
Γερμανός Καραβαγγέλης
Μητροπολίτης Καστοριάς, ο αρχάγγελος των Κορεστίων 

Ε
πέτειος του Μακεδονικού Αγώνα σήμερα, κατά συνέπεια και

μνήμη Παύλου Μελά, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή

στη Μακεδονία στις 13 Οκτωβρίου 1904. Ήταν νεότατος, μό-

λις 34 χρόνων... Την ίδια ηλικία είχε και ο Γερμανός Καραβαγγέλης

όταν πρωτοήλθε στη Μακεδονία το 1900 ως μητροπολίτης Καστοριάς.

Ήταν ένας ιδιαίτερα μορφωμένος νέος, με σπουδές στη Γερμανία, που

θα μπορούσε να διαπρέψει ως καθηγητής στη Χάλκη ή και να παρα-

μείνει χωρεπίσκοπος στο Πέραν της Κωνσταντινούπολης. Εκείνες τις

ώρες, όμως, που στη Μακεδονία επικρατούσε τρομοκρατία και έρεε

το ελληνικό αίμα, έπρεπε ως ρωμιός κληρικός να κάνει το καθήκον

του και να σώσει το ποίμνιο που του εμπιστεύτηκε το οικουμενικό

πατριαρχείο. Δεν μπορούσε να νίψει τας χείρας του και να αφήσει

τους πληθυσμούς της Μακεδονίας -με πρώτους τους ορθόδοξους ιε-

ρείς και τους έλληνες δασκάλους- να σφαγιάζονται. Ιδιαίτερα μάλιστα

όταν η ελληνική κυβέρνηση ύστερα από την ήττα του 1897 δεν μπο-

ρούσε να κάνει τίποτε. Έτσι, ο νεαρός μητροπολίτης Καστοριάς Γερμα-

νός έγινε ο αρχάγγελος της περιοχής και προάγγελος του Αγώνα. Οι

ιδιαίτερα δυναμικές δράσεις του σε πολλούς και ποικίλους τομείς ξε-

πέρασαν το στενό περιβάλλον της μητρόπολης και τα όρια των Κορε-

στίων. 

Ήταν από τους πρώτους που κάλεσαν την Αθήνα να στείλει ανταρτικά

σώματα για να συμπράξουν με τους γηγενείς μακεδονομάχους και να

συνδράμουν τον τοπικό πληθυσμό. Ανάμεσα σε αυτούς που ήρθαν

ήταν και ο Παύλος Μελάς, τον οποίο ο μητροπολίτης Γερμανός δεν

κατάφερε να τον συναντήσει εν ζωή - μόνο με θορυβώδεις αλλά και

διπλωματικές ενέργειες διεκδίκησε από τον τούρκο καϊμακάμη το

“σεπτόν σκήνος του” και “πεπνιγμένος εν λυγμοίς” κατάφερε να εν-

ταφιάσει “το ιερόν λείψανον του μάρτυρός μας”.
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Γερμανός Καραβαγγέλης Μητροπολίτης Καστοριάς, ο αρχάγγελος των Κορεστίων

Από τον κατάλογο της έκθε-

σης “Γερμανός Καραβαγγέ-

λης: Ο μητροπολίτης των εμ-

περιστάτων”, που πραγμα-

τοποιεί το Ίδρυμα του Μου-

σείου Μακεδονικού Αγώνα,

μεταφέρουμε εκτενή απο-

σπάσματα από τον θρυλικό

βίο και την πολιτεία του μη-

τροπολίτη Γερμανού που ανα-

φέρονται κυρίως στα νεανι-

κά του χρόνια και τις σπου-

δές του, τη διακονία και δρά-

ση του στη Μακεδονία. Ελ-

πίζουμε να επανέλθουμε αρ-

γότερα με δεύτερο αφιέρω-

μα στον υπόλοιπο βίο του μη-

τροπολίτη Γερμανού Καρα-

βαγγέλη, αφού η μετέπειτα

δράση του στον Πόντο είναι

το ίδιο σημαντική, αν όχι πε-

ρισσότερο. 

Από τη Λέσβο στη Χάλκη 
Ο Στυλιανός Καραβαγγέλης,

του Χρυσοστόμου και της Μα-

ρίας, γεννήθηκε το 1866 στη Στύ-

ψη της Λέσβου. Είχε έξι αδελ-

φές και έναν αδελφό, αλλά ενη-

λικιώθηκαν μόνο οι πέντε αδελ-

φές του. Ο πατέρας του ήταν κα-

ταστηματάρχης στο Αδραμύττιο

της Μικράς Ασίας, όπου το 1868

εγκαταστάθηκε μόνιμα με την οι-

κογένειά του. Εκεί ο Στυλιανός

φοίτησε στο “Ελληνικό Σχολείο”.

Το 1881, έχοντας διακριθεί στις

εξετάσεις, ο μητροπολίτης Εφέ-

σου Αγαθάγγελος προέτρεψε τους

γονείς του να τον εγγράψουν στη

Θεολογική Σχολή της Χάλκης.

Οι επιδόσεις του στη σχολή, στα

μαθήματα και τη μουσική, και η

εν γένει προσωπικότητά του του

εξασφάλισαν την υποστήριξη του

διευθυντή της, αρχιμανδρίτη Γερ-

μανού Γρηγορά. Προορίζοντάς

τον για διάδοχό του στη διεύθυν-

ση, ο Γρηγοράς του εξασφάλισε

την οικονομική υποστήριξη του

εθνικού ευεργέτη Παύλου Στε-

φάνοβικ, για να σπουδάσει στην

Ευρώπη. Έτσι, το 1888, τη χρο-

νιά που ο Στυλιανός αποφοίτησε

και χειροτονήθηκε διάκονος, με

το όνομα Γερμανός πλέον, ανα-

χώρησε για τη Γερμανία, εγκατα-

λείποντας την τιμητική προσφο-

ρά του οικουμενικού πατριάρχη

Διονυσίου Ε’ να τον προσλάβει

στο Πατριαρχείο. 

Φοιτητής στη Γερμανία,
καθηγητής στη Χάλκη 

Το φθινόπωρο του 1888 ο Γερ-

μανός βρέθηκε φοιτητής στη Φι-

λοσοφική σχολή της Λειψίας. Εκεί

παρακολούθησε μαθήματα Ελ-

ληνικής Παλαιογραφίας, Θρη-

σκευτικής Φιλοσοφίας, Φιλολο-

γίας, Αρχαιολογίας, Ψυχολογίας,

Φιλοσοφίας του Δικαίου, Παιδα-

γωγικών και Αρχαίου Δράματος. 

Όταν ο Γερμανός παρέλαβε

το δίπλωμά του, τον Αύγουστο

του 1891, το μέλλον του είχε κρι-

θεί. Είχε ήδη κενωθεί μια καθη-

γητική έδρα στη Χάλκη, στην οποία

τον εξέλεξε η Σύνοδος του Πα-

τριαρχείου. Ένα μήνα μετά τη λή-

ψη του διπλώματος, άρχισε να

διδάσκει Εκκλησιαστική Ιστορία

και Ρητορική, καθώς και το μά-

θημα της Εγκυκλοπαιδείας της

Θεολογίας. Ανάμεσά στους μα-

θητές του ήταν ο Χρυσόστομος

Χρυσομαλίδης, ο μετέπειτα Μα-

κεδονομάχος Παπαδράκος, και

ο Βασίλειος Μπάλκος, αρχιερα-

τικός επίτροπος του Καραβαγγέ-

λη στην Καστοριά. Το 1894 χει-

ροτονήθηκε πρεσβύτερος και προ-

χειρίστηκε αρχιμανδρίτης. Λίγο

αργότερα κλήθηκε, ως καθηγη-

τής, από τον Πατριάρχη Άνθιμο

Ζ’ να απαντήσει εκ μέρους του

Πατριαρχείου στην πρόσκληση

του πάπα Λέοντα ΙΓ’ προς την Ορ-

θόδοξη Εκκλησία να ενωθεί με

την Καθολική. Δεν ήταν ούτε τριάν-

τα χρονών και η επιστημονική εμ-

πειρία του ήταν εξαιρετικά περιο-

ρισμένη. Όμως η απάντησή του,

που ως πατριαρχική εγκύκλιος

μεταφράστηκε σε πολλές γλώσ-

σες, εντυπωσίασε Προτεστάντες

και Αγγλικανούς, αλλά πίκρανε

βεβαίως τους Καθολικούς. Ακο-

λούθησε η ενυπόγραφη δημοσί-

ευση δικής του πραγματείας για

το ίδιο ζήτημα. Δεν πρόλαβε όμως

να δημοσιεύσει άλλες μελέτες

του, παρά μόνο μερικούς λόγους

του και κάποια σύντομα άρθρα.

Ακόμη και οι σημειώσεις της δι-

δασκαλίας του παρέμειναν ανέκ-

δοτες, γιατί τον Φεβρουάριο του

1896 εκλέχτηκε επίσκοπος Χαρι-

ουπόλεως και αρχιερατικός προ-

ϊστάμενος στο Πέραν της Κων-

σταντινούπολης. Η εκλογή του

προκάλεσε την οργή τον σχολάρ-

χη του Γερμανού Γρηγορά, ο οποί-

ος του καταλόγισε ανοιχτά πρό-

ωρες επισκοπικές φιλοδοξίες. 

Αρχάγγελος 
των Κορεστίων (α)

Πριν από το 1900 ο Πατριάρ-

χης Ιωακείμ Γ’, για δεύτερη φο-

ρά στον οικουμενικό θρόνο, είχε

συνειδητοποιήσει ότι η δυσμενής

εξέλιξη του Μακεδονικού απέ-

βαινε σε βάρος και της ορθόδο-

ξης εκκλησίας. Κάτω από την ένο-

πλη πίεση των βουλγαρικών κο-

μιτάτων το Πατριαρχείο έχανε

τις εκκλησίες του τη μία μετά την

άλλη, ειδικά στη Δυτική Μακεδο-

νία. 

