
ιδιαιτέρως στη Σκοτίνα ως Μέγας Ευεργέτης. 
Η προτομή του βρίσκεται στην κεντρική Πλα-
τεία της Άνω Σκοτίνας, αλλά και στην Μυτι-
λήνη.  

Ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρεί-
ας κ. κ. Καλλίνικος στο διάστημα που υπήρξε 
Μητροπολίτης Μυτιλήνης αλλά και ως Πα-
τριάρχης συνέβαλε οικονομικά με τα κάτωθι 
και υπήρξε Μέγας Ευεργέτης  

 Σχολεία Δημογεροντίας Μυτιλήνης (Υπήρξε 
Αρχιέφορος της εκπαίδευσης στην Μυτιλήνη την 
περίοδο της τουρκοκρατίας). 

 Ιερόν Νοσοκομείο Βοστάνειο (μαζί με τον 
έμπορο Βοστάνη από τα Πάμφιλα Λέσβου) του ο-
ποίου υπήρξε και πρόεδρος από 1843-1858) 

 Ιερός Ναός Αγίου Θεράποντα προκυμαία Μυτιλήνης, μοναδικός στην αρχι-
τεκτονική του δομή στον ορθόδοξο χώρο και στολίδι της Μυτιλήνης, έργο του Μυ-
τιληναίου Αργύρη Αδαλή μαθητού του Ερνέστο Τσίλλερ. 

 Έκτισε με χρήματά του το Επισκοπικό Μέγαρο στον Άνω Χάλικα της Μυτι-
λήνης, ο οποίος έμεινε γνωστός ως ο πύργος του Δεσπότη και σήμερα δεν υπάρχει. 

 Ιερός Ναός Παναγίας Αγιάσσου Λέσβου. 

 Ιερά Μονή Λειμώνος στην Λέσβο και το Σχολείο που διατηρούσε για τους 
γύρω Οικισμούς. 

 Καθεδρικό Ιερό Ναό του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας (μαζί με το Βαρώνο 
Τοσίτσα από το Μέτσοβο). 

 Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Άνω Σκοτίνας. 

 Σχολείο Σκοτίνας (για το οποίο εκτός απο το κτίριο σώζονται και οι κατά 
καιρούς επιστολές του προς την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου Λιτοχώρου, προς την 
Επισκοπή Πλαταμώνος αλλά και προς την Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης μέσα 
από τις οποίες έδιδε οδηγίες για την ορθή διαχείριση του κληροδοτήματος του. 

 Επίσης ανέλαβε να σπουδάσει πάρα πολλά άπορα παιδιά αναλαμβάνοντας 
όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις όπως λ.χ ο μετέπειτα ακαδημαϊκός Δημήτριος 
Βερναρδάκης από την Μυτιλήνη. 

 Τέλος ανέλαβε εξ ολοκλήρου το κόστος ανοικοδόμησης της πόλεως της 
Μυτιλήνης μετά από τους σεισμούς του 1867 χωρίς να κάνει διακρίσεις σε χριστια-
νούς και μουσουλμάνους κερδίζοντας έτσι την αγάπη όλων. 

 Εξαγοράζει από τον Τούρκο χότζα την τοποθεσία Μουρταζάτικα, την οποία 
είχε αρπάξει ο χότζας του Πλαταμώνα 

 Δίνει στον χότζα 500 λίρες και αφιερώνει την τοποθεσία στην Εκκλησία του 
χωριού την Κοίμηση της Θεοτόκου "Ίνα εσοδεύει προς συντήρησιν" 

 
 

 

Γιά τό μῆνα     Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο   2 0 2 0    προγραμματίστηκαν: 
 
 

    1/1/2020   ΤΕΤ.     Περιτομή τοῦ ΧΡΙΣΤΟΥ  Βασιλείου τοῦ Μεγ.  Θεία Λειτουργία 7 π.μ. 

