίσει από πολύ νωρίς στο Βυζάντιο, ήδη από τον τέταρτο 

αιώνα. Μια σημαντική προσπάθεια έγινε επί Ιουστίνου και Ιουστινιανού προς διάφορους λαούς, 

κυρίως γειτονικούς προς το Βυζάντιο, τον δε ένατο αιώνα αντιμετωπιζόταν το πρόβλημα 

συστηματικά, όπως φαίνεται από την προετοιμασία ιεραποστόλων και την αποστολή στους 

Χαζάρους του Κωνσταντίνου -Κύριλλου, του επονομαζόμενου φιλοσόφου. Εδώ ο όρος 

φιλόσοφος δεν έχει ακριβώς την παλαιά σημασία ή την σημερινή, σημαίνει τον κάτοχο της 

σοφίας και κυρίως της γνώσεως του αληθινού, που κατά την εποχή αυτή ήταν κυρίως ο λόγος 

του Θεού. Αυτός ήταν και ο λόγος που διάφοροι σοφοί και λόγιοι άνδρες μεταπηδούσαν στα 

εκκλησιαστικά αξιώματα από τα λαϊκά και ότι ο πιο μεγάλος σοφός της εποχής, ο Λέων ο 

μαθηματικός, θεώρησε ως μεγάλη εύνοια ότι χειροτονήθηκε Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης.
38

 

Δεν θα εισέλθουμε εδώ στο πολύπλοκο πρόβλημα, όσον αφορά τα πρώτα λειτουργικά 

κείμενα των Σλάβων ή ποια κείμενα υπήρχαν σε κάποια σλαβονική Lingua quarta που την 

χρησιμοποιούσαν στο κήρυγμα και στις ερμηνείες των κειμένων. Είναι όμως σαφές ότι, παρ’ 

όλο που η ορθόδοξη Εκκλησία έδινε μεγάλη σημασία στην γνώση των ελληνικών κειμένων, 

γιατί αυτή η γνώση εξασφάλιζε και την αυθεντικότητά τους, εντούτοις όμως προχώρησε 

συνειδητά στην δημιουργία ενός νέου αλφαβήτου που είχε μεγάλες συνέπειες και στο 

πνευματικό αλλά και στο πολιτικό πεδίο. 

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι Έλληνες πολλές φορές προσπάθησαν να επιβάλουν την 

ελληνική γλώσσα και ως μέσο πολιτικής επιβολής και πνευματικής κηδεμονίας, ωστόσο αυτά τα 

φαινόμενα δημιουργήθηκαν κάτω από ορισμένες συνθήκες και θα μπορούσε να πει κανείς και σε 

εποχές δύσκολες ή και παρακμής – είναι γνωστό ότι η ελληνική κυριάρχησε αβίαστα, ακόμα και 

σε μία εποχή που ο ελληνισμός είχε υποταχθεί στους Ρωμαίους. Το Βυζάντιο ως προς αυτό το 

σημείο πρέπει να κριθεί στην ώρα της μεγάλης του ακμής και ακτινοβολίας, γιατί αυτό έχει και 

αξία και από αυτή την άποψη το έργο του Κυρίλλου και Μεθοδίου είναι εντελώς μοναδικό. 

Αυτή είναι άλλωστε και η αιτία που οι ίδιοι οι Σλάβοι τους θέλησαν δικούς τους και 

ταυτίστηκαν με το έργο τους. Είναι ο απαράμιλλος ουμανιστικός χαρακτήρας του εγχειρήματός 

τους, η δημιουργία μιας λόγιας γλώσσας για ένα ξένο λαό, που εντυπωσιάζει και προκαλεί 

θαυμασμό.
39
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Αλλά όσο μεγαλύτερος είναι ο θαυμασμός αυτός, τόσο οι αιτίες του εγχειρήματος αυτού 

εντοπίζονται σε φαινόμενα άσχετα με την ουσία και την σημασία του γεγονότος. Γίνεται σαφής 

προσπάθεια να αναχθεί το ενδιαφέρον των δύο αδελφών προς τους Σλάβους σε κάποιο έστω 

μακρινό φυλετικό δεσμό με αυτούς ή στο γεγονός ότι ήξεραν τα σλαβικά, επειδή τα μιλούσαν 

στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Αλλά ξεχνούν ότι ο Κωνσταντίνος- Κύριλλος, όπως προκύπτει 

από την εργασία που έκανε, είχε μεγάλο γλωσσολογικό τάλαντον, ήταν ένας Sprachgenie, ότι 

ήξερε κι άλλες γλώσσες και ότι άρχισε το ιεραποστολικό του έργο στην περιοχή της Νοτίου 

Ρωσίας. Όλες αυτές οι προσπάθειες ερμηνείας αντί να αποκαλύπτουν τις αληθινές διαστάσεις 

του κοσμοϊστορικού αυτού γεγονότος, αντίθετα αποπροσανατολίζουν την έρευνα και 

μεταθέτουν το πρόβλημα, το οποίο βέβαια από αυτή την άποψη, όσον αφορά την καταγωγή των 

δύο αδελφών ιεραποστόλων, είναι και ανύπαρκτο. Το μεταφραστικό και εκκλησιαστικό έργο 

των δύο Αποστόλων αποτελεί μία από τις ουσιαστικές εκφράσεις του βυζαντινού ανθρωπισμού, 

είναι η αναγνώριση από μέρους ενός ισχυρού κράτους και μιας μεγάλης Εκλησίας ότι για να 

φθάσει κανείς να συλλάβει «την ουσία» μέσα από τον λόγο, τη γλώσσα, χρειάζεται να 

συλλαμβάνει την ουσία της γλώσσας, να σκέπτεται μέσα στην γλώσσα. Έτσι μόνο μπορεί να 

πλησιάσει την Αλήθεια των Ιερών Γραφών και μέσω αυτών να πραγματώσει τον σκοπό του 

ανθρώπου.
40

 

1.4 Η συμβολή του Αγίου Κλήμη Αχρίδος 

Ο Βούλγαρος πρίγκηπας Μπόρις (852-889) κατανοούσε το συμφέρον από την εισαγωγή του 

Χριστιανισμού στο κράτος του. Θέλοντας να δημιουργήσει μία ενιαία θρησκεία για τους 

Πρωτοβουλγάρους και τους Σλάβους, εκείνος μαζί με τους ευγενείς βαπτίστηκε. Φοβούμενος, 

όμως, από εκκλησιαστικής πλευράς μην κυριαρχηθεί από τον πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, 

ζήτησε την βάπτιση από τους Φράγκους. Σ’ αυτό ο Βυζαντινός αυτοκράτορας τον απείλησε με 

πόλεμο και τον έπεισε να βαπτιστεί από τη Κωνσταντινούπολη. Αυτό πραγματοποιήθηκε το έτος 

864.
41
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Ο Μπόρις συνέχισε τις προσπάθειες οργάνωσης της Εκκλησίας του ως αυτόνομης με τη 

βοήθεια της Ρώμης, αλλά τελικά, περί τα 869-870 το κράτος του προσκολλήθηκε στο 

Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως. Μετά από αυτά τα γεγονότα, ο εκχριστιανισμός 

συνεχίστηκε με εντονότερο ρυθμό. Αυτή η καινούργια φάση του εκχριστιανισμού είναι ιδιαίτερα 

σημαντική, διότι μ’ αυτήν σχετίζεται στενά η πολιτιστική δράση των μαθητών των αγίων 

αδελφών. Μετά το θάνατο του Αγίου Μεθοδίου, το 885, οι μαθητές του Κλήμης, Ναούμ, 

Γκόρασδος, Αγγελάριος και Σάββας ήρθαν στη Βαλκανική και ένα μέρος από αυτούς πήγε στη 

Βουλγαρία. Έτσι δημιουργήθηκαν δύο πολιτιστικά κέντρα: ένα στην πρωτεύουσα της 

Βουλγαρίας, την Πρεσλάβα, και το άλλο στην Αχρίδα. 

Η διάδοση του έργου των αγίων αδελφών στη Μακεδονία έγινε πιο έντονη αμέσως μετά τον 

ερχομό των Αγίων Κλήμη και Ναούμ.
42

 Η δράση αυτών των δύο ιεραποστόλων κρίνεται 

αξιόλογη, διότι σπάνια είναι γνωστό τόσο μεγάλο φιλολογικό έργο σε τόσο μικρό διάστημα. Οι 

δυο τους υπήρξαν και παιδαγωγοί και ιεροδιδάσκαλοι, αλλά και διοργανωτές της 

εκκλησιαστικής ζωής του τόπου όπου διέμεναν. Για τον άγιο Κλήμη, στο σύντομο Βίο που έχει 

γραφτεί από τον Χωματιανό, αναφέρεται πως ήταν «προσωπικός» και «στενός» μαθητής του 

αγίου Μεθοδίου. Ξεκίνησε με το δάσκαλό του από παιδί και συμμετείχε σε όλες τις περιοδείες 

του. Λαμβάνοντας μέρος με το δάσκαλο του στο ιεραποστολικό του έργο, έτυχε και της δίωξης 

από τον γερμανικό κλήρο. Μετά από εκείνα τα γεγονότα, οι μαθητές του αγίου Μεθοδίου 

προσέφυγαν προς διαφορετικές κατευθύνσεις, ενώ οι Κλήμης, Ναούμ και Αγγελάριος, 

περνώντας το Δούναβη, διέφυγαν στη Βουλγαρία του Μπόρις. Ήδη ο Κλήμης από το 886 

βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας, όπου ξεκινά τη δική του δράση. 
43

 

Το έργο του αγίου Κλήμη ως πνευματικού, δασκάλου και φιλολόγου μέχρι τη χειροτονία του 

το 893 σε επίσκοπο, σχετίζεται στενά και με μία άλλη περιοχή, εκείνη της πόλεως Δεαβόλεως
44

. 

Ο άγιος Κλήμης δεν ήταν ένας απλός ιεραπόστολος, αλλά ούτε και η διάδοση του 
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Χριστιανισμού ήταν ο μοναδικός σκοπός και περιεχόμενο των δραστηριοτήτων του. Πάνω απ’ 

όλα, ξεκίνησε την οργάνωση της Εκκλησίας στη σλαβική γλώσσα και την προετοιμασία του 

μελλοντικού κλήρου στην περιοχή. Σύμφωνα με το βίο του, ίδρυσε και ένα σχολείο, αλλά δεν 

υπάρχουν πληροφορίες για το είδος και την οργάνωση του σχολείου αυτού. Από αναφορές και 

ανασκαφές γνωρίζουμε πως το σχολείο αυτό αποτελείτο από 2 τμήματα: 1) βασικό – για 

αναλφάβητους, όπου ο άγιος Κλήμης εδίδασκε «το σχήμα των γραμμάτων», σε άλλους ανέλυε 

τη σημασία των κειμένων, σε τρίτους κρατούσε το χέρι υποδεικνύοντάς τους πώς να γράφουν, 

και 2) τμήμα έτοιμων – «με τους οποίους περνούσε περισσότερο χρόνο και τους εξηγούσε τα πιο 

βαθιά μηνύματα της Αγίας Γραφής». Δεν ήταν σπάνιο, ωστόσο, να ασχολείται ταυτόχρονα και 

με τη διδασκαλία και με το συγγραφικό έργο. Σε διάστημα επτά ετών, οι μαθητές αυξήθηκαν 

στις 3500, καταρτισμένοι για να διαδώσουν τον Χριστιανισμό στην σλαβική γλώσσα.
45

 

Ο άγιος Κλήμης υπήρξε ο πρώτος επίσκοπος, μεταξύ των Βυζαντινών επισκόπων, που 

λειτούργησε στην σλαβική γλώσσα, σε μια επαρχία της οποίας η ακριβής τοποθεσία αποτελεί 

μέχρι και σήμερα σημείο άμεσου ενδιαφέροντος και έρευνας, ιδίως των σλαβολόγων. 

Ο κόσμος άρχισε να εκτιμά το έργο του ήδη όσο ήταν εν ζωή. Ακόμη και οι εχθροί του, 

λέγεται, πως τον επαινούσαν. Δίδασκε στον κλήρο τάξη και ευσέβεια, ψαλμωδίες και 

προσευχές. Με σκοπό να φέρει το ποίμνιό του στον ορθό δρόμο και να ξεριζώσει τις πολυθεϊκές 

συνήθειες, έχτισε ωραίες εκκλησίες όπου διοργάνωνε θρησκευτικά κηρύγματα, αλλά και έδειχνε 

στους χωρικούς νέους τρόπους καλλιέργειας της γης.  

Το έργο του υπήρξε πλούσιο, όπως αναφέρεται στις πηγές, επειδή δεν ασχολήθηκε μόνο με 

μετάφραση κειμένων από την ελληνική, αλλά ασχολήθηκε και με τη συγγραφή. Σήμερα 

πιστεύεται πως σε αυτόν οφείλεται η απλούστευση της γλαγολιτικής γραφής και η μετατροπή 

της και ονομασία της στην κυριλλική, που ακόμα και σήμερα είναι σε χρήση ανάμεσα σε 

κάποιους σλαβικούς λαούς. Στην Αχρίδα ίδρυσε μοναστήρι με όμορφη εκκλησία, το οποίο 

αργότερα έγινε η έδρα της Αρχιεπισκοπής της Αχρίδος.
46

 

Δεν γνωρίζουμε σε ποιο μοναστήρι ακριβώς απεβίωσε, αλλά με βεβαιότητα γνωρίζουμε τον 

τόπο αρχικής ταφής του. Αποδήμησε εις Κύριον την 27
η
 Ιουλίου το έτος 916 και ενταφιάστηκε 
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στην Αχρίδα, στο μοναστήρι του Αγίου Παντελεήμονος. Το 1408, όταν οι Οθωμανοί κατέλαβαν 

την Αχρίδα, τα λείψανά του μεταφέρθηκαν στην εκκλησία της Παναγίας Περιβλέπτου, η οποία 

αφιερώθηκε στον ίδιο. Από όλους τους αγίους πατέρες της σλαβόγλωσσης χριστιανικής 

παράδοσης, οι περισσότεροι μεταφρασμένοι βίοι και υμνογραφίες σε πολλές γλώσσες, μεταξύ 

αυτών και από τους Έλληνες μετέπειτα αρχιεπισκόπους, είναι τα έργα του Αγίου Κλήμη 

Αχρίδος.
47

  

Λόγω της ασκητικής του ζωής, ο Όσιος Ναούμ, είναι περισσότερο γνωστός ως μοναχικό 

πρόσωπο, μοναχός και ηγούμενος του μοναστηρίου που έχτισε και μας άφησε μέχρι σήμερα, 

στην νοτιοανατολική όχθη της λίμνης της Αχρίδος. Υπήρξε και αυτός μαθητής και δραστήριος 

συνεργάτης των αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου, αλλά και του αγίου Κλήμη. Όλες οι γνωστές 

αναφορές και κείμενα αφιερωμένα σε αυτόν μιλούν για την ασκητική του ζωή, αλλά και για το 

μεγάλο μεταφραστικό έργο από την ελληνική. Στο μοναστήρι του ίδρυσε και αδελφότητα, η 

οποία διατήρησε τη μνήμη του και τα θαύματά του μέχρι σήμερα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ 

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ» («ΜΟΕ») 

2.1 Ιστορική θεώρηση 

Για να παρουσιάσουμε, με τον αντικειμενικότερο δυνατό τρόπο, την πλήρη εικόνα της 

ύπαρξης της «ΜΟΕ», κρίνεται απαραίτητο να ανατρέξουμε αρχικά στα σημεία όπου μας 

παραπέμπει η ίδια. Η «ΜΟΕ», ανάγει τη σημερινή ύπαρξή της στην Αρχιεπισκοπή της Αχρίδος. 

Αυτήν τη σχέση την παρουσιάζει και στην πλήρη ονομασία της, η οποία είναι «Μακεδονική 

Ορθόδοξη Εκκλησία – Αρχιεπισκοπή Αχρίδος». Σύμφωνα με την επίσημη ιστοριογραφία 

σχετικά με αυτήν
48

, η βασικότερη θεωρία στην οποία στηρίζει την αναγωγή αυτή, είναι εκείνη 

της σύνδεσης και της συνέχειας της Αρχιεπισκοπής της Πρώτης Ιουστινιανής.  

Η Αρχιεπισκοπή Αχρίδος, λοιπόν, αποτελεί τη συνέχεια της Αρχιεπισκοπής της Πρώτης 

Ιουστινιανής, η οποία είχε ιδρυθεί από τον Ιουστινιανό Α’ κατά το 535 μ.Χ., στον τόπο όπου 

γεννήθηκε. Αυτή η θεωρία ήταν αποδεκτή, όπως αναφέρεται στις πηγές, για μεγάλο χρονικό 

διάστημα, όσο δηλαδή υπήρχε η Αρχιεπισκοπή της Αχρίδος, η οποία καταργείται το 1767. 

Τον 13
ο
 αιώνα εμφανίζεται μια νέα θεωρία σχετική με την ονομασία και το νομικό καθεστώς 

της Αρχιεπισκοπής Αχρίδος, σύμφωνα με την οποία η Αρχιεπισκοπή είναι η ίδια με την 

Αρχιεπισκοπή της Πρώτης Ιουστινιανής,
49

 και για αυτό τον λόγο ισχύει το ίδιο καθεστώς που 

είχε εγκριθεί από τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό στην 11
η
 και 131

η
 νεαρά της Αρχιεπισκοπής της 

Πρώτης Ιουστινιανής, που ισχύουν και για την Αρχιεπισκοπή Αχρίδος. Ο Ιουστινιανός ήθελε 

στη γενέτειρά του έδρα, όχι απλώς μητροπολίτη, αλλά πατριάρχη, όπως αναφέρεται στην 11
η
 

νεαρά του 535 μ.Χ.: «ut non solum metropolitanus sed etiam patriarchus fiat». Μετά τον θάνατο 

του Ιουστινιανού χάθηκε η ελπίδα επίτευξης αυτού του στόχου, αλλά και η ίδια η πόλη του, 

αφού την κατέλαβαν οι Σλάβοι.  
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Από εκείνο τον καιρό, μεταξύ των βυζαντινών ιστορικών της εποχής, δημιουργείται η 

αίσθηση ότι η ύπαρξη της Αρχιεπισκοπής Αχρίδος βασίζεται στην 11
η
 και 131

η
 νεαρά. Σύμφωνα 

με τον Ligenthal (1857)
50

, αυτήν την θεωρία την έχει επινοήσει κάποιος κληρικός της 

Αρχιεπισκοπής Αχρίδος. Σε κάποιες αναφορές αναφέρεται ακόμα πως αυτή έχει εμφανιστεί στα 

μέσα του 12
ου

 αι., την εποχή του Αρχιεπισκόπου Αχρίδος Ιωάννη Κομνηνού. Στο συμπέρασμα 

αυτό έφθασε, όπως αναφέρεται, επειδή ο Ιωάννης ο Κομνηνός είναι ο πρώτος από τους 

αρχιεπισκόπους Αχρίδος, ο οποίος υπογράφει με τον τίτλο Αρχιεπίσκοπος Πρώτης Ιουστινιανής. 

Ήδη από το 1157 υπάρχει δική του υπογραφή.  

Μια αυτοκέφαλη και με ιστορία αιώνων εκκλησιαστική κοινότητα έχει να παρουσιάσει και 

κάποια πνευματική φυσιογνωμία. Η Αρχιεπισκοπή Αχρίδος, πράγματι, είχε επιβάλλει την 

παρουσία της στην ευρύτερη περιοχή, για την έντονη πνευματική της δραστηριότητα και το 

κύρος των σπουδαίων εκκλησιαστικών ανδρών που την εποίμαναν. Στην πλειοψηφία όμως και 

από τον 11
ο
 αιώνα αυτοί οι ηγέτες ήταν Έλληνες και η φυσιογνωμία της αρχιεπισκοπής,  επίσης, 

ελληνική.
51

  

 

2.2 Βασικά επιχειρήματα ιδρύσεως 

Ως γνωστόν, ήδη από το 1920 -1922, επίσημα, οι επαρχίες της Άνω Μακεδονίας και της 

Παλιάς Σερβίας ανήκαν στο Πατριαρχείο τη Σερβίας
52

. Κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου 

πολέμου η Βουλγαρία ως κατοχική δύναμη κατέλαβε μεγάλο τμήμα της Σερβικής Μακεδονίας. 

Στα πλαίσια της προσπάθειας εκβουλγαρισμού των κατοίκων, οι Βούλγαροι επιστράτευσαν και 

την Εκκλησία (βλ. εικ. 1, παράρτημα). Εκδίωξαν τους Σέρβους επισκόπους Σκοπίων Ιωσήφ και 

Ζλετόβου – Στρωμνίτσης Βικέντιο και στη θέση τους τοποθέτησαν Βούλγαρους κληρικούς.
53

 

Όταν όμως η περιοχή απελευθερώθηκε και όλοι ανέμεναν ότι οι κανονικοί επίσκοποι θα 

επέστρεφαν στις έδρες τους, το ΚΚΓ  απαγόρευσε την επιστροφή των δύο επισκόπων. Το ίδιο 

ίσχυε και για τους ιερείς που είχαν απομακρυνθεί από τη «Μακεδονία του Βαρδαρίου» και 
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ήθελαν να επιστρέψουν στις ενορίες τους. Γι΄ αυτό απαιτούνταν άδεια από τις αρχές του 

Βελιγραδίου και των ανταρτών, που ήταν τώρα μέλη ΚΚΓ. Με αυτό τον τρόπο οι κύκλοι του 

Βελιγραδίου και των Σκοπίων απαλλάχθηκαν από τους ανεπιθύμητους επισκόπους και 

κληρικούς, που πιθανόν να αποτελούσαν εμπόδιο στην υλοποίηση του σχεδίου δημιουργίας της 

νέας τάξης πραγμάτων στο χώρο του νέου κράτους. Στο μεταξύ, από τις Αρχές συγκροτήθηκε 

Επιτροπή πρωτοβουλίας στα Σκόπια για την ίδρυση αυτοκέφαλης Ορθόδοξης Εκκλησίας στη 

«Μακεδονία» και την «ανασύσταση» της ιστορικής Αρχιεπισκοπής Αχρίδος.  

Η επιτροπή πρωτοβουλίας σε σχετικά σύντομο χρόνο προετοίμασε το έδαφος και στις 4 

Μαρτίου του 1945 συνεκάλεσε την Α΄ Κληρικολαϊκή Συνέλευση στα Σκόπια.
54

 Στις εργασίες 

της Συνελεύσεως έλαβαν μέρος 300 εκπρόσωποι, κληρικοί και λαϊκοί. Εισηγητής ήταν ο Levko 

Arsov
55

, θεολόγος, από το Κουμάνοβο. Ανέπτυξε το επίκαιρο θέμα για την Αγιοκλημεντινή 

Αρχιεπισκοπή Αχρίδος και για τα ιστορικά και κανονικά δίκαια του Μακεδονικού λαού για 

ανεξάρτητη Εκκλησία. Αφού επικαλέστηκε την ιστορία και την παράδοση της Εκκλησίας, τους 

κανόνες ιζ’ της Δ’ Οικουμενικής και λη’ της Πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδου, την ύπαρξη και 

διατήρηση της Αρχιεπισκοπής Αχρίδος επί 800 έτη, την μη κανονική κατάργησή της το 1767 και 

τέλος την κατάκτηση της ελευθερίας και της κρατικότητας. Κατάφερε να εγκρίνει η Συνέλευση 

το παρακάτω ψήφισμα:
56

 

- «Να ανανεωθεί η Αρχιεπισκοπή Αχρίδος ως «Μακεδονική Αυτοκέφαλη Εκκλησία», η 

οποία δεν θα είναι υποταγμένη σε οποιαδήποτε τοπική Ορθόδοξη Εκκλησία». 

- «Η Εκκλησία να έχει τους δικούς της εθνικούς επισκόπους και τον εθνικό κλήρο, για να 

διατηρούνται τα ιδιαίτερα γνωρίσματα του μακεδονικού λαού και αυτός να βρίσκεται 

πιο κοντά στην πάτρια Εκκλησία». 

- «Ο πρώτος αρχιερέας της «Μακεδονίας» να φέρει τον τίτλο «Αρχιεπίσκοπος Αχρίδας» 

και η Ορθόδοξη Εκκλησία στη «Μακεδονία» «Αγία Κλημεντινή Αρχιεπισκοπή 

Αχρίδος και Μακεδονίας». 
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Στην 7
η
 και τελευταία παράγραφο του ψηφίσματος υπάρχει και ένα αποκαλυπτικό 

απόσπασμα για τις μελλοντικές προθέσεις: «Όταν θα δημιουργηθεί το Πανγιουγκοσλαβικό 

Πατριαρχείο, η «Μακεδονική Ορθόδοξη Εκκλησία», ως ισότιμη, να εισέλθει στη σύνθεσή του 

μαζί με τις άλλες Εκκλησίες των υπόλοιπων Γιουγκοσλαβικών Δημοκρατιών.  

2.2.1 Η συνέχεια της τέως αυτοκέφαλης Αρχιεπισκοπής Αχρίδος 

Το πρώτο επιχείρημα, εκ πρώτης όψεως φαίνεται ιδιαίτερα ισχυρό, τόσο, ώστε να 

αποπροσανατολίσει κάποιους ερευνητές ώστε να φτάσουν στο σημείο να αμφισβητήσουν την 

κανονικότητα και το κύρος του Αυτοκεφάλου της τέως Αρχιεπισκοπής Αχρίδος
57

. Κι αυτό, από 

την επιθυμία να προσβάλλουν το κύρος του Αυτοκεφάλου της Σχισματικής αυτής Εκκλησίας. 

Το αυτοκέφαλο της Αρχιεπισκοπής Αχρίδος ήταν θεμελιωμένο στην πράξη και 

κατοχυρωμένο από αιώνων στην εκκλησιαστική ζωή και πρακτική. Αυτή η αρχιεπισκοπή 

υπήρχε από τον 10
ο
 αιώνα, αμέσως μετά τη διάλυση του πρώτου Βουλγαρικού κράτους από τον 

αυτοκράτορα Ιωάννη Τσιμισκή το 972. Όπως δείχνουν τα περισσότερα στοιχεία, αποτελεί τη 

συνέχεια του Βουλγαρικού Πατριαρχείου, που είχε καταργήσει ο ίδιος αυτοκράτορας. Το 1018 

το κύρος της ενισχύθηκε από τον αυτοκράτορα Βασίλειο Β’ τον Βουλγαροκτόνο με ειδικά 

σιγίλια γράμματα και από τότε η αρχιεπισκοπή άρχισε να δέχεται εντονότερη ελληνική 

επίδραση. Για την κανονικότητα αυτών των αρχιεπισκόπων, οι οποίοι εκλέγονταν από τον 

αυτοκράτορα, αρκεί να σημειώσουμε πως συμμετείχαν στις συνόδους του Οικουμενικού 

Πατριαρχείου και υπέγραφαν τα σχετικά πρακτικά. Αυτό το γεγονός πιστοποιεί την 

κανονικότητά τους και από εκεί και την κανονικότητα και της Αρχιεπισκοπής Αχρίδος.
58

 

2.2.2 Γεωγραφική τοποθέτηση της «ΜΟΕ» 

Ποια όμως είναι η σχέση που θα μπορούσε να έχει η μητρόπολη Σκοπίων με την παλιά 

Αρχιεπισκοπή Αχρίδος;
59

 

Η μοναδική σχέση ανάμεσα στις δύο αυτές Εκκλησίες είναι ότι ένα ελάχιστο τμήμα της 

σημερινής μητροπόλεως περιλαμβάνει γεωγραφικά την έδρα της παλιάς αρχιεπισκοπής. Το 
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μέγιστο μέρος εκείνης της αρχιεπισκοπής, όμως, δεν ανήκει στη σημερινή μητρόπολη, ούτε 

γεωγραφικά, αλλά ούτε και από άποψη πληθυσμού. Θα μπορούσαμε να συμπεράνουμε ότι ένα 

ελάχιστο τμήμα της παλιάς αρχιεπισκοπής διεκδικεί για τον εαυτό του τον τόσο μεγάλο τίτλο, 

χωρίς τη συγκατάθεση του μέγιστου μέρους του πληρώματος αυτής της Εκκλησίας, που σήμερα 

ανήκει στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και στο Πατριαρχείο της Βουλγαρίας. 
60

 

Η επαρχία Σκοπίων προσαρτήθηκε στην επαρχία Αχρίδος γύρω στα τέλη του 10 αιώνα επί 

τσάρου Σαμουήλ, αν και ήταν προγενέστερη εκείνης. Στις αρχές του 11
ου

 αιώνα επέστρεψε στη 

δικαιοδοσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου και μετά την κατάληψη της περιοχής από τον 

αυτοκράτορα Βασίλειο Β΄ Βουλγαροκτόνο και μέχρι τις αρχές του 13
ου

 αιώνα ανήκε στη 

δικαιοδοσία της Αρχιεπισκοπής Αχρίδος. Από την εποχή του κράλη Μιλούτιν (1282), με μικρές 

μόνο διακοπές, αποτελούσε τμήμα της Σερβικής Εκκλησίας, μητρόπολη του Σερβικού 

Πατριαρχείου. Ένα μεγάλο διάστημα, από την κατάργηση μέχρι την ανασύσταση του Σερβικού 

Πατριαρχείου (1766-1920), υπαγόταν στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Το έτος 1920 

παραχωρήθηκε στο επανιδρυμένο Σερβικό Πατριαρχείο με κανονικό Τόμο.  

Την ίδια τύχη είχε και η επισκοπή Ζλετόβου-Στρώμνιτσας
61

, που παραχωρήθηκε στο 

Σερβικό Πατριαρχείο το 1920, με τον ίδιο ενωτικό Τόμο του Οικουμενικού Θρόνου. Στο 

μεσαίωνα και αυτή αποτέλεσε τμήμα της Αρχιεπισκοπής Αχρίδος, αλλά από το 1347, όταν ο 

Δουσάν ανακήρυξε τη Σερβική Εκκλησία σε Πατριαρχείο, η επισκοπή αυτή μεταβλήθηκε σε 

τμήμα της μητροπόλεως Σκοπίων. 

Έτσι, οι σημερινές επαρχίες που καλούνται να απαρτίσουν την νέα Αρχιεπισκοπή Αχρίδος 

είναι ουσιαστικά ξένες με την ιστορία της και ξένες προς το πνεύμα εκείνης.  

Στον χώρο της σημερινής π.Γ.Δ.Μ. ως το 1920 -1922 λειτουργούσαν πέντε μητροπόλεις, οι 

οποίες ανήκαν στην διοικητική και πνευματική δικαιοδοσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου.
62

 

Αυτές ήταν: Αχρίδος και Πρεσπών με τελευταία έδρα το Κρούσοβο, Πελαγονίας με έδρα το 

Μοναστήρι, Βελεσσών και Δέβρης με έδρες άλλοτε τα Βελεσσά και άλλοτε το Κίρτσοβο, 

Στρωμνίτσης με έδρα την Στρώμνιτσα και Σκοπίων με έδρα τα Σκόπια. Στο ίδιο γεωγραφικό 

                                                 
60

 Ταρνανίδης, Ι. (1976). ‘Η διαμόρφωσις τοῦ αὐτοκεφάλου τῆς Βουλγαρικῆς ό.π.σσ. 201-232  

61
 Ταρνανίδης, Ι. (1988). Ιστορία της Σερβικής Εκκλησίας. Θεσσαλονίκη: Αδελφοί Κυριακίδη, σσ. 106-107 

62
 Μάξιμος, Μητροπολίτης Σάρδεων, (1989). Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον εν τη Ορθοδόξω Εκκλησία. 

Θεσσαλονίκη: Πατριαρχικόν Ίδρυμα Πατερικών Μελετών, σσ. 320-322 



39 

 

διαμέρισμα περιλαμβάνονται και τα βορειότερα άκρα, της μητροπόλεως Βοδενών (η επαρχία 

Γευγελής) και της επισκοπής Πολυανής (τμήμα της επαρχίας Δοϊράνης).  

Μετά τους βαλκανικούς πολέμους και τον Α΄ Παγκόσμιο,  δημιουργείται μια νέα διεθνής 

τάξη πραγμάτων
.
 τα σερβικά στρατεύματα το απελευθερώνουν και το προσαρτούν στη Σερβία, η 

οποία συνδημιουργεί με την Κροατία και την Σλοβενία το Βασίλειο των Σέρβων, Κροατών και 

Σλοβένων. Η Εκκλησία της Σερβίας ζητεί από το Οικουμενικό Πατριαρχείο το 1920 την 

κανονική και θρησκευτική διαποίμανση και εποπτεία των Χριστιανών Ορθοδόξων της περιοχής, 

που αποκαλείται Νότιος Σερβία με έδρα ομώνυμης Γενικής Διοίκησης τα Σκόπια. Διεξάγονται 

διαπραγματεύσεις μεταξύ Σερβικής Πολιτείας- Εκκλησίας και του Οικουμενικού Πατριαρχείου 

και καταλήγουν στη Σύμβαση της Κωνσταντινουπόλεως της 17
ης

 Μαρτίου 1920. Την επομένη 

εκδίδεται η Συνοδική Απόφαση. Επειδή το 1920 ο Πατριαρχικός Θρόνος ήταν εν χηρεία, η 

Συνοδική Απόφαση του 1920 αντικαταστάθηκε στις 19 Φεβρουαρίου 1922 με τον Πατριαρχικό 

και Συνοδικό Τόμο του 1922, με την υπογραφή του Πατριάρχη Μελέτιου του Δ΄. Ο 

Πατριαρχικός και Συνοδικός Τόμος του 1922 επιβεβαίωνε τις Συμφωνίες του 1920 και επιπλέον 

ανακήρυσσε την Σερβική Εκκλησία σε Πατριαρχείο. Ο Τόμος παραδόθηκε στο Βελιγράδι από 

τον Μητροπολίτη Αμασείας Γερμανό Καραβαγγέλη, ο οποίος μετείχε στις διαπραγματεύσεις 

λόγω της άριστης γνώσης της περιοχής.  

2.2.3 Ξεχωριστή εθνική Εκκλησία 

«Τους επισκόπους εκάστου έθνους ειδέναι χρη τον εν αυτοις πρώτον, καί ηγείσθαι αυτόν ως 

κεφαλήν, και μηδέν τι πράττειν άνευ της εκείνου γνώμης»
63

. Την ιδιαιτερότητά της η «ΜΟΕ» την 

στηρίζει στην προηγούμενη πρόταση, που αποτελεί τον 34
ο
 Αποστολικό κανόνα, σύμφωνα με 

τον οποίο κάθε έθνος πρέπει να έχει δική της κεφαλή, ως ξεχωριστού έθνους. 

2.3 Κοινωνικό- πολιτικό πλαίσιο για την ίδρυση της «ΜΟΕ»  

Στον ίδιο περίπου γεωγραφικό χώρο με τη σημερινή πρωτεύουσα των Σκοπίων, σχεδόν 1500 

χρόνια πριν, είχε γίνει προσπάθεια από τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό για την ίδρυση «όχι απλώς 

                                                 
63

 Ράλλης, Γ. & Ποτλής, Μιχ. (1852). Σύνταγμα των θείων και ιερών κανόνων των τε αγίων και πανευφήμων 

Αποστόλων, και των ιερών και οικουμενικών και τοπικών Συνόδων, και των κατά μέρος αγίων Πατέρων, τόμος Β΄. 

Αθήνα, κανόνας ΛΔ 



40 

 

μητρόπολης, αλλά πατριαρχείου». Όπως συνηθίζεται από αρχαιοτάτων χρόνων, η Εκκλησία 

γίνεται πολλές φορές όργανο στα χέρια των πολιτικών ή στρατιωτικών αρχηγών. Ο 

αυτοκράτορας ήταν και τα δύο. Το ίδιο όμως και ο Στρατάρχης Τίτο
64

. 

Ο Στρατάρχης Τίτο είχε αναλάβει ο ίδιος να κάνει την επίσημη έναρξη της νέας 

εκκλησιαστικής πολιτικής σε κρατικό επίπεδο. Την 28
η
 Μαΐου του 1958 καλεί στο προεδρικό 

μέγαρο τη Σύνοδο της Ιεραρχίας της Σερβικής Εκκλησίας και ζητεί από τον Πατριάρχη «να 

λύσει το πρόβλημα της «Μακεδονικής» Εκκλησίας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, όπως 

αρμόζει στα συμφέροντα της χώρας» και τον βεβαιώνει ότι θα έχει την αμέριστη υποστήριξή 

του. Η πολιτική αυτή παρέμβαση, θυμίζει τη βούληση, κάτω από διαφορετικές, ενδεχομένως, 

συνθήκες, του αυτοκράτορα Ιουστινιανού. Αντίθετα, ωστόσο, από τον Ιουστινιανό, ο Τίτο, δεν 

εκδίδει μια νέα «νεαρά», και ούτε χειρίζεται το θέμα με πολιτικά μέσα, αλλά ακολουθεί τον 

κανονικό δρόμο.
65

 

Οι προσπάθειες, όμως, σε πολιτικό επίπεδο είχαν ξεκινήσει ήδη από το 1944 για την ίδρυση 

αυτοκέφαλης «Μακεδονικής Εκκλησίας» στα Σκόπια.
66

 Είχαν σκοπό να υποβοηθήσουν την 

υπόσταση του νεόκοπου σλαβομακεδονικού έθνους. Κλήθηκε η νέα τοπική Εκκλησία να 

εξυπηρετήσει πολιτικές - φυλετικές αξιώσεις και όχι εκκλησιαστικές ανάγκες. Το φυλετικό 

κριτήριο μπορεί να δικαιολογηθεί σαν πολιτική πράξη σε πολυεθνικά και πολυμειονοτικά κράτη, 

όπως ήταν η περίπτωση της Ομοσπονδιακής Γιουγκοσλαβίας. Η Ορθόδοξος Εκκλησία γνωρίζει 

μόνο τοπικές, δηλαδή μέσα σε διεθνώς αναγνωρισμένα και αυστηρά καθορισμένα γεωγραφικά 

όρια και όχι εθνικές Εκκλησίες. Η οργάνωση τοπικής Εκκλησίας με καθαρά εθνικά κριτήρια, με 

βάση τον εθνοφυλετισμό, αντίκειται στην ουσία της Εκκλησίας. Διότι, η Εκκλησία είναι 

κοινωνία πνευματική, προορισμένη να συμπεριλάβει όλα τα έθνη σε μία εν Χριστῷ αδελφότητα. 

Με αυτό το σκεπτικό ο φυλετισμός καταδικάστηκε από την Τοπική Ενδημούσα Σύνοδο του 

1872, που συνήλθε στην Κωνσταντινούπολη, ως σχίσμα και αίρεση. Οι οπαδοί αυτής της ιδέας, 

είτε κληρικοί, είτε λαϊκοί κηρύσσονται «σχισματικοί και αλλότριοι της του Χριστού Ορθοδόξου 
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Εκκλησίας». Οι Βούλγαροι υπήρξαν οι πρώτοι διδάξαντες και σε αυτή την περίπτωση τους 

μιμείται η Γιουγκοσλαβία στο θέμα της «Μακεδονικής» Εκκλησίας των Σκοπίων.
67

  

Ο Τίτο ενεργούσε στο παρασκήνιο, ώστε η «Μακεδονική Εκκλησία» να γίνει αυτοκέφαλη 

Αρχιεπισκοπή ή Πατριαρχείο. Η Ιεραρχία της Σερβικής Ορθοδόξου Εκκλησίας ασχολήθηκε με 

το θέμα αυτό το 1958 και 1959, βάσει όμως των ιερών κανόνων ήταν αδύνατο αυτό το αίτημα 

να ικανοποιηθεί. Αυτό που μπορούσε κατ’ οικονομία να γίνει, και έγινε το 1959, ήταν να δοθεί 

ένα είδος αυτόνομου καθεστώτος στις τρεις μητροπόλεις της Νοτίου Γιουγκοσλαβίας, με την 

συγκατάθεση του Οικουμενικού Πατριαρχείου και υπό την εποπτεία του Σερβικού 

Πατριαρχείου. Η λύση έγινε αρχικά δεκτή, αλλά με πολύ σκεπτικισμό από πολιτικής πλευράς. 

Το 1966 επανήλθε εκ νέου το πολιτικό αίτημα ιδρύσεως ανεξάρτητης Εκκλησίας. Ο 

μητροπολίτης Σκοπίων Δοσίθεος ανακοίνωσε, στις 18 Νοεμβρίου 1966, κατά την Διαρκή Ιερά 

Σύνοδο της Σερβικής Εκκλησίας, το αίτημα αυτοκεφάλου από την Σερβική Ορθόδοξη 

Εκκλησία. Ενημέρωσε ότι είχε τεθεί η απόφαση αυτή στο Εκτελεστικό Συμβούλιο της 

«Μακεδονίας»
68

, και ότι τους ανακοινώθηκε «ότι δεν σφάλλουν που ζητούν το εκκλησιαστικό 

αυτοκέφαλο». Η άρνηση της Σερβικής Ιεραρχίας ήταν κατηγορηματική με την απόφαση 44 της 

24 Μαΐου 1967. Το Σερβικό Πατριαρχείο επέμενε σε ένα αυτόνομο καθεστώς, υπό την άμεση 

εποπτεία του. Οι πολιτικοί και εκκλησιαστικοί φορείς στα Σκόπια, ωστόσο, προχώρησαν μόνοι 

τους στην ανακήρυξη του αυτοκεφάλου της «Μακεδονικής Εκκλησίας».
69

 

 

2.4 Το Σχίσμα  

Από τα αποστολικά χρόνια μέχρι την εποχή του Σχίσματος οι Χριστιανοί 

αντιλαμβανόντουσαν την ενότητά τους, ως ενότητα της πίστεως. Θεωρούσαν όμως αυτονόητο 

το δικαίωμα κάθε τοπικής Εκκλησίας να εκφράζει την κοινή αυτή πίστη στη δική της γλώσσα, 

με το δικό της λειτουργικό τυπικό. Αυτή η ποικιλία των  γλωσσών και των θεολογικο-
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πολιτιστικών παραδόσεων δεν εμπόδιζε  με  κανένα τρόπο  την ύπαρξη και πρακτική  εκδήλωση  

της  εκκλησιαστικής ενότητας. Έτσι,  τον 2ο αιώνα, ο άγιος Ειρηναίος μιλά περί μιας  και  της  

ίδιας αποστολικής Παραδόσεως «φυλασσόμενης επιμελώς» στη Ρώμη, τη Σμύρνη, την Έφεσο
70

. 

Αργότερα, όταν οι χριστιανολογικές έριδες διέσπασαν την ενότητα της Ανατολικής 

Εκκλησίας η κατάσταση αυτή άρχισε να μεταβάλλεται. Οι κοπτικές, συριακές και αρμενικές 

Εκκλησίες – δηλαδή, το μεγαλύτερο μέρος των μη Ελλήνων Χριστιανών της Ανατολής - 

ακολούθησαν τους κήρυκες του Μονοφυσιτισμού. Και οι Ορθόδοξες Εκκλησίες, όσες, δηλαδή, 

παρέμειναν πιστές στη διδασκαλία της Συνόδου της Χαλκηδόνας (Δ' Οικουμενικής), 

συσπειρωμένες γύρω από τη Ρώμη και την Κωνσταντινούπολη, είδαν την ακτινοβολία τους να 

περιορίζεται μόνο στον ελληνολατινικό κόσμο. Η ενότητα όμως  αυτή διασπάστηκε ως συνέπεια 

του σχίσματος μεταξύ Παλαιάς και Νέας Ρώμης (1054). Ακολούθησε  το σχίσμα της Δύσης 

(1572) και «διαμελισμός» της Ανατολής σε Αυτοκέφαλες Εκκλησίες και εμφάνιση στο 

προσκήνιο του εκκλησιολογικού εθνοφυλετισμού.
71

  

2.4.1 Το Βουλγαρικό ζήτημα  

Στις  αρχές του 19
ου 

αι., οι Βούλγαροι  άρχισαν να δείχνουν τα πρώτα σημάδια εθνικής 

αφύπνισης. Συνειδητοποίησαν  ότι η εθνική τους συγκρότηση θα μπορούσε ευκολότερα να 

προκύψει μέσω της ανασυγκροτήσεως της Βουλγαρικής Εκκλησίας, η οποία θα υπηρετούσε 

πολλαπλούς στόχους. Έτσι, η Βουλγαρική Εκκλησία, αποκομμένη σε μεγάλο βαθμό από το 

πνευματικό της  ρόλο,  θα γινόταν το εθνικό  όχημα, διά μέσου του οποίου οι Βούλγαροι θα 

υλοποιούσαν το εθνικό τους όραμα για εθνική αποκατάσταση. 

Έτσι, το 1844 με υπόμνημά τους προς την Υψηλή Πύλη ζητούν να έχουν στις επαρχίες 

τους ιερείς από την εθνότητά τους, να ιδρύουν δικά τους σχολεία, να τυπώνουν βιβλία και 

εφημερίδες στη γλώσσα τους, να έχουν τη δική τους εκκλησία στην Κωνσταντινούπολη. Η 

ενέργεια αυτή δεν είχε  αρχικά  κανένα αποτέλεσμα. Τελικά, μετά από συντονισμένες ενέργειες 

των Βουλγάρων της Κωνσταντινούπολης,  κτίστηκε βουλγαρικός  ναός στην Πόλη το 1849, 
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 Ι. Μαγέντροφ, «Παράδοση της Εκκλησίας και Παραδόσεις των ανθρώπων»,  από τη διαδικτυακή διεύθυνση 

www.oodegr.com/oode/orthod/provlimata/parad_magendorf1.htm (ημερομηνία ανάρτησης: 2-11-2011).  
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 Σ. Δεσπότης, Σημειώσεις παραδόσεων Η Ορθοδοξία τον 21
ο
 αιώνα, στη διαδικτυακή διεύθυνση: 

www.soctheol.uoa.gr/despotis/greek2006/page3/files/page3_10.doc (ημερομηνία αναρτησης: 29-10-11) 
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αφιερωμένος στον Άγιο Στέφανο,  με την βοήθεια και του Οικουμενικού Πατριαρχείου
72

.  

Το Πάσχα του 1860, η Βουλγαρική Εκκλησία αποσχίστηκε από το Οικουμενικό 

Πατριαρχείο και αυτό, με τη σειρά του, προχώρησε σε καθαίρεση των ανταρτών ιερωμένων, 

αλλά για να ικανοποιήσει τους Βουλγάρους προέβη σε κάποιες παραχωρήσεις,  όπως:  να 

προτιμάται βουλγαρικής καταγωγής αρχιερέας σε καθαρώς βουλγαρικές επαρχίες, να ιδρυθεί 

βουλγαρική θεολογική σχολή, να χρησιμοποιείται η βουλγαρική γλώσσα στα βουλγαρικά 

σχολεία και στις βουλγαρικές επαρχίες η τέλεση της θεία λειτουργίας να γίνεται στη βουλγαρική 

γλώσσα. Οι αποφάσεις της Συνόδου όμως δεν ικανοποίησαν τους Βουλγάρους. 

Το 1861 υπέβαλαν στην Υψηλή Πύλη σχέδιο οκτώ (8) άρθρων για την επίλυση του 

προβλήματος.  Οι Βούλγαροι προσέδιδαν απροκάλυπτα στον εκκλησιαστικό τους αγώνα 

φυλετικό χαρακτήρα, γι’  αυτό και  η  νέα προσπάθεια συμβιβασμού το 1862 απέτυχε.  

Το 1879 ο Σουλτάνος εξέδωσε Φιρμάνι με το οποίο ιδρυόταν ανεξάρτητη Βουλγαρική 

Εκκλησία. Αυτό περιείχε έντεκα (11) άρθρα. Επικεφαλής της Εκκλησίας ορίστηκε ο Έξαρχος. Το 

10
ο
  άρθρο όριζε ότι ήταν δυνατόν να ενταχθεί στην Εξαρχία οποιαδήποτε επαρχία του 

Οικουμενικού Πατριαρχείου, αρκεί τα δύο τρίτα των κατοίκων να  επιθυμούσε κάτι τέτοιο. Το 

σκανδαλώδες αυτής της ιστορίας  ήταν ότι μια αλλόθρησκη Κυβέρνηση «ίδρυσε» μία νέα 

Ορθόδοξη Εκκλησία μέσα στους κόλπους του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Προβλήματα με τις 

εξελίξεις αυτές είχαν και οι Σέρβοι, γιατί έχαναν και αυτοί δικές τους επαρχίες. 

