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Η σχισματικΗ ΕκκλΗσια τῶν σκοπιῶν
και το μαρτύριο τού αρχιΕπισκοπού 

αχριδοσ ιῶαννού
l Τοῦ Μιχαήλ  Γ. Τρίτου
      Καθηγητοῦ καί Κοσμήτορα τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

σχισματική Ἐκκλησία τῶν σκο-
πίων1  ἱδρύθηκε τό 1958 μέ πλή-
ρη περιφρόνηση τῶν βασικῶν 
ἀρχῶν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλη-
σιολογίας, μέ πρόταξη ἐθνοφυ-
λετικῶν σκοπιμοτήτων καί σκο-
πομοτήτων καί παρά τήν ἀντί-

δραση τῆς σερβικῆς Ἐκκλησίας καί σύνολης τῆς 
Ὀρθοδοξίας2.

περιλαμβάνει στούς κόλπους της τό μεγαλύ-
τερο μέρος τοῦ σημερινοῦ πληθυσμοῦ τῆς χώρας. 
σέ σύνολο 2.200.000 κατοίκων, οἱ Ὀρθόδοξοι (σκο-
πιανοί, Βούλγαροι, σέρβοι, Ἕλληνες-Βλαχόφωνοι-
σαρακατσαναῖοι), ἀνερχόμενοι σέ 1.600.000. οἱ 
ὑπόλοιποι, ἀνερχόμενοι σέ 600.000, εἶναι μου-
σουλμάνοι (Ἀλβανοί, τοῦρκοι, ρῶμοι). Ὑπάρχουν 
ἀκόμη 10.000 καθολικοί-οὐνῖτες, οἱ ὁποῖοι κα-
τοικοῦν στίς πόλεις σκόπια, στρώμνιτσα, Γευγελῆ 

Ο μαρτυρικός  Αρχιεπίσκοπος Αχρίδος Ιωάννης

1 Γιά τήν Ἐκκλησία τῶν Σκοπίων βλέπε: D. Slijepevic, Pitanie 
Makedonske Pravoslavne Crkve u Jugoslaviji, Munchen 1959 (= Τό 
ζήτημα γιά τήν Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία στή Μακεδονία καί ἡ Γιου-
γκοσλαβία). Ἀθαν. Ἀγγελοπούλου, «Τό αὐτοκέφαλον τῆς ”Μακε-
δονικῆς„ Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῶν Σκοπίων», ΔΣΒ 15 (1967), σς. 

47-64. Τό μακεδονικό ἐκκλησιαστικό ζήτημα, Μόναχο 1969. Τό 
νόημα τῶν ἀντιπαλοτήτων ἔναντι τοῦ αὐτοκεφάλου τῆς Ὀρθοδό-
ξου Ἐκκλησίας τῆς Μακεδονίας, Σκόπια 1970. Τό ἱστορικό ὑπό-
βαθρο γιά τό αὐτοκέφαλο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Μακε-
δονίας, Σκόπια 1972. Ἑλεονώρας Ναξίδου, Ἐκκλησία καί ἐθνική 
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καί μπόγνταντσι.
σύμφωνα μέ τόν καταστατικό χάρτη, ὁ ὁποῖος 

ψηφίστηκε τό 1994, ἡ Ἐκκλησία τῶν σκοπίων 
ἀποτελεῖται ἀπό δέκα μητροπόλεις, τίς ἑξῆς:
1. μητρόπολη σκοπίων. Ἕδρα τά σκόπια. Ἀρχιε-
πίσκοπος Ἀχριδῶν ὁ κ. στέφανος, ὁ ὁποῖος ἐκλέ-
χθηκε τό 1999.
2. μητρόπολη πρεσπῶν καί πελαγονίας. Ἕδρα τά 
Βιτώλια (μοναστήρι). τοποτηρητής ὁ μητροπολί-
της αὐστραλίας καί νέας Ζηλανδίας, κ. πέτρος.
3. μητρόπολη μπρεγκάλνιτσα. Ἕδρα τό στήπ. 
μητροπολίτης ὁ κ. Ἀγαθάγγελος, πρώην βοηθός 
Ἐπίσκοπος τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου 
σκοπίων κ. μιχαήλ.
4. μητρόπολη Βέλεσκυ καί ποβαντάρσκυ. Ἕδρα 
τά Βελεσσά. μητροπολίτης ὁ κ. Ἰωάννης, πρώην 
βοηθός Ἐπίσκοπος τοῦ μητροπολίτου πρεσπῶν 
καί πελαγονίας, ἑλληνομαθής, ὑποψήφιος διδά-
κτωρ τῆς Θεολογικῆς σχολῆς τοῦ πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης.
5. μητρόπολη πόλοσκο-κουμάνοσκα. προσωρινή 
ἕδρα τά σκόπια. μητροπολίτης ὁ κ. κύριλλος.

