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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

Ο Μητροπολίτης Πολυανής και Κιλκισίου 

 Απόστολος Παπακωνσταντίνου (1924-2009) 

 

α. Τα παιδικά και νεανικά του χρόνια 

Ο Απόστολος Παπακωνσταντίνου γεννήθηκε στις 23 Απριλίου 1924 στον 

Αλμυρό Μαγνησίας. Ο πατέρας του Λυσίμαχος καταγόταν από τους Άνω Κοκωτούς 

της ίδιας περιοχής, ενώ η οικογένεια της μητέρας του, Δήμητρας Κορωναίου, ήταν 

ναυτικοί από τα Κύθηρα που εγκαταστάθηκε στον Αλμυρό την εποχή που είχε λιμάνι 

με εμπορική κίνηση. 

Η δύσκολη εγκυμοσύνη της μητέρας του και ο φόβος, μήπως χαθεί και το 

τέταρτο στη σειρά παιδί της, την οδήγησαν στο ιερό προσκύνημα του τοπικού Αγίου 

Αποστόλου του Νέου στο χωριό Άγιος Λαυρέντιος του Πηλίου, όπου επικαλέστηκε 

τη χάρη του, για να γεννηθεί το παιδί της και να του δώσει το όνομα του Νεομάρτυρα 

Αγίου. Γι’ αυτό τον λόγο στη μοναχική κουρά, 26 χρόνια αργότερα, και στις 

χειροτονίες που ακολούθησαν διατήρησε το όνομα του νεομάρτυρα Αγίου 

Αποστόλου του Νέου. Ακόμη και όταν οι Ζακυνθινοί του ζήτησαν πριν από την εις 

Επίσκοπον χειροτονία του να πάρει το όνομα του Αγίου Διονυσίου πολιούχου του 

νησιού, η μητέρα του υπενθύμισε το θαύμα που η ίδια έζησε με τη μεσιτεία του 

νεομάρτυρα Αποστόλου του Νέου και τον έφερε στη ζωή.  

Παρακολούθησε τα εγκύκλια γράμματα στον Βόλο, όπου μετακόμισαν οι 

γονείς του και τα τρία παιδιά τους Κωνσταντίνος, Αιμιλία και Απόστολος για 

επαγγελματικούς λόγους του πατέρα του. Το 1942, παρά τη δυσαρέσκεια των γονέων 

του, εγγράφηκε στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών κι έγινε δόκιμο 

μέλος της Ιεραποστολικής Αδελφότητας «Η Ζωή», όπου εργαζόταν, για να 

περατώσει τις σπουδές του. Με τη δυσλειτουργία των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων στην 

περίοδο της κατοχής,  πήρε το πτυχίο του το έτος 1948.  

Υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία στα  χρόνια του εμφυλίου στη Δυτική 

Μακεδονία, επιτελώντας παράλληλα κηρυκτικό και κατηχητικό έργο στους 

στρατιώτες και σε ομάδες νέων στα μετόπισθεν, στα Τρίκαλα, την Καστοριά και το 



Νεστόριο. Από αυτή την περίοδο πολλοί νεαροί μαθητές του κατέλαβαν αργότερα 

σπουδαίες θέσεις στην κοινωνία και διατηρούσαν πάντα μία αγαθή μνήμη από την 

παρουσία του και όσα τους δίδασκε.1 

 

β. Η είσοδος στις τάξεις του κλήρου 

Χειροτονήθηκε διάκονος από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Σπυρίδωνα Βλάχο 

το καλοκαίρι του 1950 και διορίστηκε Ιεροκήρυκας από την Ιερά Σύνοδο της 

Εκκλησίας της Ελλάδος στην Ιερά Μητρόπολη Σερβίων και Κοζάνης, ύστερα από 

αίτημα του τότε επιχωρίου Επισκόπου Κωνσταντίνου (Πλατή). Οι ανάγκες 

πνευματικής στήριξης των ακριτικών περιοχών ήταν πολύ έντονες, οι θεολόγοι 

κληρικοί σπάνιοι και γι αυτόν τον λόγο τότε και οι διάκονοι μπορούσαν να 

διοριστούν ως Ιεροκήρυκες. Όσον καιρό ήταν διάκονος, μέχρι το έτος  1954, 

επιτελούσε πλούσιο κηρυκτικό και κατηχητικό έργο. Επισκεπτόταν όλα τα χωριά της 

υπαίθρου με πολλές δυσκολίες στις μεταφορές στους κακοτράχαλους τότε δρόμους. 