2.4.2 Η Σύνοδος της Κωνσταντινούπολης του 1872 

Τον Σεπτέμβριο του 1872, η Μεγάλη Σύνοδος της Κωνσταντινούπολης  αποκήρυξε τον 

«εθνοφυλετισμό», διότι παραβίαζε την διδασκαλία του Ευαγγελίου  και τους ιερούς κανόνες 

(επικαλούμενο 12 ιερούς κανόνες). Η Σύνοδος επεσήμανε ότι  με τον φυλετισμό εισάγεται 

«ιουδαϊκή τις αποκλειστικότης» στην Ορθοδοξία και ο «φυλετικός εγωισμός» δεν επιτρέπει την 

συνεργασία μεταξύ των Εκκλησιών
73

 διαταράσσοντας έτσι την κανονική τάξη και την ενότητα 

της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Εξάλλου, όλες οι Εκκλησίες που είχαν συσταθεί ήταν τοπικές και 
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 Γ.-Ν. Λόης, «Ο αντίκτυπος της ιδρύσεως της Βουλγαρικής Εξαρχίας (1870) στο πριγκιπάτο της Σερβίας», 

(Εκκλησιολόγος Πατρών,  Νοέμβριος 2008 ανάτυπο), σ. 3. 
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 Ν. Ντάλντας, «Τοπική και όχι «φυλετική» Εκκλησία,», στο  Η Ορθόδοξη «Διασπορά» στη Δύση, (Πάτρα: Έκδοση 

ΕΑΠ, 2001), τόμ. Α , σ 27.  
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ελάμβαναν  την προσωνυμία τους από  το όνομα της πόλης  ή της χώρας και όχι από την εθνική 

καταγωγή των πιστών της. Οι Πατέρες της Εκκλησίας στις Συνόδους εμφανίζονται ως 

εκπρόσωποι της Εκκλησίας στην οποία προΐστανται. 

Με τον «Όρο»» της Συνόδου του 1872, σύμφωνα με τον οποίο καταδικαζόταν ο 

εθνοφυλετισμός ως αίρεση και οι οπαδοί της ως σχισματικοί
74

, συμφώνησαν όλα σχεδόν τα 

Πρεσβυγενή Πατριαρχεία
75

, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή βούλησή τους  να μην «μολυνθεί» η 

Ορθοδοξία  από τον  ιό του εθνικισμού και να διασφαλιστεί η ενότητά της.   

2.4.3 Η λύση που δόθηκε 

Μετά το τέλος των Βαλκανικών πολέμων και τη συνθήκη του Βουκουρεστίου το 1913, 

που «έλυσε» τα ενδοβαλκανικά προβλήματα σύμφωνα με τις επιθυμίες των νικητών, οι επαρχίες 

Αχρίδας, Δεβρών, Βελεσσών και Σκοπίων περιήλθαν στη δικαιοδοσία της Σερβικής Εκκλησίας. 

Το 1922 το Οικουμενικό  Πατριαρχείο επικύρωσε αυτήν την ένωση και εξέδωσε το Συνοδικό 

Τόμο «περί Ανασυστάσεως του Σερβικού Πατριαρχείου». Τελικά το 1945 ήρθη το σχίσμα με την 

Βουλγαρική Εκκλησία  και λίγες μέρες αργότερα με τον Πατριαρχικό και  Συνοδικό Τόμο 

παραχωρείται το Αυτοκέφαλο στη Βουλγαρική Εκκλησία. Τέλος, το 1961 στην Α΄ Πανορθόδοξο 

διάσκεψη στη Ρόδο, ο Πατριάρχης Αθηναγόρας παραχώρησε τον τίτλο του Πατριάρχη στον 

Έξαρχο πάσης Βουλγαρίας Κύριλλο
76

.  

2.4.4 Το «Μακεδονικό ζήτημα» 

Το λεγόμενο «Μακεδονικό ζήτημα», που θεωρείται μέρος του Ανατολικού ζητήματος, 

όπως αυτό προσδιορίστηκε ιστορικά,  αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα, τα οποία  

ταλανίζουν την Βαλκανική εδώ και δύο περίπου αιώνες. Κατά καιρούς μάλιστα, έχει οδήγησει 

σε κρίση τις διακρατικές σχέσεις  όλων σχεδόν των βαλκανικών χωρών και ειδικότερα της  

                                                 
74

 Α. Αγγελόπουλος,  Το εκκλησιαστικό καθεστώς των Μητροπόλεων της Βορείου Μακεδονίας από του 1913 μέχρι 

σήμερον, Περιοδικό «Μακεδονικά», Τόμος 15
ος

 (Θεσσαλονίκη 1975) 
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 Γ. - Ν. Λόης, «Ο αντίκτυπος της ιδρύσεως της Βουλγαρικής Εξαρχίας (1870) στο πριγκιπάτο της Σερβίας», 

(Εκκλησιολόγος Πατρών  Νοέμβριος 2008 ανάτυπο), σ.20 
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Ελλάδας, της Γιουγκοσλαβίας και της Βουλγαρίας
77

. Προέκυψε τον 19
ο
 αιώνα λόγω της 

εθνολογικής σύνθεσης της περιοχής, σε συνδυασμό με τις αντίρροπες εθνικές κινήσεις και  τις 

αλληλοσυγκρουόμενες βλέψεις των βαλκανικών κρατών.  

Με τη συνθήκη του Νεϊγύ (Νοέμβριος 1919) είχε θεωρητικά κλείσει το «Μακεδονικό» 

«μοιράζοντας» την περιοχή της Μακεδονίας μεταξύ των τριών όμορων βαλκανικών κρατών (Η 

Ελλάδα πήρε το 51,57%, η Βουλγαρία  το 10,11% και το Βασίλειο των Σέρβων, Κροατών και 

Σλοβένων το 38,32%)
78

. Το Βασίλειο των Σέρβων, Κροατών και Σλοβένων, το οποίο ιδρύθηκε 

το 1918,  συμπεριέλαβε ένα μέρος της Μακεδονίας, το οποίο ονόμασε «Νότια Σερβία» και τους 

κατοίκους της νότιους Σέρβους. Λίγα χρόνια αργότερα, συγκεκριμένα το έτος 1929, 

μετονομάσθηκε σε Βασίλειο της Γιουγκοσλαβίας και διαιρέθηκε σε εννιά διοικήσεις, μία εκ των 

οποίων ήταν και η Vardarska Banovina, δηλ. η διοίκηση του Βαρδάρη, η περιοχή των Σκοπίων. 

Έτσι, μέχρι και το Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο η περιοχή της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας 

της Μακεδονίας (π.Γ.Δ.Μ.) αποτελούσε μέρος του Σερβικού κράτους και ονομαζόταν Νότια 

Σερβία ή Vardarska Banovina και κανένας δεν είχε μιλήσει για «μακεδονικό» έθνος και 

«Μακεδόνες».  

           Όλα αυτά όμως μέχρι τη σύνοδο στο Jajce, όταν το Νοέμβριο του 1943 στην ομώνυμη 

πόλη της Βοσνίας το Αντιφασιστικό Συμβούλιο Εθνικής Απελευθέρωσης της Γιουγκοσλαβίας 

αποφάσισε την οργάνωση της χώρας σε ομοσπονδιακή βάση. Αφού  αναγνώρισε αρχικά   την 

ύπαρξη «Μακεδονικού έθνους»,  προχώρησε στη συνέχεια στην  ίδρυση αντίστοιχου αυτόνομου 

«Μακεδονικού» κράτους, της «Λαϊκης Δημοκρατίας της Μακεδονίας». που  θα υπαγόταν  στην 

κεντρική κυβέρνηση του Βελιγραδίου.  

2.4.5 «Ανάλογη»  η περίπτωση της Εκκλησίας των Σκοπίων με αυτήν της 

Βουλγαρικής Εκκλησίας. 

Ο Τίτο, ηγέτης της Γιουγκοσλαβίας, υποκίνησε και προσπάθησε να επιβάλει μια 

«αυτόνομη» τοπική Εκκλησία. Ο βασικότερος όρος για την απόκτηση της εκκλησιαστικής 

ανεξαρτησίας υπήρξε η εθνική ιδιαιτερότητα, ο παράγοντας  «έθνος». Έτσι, τον  Οκτώβριο του 
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διεύθυνση: http://palio.antibaro.gr/national/lohs_makedoniko.php (ημερομηνία ανάκτησης: 2-11-2011).  
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1943 ρίχτηκε ο σπόρος μιας τεχνητής  προσπάθειας εθνογένεσης με στοιχεία παραλογισμού, 

αφού βάφτισε  με ελληνικό όνομα  και χάριζε ελληνικά σύμβολα σε ένα τμήμα Σλάβων, για να 

αποτρέψει την ένωσή τους με τις γειτονικές μεγαλύτερες και ισχυρότερες σλαβικές ομάδες. 

Επίσης, ο Κροάτης Τίτο επιδίωκε την σμίκρυνση της Σερβίας και την αποκοπή  των φτερών  του 

σερβικού  μεγαλοϊδεατισμού
79

. Με «όχημα» και σ΄ αυτήν την περίπτωση το Αυτοκέφαλο της  

Εκκλησίας των Σκοπίων, η οποία στηριζόταν αποκλειστικά σε πλαστά εθνοφυλετικά κριτήρια, 

επιδιώχθηκε να υπηρετηθούν πολιτικο – κοινωνικές σκοπιμότητες. Συνεπώς, ο Όρος της 

Συνόδου του 1872 σχετίζεται άμεσα  με την ανακήρυξη του αυτοκεφάλου της Εκκλησίας των 

Σκοπίων, επειδή  και στη  περίπτωση αυτή η ανακήρυξη συνδέεται με την αίρεση του 

εθνοφυλετισμού, όπως θα διαφανεί ευκρινέστερα στην ανάλυση που θα ακολουθήσει με 

θεραπαινίδα μας την Ιστορία. 

2.5 Εθνοφυλετισμός 

Το 1872 το Οικουμενικό Πατριαρχείο καταδίκασε τον φυλετισμό ως αίρεση. Πριν όμως 

εξετάσουμε το κείμενο της καταδίκης αυτής, θα πρέπει να δούμε τα γεγονότα που προηγήθηκαν, 

καθώς επίσης και όσα επακολούθησαν από την απόφαση αυτή, που συντονίζονταν προς την 

έξαρση του εθνοφυλετισμού, ο οποίος στην πραγματικότητα είναι αναίρεση της Ρωμιοσύνης
80

.  
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 «Μακεδονίας, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της –», Πάπυρος Λαρούς Μπριτάνικα, Εκδοτικός 

Οργανισμός Πάπυρος,  τόμος 40, σ. 76 
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 Με τον όρο Ρωμιοσύνη η λαϊκή ελληνική παράδοση αναφέρεται στον οικουμενικό ελληνορθόδοξο χριστιανισμό, 

και πιο συγκεκριμένα στα μέλη αυτού. Πρόκειται για έναν κοινωνικά αποδεκτό όρο. 

Β. Κ. Στεφανίδου, Εκκλησιαστική Ιστορία, Αθήναι 1948, σελ. 345, 443-444. Εις τα εν προκειµένω θέµατα ο Β. Κ. 

Στεφανίδης, ευρίσκεται ισχυρώς υπό την επίδρασιν της ευρωπαϊκής θεωρήσεως των περί Ρωµιοσύνης θεµάτων και 

βλέπει την ιστορίαν του πατριαρχείου της Πρεσβυτέρας Ρώµης υπ' αυτό το πρίσµα· ούτω δεν διακρίνει δια την 
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δηλαδή τους υπ’ αυτού λεγόµενους Βυζαντινούς και δέχεται ασυζητητί την φραγκικήν προπαγάνδαν ότι οι 

Τευτονοφράγκοι βασιλείς και τα µοναχικά τάγµατα των Λατινοφράγκων έσωσαν το πατριαρχείον της Ρώµης από 

µίαν δήθεν ηθικήν και εκκλησιαστικήν κατάπτωσιν. Ούτε καν φαντάζεται ότι εις την πραγµατικότητα πρόκειται 

περί αρπαγής του πατριαρχείου της Ρώµης υπό των Φράγκων και της βιαίας µεταβιβάσεως του πατριαρχείου 

τούτου από της Ρωµηοσύνης εις την Φοαγκοσύνην. Επίσης, ενώ επαινεί τον εν προκειµένω νέον µοναχισµόν των 

Φράγκων (π.χ. σελ. 485 - 491), υποτιµά ολοκλήρως τον µοναχισµόν της Ρωµηοσύνης τον οποίον και αγνοεί και 
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Συγκεκριμένα, της ιστορικής αποφάσεως αυτής, προηγήθηκαν η επανάσταση της Ελλάδος, 

η Βουλγαρική εξαρχία, και ακολούθησε σαν συνέπεια όλων αυτών των ιδεολογιών η κατάληψη 

του Ρωμαίϊκου Πατριαρχείου της Αντιοχείας από τους Άραβες, αφού, κατόπιν ρωσικής 

επεμβάσεως, υποδαυλίστηκε ο εθνικισμός των Αράβων, καθώς και των Βουλγάρων. 

α) Κατά την διάρκεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας υπήρχε ανεπτυγμένη η τάση των 

υποδούλων Ρωμίων για την απελευθέρωσή τους, και την εκ νέου ανασύσταση της Ρωμαϊκής 

αυτοκρατορίας, του λεγομένου Βυζαντίου. Την ιδέα αυτή καλλιεργούσε έντονα το Οικουμενικό 

Πατριαρχείο, αλλά και όλοι όσοι διαπνέονταν από βαθιά ρωμαίϊκη συνείδηση. Έτσι και κατά τις 

παραμονές της Ελληνικής επαναστάσεως, κυριαρχούσε η αντίληψη ότι «ήταν δυνατόν η 

Οθωμανική αυτοκρατορία να αλωθή εκ των έσω από τους Έλληνες με την πάροδο του χρόνου, 

βαθμιαία και ειρηνικά, σύμφωνα με το ιστορικό προηγούμενο του ανατολικού τμήματος της 

ρωμαϊκής αυτοκρατορίας»
81

. Μέσα στην προοπτική αυτή, πρέπει να τοποθετηθούν τα 

κηρύγματα του Ρήγα Φεραίου, των κολυβάδων Πατέρων και ακόμη του λαού που συμμετείχε 

στην Επανάσταση
82

. 

Όμως οι Φράγκοι είχαν διαφορετικά σχέδια, αφού απέβλεπαν κυρίως στην κατάργηση του 

οράματος της αναβίωσης της Ρωμιοσύνης. Και αφού δεν πέτυχαν την τελική καταστροφή της 

Ρωμιοσύνης με τις σταυροφορίες και την Φραγκοκρατία, ούτε με τους μισσιοναρίους και όλες 

τις δυτικές θρησκευτικές προπαγάνδες, «έμενε η λύση του εθνικού κράτους, για να επιτύχει ο 

βασικότερος στόχος της Φραγκιάς από το σχίσμα και εδώ». 

Καλλιεργήθηκε έντονα η θεωρία ότι όλες οι ρωμαίϊκες εθνότητες ήταν υποδουλωμένες 

στους Βυζαντινούς. Έτσι αναπτύχθηκε ο εθνικισμός «και προωθήθηκε η σύσταση μικρών 

εθνικών κρατών, με βάση τη διάλεκτο - γλώσσα, με παράλληλη κατάλυση της μακραίωνης 

συνειδησιακής τους ενότητας». 

Τα σχέδια των Φράγκων για την ανασύσταση του Ελληνικού Κράτους προωθήθηκαν 

σημαντικά από τον «πατριάρχη» του ελληνικού διαφωτισμού, Αδαμάντιο Κοραή. Επηρεασμένος 

από τον αντιβυζαντινισμό που είχε επικρατήσει στον δυτικό χώρο, από το μίσος των Φράγκων, 

                                                                                                                                                             
παρερµηνεύει. Ο Στεφανίδης είναι από τα κλασσικά παραδείγµατα του Νεογραικυλισµού, δηλαδή της πνευµατικής 

καθυποτάξεως εις τους Ευρωπαίους. 
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απέβλεπε στην ανασύσταση της αρχαίας Ελλάδος και στην αναβίωση του πολιτισμού της, που 

όμως, όπως έλεγε, είχε φθαρεί από τον «βυζαντινισμό και τον τουρκισμό». Κατά τον Κοραή η 

Ελλάδα έπρεπε να εξευρωπαϊστεί. Αυτή είναι η περίφημη αρχή της μετακένωσης, σύμφωνα με 

την οποία, όλος ο ευρωπαϊκός πολιτισμός ήταν στην βάση του ελληνικός, και επομένως αυτός ο 

πολιτισμός πρέπει να επανέλθει στην κοιτίδα του, την Ελλάδα, να περάσει δηλαδή «από τα 

κοφίνια των αλλογενών εις τα κοφίνια των Ελλήνων»
83

.  

Όμως η πραγματικότητα ήταν ότι και οι κάτοικοι της Ελλάδος, κατά την διάρκεια της 

Τουρκοκρατίας, όπως και οι κάτοικοι άλλων περιοχών, είχαν έντονα ανεπτυγμένη την 

συνείδηση ότι είναι Ρωμιοί, δηλαδή Έλληνες, που όμως ανήκουν στην Ρωμαίικη αυτοκρατορία. 

Στην συνείδησή τους δεν υπήρχε διάσταση μεταξύ των Ελλήνων και των Ρωμιών. Επίσης, δεν 

μπορούσαν να ξεχωρίσουν τους αρχαίους μεγάλους έλληνες φιλοσόφους από τους Πατέρες της 

Εκκλησίας. Με αυτήν την προοπτική έκαναν την επανάσταση, γι’ αυτό και μετά από αυτήν 

υπήρχε η μεγάλη ιδέα, η ανασύσταση όλου του Ρωμαίϊκου. 

Η Φραγκική όμως προπαγάνδα, που απέβλεπε στην μη αναβίωση της Ρωμαίϊκης ιδέας, 

φαίνεται εκτός των άλλων και από δύο γεγονότα. 

Το πρώτο είναι η προσπάθεια να επικρατήσει ο όρος Έλληνες και να καθορισθεί η 

ετυμολογία του, αφού βέβαια αντιπαρατεθεί προς το Ρωμιός. Την προσπάθεια αυτή την 

βλέπουμε καθαρά στις συζητήσεις που έγιναν στην επαναστατούμενη Ελλλάδα, σχετικά με το 

Σύνταγμα. Γίνεται δηλαδή μεγάλη συζήτηση για να καθορισθεί ποιοί ακριβώς πρέπει να 

θεωρούνται Έλληνες. Η μελέτη των συνταγμάτων και των σχετικών συζητήσεων στις 

εθνοσυνελεύσεις της επαναστατημένης Ελλάδος αποδεικνύει ότι Έλληνες θεωρούνται όσοι 

κατοικούν μόνιμα στον χώρο της Ελλάδος και πιστεύουν στον Χριστό. Αυτοί μπορεί να είναι 

είτε αυτόχθονες, είτε ετερόχθονες, που όμως αγωνίστηκαν για την ελευθερία και 

πολιτογραφήθηκαν στο Ελληνικό Κράτος. Αυτό σημαίνει ότι έξω από την Ελλάδα δεν υπάρχουν 

Έλληνες. Σαφώς, λοιπόν, γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ Ελλήνων και Ρωμιών και οπωσδήποτε 
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φαίνεται καθαρά η φραγκική προπαγάνδα να αποξενωθούν οι Έλληνες από τους Ρωμιούς, ώστε 

να μην υπάρχει και η παραμικρή κίνηση για την ανασύσταση της Ρωμαίϊκης Αυτοκρατορίας
84

. 

Το δεύτερο γεγονός είναι η απόσχιση της Εκκλησίας της Ελλάδος από το Οικουμενικό 

Πατριαρχείο. Πρόκειται πραγματικά για την θλιβερή ιστορία του ελλαδικού αυτοκεφάλου, το 

οποίο δυστυχώς μιμήθηκαν μετά και άλλες Ορθόδοξες Εκκλησίες που αποσχίσθηκαν από το 

Οικουμενικό Πατριαρχείο. Και βέβαια θα μπορούσε να δοθεί από το Πατριαρχείο στην 

Εκκλησία της Ελλάδος το αυτοκέφαλο μετά την απελευθέρωση, αλλά αυτό έπρεπε να γίνει 

κατόπιν συμφωνίας και με ομαλές συνθήκες και όχι με βίαιες ενέργειες και μάλιστα μέσα στην 

όλη νοοτροπία των Ελλήνων διαφωτιστών, κυρίως των απόψεων του Αδαμαντίου Κοραή. Το 

θλιβερό στην περίπτωση αυτή είναι ότι χρησιμοποιήθηκε η Εκκλησία για την έξαρση και 

ανάπτυξη του εθνοφυλετισμού. Αυτό είναι φοβερό, αν σκεφθεί κανείς ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία 

δεν μπορεί να είναι εθνική με την άποψη του εθνικισμού, αφού στην πραγματικότητα είναι 

υπερεθνική. 

Έτσι, λοιπόν, η ελληνική επανάσταση, παρά τα ευεργετικά της αποτελέσματα, παρά την 

ελευθερία από την τυραννία των Τούρκων, εν τούτοις ανέπτυξε και την αίρεση του 

εθνοφυλετισμού, δηλαδή του εθνικισμού. Στην πραγματικότητα ήταν άρνηση της Ρωμιοσύνης, 

εντεταγμένη στα σχέδια των Φράγκων για την αναβίωση των μικρών εθνικών κρατιδίων. Είναι 

πολύ χαρακτηριστικός ο λόγος του Toynbee ότι οι Έλληνες «έκαναν (μέ το ’21) μιάν άφρονη 

ενέργεια και έχασαν ολόκληρη αυτοκρατορία»
85

. 

β) Ο δεύτερος εθνικισμός που αναπτύχθηκε τον ΙΘ΄ αιώνα στα Βαλκάνια ήταν ο 

βουλγαρικός, όπως το βλέπουμε χαρακτηριστικά στην Βουλγαρική Εξαρχία και όσα 

ακολούθησαν από αυτήν. Δεν πρόκειται βέβαια, να αναφερθούμε διεξοδικά στο σοβαρό αυτό 

θέμα, αλλά να τονίσουμε την άποψη ότι και αυτή η κίνηση εντάσσεται στην προσπάθεια 

καταλύσεως και καταργήσεως της Ρωμιοσύνης και της αναπτύξεως του εθνικισμού. 

Είναι γνωστό ότι η ρωσική πολιτική, ενώ μέχρις ενός σημείου υποστήριζε τις ελληνικές 

επαναστάσεις για την πτώση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αργότερα χρησιμοποίησε τους 

Βουλγάρους, στους οποίους ανέπτυξε την εθνική συνείδηση. Ουσιαστικά δεν βοήθησε την 
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επανάσταση και δεν ήθελε την επέκταση του πρώτου, τότε, ελληνικού Κράτους. Είναι 

χαρακτηριστικός ο λόγος του Τσάρου Νικολάου του Α΄, που είπε στον Πρεσβευτή της Αγγλίας 

Σέϋμουρ, όπως τον διατύπωσε ο τελευταίος σε έκθεσή του προς τον Υπουργό των Εξωτερικών 

της Αγγλίας: «Δεν θέλω επιτρέψει ποτέ ούτε απόπειραν ανοικοδομήσεως Βυζαντινής 

Αυτοκρατορίας ούτε τοιαύτην επέκτασιν της Ελλάδος ήτις να καταστήσει αυτήν ισχυρόν 

Κράτος»
86

. Επομένως η ρωσική πολιτική είναι συντονισμένη στην όλη τότε δυτική πολιτική για 

την ανάπτυξη μικρών εθνικών κρατιδίων και την κατάργηση της ιδέας περί ανασυστάσεως της 

Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. 

Κατά τον Ρωσοτουρκικό πόλεμο του 1827, οι Ρώσοι συνάντησαν βορείως του Αίμου έναν 

αγροτικό λαό που μιλούσε μια γλώσσα που έμοιαζε με την δική τους. Οι περισσότεροι από 

αυτούς όταν ρωτήθηκαν τί είναι απήντησαν ότι είναι Ρωμιοί. Ωστόσο οι Ρώσοι μελέτησαν το 

θέμα και αποκάλυψαν ότι ήταν απόγονοι των παλαιών Βουλγάρων, που όμως είχαν 

εκρωμαϊσθεί, και απεφάσισαν να τους αναπτύξουν την εθνική τους συνείδηση για να τους 

χρησιμοποιήσουν για την επιτυχία των σχεδίων τους, να κατέλθουν στο Αιγαίο. 

Βέβαια, πρέπει να λεχθεί ότι και προηγουμένως είχαμε προσπάθειες αναπτύξεως της 

εθνικής συνειδήσεως των Βουλγάρων. Κυριότερος εκπρόσωπος θεωρείται ο βουλγαρικής 

καταγωγής μοναχός Παΐσιος, ο οποίος στον πρόλογο σχετικού βιβλίου του γράφει τα εξής: 

«Βούλγαρε, μάθε να γνωρίζης την φυλήν σου και την γλώσσαν σου. Αγάπα την πατρίδα σου και 

απόθανε δι’ αυτήν. Προσπάθησε να διδαχθής πώς ήτο ωργανωμένος ο λαός σου, μάθε ότι είχες 

Βασιλείς, Πατριάρχας και Αγίους. Οι Έλληνες και οι Σέρβοι μας εμπαίζουν διότι είμεθα 

ταπεινής καταγωγής άνευ Τσάρων, Πατριαρχών και Αγίων, άνευ Ιστορίας. Εγώ όμως δια τούτο 

αγωνίζομαι να αποδείξω το εναντίον και γράφω την ιστορίαν ταύτην»
87

. 

Δυστυχώς και στην περίπτωση αυτή η Εκκλησία, που από την φύση της είναι υπερεθνική, 

χρησιμοποιήθηκε για να προωθήσει τα εθνικιστικά σχέδια των Βουλγάρων. Η δυσαρέσκεια του 

Σουλτάνου για την Κρητική επανάσταση και η επιθυμία του να εκδικηθεί τους Έλληνες έγινε 

εκμεταλλεύσιμο υλικό από την ρωσική πολιτική και έτσι εκδόθηκε Φιρμάνι με το οποίο 
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ιδρυόταν ανεξάρτητη Βουλγαρική Εξαρχία και για πρώτη φορά αναγνωριζόταν βουλγαρική 

εθνότητα. Ταυτόχρονα χορηγείται άδεια για την ίδρυση Σχολείων. 

Τότε, σε πολλές περιοχές παρατηρήθηκε έντονη δράση των Βουλγάρων για την ανάπτυξη 

της μεγάλης Βουλγαρίας. Η Βουλγαρική Εξαρχία ιδρύθηκε το 1870. Δεν πρόκειται να 

μελετήσουμε εδώ όλο το πρόβλημα που δημιουργήθηκε, αλλά να δούμε μερικά χαρακτηριστικά 

σημεία από την δράση των Βουλγάρων, όπως διασώθηκαν στον κώδικα αλληλογραφίας του 

Μητροπολίτου Βοδενών (Εδέσσης) Αγαθαγγέλου. Ο Κώδιξ αυτός, μετά από περιπετειώδη 

περιπλάνηση, τελικά εκδόθηκε και αποτελεί σοβαρό αρχειακό υλικό για την μελέτη των 

βιαιοπραγιών της Βουλγαρικής Εξαρχίας στην περιοχή της Μητροπόλεως Βοδενών. 

Το πρώτο σημείο που φαίνεται καθαρά από την μελέτη του Κώδικα είναι ότι στα Βοδενά 

υπήρχαν λίγοι βουλγαρίζοντες, οι οποίοι δημιουργούσαν πολλά προβλήματα στους ήσυχους 

κατοίκους της πόλης και της επαρχίας αυτής. Σε μια επιστολή λέγεται: «η Κοινότης της πόλεως 

Βοδενών έβλεπεν, ότι ως εκ της των ταραχών των εκάστοτε προκαλουμένων υπό των ολίγων 

ενταύθα οπαδών του βουλγαρισμού...»
88

. Το κακό του βουλγαρισμού ήλθε στα Βοδενά με την 

οικογένεια Τζανεσαίων την 11ην Νοεμβρίου 1858. Γι’ αυτό χαρακτηρίζεται «μόλυσμα» και 

αλλού «βουλγαρικόν μόλυσμα». Η επαρχία ήταν ήσυχη και ειρηνική και δεν υπήρχε κανένα 

πρόβλημα. Αυτό σημαίνει ότι όλοι αναγνώριζαν το Οικουμενικό Πατριαρχείο, το οποίο είχε 

υπερεθνικό χαρακτήρα. Μάλιστα πληροφορούμαστε ότι η ανάγνωση στις Εκκλησίες των 

Βοδενών της καθαιρέσεως του Χατζή Παύλου, βουλγαριστού ιερέως που δημιουργούσε πολλά 

προβλήματα, έγινε «μέ γενική και ενθουσιώδη ευχαρίστηση των χριστιανών, και χωρίς να 

συμβεί καμμία ταραχή υπό των βουλγαριστών...». 

Δεν πρέπει να υποθέσει κανείς ότι οι απόψεις αυτές του Βοδενών Αγαθαγγέλου είναι 

αποκλειστικά δικές του εκτιμήσεις, και ότι υπερβάλλονται τα πράγματα, γιατί και από άλλες 

μαρτυρίες φαίνεται ότι πραγματικά οι βουλγαριστές ήταν ελάχιστοι και απομονώθηκαν από τους 

φιλήσυχους κατοίκους της πόλης, που υπάκουαν στο Πατριαρχείο και είχαν συνείδηση της 

Ρωμιοσύνης. Χαρακτηριστική είναι η επιστολή που απέστειλαν οι κάτοικοι της πόλης Βοδενών 

στο Οικουμενικό Πατριαρχείο τη 10
η
 Φεβρουαρίου 1872, στην οποία ομολογούσαν ότι ανήκουν 
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στο Ρωμαίικο Πατριαρχείο και δεν επιθυμούν να συμπεριληφθούν στην Βουλγαρική Εξαρχία. Η 

επιστολή έχει ως εξής: 

«Παναγιώτατε, 

Άπαντες εσμέν υποκείμενοι τω ρωμαιικώ πατριαρχείω και υμέτερα πνευματικά τέκνα. Ως 

και άλλοτε επανειλημμένως είχομεν κοινοποιήσει, ούτω, και σήμερον, δια τηλεγράφου ημών 

απάντων, ανηγγείλαμεν τη υψ. Πύλη ότι ουδέποτε θέλομεν παραδεχθή όπως το εν Ορτάκιοϊ 

εδρεύον προσωρινόν βουλγαρικόν συμβούλιον συμπεριλάβη την επαρχίαν ημών εις την εξαρχίαν, 

δια ταύτα απαγγέλλοντες αυτήν την απόφασιν ημών, εξαιτούμεθα τας ευχάς της»
89

. 

Το δεύτερο σημείο από τον κώδικα αλληλογραφίας του Μητροπολίτου Βοδενών 

Αγαθαγγέλου είναι ότι οι βουλγαρίζοντες δρούσαν στην περιοχή εκείνη με την συνεργασία των 

ουνιτών, δηλαδή των παπιστών. Φαίνονται εδώ οι κοινές ενέργειες Φράγκων και Βουλγάρων για 

την μη αναβίωση της Ρωμιοσύνης. Στην Κουμένιτσαν (Γουμένισαν) αποστέλλεται, από τους 

βουλγαρίζοντες, διδάσκαλος για να μάθει στα παιδιά τα Ελληνικά και τα Σερβικά. Ο 

Αγαθάγγελος λέγει ότι «είναι ου μόνον εκ της Βουλγαρικής προπαγάνδας, αλλά και παπιστής»
90

.  

Αλλά και στα Γιαννιτσά υπάρχουν ουνίτες τους οποίους ο Αγαθάγγελος προσπαθεί να 

πλησιάσει και να φέρει στην Εκκλησία. 

Το τρίτο σημείο είναι ότι περιγράφονται με τρόπο ρεαλιστικό όλες οι επεμβάσεις και οι 

βιαιοπραγίες των βουλγαριστών για να προσελκύσουν στην Βουλγαρική Εξαρχία τους 

κατοίκους της περιοχής, ώστε στην συνέχεια να διεκδικήσουν βουλγαρική εθνότητα. 

Επανειλημμένως με την βία καταλαμβάνουν τον Ιερό Ναό των αγίων Αναργύρων Βοδενών κατά 

την διάρκεια της νύχτας, αλλά τελικά απομακρύνονται από τους Ρωμιούς κατοίκους της πόλεως. 

Η αγωνία του Αγαθαγγέλου είναι έντονη. Στις επιστολές του διεκτραγωδείται η κατάσταση 

αυτή, καθώς επίσης και οι βίαιες ενέργειες των βουλγαριστών. 

Το τέταρτο σημείο που φαίνεται από τον κώδικα αλληλογραφίας είναι ότι ο Μητροπολίτης 

Βοδενών Αγαθάγγελος κινείται περισσότερο ως Ρωμιός, εντεταγμένος οργανικά μέσα στην 

ρωμαίϊκη ατμόσφαιρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Αυτό φαίνεται από το ότι δεν τον 

ενοχλεί τόσο η γλώσσα και η τοπική διάλεκτος με την οποία θα ψάλλεται η θεία Λειτουργία, 
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όσο η μη αναγνώριση από όλους του Οικουμενικού Πατριαρχείου που εκφράζει την συνείδηση 

του Έθνους των Ρωμιών. 

Οι βουλγαριστές των Βοδενών ζήτησαν από τον Μητροπολίτη Αγαθάγγελο να 

αναγνωρίση τον ιερέα τους, και να τους παραχωρήσει Ιερό Ναό για να τελούν την λατρεία τους 

στη βουλγαρική γλώσσα. Η απάντηση του Μητροπολίτου είναι χαρακτηριστική: «Εις απάντησιν 

δε τοις είπον, ότι πρέπει να αναφερθώσι δι’ αναφοράς των περί τούτου, εν ή πρώτον θα 

δείξωσιν, ότι αναγνωρίζουσι την Εκκλησίαν, συνεπώς δε και εμέ ως κυριάρχην των, και ότι το 

ζήτημά των είναι γλώσσης μόνον ζήτημα και ουχί θρησκευτικόν, και τότε αφού γίνη σύσκεψις 

μετά των προυχόντων της πόλεως, αν θα κριθή εύλογον, ημπορεί να τοις δοθεί άδεια». Φαίνεται 

ότι εκείνο που ενδιέφερε τότε τους Ρωμιούς, δεν ήταν τόσο η γλώσσα, όσο η αναγνώριση του 

Οικουμενικού Πατριαρχείου, επομένως η μη προσχώρηση στον εθνοφυλετισμό, που 

καλλιεργούσε έντονα η Βουλγαρική Εξαρχία. 

γ) Μετά τον ελληνικό και τον βουλγαρικό εθνοφυλετισμό, αναπτύχθηκε και ο αραβικός 

εθνοφυλετισμός, που υποκινήθηκε πάλι από την ρωσική πολιτική για την αφάνιση της ιδέας της 

ανασυστάσεως της Ρωμιοσύνης. Δυστυχώς, η καταδίκη του εθνοφυλετισμού από το 

Οικουμενικό Πατριαρχείο, που έγινε το 1872 και θα αναλύσουμε πιο κάτω, δεν μπόρεσε να 

αποτρέψει και τα γεγονότα που συνδέονται με την έξαρση του αραβικού εθνοφυλετισμού. 

Είναι γνωστό ότι το έτος 1898 εξαναγκάστηκε σε παραίτηση ο τελευταίος Έλληνας 

Πατριάρχης Αντιοχείας, Σπυρίδων και το επόμενο έτος εξελέγη ο πρώτος Άραβας Πατριάρχης 

Αντιοχείας, ο από Λαοδικείας, Μελέτιος. Τα γεγονότα, τα οποία προηγήθηκαν είναι πολύ 

σημαντικά, γιατί είναι καρπός και αποτέλεσμα της αφυπνίσεως του φυλετισμού των Αράβων. 

Περιγράφονται δε πολύ γλαφυρά στο ημερολόγιο του Κωνσταντίνου Μυριανθοπούλου, του 

οποίου ο πατέρας ήταν παιδικός φίλος του Πατριάρχου Αντιοχείας, Σπυρίδωνος. Εκείνη την 

κρίσιμη εποχή ο συντάκτης του ημερολογίου βρέθηκε κοντά στον Πατριάρχη. Το ανέκδοτο 

κείμενό του δημοσιεύθηκε με ικανά εισαγωγικά από τον αείμνηστο Βενέδικτο (Αρχιμ. Παύλο) 

Εγγλεζάκη. Τόσο στο κείμενο του ημερολογίου, όσο και στις εισαγωγικές σημειώσεις 

βρίσκουμε άφθονο υλικό για το θέμα που μας απασχολεί
91

. 
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Δεν θα αναφερθώ διεξοδικά στα γεγονότα που προηγήθηκαν της παραιτήσεως του 

τελευταίου Έλληνα Πατριάρχη Αντιοχείας και της αναρρήσεως του πρώτου Άραβα Πατριάρχη. 

Εδώ θα υπογραμμιστούν μερικά σημεία πανω στο θέμα αυτό, ότι, δηλαδή, ο φυλετισμός 

αποτελεί αίρεση της Ρωμιοσύνης. 

Το πρώτο σημείο είναι ότι, από το έτος 1724 έως την παραίτηση του Πατριάρχου 

Αντιοχείας Σπυρίδωνος, όλοι οι Πατριάρχες αποστέλλονταν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. 

Και αυτό έγινε ύστερα από την ατυχή εκλογή ενός δεδηλωμένου Ουνίτου επισκόπου στον 

Πατριαρχικό θρόνο Αντιοχείας. Με την παρέμβαση αυτή το Οικουμενικό Πατριαρχείο διέσωσε 

την Ορθοδοξία και την οικουμενικότητα.
92

 

Μελετώντας το ημερολόγιο διαπιστώνουμε ότι πραγματικά πολλοί Έλληνες Πατριάρχες 

και Επίσκοποι ενεργούσαν όχι τόσο φυλετικά, αλλά οικουμενικά, υπερεθνικά. Ο 

Μυριανθόπουλος στο ημερολόγιό του διαμαρτύρεται ότι οι Πατριάρχες Αντιοχείας που 

προέρχονταν από τον ιεροσολυμιτικό κλήρο βοηθούσαν περισσότερο από ό,τι έπρεπε τους 

Άραβες Κληρικούς. Για παράδειγμα γράφεται ότι ο Πατριάρχης Ιερόθεος (1850-1885) «έστελλε 

τους υποτρόφους εις την Θεολογικήν Σχολήν της Χάλκης ιθαγενείς, καλώς μεν ποιών, αλλά 

ουδένα Έλληνα». Ο δε Γεράσιμος (1885-1891) «εχειροτόνησε τέσσαρες ιθαγενείς Αρχιερείς, και 

έστειλεν ως υποτρόφους εις Χάλκην άλλους 4, και ουδένα Έλληνα». Δεν αποκλείεται στην 

πληροφορία αυτή να υπάρχει δόση υπερβολής, ίσως και προσωπικού παραπόνου, αλλά πάντως 

δείχνει την πραγματικότητα ότι, έστω και αν ήταν Έλληνες οι Πατριάρχες, δεν είχαν φυλετική 

νοοτροπία και γι’ αυτό ανεδείκνυαν και Άραβες στον αρχιερατικό βαθμό. 

Αυτό διαπιστώνεται από το ότι την εποχή αυτή που μελετάμε (1897-1899) στην διαμάχη 

για την κατάληψη του Πατριαρχικού θρόνου Αντιοχείας από Άραβες, οι περισσότεροι που 

πρωτοστάτησαν ήταν Άραβες Αρχιερείς. Ο διάδοχος του Σπυρίδωνος, ο από Λαοδικείας 

Μελέτιος, είχε προσληφθεί από παιδί στο Πατριαρχείο, όπου έμαθε την ελληνική γλώσσα. Το 

ίδιο συνέβαινε και με άλλους Αρχιερείς. Επίσης είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι ο Σπυρίδων, 

μόλις εξελέγη Πατριάρχης, διόρισε ως Σχολάρχη Δαμασκού τον Άραβα Αρχιμανδρίτη Παύλο, 
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τον οποίο έκανε και Αρχιγραμματέα της Συνόδου. Φαίνεται, από τα λίγα αυτά παραδείγματα, ότι 

δεν ενεργούσαν οι Ρωμιοί Αρχιερείς φυλετικά, αλλά υπερεθνικά. 

Το δεύτερο σημείο που πρέπει να υπογραμμισθεί είναι ότι ο φυλετικός αραβισμός, που 

είχε αρχίσει προηγουμένως, υποδαυλίστηκε τελικά και υποκινήθηκε από την ρωσική πολιτική. 

Στο ημερολόγιο φαίνεται πολύ καθαρά ο ενεργός ρόλος του ρώσου Προξένου Αλεξίου Belyaev, 

ο οποίος, όταν ανέλαβε τα καθήκοντά του, είχε θέσει ως σκοπό την άνοδο ιθαγενούς 

Πατριάρχου στον θρόνο της Αντιοχείας. Θα ήθελα στην συνέχεια να αναφέρω μερικά πρόχειρα 

παραδείγματα στα οποία αποδεικνύεται αυτή η αλήθεια. 

Ο Ρώσος Πρόξενος παρακινούσε τους Αρχιερείς να κηρύξουν έκπτωτο τον Πατριάρχη 

Σπυρίδωνα. «Οι Αρχιερείς εκήρυξαν έκπτωτον τον Πατριάρχην Σπυρίδωνα τη υποκινήσει του 

Ρώσσου Προξένου Αλεξίου Μπηλάγιεφ, όστις σπεύσας μετέβη εις Σεϊδνάγιαν προς επίσκεψιν 

και παραπλάνησιν του Πατριάρχου, όστις όμως δεν εδέχθηκε τούτον». Σε άλλο σημείο, 

αναφέρεται ότι ο Ρώσος Πρόξενος μετέβη «εις το Πατριαρχείον, όπου συνωμίλησε μετά των 

ιθαγενών Αρχιερέων». Άλλοτε σε σχετική συνομιλία με τον Μητροπολίτη Σελευκείας 

«εχειρονόμει, ωσεί επιτάσσων, ίνα γένηταί τι προς διαφώτισιν του λαού, και διεγείρων αυτόν 

κατά των Ελλήνων»
93

. Αναφέρονται πολλές περιπτώσεις, κατά τις οποίες γινόταν θεία 

Λειτουργία με αφορμή κάποια ρωσικά γεγονότα και ότι τα περισσότερα λέγονταν στην ρωσική 

γλώσσα. Κάπου σημειώνεται «Εγένετο δοξολογία προς τιμήν της μητρός του Τσάρου, ής 

μετέσχον μόνον οι ιθαγενείς Αρχιερείς»
94

. 

Η ενεργός δε συμμετοχή της ρωσικής πολιτικής φαίνεται από ένα άλλο χαρακτηριστικό 

γεγονός. Θα το παραθέσω γιατί είναι αρκετά εύγλωττο: «εορτή του Τσάρου Νικολάου. Ο Ρώσος 

Πρόξενος Α. Μπηλάγιεφ προσεκάλεσεν, αντί του κανονικού Τοποτηρητού, τον Λαοδικείας, 

συλλειτουργήσαντα μετά των Σελευκείας και Τύρου και Σιδώνος. Εκήρυξεν ο Επιφανείας. 

Ετελέσθη δοξολογία. Τα πάντα εψάλησαν ρωσσιστί, ιδίως υπό μαθητριών. Κατά την δοξολογίαν 

εχοροστάτησεν ο Αρκαδίας. Μετά ταύτα οι ιθαγενείς Αρχιερείς μετέβησαν εις το Ρωσσικόν 

Προξενείον, και εχαιρέτησαν. Οι ημέτεροι ούτε εις την εκκλησίαν ούτε εις το Προξενείον, αλλ’ 

ετηλεγράφησαν απ’ ευθείας προς τον Τσάρον συγχαρητήρια, καθώς και εις το Οικουμενικόν 

Πατριαρχείον τα γιγνόμενα». 
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Επίσης είναι χαρακτηριστικά δύο γεγονότα τα οποία αποδεικνύουν την ενεργοποίηση της 

ρωσικής πολιτικής στην εκδίωξη του τελευταίου Έλληνος Πατριάρχου Σπυρίδωνος και την 

κατάληψη του Πατριαρχικού θρόνου Αντιοχείας από Άραβα Πατριάρχη. 

Το ένα γεγονός είναι ότι, ενώ η Οθωμανική κυβέρνηση δεν δεχόταν ακόμη να ενθρονισθεί 

ο νέος εψηφισμένος Πατριάρχης, ο ρωσικός στόλος της Μεσογείου έπλευσε στην Βηρυττό και ο 

Ρώσος Ναύαρχος πήγε στην Δαμασκό για να χαιρετήσει τον εψηφισμένο Άραβα Πατριάρχη. 

Αυτό, βέβαια, ήταν μια πράξη που έδειχνε την υποστήριξη της Ρωσίας στον νέο Πατριάρχη. 

Το άλλο γεγονός είναι ότι κατά την ενθρόνιση του νέου Άραβος Πατριάρχου Μελετίου 

παρίστατο ο Ρώσος Πρόξενος, καταλαμβάνοντας σημαντική θέση στον Ναό, λόγω δε της 

επιτυχίας του αυτής βραβεύθηκε από την Ρωσική Κυβέρνηση. Στο ημερολόγιο του 

Μυριανθοπούλου λέγεται: «Η ενθρόνιση έγινε στον Πατριαρχικό Ναό «προεξάρχοντος του 

Ρώσου Προξένου Αλεξίου Μπηλιάγιεφ, όστις, ειρήσθω εν παρόδω, αμειφθείς δι’ όσα διέπραξεν, 

ώστε να εκλεγή ιθαγενής Πατριάρχης Αντιοχείας, προήχθη εις Γενικόν Γραμματέα της εν 

Ρωσσία Παλαιστινείου Εταιρείας»
95

. 

Από όλα αυτά φαίνεται ότι ο εθνοφυλετισμός, είτε είναι ελληνικός, είτε βουλγαρικός, είτε 

αραβικός, είναι διάσπαση της Ρωμιοσύνης και αίρεση της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Δεν είναι 

δυνατόν η φυλή να τίθεται υπεράνω της ενότητας, την οποία διασφαλίζει η ενέργεια του Αγίου 

Πνεύματος μέσα στην Εκκλησία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

3. «ΜΟΕ» 

 

3.1 Η σχισματική Εκκλησία της π.Γ.Δ.Μ.. 

Η «Μακεδονική Ορθόδοξη Εκκλησία» είναι η σχισματική Εκκλησία της π.Γ.Δ.Μ.,  η 

οποία προέκυψε από τη διάσπαση των τριών νοτιότερων επαρχιών της Σερβικής Εκκλησίας, 

δηλαδή των μητροπόλεων Σκοπίων, Ζλετόβου- Στρωμνίτσας, Αχρίδας- Βιτωλίων, τον Οκτώβριο 

του 1958.
96

 

Από το 1922
97

 οι επαρχίες της σημερινής π.Γ.Δ.Μ.. (Νότιας Σερβίας κατά τους Σέρβους) 

και Παλαιάς Σερβίας ανήκαν στο Πατριαρχείο Σερβίας.
98

 Όταν στην διάρκεια του Β΄ 

Παγκοσμίου πολέμου, οι Βούλγαροι κατέλαβαν τη Νότια Σερβία, στα πλαίσια των μέτρων που 

έλαβαν για την προσάρτηση της περιοχής, ήταν η απομάκρυνση των Σέρβων επισκόπων και 

ιερέων και η αντικατάστασή τους από Βουλγάρους. Έτσι ο Σκοπίων Ιωσήφ και Ζλετόβου και 

Στρωμνίτσας Βικέντιος απομακρύνθηκαν. Όταν ολοκληρώθηκε ο πόλεμος, στους 

απομακρυσμένους Σέρβους ιερείς και αρχιερείς δεν επιτράπηκε από το Κομμουνιστικό Κόμμα 

Γιουγκοσλαβίας να γυρίσουν πίσω.  

Στα Σκόπια συγκροτήθηκε Επιτροπή πρωτοβουλίας με σκοπό την οργάνωση αυτοκέφαλης 

Ορθόδοξης Εκκλησίας στην «Μακεδονία». Στις 4 Μαρτίου 1945 συγκαλείται Κληρικολαϊκή 

Συνέλευση στα Σκόπια και επικαλούμενη α) την εκκλησιαστική ιστορία και παράδοση, β) τους 

κανόνες ιζ΄ της Δ Οικουμενικής και λη΄ της Πενθέκτης, γ) την ύπαρξη και διατήρηση της 

Αρχιεπισκοπής Αχρίδος για οκτώ αιώνες, δ) την μη κατάργηση της Αρχιεπισκοπής αυτής το 

1767 και τέλος ε) την ελευθερία των Σκοπίων. Ζητούσε: α) την ανανέωση της Αρχιεπισκοπής 

Αχρίδος ως «Μακεδονικής Αυτοκέφαλης Εκκλησίας», β) ο κλήρος και οι επίσκοποι να 

κατάγονται από τη «γιουγκοσλαβική Μακεδονία» και γ) η σλαβομακεδονική γλώσσα να 
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χρησιμοποιείται στη διοίκηση και τη λατρεία της Εκκλησίας. Παράλληλα ζητούσαν ο νέος 

αρχιεπίσκοπος να χειροτονηθεί στην Αχρίδα. 