6. μητρόπολη ντέμπαρσκο καί κίτσεφσκα. Ἕδρα 
ἡ Ἀχρίδα. μητροπολίτης ὁ κ. τιμόθεος.
7. μητρόπολη στρούμνισκα. Ἕδρα ἡ στρώμνιτσα. 
μητροπολίτης ὁ κ. ναούμ, ἑλληνομαθής, πρώην 
ἀδελφός τῆς Ἱερᾶς μονῆς Γρηγορίου τοῦ Ἁγίου 
Ὄρους. 
8. μητρόπολη Ἔβροπσκα (Εὐρώπης). προσωρινή 
ἕδρα τά σκόπια. μητροπολίτης ὁ κ. Γκόραζντ.
9. μητρόπολη Ἀμέριτσκο-κανάτζσκα (Ἀμερικῆς 
καί καναδᾶ). προσωρινή ἕδρα τά σκόπια. τοπο-
τηρητής ὁ Ἀρχιεπίσκοπος στέφανος.
10. μητρόπολη αὐστραλίας. Ἕδρα ἡ μελβούρνη. 
μητροπολίτης ὁ κ. πέτρος.

Ἡ Ἐκκλησία τῶν σκοπίων εἶναι χωρισμένη 
ἀπό τό κράτος. Ὀ χωρισμός εἶναι φιλικός. τό κρά-
τος σέβεται τήν Ἐκκλησία, τῆς ἐπέστρεψε τήν 
ἐκκλησιαστική περιουσία καί τήν ἐνισχύει ποικι-
λοτρόπως. δεῖγμα τῶν καλῶν σχέσεων Ἐκκλησί-
ας-πολιτείας εἶναι τό γεγονός ὅτι στήν ἐνθρόνιση 
τοῦ νέου Ἀρχιεπισκόπου στεφάνου, πού ἔγινε 
τόν Ὀκτώβριο τοῦ 1999 στόν ἱστορικό ναό τῆς τοῦ 
Θεοῦ σοφίας Ἀχρίδος, παρέστη σύμπασα ἡ πολι-

ἰδεολογία ἀπό τήν Ἀρχιεπισκοπή τῆς Ἀχρίδος μέχρι τήν ἵδρυση 
τῆς αὐτοκέφαλης «Μακεδονικῆς Ἐκκλησίας», Θεσσαλονίκη 1988. 
Ἰωαν. Ταρνανίδη, Ἱστορία τῆς Σερβικῆς Ἐκκλησίας, Θεσσαλονίκη 
1988. Ἡ ἱστορία τῆς Μακεδονικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, Σκό-
πια 1989. Ἱστορικές βάσεις γιά τό αὐτοκέφαλο τῆς μακεδονικῆς 
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, Σκόπια 1990. Ἀθαν. Ἀγγελοπούλου, Ὁ κό-
σμος τῆς Ὀρθοδοξίας στά Βαλκάνια σήμερα, Θεσσαλονίκη 1992. 
Ἰωαν. Ταρνανίδη, Στά βόρεια τῆς Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 1992. 