      5/1/2020  ΚΥΡ. Προφ. Μιχαίου, Ὁσίων Τατιανῆς &Φωστηρίου  Θεία Λειτουργία 7 π.μ. 
      6/1/2020  ΔΕΥΤ.         ΤΑ  ΑΓΙΑ  ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ  Θεία Λειτουργία 7 π.μ. 
      7/1/2020  ΤΡ. Σύναξις τοῦ Ἁγ. Προφ. Προδρόμου  Θεία Λειτουργία 7 π.μ. 
  12/1/2020   ΚΥΡ. Πρεσβ. Βασιλείου Σολόφσκυ, Τατιανῆς Διακ. Θεία Λειτουργία  7 π.μ. 
  17/1/2020   ΠΑΡ. Ὁσίου Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου Θεία Λειτουργία  6 π.μ. 

Του Ἁγ. Ἀντωνίου θα Λειτουργήσουμε το «κάθισμα» (Παρεκκλήσι) τοῦ Παραρτήματος    . 

 

17/1  18/1/2020     ΠΑΡ.  ΣΑΒ.    Ἀθανασίου τοῦ Μεγάλου      ’’ΑΓΡΥΠΝΙΑ’’         8  μ.μ.    


  19/1/2020   ΚΥΡ. Μάρκου Ἐπισκ. Ἐφέσου τοῦ Εὐγενικοῦ Θεία Λειτουργία  7 π.μ. 
                                                                . 

.  23/1/2020 ΠΕΜ.             Ὁ σ ί α ς    Ξ έ ν η ς τῆς ἐν Ρώμῃ     Ἐσπερινός  5 μ.μ 
& τῶν δὐο θεραπενίδων αὐτῆς 

   24/1/2020 ΠΑΡ.               Μικρή πανήγυρις (Παρεκκλησίου)       Θεία Λειτουργία  7 π.μ.  . 
.                                                      
. 

  26/1/2020 ΚΥΡ.  Ἱερομ Ἀνανίου, Πέτρου δεσμοφ. & τῶν συν αὐτοῖς  Θεία Λειτουργία  7 π.μ. 

  30/1/2020 ΠΕΜ.           Ἁγίων ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ  Θεία Λειτουργία  7 π.μ. 
      

«Σημείωση» 
Συχνά στο παρεκκλήσι μας τελούνται αγρυπνίες, Θεία Λειτουργία, ακολουθίες, & άλλες 

εκδηλώσεις οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο μηνιαίο προγραμματισμό μας. 
Όσοι επιθυμείτε να ενημερώνεστε γι αυτές με SMS, παρακαλούμε ζητήστε το. 

                            . 

Πατριάρχης Αλεξανδρείας Καλλίνικος 

Ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας Καλλίνικος κατά κόσμον Κωνσταντίνος 
Κυπαρίσσης γεννήθηκε στο χωριό Σκοτίνα της Πιερίας τον Μάιο του 1800, 
γόνος μεγάλης εκκλησιαστικής οικογένειας με αδιάλειπτη παρουσία στην 
Εκκλησία από το 16ο αιώνα έως σήμερα.     

Σε ηλικία επτά ετών έχασε τη μητέρα του και ανέλαβε την επιμέλειά 
του κάποια θεία του μοναχή Σωσάννα, η οποία εμόναζε σε κάποιο μετόχι 
της Μονής Ολυμπιωτίσσης Ελασσώνος. Νεαρός ακόμη, το 1818, εκάρη μο-
ναχός στο μοναστήρι της Ολυμπιωτίσσης στην Περιοχή της Ελασσώνας, 

 

Ἔτος 27ον      Φύλλον 280ον 

 

Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ    2 0 2 0 
  

 

 
 

 
 

 

www.agloukasippokr.gr    2132088417  (Email): pbklukas@yahoo.gr 
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https://el.wikipedia.org/wiki/1867
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CF%8E%CE%BD%CE%B1
http://www.agloukasippokr.gr/


όπου και τελείωσε την εγκύκλιό του 
μόρφωση και στη συνέχεια σπούδασε 
στη Θεολογική Σχολή της Τσαριτσάνης 
στην οποία και δίδασκε ο μέγας Οικο-
νόμος ο εξ Οικονόμων από την οποία 
αποφοίτησε το 1817.  