Η κληρικολαϊκή συνέλευση χαρακτηρίστηκε ως αντικανονική
99

. Μάλιστα σχεδιαζόταν να 

αποσταλεί στα Σκόπια ο Ιωσήφ Σκοπίων προκειμένου να εξετάσει από κοντά την κατάσταση, 

αλλά δεν του επετράπη από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εξωτερικών. Όταν συνεκλήθη η 

Σύνοδος του Σερβικού Πατριαρχείου στις 22 Σεπτεμβρίου του 1945, ζήτησε την επιστροφή στο 

πριν το 1941 καθεστώς, για την Εκκλησία των Σκοπίων, δηλαδή ως αναπόσπαστου κομματιού 

του Σερβικού Πατριαρχείου. 

Τον Μάιο του 1946 συγκαλείται συνέλευση των ιερέων της δημοκρατίας
100

. Η συνέλευση 

υποχώρησε από το αίτημα της Αυτοκεφαλίας συμβιβαζόμενη σε ένα καθεστώς εσωτερικής 

αυτοδιοίκησης. Ταυτόχρονα ζητούσε τη διάλυση του Πατριαρχείου Σερβίας μέσα από την 

αντικατάστασή του από «Αρχιερατική Σύνοδο της Εκκλησίας της Γιουγκοσλαβίας», στην οποία 

θα συμμετέχουν οι εθνικοί αρχιερείς κάθε μιας δημοκρατίας της Γιουγκασλαβίας. Δύο χρόνια 

αργότερα, τον Μάιο του 1948 επανήλθαν με τις εξής νέες προτάσεις τους προς το Σερβικό 

Πατριαρχείο: εγκαταλείπουν την θέση της Πανγιουγκοσλαβικής Εκκλησίας, ικανοποιούνται με 

την αυτονομία και την εξάρτησή τους από Σερβικό Πατριαρχείο. Οι υποχωρήσεις τους θα 

συνεχιστούν ως προς την εξάρτηση από το Σερβικό Πατριαρχείο, προκειμένου να εξασφαλίσουν 

επισκόπους, που δεν είχαν, αναγκαίους για να τελέσουν χειροτονίες κατώτερων κληρικών. Το 

1954 η Επιτροπή πρωτοβουλίας επανήλθε με νέες υποχωρήσεις: η σλαβομακεδονική γλώσσα να 

χρησιμοποιείται μόνο στη διοίκηση της Εκκλησίας ενώ η εκκλησιαστική σλαβονική στη 

λατρεία. Στάσιμη παρέμεινε η κατάσταση για όλα αυτά τα χρόνια. Όμως το 1957 και 1958 θα 

ανταλλαγούν επισκέψεις ανάμεσα στην Επιτροπή πρωτοβουλίας και τον Πατριάρχη Σερβίας 

Βικέντιο. Αρχικά η Σερβική Εκκλησία προέβαλε κανονικά κωλύματα για την εκλογή των νέων 

επισκόπων επειδή ήταν έγγαμοι. Ακολούθησε όμως ο αιφνίδιος θάνατος του Βικεντίου που 

ανέτρεψε τις εξελίξεις. 
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Τον Οκτώβριο του 1958 συγκλήθηκε νέα κληρικολαϊκή συνέλευση στην Αχρίδα και 

αποφάσισε:
101

 α) την ανασύσταση της «Αρχιεπισκοπής Αχρίδος», β) ψήφισε ένα καταστατικό 

της Εκκλησίας και γ) εξέλεξε έναν μητροπολίτη -τον μέχρι τότε βικάριο επίσκοπο Τόπλιτσας 

του Σερβικού Πατριαρχείου Δοσίθεο Stojkovic - και δύο επισκόπους. Επίσης, δ) η «Μακεδονική 

Ορθόδοξη Εκκλησία» όπως ονομάστηκε, αποφάσισε να βρίσκεται σε κανονική ενότητα με το 

Σερβικό Πατριαρχείο. Η αρχιεπισκοπή αυτή αποτελείται από την αρχιεπισκοπή Αχρίδας και 

Σκοπίων με έδρα τα Σκόπια, και τις επισκοπές Πρέσπας– Βιτωλίων με έδρα τα Βιτώλια 

(Μοναστήρι) και Ζλετόβου –Στρωμνίτσας, με έδρα το Στιπ. Ο τότε πατριάρχης Γερμανός, 

μετέβη στα Σκόπια και τον Ιούλιο του 1959, χειροτόνησε τον Πρεσπών και Βιτωλίων, 

Κλήμεντα. Στη συνέχεια οι Δοσίθεος και Κλήμης χειροτόνησαν τον Ζλετόβου και Στρωμνίτσας, 

Ναούμ.
102

 

Σημεία τριβής μεταξύ των δύο πλευρών αποτέλεσαν η έκταση, το περιεχόμενο και ο 

χαρακτήρας της αυτονομίας της «Μακεδονικής» Εκκλησίας. Έτσι για την σερβική πλευρά η 

αυτονομία της «Μακεδονικής» Εκκλησίας ήταν σε εσωτερικό διοικητικό επίπεδο, 

εξακολουθούσε όμως να είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ενιαίας Σερβικής Εκκλησίας. Για την 

«Μακεδονική» Εκκλησία από την άλλη πλευρά, ίσχυε ότι αυτοπροσδιοριζόνταν ως ανεξάρτητη 

και συνδεόταν με τη σερβική Εκκλησία μόνο στο πρόσωπο του πατριάρχη.
103

 

Με επιστολή της στις 5 Δεκεμβρίου του 1966 η Σύνοδος της «Μακεδονικής Ορθόδοξης 

Εκκλησίας», προς την Αρχιερατική Σύνοδο της Σερβικής Εκκλησίας, ζητά να της χορηγήσει το 

Αυτοκέφαλο. Σε ειδική συνεδρία που έγινε το επόμενο έτος (1967)  η Σερβική Σύνοδος 

απέρριψε το αίτημα. Στις 17 Ιουλίου του 1967 συγκλήθηκε η Γ΄ Κληρικολαϊκή Συνέλευση η 

οποία ανακήρυξε Αυτοκέφαλη την «Μακεδονική Ορθόδοξη Εκκλησία». Τροποποιήσεις έγιναν 

και στον Καταστατικό χάρτη της Εκκλησίας καθώς προστέθηκαν δύο νέες επισκοπές: Δεβρών - 

Κιτσέβου και Αμερικής – Καναδά - Αυστραλίας. Επίσης, ο  προκαθήμενός της φέρει τον τίτλο 

του αρχιεπισκόπου Αχρίδας και «Μακεδονίας». Ο Σλαβομακεδόνας αρχιεπίσκοπος Δοσίθεος, σε 

επιστολή του προς τον πατριάρχη Σερβίας, Γερμανό, ζήτησε να ανταποκριθεί σε ένα «δίκαιο 
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αίτημα του μακεδονικού λαού».
104

  Στις 14 - 15 Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους συγκλήθηκε 

έκτακτη Σύνοδος της Ιεραρχίας της Σερβικής Εκκλησίας η οποία κήρυξε την ηγεσία της 

«Μακεδονικής» Εκκλησίας σχισματική, όχι όμως και τους πιστούς της. Όμως, ο εκάστοτε 

τοποτηρητής της Μητροπόλεως των Σκοπίων εμποδιζόταν να επικοινωνήσει με το ποίμνιό του 

καθώς οι πολιτικοεκκλησιαστικές αρχές των Σκοπίων προέβαλαν προσκόμματα.  

Το Αυτοκέφαλο της «Μακεδονικής Ορθόδοξης Εκκλησίας» δεν έχει αναγνωριστεί ως 

σήμερα από καμιά άλλη ορθόδοξη Εκκλησία, αν και σε προσωπικό επίπεδο,  οι ιεράρχες της 

σχετίζονται με εκπροσώπους άλλων θρησκευτικών δογμάτων. 

3.2 Το Αυτοκέφαλο 

Στις 17 Ιουλίου 1967 συγκλήθηκαν στην Αχρίδα, έδρα «τῆς πάλαι ποτὲ διαλαμψάσης» 

Ιστορικής Αρχιεπισκοπής Αχρίδος, τα δύο σώματα, η Σύνοδος των τεσσάρων αρχιερέων και η 

κληρικολαϊκή συνέλευση των τριάντα τεσσάρων μελών. Μέσα σε πανηγυρικό τόνο 

παραχώρησαν στη «Μακεδονική Εκκλησία» το Αυτοκέφαλο. Αιτιολόγησαν την πράξη αυτή με 

δύο βασικά επιχειρήματα:
105

 

1. Ότι η σημερινή «Μακεδονική Εκκλησία» των Σκοπίων είναι συνέχεια της 

Αρχιεπισκοπής Αχρίδος, που ήταν Αυτοκέφαλη για 800 χρόνια (εκπλήρωση της 

ιστορικής προϋπόθεσης), και 

2. Ότι η Σοσιαλιστική Δημοκρατία της «Μακεδονίας» είναι ομόσπονδο τμήμα κράτους, της 

Γιουγκοσλαβίας, με κάποιες δικαιοδοσίες (εκπλήρωση νομικής - κανονικής 

προϋπόθεσης). 

Η απάντηση του Σερβικού Πατριαρχείου δόθηκε με την έκτακτη συνεδρία της 14 και 15 

Σεπτεμβρίου του 1967. Η απόφαση έλεγε ότι η «Μακεδονική Εκκλησία» των Σκοπίων, με αυτή 

την αντικανονική και πολιτική ενέργεια, από μόνη της αποκόπηκε από την επικοινωνία και 

κοινωνία της με σύνολη την Ορθόδοξη Εκκλησία και κατέστη «σχισματική θρησκευτική 

οργάνωση». Στην ίδια απόφαση διευκρινίζεται ότι η Σερβική Ορθόδοξος Εκκλησία, ενώ 
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διακόπτει κάθε επικοινωνία με την ιεραρχία της «σχισματικής θρησκευτικής οργάνωσης» στα 

Σκόπια, θα συνεχίσει την επικοινωνία με τον ορθόδοξο λαό της Νοτίου Γιουγκοσλαβίας για την 

εξυπηρέτηση των θρησκευτικών αναγκών. Η θέση αυτή της Σερβικής Εκκλησίας έγινε και θέση 

του Οικουμενικού Πατριαρχείου και των άλλων επί μέρους Ορθόδοξων Εκκλησιών.
106

 

Στην αιτιολογία της απόφασής της, η Ιεραρχία της Σερβικής Εκκλησίας, επικαλείται τρία 

κριτήρια: 

3.2.1 Η αρμόδια αρχή εκχώρησης Αυτοκεφάλου107 

Η Εκκλησία των Σκοπίων έδωσε η ίδια στον εαυτό της την τιμή της Αυτοκεφαλίας με 

την ενεργό συμπαράσταση της Πολιτείας. Σύμφωνα με την κανονική τάξη και πράξη της 

Ορθοδόξου Εκκλησίας, το μόνο αρμόδιο νομοκανονικό καθίδρυμα για την ανακήρυξη του 

Αυτοκεφάλου είναι η Μητέρα Εκκλησία. Σε αυτή την περίπτωση Μητέρα Εκκλησία με την 

ευρύτερη έννοια είναι το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως. Εκείνο είχε 

παραχωρήσει τις μητροπόλεις Σκοπίων, Δεβρών και Βελησού, Πελαγονίας, Πρεσπών και 

Αχριδών και Στρωμνίτσης στη Σερβική Εκκλησία το 1922. Τα εδάφη αυτά περιήλθαν στη 

Σερβία με διεθνείς συνθήκες μετά τους βαλκανικούς πολέμους των 1912 - 1913. Μητέρα 

Εκκλησία, με την στενή έννοια τώρα, είναι το Σερβικό Πατριαρχείο.
108

 Στην περίπτωση της 

«ΜΟΕ» οι δύο αυτές υπερέχουσες εξουσίες αγνοήθηκαν. Η ενεργός συμμετοχή της Πολιτείας 

για την διευκόλυνση παραχωρήσεως αυτοκεφάλου στην Εκκλησία των Σκοπίων είναι 

αντικανονική και παράνομη, διότι σύμφωνα με τους κανόνες της Ορθοδόξου Εκκλησίας, η 

κοσμική εξουσία, χριστιανική ή μη χριστιανική, δεν μπορεί να θεωρηθεί προϋπόθεση 

αυτοκεφάλου. Η γιουγκοσλαβική πολιτική εξουσία ειδικότερα δεν μπορούσε να συνηγορήσει 

για το Αυτοκέφαλο της «Μακεδονικής Εκκλησίας», γιατί της το απαγορεύει και η νομοθεσία 

της. Σύμφωνα με το άρθρο 46 του Συντάγματος, η θρησκευτική πίστη είναι ιδιωτική υπόθεση, 

αλλά και βάσει του Νόμου περί των Θρησκευμάτων: «οι θρησκευτικές κοινότητες είναι 

κεχωρισμένες από το κράτος».  
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3.2.2 Η κανονική αρχή της προΰπαρξης ανεξάρτητης κρατικής επικράτειας 

Οι εκκλησιαστικοί και πολιτικοί φορείς των Σκοπίων θεμελιώνουν το αίτημά τους στο 

γεγονός ότι η Σοσιαλιστική Δημοκρατία της «Μακεδονίας» είναι ομόσπονδο τμήμα κράτους με 

κάποιες δικαιοδοσίες.
109

 Και αυτή η αιτιολογία θεωρείται αντικανονική και αντισυνταγματική 

διότι αντιβαίνει στην αρχή της ενότητος και καθολικότητος της Ορθοδόξου Εκκλησίας και της 

εδαφικής ακεραιότητος της Γιουγκοσλαβίας ως ενιαίου κράτους. Ο θεσμός του Αυτοκεφάλου 

στους τελευταίους αιώνες είναι αποτέλεσμα πρακτικής ανάγκης. Η διαίρεση σε επιμέρους 

Αυτοκέφαλες Εκκλησίες ήρθε σαν επακόλουθο της συμμεταβολής των εκκλησιαστικών ορίων 

προς τα διεθνώς καθιερωμένα πολιτειακά όρια. Τέτοιες διαφοροποιήσεις συντελέστηκαν στα 

Βαλκάνια πριν και μετά τους βαλκανικούς πολέμους και τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Για αυτό 

και το Οικουμενικό Πατριαρχείο παραχώρησε τις επαρχίες της Βορειότερης Μακεδονίας και 

των Σκοπίων στο Σερβικό Πατριαρχείο.
110

 Προηγήθηκε, βεβαίως, μέσα από κανονική 

διαδικασία, αίτηση της Κυβερνήσεως και της Εκκλησίας του Βελιγραδίου, αφού προηγουμένως 

αυτά τα εδάφη περιήλθαν πολιτειακά στο βασίλειο Σέρβων, Κροατών και Σλοβένων το 1920. 

Από τότε μέχρι και το 1967 καμία εδαφική διαφοροποίηση δεν είχε γίνει σε αυτό το κράτος. 

Μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο απλώς άλλαξε το πολιτειακό καθεστώς. Σύμφωνα με τον 

Αγγελόπουλο
111

 (1992), «θα μπορούσε να λεχθεί ότι η Ορθόδοξος Εκκλησία θα μπορούσε να 

σκεφθεί κάποιο εκκλησιαστικό καθεστώς για την Σοσιαλιστική Δημοκρατία της «Μακεδονίας» 

των Σκοπίων, αν αποσπόταν εδαφικά το Νότιο τμήμα αυτό της Γιουγκοσλαβίας από τη χώρα 

αυτή και περιερχόταν σε άλλο όμορο κράτος ή θα αποτελούσε ξεχωριστό κράτος, γιατί θα είχε 

μία από τις βασικές προϋποθέσεις». Σήμερα, όμως, που κάτι τέτοιο υφίσταται και η 

Ομοσπονδιακή Γιουγκοσλαβία έχει διαλυθεί, το πρόβλημα με το καθεστώς αυτής της Εκκλησίας 

παραμένει άλυτο. 
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3.2.3 Η ιστορική συνέχεια της «ΜΟΕ» και της Αρχιεπισκοπής Αχρίδος 

Η Αρχιεπισκοπή Αχρίδος ποτέ δεν υπήρξε Αυτοκέφαλη εκκλησία, διότι το Οικουμενικό 

Πατριαρχείο ποτέ δεν αναγνώρισε την τιμή αυτή στην Αρχιεπισκοπή Αχρίδος. Η Αρχιεπισκοπή 

ήταν δικαιοδοσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου και είχε κάποια μορφή ανεξαρτησίας. Ακόμα, 

είναι αδύνατη η σύγκριση μεταξύ της Αρχιεπισκοπής Αχρίδος και της «ΜΟΕ» επειδή η 

Εκκλησία Αχρίδος είχε ποίμνιο μικτό: Ελληνικό, Βουλγαρικό και Σερβικό, και όχι 

«Μακεδονικό», αν και υπάρχει σήμερα τέτοια εθνική συνείδηση. Η επίσημη γλώσσα της 

Αρχιεπισκοπής Αχρίδος ήταν η ελληνική, οι περισσότεροι μητροπολίτες και επίσκοποι ήταν 

Έλληνες και μετείχαν της ελληνικής παιδείας.
112

 

3.2.4 Η επίσημη ιστορικό- πολιτική αυτοπαρουσίαση της «ΜΟΕ» 

«Μακεδονική Ορθόδοξη Εκκλησία- Αρχιεπισκοπή της Αχρίδας» (MPC-ΟΑ) ή μόνο 

«Мακεδονική Ορθόδοξη Εκκλησία» (MOΕ) - η εθνική Εκκλησία της ορθόδοξης θρησκείας και 

μεγαλύτερη Εκκλησία στην π.Γ.Δ.Μ.. 

Η «Μακεδονική Ορθόδοξη Εκκλησία» χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό της 

Δημοκρατίας και δεν είναι υποχρεωμένη να πληρώνει φόρους στο κράτος.
113

 

Ο Χριστιανισμός στην π.Γ.Δ.Μ.. και τα Βαλκάνια, πρώτα κηρύττεται και διαδίδεται από τον 

Απόστολο Παύλο κατά τα ιεραποστολικά ταξίδια του, όπως αποδεικνύεται από τις «Πράξεις των 

Αποστόλων». Στα ταξίδια του αυτά τον συνοδεύουν και ο Λουκάς, Τιμόθεος, Σίλας και Τυχικός, 

οι οποίοι ανεξάρτητα από τον Παύλο λειτουργούν για τον εκχριστιανισμό σ’ αυτούς τους 

τόπους. Στην περιοχή αυτή ο Απόστολος Ανδρέας θέτει τον απόστολο Urban ως πρώτο 

επίσκοπο στη Μακεδονία. Ο απόστολος Σιλουανός ήταν ο πρώτος επίσκοπος της Θεσσαλονίκης, 

και Επαφρόδιτος σε Adria ή Adrijakija (σύνορα Θράκης). Αυτό σημαίνει ότι από τότε υπάρχει 

οργανωμένη Εκκλησία. Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε εδώ ότι οι απόστολοι Αρίσταρχος και 

Σεκούνδος ήταν Θεσσαλονικείς, ο Επαφρόδιτος ήταν από τους Φιλίππους και ο Γάιος από τη 
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Δέρβη, η οποία βρισκόταν ανάμεσα στη σημερινή Στρούμιτσα και Βαλάντοβο.
114

 Εκείνη την 

εποχή, η Μακεδονία ήταν υπό ρωμαϊκή κυριαρχία, ώστε συχνά άλλαζαν τα σύνορά της και η 

εθνοτική της σύνθεση. Ως αποτέλεσμα του εκχριστιανισμού των τριών πρώτων αιώνων, ήδη στις 

αρχές του IV αιώνα, οι χριστιανοί στη Μακεδονία είχαν οργανωμένη Εκκλησία με την ιεραρχία 

της Εκκλησίας, της οποίας οι επίσκοποι συμμετέχουν τακτικά σε τοπικές και Οικουμενικές 

Συνόδους. 

Στον 5
ο
 αιώνα σε όλη την επικράτεια της π.Γ.Δ.Μ.. υπάρχουν πολλές μητροπόλεις και 

επισκοπές εκ των οποίων ήταν γνωστές εκείνες των Σκοπίων, της Ηράκλειας, Στόβης, 

Μπαργκάλας. Εκείνη την εποχή και σε όλη τη Μακεδονία ιδρύονται χριστιανικές βασιλικές.
115

 

Κατά τη διάρκεια της βασιλείας του αυτοκράτορα Ιουστινιανού Α' (527-565), ο οποίος 

καταγόταν από το χωριό Tavrision, κοντά στα Σκόπια σήμερα, χτίστηκε μια νέα πόλη που 

ονομάζεται Ιουστινιανή Πρώτη, κοντά στη γενέτειρα του αυτοκράτορα. Ο επίσκοπος Σκοπίων 

προάχθηκε στο επίπεδο του αυτοκεφάλου Αρχιεπισκόπου. Ο Κατελιανός ήταν ο πρώτος 

Αρχιεπίσκοπος της Αρχιεπισκοπής της Ιουστινιανής Πρώτης. Υπήρχαν άλλοι αρχιεπίσκοποι 

όπως οι: Benenat, Παύλος, Ιωάννης Α’, Λέων, και ο τελευταίος - Ιωάννης, 680-681, που έλαβε 

μέρος στην εν Τρούλλω Σύνοδο στην Κωνσταντινούπολη. 

Στον 7
ο
 αιώνα στην περιοχή της Μακεδονίας πραγματοποιείται σλαβικός αποικισμός, όταν 

γίνεται ανάμειξη των Σλάβων με τους ιθαγενείς πληθυσμούς. Ο εκχριστιανισμός τους αρχίζει 

από τον 9
ο
 αιώνα, με τα έργα των αδελφών Κυρίλλου και Μεθοδίου, οι οποίοι κατάγονταν από 

τη Θεσσαλονίκη. Έχουν συγκροτήσει το σλαβικό αλφάβητο και μεταφράσει την Αγία Γραφή και 

άλλα έργα που απαιτούνταν για να είναι σε θέση να λειτουργήσουν στη γλώσσα που μιλούν οι 

κάτοικοι. Την εργασία τους αυτή, με τη βοήθεια του τσάρου Μπόρις Α’ Μιχαήλ, συνεχίζουν οι  

Κλήμης και Ναούμ της Αχρίδος, ο Κωνσταντίν της Bregalnitsa και άλλοι μαθητές στα τέλη του 

9
ου

 και αρχές 10
ου

 αιώνα.
116

 

Ο Άγιος Κλήμης Αχρίδος ίδρυσε το πρώτο πανεπιστήμιο των Σλάβων στην περιοχή αυτή, 

και ο Ναούμ ίδρυσε το πρώτο σλαβικό μοναστήρι στις όχθες της λίμνης Αχρίδος. Στο δεύτερο 

μισό του 10
ου

 αιώνα, στα πλαίσια του κράτους του Σαμουήλ, ιδρύεται η αυτοκέφαλη 
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αρχιεπισκοπή Αχρίδος, με επίπεδο οργάνωσης Πατριαρχείου, η οποία μετά την πτώση του 

Σαμουήλ, κατέβηκε στο επίπεδο της αρχιεπισκοπής και παρέμεινε έτσι για οκτώ αιώνες, μέχρι 

το 1767 χρόνια όταν το καθεστώς αυτό αίρεται από τον Σουλτάνου Μουσταφά Γ’, και οι 

επισκοπές της προσαρτώνται στο Οικουμενικό Πατριαρχείο.
117

 

Οι επισκοπές της λειτούργησαν στα πλαίσια διαφόρων Εκκλησιών στη συνέχεια. Ιδιαίτερα 

σκληρές μάχες διεξήχθησαν στα μέσα του 19
ου

 αιώνα, για να δημιουργηθεί η Βουλγαρική 

Εξαρχία.
118

 Αναγνωρίστηκε από τον Σουλτάνο το 1870 στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης και 

μέχρι τους Βαλκανικούς πολέμους περιελάμβανε τις μητροπόλεις Μοναστηρίου, Βελεσσών, 

Δέβρης, Αχρίδος, Σκοπίων, Στρούμιτσας, και είχε αντιπροσώπους στη Φλώρινα, Έδεσσα, 

Θεσσαλονίκη, Κιλκίς, Σέρες και Δράμα. Το 1912 υπήρχαν 1.373 εξαρχικά σχολεία με 2.266 

δασκάλους και 78.854 μαθητές στη Μακεδονία. Μετά τους Βαλκανικούς πολέμους και τον Α’ 

Παγκόσμιο Πόλεμο και την κατάργηση της Βουλγαρικής Εξαρχίας. Η «Μακεδονία του 

Βαρδάρη» εντάσσεται στην Ηνωμένη Ορθόδοξη Εκκλησία των Σέρβων, Κροατών και 

Σλοβένων. Κατά τη διάρκεια της βουλγαρικής κατοχής (1941-1945) η εκκλησία ήταν και πάλι 

κάτω από τη διοίκηση της τότε μη αναγνωρισμένης Βουλγαρικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. 

Προϋποθέσεις «αποκατάστασης» της ανεξαρτησίας δημιουργήθηκαν προς το τέλος του Β’ 

Παγκοσμίου Πολέμου.
119

 

Πριν από το τέλος του πολέμου, το 1944 στο χωριό Vranovci πάρθηκε η πρωτοβουλία να 

οργανωθεί η «Μακεδονική Ορθόδοξη Εκκλησία». Στις 3 Ιανουαρίου 1945, η Επιτροπή για την 

αρχιεπισκοπή Αχρίδας απέστειλε επιστολή προς την Ιερά Σύνοδο της Σερβικής Ορθόδοξης 

Εκκλησίας με τους λόγους της πρωτοβουλίας. Η επιστολή έφτασε στο ΕΣΠ στις 22 Ιανουαρίου 

1945, και σ’  αυτήν απάντησε ο εξόριστος από τα Σκόπια επίσκοπος Ιωσήφ, λέγοντας ότι: «Από 

τη στιγμή που θα είμαι ελεύθερος, θα σας δω στο Βελιγράδι ή στα Σκόπια». Στις 4 Μαρτίου 

1945, στα Σκόπια πραγματοποιήθηκε η πρώτη Συνέλευση κληρικών και λαϊκών για την 

αποκατάσταση της Αρχιεπισκοπής της Οχρίδας ως «Μακεδονικής Ορθόδοξης Εκκλησίας». Ως 

εκ τούτου, στις 9 Μαρτίου 1945, το Συμβούλιο έστειλε ένα τηλεγράφημα στην ΕΣΠ όπου 
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ανέφερε ότι: «στις 4 Μαρτίου, στα Σκόπια, την πρωτεύουσα της «Μακεδονίας», 

συγκεντρώθηκαν «Μακεδόνες» κληρικοί και λαϊκοί σε Συνέλευση και οι σύνεδροι εξέφρασαν 

την επιθυμία όλων των Ορθοδόξων «Μακεδόνων», ώστε το γρηγορότερο να προχωρήσει σε 

διακήρυξη της ανεξαρτησίας της «Μακεδονικής Ορθόδοξης Εκκλησίας» και την ανάκτηση της 

ιστορικής Αρχιεπισκοπής Αχρίδος». Η Ιερά Σύνοδος της Σερβικής Ορθόδοξης εκκλησίας 

αντέδρασε και ζήτησε, ο Μητροπολίτης Ιωσήφ να πάει στα Σκόπια, αλλά ο Υπουργός 

Εσωτερικών δεν εξέδωσε  άδεια για να γίνει αυτό και η μετάβαση ματαιώθηκε.
120

 

Στις 2 Απριλίου 1945, ο Αρχιεπίσκοπος Ιωσήφ ενημέρωσε την Ιερά Σύνοδο της Σερβικής 

Ορθόδοξης Εκκλησίας, η οποία ίδρυσε Δικαστήριο για τις πράξεις των Σκοπίων, με προσωρινή 

έδρα στα Βράνια. Σε απάντηση, με Πράξη της Προεδρίας της κυβέρνησης της π.Γ.Δ.Μ.., υπ’ αρ. 

1228 της 25 Ιουλίου 1945, αποστέλλεται στο διαχειριστή του Σερβικού Πατριαρχείου επιστολή 

με την οποία γνωστοποιείται ότι οι κληρικοί της Μητροπόλεως Σκοπίων, κατά την τακτική 

συνεδρίαση της 18 Ιουλίου του 1945, εξέτασαν τις προκλήσεις του Μητροπολίτη Ιωσήφ, ο 

οποίος στις εκκλησίες της «Μακεδονίας» απέστειλε τον αγγελιαφόρο του να μοιράζει χρήματα 

για να βοηθήσει τις εκκλησίες Σκοπίων, Στρούμιτσας, Μπίτολας και της Αχρίδος.
121

 

Στις 7 Δεκεμβρίου του 1946, μια αντιπροσωπεία της Συμβουλευτικής Επιτροπής (που 

αποτελείται από τους ιερείς Νέστωρ Popov, Κίριλ Stojanov Mukaetov, μαζί με δύο άμαχους) 

πραγματοποίησε συνάντηση με τον Σέρβο Πατριάρχη και τον Αρχιεπίσκοπο Γαβριήλ Ιωσήφ, με 

την οποία ήρθε στο προσκήνιο η παρεξήγηση μεταξύ των δύο πλευρών. Αργότερα, ο 

Πατριάρχης Γαβριήλ συμφώνησε στο πλαίσιο της ΕΣΠ, οι «Μακεδόνες» να ζητήσουν από τους 

ιερείς να εκλέξουν νέα διοικητικά συμβούλια για την Εκκλησία και συμβούλια, στα οποία θα 

μπορούσαν να συμμετέχουν και «Μακεδόνες». Προσφέρθηκε επίσης, να παραδώσει την πράξη 

στην κυβέρνηση με το αίτημα να επιτραπεί στον Μητροπολίτη Ιωσήφ και τους επισκόπους 

Βικέντιο και Βενιαμίν να επιστρέψουν στη «Μακεδονία» για τη δημιουργία μιας θρησκευτικής 

τάξης. 

Την 10η Μαΐου 1947, στις 8,30 μ.μ., τον Πατριάρχη Γαβριήλ επισκέφθηκε ο 

συνταγματάρχης Ljubodrag Djuric με τον Lazar Kolisevski. Κατά τη συνάντηση, o 
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συνταγματάρχης Djuric τόνισε την Ευρωπαϊκή θέση του «μακεδονικού λαού» στο παρελθόν και 

επέκρινε τη μεγαλοσερβική προπαγάνδα λέγοντας ότι οι «Μακεδόνες» θέλουν την Εκκλησία 

τους και με αυτό συμφώνησε και ο Kolisevski. Σε μια μακρά συζήτηση, η οποία διήρκεσε δύο 

ώρες, ο Πατριάρχης Γαβριήλ υπερασπίστηκε τη θέση της ΣΟΕ και είπε ότι «η Μακεδονία πρέπει 

να καθιερώσει τακτική κρατική Εκκλησία». Επιπλέον, είπε ότι θα επιτρέψει «την εσωτερική 

χρήση της «μακεδονικής» διαλέκτου, πλήρη ελευθερία στην επιλογή της επισκοπής και στα 

θρησκευτικά - δημοτικά συμβούλια» και εξέφρασε την ετοιμότητα για την επίτευξη συμφωνίας 

σχετικά με τα ονόματα των ενοριών. Τότε ο Kolisevski είπε ότι οι άνθρωποι είναι διχασμένοι, 

δηλαδή κάποιοι θέλουν την ανεξαρτησία, την αυτονομία και άλλοι απειλούνται, αν η ΣΟΕ δεν 

θα αποδώσει ανεξαρτησία και ότι ο Επίσκοπος Μπόρις από τη «Μακεδονία του Πιρίν» είναι 

έτοιμος να τεθεί στην υπηρεσία των «Μακεδόνων». Επίσης, ο Kolisevski είπε
122

 ότι η επιστροφή 

του Μητροπολίτη Ιωσήφ στη «Μακεδονία» είναι αδύνατη, επειδή είναι κατά του λαού και του 

κλήρου, λέγοντας ότι αν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ιωσήφ εμφανιστεί στη «Μακεδονία», 

ο λαός θα τον «λιντσάρει». Τέλος, ο Djuric και ο Kolisevski επανέλαβαν ότι οι «Μακεδόνες» 

δεν θα παραιτηθούν από τις απαιτήσεις τους και ότι το θέμα θα πάρει άλλες διαστάσεις.  

Η Ιερά Σύνοδος της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας επέμενε στις απόψεις της και, ως εκ 

τούτου, μετά το Συμβούλιο στις 9 και 10 Μάη 1946, κατέληξε στις απαιτήσεις γνωμοδοτικού 

συμβουλίου με σημαντικότερη την απαίτηση να είναι αναγνωρισμένη ως ανεξάρτητη Εκκλησία. 

Όμως, η εφαρμογή του διοικητικού συμβουλίου Πρωτοβουλίας πάλι δεν κέρδισε την έγκριση.
123

 

Μετά από χρόνια, με αυτό το status quo, στις 4 - 6 Οκτωβρίου του 1958, στην Αχρίδα, 

πραγματοποιήθηκε η δεύτερη Συνέλευση κληρικών και λαϊκών, με θέμα την πρόταση για την 

αποκατάσταση της Αρχιεπισκοπής του Αγίου Κλήμη Αχρίδος που θα ενσωματωθεί στην 

ανεξάρτητη «Μακεδονική Ορθόδοξη Εκκλησία», και ως πρώτος επίσκοπός της εξελέγη ο 

Δοσίθεος. 

Η Ιερά Σύνοδος της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας συμφώνησε με τις αποφάσεις της 

Συνέλευσης με το ψήφισμα, όπως. ηο. 47/1959 6/1959, και το APA. 17/4 57 Ιούνιος 1959. Η 

απόφαση για την ανεξαρτησία της «ΜΟΕ» επιβεβαιώθηκε με την κοινή Λειτουργία με το Σέρβο 
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Πατριάρχη, Γερμανό στις 19 Ιουλίου 1959 στην εκκλησία του Αγίου Μηνά στα Σκόπια, ενώ 

χειροτονήθηκε και μητροπολίτης Πρεσπών και Μπίτολα ο Επίσκοπος Κλήμης. Έτσι, η Ιερά 

Σύνοδος της Σερβικής εκκλησίας έδωσε αυτονομία στη «Μακεδονικό Ορθόδοξη Εκκλησία», με 

την οποία εξακολουθεί να παραμένει σε κανονική ενότητα με την ΣΟΕ, μέσω του πατριάρχη. 

Μετά από λίγες ημέρες, στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στο Στιπ, ο κ. Ναούμ 

χειροτονήθηκε επίσκοπος της επισκοπής του Ζλέτοβο και Στρούμιτσας. Επίσης, συγκροτήθηκε 

από την Σύνοδο της «ΜΟΕ» Σύνταγμα, καθώς και άλλα διοικητικά όργανα της Αρχιεπισκοπής 

και των μητροπόλεων.
124

 

Τον Μάιο του 1962,
125

 συνοδεία του Πατριάρχη Γερμανού, της Σερβικής Ορθόδοξης 

Εκκλησίας, επισκέφθηκαν τη «ΜΟΕ» οι: Πατριάρχης Αλέξιος, Μόσχας, Μητροπολίτης 

Νικόδημος, ο Επίσκοπος Ποιμένας και άλλοι ιεράρχες της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Στην 

γιορτή των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου, στην εκκλησία Παναγία Καμένσκο 

πραγματοποιήθηκε στην Αχρίδα και λειτουργία στην οποία συμμετείχαν ο Πατριάρχης Αλέξιος 

Μόσχας, ο Πατριάρχης Γερμανός, ο Αρχιεπίσκοπος Αχρίδος και Μητροπολίτης της 

«Μακεδονίας» Δοσίθεος. Ήταν η πρώτη συλλειτουργία με άλλες αυτοκέφαλες εκκλησίες. 

Στις 12 Νοεμβρίου 2009, η «Μακεδονική Ορθόδοξη Εκκλησία» στο όνομά της πρόσθεσε  

και το επίθετο «Αρχιεπισκοπή της Αχρίδας» ως άμεσης απογόνου της παλιάς Αρχιεπισκοπής της 

Αχρίδος. Εκτός από το επίθετο, στη σημαία της τοποθετήθηκε η εκκλησία της Αγίας Σοφίας 

Αχρίδος, ως έδρα του Αρχιεπισκόπου της Αρχιεπισκοπής της Αχρίδος. 

3.2.5 Εσωτερική οργάνωση της «ΜΟΕ» 

Οι επισκοπές της Εκκλησίας αυτής δεν εκτείνονται μόνο εντός της επικράτειας, αλλά και σε 

ενορίες έξω από τη χώρα.
126

 

Εντός των συνόρων υπάρχουν οι εξής ενορίες: 

1. Επαρχία των Σκοπίων, με επικεφαλής τον Αρχιεπίσκοπο. 

2. Επαρχία Τέτοβο- Γκόστιβαρ. 

3. Επαρχία Κουμάνοβο-Οσογόβου. 
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4. Επαρχία Δεβρών- Κιτσέβου. 

5. Επαρχία Πρεσπών και Πελαγονίας. 

6. Επαρχία Στρομνίτσης. 

7. Επαρχία Βαρδάρη. 

8. Επαρχία Μπρεγκάλνιτσα. 

Εκτός των συνόρων της χώρας λειτουργούν οι εξής ενορίες; 

9. Επαρχία Αμερικής και Καναδά. 

10. Επαρχία Ευρώπης. 

11. Επαρχία Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας, της οποίας διαχειριστής είναι ο Μητροπολίτης 

Πρεσπών και Πελαγονίας και 

12. Επαρχία της Καμπέρα, Αυστραλίας και Τασμανίας.
127

 

Σύμφωνα με το άρθρο 17  περί ανακήρυξης της ανεξαρτησίας, η «ΜΟΕ» ως διοικητικό 

μέρος της Μίας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, υποχρεούται να τηρεί την Αγία 

Γραφή, τους αποστολικούς κανόνες και κανονισμούς των Οικουμενικών Συνόδων και η 

διαχείρισή τους σύμφωνα με αυτούς και το Σύνταγμα της «Μακεδονικής Ορθόδοξης 

Εκκλησίας». 

Σχέσεις με άλλες ορθόδοξες εκκλησίες. 

«Μακεδονική Ορθόδοξη Εκκλησία» αυτή τη στιγμή δεν αναγνωρίζεται από άλλες ορθόδοξες 

εκκλησίες, αν και βασικά οι περισσότερες από αυτές διατηρούν καλές σχέσεις. 

3.2.6 Οι σχέσεις με άλλες Εκκλησίες.128 

Σχέσεις με τη Βουλγαρική Ορθόδοξη Εκκλησία 

- Το 2008 η «ΜΟΕ» δώρισε στη Βουλγαρική Ορθόδοξη Εκκλησία μέρος των λειψάνων 

του Αγίου Κλήμη της Αχρίδος για τη νέα εκκλησία στη Φιλιππούπολη. Τους 

επισκόπους της «ΜΟΕ», που μετέφεραν τα λείψανα, οι Βούλγαροι τους υποδέχτηκαν 

με μεγάλο σεβασμό και αδελφική αγάπη. 

                                                 
127

 Mojanoski, C. (2004). Avtokefalnosta na makedonskata pravoslavna crkva (dokumenti). Skopje: Makedonska 

Iskra, σ. 53 κ.ε. 

128
 www.mpc.org.mk και mk.wikipedia.org 



70 

 

- Τον Μάιο του 2014, στη γιορτή των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου στη Σόφια, 

Βουλγαρίας, η «ΜΟΕ» και η Βουλγαρική Ορθόδοξη Εκκλησία για πρώτη φορά μαζί 

γιόρτασαν τους Αγίους Κύριλλο και Μεθόδιο, με Θεία Λειτουργία στον Καθεδρικό 

Ναό του Αγίου Alexander Nevsky. 

Σχέσεις με την Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία  

- Στην κηδεία του Προέδρου Μπόρις Τραϊκόφσκι, μεταξύ πολλών αντιπροσωπειών 

παρόντες από την Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία ήταν και οι μητροπολίτες Εδέσσης, 

Ιωήλ και Καστοριάς, Σεραφείμ. 

- Ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος συναντήθηκε τρεις φορές με ιεράρχες της «ΜΟΕ». Η 

πρώτη συνάντηση, με τον Μητροπολίτη Πέτρο, πραγματοποιήθηκε στον συνοριακό 

σταθμό Νίκης - Φλώρινας, κατόπιν αιτήσεώς του, η δεύτερη έγινε στη Θεσσαλονίκη  

με τους επισκόπους Πέτρο, Τιμόθεο και Ναούμ και η τρίτη συνάντηση 

πραγματοποιήθηκε στη Σόφια της Βουλγαρίας. 

Σχέσεις με την Ορθόδοξη Εκκλησία της Ρουμανίας 

- Το 1995, με την ευλογία του Πατριάρχη Ρουμανίας κ. Θεόκτιστου, επετράπη σε δύο 

κληρικούς του Οικουμενικού Πατριαρχείου – μοναχούς του Αγίου Όρους, Ναούμ και 

Κλήμη, να μεταβούν ως κληρικοί της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ρουμανίας, οι οποίοι 

έπρεπε να συμβάλλουν στη διοργάνωση του μοναχικού βίου στην π.Γ.Δ.Μ.. 

- Τον Αύγουστο του 2012 το μοναστήρι του Αγ. Ιωάννη Μπίγκορσκι αντάλλαξε μέρη 

λειψάνων με το μοναστήρι Ρομπάγια από τη Ρουμανία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

4. Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ ΤΗΣ π.Γ.Δ.Μ. 

Η Εκκλησία των Σκοπίων είναι διαχωρισμένη από το κράτος. Ο διαχωρισμός είναι 

΄΄φιλικός΄΄. Το κράτος σέβεται την Εκκλησία, της επέστρεψε την εκκλησιαστική περιουσία και 

την ενισχύει ποικιλοτρόπως. Δείγμα των καλών σχέσεων Εκκλησίας- Πολιτείας είναι το γεγονός 

ότι στην ενθρόνιση του νέου Αρχιεπισκόπου Στεφάνου, που έγινε τον Οκτώβριο του 1999 στον 

ιστορικό ναό της του Θεού Σοφίας Αχρίδος, παρέστη σύμπασα η πολιτειακή και πολιτική 

ηγεσία.
129

 

Ξεχωριστή θέση στην Εκκλησία των Σκοπίων κατέχουν τα μοναστήρια της, τα οποία τα 

τελευταία χρόνια στελεχώνονται με μοναχούς και μοναχές. Στη Μητρόπολη Σκοπίων 

λειτουργούν τα μοναστήρια Παναγίας Μάτκα με 10 μοναχές και Αγίου Νικήτα με 2 μοναχούς. 

Στη Μητρόπολη Στρώμνιτσας στη Βόντοτσια, υπάρχει η Ιερά Μονή του Αγίου Λεοντίου με 15 

μοναχούς και της Παναγίας Βελιούσα με 20 μοναχές. Επίσης στη Μητρόπολη Ντέμπαρσκο-

Κίτσεφσκα λειτουργεί η ιστορική Μονή του Οσίου Ναούμ με έναν μοναχό και η Μονή του 

Αγίου Ιωάννου Μπιγκόρσκυ με 10 μοναχούς.  

Το μεγαλύτερο προσκύνημα της Εκκλησίας των Σκοπίων είναι η Ιερά Μονή του Αγίου 

Ναούμ. Πλήθος πιστών προσέρχεται καθ᾿ όλη τη διάρκεια του έτους στην Ιερά Μονή, για να 

προσκυνήσει τον χαριτόβρυτο τάφο του Οσίου και να πάρει τη χάρη Του. Η πανήγυρη του 

Οσίου Ναούμ μετατέθηκε από την 23
η
 Δεκεμβρίου στην 20η Ιουνίου, με ειδική πράξη του 

Αρχιεπισκόπου Αχριδών Ιωάσαφ, κατά τον Μάιο του 1745. Η μετάθεση της εορτής έγινε, επειδή 

συνέπιπτε παραμονές των Χριστουγέννων, αλλά και λόγω της κακοκαιρίας που επικρατεί αυτή 

την περίοδο στην Αχρίδα. 

4.1 Θρησκευτικές κοινότητες και ομάδες 130 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής του 1994 του πληθυσμού, των νοικοκυριών, των 

κατοικιών και των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην π.Γ.Δ.Μ., η οποία πραγματοποιήθηκε από 
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τη Στατιστική Υπηρεσία και την Επιτροπή Απογραφής, με διεθνείς εμπειρογνώμονες και την 

οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μέσω του προγράμματος PHARE και του 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, καθώς και με την παρουσία της Διεθνούς Επιτροπής Παρατήρησης 

Απογραφής, τα αποτελέσματα  ως προς την κατάταξη ανά θρησκεία έχουν ως εξής. 

Από τον συνολικό πληθυσμό των 1.935.0342, 1.884.031 είχε δηλώσει τη θρησκεία του ως η 

ακόλουθη: 

1. Ορθόδοξοι 1.283.689  ή 66,3% 

2. Μουσουλμάνοι 581.203 ή 30,0% 

3. Καθολικοί 7.405 ή 0,4% 

4. Προτεστάντες 1.215 ή 0,1% 

5. Εβραίοι 288 ή 0,0% 

6. Άθεοι 5.641 ή 0,3% 

7. Άλλη θρησκεία 2.786 ή 0,2% 

8. Άγνωστη θρησκεία 1.804 ή 1,1% 

9. Χριστιανοί 28.400 ή 4,9% 

4.2 Οι κληρικοί της σχισματικής Εκκλησίας της π.Γ.Δ.Μ.131 

Οι κληρικοί της Εκκλησίας των Σκοπίων ανέρχονται στους τετρακόσιους και 

συντηρούνται από τις εισφορές των πιστών. Εκπαιδεύονται στη Θεολογική Σχολή του Αγίου 

Κλήμεντος Σκοπίων, της οποίας η ένταξη επίκειται στο εκεί κρατικό Πανεπιστήμιο. Οι 

καθηγητές της Θεολογικής Σχολής είναι πτυχιούχοι της Θεολογικής Σχολής Βελιγραδίου, με 

μεταπτυχιακές σπουδές στη Δύση.  

Οι αποτελούντες τη Σύνοδο της σχισματικής Εκκλησίας των Σκοπίων.  

Σύμφωνα με τον καταστατικό χάρτη, ο οποίος ψηφίστηκε το 1994, η Εκκλησία των 

Σκοπίων αποτελείται από δέκα Μητροπόλεις, τις εξής
132

: 

1. Μητρόπολη Σκοπίων. Έδρα τα Σκόπια. Αρχιεπίσκοπος Αχριδών ο κ. Στέφανος, ο οποίος 

εκλέχθηκε το 1999. 
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2. Μητρόπολη Πρεσπών και Πελαγονίας. Έδρα το Μοναστήρι και Μητρόπολη Αυστραλίας 

και Νέας Ζηλανδίας, κ. Πέτρος. 

3. Μητρόπολη Μπρεγκάλνιτσα. Έδρα το Στιπ. Μητροπολίτης ο κ. Ιλαρίων. 

4. Μητρόπολη Ποβαρντάρσκα. Έδρα τα Βελεσσά. Μητροπολίτης ο κ. Αγαθάγγελος, πρώην 

βοηθός Επίσκοπος του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Σκοπίων κ. Μιχαήλ 

5. Μητρόπολη Πόλοσκο-Κουμάνοσκα. Προσωρινή έδρα τα Σκόπια. Μητροπολίτης ο κ. 

Κύριλλος. 

6. Μητρόπολη Ντέμπαρ και Κίτσεβο. Έδρα η Αχρίδα. Μητροπολίτης ο κ. Τιμόθεος. 

7. Μητρόπολη Στρούμνιτσα. Έδρα η Στρώμνιτσα. Μητροπολίτης ο κ. Ναούμ, 

ελληνομαθής, πρώην αδελφός της Ιεράς Μονής Γρηγορίου του Αγίου Όρους. 

8. Μητρόπολη Ευρώπης (Ευρώπης). Προσωρινή έδρα τα Σκόπια. Μητροπολίτης ο κ. 

Γκόραζντ. 

9. Μητρόπολη Αμερικής και Καναδά. Προσωρινή έδρα τα Σκόπια. Τοποτηρητής ο 

Αρχιεπίσκοπος Στέφανος. 