Ἠλία Κ. Μάρκου, «Μακεδονική Ἐκκλησία», τό αὐτοδημιούργημα 
τῶν Σκοπίων. Ὁ ρόλος τοῦ Πάπα καί τῆς Οὐνίας, Πριζρένη 1994. 
Μιχαήλ Γ. Τρίτου, Ἡ «Μακεδονική» Ἐκκλησία τῶν Σκοπίων, Ἰωάν-
νινα 1999, καί Δημ. Β. Γόνη, Ἱστορία τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν 
Βουλγαρίας καί Σερβίας, Ἀθήνα 1999.
2 Ἀθαν. Ἀν. Ἀγγελοπούλου, Τό Μακεδονικό Ζήτημα. Ἡ ἐκκλησι-
αστική-ἱστορικοκανονική ἄποψη ἀπό τό 1944 μέχρι σήμερα, ἐν 
Ἱεροσολύμοις 1988, σ. 111.

Οι αποτελούντες τη Σύνοδο της σχισματικής Εκκλησίας των Σκοπίων. (Βλ. τα ονόματά 
τους στο κείμενο)
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τειακή καί πολιτική  ἡγεσία. 
οἱ κληρικοί τῆς Ἐκκλησίας τῶν σκοπίων ἀνέρ-

χονται στούς τετρακόσιους καί συντηροῦνται ἀπό 
τίς εἰσφορές τῶν πιστῶν. Ἐκπαιδεύονται στή Θεο-
λογική σχολή τοῦ ἁγίου κλήμεντος σκοπίων, τῆς 
ὁποίας ἡ ἔνταξη ἐπίκειται στό ἐκεῖ κρατικό πα-
νεπιστήμιο. οἱ καθηγητές τῆς Θεολογικῆς σχολῆς 
εἶναι πτυχιοῦχοι τῆς Θεολογικῆς σχολῆς Βελιγρα-
δίου, μέ μεταπτυχιακές σπουδές στή δύση. 

Ξεχωριστή θέση στήν Ἐκκλησία τῶν σκοπί-
ων κατέχουν τά μοναστήρια της, τά ὁποῖα τά τε-
λευταῖα χρόνια στελεχώνονται μέ μοναχούς καί 
μοναχές. στή μητρόπολη σκοπίων λειτουργοῦν 
τά μοναστήρια παναγίας μάτκα μέ 10 μοναχές 
καί Ἁγίου νικήτα μέ 2 μοναχούς. στή μητρόπο-
λη στρώμνιτσας στή Βόντοτσια, ὑπάρχει ἡ Ἱερά 
μονή τοῦ Ἁγίου λεοντίου μέ 15 μοναχούς καί τῆς 
παναγίας Βελιούσα  μέ 20 μοναχές. Ἐπίσης στή 
μητρόπολη ντέμπαρσκο-κίτσεφσκα λειτουργεῖ 
ἡ ἱστορική μονή τοῦ Ὁσίου ναούμ μέ ἕναν μονα-
χό καί ἡ μονή τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου μπιγκόρσκυ μέ 
10 μοναχούς.

τό μεγαλύτερο προσκύνημα τῆς Ἐκκλησίας 
τῶν σκοπίων εἶναι ἡ Ἱερά μονή τοῦ Ἁγίου ναούμ3. 
πλῆθος πιστῶν προσέρχεται καθ᾿ ὅλη τή διάρκεια 
τοῦ ἔτους στήν Ἱερά μονή, γιά νά προσκυνήσει 
τόν χαριτόβρυτο τάφο τοῦ Ὁσίου καί νά πάρει τή 
χάρη του. Ἡ πανήγυρη τοῦ Ὁσίου ναούμ μετατέ-
θηκε ἀπό τήν 23η δεκεμβρίου στήν 20ή Ἰουνίου, 
μέ εἰδική πράξη τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀχριδῶν Ἰω-
άσαφ κατά τόν μάϊο τοῦ 17454. Ἡ μετάθεση τῆς 
ἑορτῆς ἔγινε, ἐπειδή συνέπιπτε παραμονές τῶν 
χριστουγέννων, ἀλλά καί λόγῳ τῆς κακοκαιρίας 
πού ἐπικρατεῖ αὐτή τήν περίοδο στήν Ἀχρίδα.