Εκεί  οι κάτοικοι τον άκουγαν με ενδιαφέρον, αλλά και ο ίδιος άκουγε τον πόνο και 

τα προβλήματά τους. Μια βασική τους αγωνία ήταν η διαβίωση των παιδιών τους 

στην Κοζάνη και τα Σέρβια, όπου φοιτούσαν στο εξατάξιο σχολείο.  Όταν ο ίδιος τα 

επισκεπτόταν, όπως του είχαν ζητήσει οι γονείς τους, αντίκριζε παιδιά συσσωρευμένα 

σ’ ένα δωμάτιο, χωρίς συνθήκες υγιεινής με προβληματική διατροφή. Ενώ τα 

κορίτσια δεν είχαν καμία δυνατότητα να φοιτήσουν στην πόλη. Η εικόνα αυτή τον 

οδήγησε στη δημιουργία οικοτροφείων. Παράλληλα δαπανούσε τον υπόλοιπο χρόνο 

του στην ιστορική Βιβλιοθήκη της Κοζάνης, μελετώντας τους αρχαίους κλασικούς 

συγγραφείς και τους Πατέρες της Εκκλησίας. Το ανέκδοτο που κυκλοφορούσε ήταν 

ότι άνοιγε κι έκλεινε τη Βιβλιοθήκη μαζί με τον βιβλιοφύλακά της και μελετούσε 

μαζί με λίγους ακόμη νεαρούς που ετοιμάζονταν για ανώτερες σπουδές. 2 

Το φθινόπωρο του 1954 χειροτονήθηκε πρεσβύτερος από τον Μητροπολίτη 

Σερβίων και Κοζάνης Κωνσταντίνο στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου 

Κοζάνης. Πήρε το οφφίκιο του αρχιμανδρίτη και εξομολόγου κι έκτοτε αφιέρωσε 

όλον του τον χρόνο μέχρι το 1967 στη θεία λατρεία, στο κήρυγμα, την ιερά 

                                                           
1 Ανάμεσά τους δειγματοληπτικά αναφέρουμε τους Ομ. Καθηγητές του Α.Π.Θ. Γρηγόριο Ζιάκα 

(Νεστόριο) και Απόστολο Ζαφράκα (Τρίκαλα). 
2 Πρόκειται για τον Νικόλαο Π. Δελιαλή, εμβληματική μορφή της ιστορίας της Κοζάνης, τον Βασίλειο 

Φόρη μετέπειτα Διευθυντή του Ιδρύματος Τριανταφυλλίδη, τον Κωνσταντίνο Τζιαμπίρη μετέπειτα 

παιδίατρο και λιγοστούς ακόμη αναγνώστες. 



εξομολόγηση, τα κατηχητικά σχολεία και τα έργα υποδομής, οικοτροφεία, 

εντευκτήρια και κατασκηνώσεις. Όλα αυτά έγιναν με τον οβολό ή τις δωρεές 

ευλαβών κατοίκων της περιοχής, για την ποιμαντική προσέγγιση και τη συμβολή 

στην πνευματική ανόρθωση της κοινωνίας της εποχής.  

Ίδρυσε τέσσερα μαθητικά οικοτροφεία, δύο στην πόλη της Κοζάνης και δύο 

στα Σέρβια, για να μπορούν να φοιτούν απρόσκοπτα στο Γυμνάσιο μαθητές και 

μαθήτριες από τα χωριά της περιφέρειας. Οι μαθήτριες των οικοτροφείων του 

απέδιδαν πάντοτε την ευγνωμοσύνη τους, γιατί, αν δεν υπήρχαν τα οικοτροφεία, δεν 

θα μπορούσαν ποτέ να έχουν το πολύτιμο τότε Απολυτήριο Γυμνασίου και μια 

διαφορετική πορεία στη ζωή. Από το ίδιο ενδιαφέρον για τη μεταπολεμική νεολαία 

λειτούργησαν και σφύζοντα εντευκτήρια για τη δημιουργική απασχόληση των 

παιδιών στον ελεύθερο χρόνο τους καθώς και ορεινές κατασκηνώσεις.  

Στην εξομολόγηση διακρινόταν για το πνεύμα ευρύτητας και φιλανθρωπίας 

και στην προσωπική του ζωή για τη λιτότητα, την άοκνη εργατικότητα και την 

ευαισθησία για τους πάσχοντες. Ο μισθός του μοιραζόταν πάντοτε για τους ασθενείς, 

τους φυλακισμένους, τους χρεοφειλέτες και τους άπορους μαθητές.  