10. Μητρόπολη Αυστραλίας. Έδρα η Μελβούρνη. Μητροπολίτης ο κ. Πέτρος.  

Από το σχίσμα και μέχρι σήμερα, η εκκλησία αυτή είχε πέντε αρχιεπισκόπους
133

:  

1. Ο πρώτος, ο οποίος ταυτόχρονα θεωρείται και ιδρυτής της «ανανεωμένης Αρχιεπισκοπής 

Αχρίδος» ήταν ο Δοσίθεος ο Β’ (04.10.1958-20.05.1981). 

2. Δεύτερος ήταν ο Αγγελάριος (19.08.1981-15.06.1986).  

3. Τρίτος αρχιεπίσκοπος ήταν ο Γαβριήλ (04.10.1986-04.12.1993). 
134

 Σημαντικότερο έργο 

του θεωρείται η μετάφραση της Βίβλου στη γλώσσα της π.Γ.Δ.Μ. που εκδόθηκε για 

πρώτη φορά το 1990. 

4. Τέταρτος αρχιεπίσκοπος ήταν ο Μιχαήλ (04.12.1993-06.07.1999). 
135

 Είναι ο μοναδικός 

ιερωμένος στον οποίον προτάθηκε η θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας της π.Γ.Δ.Μ. 

5. Τελευταίος αρχιεπίσκοπος, μέχρι και σήμερα είναι ο Στέφανος (από 10.10.1999). 
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4.3 Εκκλησίες και Μοναστήρια 

Υπάρχουν καταγεγραμμένοι 1.842 ναοί εκ των οποίων 285 μοναστήρια και 1.557 

εκκλησίες και παρεκκλήσια.  

Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας ναών και μοναστηριών που ανήκουν στη δικαιοδοσία της 

σχισματικής Εκκλησίας της π.Γ.Δ.Μ.
136

 

Επαρχίες Εκκλησίες και παρεκκλήσια Μοναστήρια 

Σκοπίων 112 24 

Πρεσπών και Πελαγονίας 385 120 

Μπρεγκάλνιτσας 136 24 

Βέλεσσών και Ποβαρδαρίου 151 25 

Πόλογκ-Κουμάνοβου 113 30 

Στρωμνίτσης 73 10 

Τέτοβο- Γκόστιβαρ 137 16 

Δεβρών και Κιτσέβου 450 36 

 

Ενδεικτικά, στη συνέχεια θα παρουσιασθούν μερικά από τα πλέον επισκεπτόμενα 

μοναστήρια.
137

  

Η μονή Zrze βρίσκεται κοντά στο χωριό Zrze, περίπου. 25χλμ βορειοδυτικά του Πρίλεπ. 

Τα πολυάριθμα ερείπια της αρχαίας περιόδου, κολόνες και βασιλική, καθώς και άλλα εκθέματα 

που παραμένουν διάσπαρτα, μιλούν για την πλούσια πολιτιστική παράδοση αυτής της περιοχής. 

Παραδοσιακά, οι μοναχοί που ζουσαν εκεί χάραζαν στην πέτρα κοιλότητες, από την πλευρά του 

βουνού με τους  γκρεμούς. Αυτές πιστεύεται ότι χρονολογούνται στον 3
ο
 και 4

ο
 αιώνα. 

Το μοναστήρι του Όσιου Ναούμ είναι χτισμένο κοντά στη λίμνη της Αχρίδος, 29 

χιλιόμετρα νότια της πόλης της Αχρίδος. Η περιοχή της Λίμνης Αχρίδας, συμπεριλαμβανομένου 

και του μοναστηρίου του Όσιου Ναούμ, είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς 

προορισμούς στην π.Γ.Δ.Μ.
138

.  
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Το μοναστήρι ιδρύθηκε κατά την περίοδο του Πρώτου Βουλγαρικού Κράτους, το 905 

από τον Όσιο Ναούμ, ο οποίος μαζί με τον Άγιο Κλήμη Αχρίδος ήταν μαθητές των Αγίων 

Κύριλλου και Μεθόδιου. Ο τάφος του Όσιου Ναούμ βρίσκεται μέσα στην εκκλησία. 

Από τον 16
ο
 αιώνα, ένα ελληνικό σχολείο λειτουργούσε στη μονή.  

Το μοναστήρι Σλέπτσε, με τη μονή του «Αγίου Ιωάννη του Πρόδρομου» είναι ένα από 

τα παλαιότερα και καλύτερα διατηρημένα μοναστήρια. Βρίσκεται  στον Δήμο του Ντεμίρ 

Χισάρ. Το μοναστήρι βρίσκεται στο δρόμο που περνά μέσα από το χωριό Σλέπτσε. 

Η ακριβής ημερομηνία της ίδρυσης της Μονής δεν είναι γνωστή, αλλά σύμφωνα με 

κάποιες πηγές είναι στα 1393-1394, σύμφωνα με μία επιγραφή στην παλαιοσλαβική γλώσσα, η 

οποία είναι και ο λόγος που υποτίθεται ότι χτίστηκε τον 14ο αιώνα. Σύμφωνα με άλλες 

δημοσιεύσεις, το μοναστήρι κοντά στο χωριό Slepche χτίστηκε από τον πρίγκιπα Boris Ι και 

είναι μία από τις πολλές δωρεές προς τον Άγιο Κλήμη της Αχρίδος.  

4.4 Τοπικοί Άγιοι 

Οι άγιοι που τιμώνται στην π.Γ.Δ.Μ., σύμφωνα με τη χρονική περίοδο κατά την οποία 

έζησαν και μαρτύρησαν, χωρίζονται σε τρεις μεγάλες ομάδες
139

: 

Α) Των πρωτοχριστιανικών χρόνων: 

1. Αγ. Λυδία. 

2. Αγ. Έρασμος Αχρίδος. 

3. Αγ. Βάσα Βοδενών (Θεσσαλονίκης). 

4. Αγ. Αχίλλειος Λαρίσης. 

5. Αγ. Δεκαπέντε Μάρτυρες Τιβεριουπόλεως (Στρομνίτσης). 

6. Αγ. Αυτοκράτορας Ιουστινιανός ο Μέγας. 

7. Συγκλητική Αλεξανδρείας. 

Β) Μεσαιωνικοί Άγιοι: 

1. Αγ. Ισαπόστολοι Κύριλλος και Μεθόδιος οι Θεσσαλονικείς. 

2. Αγ. Κλήμης Αχρίδος. 

3. Οσ. Ναούμ Αχρίδος ο Θαυματουργός. 
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4. Αγ. Γρηγόριος, επίσκοπος Αχρίδος. 

5. Αγ. Θεόφιλος Στρομνίστης. 

6. Αγ. Πατριάρχης Νικόλαος Αχρίδος 

7. Όσιος Πρόχορ Πτσίνσκι. 

8. Όσιος Γαβριήλ Λέσνοβσκι. 

9. Όσιος Ιωακείμ Οσογόβου. 

10. Αγ. Ιλαρίων Μογλενών. 

11. Όσιος Νικόδημος Τισμάνας. 

Γ) Από την περίοδο της Οθωμανοκρατίας: 

1. Αγ. Νεκτάριος Μοναστηρίου. 

2. Αγ. Μεγαλομάρτις Χρυσή Μογλενών. 

3. Αγ. Μάρτυρες Τριαντάφυλλος και Αναστάσιος. 

4. Αγ. Αθανάσιος Ραντοβίσκι (Σπάσο Ραντοβίσκι). 

5. Άγιοι Μάρτυρες Αμώμης Ευνούβιος, Παΐσιος και Αβερίκιος. 

6. Αγ. Νεομάρτυς Μπόσιλκα Παιάνσκα. 

7. Αγ. Αγαθάγγελος Μοναστηρίου. 

8. Αγ. Νεομάρτυρας Γεώργιος Κρατόβου. 

Ένας από τους πλέον γνωστούς και δημοφιλείς αγίους, είναι ο τελευταίος, ο Αγ. Νεομάρτυς 

Γεώργιος από το Κράτοβο. Ο ίδιος γεννήθηκε στο Κράτοβο το 1497. Ήταν περίφημος 

χρυσοχόος. Στη Σόφια, όπου μετοίκησε, γρήγορα απέκτησε φήμη. Απέρριψε οποιαδήποτε 

πρόταση για να ασπασθεί το Ισλάμ και γι’ αυτό φυλακίσθηκε. Υπερασπιζόμενος την πίστη του, 

βασανίσθηκε και τελικά σε ηλικία δεκαοχτώ ετών θανατώθηκε στην πυρά, σε κεντρική πλατεία 

της Σόφιας, στις 11 Φεβρουαρίου του έτους 1515. Στην εικονογραφία εικονίζεται ως αγένειος 

νεαρός, με πουκαμίσα- φουστανέλα. Στο δεξιό χέρι κρατά σταυρό και στο αριστερό κλαδί 

ελιάς
140

. 
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4.5 Περιγραφή της εκκλησιαστικής ζωής μιας ενορίας - η περίπτωση 

της ενορίας του Αγ. Δημητρίου Μοναστηρίου 

4.5.1 Ιστορία της Εκκλησίας141
  

«Η καθεδρική εκκλησία του Αγίου Δημητρίου στο Μοναστήρι βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, 

κοντά στη δεξιά όχθη του ποταμού Υδραγόρα, στην παλιά οδό της εκκλησίας. Η ανατολική 

πλευρά της βλέπει προς την οδό εκκλησίας, από την οποία η εξωτερική όψη του Αγίου Βήματος 

απέχει λίγα μέτρα. Στο δρόμο αυτό βρίσκεται και η κύρια είσοδος της εκκλησίας με την 

επιβλητική σιδερένια θύρα, βαμμένη με μαύρο χρώμα. 

Βλέποντας την εκκλησία, από την οδό εκκλησίας, μήκους 36 μ., πλάτους 34 μ. και ύψους 

10 μ., μένει κανείς με την εντύπωση μιας μισοτελειωμένης μεγάλης οικοδομής. Επιπλέον, στον 

προσεκτικό παρατηρητή της ορθόδοξης αυτής εκκλησίας, μένει η εντύπωση ότι στερείται 

αρχιτεκτονικής η εξωτερική της εμφάνιση. 

Μολονότι είναι απλή και λιτή στην εξωτερική της όψη, δεν είναι ίδια και στην εσωτερική 

της. Ο εσωτερικός της πλούτος και η εσωτερική της πολυτέλεια προκαλούν μια απροσδόκητη 

ευχάριστη έκπληξη σε κάθε επισκέπτη που τον κάνει να μην θεωρεί την επίσκεψή του ανιαρή 

και το αίσθημα ότι η Χριστιανική, καλλιτεχνική πρόοδος δεν έχουν ατονίσει. Πίσω από τους 

χοντρούς τοίχους της καθεδρικής εκκλησίας του Μοναστηρίου, υπάρχει ένας εξαίρετος πλούτος 

και μια σπάνια πολυτέλεια. Ένας πλούτος εκείνων των αξιών, οι οποίες τόσο διακριτικά 

κρύβονται από τους περίεργους διαβάτες. Πρέπει να περάσει κανείς την θύρα της εκκλησίας, να 

μπει στους ευρύχωρους διαδρόμους, οι οποίοι περιβάλλουν την εκκλησία από όλες τις πλευρές 

και να περάσει το κατώφλι μιας από της πολυάριθμες εισόδους. Να ρίξει δε μια ματιά στο 

εσωτερικό, προκειμένου να αποκτήσει σαφή ιδέα για το πόση πίστη και χριστιανική αυτοθυσία 

χρειάστηκαν για να διακοσμηθεί τόσο πλούσια αυτή η εκκλησία του Αγ. Δημητρίου και με τον 

καιρό να γίνει ένα από τα μεγαλύτερα θησαυροφυλάκια των χριστιανικών ιερών, όχι μόνο της 

χώρας, αλλά και ολόκληρης της Βαλκανικής».  
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Μία από της εκδοχές της λαϊκής παράδοσης για τη δημιουργία της εκκλησίας είναι η 

ακόλουθη:  

142
«Όταν ο μεγάλος βεζίρης και πρώτος συνεργάτης του μεταρρυθμιστή σουλτάνου 

Μαχμούτ Β’, ο Ρεσίτ Πασάς, ήρθε στο Μοναστήρι το 1830 για να καταπνίξει την επανάσταση 

του αλβανικού στοιχείου του Νότου, έπρεπε να είχε πλήρη επίγνωση της δύσκολης κατάστασης 

στην οποία, μετά την συνθήκη της Αδριανούπολης, βρισκόταν η τουρκική αυτοκρατορία, καθώς 

και των κινδύνων που την απειλούσαν από τους πασάδες, οι οποίοι δεν είχαν υποταχθεί. Ως 

σοφός κυβερνήτης και πεπειραμένος στρατηγός, έπρεπε να γνωρίζει ότι και η παραμικρή 

βοήθεια δεν θα περιφρονηθεί, όταν σε όλα αυτά προστεθεί και το γεγονός ότι η συνθήκη της 

Αδριανούπολης ανεγνώρισε το δικαίωμα της Ρωσίας να προστατεύει τους χριστιανούς της 

Βαλκανικής και έθεσε την Τουρκία σε κατάσταση εξάρτησης από τη Ρωσία. 

Έτσι γίνεται σαφές γιατί, όταν ο Ρεσίτ πασάς ήρθε το 1830 στο Μοναστήρι για να 

καταπνίξει το κίνημα των νοτιο-αλβανών, ζήτησε από τον Μητροπολίτη Γρηγόριο να ευλογήσει 

τα όπλα του τουρκικού στρατού και να πυροδοτήσει την πρώτη βολή κατά των επαναστατών. Η 

ευλογία των τουρκικών όπλων από έναν ορθόδοξο Μητροπολίτη και η ανοιχτή αυτή 

παραχώρηση να πυροδοτήσει το όπλο κατά των αντιπάλων του σουλτάνου, ήταν για τον Ρεσίτ 

Πασά όχι μόνο άμεση, ηθική, αλλά επίσης και έμμεση υλική υποστήριξη. Αυτή η χειρονομία του 

Μητροπολίτη Γρηγορίου θα υποχρέωνε τους χριστιανούς της επαρχίας του, αν όχι να ενταχθούν 

ενεργά στον αγώνα κατά τον επαναστατημένων, τουλάχιστον να είναι ευμενώς διατεθειμένοι 

προς τους κόπους του Μεγάλου Βεζίρη για την υποταγή των επαναστατών στην εξουσία του 

σουλτάνου. 

Για το λόγο αυτό είναι περισσότερο αξιόπιστη η εκδοχή της λαϊκής παράδοσης, σχετικά 

με τις συνθήκες που προηγήθηκαν της έγκρισης της άδειας για την ανέγερση της εκκλησίας του 

Αγ. Δημητρίου στο Μοναστήρι. Δηλαδή, η εκδοχή της λαϊκής παράδοσης, ότι ο μεγάλος βεζίρης 

όταν ανέφερε στον Μητροπολίτη Γρηγόριο το όνειρό του για τον Άγιο Δημήτριο, ζήτησε, στην 

δύσκολη κατάσταση που βρισκόταν, να τον βοηθήσει άμεσα, ηθικά, αλλά και έμμεσα, υλικά. Σε 

αντάλλαγμα για την εξυπηρέτηση αυτή του υποσχόταν να παραμεριστούν όλα τα εμπόδια για 

την ίδρυση της εκκλησίας η οποία ήταν τόσο αναγκαία για τους χριστιανούς του Μοναστηρίου. 
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Κατά πόσο η έγκριση αυτή για το κτίσιμο της εκκλησίας του Αγ. Δημητρίου, μετά την 

ευλογία των όπλων του Ρεσίτ Πασά από τον Μητροπολίτη Γρηγόριο και την πυροδότηση του 

πρώτου βλήματος κατά των επαναστατών Αλβανών, ήταν αποτέλεσμα του ονείρου του Ρεσίτ 

Πασά για τον Άγιο Δημήτριο ή αυτό ήταν αποτέλεσμα του ενός ή του άλλου, είναι άγνωστο. 

Αλλά, οτιδήποτε και αν είναι, η έγκριση της ανέγερσης δόθηκε.»  

4.5.2 Οι  σύγχρονες δραστηριότητες της Εκκλησίας 
143

 Η εκκλησία του Αγ. Δημητρίου ακόμα και σήμερα είναι η μεγαλύτερη εκκλησία της 

πόλης του Μοναστηρίου, όπου o Μητροπολίτης Πρεσπών και Πελαγονίας τελεί όλες οι 

λειτουργίες κατά των μεγαλύτερων χριστιανικών εορτών, όπως εκείνες των Χριστουγέννων, του 

Αγιασμού των Υδάτων, της Ανάστασης του Κυρίου κ.ά. 

Αριθμεί επτά ιερείς οι οποίοι φροντίζουν με μεγάλο σεβασμό τους χώρους της 

εκκλησίας, έχοντας επίγνωση της σημαντικότητας, της ιστορικής και πνευματικής αξίας, αλλά 

και της διατήρησης της θέσης της στην οικουμενική Χριστιανοσύνη. Διατηρούν τη μνήμη των 

κτητόρων και των δωρητών και με μεγάλη αφοσίωση συντηρούν και με ευλάβεια κοινοποιούν 

τα ιερά κειμήλια και θησαυρούς της. 

Η εκκλησία του Αγ. Δημητρίου στο Μοναστήρι είναι ανοικτή κάθε μέρα και οι πιστοί 

έχουν τη δυνατότητα να εισέλθουν και να προσευχηθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας. Στην 

εκκλησία αυτή τελούνται όλες οι καθημερινές και εορταστικές χριστιανικές λατρευτικές τελετές. 

144
 Στα πλαίσια της Μητρόπολης Πρεσπών και Πελαγονίας, δραστηριοποιείται η 

φιλανθρωπική οργάνωση «Σαμαρείτης» υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση του Μητροπολίτη. Η 

οργάνωση αυτή καλύπτει όλους τους τομείς της καθημερινής ζωής των ευαίσθητων κοινωνικών 

ομάδων. Διοργανώνονται δράσεις για συλλογή τροφίμων, ρούχων, αλλά και χρημάτων για 

υποστήριξη φτωχότερων οικογενειών, παρέχει μεγάλη οικονομική υποστήριξη σε άπορους και 

αδύναμους οικονομικά, καθώς και με ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου για την 

προσφορά εθελοντικής εργασίας σε νοσοκομεία, σπίτια και οίκους ευγηρίας. 
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4.6 Θεολογική εκπαίδευση 

Στις 26.9.1967, η Ιερά Σύνοδος της σχισματικής Ορθόδοξης Εκκλησίας της π.Γ.Δ.Μ. 

αποφάσισε να συγκροτήσει μια Ορθόδοξη Θεολογική Σχολή, θεολογικό κέντρο μέσης 

εκπαίδευσης απ’ όπου θα αποφοιτούν ιερείς για την κάλυψη των αναγκών της Εκκλησίας. Το 

πρόγραμμα της Σχολής οριστικοποιήθηκε στο πρώτο Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε στις 

17.10.1967, με την ευλογία του τότε Μητροπολίτη Δεβρών και Κιτσέβου, Μεθοδίου. Στην αρχή 

η Σχολή βρισκόταν στο Μοναστήρι «Άνω Αγίου Ηλία», στο χωριό Μπάνιανι στην περιοχή των 

Σκοπίων. Η τακτική διδασκαλία ξεκίνησε την 01.11.1967, με 68 σπουδαστές από όλα τα έτη τα 

οποία ήσαν πέντε. Το διδακτικό προσωπικό αποτελούνταν από τρία μέλη πλήρους απασχόλησης 

και έξι καθηγητές μερικής απασχόλησης, και ο πρώτος διευθυντής του σχολείου ήταν ο 

καθηγητής Μπόρις Μπόσκοβσκι. 

Αυτός είναι στην πραγματικότητα ο αναγεννητής του Πανεπιστημίου του Αγίου 

Κλήμεντος 1122 χρόνια πριν ως «άμεσος διάδοχος του»
145

. Το όνομα της Σχολής δόθηκε από 

τον προστάτη της, τον Αγ. Κλήμη της Αχρίδος, σε ένδειξη τιμής προς τον ιδρυτή του 

πολιτιστικού και εκπαιδευτικού κέντρου στην Αχρίδα, που είναι ευρέως γνωστό ως 

«Πανεπιστήμιο Αγίου Κλήμεντος». Επειδή η Σχολή τότε δεν μπορούσε να συμπεριληφθεί στα 

πλαίσια της ανώτατης εκπαίδευσης της χώρας, λειτουργούσε ως τμήμα άλλων ιδρυμάτων 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Μετά την διάλυση της Γιουγκοσλαβίας και την ανεξαρτητοποίηση της χώρας, η ανάγκη 

για περισσότερους ιερείς και η αύξηση των πιστών, αλλά και το αυξημένο ενδιαφέρον του λαού 

για εκκλησιασμό, είχαν ως αποτέλεσμα την ίδρυση της Θεολογικής Σχολής στα Σκόπια, ως 

ανεξάρτητης μονάδας στα πλαίσια του πανεπιστημίου Αγ. Κύριλλου και Μεθόδιου. 

Ως συμπληρωματικά των κηρυγμάτων, οι Μητροπόλεις εκδίδουν και αρκετά περιοδικά, 

με σκοπό την ενημέρωση και την ισχυροποίηση της πίστης. Μερικά από αυτά είναι τα εξής: 

«Όγδοη μέρα», «Ορθόδοξος δρόμος», «Μετάβαση», «Ορθόδοξο φως», «Τάβορ», «Καθρέπτης», 

«Αλήθεια», «Τρόιτσνικ» και άλλα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 

5. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΧΡΙΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

5.1 Βιογραφικά στοιχεία146 

Ο Αρχιεπίσκοπος Ιωάννης (κοσμικό όνομα: Ζόραν Βρανισκόφσκι), είναι 

Σλαβομακεδόνας Ορθόδοξος κληρικός και επικεφαλής της Αρχιεπισκοπής Αχρίδος, η οποία 

ζητά επανένωση με το Πατριαρχείο της Σερβίας και τις υπόλοιπες Ορθόδοξες Εκκλησίες, 

θεωρώντας σχισματική την διεθνώς αποκλεισμένη, αυτοαποκαλούμενη «Μακεδονική Ορθόδοξη 

Εκκλησία». 

Ο Βρανισκόφσκι γεννήθηκε στις 28 Φεβρουαρίου του έτους 1966
147

, σπούδασε στη 

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών στα Σκόπια, απ' όπου αποφοίτησε το 1990. Τον ίδιο χρόνο, 

γράφτηκε στη Σχολή Ορθόδοξης Θεολογίας του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου. Από εκεί 

αποφοίτησε τον Ιούνιο του 1995 και στη συνέχεια ξεκίνησε μεταπτυχιακές σπουδές. Από το 

2008, σπουδάζει για την απόκτηση Διδακτορικού διπλώματος, με διδακτορική διατριβή με θέμα 

«Η ενότητα της Εκκλησίας και τα Σύγχρονα Εκκλησιολογικά Προβλήματα». 

Ο Βρανισκόφσκι έγινε μοναχός το Φεβρουάριο 1998, με το όνομα Γιοβάν (Ιωάννης). 

Λίγο αργότερα χειροτονήθηκε διάκονος και στη συνέχεια, ιερέας. Τον Ιούλιο του 1998, 

χειροτονήθηκε επίσκοπος με τον τίτλο του Επισκόπου της Ντρεμβίτσα, και τοποθετήθηκε στη 

Μητρόπολη Πρεσπών και Πελαγονίας. Τον Μάρτιο του 2000, εξελέγη Επίσκοπος της Βέλες. 

Ο Ιωάννης, το 2005 χειροτονήθηκε Αρχιεπίσκοπος Αχρίδος από τον Πατριάρχη της 

Σερβίας. Ο Ιωάννης αρνήθηκε να αναγνωρίσει, θεωρώντας σχισματική και αντικανονική, την 

αυτοαποκαλούμενη «Μακεδονική Ορθόδοξη Εκκλησία», και έμεινε σε κοινωνία με τις 

υπόλοιπες Ορθόδοξες εκκλησίες, οι οποίες επίσης δεν αναγνωρίζουν την «Μακεδονική 

Ορθόδοξη Εκκλησία». 

Το 2004 καταδικάστηκε σε 18 μήνες φυλάκιση με την κατηγορία πως ήταν υποκινητής 

εθνοτικού και θρησκευτικού μίσους, διχόνοιας και μισαλλοδοξίας, από τους οποίους εξέτισε 
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τους 8, καθώς το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε κάποια σημεία της κατηγορίας, ως 

αντισυνταγματικά. 

Το 2006 καταδικάστηκε πάλι σε 2 χρόνια φυλάκισης, αυτή την φορά με την κατηγορία 

της υπεξαίρεσης 57.180 ευρώ από μια δωρεά. Αρχικά, το Δικαστήριο αντέκρουσε το 

κατηγορητήριο, αλλά η υπόθεση επέστρεψε για νέα εκδίκαση. Στη δεύτερη δίκη, οι 

κατηγορούμενοι αθωώθηκαν από το κατηγορητήριο, αλλά η υπόθεση επέστρεψε για μια τρίτη 

εκδίκαση. Στην τρίτη δίκη, ο Ιωάννης καταδικάστηκε σε 2 έτη φυλάκισης. Φυλακίστηκε στις 8 

Αυγούστου 2006 και έξετισε 256 ημέρες ποινής. 

Ο Αρχιεπίσκοπος Ιωάννης και άλλα μέλη της Αρχιεπισκοπής Αχρίδος έχουν δεχτεί 

σωματικές επιθέσεις, ενώ σε πολλές περιπτώσεις οι εκκλησίες της Αρχιεπισκοπής έχουν 

καταστραφεί. 

5.2 Ιστορική πορεία της υπόθεσης του Αρχιεπισκόπου Ιωάννη148 

Ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα της εκκλησιαστικής ζωής και των διαχριστιανικών 

σχέσεων αποτελεί ο εθνοφυλετισμός, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά η πρόθεση ορισμένων 

Εκκλησιών να εκτείνουν ή να επεκτείνουν την έως τότε εκκλησιαστική και νομοκανονική 

δικαιοδοσία τους, όχι με γεωγραφικά όρια, αλλά με φυλετικά κριτήρια, όπως είναι το 

ομόγλωσσο ή το ομόφυλο του λαού τους. Είναι γνωστό από την ιστορία ότι αυτή η ανάρμοστη 

συμπεριφορά οδηγεί στην μορφή της ως «μωρία», της ακοινωνησίας και της παρανομίας. Η 

σχισματική Εκκλησία στην π.Γ.Δ.Μ.., φερόμενη ως «Μακεδονική Ορθόδοξη Εκκλησία», 

επηρεάζει την πολιτειακή ηγεσία και την Δικαϊκή Δικαιοσύνη στην Χώρα, σε βάρος των 

δικαιωμάτων του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αχρίδος και Μητροπολίτη Σκοπίων κ. Ιωάννη. 

Ίσως να μην υπάρχει φυλακισμένος στην π.Γ.Δ.Μ., ο οποίος να ήταν καταδικασμένος ερήμην 

και να μην του χορηγείται το δικαίωμα να καταδικαστεί, καθώς γι’ αυτό υπάρχουν κι οι 

προβλεπόμενες προϋποθέσεις από το νόμο κάθε κράτους που είναι σύμφωνες με τις αρχές του 

διεθνούς δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η σχισματική εκκλησία των Σκοπίων 

ενεργεί, προφανώς, να μην δοθεί στον Αρχιεπίσκοπο Ιωάννη το συνταγματικό και διεθνές 
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δικαίωμα να έχει ξανά την κρίση σε δικαστήριο με την φυσική του παρουσία, παρ’ όλο που 

αυτός θα ήταν κατάδικος κι ενώ θα απουσίαζε από τη δίκη.
149

 

Εκπληρώνοντας τις προβλεπόμενες από τον νόμο προϋποθέσεις, για την επανάληψη της 

διαδικασίας της δίκης, μετά από ένα μήνα στην φυλακή του Ιντρίζοβο, ζήτησε να του δοθεί το 

δικαίωμα εκδίκασης, αφού υπήρχε απόδειξη πως τήρησε τον όρο εντός ενός έτους από τη στιγμή 

που πληροφορήθηκε την ετυμηγορία, να επιτύχει την επανάληψη της δίκης του. Καθώς όλες οι 

προϋποθέσεις ήταν συμπληρωμένες, το Πρωτοδικείο των Βελεσσών κάλεσε επείγουσα 

διαδικασία, αλλά  αυτή την απόφαση η σχισματική εκκλησία των Σκοπίων την προσέβαλε, μέσω 

του Γενικού Εισαγγελέα. 

Η παράτυπη καταγγελία της σχισματικής Εκκλησίας αφορούσε αίτημά της ώστε να μην 

του δοθεί η δυνατότητα να γίνει η δίκη με την φυσική του παρουσία. Το Δευτεροβάθμιο 

Δικαστήριο στα Σκόπια (το Εφετείο) επέστρεψε την υπόθεση για νέα δίκη στο δικαστήριο των 

Βελεσσών, με μεγάλη πιθανότητα το δικαστήριο των Βελεσσών να μην επιτρέψει να δικασθεί εκ 

νέου ο Αρχιεπίσκοπος Ιωάννης με την φυσική του παρουσία. Αυτό θα είναι ίσως το πρώτο και 

μοναδικό δικαστικό περιστατικό σε αυτή την χώρα, να μην δοθεί δηλαδή το δικαίωμα σε 

κάποιον να παραστεί στη δίκη του και να υπερασπιστεί τον εαυτό του. 

Για την ίδια αυτή υπόθεση, για την οποία απαιτείται η επανάληψη της ένδικης 

διαδικασίας, ο αρχιεπίσκοπος Ιωάννης ήδη είχε αθωωθεί δύο φορές, όταν είχε τη δυνατότητα να 

υπερασπιστεί τον εαυτό του. Την τρίτη φορά το δικαστήριο αποφάσισε ερήμην του και τον 

καταδίκασε. Σήμερα, η σχισματική «Μακεδονική Ορθόδοξη Εκκλησία» απαιτεί κάτι παράνομο: 

να αναγκασθεί ο αρχιεπίσκοπος Ιωάννης να παραμείνει στη φυλακή βάσει της προηγούμενης 

δικαστικής διαδικασίας. 

Οφθαλμοφανώς, παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, ιδιαίτερα τα θρησκευτικά 

δικαιώματα στην π.Γ.Δ.Μ. και δεδομένου ότι όλες οι προηγούμενες δίκες εναντίον του 

Αρχιεπισκόπου Ιωάννη είχαν πολιτική σκοπιμότητα, το αίτημα αυτό του Γενικού Εισαγγελέα, αν 

και παράνομο, δεν προκαλεί έκπληξη. Το παράδοξο είναι πως αυτό ξεκίνησε και υποστηρίζεται 

από την σχισματική εκκλησία «ΜΟΕ». Παρά το γεγονός ότι η «ΜΟΕ» βρίσκεται σε σχίσμα με 

όλες τις Ορθόδοξες Εκκλησίες και ως εκ τούτου χαρακτηρίζεται ως ένας θρησκευτικός 
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οργανισμός με διαταραγμένη εκκλησιολογική συμπεριφορά και αδυνατεί να σταθεί στην 

υπεράσπιση των στοιχειωδών ανθρωπίνων και θρησκευτικών δικαιωμάτων, επιπλέον αδυνατεί 

να επιδείξει στην πράξη την εντολή επί του όρου «μακάριοι»  ώστε να είναι ελεήμονες σε όσους 

παραβιάζουν κάποιον νόμο. 

Χαρακτηριστικό είναι ένα γεγονός, το έτος 2005, όταν ο αρχιεπίσκοπος Ιωάννης 

καταδικάστηκε για δήθεν υποκίνηση εθνικού και θρησκευτικού μίσους και ενώ βρισκόταν στη 

φυλακή, ένας εκ των επισκόπων της σχισματικής εκκλησίας, αυτοαποκαλούμενος αγιορείτης, 

διότι ήταν επτά έτη μοναχός στο Άγιον Όρος, είχε ζητήσει από την κυβέρνηση των Σκοπίων να 

καταδικασθεί ο αρχιεπίσκοπος Ιωάννης  για προδοσία του κράτους προτείνοντας την ισόβεια 

κάθειρξη. Στη συνέχεια εμφανίστηκαν και δύο παλαιότεροι επίσκοποι  της ίδιας εκκλησίας, οι 

οποίοι με δημόσιες δηλώσεις τους ζήτησαν ο αρχιεπίσκοπος Ιωάννης να παραμείνει στη φυλακή 

και να μην του επιτραπεί το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του αυτοπροσώπως. Σε αυτό 

το σημείο τίθεται και το εκκλησιολογικό ερώτημα
150

: πώς η σχισματική αυτή εκκλησία, με 

τέτοια συμπεριφορά και νοοτροπία, που είναι αντίθετη της χριστιανικής, σκέφτεται ότι μπορεί 

να ενταχθεί σε κοινωνία και ενότητα με τις άλλες Ορθόδοξες Εκκλησίες; Με αυτές τις ενέργειες 

γίνεται εμφανές πως δεν υπάρχει καμία ειλικρινή πρόθεση επίλυσης των προβλημάτων και 

εξόδου από το Σχίσμα από πλευράς της συγκεκριμένης εκκλησίας. Η Εκκλησία είναι μια 

οικογένεια η οποία οφείλει να αναγνωρίζει τους οικείους της.
151

 

Το ιστορικό της υπόθεσης του Αρχιεπισκόπου Ιωάννη, αναλύεται στη συνέχεια, σε μια 

λεπτομερή ανάλυση του Καθηγητού Μιχ. Γ. Τρίτου, πρώην Κοσμήτορος της Θεολογικής 

Σχολής του Α.Π.Θ. με το δικό του μοναδικό τρόπο: 

«Τα τελευταία χρόνια με πόνο ψυχής και Ιερή αγανάκτηση παρακολουθούμε τη βάναυση 

καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πρόσωπο του Αρχιεπισκόπου Αχριδών και 

Μητροπολίτου Σκοπίων, Ιωάννου. 

Ο μαρτυρικός Ιεράρχης δέχεται αλλεπάλληλες καταδικαστικές αποφάσεις από τα ποινικά 

δικαστήρια των Σκοπίων, επειδή είχε το θάρρος να διακηρύξει ότι η «Μακεδονική» Εκκλησία 
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των Σκοπίων είναι σχισματική, γιατί περιφρονεί βασικές αρχές της Ορθοδόξου Εκκλησιολογίας 

και προτάσσει εθνοφυλετικές σκοπιμότητες. 

Το μαρτύριο του Αρχιεπίσκοπου Ιωάννου άρχισε στις 21 Ιουνίου 2002, όταν η Ιερά 

Σύνοδος της σχισματικής Εκκλησίας των Σκοπίων απέρριψε τη συμφωνία του Νις (17 Μαΐου 

2002), η οποία έδινε λύση στο υφιστάμενο πρόβλημα. 

Ο Ιωάννης, Μητροπολίτης τότε Βελεσσών και Παραβαρδαρίου, διαφώνησε με την 

απόφαση της σχισματικής Εκκλησίας των Σκοπίων και επανέφερε τη Μητρόπολη του στους 

κόλπους της  Μητρός Εκκλησίας της Σερβίας. 

Η σχισματική Εκκλησία των Σκοπίων ασχολήθηκε με το θέμα στη συνεδρία της 6ης 

Ιουλίου 2002 και κήρυξε τον Ιωάννη έκπτωτο. Την ίδια ημέρα, χωρίς εντολή του Δικαστηρίου, η 

Αστυνομία εξέβαλε βίαια τον Μητροπολίτη και τους μοναχούς από το Μητροπολιτικό Μέγαρο 

των Βελεσσών. Το ίδιο έτος, στις 20 Ιουλίου, με τον ίδιο βίαιο τρόπο τους έδιωξε από την Ιερά 

Μονή Αγίου Γεωργίου στο Νεγκότινο, όπου προσωρινώς είχε μεταφερθεί η έδρα της 

Μητροπόλεως. 

Σ΄αυτή την αντικανονική ενέργεια της σχισματικής Εκκλησίας των Σκοπίων, άμεσα 

αντέδρασε η Ιερά Σύνοδος της Σερβικής Εκκλησίας, η οποία στη συνεδρία της 23ης 

Σεπτεμβρίου 2002 όρισε τον Ιωάννη Έξαρχο του Πατριαρχείου της Σερβίας στα Σκόπια. 

Η Ιερά Σύνοδος της σερβικής Εκκλησίας, με ανακοίνωση της, κατηγορεί την Ιερά 

Σύνοδο της σχισματικής Εκκλησίας των Σκοπίων, όπως και τα κρατικά όργανα, για άσκηση βίας 

σε βάρος του Μητροπολίτου Ιωάννου και των κληρικών και λαϊκών συνεργατών του. Ενέργεια 

και συμπεριφορά απάδουσα στους ιερούς κανόνες, αλλά και τα στοιχειώδη ανθρώπινα 

δικαιώματα. 

Στην προσπάθεια της να βοηθήσει στην επίλυση του εκκλησιαστικού προβλήματος των 

Σκοπίων, η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Σερβίας, στηριζόμενη σε κανονικές 

εκκλησιολογικές βάσεις, ύστερα από πρόταση του Έξαρχου Αχρίδος Ιωάννου, εξέλεξε στις 23 

Μαΐου 2003 δύο βοηθούς Επισκόπους, τους αρχιμανδρίτες Ιωακείμ Jovčeski και Μάρκο Kimev. 

Από αυτούς, ο πρώτος ανέλαβε ως τοποτηρητής της Ιεράς Μητροπόλεως Πόλοσο- Κουμάνοσκα 

και ο δεύτερος της Μητροπόλεως Πρεσπών και Πελαγονίας. 

Νέα κρίση και τροπή πήρε το υφιστάμενο πρόβλημα στις 20 Ιουλίου 2003, όταν ο 

Μητροπολίτης Ιωάννης συνελήφθη από την Αστυνομία ενώ τελούσε το μυστήριο του 
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βαπτίσματος στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου των Βιτωλίων (Μοναστηρίου). Προφυλακίστηκε 

για πέντε ημέρες,  με την κατηγορία της αυθαιρέτου εισόδου στον ναό και οδηγήθηκε σε δίκη 

στις 31 Οκτωβρίου 2003. Το δικαστήριο του επέβαλε ποινή ενός (1) έτους φυλάκιση, με 

αναστολή δύο (2) ετών, υπό την προϋπόθεση ότι στο διάστημα αυτό δεν θα υποπέσει σε 

παρεμφερές αδίκημα. Εναντίον της αποφάσεως ασκήθηκε έφεση. 

Στις 25 Δεκεμβρίου 2003 η Ιερά Σύνοδος της σερβικής Εκκλησίας κήρυξε την Ορθόδοξο 

Αρχιεπισκοπή Αχρίδος αυτόνομη, προήγαγε τον Μητροπολίτη Ιωάννη σε Αρχιεπίσκοπο και τον 

όρισε Πρόεδρο της Ιεράς Συνόδου της Αρχιεπισκοπής Αχρίδος. 

Η κατάσταση όμως, αντί να εκτονωθεί, δυστυχώς επιδεινώθηκε επικίνδυνα, λόγω της 

αδιαλλαξίας της σχισματικής Εκκλησίας. Στις 11 Ιανουαρίου 2004, ημέρα Κυριακή, μετά το 

πέρας της θείας λειτουργίας, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον Αρχιεπίσκοπο Ιωάννη και τους εκεί 

παρευρισκομένους αρχιερείς, ιερείς, μοναχούς, μοναχές και λαϊκούς. Όλοι αφέθηκαν ελεύθεροι, 

πλην του Αρχιεπισκόπου Ιωάννη, ο οποίος προφυλακίστηκε για είκοσι (20) ημέρες, με την 

κατηγορία της αναζωπυρώσεως θρησκευτικού και εθνικού μίσους. Ο Μακαριώτατος άσκησε 

έφεση και αφέθηκε ελεύθερος στις 30 Ιανουαρίου 2004. 

Η σχισματική Εκκλησία καταδίωξε τους μοναχούς και τις μονάζουσες κατά το διάστημα 

που ο Αρχιεπίσκοπος Ιωάννης ήταν προφυλακισμένος. Απέβαλε όλους από τις Μονές. Αιτία του 

διωγμού τους υπήρξε η προσχώρηση τους στην Αρχιεπισκοπή Αχρίδος. 

Σοβαρή εμπλοκή σημειώθηκε στο όλο ζήτημα στις 20 Φεβρουαρίου 2004. Πέντε (5) 

τρομοκράτες επιχείρησαν να δολοφονήσουν τα μέλη της Ιεράς Συνόδου της Αρχιεπισκοπής 

Αχρίδος, που συνεδρίαζαν στην υπό ανέγερση Ιερά Μονή του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου 

των Βιτωλίων. Επειδή όμως δεν μπόρεσαν να συλλάβουν τους Αρχιερείς, κακοποίησαν τις 

μοναχές, έκλεψαν ιερά αντικείμενα και πυρπόλησαν τη Μονή. 

Στις 26 Ιουλίου 2005, το Εφετείο της πόλεως Βιτωλίων (Μοναστηρίου) επικύρωσε 

πρωτόδικη απόφαση του Ιανουαρίου 2004 για 18μηνη φυλάκιση του Αρχιεπισκόπου Ιωάννη, με 

την κατηγορία της «υποδαυλίσεως θρησκευτικού και εθνικού μίσους». Την κατηγορία αυτή 

είχαν προσάψει στον Αρχιεπίσκοπο οι αρχές της π.Γ.Δ.Μ. και κατά της οποίας αυτός είχε 

εφεσιβάλει. Έμεινε οκτώ (8) μήνες στις φυλακές των Σκοπίων «IDRIZOVO». 
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Ύστερα από έντονες διαμαρτυρίες των Εκκλησιαστικών Αρχών και των Διεθνών 

Οργανισμών στις Αρχές των Σκοπίων ο Αρχιεπίσκοπος Ιωάννης απαλλάχθηκε από το υπόλοιπο 

της ποινής του. 

Και ενώ όλοι πίστευαν ότι το μαρτύριό του τελείωσε, άρχισε νέος κύκλος διώξεων, με 

στόχο τώρα να πλήξει την ηθική του υπόσταση. Το δικαστήριο των Σκοπίων τον κατηγορεί ότι 

καταχράστηκε χρήματα. Κατηγορία ψευδής, άδικη κα άριστα σκηνοθετημένη. 

Ο Αρχιεπίσκοπος Ιωάννης οδηγήθηκε στις φυλακές των Σκοπίων «IDRIZOVO» μέσα σε 

θάλαμο έξι (6) ατόμων, πού βαρύνονταν για εγκληματικές πράξεις. Του αρνήθηκαν τη Θεία 

Κοινωνία, του απαγόρευσαν την ανάγνωση σερβικών και ελληνικών βιβλίων, παρά μόνο 

σκοπιανών, αλλά και αυτών ύστερα από έγκριση του Υπουργείου Δικαιοσύνης της π.Γ.Δ.Μ. Το 

διαιτολόγιο του ήταν απαράδεκτο, αν λάβει κανείς υπόψη ότι ο 41χρονος, τότε, Αρχιεπίσκοπος 

Ιωάννης, υπέφερε από σάκχαρο. 

Στις 21 Φεβρουαρίου 2007, μετά τη συνάντηση της αντιπροσωπείας της σχισματικής 

Εκκλησίας των Σκοπίων με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, το δικαστήριο της 

πόλεως Βέλες των Σκοπίων απεφάσισε την μείωση της ποινής του Αρχιεπισκόπου Ιωάννη από 

δώδεκα (12)  σε εννέα (9) μήνες φυλάκιση. Ο Αρχιεπίσκοπος αποφυλακίστηκε την 1η Μαΐου 

2007. 

Το 2010, κατόπιν ψευδών κατηγοριών της σχισματικής Εκκλησίας των Σκοπίων, 

καταδικάστηκε ερήμην, σε φυλάκιση. 

Την 16 Νοεμβρίου 2010, ύστερα από ένταλμα συλλήψεως από την Interpol της π.Γ.Δ.Μ. 

και πάλι συνελήφθη στα βουλγαρικά σύνορα. Το Δικαστήριο όμως της Σόφιας τον απάλλαξε και 

τον απελευθέρωσε, επειδή η καταδικαστική απόφαση από την π.Γ.Δ.Μ. είχε πολιτική 

σκοπιμότητα. 

Την 12η Δεκεμβρίου 2011 ο Αρχιεπίσκοπος Ιωάννης, αφού ανακηρύχθηκε αριστούχος 

διδάκτωρ του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ., απεφάσισε να εισέλθει 

στη χώρα του για να βρίσκεται κοντά στο ποίμνιο του. Μόλις μπήκε στο σκοπιανό έδαφος από 

τον μεθοριακό σταθμό Νίκης - Φλώρινας, συνελήφθη και με ταχύτατες διαδικασίες 

καταδικάσθηκε σε δυόμιση (2 ½) χρόνια φυλάκιση και αμέσως φυλακίστηκε στις φυλακές 

υψίστης ασφαλείας «IDRIZOVO», στα προάστια των Σκοπίων. Παράλληλα, ακολούθησε 

πογκρόμ διώξεων εναντίον των συνεργατών του. Στην πόλη Στίπ συνέλαβαν την ηλικιωμένη 
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μοναχή Πελαγία, η οποία πρόσφατα είχε χειρουργηθεί. Στην πόλη των Σκοπίων συνέλαβαν την 

Ηγουμένη της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου Κυράνα Μοναχή. 

Στο Μοναστήρι του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου στη Νιζόπολη της περιοχής των 

Βιτωλίων οι άνδρες της Αστυνομίας συμπεριφέρθηκαν με αγένεια και παρενόχλησαν τις 

μοναχές. Στο ανδρικό μοναστήρι της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Περλεπέ συνέλαβαν τον 

Ιερομόναχο π. Μωϋσή. Επίσης η σκοπιανή Αστυνομία συνέλαβε και τους στενότερους 

συγγενείς των Επισκόπων, που διέμεναν σε διάφορες πόλεις, τους ιερείς και άλλους πιστούς της 

Ορθοδόξου Αρχιεπισκοπής Αχρίδος. 

Νέα δυσάρεστη τροπή πήρε το θέμα του Αρχιεπισκόπου Αχρίδος και των συνεργατών 

του την Τρίτη 2 Ιουλίου 2013, όταν το ποινικό δικαστήριο των Σκοπίων καταδίκασε σε νέα 

φυλάκιση τριών (3) ετών τον Αρχιεπίσκοπο Ιωάννη και άλλα δεκαοκτώ (18) άτομα, επισκόπους, 

μοναχούς, μοναχές και λαϊκούς σε φυλάκιση δεκαοκτώ (18) μηνών, με αναστολή, με την ψευδή 

κατηγορία παράνομης αγοραπωλησίας ακινήτων. Πρόκειται για πολιτική απόφαση πού ήταν 

προειλημμένη και το δικαστήριο απλώς την δημοσιοποίησε. 

Την αποφυλάκιση του Αρχιεπισκόπου ζήτησαν το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, η 

Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Σερβίας, η Σύνοδος των Κανονικών Επισκόπων της Βορείου 

και Κεντρικής Αμερικής και άλλοι φορείς. Όλοι αναγνωρίζουν ότι η απόφαση στηρίχθηκε σε 

ψευδές και κατασκευασμένο κατηγορητήριο και επήλθε, ως συνέχεια μακροχρόνιων διώξεων, 

συλλήψεων και φυλακίσεων του Αρχιεπισκόπου. Ακόμη και ο πρώην Πρωθυπουργός της 

π.Γ.Δ.Μ. κ. Λιούμπτσο Γκεοργκιέφσκι σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Focus την 27-07-

2012 υπογράμμισε ότι ο Αρχιεπίσκοπος Ιωάννης είναι κρατούμενος για πολιτικούς λόγους. 

Από όσα αναφέρθηκαν, καταδεικνύεται η κυβερνητική παρέμβαση στη Δικαιοσύνη για 

τη σωματική και ηθική εξόντωση του Αρχιεπισκόπου Ιωάννη. Δυστυχώς, μια χώρα πού 

ισχυρίζεται ότι σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και επιθυμεί να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, στο βάθος της στηρίζει ένα απολυταρχικό καθεστώς, υπό τη σιωπηλή 

αδράνεια και αδιαφορία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. 

Αν και πέρασαν πέντε χρόνια από την αίτηση για τη νόμιμη αναγνώριση της Αρχιεπισκοπής 

Αχρίδος, ως θρησκευτικής οργανώσεως, το Ανώτατο Δικαστήριο ακόμη δεν έχει πάρει καμία 

απόφαση. 
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Θεωρούμε ότι η επίλυση του εκκλησιαστικού ζητήματος των Σκοπίων, υπό τις παρούσες 

συνθήκες εμφανίζει μεγάλες δυσχέρειες, λόγω του ασφυκτικού εναγκαλισμού αυτής της 

Εκκλησίας από το Κράτος, αλλά και της χρησιμοποιήσεώς της ως κρατικής υπηρεσίας για 

ξένους προς την πνευματική της αποστολή σκοπούς. 