Ο βουλγαρικός εθνικισμός επέν-

δυε στην εξάπλωση της σχισμα-

τικής (από το 1872) εξαρχικής

εκκλησίας, ενώ η ταπεινωμένη

Ελλάδα του 1897 αδυνατούσε

να επέμβει. Οι έλληνες δάσκα-

λοι τρομοκρατούνταν και δολο-

φονούνταν. 

Το 1900 κενώθηκε η Μητρό-

πολη Καστοριάς. Ο θρόνος της

προσφέρθηκε στον Καραβαγγέ-

λη, 34 χρονών τότε και ήδη γνω-

στό για τον δυναμισμό του. Αρχι-

κά δίστασε, αλλά ο πρεσβευτής

της Ελλάδας Νικόλαος Μαυρο-

κορδάτος τον έπεισε να δεχτεί

για λόγους εθνικούς. 

Έφτασε μάλλον νωρίς, την άνοι-

ξη του 1901, και βρήκε την κατά-

σταση τραγική. Σημείωσε: “Το

ελληνικό αίμα άρχισε να βάφη τη

γη της Μακεδονίας. Τα σλαβό-

φωνα χωριά μπρος στο τραγικό

δίλημμα ‘Εξαρχία ή θάνατος’ απο-

σκιρτούσαν”. Οπλαρχηγοί, όπως

ο Τσακαλάρωφ, ο Κόλε Αντρέφ-

σκι, ο Καρσάκωφ, ο Γκέλεφ, ο

Ποπ-Τράικωφ και ο Αλέξης Του-

ρουντζίεφ, λυμαίνονταν την πε-

ριοχή, από τις λίμνες και το Βίτσι

μέχρι τον Αλιάκμονα. 

Ο Καραβαγγέλης συγκέντρω-

σε τα ονόματα των νεκρών και

τα δημοσιοποίησε με ψευδώνυ-

μο το 1902. 

Στη συνέχεια, επισκέφτηκε το

προξενείο στο Μοναστήρι και έγρα-

ψε τις πρώτες επιστολές του στην

Αθήνα, ζητώντας την αποστολή

σωμάτων. 

Η κυβέρνηση ήταν κατηγορη-

Μητροπολίτης
Γερμανός 

Από τη Λέσβο στη Μακεδονία

Στις 19.30 σήμερα εγκαινιάζεται στο Μουσείο

Μακεδονικού Αγώνα η ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα

έκθεση ντοκουμέντων “Γερμανός Καραβαγγέ-

λης: Ο μητροπολίτης των εμπεριστάτων”. 

Η έκθεση, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο

των 45ων Δημητρίων, διοργανώνεται από το Ίδρυ-

μα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα και την αντι-

δημαρχία Πολιτισμού του δήμου Θεσσαλονίκης

με τη συνεργασία των ιερών μητροπόλεων Θεσ-

σαλονίκης, Αυστρίας, Καστοριάς, Βεροίας Να-

ούσης και Καμπανίας, καθώς και του σωματείου

“Οι Φίλοι του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα”. 

Ως συντελεστές της έκθεσης υπογράφουν ο

διευθυντής του Ιδρύματος Μουσείου Μακεδονι-

κού Αγώνα Βασίλης Νικόλτσιος, η μουσειολόγος

- ιστορικός Περσεφόνη Καραμπάτη, ο καθηγη-

τής Ιστορίας Νεωτέρων Χρόνων του ΑΠΘ και δι-

ευθυντής του Κέντρου Έρευνας Μακεδονικής

Ιστορίας και Τεκμηρίωσης του Μουσείου Βασί-

λης Κ. Γούναρης και ο φιλόλογος, υποψήφιος δι-

δάκτορας Ιστορίας, Κωνσταντίνος Διώγος.

Ανάδειξη αγνώστων πτυχών 
Η έκθεση, που θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Μαΐ-

ου, όπως αναφέρουν οι διοργανωτές της “απο-

σκοπεί στην παρουσίαση της πολυτάραχης ζωής

και της πλούσιας εθνικής δράσης του μητροπολί-

τη Γερμανού Καραβαγγέλη (1866-1935) μέσα

από τεκμήρια προσωπικά και εκκλησιαστικά, φω-

τογραφικό υλικό, χειρόγραφά του, κείμενα αυτο-

βιογραφικά και αποσπάσματα από τον Τύπο της

εποχής. Από τη Χάλκη στη Λειψία, από το Πέραν

στην Καστοριά, από τις φυλακές των Νεότουρ-

κων στη Βιέννη, ο Καραβαγγέλης αναδείχθηκε

σε συμβολική φυσιογνωμία. Το ιδιαίτερο ενδια-

φέρον της έκθεσης εντοπίζεται στην ανάδειξη

άγνωστων πτυχών της ζωής του ιεράρχη, στον

εντοπισμό του πλαισίου της δράσης του, στην εμ-

πλοκή του στην ελληνική και την τουρκική πολιτι-

κή σκηνή, αλλά και στη σκιαγράφηση, μέσα από

τα γραπτά του, του ενδιαφέροντος χαρακτήρα

ενός νέου και δυναμικού άνδρα με εθνικό πάθος

και σημαντικές οργανωτικές ικανότητες”. 

Ο μητροπολίτης Γερμανός Καραβαγγέλης εί-

ναι πιο γνωστός για τη δραστήρια συμμετοχή του

στον Μακεδονικό Αγώνα, αφού διακόνησε τη

μακεδονική ενδοχώρα ως μητροπολίτης Καστο-

ριάς τα ιδιαίτερα κρίσιμα και ταραγμένα χρόνια

1900-1907. Πολλές πλευρές της ζωής και της

πολυεπίπεδης δράσης του, όμως, δεν είναι τόσο

γνωστές στο ευρύτερο κοινό. Για τον λόγο αυτό

η έκθεση αποσκοπεί επίσης “στην αναλυτική πα-

ρουσίαση της προσωπικότητάς του, μέσα από

τεκμήρια, δικά του και τρίτων, όχι μόνο της περιό-

δου της Καστοριάς, που αποτελεί την πλέον εν-

διαφέρουσα φάση της ζωής του, αλλά και των

χρόνων που προηγήθηκαν, όπως και στον Πόντο

και τη Βιέννη, καθώς επίσης και των εθνικών και

πολιτικών περιπετειών του κατά την περίοδο 1917-

1924”. 

Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα
Το μουσείο ιδρύθηκε το 1980 και έκτοτε απο-

τελεί έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστι-

κούς φορείς της Θεσσαλονίκης. Προβάλλει μέ-

σα από σπάνια κειμήλια την ιστορία της Μακεδο-

νίας του 19ου και των απαρχών του 20ού αι. Στους

χώρους του λειτουργεί επίσης το Κέντρο Έρευ-

νας Μακεδονικής Ιστορίας και Τεκμηρίωσης (ΚΕ-

ΜΙΤ), όπου φυλάσσεται σημαντικό αρχειακό υλι-

κό δημόσιων και ιδιωτικών συλλογών. Το μου-

σείο διακρίνεται για το μεγάλο επιστημονικό και

εκδοτικό έργο του, καθώς και για τα καινοτόμα

εκπαιδευτικά του προγράμματα.

Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα
Εκθεση ντοκουμέντων Γερμανός Καραβαγγέλης:
Ο μητροπολίτης των εμπεριστάτων 
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Γερμανός Καραβαγγέλης Μητροπολίτης Καστοριάς, ο αρχάγγελος των Κορεστίων

ματικά αντίθετη σε κάθε ένοπλη

επιλογή. Ο μητροπολίτης αγανά-

κτησε: “Θα μείνω λοιπόν με χέ-

ρια δεμένα; Τότε χάθηκε η Μα-

κεδονία”. 

Αρχάγγελος 
των Κορεστίων (β)

Ο Καραβαγγέλης αποφάσισε

να δράσει μόνος του. Η μόνη εναλ-

λακτική λύση ήταν να προσελκύ-

σει κάποιον ντόπιο σλαβόφωνο

οπλαρχηγό και να τον μεταστρέ-

ψει. Στράφηκε στον σημαντικό-

τερο καπετάνιο των Βουλγάρων,

τον Κότε/Κώττα από το χωριό Ρού-

λια, γνωστό για την παλικαριά και

τη σκοπευτική του δεινότητα. 

Οι Τούρκοι τον δίωκαν. Ο μη-

τροπολίτης του μιλούσε ολόκλη-

ρη νύχτα. Του είπε για την αρ-

χαία Μακεδονία και τον Μέγα Αλέ-

ξανδρο, για τη γεωγραφία που

ευνοούσε την Ελλάδα, για τους

φόνους των αθώων, που δεν θα

έφερναν την ελευθερία στη Μα-

κεδονία. Τον έπεισε μόνο όταν

του υποσχέθηκε πως θα εξασφά-

λιζε τα παιδιά του στην Αθήνα.

Και τήρησε την υπόσχεσή του.

Μάλιστα έστειλε και τον ίδιο τον

Κώττα στην Ελλάδα, για να γνω-

ριστεί με τους Δραγούμηδες και

τους Μελάδες, αλλά και για να

τον εκθέσει στα μάτια των μέχρι

τότε συνεργατών του. Με τα ίδια

επιχειρήματα κατάφερε αργότε-

ρα να προσελκύσει στο ελληνικό

στρατόπεδο και τον βοεβόδα Γκέ-

λεφ. Απάλλαξε επίσης από τον

όρκο του στο Κομιτάτο τον Βαγ-

γέλη Στρεμπενιώτη και τον ανέ-

δειξε, αρχές του 1901, πρώτο

έλληνα οπλαρχηγό. 