μετά τή δημιουργία τοῦ κράτους τῶν σκοπί-
ων, καθώς καί τήν ἐπίσημη ἀναγνώρισή του ἀπό 
τή διεθνή κοινότητα, κρίθηκε ἀναγκαῖο νά δοθεῖ 
μιά λύση καί στό ἐκκλησιαστικό πρόβλημα, ἀφοῦ 
κατά τόν ἱερό Φώτιο «τά ἐκκλησιαστικά ταῖς πολι-

τικαῖς ἐπικρατείαις καί διοικήσεσι συμμεταβάλ-
λεσθαι εἴωθεν»5, πού σημαίνει ὅτι ἡ ἐκκλησια-
στική διοίκηση ἀλλάζει σύμφωνα μέ τίς πολιτικές 
διοικητικές μεταβολές. 

Γιά τήν ἐπίλυση αὐτοῦ τοῦ ἀκανθώδους προ-
βλήματος πραγματοποιήθηκαν ἀπό τό 1999 μέχρι 
τό 2002, πέντε διμερεῖς ἐπαφές μεταξύ ἐκπροσώ-
πων τοῦ πατριαρχείου τῆς σερβίας καί τῆς σχι-
σματικῆς Ἐκκλησίας τῶν σκοπίων στό Βελιγράδι, 
στήν κωνσταντινούπολη, στό μπιγκόρσκι, στό 
κάλενιτς καί στή Βόντοτσα, χωρίς κανένα ἀποτέ-
λεσμα. 

στήν προσπάθεια ἀνευρέσεως λύσεως παρε-
νέβη καί τό οἰκουμενικό πατριαρχεῖο, τό ὁποῖο 
ὅρισε διαμεσολαβητή τόν Ἀρχιεπίσκοπο τιράνων 
καί πάσης Ἀλβανίας κ. Ἀναστάσιο.

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀλβανίας ἐπισκέφθηκε 
τά σκόπια τόν Ἀπρίλιο τοῦ 2002 καί κατέστησε 
σαφές στόν ἐκεῖ Ἀρχιεπίσκοπο κ. στέφανο, ὅτι ἡ 
ἔξοδος ἀπό τήν ἀπομόνωση περνάει ἀπό τό σερβι-
κό πατριαρχεῖο6. Ὁ κ. Ἀναστάσιος κατώρθωσε νά 
ἐπαναφέρει στό τραπέζι τῶν διαπραγματεύσεων 
τίς δύο πλευρές. Ἡ συνάντηση ἔγινε στήν πόλη νίς 
τῆς σερβίας τήν 17η μαΐου 2002.

τήν ἀντιπροσωπεία τῆς σερβικῆς Ἐκκλησίας 
ἀποτελοῦσαν: Ὁ μητροπολίτης μαυροβουνίου 
καί παραθαλασσίας Ἀμφιλόχιος καί οἱ Ἐπίσκο-
ποι νύσσης Εἰρηναῖος, μπάτσκας Εἰρηναῖος καί 
Βρανίων παχώμιος. Ἀπό τήν πλευρά τῆς Ἐκκλη-
σίας τῶν σκοπίων μετεῖχαν ὁ μητροπολίτης 
αὐστραλίας καί νέας Ζηλανδίας πέτρος, ὁ μη-
τροπολίτης ντέμπαρσκο-κίτσεφσκα τιμόθεος 
καί ὁ μητροπολίτης στρούμνισκα ναούμ. Ὡς σύμ-
βουλοι καί γραμματεῖς τῶν Ἐπιτροπῶν, πῆραν 
μέρος ὁ πρωθιερεύς καθηγητής πρέντραγκ πού-
ζοβιτς καί ὁ πρωτοδιάκονος καθηγητής ράτομιρ 
Γκροζντανόσκι.

οἱ συνομιλίες διεξήχθηασν σέ πνεῦμα κα-
τανοήσεως καί ἀδελφικῆς ἀγάπης. τά δύο μέρη 