Το 1965 ο τότε Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης Διονύσιος Ψαριανός 

πρότεινε στον Ιεροκήρυκα της Επαρχίας του να γίνει Επίσκοπος. Εκείνος αρνήθηκε 

επίμονα, δηλώνοντας ότι επιθυμεί να παραμείνει στην Κοζάνη, για να συνεχίσει το 

έργο που επιτελούσε. Ύστερα από διαρκή επιμονή του επιχωρίου Επισκόπου και 

ικανού αριθμού συνοδικών Αρχιερέων μετά δύο χρόνια δέχτηκε να είναι υποψήφιος 

για τη χηρεύουσα από καιρό Ιερά Μητρόπολη Ζακύνθου, μετά την εκδημία του 

Μητροπολίτη Αλεξίου Ιγγλέση (+1966).  

 

γ. Μητροπολίτης Ζακύνθου (1967-1974) 

Χειροτονήθηκε Επίσκοπος στις 27 Ιουνίου του 1967 στην Αγία Ειρήνη 

Αθηνών, από τους τότε Μητροπολίτες Πατρών Κωνσταντίνο (Πλατή), Εδέσσης και 

Πέλλης Καλλίνικο (Πούλο)3 και Κερκύρας και Παξών Πολύκαρπο (Βαγενά). Στις 10 

Ιουλίου 1967 εγκαταστάθηκε στην Ιερά Μητρόπολη Ζακύνθου.  

Η αρχιερατεία του στη Ζάκυνθο χαρακτηρίστηκε από τη λιτότητα και την 

απλότητα του βίου του, την φιλανθρωπία του, για τους πάσχοντες και το ενδιαφέρον 

του για την προσέγγιση των νέων. 

                                                           
3 Αγιοκατατάχτηκε προσφάτως(Ιούνιος 2020)  από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. 



Από τις πρώτες φροντίδες του υπήρξε η δημιουργία Οικοτροφείων στο 

Καταστάρι και τη χώρα, για τους μαθητές και τις μαθήτριες από τα χωριά που 

φοιτούσαν στα εκεί Γυμνάσια ή τα φροντιστήρια, ώστε να βρίσκουν κατάλυμα και 

σίτιση. Στις αρχές της δεκαετίας του ’70, ίδρυσε Σχολή Κοπτικής και Ραπτικής για 

κορίτσια, με εξαιρετική απήχηση.  

Στο Λόγγο του Αγίου Διονυσίου, ένα παραθαλάσσιο εκκλησιαστικό κτήμα 

που ήταν προίκα της μητέρας του Αγίου Διονυσίου, γνώρισαν εξαιρετική άνθηση 

μαθητικές και φοιτητικές κατασκηνώσεις. Απευθύνονταν στους νέους της Ζακύνθου 

αλλά και σε νέους από την υπόλοιπη, κυρίως τη Βόρεια, Ελλάδα. Εκτός από τον 

ποιμαντικό στόχο, η επιθυμία του ήταν να επισκεφτούν οι νέοι το νησί, να γνωρίσουν 

την επτανησιακή παράδοση και να προσκυνήσουν το λείψανο του Αγίου Διονυσίου.  

Επόμενο βήμα υπήρξε η ίδρυση πολυδύναμου Πολιτιστικού Κέντρου για τη 

δημιουργική απασχόληση των νέων της εποχής εκείνης με εντευκτήρια, χώρους 

προβολών, διαλέξεων και βιβλιοθήκη. Πρόλαβε μόνον να το θεμελιώσει.  

 

δ.Τα δύσκολα χρόνια της εξορίας (1974-1991) 

Τον Ιούνιο του 1974 λίγο πριν από την εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο και 

την κατάρρευση της δικτατορίας, με την 3η και 7η Συντακτική της Πράξη εξέπεσε από 

τον μητροπολιτικό θρόνο της Ζακύνθου μαζί με άλλους ένδεκα Μητροπολίτες.4 Η 3η 

του αφαίρεσε αυθαίρετα το δικαίωμα να ποιμαίνει τη μητροπολιτική του Επαρχία και 

η 7η απαγόρευε οποιαδήποτε προσφυγή στο Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο, το 

Συμβούλιο της Επικρατείας (απαράδεκτον προσφυγής). Ομοίως του απαγορεύτηκε η 

παραμονή στο νησί  που ισοδυναμούσε με εξορία.   

Έζησε δεκαεπτά χρόνια εξόριστος στην Κοζάνη, στερημένος από το δικαίωμα 

να παρουσιαστεί μπροστά σε Συνοδικό ή και Διοικητικό Δικαστήριο, να του 

απαγγελθεί η κατηγορία, για την οποία του αφαιρέθηκε το δικαίωμα να ασκεί την 

εκκλησιαστική διοίκηση στη Ζάκυνθο, και τέλος η δυνατότητα να απολογηθεί. Το 

ίδιο συνέβαινε και με τους άλλους ένδεκα έκπτωτους Μητροπολίτες, ανάμεσα στους 

οποίους και ο τότε Πολυανής και Κιλκισίου Χαρίτων Συμεωνίδης.  