Μέσα τα νιάτα του ο Καραβαγ-

γέλης δεν δίστασε να αναλάβει

και προσωπική δράση. Με όπλο

Mannlicher στον ώμο, βαρύ πι-

στόλι Mauser και μαχαίρι στη

μέση, λάτρης της σκοποβολής,

παραλλαγμένος και έφιππος

στο αράβικο άλογό του, διέτρε-

χε την περιφέρειά του, προσπα-

θώντας με το καλό, αλλά και

με το ζόρι αν χρειαζόταν, να επα-

ναφέρει τα χωριά στο Πατριαρ-

χείο. Κανείς δεν του αντιστεκό-

ταν. Οι δεσμοί που δημιούργη-

σε με τους ντόπιους ήταν πια ακα-

τάλυτοι. 

Αρχάγγελος 
των Κορεστίων (γ)

Βασικός παράγοντας της επι-

τυχίας του Καραβαγγέλη ήταν η

αποφασιστικότητα με την οποία

απευθύνθηκε στην Αθήνα και η

στενή συνεργασία που ανέπτυξε

με τους εκεί πατριωτικούς κύ-

κλους, ακόμη και πριν από την

ίδρυση του Μακεδονικού Κομι-

τάτου. Έγραψε του πρωθυπουρ-

γού Ζαΐμη: “Στείλε μου πενήντα

παλληκάρια, πενήντα Κρητικούς,

να τους ενώσω με τους δικούς

μου”. Ο Ζαΐμης αρνήθηκε κατη-

γορηματικά, αλλά σε παρόμοια

κλήση ο Παύλος Μελάς αντέδρασε

θετικά. Τον Ιούνιο του 1903 έστει-

λε το πρώτο σώμα, του Ευθύμη

Καούδη. 

Με τον Μελά ο Καραβαγγέλης

γνωρίστηκε τον Μάρτιο του 1904,

όταν φιλοξενήθηκε μυστικά στην

Καστοριά. Τον ξαναείδε μόνο στις

23 Οκτωβρίου 1904, όταν δια-

κομίστηκε νεκρός και ακέφαλος.

Ο μητροπολίτης απέσπασε το σώ-

μα μετά από έντονη αντιπαράθε-

ση με τον τούρκο διοικητή και πολ-

λά τεχνάσματα. Τον ξενύχτησε

και τον κήδευσε την επομένη. Αρ-

γότερα υποδέχτηκε ο ίδιος τη Να-

ταλία Μελά στη Θεσσαλονίκη και

τη συνόδευσε, μαζί με τις αδελ-

φές του, στον τάφο του. Το προ-

σκύνημα κρατήθηκε μυστικό. Η

Ναταλία επανήλθε το 1905 μαζί

με τον Ίωνα Δραγούμη και τον

Κωνσταντίνο Μελά για την τέλε-

ση επίσημου μνημόσυνου. Η προ-

σωπική γνωριμία με τη χήρα Με-

λά επέτρεψε στον Γερμανό να

προωθήσει με μεγαλύτερη άνε-

ση το έργο της περίθαλψης των

ορφανών του Αγώνα. 

Μετά τον θάνατο του Μελά,

συνεργάστηκε στενά με τους δια-

δόχους του, τον Κατεχάκη και

τον Βάρδα, και γενικά με το Μα-

κεδονικό Κομιτάτο του Καλαπο-

θάκη, σε κάθε ριψοκίνδυνη επι-

χείρηση. Είναι γνωστό, μάλιστα,

ότι επιχείρησε -αλλά απέτυχε- να

στρατολογήσει τον ίδιο τον Μή-

τρο Βλάχο. Το εγχείρημα οδήγη-

σε σε προσωπική διαμάχη με τον

διαβόητο βοεβόδα, τον οποίο ο

Γερμανός κατάφερε τελικά να

εξοντώσει. 

Αρχάγγελος 
των Κορεστίων (δ)

Κλειδί της επιτυχίας του νεα-

ρού μητροπολίτη ήταν όχι μόνο η

τόλμη αλλά και οι διπλωματικές

του ικανότητες. Διατηρούσε επι-

λεκτικές σχέσεις, ακόμη και φι-

λίες, με τούρκους στρατιωτικούς,

διοικητές της χωροφυλακής, ανώ-

τερους και κατώτερους αξιωμα-

τούχους. 

Δεν δίστασε να χρησιμοποιήσει

προς όφελος του Αγώνα τις εν-

τάσεις ανάμεσα στους μουσουλ-

μάνους προκρίτους και τον διοι-

κητή της Καστοριάς και τις υπο-

ψίες των Τούρκων για τους αλ-

βανούς μπέηδες. 

Οργάνωσε συλλαλητήρια για

να πιέσει την οθωμανική διοίκη-

ση. Κατασκόπευε τις βρετανικές

αποστολές. 

Παρεμβλήθηκε στην υψηλή δι-

πλωματία. 

Δωροδόκησε τους φύλακες,

για να βοηθήσει τους κρατούμε-

νους Μακεδονομάχους να δρα-

πετεύσουν. 

Υπονόμευσε το φιλοβουλγαρι-

κό Βαλκανικό Κομιτάτο των άγ-

γλων αδελφών Buxton. Προσέγ-

γισε τον γενικό διοικητή Χιλμή

πασά. 

Αντεπιτέθηκε με ανώνυμα άρ-

θρα του, δημοσιευμένα στη “Νέα

Ημέρα” της Τεργέστης. Διαφώ-

νησε και έγραψε “γράμμα θρα-

σύ” ακόμη και στον Πατριάρχη. 

Με όλα αυτά ήταν επόμενο να

εκτεθεί. 

Το 1905 ο Ιωακείμ αναγκάστη-

κε να τον απομακρύνει στη Θεσ-

σαλονίκη για μερικές εβδομά-

δες. 

Στις 13 Σεπτεμβρίου 1906 το

“Εμπρός” δημοσίευσε σε πρωτο-

σέλιδο πως ο Γερμανός είχε δο-

λοφονηθεί και έπλεξε το εγκώ-

μιο της εθνικής του δράσης. Ο

ρόλος του ήταν πλέον γνωστός

και τεκμηριωμένος. Ρώσοι και

Βρετανοί πίεσαν τον μεγάλο βε-

ζίρη Φερίτ πασά κι αυτός με τη

σειρά του τον Πατριάρχη. Αρχές

του 1907 ο Καραβαγγέλης απο-

κλείστηκε από το διοικητικό συμ-

βούλιο της Καστοριάς. Του απα-

γορεύτηκαν οι περιοδείες. Για

να σωθούν τα προσχήματα, το

Πατριαρχείο τον διόρισε μέλος

της Ιεράς Συνόδου και τον προ-

σκάλεσε στην Πόλη. Παρέδωσε

στον πιστό του πρωτοσύγκελο

Πλάτωνα Αϊβαζίδη. Οι “Times”

πανηγύρισαν, γιατί η απομάκρυν-

σή του είχε βοηθήσει την ειρή-

νευση στην περιοχή... 

Ο διάκονος Γερμανός Καραβαγγέλης, ως φοιτητής 

στο Πανεπιστήμιο της Λειψίας.

Ο Στυλιανός Καραβαγγέλης, ως ιεροσπουδαστής 

στην Ιερή Θεολογική Σχολή της Χάλκης.

Οι γονείς του Γερμανού Καραβαγγέλη, Χρυσόστομος Καραβαγγέλης και Μαρία Κουτσουβέλη 

με δύο από τις αδελφές του.
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Γερμανός Καραβαγγέλης Μητροπολίτης Καστοριάς, ο αρχάγγελος των Κορεστίων

Με τον κ. Βασίλη Γούναρη,

καθηγητή Ιστορίας Νεωτέρων

Χρόνων του ΑΠΘ και

διευθυντή του Κέντρου

Έρευνας Μακεδονικής

Ιστορίας και Τεκμηρίωσης του

Μουσείου Μακεδονικού

Αγώνα, είχαμε μια ιδιαίτερα

ενδιαφέρουσα συζήτηση για

την προσωπικότητα και το

έργο του μητροπολίτη

Γερμανού Καραβαγγέλη αλλά

και γενικότερα για τον

Μακεδονικό Αγώνα. 

Ε
πίσης διασαφηνίσαμε κά-

ποιες απορίες που μας δη-

μιουργήθηκαν από την ανά-

γνωση του κειμένου του καταλό-

γου της έκθεσης που πραγματο-

ποιεί το Ίδρυμα του Μουσείου Μα-

κεδονικού Αγώνα για τον μητρο-

πολίτη Γερμανό. 

Όταν αναφερόμαστε στον Μα-

κεδονικό Αγώνα, συνήθως εν-

νοούμε τα έτη 1904-1908. Προ-

φανώς όμως τα χρόνια αυτά

αποτελούν την ένοπλη φάση

του αγώνα. Θέλετε να μας πεί-

τε πώς φτάσαμε στη φάση αυ-

τή και ποιοι ήταν οι κυριότε-

ροι σταθμοί μέχρι την έναρ-

ξη της ένοπλης σύγκρουσης; 

Καταρχάς η εκκλησιαστική διά-

σπαση, η οποία συνέβη το 1870.