3 Γιά τή μονή τοῦ Ὁσίου Ναούμ βλέπε: Τά μνημεῖα τοῦ πολιτι-
σμοῦ στή Μακεδονία, Σκόπια 1980. Θρύλοι καί παράδοση γιά τόν 
Ἅγιο Ναούμ, Σκόπια 1990. Ὁ Ἅγιος Ναούμ Ὀχρίδος, Σκόπια 1995. 
Ὁ Ἅγιος Ναούμ Ὀχρίδος, Σκόπια 1997. Ὁ Ἅγιος Ναούμ Ὀχρίδος, 
ὁ θαυματουργός, 1997. 
4 Heinrich Gelzer, Der Wiederaufgefundene Kodex des hl. 
Klemens und andere auf den Patriarchat Achrida bezugliche 
Urkundenssammlungen, Leipzig 1903, σ. 46.
5 Φωτίου, «Ἐπιστολαί, Β́ , Τῷ Νικολάῳ Πάπᾳ τῆς πρεσβυτέρας 
Ρώμης», PG 102, 613 C.
6  Ἐφημ. Τό Βῆμα, Κυριακή 19-5-2002, σ. Α 42.
7 Ὁ ἰσχυρισμός τῶν σκοπιανῶν ἱστορικῶν ὅτι ἡ Ἐκκλησία τους 
ἀποτελεῖ συνέχεια τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀχρίδος στερεῖται ἱστο-
ρικῶν ἐρεισμάτων γιά τούς ἑξῆς λόγους:
α. Ἡ Ἀρχιεπισκοπή Ἀχρίδος δέν ὑπῆρξε ποτέ ἐθνική Ἐκκλησία, 
ἀφοῦ δέν ταυτίστηκε μέ τήν πολιτική ὑπόσταση κανενός σλαβι-
κοῦ κράτους.
β. Δέν ἦταν ποτέ αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία, ἀφοῦ δέν ἱδρύθηκε μέ 

ἀπόφαση ἐκκλησιαστικῆς συνόδου, ἀλλά μέ αὐτοκρατορική 
ἐντολή, ἡ ὁποία δέν ἐπικυρώθηκε ποτέ ἀπό τό Οἰκουμενικό  Πα-
τριαρχεῖο, ἀλλά ἀναγνωρίσθηκε de facto.
γ. Ἡ Ἀρχιεπισκοπή Ἀχρίδος δέν εἶχε τήν ὀνομασία «μακεδονική», 
ἀφοῦ ποτέ δέν εἶχε μακεδονικό χαρακτῆρα. Τό ποίμνιό της ἦταν 
μεικτό: ἑλληνικό, βουλγαρικό, σερβικό. Ὅπως προκύπτει ἀπό 
τούς τίτλους καί τίς ὑπογραφές τῶν Ἀρχιεπισκόπων της, ὅλοι 
τους, πλήν τοῦ Ἰωάννου, ἦσαν Ἕλληνες καί προωθοῦσαν τήν ἑλλη-
νική γλώσσα καί παιδεία.
δ. Ἀλλά καί γεωγραφικά, μόνο μικρό τμῆμα τοῦ σημερινοῦ κρα-
τικοῦ μορφώματος τῶν Σκοπίων περιλαμβανόταν στήν Ἀρχιεπι-
σκοπή Ἀχρίδος. Τό μεγαλύτερο μέρος της τόσο γεωγραφικά ὅσο 
καί πληθυσμιακά ξεπερνοῦσε κατά πολύ τά μικρά δικαιοδοσιακά 
ὅρια τῆς σχισματικῆς Ἐκκλησίας τῶν Σκοπίων. Πλήν τῆς πόλεως 
καί μικρῆς περιοχῆς γύρω ἀπ᾿ αὐτήν, τό ὑπόλοιπο καί μεγαλύτε-
ρο μέρος τῆς τότε Ἀρχιεπισκοπῆς, ἀνήκει σήμερα στίς Ἐκκλησί-
ες Βουλγαρίας, Σερβίας, Ἀλβανίας καί Ἑλλάδος. Βλ. Ἑλεονώρας 
Ναξίδου, Ἐκκλησία καί ἐθνική ἰδεολογία ἀπό τήν Ἀρχιεπισκο-
πή Ἀχρίδος μέχρι τήν ἵδρυση τῆς αὐτοκέφαλης «Μακεδονικῆς 
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ὑπέγραψαν προσχέδιο συμφωνίας, μέ τό ὁποῖο 
λύνονταν δύο βασικά προβλήματα, ὅπως τό ὄνομα 
καί τό καθεστώς στήν πΓδμ. συγκεκριμένα, συμ-
φωνήθηκε νά ὀνομαστεῖ ἡ Ἐκκλησία τῶν σκοπίων 
Ἀρχιεπισκοπή Ἀχρίδος7 καί νά τῆς δοθεῖ εὐρεία 
αὐτονομία. 