                                                           
4 Η πρόθεση ήταν να κηρυχθούν έκπτωτοι των θρόνων τους συνολικά 33 Ποιμενάρχες που είχαν 

εκλεγεί επί το πλείστον από το 1967 και εξής με τον τότε Πρόεδρο της Ιεράς Συνόδου τον 

Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο Κοτσώνη. Ανάμεσά τους και ο νεωστί (Ιούνιος 2020)  ανακηρυχθείς άγιος 

Καλλίνικος Εδέσσης. Η εισβολή στην Κύπρο ανέτρεψε την πορεία. 



Στα δύο πρώτα χρόνια της εξορίας δεν έπαιρνε μισθό, αρνούμενος να 

υπογράψει με τον δοτό τίτλο του «Μητροπολίτη Καλλινδού». Από το έτος 1976 και 

εξής μέχρι το 1991 έπαιρνε τα 2/3 του μισθού των εν ενεργεία Μητροπολιτών, 

υπογράφοντας ως «πρώην Ζακύνθου».  

Στην Κοζάνη διέμενε σε ένα κελί στο Οικοτροφείο Αρρένων, που ο ίδιος είχε 

ιδρύσει ως ιεροκήρυκας. Οι μισθοί του διατέθηκαν για φιλανθρωπικούς σκοπούς. 

Αγοράστηκε ένα διαμέρισμα στον Βόλο, το οποίο αποτέλεσε την περιουσία 

Ιδρύματος αναγνωρισμένου από το κράτος, με σκοπό να ενισχύεται ένας Ζακυνθινός 

φοιτητής στη διάρκεια των προπτυχιακών του σπουδών. Συνέβαλε στην ανέγερση 

Γηροκομείου στη γενέτειρά του, τον Αλμυρό, όπου σήμερα στεγάζεται το Κ.Α.Π.Η., 

και στην ανάπτυξη των κατασκηνώσεων στον Πτελεό Μαγνησίας, οι οποίες 

λειτουργούσαν με την ευλογία του τότε Μητροπολίτη Δημητριάδος Χριστόδουλου.  

Στην περίοδο της μακράς εξορίας ιερουργούσε σε δύο ιερούς Ναούς στην 

πόλη της Κοζάνης, με την άδεια του τότε Μητροπολίτη Κοζάνης Διονυσίου 

Ψαριανού και αφιέρωνε πολλή ώρα στη μελέτη νεώτερων θεολογικών και 

φιλοσοφικών συγγραμμάτων. 

Το διαρκές ενδιαφέρον για τους νέους και η αναζήτηση τρόπων, για να 

προσλάβουν το μήνυμα του Ευαγγελίου, στα τέλη της δεκαετίας του ’70 και εξής, τον 

οδήγησαν στη δημιουργία κατασκηνώσεων στον Πτελεό Μαγνησίας, με τη συνδρομή 

του Σωματείου «Στέγη Παιδιού Κοζάνης ο Άγιος Στυλιανός» και των συνεργατών 

του από τα χρόνια της διακονίας του στην Κοζάνη. Στη δεκαετία του ’80 που 

ακολούθησε τη μεταπολίτευση η αμφισβήτηση και η άρνηση για τη θρησκευτική 

πίστη ήταν έντονα φαινόμενα ανάμεσα σε πολλούς τότε εξεγερμένους νέους, που 

αναζητούσαν απαντήσεις στα καίρια ερωτήματα της ζωής σε ποικίλες ιδεολογίες. Η 

προσέγγισή τους δεν ήταν εύκολη και ο διάλογος μαζί τους ήταν επίμονος, επίπονος  

και υπομονετικός. Ο στόχος ήταν να συλλάβουν τη διαφορά της Αλήθειας που είναι ο 

Χριστός από τις υπόλοιπες προτάσεις για το νόημα της ζωής. Και η μέθοδος ήταν 

αλιευτική. Πολύ νωρίτερα από το κάλεσμα «ελάτε στην Εκκλησία, όπως είστε και με 

το σκουλαρίκι» του Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου,(1998) η εμφάνιση των νέων στον 

Πτελεό συχνά περιλάμβανε, όρθια μαλλιά «καρφάκια», σκουλαρίκια, πέτσινα γιλέκα 

και μαύρα μποτάκια μες στο κατακαλόκαιρο!   