Για να υπάρξει κάποια θετική εξέλιξη πρέπει να τηρηθούν οι εξής προϋποθέσεις: 

1.  Το επίσημο κράτος να αφήσει ελεύθερη την Εκκλησία να επιτελέσει το λυτρωτικό της 

έργο. 

2.  Η σχισματική «Εκκλησία» να αναγνωρίσει ως αντικανονικές τις ενέργειες της από το 

1968 μέχρι σήμερα και να ζητήσει συγγνώμη από την Μητέρα Εκκλησία της Σερβίας για όσα 

άτοπα, μέχρι σήμερα, έπραξε σε βάρος της. 

3.  Να δεχθεί την ονομασία της πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Αρχιεπισκοπής Αχρίδος και όχι 

Μακεδονίας. 

Κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις είναι δυνατή αρχικά η χορήγηση αυτονομίας, κατά το 

προηγούμενο της Φινλανδίας, Εσθονίας και μέχρι πρότινος Τσεχίας και Σλοβακίας και αργότερα 

αυτοκεφαλίας. Έτσι θα κλείσει μία χαίνουσα πληγή στο σώμα της Ορθοδόξης Εκκλησίας και θα 

παύσει το ένα και πλέον εκατομμύριο των Ορθοδόξων πού ζουν στα Σκόπια να γίνεται βορά σε 

κάθε είδος προσηλυτισμού». 

Τελικώς, στις 2.2.2015 ο Αρχιεπίσκοπος Αχρίδος, Ιωάννης αποφυλακίστηκε, ο οποίος 

σχεδόν τρισήμιση (3 ½) χρόνια ήταν φυλακισμένος στις φυλακές των Σκοπίων. Η πρώτη 

απόφαση των δικαστικών αρχών ήταν ο Αρχιεπίσκοπος να αποφυλακιστεί στις 10.01.2015, κάτι 

που τελικά δεν έγινε, μετά από προσφυγή.  

Όμως το νομοκανονικό και ιστορικό πρόβλημα δεν παύει να υπάρχει και να επιζητεί την 

λύση του τόσο σε επίπεδο εκκλησιολογικό όσο και σε νομοκανονικό, αλλά και σε επίπεδο 

ιστορικό, βαλκανικό και εθνικό.
152

 

Τον τελευταίο καιρό ο ελεύθερος αρχιεπίσκοπος Ιωάννης δέχεται αρχιερείς από το 

Πατριαρχείο Σερβίας, τους οποίους υποδέχεται στη μεγάλη αίθουσα των επισήμων, της Ιεράς 

Μονής Αναστάσεως του Κυρίου, όπου διαμένει στη Ρωσία, για λόγους υγείας
153
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από τον Πατριάρχη Μόσχας και πασών των Ρωσιών κ. Κύριλλο. Πρώτος του επισκέπτης εκεί 

υπήρξε ο Βικάριος του Πατριάρχη Σερβίας κ. Ειρηναίος και ο επίσκοπος Μοραβικίου κ. 

Αντώνιος, επιπλέον και ως επικεφαλής της παροικίας των Ορθοδόξων Σέρβων στη Μόσχα, ο 

οποίος διαμένει στο Σερβικό μετόχι των Αγίων Πέτρου και Παύλου. Άλλος ένας επισκέπτης του 

είναι και ο μητροπολίτης Μαυροβουνίου κ. Αμφιλόχιος, ο οποίος βρέθηκε στη Αγία 

Πετρούπολη για την αναγόρευσή του σε επίτιμο Διδάκτορα της Εκκλησιαστικής Θεολογικής 

Ακαδημίας, καθώς και ο επίσκοπος Έγγρας κ. Ιερώνυμος, ως βοηθός επίσκοπος της επισκοπής 

Μπάτσκας - Βοϊβοντίνας. Τους αρχιερείς συνόδευσε ο επίσκοπος Μοραβικίου. Οι ίδιοι 

μετέφεραν τους χαιρετισμούς του Πατριάρχη κ. Ειρηναίου στον κ. Ιωάννη και τα συγχαρητήριά 

του για την απελευθέρωσή του από τα δεσμά της φυλακής. 

Αξιοσημείωτο γεγονός αποτελεί πως, καθώς η Κυριακή των Αποκρέω του 2015 (φέτος 

δηλαδή) συνέπεσε με την εορτή της Υπαπαντής στην Ρωσία και όπου αλλού ακολουθείται το 

παλαιό εορτολόγιο, ο αρχιεπίσκοπος Ιωάννης λειτούργησε στο Καθολικό της γυναικείας Ιεράς 

Μονής της Αναστάσεως στην Αγία Πετρούπολη. Στο τέλος της Θείας Λειτουργείας, ευλόγησε 

και δείγματα κεριών, σύμφωνα με την ρωσική συνήθεια, για τις ανάγκες του Μοναστηρίου. 

 

5.3 Επιστολή από τη φυλακή 

Για να γίνει κατανοητή και να παρουσιαστεί με τον αντικειμενικότερο τρόπο η παρουσία 

και αξιόλογη αναφορά προς το πρόσωπο του Αρχιεπισκόπου Αχρίδος Ιωάννη, σημαντική είναι η 

αναφορά στην Δεύτερη επιστολή του από τη φυλακή. Είναι σημαντικό να τονισθεί πως κάθε 

σχολιασμός θα μπορούσε να ληφθεί ως υποκειμενικός. Οι πληροφορίες για τη δράση του μας 

παρουσιάζονται εκτενέστερα και με επιμέλεια από τον κ. Τρίτο (2004) ο οποίος έχει ασχοληθεί 

εκτενέστερα με το συγκεκριμένο θέμα. Μάλιστα, στο συγκεκριμένο πόνημα, αναφέρονται όλες 

οι σχετικές επιστολές ιεραρχών της Οικουμενικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. 

Παρακάτω, αντί σε παράρτημα, παρατίθεται η επιστολή του Ιωάννη από τις φυλακές, σε 

μορφή κηρύγματος: 

 «Για να παρουσιάσουμε με τον αντικειμενικότερο δυνατό τρόπο την πλήρη εικόνα της 

Ελέω Θεού, αρχιεπίσκοπος Αχρίδος και μητροπολίτης Σκοπίων, προς την Εκκλησίαν εις την 

οποίαν από Θεού ετοποθετήθη ως Αρχιποιμήν Αυτής και προς πάσας τας ανά την οικουμένην 
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Εκκλησίας συναγομένας εν ενί του Χριστού Σώματι και εν Πνεύματι Αγίω συνδεδεμένας, από 

τας φυλακάς της πόλεως των Σκοπίων, όπου έχει εγκλειστεί για έκτη φορά κατά τα δέκα 

τελευταία έτη εκπέμπει αυτήν την Δευτέραν, από φυλακάς, Εγκύκλιον επιστολήν. 

Όταν αποκτήσωμεν την αγάπη του Χριστού και την αρετή, τότε αξίζει να υποστούμε 

ακόμη και διωγμούς ένεκεν Αυτού, αν χρειαστεί και εξορία να ανεχτούμε, αλλά και έτοιμοι να 

ακούσουμε για τους εαυτούς μας τις πιο απρεπείς συκοφαντίες, και ακόμη, να χαιρόμαστε για 

όλα αυτά, λέει ο άγιος Νικόλαος о Καβάσιλας. 

Όταν μέσα στον άνθρωπο ανάψει αυτή η αγάπη του Θεού και όταν οι αρετές λάμψουν 

μέσα του, τότε ο άνθρωπος είναι έτοιμος όχι μόνον να υποφέρει βάσανα, όχι μόνον να υπομένει 

φαύλα έργα εναντίον του και δεσμά εγκλεισμού, αλλά είναι ακόμη έτοιμος και να χαίρεται για 

όλα αυτά. 

Η χαρά όμως αυτή δεν διαδίδεται ανάλογα με το πόσο την αξίζει κάποιος, δεν αποτελεί 

επ΄ουδενί ανταμοιβή για τις ασκήσεις, αλλά είναι χάρις, υπέροχη και τέλεια δωρεά του ελέους 

του Θεού που Αυτός μόνος ο Πατήρ ευδοκεί, όπως εισέλθωμεν εις την χαράν του Κυρίου ημών 

(Ματθ. 25,21-23). Διότι, εκείνοι που εισήλθαν εις την χαράν του Πατρός, χαίρονται με την 

χαράν του Χριστού και έτσι, εκείνο το οποίον χαροποιεί τον Χριστόν, Αυτός κάνει να χαίρονται 

με αυτό και εκείνοι που είναι δικοί Του, ενώ ουσιαστικά ο Ίδιος χαίρεται εν Αυτώ. 

Επειδή Εσείς, οι οποίοι είσαστε εν τω Σώματι Αυτού και χαίρεστε με τη χαρά του 

Χριστού, εύκολα θα αναγνωρίσετε τη χαρά με την οποίαν χαρήκαμε εκ νέου εγκλωβισμένοι στα 

δεσμά ένεκεν Αυτού, σε Εσάς απευθύνομεν την Δευτέραν κατά σειράν αυτήν Εγκύκλιον 

επιστολήν, γεγραμμένην μέσα εις τας φυλακάς, διά να Σας παρακαλέσωμεν, όπως διατηρείτε εις 

την μνήμην Υμών τα δεσμά ημών και όπως μην αισχύνεσθε ένεκεν ημών, διότι και περαιτέρω 

υπ΄ αυτά παραμένομεν. 

Όταν ο  Παύλος ζητά από τον Τιμόθεο να μην εντραπεί για το μαρτύριόν του (Β΄Τιμοθ. 

1,8), δεν το κάνει αυτό για να τον επικρίνει επειδή αισχυνόταν αυτός από τα δεσμά του Παύλου, 

αλλά το έκανε για να τον ενθαρρύνει, έτσι ώστε και ο ίδιος να δεχθεί να υποφέρει τα δικά του 

δεινά, εάν και εφ΄ όσον βρεθεί στην ίδια κατάσταση. 

Εάν λοιπόν, έως κάποιου σημείου, θα ήταν επιτρεπτό στον Παύλο να έχει έστω και την 

ελάχιστην αμφιβολίαν και υποψίαν έναντι κάποιων οι οποίοι ακόμη δεν ήταν σταθεροί εις την 

πίστην, κι είχαν ανάγκη ακόμη όχι από στερεά τροφή αλλά από βρεφικό γάλα (Α΄Κορ. 3,2), 
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δεδομένου του ότι στην πρώτη του απολογία στο δικαστήριο κανείς δεν του είχε συμπαρασταθεί 

αλλά όλοι τον είχαν εγκαταλείψει (Β΄Τιμοθ. 4,16), και γι’ αυτό λέει στον Τιμόθεο ότι το Πνεύμα 

το οποίον ο Θεός μάς έδωσε δεν είναι πνεύμα φόβου αλλά πνεύμα δυνάμεως, αγάπης και σοφίας 

(Β΄Τιμοθ. 1,2), εις ημάς δεν είναι επιτρεπτή καμία αμφιβολία έναντι Υμών, διότι Εσείς μας 

υποστηρίξατε και κατά την πρώτην και κατά την δευτέραν, όσο και σε όλες κατά σειράν μέχρι 

και αυτήν την έκτην απολογίαν της πίστεως ημών, ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων της 

π.Γ.Δ.Μ.. 

Ως εκ τούτου, αυτήν την επιστολήν δεν την αναγράφομεν διά να ενθαρρύνωμεν την 

ανδρείαν Υμών εν τη πίστη, η οποία αποδείχθηκε ημίν μέσω των μαρτυριών Υμών και κατά τας 

προηγούμενας φοράς, καθ’ ον χρόνον τελούσαμεν υπό κράτησιν, παρά, την αποστέλλομεν προς 

Υμάς, όπως μοιρασθώμεν μεθ΄ Υμών την χαράν με την οποίαν ο Κύριος μάς χαροποίησε, χαράν 

η οποία πηγάζει από τα δεσμά του Χριστού, και με την οποίαν χαίρεται καθείς, όστις και ο ίδιος 

υπομένει τοιαύτα με τον έναν ή τον άλλον τρόπον. 

Εκείνοι όμως οι οποίοι θα αγαπήσουν τα δεσμά Αυτού έναντι κάθε είδους φυσικής 

ελευθερίας, θα καταλάβουν και την δική μας χαρά, χαράν με την οποίαν χαίρεται η καρδία ημών 

όταν φέρομεν εις την μνήμην μας Εσάς και την μέριμναν Υμών δι΄ ημάς. Διότι, κανείς άλλος 

εκτός από εκείνον που επλήγη από την τρελλή αγάπη του Θεού δεν δύναται να ανακαλύπτει και 

να αναγνωρίζει αυτήν την χαράν, η οποία εκχέεται από τα πάθη, από τη λύπη, τις δυσκολίες, τις 

φυλακίσεις, τις διώξεις ή τις εξορίες. 

Εκείνος όμως, που άνοιξε την καρδιά του στο έλεος του Θεού και επέτρεψε να τον 

τραυματίσει αυτή η ανείπωτη αγάπη, όχι μόνον επιτρέπει αυτή να τον πληγώνει συχνά, αλλά τις 

πληγές που δέχεται από αυτήν την αγάπη τις εκτιμά περισσότερο απ’ οτιδήποτε άλλο. 

Εκείνοι δε, οι οποίοι γνωρίζουν ότι οι πειρασμοί που υπομένει κανείς ένεκεν του 

Χριστού αυξάνουν το χάρισμα της χαράς, αυτοί ζηλεύουν τα δεσμά με τα οποία είμαστε δεμένοι 

στη φυλακή των Σκοπίων, μάλιστα όχι με αρρωστημένη ζήλεια αλλά με συναγωνιστικό καλό 

ζήλο και αυτός ο ζήλος δεν είναι ίδιος με εκείνον που με κάθε τρόπο προσπαθούν να μας 

αποτρέψουν από τον σκοπόν μας, ο οποίος δεν είναι άλλος από την ίδιαν την ενότητα της 

Εκκλησίας. 

Οι μεν πρώτοι, ζηλεύουν άδολα, με ζήλεια που φαίνεται ότι είναι ζήλος προς τον Θεόν, 

οι δε άλλοι, ζηλεύουν ημάς με κακεντρέχεια και απροκάλυπτη επιθυμία να κάνουν κακό, 
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υποτιμώντας ακόμη και τα δεινά του Χριστού, μόνον και μόνον επειδή σε αυτήν την στιγμή 

αυτά έγιναν και δικά μας πάθη. Τι λοιπόν; Ένα είναι το ζητούμενον, λέει ο απόστολος: «πλὴν 

παντὶ τρόπῳ, εἴτε προφάσει, εἴτε ἀληθείᾳ, Χριστὸς καταγγέλλεται» (Φιλ.1,18). 

Όποιος μπορεί να καταλάβει, θα καταλάβει και εκείνο που ακολουθεί: «Ἐμοὶ γὰρ τὸ ζῆν 

Χριστὸς καὶ τὸ ἀποθανεῖν κέρδος» (Φιλ. 1, 21). Μπορεί να εκληφθεί ο θάνατος ως κέρδος μόνον 

εάν προηγουμένως με χαρά αποδεχθεί κάποιος και τις δυσβάσταχτες ταπεινώσεις, τους 

λοιδορισμούς, τις βλασφημίες και συκοφαντίες, τους διωγμούς και τις φυλακίσεις διά Χριστόν 

(Α΄ Κορ. 4,9-13). Και αυτό, εάν και εφ’ όσον, στην αδικία που υπομένει δεν απαντάει 

εκδικητικά, με οργή, με μίσος, πεπεισμένος για της αρετές του. 

Διότι, κάθε είδος αρετής ξευτίζει όταν έρθει σε επαφή με το μίσος. Αυτός είναι ο λόγος για τον 

οποίον ο απόστολος προτρέπει τους Κορινθίους στους λοιδορισμούς να απαντούν με ευλογία, 

στους διωγμούς με ανοχή και στις βλασφημίες με λόγους φιλικούς. Όπλον στον πνευματικόν 

αγώνα αποτελεί η αδυναμία του σταυρού· όπλο για το οποίο οι περισσότεροι σε αυτόν τον 

κόσμο δεν πιστεύουν ότι είναι νικηφόρο. Στην ουσία όμως, όταν όλα δείχνουν ότι απωλέσαμε 

όλη μας τη δύναμη, τότε είμαστε αληθινά δυνατοί (Β΄ Κορ.12,10). 

Γι΄ αυτό εμάς, που επιλέξαμε αυτόν τον αγώνα, μας θεωρούν μωρούς, όπως ακριβώς 

συνέβαινε και στα χρόνια των αποστόλων (Α΄ Κορ.1,23-24). Ποιος, όμως, υπέφερε περισσότερα 

δεινά από τον ίδιο τον θείον Παύλο; Φυλακισμένος πολλές φορές, ραβδισμένος με ασύλληπτη 

αυστηρότητα, πολλάκις εν κινδύνοις ακόμη και εις θάνατον. Διήλθε όλων των ειδών τους 

πειρασμούς, εν ξηρά, εν ερήμω, εν θαλάσση (Β΄ Κορ.11,23-29). 

Όμως δεν προκάλεσαν όλ’ αυτά το να χαραχθεί βαθιά μέσα του η πεποίθησις, ότι οι 

δοκιμασίες οδηγούν στην υπομονή, η υπομονή στο δοκιμασμένο χαρακτήρα και ο δοκιμασμένος 

χαρακτήρας στην ελπίδα. Η ελπίδα τελικά δεν απογοητεύει (Ρωμ.5,3-5). Μπορεί, άραγε, να 

βρεθεί κανείς κακοπροαίρετος που θα πει ότι ο Απόστολος Παύλος ήταν μακράν του Θεού και 

ότι η οργή του Θεού στράφηκε εναντίον του και ότι γι΄αυτό του συνέβησαν όλα τα παραπάνω; 

Αντιθέτως, όλα αυτά εκείνος τα υπομένει με χαρά, λόγω ακριβώς της ζωντανής και φανερής 

παρουσίας του Θεού σ’ Αυτόν. «Ἀρκεῖ σοι ἡ χάρις μου», του λέει, διότι «ἡ γὰρ δύναμίς μου ἐν 

ἀσθενείᾳ τελειοῦται» (Β΄ Κορ.12,9). 

Μακάριος ο υπομένων τους πειρασμούς με ελπίδα. Διότι, εάν τους υπομείνει με 

αταλάντευτη την πίστη εις τα επαγγελλόμενα, «λήψεται τὸν στέφανον τῆς ζωῆς, ὃν ἐπηγγείλατο 
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ὁ Κύριος τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν» (Ιακώβ. 1,12). Κανένας όμως πειρασμός δεν είναι επάνω από τα 

όρια αντοχής αυτού που δοκιμάζεται. 

Ο Θεός, που είναι καρδιογνώστης και ετάζων τα βάθη της ανθρώπινης ψυχής, που 

γνωρίζει τις πνευματικές δυνάμεις και ικανότητες του καθενός ξεχωριστά, δεν επιτρέπει στους 

πειρασμούς που αντιμετωπίζουμε να υπερβαίνουν τα όρια της ανθεκτικότητος ημών. Εκείνος 

που πιστεύει, σε κάθε δοκιμασία που του δίδεται να αντιμετωπίσει, ταυτόχρονα λαμβάνει και 

την δύναμιν να την υπερβεί (Α΄ Κορ.10,13). 

Αυτή η υπέρβασις, εντούτοις, δεν είναι πάντοτε ορατή στην αρχή της δοκιμασίας. Είναι 

κεκρυμμένη μέσα σε ένα πλέγμα υπομονής και ελπίδος, και αποκαλύπτεται μόνον όταν φανούμε 

υπομονετικοί ως προς τα ελπιζόμενα (Ιακώβ.1,4). Σε κάθε περίπτωση, δεν είναι ο Θεός εκείνος ο 

Οποίος μας θέτει εις πειρασμόν. Εις πειρασμόν οδηγούμεθα υπό της προς λάθος κατεύθυνση 

στραμμένης ιδίας επιθυμίας (Ιακώβ.1,13-14). 

Αλλά, σε πειρασμούς, και χωρίς την συμμετοχή της θελήσεώς μας, δύνανται να μας 

οδηγήσουν και εκείνοι οι οποίοι μας ζηλεύουν, που μας μισούν ή έχουν για σκοπό τους να 

αφαιρέσουν από εμάς την περιουσία μας. Κάποιες φορές λοιπόν, χωρίς αυτό να είναι θέλημα 

Θεού αλλά ούτε και εξαιτίας δικής μας υπαιτιότητος, υποφέρουμε διάφορους πειρασμούς· σε 

αυτές τις περιπτώσεις, ο στέφανος που προορίζεται για εμάς θα είναι κατά πολύ ενδοξότερος 

από εκείνον που θα στεφόμασταν, εάν αντέχαμε κάποια δοκιμασία στην οποία υποπέσαμε 

εξαιτίας της εσφαλμένα παρασυρόμενης ημών βουλήσεως. 

Όταν οι άλλοι μας παρασύρουν στο πειρασμό, τότε αυτό μπορεί να ονομαστεί πάθος. Ο 

μισθός, δηλαδή, για τα υπομείναντα πάθη τα οποία ανεχθήκαμε με ευχαριστία και χωρίς 

γογγυσμούς, χωρίς να καταβληθούμε από μίσος προς εκείνους που μας έσπρωξαν στο ακούσιον 

πάθος και τα ανεπιθύμητα δεινά, θα είναι μεγαλύτερος και από εκείνον που χαρίζεται για την 

ενάρετη και στολισμένη με κάθε αγαθοεργία ζωή κάποιου. 

Παράδειγμα όλων αυτών είναι ο μακάριος Ιώβ. Πότε αυτός αποδείχθηκε περισσότερο 

άξιος για το στέφανο; όταν διέπρεψε με έργα αγαθά όπως η φιλοξενία, η συμπόνοια, οι 

ελεημοσύνες, οι φιλανθρωπίες, η δικαιοσύνη, η φιλοπονία, η πραότητα, η σοφία, η εγκράτεια 

και πολλά άλλα; ή μήπως, όταν φάνηκε υπομονετικός στα δεινά τα οποία επ΄ ουδενί δεν άξιζε, 

δεχόμενος επιθέσεις από διαβολική ζήλεια και μόνον; 



95 

 

Οπωσδήποτε, οι αγαθοεργίες του Ιώβ είναι αναμφισβήτητες και υπέρ αρκετές για την 

απόκτηση του στεφάνου, όμως η υπομονή των αδίκως προκληθέντων αυτώ παθημάτων 

αναδεικνύει τον Ιώβ ακόμη πιο άξιο. 

Η υπομονή των παθών αποτελεί το δυσκολότερο μέρος του αγώνος μας, κατά το οποίον 

για τη νίκη, πέραν της μεγάλης επιμονής και καρτερίας, είναι απαραίτητη και η ανυπολόγιστη 

αγάπη προς τον Θεόν. Όταν υποφέρουμε αδίκως και ένεκεν της αγάπης του Χριστού, στην 

ουσία γινόμαστε συμμέτοχοι των αδίκων Αυτού παθών, αλλά συνάμα και Εκείνος γίνεται 

μέτοχος του δικού μας πόνου. 

Τοιαύτη ακριβώς συσσωμάτωση μετά του Χριστού είναι που μας δίδει και την 

μεγαλύτερη παρηγορίαν στα πάθη μας. Η ζωή μας είναι κεκρυμμένη στην ζωή του Χριστού και 

ημείς ήδη έχουμε αποθάνει εν Χριστώ (Κολ.3,3), όπως και ο Ίδιος έχει αποθάνει για εμάς 

εφάπαξ. 

Εντούτοις, όταν οι πολιτικές αρχές στην πατρίδα μας συνειδητοποίησαν ότι για εκείνον 

που έχει αποθάνει εν Χριστώ και εκ νέου έχει γεννηθεί ως αιχμάλωτος της αγάπης Αυτού, η 

κάθειρξη σε φυλακές δεν μπορεί να προξενήσει ούτε πόνο ούτε πληγές, αποφάσισαν να 

επιτεθούν στους πιο αγαπημένους, στους αξιοσέβαστους Επισκόπους και τους ευλαβεστάτους 

ιερείς, στους μοναχούς και τις μοναχές, χωρίς να εξαιρέσουν ούτε το λογικόν ποίμνιον, μεταξύ 

αυτού και ανήμπορους ηλικιωμένους ανθρώπους. 

Τους σέρνουν σε δικαστικές αγωγές με κατηγορίες εναντίων των, προκειμένου να τους 

καταστήσουν συμμέτοχους κακών για τα οποία πρώτον ημάς, ψευδώς και χωρίς καμία τύψη 

συνειδήσεως κατηγόρησαν και επιβάρυναν. 

Τοιουτοτρόπως, εξισώθησαν με εκείνους τους διώκτες της Εκκλησίας των πρώτων 

αιώνων, γενόμενοι και οι αυτοί διώκτες του Ιδίου του Χριστού, διότι εκείνος που καταδιώκει τα 

μέλη του Σώματος Αυτού, που δεν είναι άλλο από την Εκκλησίαν Του, διώκει Αυτόν τον Ίδιον 

τον Κύριον ημών, ο Οποίος κατοικεί μέσα εις τον καθένα από εμάς ξεχωριστά και μέσα σε 

όλους εμάς μαζί. 

Εάν τα δεσμά της φυλακής δεν μας έχουν καταβάλει με την βαρύτητά τους, ο πόνος για 

τα δεινά στα οποία υποβλήθηκαν οι αδελφοί ημών αρχιερείς, οι κληρικοί, οι μοναχοί και ο 

πιστός καθ’ ημάς λαός του Θεού, μας έχουν κόψει σαν το πιο κοφτερό δρεπάνι και έχουν 

εγχύσει εις τα σπλάχνα ημών πικρόν ποτήριον όξους και χολής. 
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Ασυγκρίτως οδυνηρότερη είναι η πληγή που προκλήθηκε εις ημάς από τα δεινά αυτών 

που αγαπούμε, από την πληγή για τα δικά μας πάθη. Διότι, όντως, σε εκείνον που είναι εν 

Χριστώ νεκρός, η αγάπη ακριβώς προς τα αγαπημένα του πρόσωπα δεν του επιτρέπει αληθώς 

και καθ’ ολοκληρίαν να αποθάνει. 

Ο αγαπών, θέτει εαυτόν εις διάθεσιν εκείνου που αγαπάει, καρτερώντας την στιγμή που, 

αν χρειαστεί, και θα αποθάνει χάριν αυτού. Έτσι μας δίδαξε ο Σωτήρ ημών, όταν μας είπε, ότι 

μείζον αυτού δεν υφίσταται, από το να δίδουμε την ίδια μας τη ζωή για εκείνους που αγαπούμε 

(Ιωάν.15,13). Μας είπε όμως και το εξής: «Μὴ φοβηθῆτε ἀπὸ τῶν ἀποκτεννόντων τὸ σῶμα, τὴν 

δὲ ψυχὴν μὴ δυναμένων ἀποκτεῖναι» (Ματθ.10,28). 

Δεν δύνανται οι διώκτες ημών να βλάψουν τις ψυχές μας, αν και ήδη έχουν καταφέρει να 

βλάψουν την σωματική υγεία κάποιων από εμάς. Δεν κατάφεραν όμως, με τη δύναμη της 

εξουσίας, να μας ταλαντεύσουν εις την πίστην προς Εκείνον που προσδοκούμε να έλθει για να 

μας ενδύσει το νέο σώμα, αυτό που είναι αντάξιο των ανεκτίμητων ψυχών μας, με τις οποίες μας 

προίκησε ο Κύριος. Και όταν είναι ο Θεός μεθ’ ημών, τις δύναται εναντίον ημών; 

Δεν εφείσθη, όμως, ο Θεός, ούτε του μονογενούς Αυτού Υιού, μας θυμίζει ο ιερώτατος 

Παύλος, και παρέδωκεν Αυτόν θανάτω δι΄ ημάς. Συνεπώς, αδελφοί μου, εάν δι’ ημάς παραδίδει 

τον Υιόν Του τον αγαπητόν εις το πάθος, αυτό σημαίνει ότι δεν θα παραμείνει αδιάφορος και 

αδρανής ούτε όταν κάποιος αποπειραθεί να αγγίξει όχι μόνον το σώμα μας, αλλά και την ψυχή 

μας. 

 Έχουν την δύναμιν οι διώκτες ημών ψευδώς να μας ενοχοποιήσουν και με τον πιο 

απρεπή τρόπο να μας συκοφαντήσουν, μπορούν να μας δικάσουν και να μας καταδικάσουν, 

μπορούν να μας φυλακίσουν και διώξουν, μπορούν με τη δύναμη του εξαναγκασμού σε κάτι στο 

οποίο μπορεί να καταφεύγει κάθε ανεύθυνη γήινη εξουσία, να πολλαπλασιάσουν τα σωματικά 

μας βάσανα έως τα όρια της ανθεκτικότητός μας. 

Μπορούν, όμως, έτσι άραγε, να μας χωρίσουν από την αγάπη του Χριστού; Δύνανται, 

μήπως, τα δεινά, οι απειλές, οι διώξεις, η πείνα, η γύμνια, οι κίνδυνοι, ή ακόμη και αυτός ο 

μαρτυρικός θάνατος, να μας χωρίσουν από τον Χριστό; – ρωτάει ο απόστολος Παύλος τους 

Ρωμαίους. 

Και απαντάει έτσι όπως θα απαντούσε κάθε ένας από εμάς, τους χτυπημένους και 

σκλαβωμένους από την τρελλή αγάπη του Θεού «πέπεισμαι γὰρ ὅτι οὔτε θάνατος οὔτε ζωὴ οὔτε 
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ἄγγελοι οὔτε ἀρχαὶ οὔτε δυνάμεις οὔτε ἐνεστῶτα οὔτε μέλλοντα οὔτε ὕψωμα οὔτε βάθος οὔτε 

τις κτίσις ἑτέρα δυνήσεται ἡμᾶς χωρίσαι ἀπὸ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ 

Κυρίῳ ἡμῶν» (Ρωμ.8,38-39). 

Γι’ αυτό, μην ανησυχείτε υπέρ του δέοντος, αδελφοί, ούτε για τα δικά μας δεσμά ούτε 

για τους διωγμούς εναντίον μας, των οποίων το τέλος δεν λέει να φανεί στον ορίζοντα. 

Γιατί δεν έχουμε εδώ μόνιμη πολιτεία αλλά λαχταρούμε την μελλοντική (Εβρ. 13,14). Ας 

μην Σας ανησυχούν ούτε οι ψευδείς κατηγορίες με τις οποίες κάποιους από Εσάς σας 

αντιμετωπίζουν σαν συμμέτοχους στις συκοφαντίες εναντίον ημών, θέλοντας έτσι να 

εντροπιάσουν την αφοσίωσίν μας στον Θεό και την Εκκλησία. 

Ο Κύριος μάς διδάσκει να μην μεριμνούμεν για το τι θα απολογηθούμε όταν μας 

παραδώσουν στα δικαστήρια. Αυτός θα μας φωτίσει εκείνη την ώρα τι να είπωμεν, διότι δεν θα 

είμαστε εμείς εκείνοι που θα μιλούμε ενώπιον των δικαστών, αλλά το Πνεύμα του Πατρός ημών 

το λαλούν εν ημίν (Ματθ. 10,19-20). 

Για εμάς που είμαστε στην Εκκλησία και προικιστήκαμε από το Θεό με όλα τα 

χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, επειδή η συμμετοχή έστω και σε ένα μέρος και μόνον του πιο 

μικρού χαρίσματος είναι αρκετό να μας καταστήσει κοινωνούς των μεγαλυτέρων δωρεών του 

Θεού, είναι χαρακτηριστικό να λέμε μόνον την αλήθεια, διότι αυτή για εμάς σημαίνει την ίδια τη 

ζωή. 

Εντούτοις, δεχτείτε σαν κάποια εκ των προτέρων γνώση και την καθόλου μικρή δική μας 

εμπειρία από τα δικαστήρια της πατρίδος μας και τις εναντίον ημών άδικες και παράνομες 

αποφάσεις τους. Όταν οι δικαστικές αποφάσεις είναι υπό επιρροή από τις πολιτικές 

καταστάσεις, όπως άλλωστε συμβαίνει με όλες τις σχετικές με την Ορθόδοξο Αρχιεπισκοπή 

Αχρίδος δικαστικές διαδικασίες τα τελευταία δέκα χρόνια, τότε η δικαιοσύνη στερείται της 

αισθήσεως του δικαίου και η αλήθεια ουσιαστικά παραγνωρίζεται. 

Και παρ΄ όλο που έχουν θεσμοθετηθεί για να κρίνουν με βάση το δίκαιο και την αλήθεια, 

τα δικαστήρια που κρίνουν εμάς, είναι σαν να έθεσαν για σκοπό τους να κάνουν ακριβώς το 

αντίθετο. 

Ως εκ τούτου, είναι δυνατόν να μας δημιουργηθεί η εντύπωσις, ότι από μια τέτοια εν 

γένει κατάσταση δεν διαφαίνεται καμία διέξοδος. Αλλ΄ όμως, δεν υπάρχει χώρος για 
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απογοήτευση. Εμείς είμεθα πήλινα δοχεία αδύναμοι, ευθραύστοι, φτωχοί για κάποιους ίσως 

μηδαμινοί και ανάξιοι. Για το Θεό, όμως, έχουμε ανεκτίμητη αξία (Β’Κορ. 4, 7-8). 

Ας επιρρίψομεν επ΄ Αυτόν πάσαν τήν μέριμναν ημών, διότι Αυτός νοιάζεται και 

ενδιαφέρεται δι’ ημάς (Α΄ Πέτρ. 5, 7). Όσο περισσότερο συμμετέχουμε εις τα πάθη του 

Χριστού, τόσο περισσότερο έχουμε τη δική Του στήριξη. Ακόμα και τότε όταν περνάμε μέσα 

από λύπες εξαιτίας αναξιοπαθούντων δεινών που μας βρίσκουν στη ζωή, αυτό συμβαίνει ένεκεν 

της υποστηρίξεως και της σωτηρίας μας. 

Κι όταν ο Θεός στηρίζει κάποιον που πάσχει, δι΄ αυτού στηρίζει και εκείνους που μέσω 

των δεσμών της αγάπης συμμετέχουν στα δεινά του αναξιοπαθούντος. Όπως οι Κορίνθιοι, μέσω 

των δεσμών της αγάπης, συνέπασχον με τον απόστολο Παύλο, και ως εκ τούτου, εύλογα 

Εκείνος ανέμενε να βοηθηθούν αυτοί από τον Θεόν (Β΄ Κορ. 1,3-11), ούτως και ημείς 

ικετεύομεν τον Κύριον και αναμένομεν να Σας αναζωπυρώσει την πίστη εις την επαγγελία 

Αυτού, να Σας κραταιώνει και να Σας παρηγορεί στον αγώνα με τις δοκιμασίες στις οποίες Σας 

έσπρωξε η κακία των σχισματικών και να Σας ρυσθεί οριστικώς από αυτά που θα μπορούσαν να 

υπερβούν τις δυνάμεις Σας εις το να αντέξετε και να νικήσετε. 

Αλλά σε εκείνους που γεύτηκαν τον πόνο που προκαλούν τα βάσανα στα οποία τους 

έριξε ο φθόνος των εχθρών τους, δεν χρειάζονται περαιτέρω εξηγήσεις γιατί είναι «αγαθόν 

πεποιθέναι επί Κύριον ή πεποιθέναι επ΄ άνθρωπον» (Ψαλ. 117,8), όπως είναι καλύτερο και το να 

αναζητούμε καταφύγιο στο Θεό παρά να ελπίζουμε μόνον στους ανθρώπους και στους 

κοσμοκράτορες του αιώνος τούτου (Ψαλ. 117,8-9). 

Η ωμότητα και η αναισθησία των ανθρώπων μπορούν συχνά να είναι χειρότερες και από 

εκείνη την κακία του διαβόλου και γι΄ αυτό ο θεόπνευστος Δαυίδ επιλέγει ως καλύτερο το να 

πέσει κανείς στα χέρια του Θεού, ακόμη κι αν πρόκειται για θεία τιμωρία, παρά να πέσει στα 

χέρια ανθρώπων και να γίνει έρμαιο της εκδίκησής τους (Β΄Σαμ. 24,12). 

Οι υποσχέσεις που δίνει ο άνθρωπος είναι άστατες και συχνά εξαρτώνται από το ατομικό 

συμφέρον. Οι υποσχέσεις που επαγγέλλεται ο Θεός εκπληρώνονται σίγουρα, κάθε μια στην ώρα 

της, όταν ο Κύριος αποφασίσει ότι είναι το πιο ωφέλιμο. Εκείνο που ο Θεός υπόσχεται το 

σφραγίζει και το υπογράφει με το αίμα που έχυσε στο σταυρό. 

Γι΄ αυτό, όταν μας έρχεται να αναστενάξουμε βαθιά, θλιμμένοι από το βάρος των 

δυσκολιών, αισθανόμενοι ότι δεν έχουμε κανένα άλλο στήριγμα παρά μόνον τον Θεό, 
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αναστενάζουμε αλλά χωρίς να απελπιζόμαστε, διότι «τί γάρ μοι ὑπάρχει ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ παρὰ 

σοῦ τί ἠθέλησα ἐπὶ τῆς γῆς;» (Ψαλ. 72,25). 

Ο Θεός ημών, εντούτοις, θα εισακούσει και θα παρηγορήσει σίγουρα ημάς, ιδιαιτέρως 

δε, εφόσον καταφέραμε να εφαρμόσουμε εκείνο το τελειότερο το οποίο εντέλλεται ημίν, να 

αγαπούμε τους εχθρούς μας (Ματθ. 5,44). 

Να προσεύχεσθε για το καλό των διωκτών Υμών, να ζητάτε την ευλογία του Θεού γι΄ 

αυτούς, και όχι να τους καταριέστε (Ρωμ. 12,14). Ω, ποία μεγαλειότης, ω, ποία τελειότης! Το να 

σεβόμαστε τις αρχές του κράτους φαίνεται κάπως φυσικό ύστερα από αυτό που λέει ο 

απόστολος των εθνών στους Ρωμαίους, (Ρωμ. 13,1-7), ακόμη και το να προσευχόμαστε για τους 

έχοντας την εξουσία (Α΄Τιμ. 2,2), αλλά το να προσευχόμαστε για τους εχθρούς, 

συμπεριλαμβανομένων και εκείνων των αρχόντων που είναι εχθρικά διακείμενοι προς την 

Εκκλησία, ε, αυτό πια, είναι παράδοξο! 

Παρ’ όλα αυτά, δεν είναι άραγε γεμάτη η Εκκλησία μας από διαφόρων ειδών παράδοξα; 

Δεν είναι ακατανόητα παράδοξον η ενσάρκωση της υποστάσεως του Υιού του Θεού; Δεν είναι 

παράδοξον η άσπορος σύλληψις του Χριστού και η υπέρ φύσιν γέννησίς Του από Παρθένο; 

Δεν είναι άραγε παράδοξον το ότι τρώγοντας ψωμί και πίνοντας κρασί γινόμαστε μέλη 

του Σώματος του Χριστού και με αυτό και μέτοχοι της εν Θεώ ζωής; Οπότε, το να αγαπάει 

κάποιος τους εχθρούς του και να ζητάει το έλεος του Θεού γι΄ αυτούς είναι όντως παράδοξον. 

Όμως, ακριβώς αυτή η παραδοξότητα είναι που μας κάνει να ομοιάζουμε με τον Ίδιον τον Θεόν. 

Η κρίσις και η εκδίκησις είναι του Θεού. Εκείνος είπε ότι σε Αυτόν ανήκουν η εκδίκησις και η 

ανταπόδοσις. Ο Κύριος θα δικαιώσει τον αδικημένον (Δευτ. 32,35-36) και είναι φοβερό να πέσει 

κανείς στα χέρια του αληθινού Θεού (Εβρ. 10, 31). 

Αυτός δεν τιμωρεί πάντοτε τους αδίκους· αλλά ακόμη, κι όταν τους τιμωρεί δεν το κάνει 

πάντοτε με ορατό τον τρόπο. Διότι, εάν τιμωρούσε όλους τους ενόχους κατά τάξιν και εάν το 

έκανε αυτό με ορατό τρόπο, τι θα απέμενε να συντελεστεί για την τελευταία Κρίση; Σε τούτον 

τον κόσμο, αγαπημένοι μας αδελφοί, υποφέρουν και οι καλοί και οι κακοί. 

Αλλά, αν και τα παθήματα είναι ίδια, και για αυτούς που κατά κάποιο τρόπο τα αξίζουν 

και για εκείνους που δεν έχουν καμία υπαιτιότητα, εντούτοις, η διάκρισις μεταξύ των μεν και 

των δε, δεν εξαφανίζεται, λέει ο ιερός Αυγουστίνος. Υπάρχει διαφορά μεταξύ αυτών που 
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υποφέρουν, ακόμη κι αν ο τρόπος που υποφέρουν τα δεινά είναι όμοιος, έστω και ο πόνος ακόμη 

να είναι ίδιος, όμως ούτε η καταδίκη, αλλά ούτε η βοήθεια που είναι του Θεού είναι ίδιες. 

Όπως ακριβώς μέσα στην ίδια φωτιά ο χρυσός αστράφτει ενώ τα άχυρα καίγονται, ή 

όπως κάτω από το ίδιο αλώνι, τα στάχυα κόβονται ενώ το σιτάρι αλωνίζεται, έτσι και όταν η ίδια 

δύναμη χτυπάει, τους μεν καλούς τους δοκιμάζει, τους καθαρίζει, τους διορθώνει, τους δε 

κακούς τους τιμωρεί, τους συντρίβει και τους διαλύει. 

Έτσι, κατά τον ίδιο πειρασμό, οι κακοί καταρώνται και βλασφημούν τον Θεό, ενώ οι 

καλοί προσεύχονται και Τον δοξολογούν. Δεν είναι, λοιπόν, πρωτίστως σημαντικό το ποια και 

πόσα είναι τα βάσανα, αλλά το ποιος και πώς τα υπομένει. Εν τέλει, δεν είναι, άραγε, 

περισσότερο μακάριοι εκείνοι ακριβώς οι ονειδιζόμενοι, οι δεδιωγμένοι και υβριζόμενοι με 

ψευδείς και πονηρές κατηγορίες ένεκεν του Χριστού (Ματθ. 5,11); 

Το αποκορύφωμα όλων των μακαρισμών δεν είναι στην πραότητα, ούτε στην 

καθαρότητα της καρδίας, ούτε ακόμη, στην ειρήνη της ψυχής και στην μετάδοση αυτής, ούτε 

καν, στην δικαιοσύνη. Το αποκορύφωμα είναι στο χάρισμα του να υπομένει κάποιος την αδικία, 

τους ονειδισμούς, τους διωγμούς και τις συκοφαντίες χάριν της ζωής εν Χριστώ. 

Κι όταν ο άνθρωπος αγγίξει αυτήν την κορυφή τότε η χαρά μόνη της τον επισκέπτεται, 

μη ερχόμενη αυτή κατ΄ αναλογίαν με τα έργα, ούτε πάλι ως αμοιβή για τους μεγάλους άθλους 

και τις αρνήσεις, αλλ΄ όπως είπαμε στην αρχή, έρχεται ως χάρις, ως υπέροχο και τέλειο δώρο 

του ελέους του Θεού. 

Αυτή η εγκύκλιος επιστολή, αγαπημένοι μας εν Χριστώ αδελφοί και αδελφές, είναι 

γραμμένη στο κελί των προφυλακισμένων των φυλακών των Σκοπίων όπου είμεθα εγκλεισμένοι 

ήδη εδώ και δέκα μήνες. 

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες κρατούμεθα είναι ωμές και απάνθρωπες. Κατά τους 

θερινούς μήνες, σχεδόν καθ΄ όλη τη διάρκεια της ημέρας δεν είχαμε νερό, με λίγη τροφή και 

κανενός είδους ιατρική παρακολούθηση. Κλειδωμένοι για είκοσι τρεις (23) ώρες και με μία (1) 

μόνον ώρα παραμονής στον καθαρό αέρα την ημέρα. 

Κάθε τι που λαμβάνουμε περνάει από ενδελεχή έλεγχο και για οτιδήποτε είναι γραμμένο 

σε ξένη γλώσσα περιμένουμε μήνες την άδεια από το δικαστήριο για να μας παραδοθεί. Παρ’ 

όλα αυτά, ο άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού και διαθέτει χαρίσματα ώστε να μπορεί να 
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προσαρμόζεται στις εξωτερικές συνθήκες, και έτσι, κάθε προφυλακισμένος, αργά ή γρήγορα, 

αποδέχεται την ωμά διαγραφόμενη πραγματικότητα και ζει σ’ αυτήν και μαζί μ’ αυτήν. 

Οι περισσότεροι από τους προφυλακισμένους δεν έχουν καταδικαστεί, αυτοί ή 

περιμένουν την ημέρα της δίκης τους ή την απόφαση της καταδίκης τους. Αυτή ακριβώς η 

αβεβαιότητα είναι το πιο δύσκολο πράγμα στην προφυλάκιση. 

Ο άνθρωπος μπορεί να συνηθίσει τον αποπνικτικά μικρό χώρο του κελίου των ελάχιστων 

τετραγωνικών μέτρων να τον μοιράζει και με άλλους συγκρατούμενους του, μπορεί να 

προσαρμοστεί και σε μια ζωή μέσα σε τέσσερις υγρούς και μουχλιασμένους τοίχους, ακόμη και 

η έλλειψη τροφής και ιατροφαρμακευτικής περιθάλψεως δεν μπορούν να τον πτοήσουν τόσο, 

όσο έχει τη δύναμη αυτό να το κάνει και να τον πτοήσει η αναμονή της εκδικάσεως της 

υποθέσεώς του και η δικαστική απόφασις. 

Η κατάστασις των προφυλακισμένων ίσως μπορεί να συγκριθεί με αυτήν των 

εγκληματιών που μετά τον θάνατό τους αναμένουν την προσωρινή τους καταδίκη. Αυτοί, 

αργότερα, ύστερα από την τελική κρίση, θα εκτίσουν την ποινή τους, αλλά η ίδια η αναμονή της 

ποινής είναι ήδη ποινή. 

Εάν θα μπορέσουμε να ισχυριστούμε για τους εγκληματίες, ότι και πριν από την δίκαια 

απόφαση για την κόλαση ήδη την περιμένουν αυτή σε ένα είδος κολάσεως, τότε για τους 

προφυλακισμένους μπορούμε να πούμε, ότι τελούν υπό δεσμά, συχνά πιο βαριά από εκείνα που 

θα αντιμετωπίσουν ύστερα από την εκδίκαση και την απόφαση. 

Ύστερα από όλα αυτά, θα θέλαμε μόνον να Σας παρακαλέσουμε έτσι όπως ο Απόστολος 

Παύλος παρακαλεί τους φωτισμένους «μιμνήσκεσθε τῶν δεσμίων ὡς συνδεδεμένοι, τῶν 

κακουμένων ὡς καὶ αὐτοὶ ὄντες ἐν σώματι» (Εβρ. 13, 3). Ενθυμίσθε ημάς αλλά μην μεριμνάτε 

υπέρ του δέοντος περί ημών. 

Τα άδικα δεσμά ελευθέρωσαν πολλούς από τις αμαρτίες τους, τις εκούσιες και τις 

ακούσιες. Έτσι και τα δικά μας αυτά δεσμά και δεινά, εάν τα υπομένουμε εξ αιτίας κάποιας 

αμαρτίας με την οποίαν κάποιον αδικήσαμε ή βλάψαμε, είναι δίκαια. 

Εάν πάλι, δεν υποφέρουμε εξ αιτίας κάποιων δικών μας αμαρτιών, τότε αυτοί οι πόνοι 

και τα βάσανα που υπομένουμε θα συντελέσουν μόνον ΄΄εις το εκτυπώτερον μετασχείν΄΄ του 

Χριστού και Υμών. Τα από αδικία πάθη, εν Χριστώ αγαπημένοι αδελφοί, είναι ο συντομότερος 

δρόμος προς τα βάθη της θεογνωσίας. 
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Οπωσδήποτε, όταν τα πάθη αυτά γίνουν αποδεκτά εκουσίως, χωρίς εναντιώσεις και 

αντιρρήσεις και όταν υποστούν με χαρά. Με τα παθήματα και τις συμφορές που μας βρίσκουν, 

ιδιαιτέρως δε, εάν αυτά είναι αναξιοπαθούντα βάσανα, ανακαλύπτουμε και αληθινά 

επιβεβαιώνουμε το κατά πόσον είμεθα πλησίον του Θεού, ή καλύτερα, το πόσον Αυτός μας 

πλησίασε. 