Εννοώ τη δημιουργία της ανε-

ξάρτητης βουλγαρικής εκκλη-

σίας, η οποία το 1872 διέρρηξε

εντελώς τις σχέσεις της με το Πα-

τριαρχείο και έτσι θεωρήθηκε σχι-

σματική. Αυτό μορφοποίησε ένα

κενό ανάμεσα στις δύο κοινότη-

τες, Ελλήνων και Βουλγάρων,

αφού με τους όρους της εκκλη-

σίας η μία κοινότητα ήταν αντικα-

νονική. Το επόμενο βήμα ήταν η

δημιουργία του βουλγαρικού κρά-

τους το 1878, των δύο ηγεμο-

νιών, της Ανατολικής Ρωμυλίας

και της Βουλγαρικής. Από εδώ

και πέρα πλέον δεν υπήρχε μόνο

η εκκλησία, αλλά και ένα κράτος

που ήταν φορέας ενός νέου εθνι-

κισμού στα Βαλκάνια. Ο τρίτος

σταθμός ήταν το 1885, όταν η

Βουλγαρική Ηγεμονία, με την ανο-

χή των μεγάλων δυνάμεων και

παρά τις διεθνείς συμβάσεις που

υπήρχαν, προσάρτησε την Ανα-

τολική Ρωμυλία. Έτσι έδειξε απο-

φασισμένη να διεκδικήσει το σύ-

νολο των αγαθών που της είχαν

υποσχεθεί το 1878 με τη συνθή-

κη του Αγίου Στεφάνου, δηλαδή

το σύνολο της Βουλγαρίας, της

Ανατολικής Ρωμυλίας συμπερι-

λαμβανομένης, ενδεχομένως

αργότερα και της Μακεδονίας.

Ο επόμενος σταθμός ήταν η πε-

ρίοδος 1893-1895, με την ίδρυ-

ση των δύο βουλγαρικών κομιτά-

των, το ένα στη Θεσσαλονίκη το

1893 και το άλλο στη Σόφια το

1895 - η Εσωτερική Μακεδονική

Οργάνωση και το Ανώτερο Κομι-

τάτο. Τα δύο αυτά κομιτάτα, τα

οποία ιδρύθηκαν από Βουλγα-

ρομακεδόνες, είχαν σκοπό ακρι-

βώς την προώθηση της απόσπα-

σης της Μακεδονίας από το τουρ-

κικό κράτος. Μολονότι υπεισήλ-

θαν και σοσιαλιστικοί στόχοι στην

πολιτική τους, στην πραγματικό-

τητα το όχημα εξακολουθούσε

να είναι η αποσύνδεση των πλη-

θυσμών από το Πατριαρχείο και

η πρόσδεσή τους στην εξαρχική

εκκλησία, πρόσδεση η οποία ήταν

και το μόνο αποφασιστικό βήμα

που έδειχνε πως δεν ήθελες να

είσαι με την ελληνική πλευρά. 

Ο τελευταίος σταθμός ήταν το

καλοκαίρι του 1903, οπότε εκδη-

λώθηκε ένα εκτεταμένο επανα-

στατικό κίνημα στη Μακεδονία.

Είχε προηγηθεί ένα μικρότερο το

1902, αλλά αυτό του 1903 ήταν

ένα μεγάλης κλίμακας επανα-

στατικό κίνημα, στο οποίο υπήρ-

χε συνεργασία των δύο κομιτά-

των που προαναφέραμε και το

οποίο οδήγησε σε αντίποινα από

τον τουρκικό στρατό, σε πολλές

καταστροφές, στη διεθνοποίηση

του Μακεδονικού και, το χειρό-

τερο, στην επέμβαση των ευρω-

παϊκών δυνάμεων σε μια προ-

σπάθεια να προκαλέσουν μεταρ-

ρυθμίσεις στον χώρο της Μακε-

δονίας, ώστε η χώρα να έχει μια

ομαλότερη οικονομική ανάπτυ-

ξη, να μεταρρυθμιστεί η χωρο-

φυλακή, και με αυτόν τον τρόπο

να ειρηνεύσει, ώστε να πάψουν

οποιεσδήποτε κρίσεις και επανα-

στατικά κινήματα. Το ζήτημα εί-

ναι ότι τη στιγμή αυτή η βουλγα-

ρική πλευρά είχε πλέον μεγιστο-

ποιήσει τα ερείσματά της και η

ελληνική βρισκόταν σε μειονεκτι-

κή θέση. Ακριβώς τη στιγμή του

κινήματος, το καλοκαίρι του 1903,

εμφανίστηκε το πρώτο ελληνικό

σώμα στη Μακεδονία, αυτό του

Κρητικού Ευθύμιου Καούδη. Από

αυτήν την άποψη, η ελληνική επέμ-

βαση ήλθε σε μια αρνητική συγ-

κυρία. Δεν ήταν η κατάλληλη στιγ-

μή για να επέμβει η Ελλάδα. 

Πώς ήταν η κατάσταση στη

Μακεδονία όταν ήλθε στην

Καστοριά ο μητροπολίτης Γερ-

μανός;

Ο Γερμανός Καραβαγγέλης

ήλθε στη Μακεδονία το 1901,

όταν το βουλγαρικό κίνημα βρι-

σκόταν στην κορύφωσή του και

είχε πλέον εμπεδωθεί σε πάρα

πολλά χωριά της Δυτικής Μακε-

δονίας, τα οποία υπό πίεση εγκα-

τέλειπαν το Πατριαρχείο και προ-

σέρχονταν στην εξαρχική εκκλη-

σία. Ήταν ήδη μακρύς ο κατάλο-

γος με τις δολοφονίες προεστών,

παπάδων, δασκάλων, προκειμέ-

νου να πιεστούν τα χωριά να εγ-

καταλείψουν το πατριαρχείο, και

υπήρχε φόβος πολύς, και αίμα

που χυνόταν κρουνηδόν. Αυτή

είναι η κατάσταση που είχε να

αντιμετωπίσει ο Καραβαγγέλης. 

Ποιες ήταν οι πρώτες 

του ενέργειες;

Ανάμεσα στις πρώτες του ενέρ-

γειες ήταν να δει ποια ήταν η στά-

ση του ελληνικού κράτους. Έτσι,

αποτάθηκε στο προξενείο στο

Μοναστήρι, και διαπίστωσε ότι

οι μεν πρόξενοι τον υποστήρι-

ζαν, το δε κράτος τη δεδομένη

στιγμή ήταν αδύνατο να αναλά-

βει οποιαδήποτε πρωτοβουλία,

οπότε ο ίδιος κινήθηκε στο να

προσελκύσει ντόπιους οπλαρχη-

γούς, αποσπώντας στελέχη από

την αντίπαλη παράταξη. Αυτό έκα-

νε. Μετά άρχισε να γράφει και

να έρχεται σε επαφή ιδιωτικά με

τους κύκλους των Ελληνομακε-

Βασίλης Γούναρης:

Οι υπηρεσίες του
στη Μακεδονία 
ανταποδόθηκαν

Ο μητροπολίτης Γερμανός Καραβαγγέλης με τούρκους αξιωματικούς και στρατιώτες.

O Βασίλης

Γούναρης.
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ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ

Γερμανός Καραβαγγέλης Μητροπολίτης Καστοριάς, ο αρχάγγελος των Κορεστίων

δόνων που ήταν στην Αθήνα και

των παραγόντων που βοηθού-

σαν τα κινήματα, στην οικογέ-

νεια Δραγούμη, στην οικογένεια

Μελά, ώστε να καταφέρει να του

στείλουν βοήθεια από κάποιους

άντρες, προκειμένου να επαν-

δρώσουν τα τοπικά σώματα, να

ενισχύσει τη δύναμη που είχε.

Και όταν πλέον το 1904 ιδρύθη-

κε στην Ελλάδα το Μακεδονικό

Κομιτάτο, από εκεί και πέρα συ-

νεργάστηκε με το κομιτάτο του

Καλαποθάκη, και με όλη τη διοί-

κηση του Μακεδονικού Αγώνα,

και με τους αρχηγούς που πέρα-

σαν από τη Δυτική Μακεδονία. 

Προφανώς έχουμε να κάνου-

με με έναν πολύ δυναμικό άν-

θρωπο, με εξαιρετικές πολι-

τικές και διπλωματικές ικα-

νότητες. Πόσο καθοριστική

ήταν για την εξέλιξη του Μα-

κεδονικού Αγώνα η στρατο-

λόγηση οπλαρχηγών από το

αντίπαλο στρατόπεδο; 

Βραχυπρόθεσμα ήταν σημαν-

τική, γιατί τα περισσότερα στελέ-

χη που στρατολόγησε σκοτώθη-

καν. Αυτήν την κρίσιμη περίοδο,

προτού εμπλακεί το ελληνικό κρά-

τος, δηλαδή από 1901 έως το

1904, το γεγονός της στρατολό-

γησης οπλαρχηγών από το αντί-

παλο στρατόπεδο ήταν σημαντι-

κό για λόγους συμβολικούς σε

κάποιες τοπικές κοινότητες. Τό-

τε, λ.χ., ο Καραβαγγέλης τράβη-

ξε τον Κώττα, ο οποίος όμως δεν

είχε ξεκόψει από την άλλη πλευ-

ρά, τον Βαγγέλη Στρεμπενιώτη,

τον Γκέλεφ... Όλοι αυτοί ήταν

στελέχη που πολύ σύντομα σκο-

τώθηκαν, ενώ ο Κώττας συνελή-

φθη από τους Τούρκους. Οπότε

στρατηγικά δεν έγινε τίποτε. Ο

μητροπολίτης Καστοριάς προ-

σπάθησε να συνεχίσει αυτήν την

πολιτική, επιχειρώντας μάλιστα

να στρατολογήσει, με την άδεια

του Καλαποθάκη, έναν από τους

μεγαλύτερους βοεβόδες της πε-

ριοχής, τον Μήτρο Βλάχο. Αυτά

συνεχίστηκαν και μετά το 1905,

το 1906, το 1907... Στρατηγικά,

λοιπόν, και μακροπρόθεσμα δεν

είχε τόση σημασία. Αυτή η πολι-

τική είχε κάποια όρια. 