Από τον Πτελεό πέρασαν γενιές κατασκηνωτών διαφόρων κοινωνικών 

τάξεων, για να ωφεληθούν από το φυσικό περιβάλλον, την ομαδική ζωή και τη φιλία 

με συνομηλίκους από όλη την Ελλάδα και από ξένες χώρες. Προ πάντων να 



ακούσουν για τον σταυρωμένο και αναστημένο Χριστό και να προσεγγίσουν το 

μυστήριο της Εκκλησίας με τη θεία Λατρεία. Την ημέρα της ενθρόνισης στο Κιλκίς 

πολλοί απ’ αυτούς που περίμεναν για να τον χαιρετήσουν ήταν τα πνευματικά του 

παιδιά από το 1950 έως το 1991. 

 

ε. Η αρχιερατεία στο Κιλκίς (1991-2009) 

Μέχρι το έτος 1991 το θέμα των δώδεκα έκπτωτων Μητροπολιτών παρέμενε 

ακόμη ανοικτό. Παρόλο που στη Μεταπολίτευση ακυρώθηκαν όλες οι διοικητικές 

πράξεις της Δικτατορίας και επέστρεψαν στις θέσεις τους όλοι όσοι είχαν βίαια 

απομακρυνθεί, στους δώδεκα Επισκόπους δεν δόθηκε το ίδιο δικαίωμα.  Παρέμενε 

ακόμη σε ισχύ το απαράδεκτον προσφυγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας 

Με νομοθεσία της Βουλής των Ελλήνων5 ακυρώθηκε το «απαράδεκτον», 

δηλαδή η αδυναμία να προσφύγουν στο Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο, και το 

1991 οι 12 Μητροπολίτες δικαιώθηκαν, άλλοι εν ζωή και άλλοι μετά θάνατον. Για 

λόγους εκκλησιαστικής οικονομίας ο Ιεράρχης δεν επέμενε να επιστρέψει στη 

Ζάκυνθο, από την οποία είχε απομακρυνθεί αναιτίως, εφόσον επί πολλά ήδη έτη ήταν 

τοποθετημένος εκεί άλλος Μητροπολίτης.6 Με απόφαση της Ιεράς Συνόδου της 

Εκκλησίας της Ελλάδος καταστάθηκε στην Ιερά Μητρόπολη Πολυανής και 

Κιλκισίου. Ο προκάτοχός του Μητροπολίτης Αμβρόσιος Στάμενας μετατέθηκε 

εκουσίως στη γενέτειρά του Νάξο, αφού συναίνεσε στη διχοτόμηση της Μητρόπολής 

του, για τη δημιουργία της προσωποπαγούς Μητροπόλεως Γουμενίσσης, κατά τις 

εκκλησιαστικές ανάγκες εκείνης της εποχής.  

Ο αοίδιμος Μητροπολίτης Πολυανής και Κιλκισίου Χαρίτων Συμεωνίδης 

(1912-1987) δικαιώθηκε μετά θάνατον, αφού είχε υπηρετήσει στη Μητρόπολη Κιλκίς 

στα δύσκολα κατοχικά και μεταπολεμικά χρόνια ως ιεροκήρυκας (1939-1965), 

αναπτύσσοντας πολύπλευρη δράση με συσσίτια, κατηχητικά σχολεία, εντευκτήρια 

και χορωδίες νέων, επισκέψεις στην παραμεθόριο περιοχή για την ενίσχυση του 

                                                           
5 Ν. 1816/1988 «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας για τη διαιτησία και 

άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 251/15-11-1988, τ. Α΄) και Ν. 1877/1990 «Τροποποίηση του ν. 1851/1989 και 

άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 28/9-3-1990, τ. Α΄). 
6 Πρόκειται για τον Παντελεήμονα Μπεζενίτη Μητροπολίτη Ζακύνθου (1977-1994), και μετέπειτα 

Αττικής (1994-2005), οπότε καθαιρέθηκε από τον θρόνο για ποινικά αδικήματα. Από το 2009-2012 

καθαιρέθηκε στις τάξεις των μοναχών, από όπου επανήλθε στην αρχιερωσύνη το 2012. Απέθανε από 

πνιγμό στη θάλασσα το 2014. 



φρονήματος των κατοίκων. Την ίδια δράση συνέχισε και ως Μητροπολίτης (1965-

1974).  

Η αρχιερατεία του Επισκόπου Αποστόλου Παπακωνσταντίνου στη 

Μητρόπολη Πολυανής και Κιλκισίου (1991-2009) χαρακτηρίστηκε από την 

αδιάλειπτη διακονία του λόγου, του θυσιαστηρίου και του ανθρώπου σε μια εποχή 

ποικίλων ερεθισμάτων και πολλαπλών επιλογών.7 Πάντα προσπαθούσε να 

ανταποκριθεί στις νέες ποιμαντικές ανάγκες και να σέβεται τους πολιτιστικούς 

κώδικες της κάθε εποχής.  