Ημείς πλησιάζουμε Αυτού, όταν με τα παθήματά μας συμμετέχουμε στη δική Του θυσία 

για τη ζωή του κόσμου. Μόνον η δική μας θυσία δεν είναι αρκετή για την συμφιλίωσή μας με το 

Θεό. Γι΄ αυτό και ήταν απαραίτητη η θυσία του Χριστού. 

Όμως, η θυσία που εμείς προσφέρουμε, κάποτε μπορεί να μας συμφιλιώσει μεταξύ μας. 

Εάν αυτή η δική μας ελάχιστη θυσία, την οποίαν εκουσίως και εθελουσίως προσφέρομεν εις τον 

Θεόν, συντελέσει εις το να επέλθει πλήρης συμφιλίωσις μετά των σχισματικών και εις την 

υπέρβασιν του υπάρχοντος σχίσματος, τότε όλα όσα υπομένουμε τα δέκα τελευταία χρόνια, 

μεταξύ των άλλων μερικές διώξεις, εξορίες και μεγάλο αριθμό φυλακίσεων, ας είναι από εμάς 

μόνον ένα μικρό λιθαράκι προς εκείνο το οποίον είναι το πιο πολύτιμο για την Εκκλησίαν και 

αυτό είναι η Ενότητά Της. 

Έτι ευχόμεθα, προς τον Θεόν και Πατέρα, να Σας ενισχύει και να Σας στερεώνει στην 

ενότητα μετά του αγαπημένου Αυτού Υιού, ώστε συναζόμενοι εν ενί Σώματι συνεργεία του 

Αγίου Πνεύματος, από κοινού να δοξάζομεν τον εν Τριάδι Θεόν, αναμένοντας την παρουσία του 

Χριστού, διότι εν Αυτώ απεθάνομεν και η ζωή ημών κέκρυπται σύν τω Χριστώ εν τω Θεώ. 

Και όταν ο Χριστός φανερωθεί, η ζωή ημών, τότε και ημείς συν Αυτώ θα φανερωθούμε 

δοξασμένοι στην παρουσία Του (Κολ. 3, 3-4). 

8/21 Σεπτεμβρίου 2012 

η Γέννηση της Θεοτόκου 

Τμήμα προφυλακίσεως του ποινικού σωφρονιστικού ιδρύματος 

Φυλακών Σκοπίων 

 

Ο υπέρ Υμών ευχέτης προς Κύριον 

Ο Αρχιεπίσκοπος Αχρίδος και Μητροπολίτης Σκοπίων Ι ω ά ν ν η ς»
154
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 Η επιστολή αυτή αναρτήθηκε στις 16.11.2012 στο blog anavaseis.blogspot.gr 
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5.4 Διαμαρτυρία της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας 

 Παρακάτω παρατίθεται η πιο πρόσφατη επιστολή του Πατριάρχη Σερβίας προς τον 

Αρχιεπίσκοπο της «ΜΟΕ», ο οποίος έντονα εκφράζει τη δυσαρέσκιά του για τις αποφάσεις της 

Εκκλησίας και των Δικαστηρίων της π.Γ.Δ.Μ..
155

 

 

«Σεβασμιώτατε, 

 

λάβαμε την επιστολή Σας, αριθ. 18 από 25 Ιουλίου 2014, με την οποία μας ενημερώνετε για τις 

εγκληματικές πράξεις - όπως εσείς τις ονομάζετε - του Αρχιεπισκόπου Αχρίδος και Μητροπολίτη 

Σκοπίων κ.κ. dr. Ιωάννη. 

Αυτή η επιστολή Σας πολύ μας λύπησε. Εμείς περιμέναμε από Σας να μας ενημερώσετε αν 

κάνατε κάτι, και τι, σχετικά για την απελευθέρωση του Μακαριωτάτου, φυλακισμένου και 

βασανισμένου Αρχιεπισκόπου Αχρίδος και Μητροπολίτη Σκοπίων κ.κ. Ιωάννη. 

Αντί για αυτό, Εσείς μας στέλνετε «πληροφορίες» για ψεύτικες εγκληματικές πράξεις αυτού 

του σεβαστού Ιεράρχη, και ακούσαμε ότι τις στείλατε και σε άλλους Προκαθημένους Ορθοδόξων 

Εκκλησιών, ακόμα και σε πολλούς Αρχιερείς σε όλο το κόσμο. 

Αν και αυτή η δική Σας συκοφαντική εκστρατεία δεν αξίζει απάντηση, χάριν της αλήθειας 

μπροστά στην ιστορία, ως απάντηση στις ψεύτικες κατηγορίες στις οποίες με το δικό Σας τρόπο 

αναφέρατε, πρέπει να γνωρίζετε τα παρακάτω γεγονότα: 

 

1. Ο Αρχιεπίσκοπος Αχρίδος Ιωάννης από το σχίσμα προσήλθε στην ένωση με την Σερβική 

Ορθόδοξη Εκκλησία στις 22 Ιουνίου 2002, μετά από την πρόσκληση του Μακαριστού Προκατόχου 

μας Πατριάρχου Παύλου, απευθυνόμενη στους Αρχιερείς, ιερείς, μοναχούς και το πιστό λαό στη 

π.Γ.Δ.Μ. Σε αυτή την πρόσκληση ανταποκρίθηκε ο τότε Μητροπολίτης Βελεσσών και 

Παραβαρδαρίου Ιωάννης, αλλά μπορούσατε και έπρεπε και Εσείς να ανταποκριθείτε, όπως και οι 

άλλοι Αρχιερείς οι οποίοι είναι σε σχίσμα με την Ορθόδοξη Εκκλησία. Είναι γνωστό σε όλους, και 

το επιβεβαιώνετε και Εσείς, ομολογώντας στην επιστολή Σας, ότι τα εκκλησιαστικά και πολιτικά 

δικαστήρια για τον Μητροπολίτη Ιωάννη άρχισαν εφόσον προσήλθε στην ένωση με την Εκκλησία. 
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 www.spc.rs 
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Εσείς οι ίδιοι λέτε ότι η σύνοδός Σας τον καθαίρεσε(!) στις 10 Ιουλίου 2003, και τα πολιτικά 

δικαστήρια άρχισαν να τον διώκουν από το 2004. Από αυτό φαίνεται ξεκάθαρα ότι και οι 

εκκλησιαστικοί και οι πολιτικοί δικαστικοί διωγμοί στην ουσία ξεκίνησαν από την ώρα που έγινε 

δεκτός στην ένωση με την Σερβική Ορθόδοξη Εκκλησία και έγινε Έξαρχως του Πατριάρχη 

Σερβίας στην Εκκλησία της π.Γ.Δ.Μ.. 

 

2. Ήδη στη πρώτη παράγραφο όπου αρχίζετε να καταγράφετε «τις εγκληματικές πράξεις» του 

Αρχιεπισκόπου κ.κ. Ιωάννη, γράφετε ότι κάποιο ποσό από τα 375.540 δενάρια που προορίζονταν 

για τις εισφορές στην Αρχιεπισκοπή, αυτός τα ξόδεψε «για άλλους σκοπούς». Παρόμοια γράφετε 

στην συνέχεια και για τα υπόλοιπα χρήματα για τα οποία τον επιβαρύνετε ότι, ή τα ξόδεψε χωρίς 

σκοπό ή τα μετέφερε σε λογαριασμούς εκκλησιαστικών εταιρειών. Μόνο για κάποιο ελάχιστο ποσό 

τον κατακρίνετε ότι το έχει λάβει για τον εαυτό του. Αν είναι έτσι, έχετε απάντηση στο ερώτημα 

πώς αυτός, με ολόκληρο το ποσό από 4.940.790 δενάρια το οποίο με δικαστική απόφαση ήταν 

υποχρεωμένος να Σας το επιστρέψει, δηλ. πώς μπορούσε να πράξει καινούργια εγκληματική πράξη 

και μάλιστα «ξέπλυμα χρημάτων»; Επειδή, σε όλους είναι φανερό και Εσείς το ομολογείτε ότι το 

μεγαλύτερο μέρος του ποσού είχε ξοδευθεί στη περίοδο μεταξύ 1998 – 2002, όταν αυτός ήταν μαζί 

Σας. 

Είναι κατανοητό γιατί ούτε λόγο δεν κάνετε για αυτή την «εγκληματική πράξη», επειδή 

ξέρετε ότι πλήρως είναι στημένη από την κυβέρνηση της π.Γ.Δ.Μ.., και εν γνώσει Σας και πιθανόν 

με την πρότασή Σας. Με αυτό δεν αφήνετε χώρο να Σας πιστέψει κανείς ότι η εγκληματική πράξη 

την οποία αποδίδετε  στον Αρχιεπίσκοπο Ιωάννη μπροστά στο νόμο είναι πραγματικά εγκληματική 

πράξη και όχι εκδίκηση της εκκλησίας Σας και της κυβερνήσεώς Σας στον άνθρωπο ο οποίος 

θυσιάζεται για την ενότητα της Εκκλησίας και για το καλό του λαού του. 

Εμείς πολύ καλά ξέρουμε με πιο τρόπο μαζεύτηκαν τα χρήματα για να αγορασθεί 

εκκλησιαστικός χώρος στα Σκόπια. Ξέρουμε ποιοι ακριβώς βοήθησαν σε αυτό. Τα συγκεντρωμένα 

χρήματα κατατέθηκαν στο λογαριασμό, στο Σύλλογο για βελτίωση των πολιτικών και 

θρησκευτικών ελευθεριών «Αναστασία», ακριβώς επειδή Εσείς κάνατε το παν ώστε η αυτόνομη 

Αρχιεπισκοπή Αχρίδος να μην νομιμοποιηθεί ως θρησκευτική οργάνωση στο δικαστήριο της 

χώρας Σας, και για αυτό, αυτή δεν μπορεί να είναι νομικό πρόσωπο, και ως εκ τούτου δεν μπορεί 

να έχει ούτε δικό της λογαριασμό. Και τώρα το δικαστήριο με την πρότασή Σας καταδίκασε τον 
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Αρχιεπίσκοπο κ.κ. Ιωάννη, δυο Επισκόπους, δυο ιερείς, τέσσερις μοναχές και δέκα λαϊκούς, 

μεταξύ των οποίων την μητέρα και την αδελφή του Αρχιεπισκόπου Ιωάννη επειδή ξέπλυναν ήδη 

ξοδεμένα χρήματα, χρήματα τα οποία Εσείς αναφέρατε ότι έχουν «καταχραστεί» από την 

«Μακεδονική Ορθόδοξη Εκκλησία». 

Η Σερβική Ορθόδοξη Εκκλησία γνωρίζει πολύ καλά από πού προέρχονται τα χρήματα τα 

οποία ήταν αντικείμενο της τελευταίας καταδίκης. Είμαστε βέβαιοι ότι Σας είναι πολύ γνωστό ότι 

αυτά τα χρήματα δεν είναι τα ίδια για τα οποία κατακρίνετε τον Αρχιεπίσκοπο Ιωάννη ότι τα είχε 

καταχραστεί από την «Μακεδονική Ορθόδοξη Εκκλησία». Είμαστε βέβαιοι ότι αυτό είναι γνωστό 

και στην Εισαγγελία και στα δικαστήρια της χώρας Σας, επειδή σε όλους είναι ολοφάνερο ότι ο 

Αρχιεπίσκοπος κ.κ. Ιωάννης δεν μπορούσε να καταχραστεί το ποσό των 4.940.790 δεναρίων, 

επειδή αυτό είναι το ποσό τεσσάρων ετήσιων προϋπολογισμών. Όταν το δικαστήριο των Βελεσσών 

τον καταδίκασε, αυτό το ίδιο δικαστήριο στη καταδίκη απαρίθμησε πού είναι ξοδεμένο το ποσό 

των 4.940.790 δεναρίων. Πώς είναι δυνατόν να ξεπλένονται ήδη ξοδεμένα χρήματα; Αντί να 

ντρέπεστε επειδή τα δικαστήρια στη π.Γ.Δ.Μ. αποφασίζουν πολιτικές καταδίκες και αυτό με την 

προτροπή Σας, πάνω από όλα Εσείς στέλνετε επιστολές όχι μόνο σε μας αλλά και στους Αρχιερείς 

άλλων τοπικών εκκλησιών για να δικαιολογήσετε τις εγκληματικές Σας πράξεις. 

 

3. Επίσης, Εσείς μνημονεύετε και άλλη εγκληματική πράξη για την οποία ο Αρχιεπίσκοπος κ.κ. 

Ιωάννης καταδικάστηκε και έμεινε στην φυλακή. Να Σας υπενθυμίσουμε: ο Αρχιεπίσκοπος Ιωάννη 

πέντε φορές καταδικάστηκε με ποινή φυλάκισης εκ μέρους των δικαστηρίων Σας. Γιατί δεν 

αναφέρετε ότι για την εγκληματική πράξη «απολυταρχία» καταδικάστηκε με ένα χρόνο φυλάκισης; 

Γιατί δεν αναφέρετε ότι καταδικάστηκε για «αναζωπύρωση θρησκευτικού και εθνικού μίσους» με 

δεκαοκτώ μήνες φυλάκισης; Ο Αρχιεπίσκοπος κ.κ. Ιωάννης τα τελευταία δέκα χρόνια ήταν εφτά 

φορές, ή φυλακισμένος ή προφυλακισμένος, ή συνολικά πέντε χρόνια στη φυλακή. Και να μην 

ξεχάσουμε ότι και αυτό ήταν εξ αιτίας Σας. Λοιπόν, δεν είναι ευγενικό να υποβιβάζετε και με 

ψέματα να βεβηλώνετε την μαρτυρία του. 

Όταν λέμε με ψέματα αναφερόμαστε σε αυτό που Εσείς δηλώνετε σε σχέση με τα 57.180 

ευρώ (όχι γερμανικά μάρκα, όπως λανθασμένα γράφετε στην επιστολή Σας), δωρεά του κ. Τρίφουν 

Κόστοφσκι, τα οποία σύμφωνα με την δική Σας ψεύτικη δήλωση, κατέληξαν «στα χέρια του 

Ιωάννη, δηλαδή στο προσωπικό του λογαριασμό στη τράπεζα στη Βουλγαρία». Δεν είναι μυστικό - 
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επειδή το δημόσιο, και σε Σας και σε μας, ήταν πληροφορημένο για αυτό - ότι αμέσως μετά την 

σύλληψη του υπαλλήλου της Μητροπόλεως Παραβαρδαρίου την οποία εσείς αναφέρετε, ο 

Αρχιεπίσκοπος Ιωάννης κατάθεσε στο δικαστήριο ολόκληρο ποσό από 57.180 ευρώ μαζί με το 

τόκο για δυο μηνών, όσο τα χρήματα ήταν στη τράπεζα. Όταν τελείωσε η δικαστική διαδικασία, 

Σας έδωσαν αυτά τα χρήματα και Εσείς τα πήρατε. 

Λοιπόν, δεν υπάρχει κανένας λογαριασμός στη Βουλγαρία, αλλά υπάρχει κάτι άλλο. Για 

αυτή την εγκληματική πράξη «απόκρυψη» ο Αρχιεπίσκοπος κ.κ. Ιωάννης είχε αφεθεί ελεύθερος 

δυο φορές, και τελικά την τρίτη φορά υπό την πίεση των κρατικών οργάνων στην χώρα Σας  ήταν 

καταδικασμένος. Την πρώτη φορά η καταδίκη απορρίφτηκε επειδή δεν υπήρχε εισήγηση με την 

οποία ο Αρχιεπίσκοπος θα έπρεπε να διωχθεί. Μετά έγινε πλαστογραφία στην οποία Εσείς 

συμμετείχατε και υποβλήθηκε πρόταση με προηγούμενη ημερομηνία, αν και η αλλαγή ημερομηνίας 

είναι απαγορευμένη από το νόμο. Αλλά, μόνο και μόνο για να καταδικαστεί ο Αρχιεπίσκοπος 

Ιωάννης, Εσείς προσωπικά όπως και η κυβέρνησή Σας παραβιάζετε τους νόμους της χώρας. 

Εντελώς το ίδιο έγινε και με την δεύτερη καταδίκη για απόκρυψη με την οποία ο Αρχιεπίσκοπος 

Ιωάννης καταδικάστηκε σε τριάντα μήνες φυλάκιση όπου και βρίσκεται μέχρι και σήμερα. Για 

αυτή την εγκληματική πράξη το δικαστήριο επίσης δυο φορές τον απελευθέρωσε και τελικά υπό την 

πίεση Σας, και υπό την πίεση της κυβερνήσεως της χώρας Σας τον καταδίκασε. 

Αλλά, αναρωτιέστε καθόλου γιατί η Βουλγαρία δεν τον παρέδωσε στην κυβέρνησή Σας 

όταν τον συνέλαβαν επί τη βάσει του εντάλματος; Επειδή με το θέμα αυτό ασχολήθηκε ένα 

ανεξάρτητο δικαστήριο το οποίο και αποφάσισε ότι «η καταδίκη τον αρμοδίων οργάνων της 

π.Γ.Δ.Μ. είναι συνέπεια βαριάς και συγκρουόμενης θρησκευτικής μισαλλοδοξίας, συνδεδεμένη με 

διαφορετικές απόψεις των επίσημων αντιπροσώπων της «Μακεδονικής εκκλησίας» με τις 

θρησκευτικές απόψεις του Αρχιεπισκόπου Ιωάννου Βρανίσκοφσκι, που έχει ως κίνητρο την 

απόφασή του να δεχθεί την λειτουργική και κανονική ένωση με την Σερβική Ορθόδοξη Εκκλησία 

το 2002». Αυτή είναι η αλήθεια κ. Στέφανε, αυτή είναι η αλήθεια την οποία Εσείς και οι δικοί Σας 

στη σύνοδο την ξέρετε καλά, αλλά επίτηδες την παραβλέπετε και χρησιμοποιείτε συκοφαντίες 

εναντίον του Αρχιεπισκόπου κ.κ. Ιωάννη. 

 

4. Όσο για τους αρχιερείς της συνόδου Σας, όλο και περισσότεροι είναι αυτοί οι οποίοι δεν 

συμφωνούν μαζί Σας ότι πρέπει να συνεχίσετε την ανελέητη και απαράδεκτη δίωξη εναντίον του 
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Αρχιεπισκόπου κ.κ. Ιωάννη. Εσείς γνωρίζετε ότι αυτοί το λένε αυτό και δημόσια. Μάλιστα λάβαμε 

ειδήσεις ότι μόνο Εσείς επίμονα εναντιώνεστε στο να βγει από την φυλακή ο Αρχιεπίσκοπος 

Ιωάννης. Και αυτό πιθανώς από δυο αιτίες: πρώτα, επειδή δεν έχετε θάρρος να κοιτάξετε τον 

Αρχιεπίσκοπο κ.κ. Ιωάννη κατάματα μετά από όλα που αδίκως κάνατε σε αυτόν, και δεύτερο, 

επειδή ξέρετε ότι η άνοδός Σας στον αρχιεπισκοπικό θρόνο δεν έχει αναγνωριθεί όχι μόνο από τον 

Πατριάρχη Σερβίας, αλλά ούτε και από κανέναν άλλο Προκαθήμενο οποιασδήποτε τοπικής 

Ορθόδοξης Εκκλησίας. 

 

Για αυτό, διαμέσου της κυβερνήσεως της χώρας Σας μας προτείνατε ακραίως ανάρμοστη 

πρόταση με την οποία προτείνετε την απελευθέρωση του Αρχιεπισκόπου Ιωάννη υπό τον όρο αυτός 

να εγκαταλείψει την π.Γ.Δ.Μ. Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Ιωάννης δεν συμφωνεί με αυτό, 

και ας μην απελευθερωθεί πρόωρα, και όχι μόνο αυτός, αλλά και εμείς θεωρούμε ότι τέτοιου 

είδους πίεση πάνω στην Εκκλησία μας είναι απαράδεκτη. 

Εσείς ήδη πολλές φορές ακούσατε ότι μέχρι την απελευθέρωση του Αρχιεπισκόπου Ιωάννη 

από την φυλακή δεν μπορεί να γίνει καμία διαπραγμάτευση για την λύση της αντικανονικής 

κατάστασης της εκκλησίας Σας. 

Αλλά επειδή είμαστε βέβαιοι ότι ακριβώς Εσείς Σεβασμιώτατε συντελείτε περισσότερο από 

όλους, στο ότι η εκκλησία Σας και στο εξής να παραμένει σε σχίσμα, έχουμε το δυσάρεστο 

καθήκον να Σας ενημερώσουμε ότι η Ιερά Σύνοδος της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας βάσει των 

αποφάσεων της Ιεραρχίας, αριθ. 50/7 από 15 Σεπτεμβρίου 1967, και αριθ. 41/125-2 από 21 

Μαΐου 2003, στη Συνεδρία της στις 26 Αυγούστου 2014, αποφάσισε με την υπ. αριθ. 1191/857 

απόφαση, να αρχίσει εκκλησιαστικό δικαστήριο εναντίον Σας, ως το κατεξοχήν υπεύθυνο 

πρόσωπο για την επίμονη παραμονή της εκκλησίας Σας στο σχίσμα. 

Σας χαιρετούμε αδελφικώς με την ελπίδα ότι θα αλλάξετε την απαράδεκτή Σας προσέγγιση σε 

σχέση με το κανονικό καθεστώς της εκκλησίας Σας. 

Ο Πρόεδρος της Ιεράς Συνόδου, 

Πατριάρχης Σερβίας 

Ειρηναίος»
156
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5.5 Διαμαρτυρία της Ρωσικής Εκκλησίας 

 Στις 15 Νοεμβρίου του 2014 στο Βελιγράδι συνομίλησαν, μεταξύ άλλων, και για την 

επίλυση του θέματος των Σκοπίων, ο Ρώσος Πατριάρχης με τον Πατριάρχη Σερβίας. Παρών 

στην σύσκεψη αυτή ήταν και ο μητροπολίτης Δαυίδ της Αρχιεπισκοπής Αχρίδος υπό του 

φυλακισμένου αρχιεπισκόπου Ιωάννη. Η συζήτηση αυτή παρέμεινε αδημοσίευτη.
157

  

Στις 22 Δεκεμβρίου 2014, η σχισματική Εκκλησία των Σκοπίων δείχνοντας ανησυχία, 

κάλεσε τις αρμόδιες αρχές του κράτους να αποδώσουν «έλεος» στον φυλακισμένο αρχιεπίσκοπο 

Αχρίδος, με τα εξής λόγια: 

 «Η εκκλησία οδηγούμενη από το πνεύμα της φιλανθρωπίας, αλλά και για υψηλότερους 

στόχους, καλεί τις αρμόδιες αρχές της Χώρας, για έλεος προς τον φυλακισμένο πρώην 

Αρχιεπίσκοπο Ιωάννη- Γιόβαν, ο οποίος παρά τα αδικήματα για τα οποία καταδικάστηκε και 

εκτίει ποινή φυλάκισης, αυτές τις άγιες μέρες δεν πρέπει να στερηθεί την ελπίδα για το έλεος». 

Από το άρθρο του Αιμίλιου Πολυγένη στο διαδίκτυο
158

, πληροφορούμαστε για το 

επόμενο στάδιο στην εξέλιξη του σχετικού θέματος:  

«Επίσκεψη στα Σκόπια πραγματοποίησε ο Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών 

Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας, Σεβ. Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ κ. Ιλαρίωνας. 

Ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ, σύμφωνα με πληροφορίες του Πρακτορείου 

Εκκλησιαστικών Ειδήσεων Romfea.gr, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ζήτησε από την 

Κυβέρνηση των Σκοπίων να δει στην φυλακή τον Αρχιεπίσκοπο Αχρίδος κ. Ιωάννη. 

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι υπεύθυνοι των φυλακών μόλις ενημερώθηκαν για 

το εν λόγω αίτημα του ισχυρού Μητροπολίτη της Ρωσικής Εκκλησίας, μετέφεραν τον αδίκως 

φυλακισμένο Αρχιεπίσκοπο Ιωάννη στην κλινική «Μητέρα Τερέζα». 

Τελικά ο Μητροπολίτης Βολοκολάσμκ επισκέφθηκε τον Αρχιεπίσκοπο Αχρίδος κ. 

Ιωάννη στην κλινική όπου μεταφέρθηκε, όπου εκεί είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν διάφορα 

θέματα για περίπου μια ώρα. 
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 Παναγόπουλος, Α. (2015). Σκοπιανό. Η υπόσταση της σχισματικής εκκλησίας των Σκοπίων μέσα από μια 

διαβαλκανική και εθνική προσέγγιση. Θεσσαλονίκη, σ. 66 
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Ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ κ. Ιλαρίωνας ζήτησε από τον κ. Ιωάννη να ενημερωθεί 

για τις συνθήκες κράτησης στις φυλακές, την κλονισμένη υγεία του, καθώς και για τις 

τελευταίες εξελίξεις για την υπόθεσή του. 

Επίσης, άνθρωποι του Πατριαρχείου μιλώντας στην Romfea.gr ανέφεραν ότι ο 

Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ άσκησε πίεση προς πάσα κατεύθυνση και ζήτησε την 

απελευθέρωση του Αρχιεπίσκοπου Αχρίδος. 

Ευχόμαστε πως και άλλοι Ιεράρχες των Ορθοδόξων Εκκλησιών θα μιμηθούν την 

επίσκεψη αυτή του Μητροπολίτη Βολοκολάμσκ στον φυλακισμένο Αρχιεπίσκοπο Αχρίδος κ. 

Ιωάννη.»  

Ανακοίνωση της Υπηρεσίας Επικοινωνίας του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών 

Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας και της Υπηρεσίας Πληροφοριών της Ορθοδόξου 

Εκκλησίας της Σερβίας. Σύμφωνα με απόφαση του δικαστηρίου Σκοπίων στις 2 Φεβρουαρίου 

2015 αφέθηκε ελεύθερος από τη φυλακή «Ιντρίζοβο», όπου κρατείτο, ο Αρχιεπίσκοπος Αχρίδος 

Ιωάννης Βρανισκόφσκυ, Ιεράρχης της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Σερβίας. Η κατάστασή του 

όπως και το θέμα υγείας του συζητήθηκε κατά τη διάρκεια της αδελφικής συναντήσεως στις 15 

Νοεμβρίου 2014 των Αγιωτάτων Πατριαρχών Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών Κυρίλλου και 

Σερβίας Ειρηναίου στο Βελιγράδι. 

Στις 20 Δεκεμβρίου 2014 με ευλογία των Αγιωτάτων Πατριαρχών Μόσχας και Πασών 

των Ρωσσιών Κυρίλλου και Σερβίας Ειρηναίου ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας, 

Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας, είχε 

συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Ιωάννη, κατά την επίσκεψή του στα Σκόπια.
159

 

Αυθημερόν στα Σκόπια, ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας είχε συναντήσεις με 

την κρατική ηγεσία της FYROM: τον Πρόεδρο Γ. Ιβάνωφ και τον Πρωθυπουργό Ν. 

Γκρουέφσκι. Επίσης, ο Μητροπολίτης Ιλαρίωνας είχε συνάντηση και με τον Αρχιεπίσκοπο 

Στέφανο, επικεφαλής της εκτός κοινωνίας με την οικουμενική Ορθοδοξία σήμερα 

«Μακεδονικής Ορθοδόξου Εκκλησίας»: «Ο αρχιεπίσκοπος των Σκοπίων, αποδέχθηκε με 

ευγνωμοσύνη την πρωτοβουλία της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, η οποία εξέφρασε την 

επιθυμία να συμβάλλει στην ανάκαμψη και την επιτυχή ολοκλήρωση του διαλόγου της 
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Εκκλησίας των Σκοπίων με τη Σερβική Ορθόδοξη Εκκλησία, για την επίλυση των ανοιχτών 

ζητημάτων που υπάρχουν μεταξύ των δύο εκκλησιών»- αναφέρεται στην εφημερίδα Utrinski 

Vesnik για το σχετικό θέμα.  

Η σχισματική Εκκλησία της π.Γ.Δ.Μ. δέχθηκε την πρωτοβουλία του Πατριάρχη Ρωσίας 

για την επίλυση των παραπάνω θεμάτων, γι’ αυτό και πρότεινε στην πολιτειακή ηγεσία της 

χώρας την απονομή χάριτος στον νομοκανονικό αρχιεπίσκοπο, λόγω «υψηλών στοχεύσεων». 

Στις 28 Ιανουαρίου 2015 τον κρατούμενο της φυλακής «Ιντρίζοβο» επισκέφθηκε με 

ευλογία των Προκαθημένων των Εκκλησιών Ρωσίας και Σερβίας ο Επίσκοπος Μπάτσκας 

Ειρηναίος συνοδευόμενος από τον Αρχιμανδρίτη Φίλιππο Βασίλτσεφ. 

Στις αμέσως επόμενες ημέρες, ο Αρχιεπίσκοπος Ιωάννης, ο οποίος έλαβε τη σχετική 

πρόσκληση του Αγιωτάτου Πατριάρχου Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών Κυρίλλου και την 

ευλογία του Αγιωτάτου Πατριάρχου Σερβίας Ειρηναίου, αναμένεται να μεταβεί στη Ρωσία προς 

θεραπευτική αγωγή. 

Οι Ορθόδοξες Εκκλησίες Ρωσίας και Σερβίας με ευγνωμοσύνη προς το Θεό χαιρετίζουν 

την αποφυλάκιση του Αρχιεπισκόπου Ιωάννου. 

Αν και οι αρχές, και ιδίως οι εκκλησιαστικές, είχαν αντιδράσει έντονα στην ανάμειξη 

στα «εσωτερικά» τους θέματα, λίγον καιρό αργότερα, απεφάσισαν να απελευθερώσουν τον 

Αρχιεπίσκοπο Ιωάννη. Ο λόγος ήταν, όπως επισήμως δήλωσαν, «ανώτερα συμφέροντα».  

Ο Αρχιεπίσκοπος Αχρίδος κ. Ιωάννης ο οποίος πριν λίγες ημέρες αποφυλακίστηκε από 

τις φυλακές των Σκοπίων, μετά την απελευθέρωσή του,  έφτασε στην Ρωσία έπειτα από 

πρόσκληση του Πατριάρχη Μόσχας και Πασών των Ρωσιών κ. Κυρίλλου. Στο αεροδρόμιο 

Σερεμέτιεβο της Μόσχας τον Αρχιεπίσκοπο Αχρίδος υποδέχθηκε ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του 

Τμήματος Εξωτερικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας, Πρωθιερέας Νικόλαος Μπαλασώφ 

με υπαλλήλους του ΤΕΕΣ. 

Ο π. Νικόλαος εκ μέρους του Προέδρου του Τμήματος των Εξωτερικών Σχέσεων Σεβ. 

Μητροπολίτη Βολοκολάμσκ, εξέφρασε την ικανοποίηση και την χαρά του για την 

απελευθέρωσή του από την φυλακή. Την ίδια ημέρα ο Αρχιεπίσκοπος Αχρίδος αναχώρησε για 

την Αγία Πετρούπολη, όπου εκεί τον υποδέχθηκε ο Επίσκοπος Κροντάνδης Ναζάριος και η 

Ηγουμένη της Μονής Νοβοντέβιτσι Σοφία. Ο Αρχιεπίσκοπος Αχρίδος κ. Ιωάννης θα παραμείνει 
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στην Αγία Πετρούπολη για ξεκούραση και αποθεραπεία μετά από προτροπή του Πατριάρχη 

Μόσχας κ. Κυρίλλου. 

5.6 Επίκαιρα γεγονότα και διπλωματική διαχείρηση 

Στις αρχές του 2015, στα ηλεκτρονικά ΜΜΕ δημοσιεύθηκαν σχόλια για την 

«προκλητική» στάση του απερχόμενου αμερικανού πρέσβη στα Σκόπια, Πωλ Γουόερς. Ο 

τελευταίος, μιλώντας στους δημοσιογράφους πριν την αναχώρησή του δήλωσε ότι πιστεύει πως 

δεν υπάρχει διαφορετική λύση για το θέμα του ονόματος της π. Γ.Δ.Μ. από το «Μακεδονία». Η 

δήλωσή του είχε ως εξής: «Προφανώς το κλειδί για να προχωρήσουμε προς την Ε.Ε. και το 

ΝΑΤΟ είναι η αντιμετώπιση του ζητήματος της ονομασίας, αυτό όλοι το ξέρουν. Νομίζω ότι 

είναι σημαντικό να μην σταματήσει. Ξέρω ότι ο λαός νιώθει πιεσμένος, γίνεται κυνικός και 

αναστατώνεται που δεν είναι μέρος του ΝΑΤΟ. Αλλά δεν πρέπει να διαταράσσεται και να είναι 

ανήσυχος, θέλουμε τη «Μακεδονία» στο ΝΑΤΟ από χθες. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε 

σκληρά για αυτό. Θα πρέπει να δούμε τι θα συμβεί στις εκλογές στην Αθήνα σε λίγες εβδομάδες 

και στη συνέχεια θα δούμε τι μπορεί να γίνει. Είμαι αισιόδοξος, ότι μακροπρόθεσμα, το 

αποτέλεσμα θα είναι επιτυχές, γιατί δεν βλέπω καμία εναλλακτική λύση. Αυτό έρχεται για τη 

«Μακεδονία».»  

Παράλληλα, κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο στα ελληνικά
160

, αλλά και στα αγγλικά
161

 ένα 

ψήφισμα, το οποίο υποστηρίχθηκε έντονα από την Ρωσική και την Σερβική Ορθόδοξη 

Εκκλησία. Το κείμενό του έχει ως εξής: 

(Μετάφραση του ψηφίσματος στα ελληνικά) 

 

«Προς: 

Αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (Joe Biden) 

Αξιότιμο John F. Kerry, Γραμματέα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής 

Εξοχότατους 

Ban Ki-moon, Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ 

Nikola Gruevski, Πρωθυπουργό της π.Γ.Δ.Μ.. 
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Dr Gjorge Ivanov, Πρόεδρο της π.Γ.Δ.Μ.. 

Pajo Avirovik, Μόνιμο Αντιπρόσωπο της π.Γ.Δ.Μ.στα Ηνωμένα Έθνη 

Αξιότιμο Adnan Jashari, Υπουργό Δικαιοσύνης της π.Γ.Δ.Μ.. 

Εξοχότατοι, 

 

Στον επίσημο ιστότοπο της κυβέρνησης της π.Γ.Δ.Μ. (ΕΔΩ) διαβάζουμε ότι ο 

πρωθυπουργός της π.Γ.Δ.Μ. Νίκολα Γκρούεφσκι «έχει ισχυρή πίστη στο Θεό και καθοδηγείται από 

το ιδεώδες της σταθερής και πραγματικά αφοσιωμένης εργασίας για την ευημερία και την ευμάρεια 

της χώρας του». 

Σε ένα άρθρο στη σελίδα της μόνιμης αντιπροσωπείας της π.Γ.Δ.Μ. στον ιστότοπο του 

ΟΗΕ, με τίτλο «Επιστολές εκτίμησης από τον Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Μπαν Κι-Μουν» 

και με ημερομηνία 24/08/2012 (ΕΔΩ), διαβάζουμε ότι ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων 

Εθνών «υπογραμμίζει τις θετικές εντυπώσεις του από την επίσκεψη και συνομιλίες με ανώτερους 

αξιωματούχους της χώρας». 

Ο Εξοχότατος Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, γνωρίζει για την επί πολύ 

καιρό εφαρμοζόμενη ολοκληρωτική τακτική του κράτους της π.Γ.Δ.Μ.., να προσπαθεί να ελέγξει 

την Εκκλησία με βάναυσες εκστρατείες εκφοβισμού και τρομοκρατίας; 

Ξέρει ότι τα τελευταία δώδεκα χρόνια ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αχρίδος και 

Μητροπολίτης Σκοπίων Ιωάννης (Γιόβαν Βρανίσκοφσκι), ο οποίος είναι ο πανορθόδοξα γνωστός 

και αναγνωρισμένος κανονικός Προκαθήμενος της αρχαίας Αρχιεπισκοπής της Aχρίδας, ήταν επτά 

φορές είτε φυλακισμένος είτε υπό κράτηση, για φανταστικές «εγκληματικές δραστηριότητες»; 

Γνωρίζει ότι ο λόγος πίσω από αυτό τον κρατικό βασανισμό είναι ότι ο Αρχιεπίσκοπος 

Ιωάννης δεν ακολούθησε την, διατεταγμένη από το κράτος της π.Γ.Δ.Μ.., κατάργηση της 

«Συμφωνίας για την αποκατάσταση της εκκλησιαστικής Ενότητας», που υπεγράφη τον Μάιο του 

2002 από τους εκπροσώπους της λεγόμενης «Μακεδονικής Εκκλησίας» και του Σερβικού 

Ορθόδοξου Πατριαρχείου, αλλά αντίθετα εισήλθε σε λειτουργική και κανονική ενότητα με το 

Σερβικό Πατριαρχείο και ως εκ τούτου με τις Ορθόδοξες εκκλησίες σε όλο τον κόσμο; 

Γνωρίζει ότι ο Αρχιεπίσκοπος Ιωάννης και άλλα μέλη της Ορθόδοξης Αρχιεπισκοπής της 

Aχρίδας έχουν σε αρκετές περιπτώσεις υποστεί σωματικές επιθέσεις, και ότι οι ναοί που έχουν 
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κατασκευάσει ή χρησιμοποιήσει έχουν καταστραφεί, όπως επιβεβαιώνει η έκθεση του Freedom 

House για την π.Γ.Δ.Μ. το 2006; 

Γνωρίζει για τις απάνθρωπες συνθήκες κράτησης του Αρχιεπισκόπου Ιωάννη –

κλειδωμένος σε ένα κελί επί είκοσι τρεις ώρες ανά ημέρα, με μόνο μία ώρα για περπάτημα, με 

απαγόρευση επισκέψεων, ακόμη και από τη μητέρα και την αδελφή του, με απαγόρευση  

ανάγνωσης βιβλίων κλπ, με άρνηση αδειών εξόδου, του δικαιώματός του να λάβει Θεία  

Κοινωνία, ακόμα και να εξομολογηθεί - παρά το γεγονός ότι έχει διαβήτη και σοβαρά προβλήματα 

με τη σπονδυλική του στήλη; 

Γνωρίζει ότι η Διεθνής Αμνηστία διαπίστωσε ότι ο Αρχιεπίσκοπος Ιωάννης είναι 

κρατούμενος συνείδησης; 

Ή μήπως η σκληρή και συνεχής δίωξη του Αρχιεπισκόπου Ιωάννη, κατά την οποία η 

αστυνομία δεν μπορεί ποτέ να εξακριβώσει την ταυτότητα των επιτιθέμενων εναντίον του, δείχνει 

«ισχυρή πίστη στο Θεό» και «καθοδήγηση από το ιδανικό της σταθερής και πραγματικά 

αφοσιωμένης εργασίας για την ευημερία και την ευμάρεια της χώρας τους» εκ μέρους των 

διωκτών του; Τι άλλο χειρότερο θα διέπραττε η κυβέρνηση του κ. Γκρούεφσκι κατά των πολιτών 

της, αν αυτός δεν ήταν ο πιστός Χριστιανός που ισχυρίζεται ότι είναι; 

Εμείς, οι υπογράφοντες, δεν μπορούμε να παραμείνουμε σιωπηλοί συνένοχοι σ’ αυτό το 

έγκλημα και απαιτούμε την άμεση απελευθέρωση του Αρχιεπισκόπου Αχρίδος Ιωάννη! 

Ο ίδιος και το ποίμνιό του θα πρέπει να αφεθούν ήσυχοι, στην Ορθόδοξη Αρχιεπισκοπή 

της Αχρίδας θα πρέπει να δοθεί το δικαίωμα να εγγραφεί στα κρατικά μητρώα ως θρησκευτική 

κοινότητα και τα μέλη της θα πρέπει να πάρουν πίσω την κατασχεμένη περιουσία τους - χωρίς τον 

απαράδεκτο εκβιασμό, ότι  η απελευθέρωση του Αρχιεπισκόπου Ιωάννη προϋποθέτει εκείνος να 

εγκαταλείψει για πάντα την π.Γ.Δ.Μ..! Τέτοιοι εκβιασμοί δεν μπορούν να γίνουν ανεκτοί στον 

ελεύθερο κόσμο, όπου το κράτος της π.Γ.Δ.Μ. ισχυρίζεται ότι ανήκει! Επειδή τα λόγια είναι φτηνά, 

γιατί δεν μας δίνουν ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ των ισχυρισμών τους; Ας σταματήσουν τον, διατεταγμένο από 

το κράτος, διωγμό του Αρχιεπισκόπου Ιωάννη και όλη αυτή την αδικία ΤΩΡΑ! 

Παρακαλούμε τις εξοχότητές σας να χρησιμοποιήσουν αμέσως όλα τα δυνατά μέσα, έτσι 

ώστε αυτό το έγκλημα να σταματήσει να διαπράττεται, μια για πάντα, πριν από την άφιξη του νέου 

έτους. Κάντε τις θρησκευτικές διώξεις ιστορία. Φτάνει πια, οι καιροί αλλάζουν. «Δικαιοσύνη για 

όλους!»» 
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 Όσον αφορά το θέμα της ονομασίας των Σκοπίων, δεν φαίνεται, όλοι οι παράγοντες που 

σχετίζονται με τα πολιτικά και εκκλησιαστικά θέματα, να έχουν την ίδια άποψη. Η στάση της 

Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας είναι ξεκάθαρη σχετικά με την ονομασία, καθώς την αποκαλεί 

«π. Γ. Δ. Μ.». όμως, κατόπιν αντιδράσεων σκοπιανών μέσων ενημέρωσης, πρόσφατα άρχισαν 

να την αποκαλούν και «Δημοκρατία της Μακεδονίας». Η αναθεωρημένη αυτή στάση της ΣΟΕ 

υπογράφηκε, για πρώτη φορά, από τον επίσκοπο Μπάτσκας και Νόβι Σαντ, κ. Ειρηναίο 

Μπούλοβιτς. Ωστόσο, δεν έχει αλλάξει και παραμένει η ονομασία της Σχισματικής Εκκλησίας 

ως «μη αποδεκτής και αντικανονικής Εκκλησίας». 

 Επομένως, ενδέχεται να πρόκειται περί δείγματος διπλωματικού ελιγμού ώστε να 

ξεπερασθούν οι διαφορές μεταξύ της Σχισματικής Εκκλησίας των Σκοπίων και της Σερβικής 

Εκκλησίας με την απελευθέρωση του αρχιεπισκόπου Αχρίδος, κ. Γιόβαν Βρανισκόφσκι.
162

 

Ωστόσο, ενώ το θέμα των Σκοπίων εκκρεμεί, οι διπλωματικές πιέσεις των ΗΠΑ 

αυξάνονται για την αναγνώριση εκ μέρους της Ελλάδος αυτής της χώρας. Μία άποψη για τους 

πραγματικούς λόγους αυτών των πιέσεων και την επιμονή στην στήριξη  των Σκοπίων, μας 

παρουσιάζεται από την ετήσια έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας για το έτος 2014.
163

  Σύμφωνα, 

λοιπόν με αυτή την έκθεση, στην περιοχή των Σκοπίων εδρεύει μία (1) από τις μεγαλύτερες 

μυστικές φυλακές βασανιστηρίων των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών για ειδικούς 

κρατούμενους. Εκτός από τα Σκόπια, αντίστοιχα κέντρα υπάρχουν σε Ρουμανία, Πολωνία, 

Λιθουανία και σχετίζονται με τις έδρες των κέντρων αιχμής της αντιρωσικής πολιτικής των 

ΗΠΑ. Η περίπτωση των ειδικών φυλακών των Σκοπίων έγινε γνωστή, για πρώτη φορά, τον 

Ιανουάριο του 2004 από την υπόθεση σύλληψης του γερμανού υπηκόου λιβανέζικης καταγωγής, 

τον Khalend Al Masri, ο οποίος, όπως είχε ομολογήσει, είχε πέσει θύμα απαγωγής και 

βασανίστηκε για να αποκαλύψει πληροφορίες για την Αλ Κάιντα.  Αποδείχτηκε στο τέλος ότι ο 

ίδιος δεν γνώριζε τίποτα και αφέθηκε ελεύθερος στα σύνορα μεταξύ Αλβανίας και Σκοπίων. 

Μετά την επιστροφή του στη Γερμανία, κατήγγειλε τα βασανιστήρια και έτσι αποκαλύφθηκε ο 

χειρισμός των φυλακισμένων στην περιοχή των Σκοπίων. Για το ίδιο θέμα αναφέρεται και σε 

σχετικό δημοσίευμα της 3.11.2005 από την εφημερίδα Washington Post. 
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5.7 Οι περιοριστικοί όροι της αποφυλάκισης 

Ο προκαθήμενος της Ορθόδοξης Αρχιεπισκοπής Αχρίδος, ο κ. Ιωάννης αποφυλακίστηκε 

με περιοριστικούς όρους μετά από φυλάκιση πάνω από τρία (3)  χρόνια. Το εφετείο των 

Σκοπίων απέρριψε την προσφυγή της εισαγγελίας που ζητούσε να ακυρωθεί η πρωτοβάθμια 

απόφαση για την αποφυλάκιση. Το Πρωτοδικείο των Σκοπίων τρεις (3) εβδομάδες πριν από την 

αποφυλάκισή του είχε κάνει αποδεκτό ένα αίτημα του Συμβουλίου Φυλακών των Σκοπίων για 

την αποφυλάκιση του κ. Ιωάννη λόγω υποδειγματικής συμπεριφοράς και καθώς είχε εκτίσει 

πάνω από το ήμισυ της ποινής του (τρία από τα πεντέμισι χρόνια στα οποία είχε καταδικαστεί). 

Ο Ιωάννης αναμενόταν να αποφυλακιστεί στις 19 Ιανουαρίου του 2015, αλλά την τελευταία 

στιγμή η Εισαγγελία άσκησε έφεση στην απόφαση του Πρωτοδικείου κρίνοντας, με το νομικό 

επιχείρημα, ότι αν ο Ιωάννης αποφυλακιστεί, μπορεί να επαναλάβει τις ποινικές πράξεις για τις 

οποίες είχε καταδικαστεί. 

Το Εφετείο απέρριψε την προσφυγή αυτή της Εισαγγελίας και επικύρωσε την πρωτόδικη 

απόφαση για την αποφυλάκιση του Ιωάννη με περιοριστικούς όρους, οι οποίοι θα ισχύουν μέχρι 

τον Μάρτιο του 2017, δηλαδή μέχρι την ημερομηνία που ισχύει η καταδικαστική απόφαση εις 

βάρος του. 

Όπως προαναφέρθηκε, σημαντικό ρόλο στην αποφυλάκιση διαδραμάτισε η Ρωσική 

Ορθόδοξη Εκκλησία. Ο επικεφαλής του τμήματος Εξωτερικών Σχέσεων του Πατριαρχείου 

Μόσχας, ο μητροπολίτης Βολοκολάμσκι Ιλαρίων, πραγματοποίησε συναντήσεις με τον Πρόεδρο 

της π.Γ.Δ.Μ. Γκιόργκε Ίβανοβ, τον πρωθυπουργό Νίκολα Γκρούεφσκι, τον επικεφαλής της 

«ΜΟΕ», τον σχισματικό κ. Στέφανο, καθώς και με τον ίδιο τον κ. Ιωάννη, ζητώντας τους να 

ασκήσουν την επιρροή τους για την αποφυλάκιση του Ιωάννη. 

Μερικές μέρες μετά την επίσκεψη του κ. Ιλαρίωνα στα Σκόπια, η σχισματική «ΜΟΕ», η 

οποία όλο το προηγούμενο διάστημα υπερασπιζόταν τις καταδικαστικές αποφάσεις των 

δικαστηρίων εις βάρος του Ιωάννη, ζήτησε από τις αρχές της π.Γ.Δ.Μ. να απονεμηθεί χάρη στον 

Ιωάννη. 

Όπως έχει προσημειωθεί, ο κ. Ιωάννης το 2002 αποχώρησε από τις τάξεις της 

σχισματικής «Μακεδονικής Ορθόδοξης Εκκλησίας». Προηγουμένως είχε υποστηρίξει 
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συμβιβαστική πρόταση για την εξεύρεση της λύσης στη διαφορά μεταξύ του Σερβικού 

Ορθόδοξου Πατριαρχείου και της αποσχισθείσας «ΜΟΕ», μια πρόταση η οποία είχε απορριφθεί 

από την «ΜΟΕ» και η οποία εκδίωξε τον Ιωάννη από τους κόλπους της. Στο σημείο αυτό είναι 

σκόπιμο να θυμηθούμε πως η ορθόδοξη εκκλησία της π.Γ.Δ.Μ. το 1967 αποσχίσθηκε από την 

Σερβική Ορθόδοξη Εκκλησία και κήρυξε το αυτοκέφαλό της με την ονομασία «Μακεδονική 

Ορθόδοξη Εκκλησία», η οποία μέχρι σήμερα δεν αναγνωρίζεται από καμία Ορθόδοξη Εκκλησία 

του κόσμου. 