Ίσως έχει περισσότερη σημα-

σία ο τρόπος με τον οποίο χειρι-

ζόταν το όλο θέμα με τις τουρκι-

κές αρχές. Διατηρούσε μια πά-

για τακτική, προβάλλοντας ότι

τα ελληνικά ανταρτικά σώματα

τελικώς εξασφάλιζαν την οθω-

μανική κυριαρχία, ότι οι Βούλγα-

ροι ήταν οι ταραξίες και ότι επο-

μένως το οθωμανικό κράτος έπρε-

πε να αντιληφθεί πως το συμφέ-

ρον του ήταν να κάνει τα στρα-

βά μάτια προς την ελληνική πλευ-

ρά. Αυτό ήταν η πάγια τακτική

του, και με όποιον και αν μιλού-

σε, με τους αξιωματικούς, τους

πασάδες, με τους στρατηγούς,

ακόμη και με τον πρωθυπουργό

της Τουρκίας όταν είχε πάει στην

Κωνσταντινούπολη, πάντα έλεγε

“εγώ είμαι αυτός που θεμελίωσα

την παρουσία του σουλτάνου,

γιατί αλλιώς οι Βούλγαροι θα εί-

χαν πάρει εντελώς τα μέρη”. 

Πάντως, είτε με τη στρατο-

λόγηση που αναφέραμε πιο

πάνω είτε επικοινωνιακά, με

την αρθρογραφία του σε ελ-

ληνικές και ξένες εφημερί-

δες, για κάποια χρόνια ο μη-

τροπολίτης ήταν ο μόνος που

πρόβαλε και εξέφρασε μια

κάποια αντίσταση. 

Ναι, ήταν πολύ δυναμικό άτο-

μο.  Ήταν και πολύ νέος, ήταν

τριαντάρης εκείνη την εποχή, και

βεβαίως, όπως του το έχουν κα-

ταμαρτυρήσει αρκετοί, ήταν πο-

λύ φιλόδοξος, εκκλησιαστικά εν-

νοώ. Όλα αυτά βεβαίως έχουν

κάποια όρια... 

Τότε ήταν πάρα πολύ σημαντι-

κό ο μητροπολίτης μιας περιο-

χής να είναι δραστήριος, γιατί

στην πραγματικότητα η μητρο-

πολιτική αρχή ήταν η μόνη που

αντιλαμβάνονταν οι αγροτικοί

πληθυσμοί, οι οποίοι δεν είχαν

εικόνα της μεγάλης πολιτικής,

τους ήταν πολύ μακρινή. Αλλά

όλοι γνώριζαν τη σημασία του

μητροπολίτη και τον ρόλο του μέ-

σα στα κοινοτικά πράγματα. Δη-

λαδή, όταν παρενέβαινε ο μη-

τροπολίτης, δεν υπήρχαν αντι-

στάσεις. Ειδικά εκείνη την επο-

χή, αν ο μητροπολίτης ήταν τό-

σο δυναμικός ώστε να πηγαίνει

και να σπάει την πόρτα της κλει-

στής εκκλησίας, να μπαίνει μέ-

σα, να οπλοφορεί ο ίδιος και να

επιδεικνύει ακραίο δυναμισμό,

αυτό κατέβαλλε τους αντιπάλους

του, έσπαζε τις αντιστάσεις. Αν-

τιστρόφως έδινε κάποια βεβαι-

ότητα, σιγουριά, κουράγιο, ειδι-

κά στο δίκτυο των κληρικών, το

οποίο εκείνη τη στιγμή είχε τις

μεγαλύτερες απώλειες. 

Ήταν ο εθνάρχης της περιο-

χής...

Ποίμαινε, ποίμαινε πραγματικά

το ποίμνιό του, και εθνικά και θρη-

σκευτικά. 

Θα μπορούσαμε να του απο-

δώσουμε τον τίτλο του οργα-

νωτή και καθοδηγητή του Μα-

κεδονικού Αγώνα;

Για την περιοχή της Καστοριάς,

ναι. Δεν είχε μεγαλύτερη εμβέ-

λεια. Ήταν τοπικός παράγοντας.

Αλλά λόγω της εμπλοκής του στην

υπόθεση του Παύλου Μελά απέ-

κτησε μεγαλύτερη αναγνωρισι-

μότητα και κύρος. Γιατί και ο μη-

τροπολίτης Ιωακείμ Φορόπου-

λος στο Μοναστήρι τα ίδια έκα-

νε, και ο Χρυσόστομος Καλαφά-

της στη Δράμα επίσης. Αυτοί ήταν

από την ίδια στόφα. Με τον Κα-

λαφάτη είχαν την ίδια ηλικία και

ήταν σχεδόν ανταγωνιστές, εί-

χαν ίδια δράση, και παρ’ ολίγον

να έχουν και το ίδιο τέλος. Γιατί

πρέπει να πούμε πως ο Καρα-

βαγγέλης είχε παρόμοια δράση

και στον Πόντο. Και εκεί έκανε

αντάρτικο, και εκεί έπιασε τους

καπετάνιους, έκανε πολιτική, προ-

σπάθησε να παίξει με τις μεγά-

λες δυνάμεις, με το ζήτημα της

Δημοκρατίας του Πόντου, παρε-

νέβη σε όλα. Μέχρι που τον συλ-

λάβανε οι Νεότουρκοι, πήγε φυ-

λακή και τον αποφυλάκισε το Πα-

τριαρχείο. Απλώς, όταν έγιναν οι

σφαγές στον Πόντο, ο μητροπο-

λίτης Γερμανός δεν ήταν εκεί,

βρισκόταν στην Κωνσταντινού-

πολη για μια σύνοδο. Αλλά και ο

πρωτοσύγκελός του στην Καστο-

ριά, ο Αϊβαζίδης, που τον απαγ-

χόνισαν πάνω από 70 ετών γέ-

ροντα. 

Είπατε πως ήταν φιλόδοξος.

Βεβαίως είναι γνωστό ότι επι-

δίωξε να γίνει οικουμενικός

πατριάρχης, αλλά δεν τα κα-

τάφερε. Στην Καστοριά όμως

βρισκόταν σε μια διακονία εκ-

κλησιαστική. Και κάποια στιγ-

μή, απογοητευμένος από την

όλη κατάσταση που επικρα-

τούσε, ζήτησε από το Πα-

τριαρχείο να γυρίσει πίσω... 

Κοιτάξτε, στη νεανική του πε-

ρίοδο, ο διευθυντής της Σχολής

της Χάλκης, ο οποίος τον είχε

μαθητή, του καταλόγισε ότι ήταν

φιλόδοξος. Γιατί ενώ είχε σπου-

δάσει στη Γερμανία, ήταν μορ-

φωμένος άνθρωπος και επομέ-

νως μπορούσε να προσφέρει και

επιστημονικά, άλλωστε είχε αρχί-

σει να διδάσκει, εντούτοις πριν

γίνει 30 χρονών έφυγε και πήγε

σε μια πολύ πλούσια συνοικία στο

Πέραν, και έγινε χωρεπίσκοπος,

οπότε γι’ αυτό τον είπαν φιλόδο-

ξο. Αυτά γράφτηκαν και κυκλο-

φόρησαν στο Πατριαρχείο. Τον

κατηγόρησε δημοσίως ο δάσκα-

λός του. Μετά από αυτό, βεβαί-

ως, κατάλαβε. Και όταν έφτασε

το θέμα της πατριαρχίας, επειδή

δεν ήθελε να δώσει στόχο και επει-

δή ήταν μόλις σαραντάρης, έκα-

νε πίσω και είπε, ας αναλάβει άλ-

λος... Ο άλλος ήταν γέροντας

80 χρονών, σου λέει, πόσο θα

πάει; Αλλά ο γέροντας πήγε μέ-

Ο Γερμανός Καραβαγγέλης ως επίσκοπος Χαριουπόλεως.
Χάρτης της Δυτικής Μακεδονίας το 1904.



ΕΠΕΤΕΙΟΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ46 06

MAKΕΔΟΝΙΑ

Κυριακή 10.10.2010

Γερμανός Καραβαγγέλης Μητροπολίτης Καστοριάς, ο αρχάγγελος των Κορεστίων

χρι τα 92. Και καθόταν σε αναμ-

μένα κάρβουνα ο Καραβαγγέ-

λης. Μετά, η Άμυνα τον έπεισε

να μη δεχθεί δεύτερη φορά, επει-

δή ήθελαν να βάλουν τον Μελέ-

τιο Μεταξάκη και έτσι, όσον αφο-

ρά την εξέλιξή του, τα πράγματα

στράβωσαν. Θέλω να πω πως ήταν

φιλόδοξος όταν ήταν νέος, πριν

από τα τριάντα του. Μετά άρχισε

να πολιτεύεται με μεγαλύτερη

προσοχή και ταπείνωση. Δεν έπρε-

πε να δείχνει τις φιλοδοξίες του.

Τα λέμε γιατί τα αναφέρει και ο

ίδιος στα απομνημονεύματά του.

Γράφει χαρακτηριστικά, “είχα τις

ψήφους, τις μέτρησα, και είπα,

άντε να μην το κάνω, και είπα ότι

δεν πειράζει, θα έχω ξανά την

ευκαιρία, γιατί μπορεί να πεθά-

νει...” Τον απασχολούσε δηλα-

δή. 