Οι αυξημένες σχολικές και εξωσχολικές ενασχολήσεις των μαθητών, η 

απουσία των φοιτητών για μεγάλα χρονικά διαστήματα, οι πολλαπλές μέριμνες των 

ώριμων ανθρώπων, η έλλειψη καταρτισμένων κληρικών, άφηναν ελάχιστα περιθώρια 

για άνθηση κατηχητικών σχολεία και κύκλων μελέτης Αγίας Γραφής, με ουσιαστικό 

προβληματισμό και δημιουργική σύγχρονη αναζήτηση.  

Για την πνευματική επικοινωνία με όλο το ποίμνιο της Επαρχίας κάθε 

Κυριακή ο Μητροπολίτης απέστελλε σύντομο γραπτό μήνυμα, στηριγμένο στην 

αποστολική ή ευαγγελική περικοπή. Στη θεία Λειτουργία για τους μαθητές των 

σχολείων εφάρμοσε με επιτυχία την ανάγνωση των ευχών στη νεοελληνική, η οποία 

προσείλκυε την προσοχή και το ενδιαφέρον των παιδιών και των καθηγητών τους. Η 

χρήση της νεοελληνικής σταμάτησε ύστερα από αυστηρές συστάσεις της Διαρκούς 

Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, ως απάδουσα προς την παράδοση της 

Εκκλησίας (1996). 

Στη Λεπτοκαρυά και στον Πτελεό λειτουργούσαν θερινές κατασκηνώσεις, 

που διαρκώς αναπτύσσονταν και ανανεώνονταν με νέες γενιές κατασκηνωτών. Ο 

Μητροπολίτης ήταν επί το πλείστον παρών με όραμα, ευχάριστη διάθεση και 

απεριόριστη αγάπη για τα παιδιά όλου του κόσμου. Από τις κατασκηνώσεις 

περνούσαν αναρίθμητα παιδιά κάθε καλοκαίρι. Εκτός από τους 400 νέους της 

μητροπολιτικής Επαρχίας κάθε καλοκαίρι φιλοξενούνταν επιπλέον διπλάσιοι από 

άλλες πόλεις της Ελλάδας και από χώρες του εξωτερικού. Στον Πτελεό 

φιλοξενήθηκαν από τους πρώτους νέοι που έστειλαν οι Ορθόδοξες Εκκλησίες της 

Ν.Α. Ευρώπης μετά την πτώση των ολοκληρωτικών καθεστώτων στη Βουλγαρία, 

Ρουμανία και Αλβανία. 

                                                           
7 Για τα ιδρύματα βλέπε εγκόλπιο Ιεράς Μητροπόλεως Πολυανής και Κιλκισίου 2004. 



Την επόμενη ημέρα της ενθρόνισής του, περιπατώντας μέσα στην πόλη του 

Κιλκίς διαπίστωσε πως δεν υπήρχε κανένα Ωδείο. Υπήρχαν μόνον μουσικές σχολές, 

που δεν πρόσφεραν ολοκληρωμένο κύκλο σπουδών. Γι αυτόν τον λόγο από τις 

πρώτες μέριμνές του ήταν η επισκευή ενός ερημωμένου νεοκλασικού κτηρίου 

ιδιοκτησίας της Μητρόπολης, όπου στεγάστηκε το Πολυάνειο Ωδείο,8 

αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Πολιτισμού. Το Ωδείο χορηγεί Πτυχία και 

Διπλώματα που εξασφαλίζουν επαγγελματική απορρόφηση.9 Το κτήριο στη δεκαετία 

του ’50 και του ’60 ήταν το εντευκτήριο των νέων, οι αίθουσες των κατηχητικών 

σχολείων και ο χώρος που προετοιμάζονταν οι ποικίλες ποιμαντικές εξορμήσεις στην 

πληγωμένη από τον εμφύλιο ακριτική περιοχή. Από το 1974 μέχρι το 1987, με 

αρκετά σημεία φθοράς και στέγη που επέτρεπε το νερό της βροχής να εισέρχεται στο 

κτήριο, στέγασε σε μία αίθουσα ασθενή τον σεβάσμιο γέροντα Χαρίτωνα Συμεωνίδη.  