  

 Το 1829 χειροτονήθηκε Πρε-
σβύτερος και εστάλη στις Σέρρες για 
την μετακομιδή των λειψάνων ενός 
μοναχού στο εκεί μετόχι κοιμηθέντος 
μοναχού της Μονής Ολυμπιωτίσσης. Ο 
οικείος Μητροπολίτης εντυπωσιάστη-
κε από την μόρφωσή του, αλλά και 
από την εν γένει παράστασή του και 
τον κράτησε κοντά του χειροτονώντας 
τον Πρεσβύτερο στη Μονή Σπαρμού 

Ελασσώνας και αργότερα Πρωτοσύγκελο. Τον Ιούνιο του 1829 ο Πορφύ-
ριος εξελέγη Μητροπολίτης Μυτιλήνης και παρέλαβε μαζί του τον Καλλί-
νικο ως Πρωτοσύγκελο. Το 1830 στάλθηκε από τους Πατέρες στη Δράμα 
ως τοποτηρητής του κτήματος που κατείχε εκεί η Μονή Σπαρμού Το 1839 
ο Μητροπολίτης Μυτιλήνης Πορφύριος τον έστειλε στην Κωνσταντινού-
πολη προκειμένου να εξηγήσει τους λόγους της μη αποδοχής της εκλο-
γής του Πορφυρίου ως Μητροπολίτου Κρήτης. Αφού επιτυχώς διεκπε-
ραίωσε την αποστολή του προσελήφθη στην υπηρεσία του Μητροπολί-
του Κυζίκου Ανθίμου, ο οποίος τον Μάιο του 1841 εξελέγη Οικουμενικός 
Πατριάρχης. Τότε ο Καλλίνικος προσελήφθη στην Πατριαρχική αυλή ως 
Μέγας Πρωτοσύγκελος.  

Στις 15 Αυγούστου 1843 μετά τον θάνατο του Πορφυρίου χειρο-
τονήθηκε επίσκοπος και αναλαμβάνει Μητροπολίτης Μυτιλήνης. Ως Μη-
τροπολίτης Μυτιλήνης αναμόρφωσε το Οικογενειακό δίκαιο, έκτισε με 
δαπάνες του τον Ιερό Ναό του Αγίου Θεράποντα και ξανάκτισε την Εκ-
κλησία της Παναγίας της Αγιάσου, ενίσχυσε ποικιλοτρόπως τα Φιλαν-
θρωπικά καταστήματα της Μητροπόλεως του (Σχολεία, Βοστάνειο Νοσο-
κομείο κλπ.). Τον Μάρτιο του 1853 εξελέγη Μητροπολίτης Θεσσαλονί-
κης.  

Τον Φεβρουάριο του 1858 εξελέγη στο δεύτερο τη τάξη Πατριαρ-
χείο ως Πατριάρχης Αλεξανδρείας. Ως Πατριάρχης Αλεξανδρείας έκτισε με 
δικές του δαπάνες τον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην γενέ-
τειρά του, το σχολείο που διατηρείται ακόμη και σήμερα, ενώ αγόρασε με 
δικές του δαπάνες όλο το χωριό από τους Τούρκους και άφησε ισόβιο 
κληροδότημα στην Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου Λιτοχώρου από 300 ο-
θωμανικές λίρες για τη μισθοδοσία των δασκάλων. Επίσης με δική του 
δαπάνη σπούδασαν οι Δημήτριος Βερναρδάκης από τη Μυτιλήνη και ο Ι-
ωάννης Ολύμπιος από τη Σκοτίνα. Είχε την τιμή να φέρει τα άμφια του 
μαρτυρικού Οικουμενικού Πατριάρχη Γρηγορίου του Ε΄.  