Στο κείμενο του κατάλογου

γράφετε πως ο Γερμανός Κα-

ραβαγγέλης “είναι γνήσιος

εκπρόσωπος του ελληνικού

εθνικισμού”. Τι ακριβώς εν-

νοείτε; Γιατί συνήθως τον εθνι-

κισμό τον έχουμε ταυτίσει με

τον φασισμό, γενικώς με απα-

ράδεκτα πράγματα... Μπορεί-

τε σας παρακαλώ να μας το

διευκρινίσετε; 

Άλλο να είσαι εθνικός και άλλο

να είσαι εθνικιστικός. Δεν εννο-

ούμε εθνικιστής. Συνήθως κά-

νουμε μια διάκριση στα πράγμα-

τα αυτά. Όταν λέμε ότι είναι εκ-

πρόσωπος του ελληνικού εθνικι-

σμού, εννοούμε πως είναι εκπρό-

σωπος της ελληνικής εθνικής ιδέ-

ας, από τους ανθρώπους που εί-

ναι προσηλωμένοι στην υποστή-

ριξη των ελληνικών εθνικών συμ-

φερόντων. Θα περίμενε, λοιπόν,

κάποιος από έναν ποιμένα του

Πατριαρχείου να έχει ως προτε-

ραιότητα το συμφέρον του Πα-

τριαρχείου, το συμφέρον του ποι-

μνίου του, γενικώς των ανθρώ-

πων, ανθρωπιστικές προτεραι-

ότητες. Ο Καραβαγγέλης είχε

προτεραιότητες ελληνικές. Ελλη-

νικές με την έννοια των συμφε-

ρόντων του ελληνικού εθνικού

κράτους. 

Μα οι Έλληνες σφάζονταν,

αυτοί διώκονταν. Άλλωστε εκεί

τον έστειλε το Πατριαρχείο

και ο έλληνας πρεσβευτής

Μαυροκορδάτος τον έπεισε

να μην αρνηθεί τη θέση αυ-

τή... 

Αυτό ακριβώς είναι. Ο πα-

τριάρχης Ιωακείμ Γ’ στη δεύτερη

πατριαρχία του άλλαξε την τακτι-

κή του, ακριβώς γιατί είχε απο-

μακρυνθεί την προηγούμενη φο-

ρά, άλλαξε την πολιτική του και

άρχισε να συμπλέει με την πολιτι-

κή του ελληνικού κράτους. Και

επέλεξαν ακριβώς γι’ αυτές τις

μητροπόλεις ανθρώπους που έχουν

δείξει ότι κινούνταν σε αυτό το

πλαίσιο. Γιατί και οι ίδιοι ήταν νέ-

οι άνθρωποι και είχαν εκπαιδευ-

τεί πάνω σε αυτήν τη γραμμή, με

μια ελληνική εκπαίδευση. Είχαν

ξεκαθαρισμένη ταυτότητα. Δη-

λαδή έβλεπαν προς την Αθήνα. 

Ναι, από την άλλη πλευρά υπάρ-

χει η βουλγαρική Εξαρχία. Και

ο Καραβαγγέλης, όπως και οι

άλλοι φυσικά, αφενός εργαζό-

ταν υπέρ του Πατριαρχείου, αφε-

τέρου εκτελούσε ανθρωπιστι-

κό έργο προσπαθώντας να δια-

σώσει το ποίμνιό του. 

Ναι, αλλά αυτό το έργο δεν στρέ-

φεται στα παιδιά των εξαρχικών

αλλά στα παιδιά των πατριαρχικών. 

Μα αυτά ήταν τα διωκόμε-

να.

Γι’ αυτό λέω πως είναι εκπρό-

σωπος του ελληνικού εθνικισμού.

Θέλω να πω πως συμπεριφέρε-

ται ως έλληνας ιεράρχης. Δεν

συμπεριφέρεται ως ορθόδοξος

κληρικός. Πλέον έχει την αίσθη-

ση ότι πολεμά σε έναν εθνικό

πόλεμο. Είναι μαχητής σε έναν

εθνικό πόλεμο. 

Ναι, αλλά η αποστολή του δεν

ήταν σε μια περιοχή χωρίς

προβλήματα - μιλάμε για σφα-

γές... Το λέει αυτό πάρα πο-

λύ καλά και ο τίτλος της έκ-

θεσης: Ο μητροπολίτης των

εμπεριστάτων. 

Αμυνόμενος είναι.

Νομίζω πως ξεκαθαρίστηκε

πως άλλο εθνική δράση και

άλλο εθνικιστική. Στο ίδιο κεί-

μενο αναφέρετε πως “η Μα-

κεδονία έσωσε τη φήμη του

Καραβαγγέλη και όχι ο Πόν-

τος”. Μήπως όμως ο μητρο-

πολίτης Γερμανός έσωσε τη

Μακεδονία και όχι η Μακε-

δονία τη φήμη του; 

Το να πει κάποιος ότι μόνος

του έσωσε τη Μακεδονία είναι

μεγάλη κουβέντα. Είναι υπερ-

βολικό... Εντάξει, ήταν ένας άν-

θρωπος που έκανε αποφασιστι-

κές κινήσεις, ναι, αλλά κανείς

δεν πρέπει να παραβλέπει τη

σημασία των Δραγούμηδων, των

Μελάδων, της κοινή γνώμης. Ή

ακόμη το γεγονός ότι πίσω από

τις συνεργασίες αυτές καλυπτό-

ταν πια η ελληνική κυβέρνηση,

η οποία έμπαινε σιγά-σιγά στο

παιχνίδι. Άλλωστε, και όλες αυ-

τές οι ιδιωτικές πρωτοβουλίες

γίνονταν με την ανοχή και την

οικονομική υποστήριξη της ελ-

ληνικής κυβέρνησης. Ο Καρα-

βαγγέλης ήταν ένα τοπικό σύμ-

βολο, όπως σας είπα. Ήταν ση-

μαντικός για την περιοχή εκεί-

νη. Όπως είπαμε και προηγου-

μένως, ενεπλάκη και στην υπό-

θεση του Μελά και αναδείχθη-

κε και ο ίδιος λόγω της κηδεί-

ας και της σχέσης του με τους

Μελάδες. Αλλά η πολιτική του

ήταν σε αυτό το πλαίσιο. Ύστε-

ρα, όσον αφορά τα ζητήματα

των σωμάτων και τις κινήσεις,

δεν ήταν κάτι που έλεγχε ο ίδιος,

αυτός ήταν επίκουρος και υπο-

στηρικτής. Η φράση που ανα-

φέρατε έχει το νόημα ότι πλέ-

ον όλοι τον ταυτίζουν μόνο με

τη Μακεδονία, ενώ πέρασε άλ-

λα τόσα χρόνια στον Πόντο κά-

νοντας πάρα πολλά πράγμα-

τα. Έκανε σχολεία, έκανε αν-

τάρτικο άλλης κλίμακας... μι-

λάμε για δεκάδες χιλιάδες αν-

τάρτες, ενεπλάκη στην πολιτι-

κή, πηγαινοερχόταν, αλληλο-

γραφούσε με προξένους, με

πρεσβείες. Αλλά αυτό το κομ-

μάτ ι  του δεν ε ίναι  τόσο γνω-

στό. 

Πάντως, μπορεί κάποιος να

πει πως οι υπηρεσίες του στη

Μακεδονία ανταποδόθηκαν.

Δηλαδή διασώθηκε η φήμη του

χάρη στη Μακεδονία, αλλά και

ο ίδιος δεν της είχε προσφέ-

ρει λιγότερες υπηρεσίες.Ο μητροπολίτης Γερμανός με τούρκους στρατιωτικούς.

Ο μητροπολίτης Καστοριάς Γερμανός με τον πρωτοσύγκελό του Πλάτωνα τελούν τρισάγιο στον τάφο του Παύλου Μελά. 
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Γερμανός Καραβαγγέλης Μητροπολίτης Καστοριάς, ο αρχάγγελος των Κορεστίων

Του Ανδρέα
Νανάκη, 
μητροπολίτη
Αρκαλοχωρίου, 
καθηγητή
Θεολογικής
σχολής ΑΠΘ

Το πέρασμα από την εθναρχία

και την εθναρχούσα εκκλησία

στην εθνική συνείδηση και

στην εθνική ιδεολογία

κορυφώνεται στη Μακεδονία

στις αρχές του 20ού αιώνα.

Τότε νεαροί κληρικοί, αρχιερείς

περί το τεσσαρακοστόν της

ηλικίας τους, επάνδρωσαν τις

μητροπόλεις της Μακεδονίας.

Η
συνθήκη του Αγίου Στεφά-

νου (1878) με τη Μεγάλη

Βουλγαρία, κορυφαία έκ-

φραση του βουλγαρικού εθνικι-

σμού, και ο συνακόλουθος αγώ-

νας της Eξαρχίας να θέσει υπό

τον έλεγχό της χριστιανούς που

ήταν αφοσιωμένοι στο Πατριαρ-

χείο, κυρίως σλαβόφωνους αλλά

και ελληνόφωνους, οδήγησε κα-

τά την περίοδο 1900-1903 κυρίως

τον Πατριάρχη Ιωακείμ Γ’ αλλά

και τον προκάτοχό του Κωνσταντί-

νο Ε’ να εγκαταστήσουν στη Μα-

κεδονία τους: Καστορίας Γερμα-

νό Καραβαγγέλη, Δράμας Χρυ-

σόστομο Καλαφάτη, Μοναστηρί-

ου Ιωακείμ Φορόπουλο, Στρωμνί-

τσης Γρηγόριο Ωρολογά. 

Οδεύουμε πλέον προς την ταύ-

τισή του πατριαρχικού με το ελλη-

νικό έθνος και του εξαρχικού με

το βουλγαρικό έθνος. Η ρωμιοσύ-

νη, όρος που συμπεριλάμβανε όλους

τους ορθοδόξους, ταυτοποιείται

πλέον με τον ελληνισμό. Είναι σα-

φές ότι με τους νέους αρχιερείς

στη Μακεδονία έχουμε το πέρα-

σμα από την εθναρχία και την ορ-

θόδοξη οικουμένη στην εθνική

ιδεολογία. Ο θρησκευτικός αγώ-

νας και από τις δύο πλευρές, Πα-

τριαρχείο - Ελλάδα, Εξαρχία - Βουλ-

γαρία, ταυτίζεται με τον εθνικό.