Το 1993 με Προεδρικό Διάταγμα ξεκίνησε τη λειτουργία του το Πολυάνειο 

Ωδείο Κιλκίς με 33 μαθητές στην αρχή, που γρήγορα έφτασαν τους 300-400 κατά 

περιόδους, με όλες τις σχολές μουσικών οργάνων, παιδική χορωδία, ορχήστρα, σχολή 

και χορό βυζαντινών ιεροψαλτών. Παράρτημα του Πολυάνειου Ωδείου άρχισε να 

λειτουργεί από το 2000 και στον Άγιο Αθανάσιο. Για τη διαποίμανση αυτής της 

μεγάλης κωμόπολης της Επαρχίας, ο Μητροπολίτης έδειχνε ιδιαίτερο ποιμαντικό 

ενδιαφέρον, μετά την εκρίζωση του τότε Αρχιμανδρίτη Νικόδημου Τσαρκνιά (1993), 

ο οποίος εργαζόταν επί πολλά χρόνια μεθοδικά ως κληρικός της Μητρόπολης για την 

προσάρτηση του τμήματος αυτού στη σχισματική Εκκλησία των Σκοπίων.10   

Το Εκκλησιαστικό Λύκειο Κιλκίς «Κύριλλος-Μεθόδιος» ιδρύθηκε από την 

Πολιτεία το 1995, ύστερα από επίμονες παραστάσεις του Μητροπολίτη. Αρχικός του 

στόχος ήταν να αποκτήσει ο κλήρος της Επαρχίας και των γειτονικών ακριτικών 

                                                           
8 Το Πολυάνειο Ωδείο της Ιεράς Μητροπόλεως Κιλκίς είναι ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά 

εκπαιδευτήρια της χώρας και λειτουργεί στην πόλη του Κιλκίς. 

http://polyaneio.blogspot.com/search/label. 
9 Υ.Α. ΥΠΠΟ.ΚΑΤΕΧΝ/Δ/40839 (ΦΕΚ 765, τ. Β΄, 30-9-1993) «Χορήγηση άδειας ίδρυσης και 

λειτουργίας Ωδείου στην Ιερά Μητρόπολη Πολυανής και Κιλκισίου». 
10 Ο εν λόγω Αρχιμανδρίτης με επίπονους αγώνες του Μητροπολίτη Αποστόλου τελικά καθαιρέθηκε 

από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος για  στοιχειοθετημένα κανονικά παραπτώματα, αλλά 

εξακολουθεί μέχρι σήμερα να δραστηριοποιείται, ως ρασοφόρος, υπέρ των Σκοπιανών ποικίλων 

συμφερόντων. Ο ίδιος με ελεγκτικά κηρύγματα και σκοταδιστικές απειλές πνευματικής καταδίκης είχε 

σπείρει τον φόβο στο ποίμνιο, ενώ συγχρόνως αντλούσε πολλά χρήματα. Η διάβρωση του ποιμνίου 

ήταν χρόνια και άκρως προβληματική, σε εποχή ταραγμένων σχέσεων με τα Σκόπια λόγω των 

επεκτατικών τους βλέψεων. Οι οπαδοί του στην κωμόπολη παρέμεναν για καιρό αμετάπειστοι μέχρι 

που ο ίδιος σε τηλεοπτική εκπομπή δήλωσε δημοσίως για τις διασυνδέσεις του (2002). 

 https://www.youtube.com/watch?v =AuGPZM6jVpk&lc= UghIomdm 2DJxQ3g CoAEC  

http://polyaneio.blogspot.com/search/label
https://www.youtube.com/watch?v


περιοχών γενική παιδεία, εφόσον η φοίτηση στο τότε πλησιέστερο στον Βόλο 

σήμαινε για τους κληρικούς έξοδα και μακροχρόνια απουσία από τις ενορίες τους.11 

Μετεξελίχθηκε σε ένα εκκλησιαστικό σχολείο, στο οποίο εκτός από τους Έλληνες 

κάθε χρόνο φοιτούσαν κατά προσέγγιση 25 αλλοδαποί ορθόδοξοι νέοι από 36 

συνολικά χώρες, κατ’ αρχάς σε μία τάξη υποδοχής για τη διδασκαλία της ελληνικής 

γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού και στη συνέχεια στις τάξεις του Λυκείου ή 

επί το πλείστον στην Δ’ επιμορφωτική τάξη. Ο στόχος ήταν να καλλιεργηθεί η φιλία 

ανάμεσα στους νέους με συνδετικό κρίκο την πίστη στον Χριστό και τη γνώση της 

ελληνικής, της γλώσσας των Γραφών και των Αγίων Πατέρων. Το Λύκειο που 

γνώρισε οικουμενική ακτινοβολία στεγάστηκε στο παλαιό μαθητικό Οικοτροφείο της 

δεκαετίας του ’60 στον αυλόγυρο του Ιερού Ναού των Πεντεκαίδεκα Ιερομαρτύρων 

πολιούχων της πόλης. Το διδακτήριο και η εστία ανακαινίστηκαν πλήρως, χάρη στα 

έσοδα από προγράμματα θερινών μαθημάτων διδακτικής της ελληνικής σε 

συνεργασία της Μητρόπολης με την Επιτροπή για τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας 

και του πολιτισμού του Πανεπιστημίου Μακεδονίας12 και αποδέκτες κυρίως 

ομογενείς διδασκάλους της Παρευξείνειας διασποράς. Το Λύκειο έπαυσε να 

λειτουργεί ένα χρόνο μετά την εκδημία του εμπνευστή του.  