Οι σχέσεις του Πατριαρχείου Σερβίας και της π.Γ.Δ.Μ. έχουν διαταραχθεί ιδιαίτερα τα 

τελευταία χρόνια, κυρίως λόγω της δίωξης του αρχιεπισκόπου Ιωάννη, ο οποίος από το 2002, 

όταν και εκδιώχθηκε από τις τάξεις της «ΜΟΕ», βρίσκεται έκτοτε, συνεχώς στο στόχαστρο των 

δικαστικών και διωκτικών αρχών της π.Γ.Δ.Μ. Μετά από αυτά τα γεγονότα, ο Ιωάννης 

προσχώρησε σε κοινωνία με το Σερβικό Ορθόδοξο Πατριαρχείο και στην επανίδρυση της 

Ορθόδοξης Αρχιεπισκοπής της Αχρίδος στην π.Γ.Δ.Μ.., της οποίας ορίστηκε ως ο 

αρχιεπίσκοπος. 

Η «Ορθόδοξη Αρχιεπισκοπή της Αχρίδος», επικεφαλής της οποίας είναι ο κ. Ιωάννης, 

έχει περιορισμένη απήχηση στην π.Γ.Δ.Μ.., δεν αναγνωρίζεται από τις δημόσιες και πολιτικές 

αρχές της χώρας και η δράση της έχει θεωρηθεί απειλητική για την π.Γ.Δ.Μ.. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 

6. ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ 

6.1 Η Συμφωνία του Νις, 17η Μαϊου 2002 (Nishki Sporazum)164 

Στην προσπάθεια ανευρέσεως λύσεως, παρενέβη και το Οικουμενικό Πατριαρχείο, το 

οποίο όρισε διαμεσολαβητή τον Αρχιεπίσκοπο Τιράνων και Πάσης Αλβανίας κ. Αναστάσιο.  Ο 

Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας επισκέφθηκε τα Σκόπια τον Απρίλιο του 2002 και κατέστησε σαφές 

στον εκεί Αρχιεπίσκοπο κ. Στέφανο, ότι η έξοδος από την απομόνωση περνάει από το σερβικό 

Πατριαρχείο. Ο κ. Αναστάσιος κατόρθωσε να επαναφέρει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων 

τις δύο πλευρές. Η συνάντηση έγινε στην πόλη Νις της Σερβίας, την 17η Μαίου 2002. Την 

αντιπροσωπεία της σερβικής Εκκλησίας αποτελούσαν: Ο Μητροπολίτης Μαυροβουνίου και 

Παραθαλασσίας Αμφιλόχιος και οι Επίσκοποι Νύσσης Ειρηναίος, Μπάτσκας Ειρηναίος και 

Βρανίων Παχώμιος. Από την πλευρά της Εκκλησίας των Σκοπίων μετείχαν ο Μητροπολίτης 

Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας Πέτρος, ο Μητροπολίτης Ντέμπαρσκο – Κίτσεφσκα Τιμόθεος 

και ο Μητροπολίτης Στρούμνισκα Ναούμ. Ως σύμβουλοι και γραμματείς των Επιτροπών, πήραν 

μέρος ο πρωθιερεύς καθηγητής Πρέντραγκ Πούζοβιτς και ο πρωτοδιάκονος καθηγητής  Ράτομιρ 

Γκροζντανόσκι. Οι συνομιλίες διεξήχθηασν σε πνεύμα κατανοήσεως και αδελφικής αγάπης.  

Οι δύο πλευρές, υπέγραψαν προσχέδιο συμφωνίας, με το οποίο λύνονταν δύο βασικά 

προβλήματα, όπως το όνομα και το καθεστώς στην ΠΓΔΜ. Συγκεκριμένα, συμφωνήθηκε να 

ονομαστεί η Εκκλησία των Σκοπίων Αρχιεπισκοπή Αχρίδος και να της δοθεί ευρεία αυτονομία. 

Το πλήρες κείμενο του προσχεδίου έχει ως εξής:  

Σχέδιο συμφωνίας αποκαταστάσεως εκκλησιαστικής ενότητος: Η Σερβική Ορθόδοξος 

Εκκλησία και το Πατριαρχείο Πεκίου, λαμβάνοντας υπόψιν τις πραγματικές, πνευματικές και 

ποιμαντικές ανάγκες και τις αποφάσεις της Αγίας Αρχιερατικής Συνόδου της σερβικής 

Εκκλησίας, με τις αποφάσεις αρ. 47/1958, 6/1959 και 17/6/1956, αναγνωρίζει ευρεία 

εκκλησιαστική ανεξαρτησία, δηλ. την ευρύτερη εκκλησιαστική αυτονομία στις υπάρχουσες 

επαρχίες της Ορθοδόξου Εκκλησίας της ΠΓΔΜ, δηλ. την Αρχιεπισκοπή Αχρίδος και τη 
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διασπορά της, αφήνοντας το πρόβλημα της τελικής επιλύσεως σύμφωνα με την κανονική τάξη 

της Ορθοδόξου Εκκλησίας, σε μια μελλοντική πανορθόδοξο συμφωνία της ολομέλειας της 

Εκκλησίας  «ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι». 

Ουσιαστικά το σχέδιο συμφωνίας επισημαίνει τα εξής
165

: 

«1. Στίς ἐσωτερικές της ὑποθέσεις, καθώς ἐπίσης καί στίς ἐκκλησιαστικές καί 

ποιμαντικές δραστηριότητές της, ἡ ὡς ἄνω Ἐκκλησία ἔχει αὐτονομία σύμφωνα μέ τούς γενικῶς 

ἰσχύοντες κανόνες. Ἑπομένως διαθέτει τή δική της Ἁγία Ἀρχιερατική Σύνοδο καί τό δικό της 

Προκαθήμενο. 

2. Ἡ ὡς ἄνω Ἐκκλησία θά διοικεῖται μέ βάση τή γενικῶς ἰσχύουσα κανονική τάξη τῆς 

Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί τοῦ Καταστατικοῦ της Χάρτου. 

3. Ὁ Προκαθήμενος ἀντιπροσωπεύει τήν Ἐκκλησία του ἐνώπιον τῆς σερβικῆς 

Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί ἡ ἀποκατάσταση τῆς εὐχαριστιακῆς κοινωνίας καί τῆς κανονικῆς 

ἑνότητος μέ τήν Ὀρθόδοξο σερβική Ἐκκλησία συνιστᾶ μαρτυρία τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἑνότητος 

μέ τίς λοιπές τοπικές Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες. 

4. Ὁ Προκαθήμενος θά ἀποκαλεῖται Μακαριώτατος καί θά φέρει λευκό 

ἐπανωκαλύμμαυχο μέ λαμπρό σταυρό. 

5. Ὁ Πατριάρχης Σερβίας ἐπιβεβαιώνει τή χειροτονία τοῦ Προκαθημένου, τελώντας μαζί 

του τη θεία Λειτουργία. 

6. Ὁ Πατριάρχης Σερβίας ἤ ὁ ἀναπληρωτής του συμμετέχει στήν τελετή ἐνθρονίσεως 

μαζί μέ τούς Ἱεράρχες τῆς ὡς ἄνω Ἐκκλησίας. 

7. Κατά τη θεία Λειτουργία στη φράση «ἐν πρώτοις μνήσθητι...» ὁ Προκαθήμενος 

μνημονεύει τόν Πατριάρχη τῆς Σερβίας καί στή Μεγάλη Εἴσοδο μπορεῖ νά μνημονεύσει τούς 

Προκαθημένους τῶν λοιπῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν. Οἱ ἐπαρχιοῦχοι Ἀρχιερεῖς καί οἱ βοηθοί 

Ἐπίσκοποι μνημονεύουν τό ὄνομα τοῦ Προκαθημένου. 

8. Ὁ Προκαθήμενος ἤ ὁ ἀναπληρωτής του συμμετέχει στήν παρασκευή καί τόν 

καθαγιασμό τοῦ Ἁγίου Μύρου μέ τόν Πατριάρχη τῆς Σερβίας σέ ἔνδειξη τῆς ἑνότητος ἐν Ἁγίῳ 

Πνεύματι. 
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9. Ὁ Πατριάρχης τῆς Σερβίας ἐνημερώνει τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο καί τίς λοιπές 

Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες. Τήν ἴδια ἐνημέρωση μπορεῖ νά κάνει καί ὁ Προκαθήμενος μέ δικά του 

εἰρηνικά γράμματα. 

10. Ἡ Ἁγία Ἀρχιερατική Σύνοδος ἀποφασίζει γία τήν ἵδρυση νέων καί τήν 

ἀναδιοργάνωση παλαιῶν Ἐπαρχιῶν καί ἐνημερώνει γι᾿ αὐτό ἐπίσημα τό Πατριαρχεῖο τῆς 

Σερβίας. 

11. Σέ περίπτωση δίκης ἑνός Ἐπισκόπου ἤ σέ περίπτωση λήψεως παρομοίων αὐστηρῶν 

μέτρων ὅπου, σύμφωνα μέ τήν κανονική τάξη τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἀπαιτεῖται Σύνοδος 

δώκεκα τουλάχιστον Ἐπισκόπων, να συμπληρώνεται ἀπό Ἐπισκόπους τῆς σερβικῆς Ὀρθοδόξου 

Ἐκκλησίας. 

12. Οἱ Ἀρχιερεῖς τῶν Ἐπαρχιῶν, καθώς ἐπίσης καί οἱ βοηθοί Ἐπίσκοποι, διορίζονται ἀπό 

τήν Ἁγία Ἀρχιερατική Σύνοδο τῆς ὡς ἄνω Ἐκκλησίας. 

13. Κατά τό συλλείτουργο μέ τόν Ἀρχιεπίσκοπο Πεκίου, Μητροπολίτη Βελιγραδίου καί 

Καρλοβικίου καί Πατριάρχη τῶν Σέρβων, ὁ Προκαθήμενος στέκεται ἐκ δεξιῶν του. 

14. Σύμφωνα μέ τήν ἀρχαία ἐκκλησιαστική παράδοση καί τήν ἱστορική πρακτική, τό 

ὄνομα τῆς ὡς ἄνω Ἐκκλησίας εἶναι «Ἀρχιεπισκοπή Ἀχρίδος». Ἡ Ἀρχιεπισκοπή Ἀχρίδος 

δύναται, ἀκολουθώντας τήν καθιερωμένη πρακτική, νά χρησιμοποιεῖ τό ὄνομα, τό ὁποῖο, μέχρι 

τώρα χρησιμοποιεῖ για τήν ἐσωτερική ἐπίσημη ἐπικοινωνία μέ τό Πατριαρχεῖο Πεκίου. 

15. Για τόν ἴδιο λόγο, ὁ Προκαθήμενος ἐπισήμως φέρει τόν τίτλο Ἀρχιεπίσκοπος 

Ἀχρίδος καί Μητροπολίτης Σκοπίων καί ὁ παρών τίτλος μπορεῖ νά χρησιμοποιεῖται γιά 

ἐσωτερικές ὑποθέσεις. 

16. Ἡ ὡς ἄνω Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία συμμετέχει σέ ὅλες τίς πανορθόδοξες διασκέψεις, 

ἑορτασμούς καί συσκέψεις καί μέ τήν εὐλογία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου μπορεῖ νά 

παίρνει μέρος στίς συνάξεις τῶν Προκαθημένων τῶν αὐτοκεφάλων καί αὐτονόμων Ἐκκλησιῶν. 

17. Μέ τό πνεῦμα τῶν ἀποφάσεων αὐτῶν ἐπιδιώκεται ἡ ἐναρμόνιση τῶν κανονισμῶν πού 

ἀφοροῦν τή συμφωνία για τήν ἀποκατάσταση τῆς κανονικῆς ἑνότητος». 

Οι υπογράφοντες τη συμφωνία Νις:
166

 

Μητροπολίτης Αυστραλίας Peter (Karevska). 
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Μητροπολίτης Debar-Kicevo Τιμόθεος (Γιοβάνοφσκι). 

Μητροπολίτης Στρούμιτσα Ναούμ (Ιλιέφσκι). 

Μητροπολίτης Αμφιλόχιος (Ράντοβιτς). 

Еπίσκοπος Νις Ειρηναίος (Γκαβρίλοβιτς). 

Επίσκοπος Ειρηναίος (Bulovic). 

Επίσκοπος Βράνιε Παχώμιος (Gačić). 

6.2 Ο αντίκτυπος της  Συμφωνίας του Νις167 

Δυστυχώς, το σχέδιο αυτό, το οποίο θα έδιδε λύση στο υφιστάμενο πρόβλημα, ύστερα 

από έντονες πιέσεις των εθνικιστικών κύκλων των Σκοπίων, απορρίφθηκε από την Ιερά Σύνοδο 

της Εκκλησίας των Σκοπίων (συνεδρίαση της 21ης Ιουνίου 2002), με την αιτιολογία ότι η 

υλοποίησή του θα ισοδυναμούσε ουσιαστικά με την κατάργηση του ονόματος και της 

αυτονομίας της Εκκλησίας.
168

 Ο Μητροπολίτης Βέλεσκυ και Ποβαντάρσκυ Ιωάννης διαφώνησε 

με την απόφαση της Συνόδου της σχισματικής Εκκλησίας των Σκοπίων, υποστηρίζοντας ότι η 

απόφαση του Νις είναι η μόνη, η οποία μπορεί να βγάλει την Εκκλησία των Σκοπίων από το 

αδιέξοδο και να της δώσει τη δυνατότητα κοινωνίας με τις λοιπές Ορθόδοξες Εκκλησίες.
169

 

Η πρότασή του δεν έγινε δεκτή και ο ίδιος επανέφερε τη Μητρόπολή του στους κόλπους 

της Μητρός Εκκλησίας της Σερβίας, η οποία τον δέχθηκε σε λειτουργική και κανονική 

κοινωνία. Η Εκκλησία των Σκοπίων επελήφθη του θέματος και στη συνεδρία της 6ης Ιουλίου 

2002 (πράξη 161) κήρυξε έκπτωτο τον Ιωάννη. Τον εξέβαλε βίαια από το μητροπολιτικό 

Μέγαρο και τη Μονή Αγίου Γεωργίου Νεγότινο, όπου είχε εγκατασταθεί προσωρινά με τους 

μοναχούς του και όρισε τοποτηρητή της Μητροπόλεως τον Μητροπολίτη Ντέμπαρσκο και 

Κίτσεφσκα Τιμόθεο.
170

 

Σ᾿ αυτή την αντικανονική πράξη της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας των Σκοπίων 

αντέδρασε η Ιερά Σύνοδος της σερβικής Εκκλησίας, η οποία την 23η Σεπτεμβρίου 2002 όρισε 

τον Μητροπολίτη Ιωάννη Έξαρχο του Πατριαρχείου της Σερβίας «για όλες τις Επισκοπές της 
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Αρχιεπισκοπής Αχρίδος, με όλα τα τυπικά λειτουργίας και το εκκλησιαστικό τελετουργικό και 

με την παρατήρηση ότι η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ μέχρι της επαναφοράς της 

κανονικής τάξεως, στα πλαίσια του αυτονόμου καθεστώτος της Αρχιεπισκοπής Αχρίδος...». 

Τονίστηκε επίσης το αυθαίρετο της εκπτώσεως του Μητροπολίτου Ιωάννου, η οποία έγινε «άνευ 

οιασδήποτε κρίσεως και αντίθετα με το σύνολο των κανονικών παραδόσεων της Ορθοδόξου 

Εκκλησίας». Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι την έκπτωση του Μητροπολίτου Ιωάννου 

συνυπέγραψαν και οι άλλοι τρεις Μητροπολίτες της Εκκλησίας των Σκοπίων: ο Ντέμπαρσκο και 

Κίτσεφσκα Τιμόθεος, ο Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας Πέτρος και ο Στρούμνισκα Ναούμ. 

Αυτοί, ως εκπρόσωποί της, συνυπέγραψαν ιδιοχείρως το προσχέδιο συμφωνίας στην πόλη Νις. 

Στο ίδιο έγγραφο το Πατριαρχείο της Σερβίας κατηγορεί την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας των 

Σκοπίων και τα κρατικά όργανα για την απάδουσα στους ιερούς κανόνες και τα στοιχειώδη 

ανθρώπινα δικαιώματα άσκηση βίας σε βάρος του Μητροπολίτου Ιωάννη. 

Ο Επίσκοπος Νις Ειρηναίος, με δηλώσεις του στο ραδιοφωνικό σταθμό Β92 του 

Βελιγραδίου, τόνισε ότι αυτή η κίνηση της Εκκλησίας των Σκοπίων μπορεί να ερμηνευθεί ως 

άρνησή της να συνεχίσει τις διαβουλεύσεις της με τη σερβική Εκκλησία. Ο ίδιος, σχολιάζοντας 

τον τρόπο με τον οποίο ο Μητροπολίτης Ιωάννης αναγκάσθηκε να εγκαταλείψει την έδρα του, 

είπε: «Είναι έγκλημα να επιστρατεύονται ένοπλοι αστυνομικοί για την απομάκρυνσή του. 

Προφανώς κάποιοι άνθρωποι εκμεταλλεύονται τα προβλήματα της Εκκλησίας, για να 

αποκομίσουν όφελος σε άλλους τομείς ....». Καί κατέληξε: «Η απόφαση για καθαίρεση του 

Μητροπολίτου Ιωάννν προκάλεσε έκπληξη στο Βελιγράδι. Κανένας δεν περίμενε να συμβεί κάτι 

τέτοιο. Ο αποκλεισμός του από την Εκκλησία σημαίνει και τη διακοπή των διαβουλεύσεων».
171

 

Για όλους τους ανωτέρω λόγους, η Ιερά Σύνοδος του Πατριαρχείου της Σερβίας κήρυξε 

άκυρη την απόφαση της Εκκλησίας των Σκοπίων και ανεγνώρισε τον Μητροπολίτη Ιωάννη 

κανονικό Μητροπολίτη της Ιεράς Μητροπόλεως Βέλεσκυν- Ποβαντάρσκυ. Η Εκκλησία της 

Σερβίας στο τέλος του ιστορικού αυτού εγγράφου καλεί για άλλη μια φορά την Εκκλησία των 

Σκοπίων σε διάλογο αγάπης. Την παρακαλεί, μάλιστα, να αποκαταστήσει τον Μητροπολίτη 

Ιωάννη στη Μητρόπολή του. 
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Η πράξη αυτή του Πατριαρχείου της Σερβίας προκάλεσε θύελλα διαμαρτυριών στα 

Σκόπια. Ο υπουργός Εξωτερικών της ΠΓΔΜ Σλόμποταν Τσάσουλε προειδοποίησε ότι οι 

παραδοσιακά καλές διμερείς σχέσεις της χώρας του με τη Σερβία είναι δυνατόν να 

επηρεασθούν, εάν το Βελιγράδι δεν λάβει μέτρα για τη διευθέτηση του εκκλησιαστικού 

ζητήματος. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Σερβίας απάντησε ότι τα εκκλησιαστικά ζητήματα 

πρέπει να επιλύονται χωρίς την παρέμβαση της πολιτικής ηγεσίας. 

Στην απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Σερβίας αντέδρασε και το κόμμα 

VMRO-DPMNE του απερχόμενου πρωθυπουργού Λιούπτσο Γκεοργκιέφσκι, με ανακοίνωση ότι 

«η σερβική Εκκλησία επιχειρεί να υποβάλλει παλαιά σενάρια για την άρνηση της υπάρξεως 

μακεδονικής ταυτότητος».
172

 

Νέα κρίση προέκυψε στο υφιστάμενο πρόβλημα την 20η Ιουλίου 2003, όταν ο 

Μητροπολίτης Ιωάννης, ενώ τελούσε το μυστήριο του βαπτίσματος στον ιερό ναό Αγίου 

Δημητρίου Βιτωλίων, η Αστυνομία τον συνέλαβε. Τον προφυλάκισε για πέντε (5) ημέρες και με 

την κατηγορία της αυθαιρέτου εισόδου στο ναό τον οδήγησε σε δίκη την 31η Οκτωβρίου 2003. 

Τον επεβλήθη ποινή ενός έτους φυλάκιση με αναστολή δύο ετών, υπό την προϋπόθεση ότι στο 

διάστημα αυτό δεν θα υποπέσει σε παρεμφερές αδίκημα. Εναντίον της αποφάσεως ασκήθηκε 

έφεση. 

Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Σερβίας
173

, στην προσπάθειά της να βοηθήσει στην 

επίλυση του εκκλησιαστικού προβλήματος των Σκοπίων σε κανονικές εκκλησιολογικές βάσεις, 

ύστερα από πρόταση του Εξάρχου Αχρίδος Ιωάννου, εξέλεξε την 23η Μαίου 2003 δύο βοηθούς 

Επισκόπους, τους αρχιμανδρίτες Ιωακείμ Jovceski και Μάρκο Kimev. Από τους δύο 

Επισκόπους ο πρώτος ανέλαβε την τοποτηρητεία της Ιεράς Μητροπόλεως Πόλοσκο-

Κουμάνοσκα και ο δεύτερος της Μητροπόλεως Πρεσπών και Πελαγονείας. Κατά τη χειροτονία 

του Επισκόπου Velic Ιωακείμ, ο Πατριάρχης Παύλος χαρακτήρισε αυτή τη στιγμή ως «ιστορικό 

γεγονός και γεγονός του μέλλοντος». Ο Έξαρχος Αχρίδος Ιωάννης τόνισε, ότι «ο πατριαρχικός 

θρόνος έδωσε στην Αρχιεπισκοπή Αχρίδος την αυτονομία, που σημαίνει ότι μπορεί να 

διοικείται, αλλά και να βρίσκεται σε ενότητα με το Θρόνο. Καί αν παρουσιασθούν οι 

κατάλληλες συνθήκες στην Εκκλησία της ΠΓΔΜ, ο Θρόνος, όπως έδωσε την αυτονομία, θα 
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δώσει και το αυτοκέφαλο. Αυτό το οποίο σήμερα στην ΠΓΔΜ δεν καταλαβαίνουν ή ερμηνεύουν 

λάθος, είναι ότι υπάρχουν βλέψεις κατά του «μακεδονικού» κράτους και του «μακεδονικού» 

λαού. Καί αυτό είναι το μεγαλύτερο ψέμα. Σίγουρο είναι ότι κανείς στη σερβική Ορθόδοξη 

Εκκλησία, ούτε ο Πατριάρχης αλλά ούτε και οι Επίσκοποι σκέπτονται έτσι...» . Καί συνέχισε: 

«... οι άνθρωποι είναι επηρεασμένοι από τον εθνοφυλετισμό, όπως και στην περίπτωση της 

σχισματικής Ιεραρχίας, η οποία προστατεύει μόνο τα δικά της συμφέροντα. Αυτό το γεγονός θα 

αποδείξει ότι η Εκκλησία δεν μπορεί να στηρίζεται σε ψέματα και ότι δεν μπορεί να υπάρχει 

ενότητα με το Χριστό, στηριζόμενη σε ψέματα...». 

6.3 Η θέση και η αντίδραση της Εκκλησίας της Ελλάδος174 

Έντονη υπήρξε η αντίδραση της Εκκλησίας της Ελλάδος και ιδιαίτερα του 

Προκαθημένου της. Μόλις έγιναν γνωστά τα τραγικά γεγονότα της 11ης Ιανουαρίου 2004, η 

Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος έστειλε επιστολή στον Πρόεδρο της κυβερνήσεως της 

ΠΓΔΜ κ. Branko Crvenkovski, με κοινοποίησή της στον Πρόεδρο της χώρας και τον πρέσβη 

της ΠΓΔΜ στην Ελλάδα. 

Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος στην επιστολή της εκφράζει «ου μόνον την 

θλίψιν, αλλά και την διαμαρτυρίαν Αυτής διά την απαράδεκτον ταύτην πράξιν εις βάρος 

θρησκευτικών λειτουργών της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Το γεγονός της συλλήψεως και 

φυλακίσεως υπό των υφ᾿ υμάς Κρατικών Αρχών των ως είρηται προσώπων αποτελεί σαφή 

παραβίασιν των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ως και του δικαιώματος της ελευθερίας εκφράσεως 

της θρησκευτικής συνειδήσεως και αντίκειται εις πάσαν έννοιαν δικαίου...»
175

. Με το ίδιο 

πνεύμα ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών
176

 απηύθυνε προσωπική επιστολή στον Πατριάρχη Σερβίας 

Παύλο, στην οποία εκφράζει τη θλίψη του για το συμβάν
177

. Πρέπει να σημειωθεί ότι η 

Εκκλησία της Ελλάδος, πέραν της διαμαρτυρίας της προς την Κυβέρνηση της ΠΓΔΜ, 

ενημέρωσε για το ίδιο θέμα το Συμβούλιο Ευρωπαϊκών Εκκλησιών, την COMECE, το 
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Βατικανό, τον πρόεδρο της Ευρωπαικής Ενώσεως, τον πρόεδρο του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου 

και τον Ο.Η.Ε. 
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6.4 Προοπτική επίλυσης 

6.4.1 Η άποψη του καθ. Μιχαήλ Τρίτου 

Θεωρούμε ότι η επίλυση του εκκλησιαστικού ζητήματος υπό τας παρούσας συνθήκας 

εμφανίζει μεγάλες δυσχέρειες λόγω του ασφυκτικού εναγκαλισμού αυτής της Εκκλησίας από το 

κράτος, αλλά και της χρησιμοποιήσεώς της ως κρατικής υπηρεσίας για ξένους προς την 

πνευματική της αποστολή εθνικιστικούς στόχους. Για να υπάρξει κάποια θετική εξέλιξη στο 

μέλλον, πρέπει να τηρηθούν οι εξής προϋποθέσεις: 

1. Το επίσημο κράτος να αφήσει ελεύθερη την Εκκλησία να επιτελέσει το λυτρωτικό και 

σωτηριολογικό της έργο. 

2. Η Εκκλησία των Σκοπίων να αναγνωρίσει ως αντιεκκλησιαστικές και αντικανονικές τις 

ενέργειές της από το 1944 και εξής και να ζητήσει συγγνώμη από την Εκκλησία της Σερβίας, για 

όσα άτοπα μέχρι σήμερα έπραξε σε βάρος της. 

3. Να δεχθεί την ονομασία της πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Αρχιεπισκοπής Αχρίδος και όχι 

Μακεδονίας, γιατί σε αντίθετη περίπτωση, δεν πρόεκιται να αναγνωρισθεί ούτε από το 

Οικουμενικό Πατριαρχείο ούτε από την Εκκλησία της Ελλάδος, όπως επανειλημμένα έχουν 

δηλώσει ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης 

Ελλάδος Χριστόδουλος
178

. 

Κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις είναι δυνατή αρχικά η χορήγηση αυτονομίας, κατά το 

προηγούμενο της Φινλανδίας, Εσθονίας και μέχρι πρότινος της Τσεχίας και Σλοβακίας, και 

αργότερα αυτοκεφαλίας. Έτσι θα επουλωθεί μια χαίνουσα πληγή στο σώμα της Ορθοδόξου 

Εκκλησίας και θα παύσει το ένα και πλέον εκατομμύριο των Ορθοδόξων, που ζούν στα Σκόπια, 

να γίνεται βορά σε κάθε είδος προσηλυτισμό
179

. 

6.4.2 Η άποψη του Μητροπολίτη Ναούμ Στρωμνίτσης180 

«Το πρόβλημα δεν είναι απροσπέλαστο και πιστεύω πως με τη βοήθεια του Θεού θα 

επιλυθεί. Έχουμε ήδη ένα καλό σημάδι της δράσης της χάρης του Θεού, και αυτό είναι η 
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ανανέωση της Ορθόδοξης πνευματικής ζωής μέσα στα περισσότερα μοναστήρια μας. Ο 

μοναχισμός δεν έχει αναβιώσει, λόγω των δυνατοτήτων μας, αλλά είναι ένα έργο της χάριτος 

του Θεού. Ο ρόλος του Οικουμενικού Πατριαρχείου είναι ζωτικής σημασίας, από τη θέση που 

έχει στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Το Πατριαρχείο μόνον πρέπει να θέσει  το ερώτημα σχετικά με 

τη θεολογική ορθότητα των επίσημων ονομάτων των Εκκλησιών, με την οποία επικοινωνούν 

μεταξύ τους. Φανταστείτε, λοιπόν, αυτή τη ντροπή ενώπιον του Θεού: οι χώρες μας να λύσουν 

το πρόβλημα με το όνομα, και εμείς, ως Εκκλησίες να μην καταφέρουμε να αποκαταστήσουμε 

την κοινωνία. Αντί να τους δείξουμε το δρόμο, εμείς είμαστε αυτοί που σε αυτήν την περίπτωση 

ενεργούμε με κατωτερότητα και νηπιοπρέπεια. Θα έπρεπε να ντρεπόμαστε μόνο από το γεγονός, 

ότι οι δύο χώρες μας, παρά το πρόβλημα με το όνομα, δεν έχουν παρ’ όλα αυτά διακόψει τις 

βασικές αμοιβαίες σχέσεις σε όλα τα επίπεδα, από την οικονομία μέχρι την πολιτική. Σύμφωνα 

με αυτό το μοντέλο, κανείς δεν θα χρειαζόταν να μας αναγνωρίζει ως αυτοκέφαλη ή με το όνομα 

«Μακεδονική Ορθόδοξη Εκκλησία», αλλά το συλλείτουργο θα μπορούσε να συνεχιστεί. Αυτό 

θα ήταν μια αναλογική και ποιμαντική ενέργεια στην περίπτωσή μας. Αυτός είναι ο τρόπος με 

τον οποίο αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζεται το πρόβλημα με την Ορθόδοξη Εκκλησία της 

Αμερικής (O.C.A.): κανένας, εκτός από τους Ρώσους, δεν αναγνωρίζει το όνομά της, το 

καθεστώς και τη δικαιοδοσία της, αλλά όλοι συλλειτουργούν μαζί της. Γιατί θα πρέπει να 

υπάρχουν δύο μέτρα και σταθμά που χρησιμοποιούνται στην περίπτωσή μας; 

Η Σερβική Ορθόδοξη Εκκλησία λειτουργεί περιέργως
181

. Από την μια υποστηρίζουν  ότι 

η διαφορά είναι εσωτερικό τους πρόβλημα και ότι δεν επιτρέπουν σε κανέναν να παρεμβαίνει 

στην εν λόγω διαφορά ως μεσολαβητής, ούτε καν το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης. 

Αυτός ο ισχυρισμός είναι μάλλον προβληματικός, διότι, «είτε πάσχει εν μέλος συμπάσχει πάντα 

τα μέλη, είτε δοξάζεται εν μέλος συγχαίρει πάντα τα μέλη, υμείς δε έστε σώμα Χριστού και 

μέλη εκ μέρους (Α΄ Κορ. 12:26-27)». Ωστόσο, όταν το όνομα «Μακεδονική» τίθεται προς 

συζήτηση, το εσωτερικό πρόβλημα της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας ξαφνικά γίνεται και 

εξωτερικό, δεδομένου ότι είναι ένα πρόβλημα που αφορά και την Ελληνική πλευρά, επίσης. 

Τώρα, η διαφορά είτε είναι εσωτερικό πρόβλημα της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας και κανείς 

δεν πρέπει να παρεμβαίνει, είτε είναι εξωτερικό, γεγονός που σημαίνει ότι κάποιος άλλος μπορεί 
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να ενοχληθεί, συνεπώς θα πρέπει να επιλυθεί με τη βοήθεια και  άλλων τοπικών Εκκλησιών, 

πρώτα απ' όλα του Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολης. Το πρόβλημα σχετικά με το όνομα 

μιας Εκκλησίας, όπως αυτό, το οποίο δεν είναι δογματικού ή κανονικού χαρακτήρα, δεν πρέπει 

να εμφανίζεται ως ένα διαμφισβητούμενο ζήτημα μεταξύ των δύο Εκκλησιών. Αυτό μπορεί να 

γίνει, αλλά έτσι μόνον  επιβεβαιώνεται, ότι οι Εκκλησίες εμπλέκονται  στην κοσμική πολιτική». 

 6.5 Νεότερες εξελίξεις στις συζητήσεις μεταξύ του Σερβικού 

Πατριαρχείου και της «ΜΟΕ-ΑΑ»  

Οι συνομιλίες μεταξύ του Σερβικού Ορθόδοξου Πατριαρχείου και της σχισματικής 

Εκκλησίας της π.Γ.Δ.Μ. θα μπορούσαν να αρχίσουν το συντομότερο αυτό το φθινόπωρο. Η 

πρόοδός τους θα επηρεαστεί από την απόσυρση των αγωγών ενώπιον δικαστηρίων κατά 

δεκαοκτώ (18) επισκόπων, μοναχών και πιστών της Ορθόδοξης Αρχιεπισκοπής της Αχρίδας. Αν 

αυτό δεν συμβεί, δεν είναι εφικτό κανένα θετικό αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων. 

Αυτή, όπως αναφέρει η εφημερίδα «Vecernje Novosti», είναι η στάση της Συνόδου της 

Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας για την επανάληψη του διαλόγου με την σχισματική Ορθόδοξη 

Εκκλησία. Μια βασική προϋπόθεση για τις διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με το Σερβικό 

Πατριαρχείο, παρά την απόσυρση των εν λόγω αγωγών, είναι η θετική λύση της υπόθεσης 

εναντίον του Ιωάννη Βρανισκόβσκι. Η διακοπή της δίωξης του, για τους Σέρβους επίσκοπους θα 

είναι ένα σαφές σημάδι ότι τα Σκόπια είναι πρόθυμα να επιτευχθεί συμβιβασμός μεταξύ των δύο 

εκκλησιών. 

Από τη Σερβική Ορθόδοξη Εκκλησία λένε ότι δεν έχουν ενημερωθεί επισήμως ότι η 

σχισματική Εκκλησία έχει καθορίσει τη σύνθεση της αντιπροσωπείας που θα συμμετάσχει στις 

συνομιλίες με το Πατριαρχείο στο Βελιγράδι και ότι τις πληροφορίες τις έλαβε από 

διπλωματικές πηγές και τα μέσα ενημέρωσης. Η ΣΟΕ στην «ΜΟΕ-ΑΑ» στις 25 Ιουνίου 

απέστειλε την απόφαση της Συνόδου που εγκρίνει τη συνέχιση του διαλόγου και τη σύνθεση της 

σερβικής αντιπροσωπείας. 

Οι μελλοντικές συνομιλίες θα διεξαχθούν υπό την εποπτεία του Πατριαρχείου Μόσχας, 

το οποίο θα είναι ο εγγυητής των συμφωνημένων λύσεων. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας θα 

έχει έναν βασικό ρόλο ο ρώσος Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας, ο οποίος, ως 
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επικεφαλής του Τμήματος Εξωτερικών Σχέσεων της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, έπαιξε 

καθοριστικό ρόλο στην απελευθέρωση του Επισκόπου Ιωάννη. 

Από αυτόν και από το Πατριαρχείο της Μόσχας αναμένεται να είναι ένας παράγοντας 

που θα διαδραματίσει καίριο ρόλο στην επίτευξη ενός συμβιβασμού, αλλά μόνο σύμφωνα με το 

εκκλησιαστικό δίκαιο που ισχύει στην Ορθοδοξία. 

182
Το Πατριαρχείο της Σερβίας επανειλημμένα δηλώνει ότι οι διαπραγματεύσεις δεν 

έχουν να προσφέρουν τίποτα περισσότερο από αυτό που προβλέπεται με τη συμφωνία του Νις 

του 2002. Αυτή προέβλεπε ευρεία αυτονομία για την αρχιεπισκοπή Αχρίδας, η οποία θα έχει το 

δικαίωμα να επιλέγει τον επικεφαλής της και να δρα ανεξάρτητα. Σύμφωνα επίσης, με αυτήν, η 

ΣΟΕ θα ήταν μόνο τυπικός κάτοχος κανονικού συντάγματος και ο Σέρβος Πατριάρχης μόνο θα 

επιβεβαιώνει την επιλογή του αρχιεπισκόπου. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 Κατά τη διάρκεια της δημιουργίας αυτής της μεταπτυχιακής εργασίας, επιχειρήθηκε η 

παρουσίαση γεγονότων ιστορικών, αλλά και πολιτικών, όπου θεωρήθηκε αναγκαίο. Η 

πολυπλοκότητα του συγκεκριμένου θέματος, η οποία μπορεί εύκολα να παραπλανήσει τον 

ερευνητή σε λανθασμένα μονοπάτια, απαίτησε προσεχτικό και βραδύ βάδισμα.  

Οι διαχρονικές μεταβολές των συνόρων σε αυτό το σημείο της Ευρώπης, εμπλούτιζαν με 

γνώση και, πολλές φορές, εξέπλητταν θετικά. Ο μεγάλος όγκος πληροφοριών απαίτησε 

αναλυτική μελέτη, εις βάθος, για την βέλτιστη παρουσίαση επιστημονικών γεγονότων (facts). Η 

χαρά μου υπήρξε μεγάλη όταν αντίκριζα πληροφορίες σχετικές και σημαντικές για την τοπική 

μας ιστορία, τόσο περισσότερο όταν πρόκειται για πληροφορίες που επαινούν τον 

πατροπαράδοτό μας χριστιανικό πολιτισμό, αλλά και τα πρώιμα βήματά του.  

 Ο στόχος του πρώτου κεφαλαίου, από την υποκειμενική σκοπιά της ερευνήτριας και 

συγγραφέως, επιτεύχθηκε διότι, ως φαίνεται, ανέλυσε με λακωνικό τρόπο, τον συσχετισμό των 

πρώτων σλαβικών χρόνων στα Βαλκάνια με τον Χριστιανισμό. Η συμβολή του Βυζαντίου, ως 

συνέχειας του ελληνικού πολιτισμού, και η προσαρμογή του στα σλαβικά συμφραζόμενα, μέσω 

τον αγίων αυταδέλφων Κύριλλου και Μεθόδιου, αποδεικνύεται εμπεριστατωμένα και 

λεπτομερώς. 

 Το δεύτερο, αποτελεί συνέχεια του πρώτου κεφαλαίου και σε αυτό αναλύθηκε η πορεία 

της δημιουργίας αυτής της εκκλησίας. Διακρίνει κανείς εύκολα τα ιστορικά εκείνα στοιχεία που 

αποτελούν τον Οικουμενισμό των Βαλκανίων και της Εκκλησίας του Χριστού στα Βαλκάνια. 

Διαβάζοντάς το, φαίνονται τα παραδείγματα και τα γεγονότα από τα οποία κάθε βαλκανική 

εκκλησία αντλεί πληροφορίες (τροποποιημένες και μη) για την δικαιολόγηση της παρουσίας και 

της ιστορικής της σχέσης με την Χριστιανική πίστη σε αυτό το γεωγραφικό χώρο. Από αυτήν, 

μερικώς ή και ολικώς, τροποποιείται και παρουσιάζεται ως βάσιμη ιστορική συνέχεια της 

Εκκλησίας της Πρώτης Ιουστινιανής, η σημερινή σχισματική εκκλησία της π.Γ.Δ.Μ.   

 Στο τρίτο κεφάλαιο, χωρίς την κριτική άποψη του παρατηρητή, αλλά μόνο από τη θέση 

του παρουσιαστή, παρατίθενται πληροφορίες για την εσωτερική οργάνωση, της προς έρευνα 

εκκλησίας. Διακρίνει κανείς, ότι, παρά ο γεγονός ότι δεν έχει αναγνωρισθεί από καμία άλλη 
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Ορθόδοξη  Εκκλησία, εσωτερικά, στα πλαίσιο της χώρας, λειτουργεί ως αυτόνομη και 

ξεχωριστή εκκλησία, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη.  

Στο τέταρτο κεφάλαιο, μαθαίνει ο αναγνώστης για την πνευματική ζωή στη γείτονα 

χώρα και για της εκκλησιαστικές συνήθειες του Ορθόδοξου λαού της. Ιδιαίτερα, από το 

παράδειγμα που αφορά για τις δραστηριότητες του ναού του Αγίου Δημητρίου στο Μοναστήρι 

(Bitola), διακρίνεται η ευσέβεια του λαού και η βαθιά πίστη των ανθρώπων που ζουν σε αυτή 

την πόλη. 

 Η φυλάκιση και η μακρόχρονη δύσκολη περίοδος από τη ζωή του Αρχιεπισκόπου 

Ιωάννη, ως επικεφαλής της αναγνωρισμένης Αρχιεπισκοπής Αχρίδος, μέσα από επιστολές και 

παρουσιάσεις ειδικών, παρουσιάζονται και αναλύονται στο πέμπτο κεφάλαιο. Σε αυτό επίσης 

δίνεται έμφαση στις θέσεις των μεγάλων Εκκλησιών, όπως αυτής της Ρωσίας, αλλά και του 

βαθύ γνώστη του θέματος, του καθηγητού Τρίτου, οι οποίες και μας έδωσαν μια διαφωτιστική 

ενημέρωση για το δύσκολο αυτό ζήτημα.  

Το έκτο κεφάλαιο παρουσίαζει τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την αυτονομία της 

σχισματικής αυτής εκκλησίας μέχρι την ημέρα της εκπόνησης αυτής της εργασία. 

 Ευελπιστώ ότι το ανά χείρας πόνημα θα αποτελέσει έναυσμα για βαθύτερη έρευνα του 

συγκεκριμένου θέματος, αλλά και άλλων παρόμοιων ανησυχιών. 
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Παράρτημα 1ο 

Ο όρος της τοπικής Συνόδου του 1872 

«... Έγινε λόγος για το ότι η Σύνοδος του έτους 1872 στην Κωνσταντινούπολη 

κατεδίκασε τον φυλετισμό που εισέρχεται στα ενδότερα της Ορθοδόξου Εκκλησίας και θέλει τα 

πάντα να ρυθμίζωνται βάσει αυτού. Η απόφαση αυτή είναι πολύ σημαντική γι’ αυτό θα ήθελα να 

την αναλύσουμε περισσότερο. 

Του όρου της Συνόδου αυτής προηγείται ευρεία έκθεση που μας διαφωτίζει γύρω από 

την ετεροδιδασκαλία του φυλετισμού. Η Έκθεση της Επιτροπής χωρίζεται σε τρία βασικά 

τμήματα. Το πρώτο αναφέρεται στο γεγονός ότι οι αποσκιρτήσαντες Βούλγαροι από την 

εξάρτηση της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως «αρχικήν ιδέαν 

έχουσι την αρχήν του φυλετισμού». Στο δεύτερο τμήμα αναπτύσσεται η άποψη ότι η αρχή του 

φυλετισμού αντιβαίνει στην διδασκαλία του Ευαγγελίου και είναι εντελώς άγνωστη στην 

Εκκλησία του Χριστού, ανατρέπει δε το ιερό της πολίτευμα. Και στο τρίτο τμήμα γίνεται λόγος 

για τις αντικανονικές ενέργειες που έγιναν από αυτούς που αποσκίρτησαν από την Εκκλησία της 

Κωνσταντινουπόλεως. 

Μετά την έκθεση της αρμοδίας Επιτροπής παρατίθεται ο όρος της τοπικής αυτής Συνόδου. Σε 

αυτόν φαίνεται ποιά είναι η άποψη της Ορθοδόξου Εκκλησίας πάνω στο σοβαρό αυτό ζήτημα, 

που απασχολεί και την εποχή μας, δεδομένου μάλιστα ότι και σήμερα, με διαφορετική βεβαίως 

μορφή, επικρατεί ο εθνοφυλετισμός. Οι διενέξεις στα Βαλκάνια δεν είναι άσχετες από αυτό το 

γεγονός. 

α) Διαίρεση του Συνοδικού όρου 45 

Στην αρχή προτάσσεται ο απαραίτητος πρόλογος που δικαιολογεί τον λόγο για τον οποίο 

συνήλθαν οι Πατέρες στην Σύνοδο εκείνη. Αναφέρεται ο αποστολικός λόγος: «προσέχετε 

εαυτοίς και παντί τω πομνίω, εν ω υμάς το Πνεύμα το άγιον έθετο επισκόπους ποιμαίνειν την 

Εκκλησίαν του Θεού. ήν περιεποιήσατο δια του ιδίου αίματος». Οι ποιμένες εντέλλονται να 

γρηγορούν για την διαφύλαξη της ποίμνης από τους λύκους που λαλούν διεστραμμένα. Αυτό 

είναι ένα από τα βασικότερα καθήκοντά τους. 
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Στην συνέχεια λέγεται ότι στην κατηγορία των αιρετικών ανήκουν και οι Βούλγαροι 

εκείνοι που κηρύττουν «την καινήν δόξαν» του φυλετισμού και σύστησαν φυλετική 

παρασυναγωγή. Γι’ αυτό και συνήλθαν οι Πατέρες σε Σύνοδο για να αντιμετωπίσουν την 

παράδοξη αυτή διδαχή. 

Διακηρύσσεται ότι ο φυλετισμός είναι όχι μόνον ξένος προς την Εκκλησία, αλλά και 

πολέμιος. Δηλαδή ο εθνοφυλετισμός δεν μπορεί να συμβιβασθή με την Ορθόδοξη Εκκλησία. 

Δεν είναι δυνατόν να προτάσσεται η ιδιαίτερη φυλή και το ιδιαίτερο έθνος σε βάρος της 

Καθολικής Πίστεως, γιατί αυτό διασπά την ενότητα της Εκκλησίας, την οποία στηρίζει η Χάρη 

του Θεού και οι αγώνες των αγίων Πατέρων. 

Μετά από αυτά ακολουθεί η καταδίκη και η αποκήρυξη τόσο του φυλετισμού όσο και 

αυτών που τον αποδέχονται και δημιουργούν φυλετικές παρασυναγωγές, καθώς επίσης και όλων 

εκείνων που συμφωνούν με τις αντικανονικές ενέργειες των εθνοφυλετιστών. Όλοι αυτοί 

χαρακτηρίζονται ξένοι προς την Εκκλησία του Χριστού και επομένως σχισματικοί. 

Ο επίλογος του όρου είναι μια προσευχή προς τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό για να 

διατηρή την Εκκλησία «άμωμον και αλώβητον από πάσης νεωτερικής λύμης, ερηρεισμένην επί 

τω θεμελίω των αποστόλων και των προφητών», καθώς επίσης να δώση μετάνοια σε όσους 

αποσκίρτησαν από την Εκκλησία, ώστε να επιστρέψουν σε αυτήν και να δοξάζουν με όλα τα 

άλλα μέλη της «τον μέγαν της ειρήνης άγγελον και Θεόν». 

Παρά το ευσύνοπτο του όρου, όπως ακριβώς συμβαίνει με όλους τους όρους των 

Οικουμενικών και Τοπικών Συνόδων, είναι αξιοπρόσεκτος και περιέχει τα βασικά σημεία πάνω 

στο θέμα που απησχόλησε τότε την Εκκλησία του Χριστού. 

β) Ανάλυση του Συνοδικού όρου 

Κατ’ αρχάς το Συνοδικό αυτό κείμενο δεν το υπέγραψε μόνον ο Οικουμενικός 

Πατριάρχης Άνθιμος, αλλά και οι πρώην Πατριάρχες Κωνσταντινουπόλεως Άνθιμος, Γρηγόριος 

και Ιωακείμ. Πέρα από αυτούς υπογράφηκε από τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας Σωφρόνιο, τον 

Πατριάρχη Αντιοχείας Ιερόθεο, τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Σωφρόνιο και πολλούς άλλους 

Μητροπολίτας του Κλίματος του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Επομένως το κείμενο αυτό έχει 

καθολική ισχύ.  
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Επίσης εκείνο που παρατηρούμε είναι ότι οι Πατέρες έχουν συνείδηση ότι ενεργούν ως 

φορείς της Παραδόσεως, εμπνεόμενοι από την Χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Γράφουν και 

ενεργούν με τον ίδιο τρόπο που θα έγραφαν και θα ενεργούσαν για κάποια αίρεση. Αυτό είναι 

σημαντικό γιατί δείχνει ότι ο φυλετισμός τελικά είναι μια εκκλησιολογική αίρεση, αφού διασπά 

την ενότητα της Εκκλησίας, που είναι το Σώμα του Χριστού. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι κάθε 

Χριστολογική αίρεση είναι ταυτόχρονα και εκκλησιολογική, όπως και κάθε εκκλησιολογική 

αίρεση είναι και Χριστολογική. Λέγεται στο κείμενο ότι όπως οι άγιοι Πατέρες στις 

Οικουμενικές Συνόδους «εξ ενός και του αυτού Πνεύματος αυγασθέντες ώρισαν τα 

συμφέροντα», έτσι και αυτοί αποφαίνονται εν Αγίω Πνεύματι. 