Και το σημαντικότερο: Ο Μακεδο-

νικός Αγώνας ξεκίνησε πριν από

την Αθήνα και τον Παύλο Μελά, ο

οποίος φθάνει στη Μακεδονία το

1904. 

Στην εθναρχία και την εθναρχι-

κή συνείδηση κυρίαρχο στοιχείο

είναι η θρησκευτική πίστη. Η Εκ-

κλησία στην εθναρχία έχει θρη-

σκευτικές αλλά και πολιτικές αρ-

μοδιότητες, γι’ αυτό και διευθετεί

ζητήματα γάμου, διαζυγίων, υιο-

θεσιών και κληρονομικών υποθέ-

σεων.

Στην εθνική συνείδηση, που με

τον ευρωπαϊκό διαφωτισμό οδή-

γησε στα εθνικά κράτη, η Εκκλη-

σία ασκεί κυρίως θρησκευτικές

αρμοδιότητες, και η πολιτεία ανα-

λαμβάνει να ρυθμίζει τις άλλες πτυ-

χές της ζωής των πολιτών. 

Οι νέοι επίσκοποι στη Μακεδο-

νία εξέφρασαν τη νέα πραγματι-

κότητα της εθνικής αυτοσυνειδη-

σίας. Τον εκκλησιολογικό προβλη-

ματισμό των γενομένων μού έθε-

σε το 1989 στο νοσοκομείο ΑΧΕ-

ΠΑ ο αοίδιμος Κοζάνης Διονύσιος,

παρούσης και της Δέσπως Λιάλι-

ου. “Στο όνομα ποιας εκκλησιολο-

γίας ως ορθόδοξος επίσκοπος Κο-

ζάνης ευλογώ τα όπλα των ορθο-

δόξων παιδιών μου και ο ορθόδο-

ξος επίσκοπος από τη Σόφια ευ-

λογεί τα όπλα των ορθοδόξων παι-

διών του και στέλνομε τα ορθόδο-

ξα παιδιά μας να πολεμήσουν στο

πεδίο της μάχης;” με ρώτησε τότε

ο μακάριος και μακαριστός Διονύ-

σιος. 

Του Γερμανού Καραβαγγέλη

και των άλλων μακεδονομάχων

αρχιερέων Ελευθερουπόλεως Γερ-

μανού, Γρεβενών Αιμιλιανού, Με-

λενίκου Κωνσταντίνου, Στρωμνί-

τσης Γρηγορίου, Δράμας Χρυσο-

στόμου προηγούνται ή συμπορεύονται

σε εθνική αυτοσυνειδησία οι αρ-

χιερείς της Κρήτης και μάλιστα οι

νεότεροι Πέτρας Τίτος και Κισσά-

μου Δωρόθεος. Είναι πρωτεργά-

τες στην επανάσταση της Κρήτης

του 1897. Με την ίδια φλόγα ο αρ-

χιμανδρίτης Χρύσανθος, μετέπει-

τα Ρεθύμνης, το 1897 θα αγωνι-

στεί στο στρατόπεδο Ακρωτηρίου. 

Οι απερχόμενοι ιεράρχες του

Πατριαρχείου εξέφραζαν την εθναρ-

χική συνείδηση της εθναρχούσας

Εκκλησίας στην προεθνικιστική

κοινωνία και εποχή. Ανήκουν στην

προηγούμενη γενιά, που το 1872

καταδικάζει σε σύνοδο τον εθνο-

φυλετισμό. Με αφορμή τον βουλ-

γαρικό εθνικισμό υπογράφουν ένα

κείμενο μνημείο ενότητας, καταλ-

λαγής και ειρήνης μεταξύ των ορ-

θοδόξων, μακριά από εθνοφυλετι-

κά μιση. Η νέα γενιά της ιεραρχίας,

όμως, ειδικότερα οι κάτω και περί

το τεσσαρακοστό έτος, είναι οι εκ-

φραστές της εθνικής αυτοσυνει-

δησίας. Της νέας πολιτικοκοινωνι-

κής πραγματικότητας των Βαλκα-

νίων. 

Όσο και αν ο μεγάλος εκείνος

πατριάρχης Ιωακείμ Γ’ προσπάθη-

σε κατά την πρώτη πατριαρχία του,

1878-1884, να ενισχύσει την εθναρ-

χική και οικουμενική παράδοση

του Φαναρίου, την ενότητα του

ορθόδοξου γένους, του ρουμ μι-

λέτ, και να κρατηθεί μακριά από

τους εθνικισμούς, οι επιδιώξεις και

οι πρωτοβουλίες της βουλγαρικής

Εξαρχίας και των άλλων εθνικών

κέντρων και εθνικών ομάδων οδή-

γησαν τον Ιωακείμ Γ’ κατά τη δεύ-

τερη πατριαρχία του, 1901-1912,

σε μια άλλη πορεία από αυτήν της

εθναρχίας. 

Πλησίασε και συμπορεύθηκε με

το εθνικό κέντρο, την Αθήνα, όπως

αποδεικνύει η στάση του στη Μα-

κεδονία στις αρχές του 20ού αι-

ώνα. Την απόφαση αυτή ενίσχυ-

σαν οι επιφυλάξεις του στις περί

ισονομίας διακηρύξεις των νεο-

τούρκων και η διορατικότητά του

για το μέλλον της Ανατολικής Ρω-

μυλίας, η οποία, όπως προείπε,

περιήλθε στη Βουλγαρία. Ο Ιωα-

κείμ υποδείκνυε παράλληλα την

αποφυγή των κάθετων ρήξεων με

την αυτοκρατορία, γι’ αυτό δέχθη-

κε επιθέσεις στις επιστολές του

Δράμας Χρυσοστόμου Καλαφάτη

προς τους έλληνες προξένους. 

Το πέρασμα από την εθναρχία

στην εθνική ιδεολογία συντελείται

και εκφράζεται από τους νέους

μητροπολίτες. Στη Μακεδονία, στην

Κρήτη και στη Μικρά Ασία οι αρ-

χιερείς αναλαμβάνουν πρωτοβου-

λίες για την επέκταση του εθνικού

κέντρου της Αθήνας και για την

ενδυνάμωση της εθνικής συνείδη-

σης των περιοχών αυτών. Ασκούν

ωστόσο την εθνική ιδεολογία και

υπηρετούν την εθνική ιδέα εμμέ-

νοντες στις αρμοδιότητες της εθναρ-

χίας, που τους καθιστούσε θρη-

σκευτικούς και πολιτικούς αρχη-

γούς μιας περιοχής. Όμως πλέον

στο τέλος του 19ου αιώνα και στις

αρχές του 20ού αιώνα οι αρχιε-

ρείς αγωνίζονται για το ελληνικό

έθνος. Στη συνείδησή τους ταυτί-

ζεται το εθνικό με το θρησκευτικό.

Δυσκολεύονται όμως να δεχτούν

περιορισμό των εθναρχικών τους

αρμοδιοτήτων. Γι’ αυτό οι αρχιε-

ρείς της Μ. Ασίας, που μετακινή-

θηκαν από τη Μακεδονία συγ-

κρούονται με τον Στεργιάδη, που

προσπαθεί να περιορίσει τις δρα-

στηριότητές τους. Ένας άλλος κο-

ρυφαίος μακεδονομάχος, ο Γερ-

μανός Καραβαγγέλης, όταν κλή-

θηκε στη Βιέννη να ασκήσει ρόλο

κατ’ ουσία μόνον εκκλησιαστικό,

γράφει τη διαθήκη του και ζητά να

ταφεί “με ένα μόνο ιερέα, άνευ

διακόνου”. 

Η εθναρχική παράδοση του Οι-

κουμενικού Πατριαρχείου στη συγ-

κεκριμένη ιστορική συγκυρία εκ-

φράζεται από τους νέους αρχιε-

ρείς με την εθνική αυτοσυνειδη-

σία. Η εθναρχική συνείδηση με την

οικουμενικότητα της ορθοδοξίας

κυοφορείται από τη Μεγάλη Εκ-

κλησία στους γόνους τής κατά Χάλ-

κη Θεολογικής Σχολής και εμπε-

ριέχει όλα τα δεδομένα για την ανά-

δειξη εκκλησιαστικών ηγετικών

φυσιογνωμιών, αλλά και για τη με-

ταλλαγή και το πέρασμα από την

εθναρχική στην εθνική συνείδηση,

από την εθναρχία στο έθνος, από

το ρουμ μιλέτ της ορθόδοξης ρω-

μιοσύνης και του γένους στην εθνι-

κή συνείδηση και στη ταύτιση με

το εθνικό κέντρο. 

Εθναρχούσα εκκλησία 
και έθνος στη Μακεδονία στις αρχές του 20ού αιώνα

Ο μητροπολίτης Δράμας Χρυσόστομος Καλαφάτης, μετέπειτα

μητροπολίτης Σμύρνης.

Ο μητροπολίτης Μοναστηρίου Ιωακείμ Φορόπουλος. Ο μητροπολίτης Καστοριάς Γερμανός.
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Γερμανός Καραβαγγέλης Μητροπολίτης Καστοριάς, ο αρχάγγελος των Κορεστίων

Αθήναι τη 11η Ιουνίου 1903

Σεβασμιώτατε,

Δράττομαι της ευλογητής ταύ-

της ευκαιρίας όπως σας εκφρά-

σω την άπειρον λατρείαν και τον

άπειρον σεβασμόν ον προς Υμάς

τρέφω διά την γενναίαν και πα-

τριωτικότατην ενέργειαν Υμών. 

Οι αγώνες σας, γνωστοί ήδη

όντες εις πολλούς καλούς πα-

τριώτας και ως ελπίζω μετ’ ου

πολύ εις ολόκληρον το Έθνος,

δεν αμφιβάλλω ότι θέλουσι ηλε-

κτρίσει τους πάντας, όπως σπεύ-

σωσι εις ενίσχυσίν σας. 