Προσπάθησε ανεπιτυχώς να επιφέρει την ένωση με την Κοπτική Εκ-
κλησία, ενώ συνέβαλε καθοριστικά στη Λύση του «Λειμωνιακού ζητήμα-
τος».  

 

Τὸ Λειμωνιακὸ ήταν ἕνα πολυσύνθετο πρόβλημα, ποὺ εκδηλώθηκε στὴν 
ἐκπαιδευτική, ἐκκλησιαστική, πολιτική, οἰκονομικὴ καὶ κοινωνικὴ ζωὴ τῆς 
ἐπαρχίας Μηθύμνης, τὴν ὁποία καὶ ἐπηρέασε σημαντικά. Αφορούσε τόσο τὴ δια-
χείριση τῆς περιουσίας τῆς πλούσιας μονῆς Λειμῶνος όσο και τὶς βασικὲς 
ἁρμοδιότητες ποὺ διεκδίκησε ἡ ἀστικὴ τάξη μέσῳ τῶν δημογεροντιῶν στη διαδι-
κασία τῆς ἐκπαίδευσης. Συνέπεια ἡ δημιουργία ἔντασης ἀνάμεσα στὶς κοινοτικὲς 
ἀρχὲς καὶ τὸν μέχρι τότε ἀποκλειστικὸ φορέα τῆς ἐκπαιδευτικῆς διαδικασίας, τὴν 
Ἐκκλησία. Ένταση, ἡ ὁποία δὲν εἶχε σχέση μόνο μὲ τὴν διοργάνωση, ἀλλὰ καὶ το 
περιεχόμανο τῆς ἐκπαίδευσης, μιὰ καὶ οἱ καταρρακτωδῶς διαδιδόμενες ἰδέες τοῦ 
Διαφωτισμοῦ ἀπαιτοῦσαν καὶ τὴν ἀναδιάρθρωση τοῦ σχολικοῦ προγράμματος.  

«Ἡ ἐπίτευξη τῆς ἰσορροπίας ἀνάμεσα στὸν ὀρθόδοξο στοχασμὸ καὶ τὴν 
ἀνθρωπιστικὴ (οὐμανιστικὴ) σκέψη θὰ ἀποτελέσει τὸ κύριο πρόβλημα αὐτῆς τῆς περιό-
δου» (π. Γεώργιος ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ, Τουρκοκρατία, σ. 136) 

 
Στις 24 Μαΐου 1861 παραιτήθηκε του θρόνου για λόγους υγείας, 

ενώ σε εκλογή για την ανάδειξη Οικουμενικού Πατριάρχη Κωνσταντινου-
πόλεως πλειοψήφησε παρά την θέλησή του και δεν δέχτηκε τον θρόνο.  

Πέθανε στη Μυτιλήνη στις 12 Ιουλίου του 1889 και η κηδεία του έ-
γινε δημοσία δαπάνη κατόπιν εντολής του Σουλτάνου. Αξιοσημείωτο βέ-
βαια είναι ότι κατα την κηδεία εκπροσωπήθηκαν όλες οι πολιτικές, οικονο-
μικές, στρατιωτικές, και προξενικές αρχές της νήσου Μυτιλήνης ενώ τιμές 
στον νεκρό Πατριάρχη απέδωσαν ένας Λόχος του Οθωμανικού Στρατού και 
ένας ελληνικός λόχος σημάδι και αυτό της τιμής και της αναγνώρισης που 
απολάμβανε και στις δυο πλευρές του Αιγαίου, και για την ιστορία ουδέ-
ποτε πριν και μετά δεν τιμήθηκε έτσι Έλληνας και δη Κληρικός. Τιμάται ιδι- 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%92%CE%B5%CF%81%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%9F%CE%BB%CF%8D%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%9F%CE%BB%CF%8D%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%AC%CF%81%CF%87%CE%B7%CF%82_%CE%93%CF%81%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%95%CE%84
https://el.wikipedia.org/wiki/1861
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/1889