Στο κείμενο δίνεται ο ορισμός του φυλετισμού. Οι Πατέρες καταδικάζουν τον 

φυλετισμό, «τουτέστι τας φυλετικάς διακρίσεις και τας εθνικάς έρεις και ζήλους και διχοστασίας 

εν τη του Χριστού Εκκλησία». Φυσικά, όπως φαίνεται στην φράση αυτή, δεν καταδικάζεται η 

φυλή και η πατρίδα κάθε Χριστιανού, αλλά οι φυλετικές διακρίσεις και οι εθνικές έριδες, που 

γίνονται μέσα στην Εκκλησία. Όταν υποστηρίζεται ότι μια φυλή είναι ανώτερη από την άλλη, 

και όταν αυτό γίνεται σε βάρος της ενότητος της Εκκλησίας, αυτό δεν συνιστά εκκλησιαστικό 

φρόνημα και ορθόδοξο ήθος. 

Αυτό είναι συνάρτηση των όσων λέγαμε προηγουμένως ότι στην Ρωμιοσύνη δεν 

υπήρχαν φυλετικές διακρίσεις, δηλαδή η Εκκλησία του Χριστού, όπως εκφραζόταν στην 

Ρωμαίϊκη Αυτοκρατορία ήταν στην πραγματικότητα υπερεθνική. Οι εθνικιστές Βούλγαροι 

προήλθαν «εκ μέσου του ευσεβούς βουλγαρικού λαού». Ο Βουλγαρικός λαός ανήκε στην 

Ρωμιοσύνη και είχε ενότητα με όλες τις άλλες λαότητες που υπήρχαν στην Ρωμαίικη 

Αυτοκρατορία. Για τον φυλετισμό λέγεται ότι αποτελεί «καινήν τινα δόξαν», πρόκειται «διά την 

του κακού διάδοσιν», είναι πρωτοφανής «φυλετική παρασυναγωγή» που έγινε με αθέτηση των 

ιερών Κανόνων της Εκκλησίας, και φυσικά όσοι επεχείρησαν την δημιουργία αυτής της 

παρασυναγωγής είναι «απαυθαδιάσαντες». Ο φυλετισμός είναι «ξένος» προς την παράδοση της 

Ορθοδόξου Εκκλησίας, είναι «νεωτερική λύμη». 

Δεν διστάζουν οι Πατέρες της Συνόδου αυτής να χαρακτηρίσουν την Βουλγαρική 

Εξαρχία παρασυναγωγή και φυσικά τους εξαρχικούς ως «αλλοτρίους της μιάς, αγίας, καθολικής 

και αποστολικής Εκκλησίας και αυτό δη τούτο Σχισματικούς». Αυτό σημαίνει ότι δεν ενεργεί η 
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Χάρη του Θεού σε τέτοιες παρασυναγωγές. Γι’ αυτό και οι ευχές και ευλογίες τους είναι 

ανίερες. 

Ο Συνοδικός αυτός όρος είναι πολύ σημαντικός για το ορθόδοξο ήθος. Δείχνει ότι η 

Εκκλησία διέβλεψε τον μεγάλο κίνδυνο του φυλετισμού, που στην πραγματικότητα συνιστά τον 

εθνικισμό. Δεν μπορεί να διασπάται η ενότητα της Εκκλησίας με κριτήρια κτιστά και 

πεπερασμένα, δεν μπορεί η Εκκλησία να γίνη εθνική, δηλαδή από υπερεθνική να περιπέση στον 

φυλετισμό. Ουσιαστικά στο κείμενο αυτό βλέπουμε την παράδοση της Ρωμιοσύνης.»  

 

ΠΗΓΗ: Απόσπασμα από το βιβλίο του Ιερόθεου Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου 

Βλασίου. (2000). Γέννημα και θρέμμα Ρωμηοί.  Ιερά Μονή Γενεθλίου της Θεοτόκου (Πελαγίας) 
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Παράρτημα 2ο  

Αρχιεπίσκοποι της σχισματικής Εκκλησίας της π.Γ.Δ.Μ. 

 

Δοσίθεος ο Β’ (04.10.1958-20.05.1981) 

 

 

Ο αρχιεπίσκοπος Δοσίθεος Β΄ (Μαύροβο, Γκόστιβαρ, 7 Δεκέμβρη του 1906 - Σκόπια 20 

Μαΐου, 1981) είναι ο πρώτος Αρχιεπίσκοπος της «ΜΟΕ-ΑΑ» και θεωρείται διάδοχος του 

Αρσένιου Β΄. Αφιέρωσε όλη του τη ζωή στην υπηρεσία της εκκλησίας. Παρακολούθησε στενά 

και ενήργησε δραστήρια στο ζήτήμα της εκκλησίας. με τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια για την 

επίλυση του και της αποκατάστασης της Αρχιεπισκοπής Αχρίδος και τη δημιουργία της 

«Μακεδονικής Ορθόδοξης Εκκλησίας». Στην δεύτερη κληρικολαϊκή συγκέντρωση, που 

πραγματοποιήθηκε από τις 4 - 6 Οκτ 1958, εξελέγη επικεφαλής της εκκλησίας της π.Γ.Δ.Μ. Υπό 

την ηγεσία του, κλήθηκε η τρίτη κληρικολαϊκή συγκέντρωση, που πραγματοποιήθηκε στις 18 

Ιουλίου 1967, όπου η συγκεκριμένη εκκλησία αυτοανακηρύχθηκε αυτοκέφαλη. 

Το κατά κόσμον όνομά του είναι Ντίμιταρ Στοϊκόβσκι, και γεννήθηκε ως το τέταρτο από 

τα οκτώ παιδιά του Λαζάρου και της Σοφίας. Στην Ιερατική Σχολή στο Καρλοβατς γράφτηκε το 
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1922 και έγινε μοναχός το 1924 σε ηλικία 17 ετών στο μοναστήρι της «Παναγίας» στο Κίτσεβο. 

Πνευματικός πατέρας του ήταν ο ηγούμενος Γρηγόριος. Σύμφωνα με κάποιες εκδοχές της 

βιογραφίας του, ο Δοσίθεος πήγε στο Άγιον Όρος. Εκεί τον ρόλο του πνευματικού πατέρα του 

τον πήρε ο Μητροφάνης, ηγούμενος της μονής Χιλανδαρίου. Ο Δοσίθεος παρέμεινε στο Άγιον 

Όρος μέχρι το 1932, όταν λόγω της ανάγκης για περαιτέρω εκπαίδευση πήγε στην πόλη του 

Μοναστηρίου. Ως μοναχός είχε μείνει και στα μοναστήρια του Οσίου Ναούμ της Αχρίδος, 

Τρεσκάβετς και αλλού. Στις 12 Φεβρουαρίου του 1934, με τον επίσκοπο Νικόλαο, στην 

εκκλησία της «Παναγίας» στο Μοναστήρι, προήχθη σε ιεροδιάκονος. Σπούδασε και 

απεφοίητησε από τη Θεολογική Σχολή του Βελιγραδίου το 1942. Το 1967 ίδρυσε το 

ιεοροδιδασκαλείο και το 1977 τη Θεολογική Σχολή στα Σκόπια. Εκοιμήθη στις 20 Μάη 1981. 

 

 

 

 

ΠΗΓΕΣ: mk.wikipedia.org 

www.mpc.org.mk 

 

 

 

 

 

 

 



138 

 

Αγγελάριος (19.08.1981-15.06.1986)  

 

Γεννήθηκε ως Τσβέτκο Κ΄ρστεσκι στις 25 Μαρτίου 1911 στο Ντόλνενι, Περλεπέ από 

πατέρα Κωνσταντίνο, ποιμένα, και μητέρα Ζβέζντα και προέρχεται από ιερατική οικογένεια. 

Έτσι, ολόκληρη η ζωή του αφιερώθηκε στην εκκλησία. Τελείωσε το δημοτικό σχολείο στο 

Ντόλνενι και στο Πρίλεπ. Το 1926 γράφτηκε στη δευτεροβάθμια Θεολογική Σχολή «Άγιος 

Ιωάννης ο Θεολόγος» στο Μοναστήρι, και τελείωσε το 1931. 

Μετά την αποφοίτηση από τη θεολογική σχολή το 1932 χειροτονήθηκε στο βαθμό του 

διακόνου στην εκκλησία του Αγ Δημητρίου στο Μοναστήρι. Την ίδια χρονιά στην εκκλησία της 

Παναγίας διορίστηκε ιερέας για το χωριό Γκάρι, Ντέμπαρ, όπου υπηρέτησε μέχρι το 1937. Ήταν 

εφημέριος στην εκκλησία του Ευαγγελισμού στο Πρίλεπ από το 1937 μέχρι το 1961 και 

εφημέριος επίσκοπος του Περλεπέ στη θέση του αρχιεπισκόπου. 

Έλαβε μέρος στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ήταν επίσης μέλος της Συμβουλευτικής 

Επιτροπής για τη διοργάνωση της «Μακεδονικής Ορθόδοξης Εκκλησίας» το 1945 και μέλος του 

Συλλόγου ορθόδοξου κλήρου. Συμμετείχε στις εργασίες της Πρώτης κληρικολαϊκής 

συγκέντρωσης στα Σκόπια το 1945 και της συγκέντρωσης ιερέων το 1946. Για τη συνεισφορά 

του, τιμήθηκε με κόκκινο ζωνάρι, το 1959 τιμήθηκε με επιστήθιο σταυρό και με την υψηλότερη 

διάκριση, αυτής του πρωθιερέα - σταυροφόρου. Μετά τον πόλεμο, φοίτησε στη Φιλοσοφική 

Σχολή στα Σκόπια. 
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Έλαβε την μοναχική κουρά με το όνομα Αγγελάριος. Μετά την μοναχική κουρά του, 

λειτούργησε στο Πρίλεπ μέχρι το 1975, όταν εξελέγη και χειροτονήθηκε επίσκοπος Πελαγονίας. 

Χειροτονήθηκε επίσκοπος Δεβρών και Κιτσέβου στις 5 Ιουλίου 1977. Επίσης, διορίστηκε 

διαχειριστής του ασθενούς Μητροπολίτη Πρεσπών και Πελαγονίας. 

Εξελέγη αρχιεπίσκοπος σε κληρικολαϊκή συγκέντρωση στις 19 Αυγούστου 1981. 

Εκοιμήθη μετά από αυτοκινητιστικό δυστύχημα στις 15 Ιουνίου, 1986. 

 

 

 

 

ΠΗΓΕΣ: mk.wikipedia.org 

www.mpc.org.mk 
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Γαβριήλ (04.10.1986-04.12.1993) 

 

Ο Αρχιεπίσκοπος Γαβριήλ, κατά κόσμον Γκέοργκι Μιλόσεβ, γεννήθηκε στα Σκόπια στις 

17 Απριλίου 1912.  

Ο Γαβριήλ ήταν ο πρώτος πρόεδρος του Συλλόγου Μεταφραστών της χώρας του. Το 

1986, ο πατήρ Γκέοργκι Μιλόσεβ έγινε μοναχός. Μετά την ενθρόνισή του ως αρχιερέα, υπήρξε 

ο πρώτος κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής. Το 1986 εξελέγη Αρχιεπίσκοπος. Αμέσως 

συνέχισε τα έργα του προκατόχου του Δοσίθεου. Αυτό αφορά κατά κύριο λόγο την κατασκευή 

της εκκλησίας του Άγιου Κλήμη της Αχρίδος στα Σκόπια, την ίδρυση του Τμήματος Θεολογίας 

και την έκδοση της Βίβλου στην μητρική του γλώσσα. Ο Γαβριήλ ήταν ο πρώτος ιερέας της 

π.Γ.Δ.Μ. ο οποίος απεκατέστησε την αρχαία παράδοση του αγιασμού των υδάτων στον ποταμό 

Αξιό. 

Ο Αρχιεπίσκοπος Γαβριήλ αποσύρθηκε από το θρόνο το 1993, λόγω γήρατος. Εκοιμήθη 

το 1996 και τάφηκε στη μονή «Οσίου Ναούμ» στο χ. Ραντίσανι, κοντά στα Σκόπια. 

Παρατηρώντας της ιδιότητές του ως άριστου μαθητή, ο δήμος των Σκοπίων του 

χορήγησε μια ετήσια υποτροφία για τη θρησκευτική διδασκαλία, όπου οι δάσκαλοι του ήταν 

Ρώσοι. Το 1936 αποφοίτησε από τη Φιλοσοφική Σχολή του στα Σκόπια, τμήμα γερμανικών και 

σλαβικών γλωσσών. 

Στα Σκόπια χειροτονήθηκε ιερέας και διορίστηκε εφημέριος στο Βέλες το 1942. 
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Λαμβάνοντας υπόψη την κοινωνικο-πολιτική κατάσταση της χώρας στη μεταπολεμική 

περίοδο και την ανάγκη για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, αναγκάστηκε να σταματήσει επ΄ 

αόριστον να συμμετέχει ενεργά στην ιερατική δραστηριότητα και αφιερώθηκε στην εκπαίδευση. 

Συγκεκριμένα αφιέρωσε το μεγαλύτερο μέρος της δραστηριότητάς του στην εξειδίκευση 

και την τυποποίηση της λογοτεχνικής γλώσσας της χώρας του. Κατά τη διάρκεια αυτής της 

περιόδου συγκεντρώθηκαν και δημοσιεύθηκαν εγχειρίδια, λεξικά και σχολικά βιβλία, ακόμη και 

περιοδικά. 

Σημαντικότερο έργο του θεωρείται η μετάφραση της Βίβλου στη γλώσσα της π.Γ.Δ.Μ. 

που εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1990. 

Μετά το θάνατο της συζύγου του, στα τέλη του 1977 ο πατέρας Γιώργος κλήθηκε να 

λάβει τη θέση του επισκόπου, και μετά τον τραγικό θάνατο του Αρχιεπισκόπου Αγγελάριου 

στον καθεδρικό ναό της «Αγίας Σοφίας» στην Αχρίδα, οι κληρικοί και λαϊκοί εκπρόσωποι με 

μυστική ψηφοφορία επέλεξαν τον Γαβριήλ τρίτο αρχιεπίσκοπο. Στις 4 Οκτωβρίου, 1986 στον 

ίδιο ναό ενθρονίστηκε ως νέος επικεφαλής της σχισματικής «Μακεδονικής Ορθόδοξης 

Εκκλησίας». 

 

 

ΠΗΓΕΣ: mk.wikipedia.org 

www.mpc.org.mk 
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Μιχαήλ (04.12.1993-06.07.1999) 

 

Ο Μιχαήλ γεννήθηκε στο Νόβο Σέλο, Στιπ το 1912 ως Μεθόδιος Γκόγκοβ. Μετά την 

ολοκλήρωση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, γράφτηκε το 1927 στην Ιερατική Σχολή στο 

Μοναστήρι. Το 1932 πήγε για σπουδές στο Βελιγράδι στο Τμήμα Θεολογίας. Μετά την 

αποφοίτησή το 1936, έγινε ιερέας. Κατά τη διάρκεια του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου, συμμετείχε 

ενεργά στον Εθνικοαπελευθερωτικό Αγώνα. 

Ήταν μεταξύ των πρώτων ιεραποστόλων στην Αυστραλία. Απεστάλη το 1966 και 

επέστρεψε στα τέλη του 1970. Μετά την επιστροφή του, διορίστηκε διευθυντής της Θεολογικής 

σχολής, όπου δίδαξε αγγλικά και ποιμαντική θεολογία. Εκτός από αγγλική, μιλούσε και την 

γαλλική, ρωσική και γνώριζε τις κλασικές γλώσσες. 

Εκοιμήθη στις 6 Ιουλίου 1999. 

 

ΠΗΓΕΣ: mk.wikipedia.org 

www.mpc.org.mk 
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Στέφανος (από 10.10.1999) 

 

Ο σημερινός αρχιεπίσκοπος Στέφανος, κατά κόσμον Στόγιαν Βελιανόφσκι, γεννήθηκε 

την 1
η
 Μαΐου 1955 στο χωριό Ντομπρούσεβο, Μοναστήρι. Το 1969 ξεκίνησε την εκπαίδευση 

στην ορθόδοξη ιερατική σχολή «Άγιος Κλήμης της Αχρίδος» στα Σκόπια και απεφοίτησε το 

1974. Την ίδια χρονιά γράφτηκε στη Θεολογική Σχολή του Βελιγραδίου, από όπου απεφοίτησε 

το 1979. Μετά την επιστροφή του διορίστηκε δάσκαλος στην ιερατική σχολή. Το 1980 ξεκίνησε 

τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο Ινστιτούτο «Άγιος Νικόλαος» στο Μπάρι της Ιταλίας όπου 

ειδικεύθηκε στις πατριαρχικές και βυζαντινές σπουδές. Αποφοίτησε το 1982. 

Έγινε μοναχός στο μοναστήρι του «Όσιου Ναούμ» στην Αχρίδα στις 3 Ιουλίου 1986 και 

στις 12 Ιουλίου διορίστηκε Μητροπολίτης Στρομνίτσης 

Κατά τα επόμενα χρόνια υπηρέτησε ως Κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής, 

εκπρόσωπος της Ιεράς Συνόδου, ως συντάκτης της εκκλησιαστικής εφημερίδας 

«Εκκλησιαστικός Βίος» και ως γραμματέας του Αρχιεπισκόπου. 

Εξελέγη αρχιεπίσκοπος από τις 9 έως τις 10 Οκτ 1999 σε κληρικολαϊκή συγκέντρωση. 

 

ΠΗΓΕΣ: mk.wikipedia.org 

www.mpc.org.mk 
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Παράρτημα 3ο - Κατάλογος μοναστηριών 

Ακολουθεί κατάλογος των διακοσίων ογδόντα πέντε (285) καταγεγραμμένων μοναστηριών στην 

επικράτεια της π.Γ.Δ.Μ.: 

1. Μοναστήρι «Αγ. Σώστης» – χ. Ράστακ 

2. Μοναστήρι «Αγ. Νικόλαος» – χ. Ραντίσανι 

3. Μοναστήρι «Αγ. Σώστης» – χ. Μπούναρτζικ  

4. Μοναστήρι «Αγ. Νικόλαος» – χ. Μίρκοβτσι  

5. Μοναστήρι «Αγ. Γεώργιος» – χ. Μπάλιανι 

6. Μοναστήρι «Αγ. Μεγαλομάρτυρας Γεώργιος» – χ. Κούτσκοβο 

7. Μοναστήρι «Αγ. Νικόλαος» – χ. Λιούμπαντσι 

8. Μοναστήρι «Αγ. Αρχάγγελοι Μιχαήλ και Γαβριήλ» χ. Κουτσέβιστε 

9. Μοναστήρι «Αγ. Μεγαλομάρτυρας Γεώργιος» – Κρίβι Ντολ  

10. Мοναστήρι «Αγ. Νικήτας» – χ. Γκόρνιανι 

11. Μοναστήρι «Αγ. Ηλίας – Άνω» – χ. Μπάνιανι 

12. Μοναστήρι «Αγ. Νικόλαος» – χ. Λιουμποτεν 

13. Μοναστήρι «Αγ. Ηλίας» – χ. Μίρκοβτσι 

14. Μοναστήρι «Ευαγγελισμός» – χ. Μπάνιανι 

15. Μοναστήρι «Κοίμισις Παναγίας Θεοτόκου» – χ. Μπάνιανι 

16. Μοναστήρι «Αγ. Θεοτόκος» χ. Πόμποζιε 

17. Μοναστήρι «Αγ. Αρχάγγελοι Μιχαήλ και Γαβριήλ» – χ. Κουτσέβιστε 

18. Μοναστήρι «Αγ. Μεγαλομάρτυρας Δημήτριος» – χ. Μάρκοβα Σούσιτσα 

20. Μοναστήρι «Αγ. Θεοτόκος» – χ. Μάτκα 

21. Μοναστήρι «Αγ. Ανδρέας» – χ. Κάτω Μάτκα 

22. Μοναστήρι «Αγ. Νικόλαος» – χ. Σίσεβο 

23. Μοναστήρι «Αγ. Θεοτόκος» – χ. Κόζλε 

24. Μοναστήρι «Αγ. Παντελεήμων» – χ. Άνω Νέρεζι 

25. Μοναστήρι «Αγ. Γεώργιος» – χ. Κούτσκοβο 

26. Μοναστήρι «Αρχάγγελος Γαβριήλ» – Ντόβλετζικ 

27. Μοναστήρι «Αγ. Τεσσαράκοντα Μαρτύρων» – Κρκαρτας 
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28. Μοναστήρι «Αγ. Ιωάννης Βαπτιστής» 

29. Μοναστήρι «Αγ. Αρχάγγελος Μιχαήλ» – Μοναστήρι 

30. Μοναστήρι «Αγ. Αθανάσιος» – Σμόλεβο  

31. Μοναστήρι «Αγ. Γεώργιος» – χ. Μπρούσνικ  

32. Μοναστήρι «Προφήτης Ηλίας» – χ. Ρότινο 

33. Μοναστήρι «Θεοτόκος» – χ. Τύρνοβο 

34. Μοναστήρι «Αγ. Μεγαλομάρτυρας Γεώργιος» – χ. Μεγάροβο  

35. Μοναστήρι «Αγ. Ιωάννης Βαπτιστής “ – χ. Μπέραντσι  

36. Μοναστήρι «Αγ. Νικόλαος» – χ. Μπίστριτσα  

37. Μοναστήρι «Αγ. Μερκούριος» – χ. Μπαρέσανι 

38. Μοναστήρι «Αγ. Γεώργιος» – χ. Βελούσινα  

39. Μοναστήρι «Αγ. Θεόδωρος Στρατηλάτης» – χ. Γκραέσνιτσα 

40. Μοναστήρι «Αγ. Ηλίας» – χ. Ντράγκος 

41. Μοναστήρι «Αγ. Μεγαλομάρτυρας Χριστόφορος» – χ. Κ’ρστοαρ 

42. Μοναστήρι «Αγ. Μεγαλομάρτυρας Γεώργιος» – Σρέμπρενα Βόντα 

43. Μοναστήρι «Αγ. Κύριλλος και Μεθόδιος» – χ. Λόζνανο 

44. Μοναστήρι «Αγ. Θεόδωρος Στρατηλάτης» – χ. Σβετιτόντορι 

45. Μοναστήρι «Μεταμόρφωση» – Καϊμακτσαλάν 

46. Μοναστήρι «Αγ. Αθανάσιος» – χ. Τσρνόμπουκι 

47. Μοναστήρι «Αγ. Ηλίας» – χ. Κ’ρκλινο 

48. Μοναστήρι «Αγ. Αρχάγγελος Μιχαήλ» – χ. Λίσολαϊ 

49. Μοναστήρι «Αγ. Απόστολος Πέτρος» – χ. ΄Τσρνεετς  

50. Μοναστήρι «Αγ. Νικόλαος» – χ. Ζάγκορ 

51. Μοναστήρι «Κοίμισις Παναγία Θεοτόκος» – Νόβατσι 

52. Μοναστήρι «Αγ. Γεώργιος» – χ. Παράλοβο  

53. Μοναστήρι «Αγ. Νικόλαος» – χ. Σούβοντολ  

54. Μοναστήρι «Γέννησις Παναγία Θεοτόκος»– Νόβατσι 

55. Μοναστήρι «Αγ. Σώστης» – χ. Μπούκοβο 

56. Μοναστήρι «Μεταμόρφωση» – χ. Μπούκοβο 

57. Μοναστήρι «Αγ. Αθανάσιος» – χ. Σταράβινα 
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58. Μοναστήρι «Αγ. Ηλίας» – χ. Γκραντέσνιτσα 

59. Μοναστήρι «Αγ. Αθανάσιος» – χ. Γκραντέσνιτσα 

60. Μοναστήρι «Κοίμισις Παναγία Θεοτόκος» – Τσριβίνιστε 

61. Μοναστήρι «Αγ. Γεώργιος» – χ. Πασινόρουφτσι 

62. Μοναστήρι «Αγ. Αθανάσιος» – χ. Λόκβενι 

63. Μοναστήρι «Αγ. Αθανάσιος» – χ. Κριβογκάστανι 

64. Μοναστήρι «Αγ. Μάρτυρας Παντελεήμων» – χ. Πόλτσιστε 

65. Μοναστήρι «Αγ. Παρασκευή» – χ. Μπέσιστε 

66. Μοναστήρι «Προφήτης Ηλίας» – χ. Μέλνιτσα 

67. Μοναστήρι «Αγ. Γεώργιος» – χ. Ντούνιε 

68. Μοναστήρι «Αγ. Πέτρος και Παύλος» – χ. Ντούνιε 

69. Μοναστήρι «Αγ. Κυριακή» – χ. Κρουσέβιτσα 

70. Μοναστήρι «Αγ. Παρασκευή» – χ. Τσάνιστε 

71. Μοναστήρι «Αγ. Δημήτριος» – χ. Βεπ΄ρτσανι 

72. Μοναστήρι «Κοίμισις Παναγία Θεοτόκος» – χ. Βεπ΄ρτσανι 

73. Μοναστήρι «Αγ. Παρασκευή»  – χ. Πέστανι 

74. Μοναστήρι «Αγ. Ηλίας» – χ. Πέστανι 

75. Μοναστήρι «Αγ. Νικόλαος» – χ. Μοναστήρι 

76. Μοναστήρι «Μετάσταση της Παναγίας Θεοτόκου» – χ. Σέλτσε 

77. Μοναστήρι «Αγ. Δημήτριος» – χ. Σέλτσε 

78. Μοναστήρι «Αγ. Ιωάννης Θεολόγος» – χ. Μπόντσε 

79. Μοναστήρι «Αγ. Προφήτης Ηλίας» – χ. Κάλεν 

80. Μοναστήρι «Αγ. Προφήτης Ηλίας» – χ. Μπραίλοβο 

81. Μοναστήρι «Αγ. Νικόλαος» χ. Σλέπτσε 

82. Μοναστήρι «Αγ. Αθανάσιος» χ. Ντρένοβτσι 

83. Μοναστήρι «Αγ. Κυριακή» – χ. Στρόβια 

84. Μοναστήρι «Αγ. Παρασκυή» – χ. Γκοστίραζνι 

85. Μοναστήρι «Αγ. Ιωάννης Βαπτιστής» – χ. Νεμπρέγκοβο 

86. Μοναστήρι «Αγ. Νικόλαος» – χ. Ζαγόρανι 

87. Μοναστήρι «Αγ. Νικόλαος» – χ. Πρίλεπετσ 
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88. Μοναστήρι «Αγ. Δημήτριος» – χ. Σέλτσε 

89. Μοναστήρι «Αγ. Παρασκευή» – χ. Λένιστε 

90. Μοναστήρι «Αγ. Μεγαλομάρτυς Γεώργιος» – χ. Μπελοβόντιτσα 

91. Μοναστήρι «Αγ. Τριάδα» – χ. Τρόιατσι 

92. Μοναστήρι «Αγ. Προφήτης Ηλίας» – χ. Ντρεν 

93. Μοναστήρι «Θεοτόκος» – χ. Νίκοντιν 

94. Μοναστήρι «Αγ. Μεγαλομάρτυς Γεώργιος» – χ. Πρίσαντ 

95. Μοναστήρι «Μεταμόρφωσις» – χ. Ζρζε 

96. Μοναστήρι «Θεοτόκος» – χ. Τρέσκαβετς 

97. Μοναστήρι «Αρχάγγελος Μιχαήλ» – χ. Βάρος 

98. Μοναστήρι «Αγ. Νικόλαος» – χ. Μοναστήρι 

99. Μοναστήρι «Απόστολος Πέτρος» – Ρέσνα 

100. Μοναστήρι «Αγ. Ιωάννης» – Ρέσνα 

101. Μοναστήρι «Αγ. Παρασκευή» – χ. Τσάπαρι 

102. Μοναστήρι «Αγ. Αντόνιος» – с. Τσάπαρι 

103. Μοναστήρι «Αγ. Άννα» – χ. Μηλόβιστα 

104. Μοναστήρι «Αγ. Γεώργιος» – χ. Μηλόβιστα 

105. Μοναστήρι «Αγ. Αθανάσιος» – χ. Μηλόβιστα 

106. Μοναστήρι «Αγ. Θεοτόκος» – χ. Γκόρνο Σ΄ρπτσο 

107. Μοναστήρι «Τίμιου Σταυρού» – χ. Λέρα 

108. Μοναστήρι «Θεοτόκος» – χ. Γκιάβατο 

109. Μοναστήρι «Αγ. Μεγαλομάρτυρας Γεώργιος» – χ. Κουρμπίνοβο 

110. Μοναστήρι «Γέννησις Παναγίας Θεοτόκου»– χ. Σλίβνιτσα 

111. Μοναστήρι «Αγ. Παρασκευή» – χ. Μπράιτσινο 

112. Μοναστήρι «Κοίμησις Παναγίας Θεοτόκου» – χ. Ντόλνο Ντούπενι 

113. Μοναστήρι «Αγ. Δημήτριος» – χ. Ντόλνο Ντούπενι 

114. Μοναστήρι «Αγ. Άννα» – χ. Ντόλνο Ντούπενι  

115. Μοναστήρι «Αγ. Ιωάννης Βαπτιστή» – χ. Εζέρανι 

116. Μοναστήρι «Αγ. Προφήτης Ηλίας» – χ. Πρέλιουμπλιε 

117. Μοναστήρι «Αγ. Προφήτης Ηλίας» – χ. Κόνισκο 
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118. Μοναστήρι «Αγ. Απόστολος Πέτρος» – Στάρι Γκραντ  (στο νησί) 

119. Μοναστήρι «Αγ. Δημήτριος» – Στάρι Γκραντ  (στο νησί) 

120. Μοναστήρι «Αγ. Βασιλείς Κωνσταντίνος και Ελένη» χ. Σόποτσκο 

121. Μοναστήρι «Αγ. Σώστης» – χ. Έβλα 

122. Μοναστήρι «Αγ. Ναούμ» – χ. Μπόλνο 

123. Μοναστήρι «Αγ. Θεοτόκος» – χ. Γιάνκοετς 

124. Μοναστήρι «Αγ. Αθανάσιος» – χ. Αρίλεβο 

125. Μοναστήρι «Ανάσταση του Κυρίου» – Αγ. Σώστης, Κρούσεβο 

126. Μοναστήρι «Μεταμόρφωσις του Κυρίου» – Κρούσεβο 

127. Μοναστήρι «Αγ. Αντώνιος» – χ. Στρούγκοβο 

128. Μοναστήρι «Αγ. Πέτρος» – χ. Σμίλεβο 

129. Μοναστήρι «Αγ. Δημήτριος» – Τσέμπρεν 

130. Μοναστήρι «Αγ. Αθανάσιος» – Τσέμπρεν 

131. Μοναστήρι «Αγ. Αθανάσιος»- χ. Σοπότνιτσα 

132. Μοναστήρι «Αγ. Νικόλαος» χ. Σλοέστιτσα 

133. Μοναστήρι «Προφήτης. Ηλίας» – χ. Μ. Ίλινο 

134. Μοναστήρι «Αγ. Γεώργιος» – χ. Ζάσλε 

135. Μοναστήρι «Αγ. Ιωάννης ο Βαπτιστής» – χ. Σλέπτσε 

136. Μοναστήρι «Αγ. Θεοτόκος» – χ. Σλέπτσε 

137. Μοναστήρι «Αγ. Κωνστανίος και Ελένη» – χ. Βάρντινιο 

138. Μοναστήρι «Αγ. Απόστολος Θωμάς» – χ. Γκράιστε  

139. Μοναστήρι «Αγ. Ηλίας» – χ. Ζούρτσε  

140. Μοναστήρι «Αγ. Αθανάσιος Αλεξανδρείας» – χ. Ζούρτσε 

141. Μοναστήρι «Κοίμησις της Παναγίας Θεοτόκου» –χ. Κουτρέτινο και Σούβοντολ 

142. Μοναστήρι «Αγ. Γεώργιος» – χ. Μπούτσιν 

143. Μοναστήρι «Αγ. Ιωάννης ο Βαπτιστής» – χ. Σλέπτσε 

144. Μοναστήρι «Αγ. Αθανάσιος ο Μέγας» – χ. Ζούρτσε 

145. Μοναστήρι «Αγ. Γεώργιος» – χ. Κόζιακ 

146. Μοναστήρι «Προφήτη Ηλίας» – χ. Ντόλανι 

147. Μοναστήρι «Αγ. Παντελεήμων» – χ. Μπρεστ 
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149. Μοναστήρι «Αγ. Παρασκευή» – χ. Καλαούζια 

150. Μοναστήρι «Αγ. Κυριακή» – Στιπ 

151. Μοναστήρι «Θεοτόκος» – Ζούριστε 

152. Μοναστήρι «Αγ. Κυριακή» – χ. Ράντσεντσι 

153. Μοναστήρι «Αγ. Γαβριήλ Λεσνόβου» – χ. Λέσνοβο 

154. Μοναστήρι «Αγ. Σπιρύδων ο Θαυματουργός» – Ζλέτοβο 

155. Μοναστήρι «Θεοτόκος» - Ζλέτοβο 

156. Μοναστήρι «Αγ. Τριάδα» – χ. Κόστομαρ 

157. Μοναστήρι «Αγ. Γεώργιος» – Γκλόμπιτσα 

158. Μοναστήρι «Ανάσταση του Κυρίου» – χ. Κόντσε 

159. Μοναστήρι «Αγ. Γεώργιος» – χ. Οραόβιτσα 

160. Μοναστήρι «Αγ. Παντελεήμων» – χ. Παντελέι 

161. Μοναστήρι «Αγ. Συμεών Στόλπνικ» – χ. Μόροντβις 

162. Μοναστήρι «Αγ. Συμεών Στόλπνικ « – χ. Κόστιν Ντολ 

163. Μοναστήρι «Αγ. Παρασκευή» – χ. Βιντόβιστε 

164. Μοναστήρι «Αγ. Χαραλάμπος» – χ. Πρέσεκα 

165. Μοναστήρι «Αγ. Γεώργιος» – Μπλάτετς 

166. Μοναστήρι «Ανάσταση του Κυρίου» – χ. Ντραγκόμπραστε 

167. Μοναστήρι «Αγ. Παντελεήμων» – Γκόλακ 

168. Μοναστήρι «Θεοτόκος» – Ντέλτσεβο 

169. Μοναστήρι « Θεοτόκος» – χ. Τσέρα 

170. Μοναστήρι « Θεοτόκος» – χ. Γκόρνι Μανάστιρετς  

171. Μοναστήρι « Ανάσταση του Κυρίου « – χ. Μόγκιλετς 

172. Μοναστήρι «Αγ. Τριάδα» – χ. Τσρέσνεβο 

173. Μοναστήρι «Προφήτης Ηλίας» – χ. Ντόλνο Κρούσιε  

174. Μοναστήρι «Κοίμησις της  Παναγίας Θεοτόκου» – χ. Ντόλνο Μπότουσε 

175. Μοναστήρι «Αγ. απόστολοι Πέτρος και Παύλος» – χ. Λάτοβο 

176. Μοναστήρι «Προφήτης Ηλίας» – χ. Μπίτουσε  

177. Μοναστήρι «Αγ. Ιωάννης Βαπτιστής» – Μπίγκορσκι 

178. Μοναστήρι «Αγ. Γεώργιος ο Νικηφόρος» – χ. Ράιτσιτσα  
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179. Μοναστήρι «Θεοτόκος» – Κίτσεβο 

180. Μοναστήρι «Αγ. Γεώργιος» – Κνέζινο 

181. Μοναστήρι «Αγ. Σώστης» – χ. Βέβτσανι 

182. Μοναστήρι «Αγ. Νικόλαος» – χ. Όκτισι 

184. Μοναστήρι «Αγ. Κλήμης» – χ. Γκόρνα Μπέλιτσα 

185. Μοναστήρι «Προφήτης Ηλίας» – χ. Γιαμπλάνιτσα 

186. Μοναστήρι «Αγ. Θεοτόκος Ζάουμ» – Ζάουμ 

187. Μοναστήρι «Θεοτόκος» – χ. Μπότουν 

188. Μοναστήρι «Αγ. Κυριακή» – χ. Βόλινο 

189. Μοναστήρι «Αγ. Ιωάννης» – χ. Σλάτινο 

190. Μοναστήρι «Θεοτόκος» – χ. Σλάτινο 

191. Μοναστήρι «Αγ. Παρασκευή» – χ. Όροβνικ 

192. Μοναστήρι «Αγ. Κυριακή» – χ. Όροβνικ 

194. Μοναστήρι «Αγ. Απόστολοι Πέτρος και Παύλος» – χ. Μπρέζανι 

195. Μοναστήρι «Αγ. Ναούμ Αχρίδος» 

196. Μοναστήρι «Αγίων Πάντων» 

197. Μοναστήρι «Αγ. Κλήμης и Αγ. Παντελεήμων» – Πλάοσνικ, Αχρίδα 

198. Μοναστήρι «Αγ. Αθανάσιος» – μετόχι Όσιου Ναούμ 

199. Μοναστήρι «Αγ. Μεγαλομάρτις Παρασκευή» χ. Βέλγκοστι  

200. Μοναστήρι «Αγ. Στέφνος» – Αχρίδα 

201. Μοναστήρι «Αγ. Σώστης» – χ. Γκόρνο Λακοτσέρει 

202. Μοναστήρι «Αγ. Έρασμος Αχρίδος» 

203. Μοναστήρι «Αγ. Τριάδα» – χ. Βελέστοβο 

204. Μοναστήρι «Αγ. Αθανάσιος» – χ. Λέσοκ  

205. Μοναστήρι «Αγ. Ναούμ Αχρίδος» – Πόποβα Σάπκα 

206. Μοναστήρι «Αγ. Γεώργιος» – χ. Νεπρόστενο  

207. Μοναστήρι «Αγ. Ηλίας» – χ. Λουκόβιτσα 

208. Μοναστήρι «Αγ. Γεώργιος» – χ. Μάλα Ρέτσιτσα  

209. Μοναστήρι «Αγ. Αθανάσιος,, – Μπέλτεπε  

210. Μοναστήρι «Αγ. Κωνσταντίνος και Ελένη» – χ. Βράτνιτσα  
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211. Μοναστήρι «Προφήτης Ηλίας» – χ. Ρογκάτσεβο 

212. Μοναστήρι «Προφήτης Ηλίας» – χ. Φιλίποβτσι  

213. Μοναστήρι « Προφήτης Ηλίας « – χ. Σόπσκο Ρούνταρε  

214. Μοναστήρι «Αγ. Τρίαδα» – χ. Σεκούλιτσα  

215. Μοναστήρι « Αγ. Τρίαδα « – χ. Τ΄ρνοβατς  

216. Μοναστήρι «Αγ. Ιωάννης» – χ. Κόνιουχ  

217. Μοναστήρι «Αγ. Ζλάτα Μεγλένου» – χ. Νείλοβο  

218. Μοναστήρι «Αγ. Κυριακή» – χ. Τουράλεβο  

219. Μοναστήρι «Αγ. Παρασκευή» – χ. Κάβρακ 

220. Μοναστήρι «Αγ. Απόστολος Παύλος» – χ. Γκόρνια Μπάνιιτσα  

221. Μοναστήρι «Προφήτης Ηλίας» – χ. Ντόλνο Γιέλοβτσε 

222. Μοναστήρι «Αγ. Παρασκευή» – χ. Β΄ρμπεν  

223. Μοναστήρι «Αγ. Νικόλαος» – χ. Τ’ρνιτσα  

224. Μοναστήρι «Θεοτόκος» – χ. Ντουφ  

225. Μοναστήρι «Αγ. Νικόλαος» – Μαύροβο  

226. Μοναστήρι «Αγ. Νικόλαος» χ. Ζέλεζνα Ρέκα  

227. Μοναστήρι «Αγ. Παντλεήμων» – χ. Νικιφόροβο 

228. Μοναστήρι «Αγ. Γεώργιος» – Κουμάνοβο  

229. Μοναστήρι «Θεοτόκος» – χ. Ματέιτσε  

230. Μοναστήρι «Θεοτόκος» – Ζάμπελ  

231. Μοναστήρι «Αγ. Πρόχος Πτσίνσκι» – χ. Στρέζοβτσε  

232. Μοναστήρι «Αγ. Ιωάννης Θεολόγος» – χ. Στρέζοβτσε  

233. Μοναστήρι «Θεοτόκος» – χ. Κάρπινο  

234. Μοναστήρι «Αγ. Γεώργιος» – χ. Γκράντιστε 

235. Μοναστήρι «Προφήτης Ηλίας» – χ. Όρασατς  

236. Μοναστήρι «Αγ. Τριάδα» – χ. Σκάτσκοφτσε  

237. Μοναστήρι «Αγ. Γεώργιος» – χ. Μπελιάκοβτσε  

238. Μοναστήρι «Αγ. Γεώργιος» – χ. Ντελιαντόροβτσε 

239. Μοναστήρι «Θεοτόκος» – χ. Ντελιαντόροβτσε 

240. Μοναστήρι «Αγ. Ζλάτα Μεγλένου» – χ. Ντελιαντόροβτσε 
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241. Μοναστήρι «Αγ. Παρασκευή и Αγ. Κυριακή» – χ. Ντελιαντόροβτσε 

242. Μοναστήρι «Αγ. Αρχάγγελη Γαβριήλ και Μιχάηλ»  – χ. Ντελιαντόροβτσε 

243. Μοναστήρι «Αγ. Αθανάσιος» – χ. Στούντενα Μπάρα  

244. Μοναστήρι «Αγ. Γεώργιος» – χ. Μπιλιάνοβτσε  

245. Μοναστήρι «Αγ. Πρόχος Πτσίνσκι» – χ. Στρέζοβτσε 

246. Μοναστήρι «Αγ. Ιωάννης Θεολόγος» – χ. Στρέζοβτσε 

247. Μοναστήρι «Αγ. Θεοτόκος» χ. Όραχ 

248. Μοναστήρι «Αγ. Τρίαδα» χ. Σκάτσκοβτσε 

249. Μοναστήρι «Αγ. Μεγαλομάρτυρας Δημήτριος» – Βέλες 

250. Μοναστήρι «Αγ. Γεώργιος» – χ. Νοβάτσανε 

251. Μοναστήρι «Προφήτης Ηλίας» – χ. Καραμπούνιστε 

252. Μοναστήρι «Αγ. Ιωάννης Βαπτιστής» – χ. Βέτερσκο 

253. Μοναστήρι «Αγ. Αρχάγγελος Μιχαήλ» – χ. Ντόλνο Τσίτσεβο 

254. Μοναστήρι «Αγ. Κωνσταντίνος και Ελένη» – χ. Σβέγκιανι 

255. Μοναστήρι «Αγ. Αθανάσιος» – χ. Ίζβορ 

256. Μοναστήρι «Αγ. Μεγαλομάρτυρας Δημήτριος» – χ. Στέπανι 

257. Μοναστήρι «Αγ. Αθανάσιος» – χ. Βίνιτσα 

258. Μοναστήρι «Ανάσταση του Χριστού» – χ. Μπογκόμιλα 

259. Μοναστήρι «Αγ. Γεώργιος» – χ. Όρεσε 

260. Μοναστήρι «Αγ. Ιωάννης» – χ. Όρεσε 

261. Μοναστήρι «Αγ. Αρχάγγελος Μιχαήλ» – χ.Τέοβο 

262. Μοναστήρι «Αγ. Νικόλαος» – χ. Ομόρανι 

263. Μοναστήρι «Αγ. Σώστης» – χ. Μόκρενι 

264. Μοναστήρι «Αγ. Θεοτόκος» – χ. Σόγλε 

265. Μοναστήρι «Προφήτης Ηλίας» – χ. Λίσιτσε 

266. Μοναστήρι «Αγ. Γεώργιος» – Νεγκότινο 

267. Μοναστήρι «Αγ. Νικόλαος» – χ. Βάτασα 

268. Μοναστήρι «Αγ. Αρχάγγελος Μιχαήλ « – χ. Ντόλνα Μπόαβα 

269. Μοναστήρι «Αγ. Γεώργιος» – χ. Πράβεντνικ 

270. Μοναστήρι «Αγ. Γεώργιος» – Βαλάντοβο 
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271. Μοναστήρι «Αγ. Αθανάσιος» – χ. Γκράντετς 

272. Μοναστήρι «Προφήτης Ηλίας» – χ. Νταβίντοβο 

273. Μοναστήρι «Αγ. Γεώργιος» – χ. Μπέγκνιστε 

274. Μοναστήρι «Αγ. Νικόλαος» – χ. Μόκλιστε 

275. Μοναστήρι «Αγ. Αρχάγγελος Μιχαήλ» – Άνω Τσίτσεβο 

276. Μοναστήρι «Αγ. Λεόντιος» – χ. Βόντοτσα 

277. Μοναστήρι «Γέννησις της Παναγίας Θεοτόκου» χ. Βέλιουσα 

278. Μοναστήρι «Αγ. Τεσσαράκοντα Μάρτυρες» – χ. Μπάνισκο 

279. Μοναστήρι «Αγ. Αντώνιος και Αγ. Γεώργιος» – Νοβό Σέλο 

280. Μοναστήρι «Αγ. Ηλίας» – Στρόμνιτσα 

281. Μοναστήρι «Αγ. Κλήμης και Αγ. Ναούμ» – χ. Χάμζαλι 

282. Μοναστήρι «Αγ. Ηλίας» – Σταρ Ντόιραν 

283. Μοναστήρι «Αγ. Μαρία Μαγδαλινή» – Σταρ Ντόιραν 

284. Μοναστήρι «Παναγία Θεοτόκος» – Μπέροβο 

285. Μοναστήρι «Αγ. Αρχάγγελος Μιχαήλ» – Μπέροβο 

 

ΠΗΓΗ: KOMMISSION FOR RELATIONS WITH RELIGIOUS COMMUNITES AND 

GROUPS, Religious Almanah of Republic of Macedonia 
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Παράρτημα 4ο - Δικαιοδοσία Μητροπόλεων της π.Γ.Δ.Μ. 

 

 

 

Δικαιοδοσία Μητροπόλεων της π.Γ.Δ.Μ. 

 

ΠΗΓΗ: mk.m.wikipedia.org/wiki/ 
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Παράρτημα 5ο – Δείγμα Πιστοποιητικού Βάπτισης 

 

Πιστοποιητικό Βάπτισης από το Μοναστήρι (Bitola), της περιόδου της Βουλγαρικής Κατοχής κατά 

τη διάρκεια το Β’ ΠΠ. Εκδίδεται από την ενορία του Αγ. Δημητρίου, Βουλγαρική Εξαρχία στις 

07.04.1942  ΠΗΓΗ: Οικογενειακό αρχείο 
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Παράρτημα 6ο – Εκκλησία του Αγ. Δημητρίου στο Μοναστήρι  

 

 

Ανατολική άποψη και είσοδος της εκκλησίας του Αγ. Δημητρίου στο Μοναστήρι 

 

 

 

Νότια άποψη και είσοδος της εκκλησίας του Αγ. Δημητρίου στο Μοναστήρι 
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Τέμπλο εκκλησίας Αγ. Δημητρίου στο Μοναστήρι 

 

  ΠΗΓΗ: ©google images 
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Παράρτημα 7ο - Δείγματα εξωτερικών όψεων εκκλησιών 

 

Καθεδρικός Ναός της «ΜΟΕ»- Σκόπια 
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Εκκλησία Αγ. Κλήμη και Παντελεήμων, Πλάοσνικ- Αχρίδα 

Τοποθεσία του πρώτου Σχολείου Σλαβικού γραμματισμού στην Αχρίδα 
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Παναγία Ελεούσα- Στρώμνιτσα 
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Εκκλησία Αγ. Ιωάννη Κάνεο- Αχρίδα 
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Μοναστήρι του Αγ. Ιωακείμ Οσόγκοβσκι (Σαρανταπόρου)- Κρίβα Πάλανκα 
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Μοναστήρι Γέννησης της Θεοτόκου- Κίτσεβο 

 

 

 

 

 



164 

 

 

Μοναστήρι του Αγ. Ιωάννη Μπιγκόρσκι- Δέβρα 
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Μοναστήρι του Οσίου Ναούμ- Αχρίδα 



166 

 

 

Μοναστήρι Ιωάννου του Προδρόμου, χ. Σλέπτσε 
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Μοναστήρι της Μεταμορφώσεως, χ. Ζρζε 
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Παράτημα 8ο - Αρχιεπίσκοπος Ιωάννης 

 

Αρχιεπίσκοπος Ιωάννης 
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