Οι ένδεκα Κρήτες ους σας στέλ-

λομεν είνε τέλειοι τύποι πολεμι-

στών. Γενναίοι, ευφυείς, τολμη-

ροί, αποφασιστικοί, φιλόδοξοι

και έχοντες ανεπτυγμένον το εθνι-

κόν αίσθημα, είμαι βέβαιος ότι

θα ενισχύσωσι καταπληκτικώς

τον αγώνα σας. Ο ήδη γνωστός

σας Γεώργιος Περάκης είνε ο

καλλίτερος πάντων() εις αυτόν

δύνασθε τα πάντα να λέγητε και

να τον συμβουλεύεσθε ακόμη

διά τα πράγμα τα οποία δεν υπο-

πίπτουσι εις την Υμετέραν άμε-

σον και πεφωτισμένην αντίλη-

ψιν. Εις όλους αυτούς συνεβού-

λευσα να φέρωνται μετά μετριο-

φροσύνης και ευγενείας εις τους

εντοπίους συναδέλφους των,

όπως μη εξεγείρωσι την ζηλοτυ-

πίαν και το πάθος αυτών. Επίσης

τους συνεβούλευσα να φροντί-

σωσι πάση δυνάμει όπως ο αγών

των είνε γενναιόφρων και προς

αυτούς ακόμη τους εχθρούς. Διό-

τι πολλάκις μία ελεημοσύνη ή γεν-

ναιοφροσύνη κάμνει πολλά πε-

ρισσότερα από εκατόν φόνους. 

Ο Περάκης θα σας δώση εν

κρυπτογραφικόν λεξικόν, διά του

οποίου θα συνεννοήσθε με τον

ανθυπολοχαγόν Αθανάσιον Εξα-

δάκτυλον, εργαζόμενον εις τα

σύνορα παρά την Ασπροκλησιάν.

Ούτως είνε φρονιμώτατος και

πατριωτικώτατος συνάδελφός

μου, θα έχη δε πάντοτε Αγίας

Γραφάς διά τους ιερείς σας, αρ-

κεί να στέλητε κατάλληλον άν-

θρωπον να τας παραλαμβάνη. 

Και πάλιν εκφράζων την προς

Υμάς άπειρον αφοσίωσιν, διατε-

λώ ταπεινότατος δούλος Υμών. 

Παύλος Μ. Μελάς

Ανθυπ. Πυροβολικού

Υ.Γ. 

Νομίζω απαραίτητον διά πολ-

λούς λόγους να μη εννοηθή ότι

οι άνδρες αυτοί είναι Κρήτες.

Ώστε συστήσατέ το και εις τους

ιδίους. 

Π.Μ. 

“Τον εθρήνησα και τον θρηνώ εισέτι απαρηγόρητος”
Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε μια επιστολή του Παύ-

λου Μελά προς τον μητροπολίτη Καστοριάς Γερμανό Κα-

ραβαγγέλη και μια επιστολή του μητροπολίτη Καστοριάς

προς τον Ίωνα Δραγούμη. Στο πρώτο γράμμα είναι έκδη-

λη η ευγένεια του ανθυπολοχαγού Παύλου Μελά, ο οποί-

ος, όπως αναφέρει στην επιστολή του αυτή, συμβούλεψε

τους πρώτους Κρητικούς που στάλθηκαν στη Μακεδονία

πως “πολλάκις μία ελεημοσύνη ή γενναιοφροσύνη κάμνει

πολλά περισσότερα από εκατόν φόνους”. Ιδιαίτερα συγκι-

νητική είναι η επιστολή του μητροπολίτη Γερμανού προς

τον Ίωνα Δραγούμη, γαμπρό του Παύλου Μελά, στον οποίο

περιγράφει τα της κηδείας του πρωτομάρτυρα του Μακε-

δονικού Αγώνα, όπως τον αποκαλεί. Το γράμμα αυτό ο

μητροπολίτης Καστοριάς το υπογράφει με το ψευδώνυμο

Κώστας Γεωργίου.

Τη 26η Νοεμβρίου 1904

Κύριον Ίωνα Δραγούμην

Αθήνας

Φίλτατε αδελφέ, 

Μαθών ότι εφθάσατε εις Αθή-

νας, εν συγκινήσει ψυχής και φρι-

κτή δοκιμασία τεθλιμμένης καρ-

δίας υποβάλλω τη Υμετέρα Αγά-

πη θερμά συλλυπητήρια επί τη εθνι-

κή απώλεια του ενδόξου ήρωος,

ενθουσιώδους πατριώτου, πολυ-

κλαύστου αδελφού μου, πολυτί-

μου γαμβρού σου και πρωτομάρ-

τυρος της εθνικής παλιγγενεσίας.

Εγώ τον εθρήνησα και τον θρη-

νώ εισέτι απαρηγόρητος· φαντά-

ζομαι δε μακρόθεν οποία καται-

γίς φρικώδης ενέσκηψεν εις τον

δεδοξασμένον οίκον σας και ποί-

αν πληγήν κατήνεγκεν εις την τρυ-

φεράν σου καρδίαν η ανήκεστος

συμφορά. 

Αφού εμέ ουδείς δύναται να

παρηγορήση, εύχομαι θερμώς ο

Θεός των πατέρων ημών να ενι-

σχύση την τεθλιμμένην καρδίαν

σου και να παρηγορήση χήραν

και ορφανά εν τη φρικώδει δοκι-

μασία. 

Τα χρέη των συγγενών του αει-

μνήστου πρωτομάρτυρος είχον

το ατύχημα να εκτελέσω εγώ. Τη

23η του απαισίου μηνός μετέφε-

ρεν επί κραβάτου εις την πόλιν

ημών ο στρατός το ιερόν του πο-

λυκλαύστου μας εθνομάρτυρος.

Είναι αδύνατον να περιγράψω εν-

ταύθα την άληστον και ζοφώδη

εκείνην ψυχολογικήν στιγμήν. Μι-

κρού δειν έπιπτον λιπόθυμος εν

τω Διοικητηρίω και οι κρουνοί των

δακρύων μου προύδοσαν εις τους

πέριξ την ανεμοζάλην της κλονι-

σθείσης ψυχής μου. Συνελθών

εκ της αποτόμου σκοτιδινιάσεως

εζήτησα να ενταφιάσω το ιερόν

λείψανον του αειμνήστου μας μάρ-

τυρος.

Περί την δύσιν του ηλίου παρε-

δόθη μοι υπό των Αρχών, αλλά το

μεν ένεκα της παρελθούσης ώρας,

το δε θέλων να κερδίσω καιρόν

προς προετοιμασίαν ανάλογον

του μεγάλου ανδρός, κατέθεσα

τον σεπτόν νεκρόν εντός μικράς

βυζαντινής εκκλησίας κειμένης

απέναντι της Μητροπόλεως, δι’

όλης δε της νυκτός άγρυπνος δια-

μείνας εν τω οίκω επιστηθίου λα-

βόντος με παρ’ εαυτώ, όπως με

παρηγορήση, ητοίμασα νέον νε-

κρικόν κράβατον με επιστέγασμα

φέρον το σημείον του σταυρού

και το κλεινόν όνομά του, ητοίμα-

σα τον ένδοξον τάφον του εν τω

περιβόλω του βυζαντινού ναού

υπό δύο δενδρύλια απέναντι του

παραθύρου μου, τη δε επαύριον

Κυριακή, όρθρου βαθέως, περιέ-

δεσα τας μαρτυρικάς χείρας του

με εν μετάξινον μαντίλιον μου, κα-

τέθεσα επί του στήθους του εν

Ευαγγέλιον, ένα Σταυρόν και μίαν

εικόνα και πριν αρχίση η λειτουρ-

γία ετελέσαμεν την κηδείαν του()

πεπνιγμένος εν λυγμοίς ανέγνω-

σα τας ευχάς εντός του μητροπο-

λιτικού ναού και μη υπάρχοντος

εν αυτώ νεκροταφείου μετέφερα

ο ίδιος εις τον παρακείμενον πε-

ρίβολον του βυζαντινού ναού των

Ταξιαρχών το σεπτόν σκήνος του,

το κατέβρεξα με πύρινα δάκρυα

και απελθών έπεσα επί της στρω-

μνής μου, όπως θρηνώ τον αοί-

δημον ήρωα. Οι ιερείς καθ’ εκά-

στην ημέραν διετάχθησαν να εύ-

χωνται επί του τάφου του. Προ-

σωρινώς ανιδρύσαμε ευπρεπή

τάφον επί του οποίου φέγγει ο νε-

κρικός φανός, μέχρις ου ανατα-

τείλη η ημέρα καθ’ ην η πατρίς θα

ανεγείρη σύσσωμος επ’ αυτού το

αθάνατον της δόξης τρόπαιον.

Τη 22α τρέχοντος ετελέσθη αθο-

ρύβως μνημόσυνον, είθε δε η θεία

Πρόνοια να ευδοκήση μετ’ ου πο-

λύ να τελέσωμεν μνημόσυνον πάν-

δημον οι πάντες επί το αυτό. 

Δεν θα λησμονήσω επί της ζωής

τας οδυνηρά πικρίας, ας διήλθον

τας ημέρας αυτάς, εξακολουθώ

δε ευρισκόμενος νοερώς εν μέ-

σω υμών και συνοδυρόμενος υμίν. 

Απαρηγόρητος

Κώστας Γεωργίου

[Μητροπολίτης Καστοριάς Γερ-

μανός]

Ο Παύλος Μελάς με τη σύζυγό του Ναταλία, το γένος Δραγούμη. Ο διπλωμάτης, πολιτικός και συγγραφέας Ίων Δραγούμης.