Λίγους μήνες μετά την ενθρόνισή του, φρόντισε με ιδιαίτερο ζήλο να 

λειτουργήσει το Γηροκομείο της Ι. Μητροπόλεως. Είχε ανεγερθεί και εξοπλιστεί από 

τον Μητροπολίτη Χαρίτωνα Συμεωνίδη το 1974. Έκτοτε παρέμεινε κλειστό. Το 1982 

παραχωρήθηκε για μια εικοσαετία στο κράτος και για ποικίλους λόγους παρέμενε 

ανενεργό. Όταν τέθηκε σε λειτουργία το 1992, επέστρεψε και πάλι στο κράτος, 

σύμφωνα με τις προηγούμενες συμφωνίες παραχώρησης.  

Η λειτουργία του «Ιδρύματος Στήριξης Πολύτεκνης Οικογένειας» 

αποφασίστηκε με Προεδρικό Διάταγμα το 1998, με σκοπό να ενισχύονται σε τακτά 

διαστήματα οι πολύτεκνες οικογένειες και όσες αποκτούν τρίτο παιδί. Η περιουσία 

του προερχόταν από τα έσοδα πενταόροφου κτηρίου που κτίσθηκε στον αυλόγυρο 

του Επισκοπείου με χορηγίες δωρητών και εκποίηση κτήματος που είχε αγοραστεί 

στον Πτελεό στα χρόνια της εξορίας με τους αναδρομικούς μισθούς.  

                                                           
11 Εγκόλπιο Ιεράς Μητροπόλεως 2007 «Ο ιερός κλήρος της Μητροπόλεως», όπου σχετική συνέντευξη 

του Μητροπολίτου.  
12https://docplayer.gr/57277130-Epitropi-gia-ti-diadosi-tis-ellinikis-glossas-kai-toy-ellinikoy-

politismoy.html σελ. 10. 

https://docplayer.gr/57277130-Epitropi-gia-ti-diadosi-tis-ellinikis-glossas-kai-toy-ellinikoy-politismoy.html
https://docplayer.gr/57277130-Epitropi-gia-ti-diadosi-tis-ellinikis-glossas-kai-toy-ellinikoy-politismoy.html


Ο «Ελάχιστος Αδελφός» ήταν ένα άλλο Ίδρυμα για τις ποικίλες ανάγκες των 

διαφόρων ευπαθών ομάδων της Επαρχίας, που απευθύνονταν στην Μητρόπολη και 

για τη στήριξη των υπόλοιπων Ιδρυμάτων της. Τα έσοδά του προέρχονταν από τα 

ενοίκια του δεύτερου κτηρίου που ανυψώθηκε και αυτό στον αυλόγυρο του 

Επισκοπείου.  

Η Ιερά Μητρόπολη για πολλά χρόνια και με επιμονή επιδίωκε την αναβίωση 

του τοπικού παραρτήματος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (Ε.Ε.Σ.) στο Κιλκίς. 

Εντέλει, τον Ιούλιο του 2003, ανασυγκροτήθηκε το Περιφερειακό Τμήμα του Ε.Ε.Σ. 

Κιλκίς, ενώ παράλληλα λειτούργησαν και ομάδες Εθελοντριών Αδελφών, 

οργανώθηκαν κύκλοι μαθημάτων Πρώτων Βοηθειών και δημιουργήθηκε ειδική 

Τράπεζα Αίματος στο Νοσοκομείο Κιλκίς για τις ανάγκες απόρων ενοριτών.  

Ο Ιεράρχης ποίμανε επί δεκαοκτώ έτη τη Μητρόπολή του, έως τις 27 

Σεπτεμβρίου 2009, οπότε και απεβίωσε ύστερα από καρδιακή δυσλειτουργία 

συνεπεία του χρόνιου διαβήτη. Η εξόδιος ακολουθία και η λιτανεία από τον 

Μητροπολιτικό Ναό έως τον Λόφο του Κιλκίς θύμιζε περιφορά Επιταφίου. 

Ενταφιάστηκε ύστερα από επιθυμία που είχε εκφράσει δημόσια στον περίβολο της 

Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Λόφου Κιλκίς, δίπλα στο οστεοφυλάκιο με την 

προτομή του μακαριστού προκατόχου του Μητροπολίτη Χαρίτωνα Συμεωνίδη, του 

οποίου το έργο συνέχισε προσαρμοσμένο στα δεδομένα και τις ανάγκες της εποχής 

του. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