τό πλῆρες κείμενο τοῦ προσχεδίου ἔχει ὡς 
ἑξῆς:

«Nis 17η Μαῒου 2002
Σχέδιο συμφωνίας ἀποκαταστάσεως ἐκκλησια-

στικῆς ἑνότητος.
Ἡ σερβική Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, τό πατρι-

αρχεῖο πεκίου, λαμβάνοντας ὑπόψιν τίς πραγμα-
τικές, πνευματικές καί ποιμαντικές ἀνάγκες καί 
τίς ἀποφάσεις τῆς Ἁγίας Ἀρχιερατικῆς συνόδου 
τῆς σερβικῆς Ἐκκλησίας, μέ τίς ἀποφάσεις ἀρ. 
47/1958, 6/1959 καί 17/6/1956, ἀναγνωρίζει εὐρεία 
ἐκκλησιαστική ἀνεξαρτησία, δηλ. τήν εὐρύτε-
ρη ἐκκλησιαστική αὐτονομία στίς ὑπάρχουσες 
ἐπαρχίες τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς πΓδμ,  
δηλ. τήν Ἀρχιεπισκοπή Ἀχρίδος καί τή διασπορά 
της, ἀφήνοντας τό πρόβλημα τῆς τελικῆς ἐπιλύ-
σεως σύμφωνα μέ τήν κανονική τάξη τῆς Ὀρθοδό-
ξου Ἐκκλησίας, σέ μιά μελλοντική πανορθόδοξο 
συμφωνία τῆς ὁλομέλειας τῆς Ἐκκλησίας ἐν Ἁγίῳ 
πνεύματι.

οὐσιαστικά τό σχέδιο συμφωνίας σημαίνει τά 
ἑξῆς:
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 γε-
νικῶς ἰσχύουσα κανονική τάξη τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλη-
σίας 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 ἑνό-
τητος μέ τίς λοιπές τοπικές Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες.
4. Ὁ Προκαθήμενος θά ἀποκαλεῖται Μακαριώτατος 
καί θά φέρει λευκό ἐπανωκαλύμμαυκο μέ λαμπρό 
σταυρό.
5. Ὁ Πατριάρχης Σερβίας ἐπιβεβαιώνει τή χειροτονία 
τοῦ Προκαθημένου, τελώντας μαζί του τη θεία Λει-

τουργία.
6. Ὁ Πατριάρχης Σερβίας ἤ ὁ ἀναπληρωτής του συμ-
μετέχει στήν τελετή ἐνθρονίσεως μαζί μέ τούς Ἱεράρ-
χες τῆς ὡς ἄνω Ἐκκλησίας.
7. Κατά τη θεία Λειτουργία στη φράση «ἐν πρώτοις 
μνήσθητι...» ὁ Προκαθήμενος μνημονεύει τόν Πατρι-
άρχη τῆς Σερβίας καί στή Μεγάλη Εἴσοδο μπορεῖ νά 
μνημονεύσει τούς Προκαθημένους τῶν λοιπῶν Ὀρθο-
δόξων Ἐκκλησιῶν. Οἱ ἐπαρχιοῦχοι Ἀρχιερεῖς καί οἱ βο-
ηθοί Ἐπίσκοποι μνημονεύουν τό ὄνομα τοῦ Προκα-
θημένου.
8. Ὁ Προκαθήμενος ἤ ὁ ἀναπληρωτής του συμμετέ-
χει στήν παρασκευή καί τόν καθαγιασμό τοῦ Ἁγίου 
Μύρου μέ τόν Πατριάρχη τῆς Σερβίας σέ ἔνδειξη τῆς 
ἑνότητος ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι.
9. Ὁ Πατριάρχης τῆς Σερβίας ἐνημερώνει τό Οἰκουμε-
νικό Πατριαρχεῖο καί τίς λοιπές Ὀρθόδοξες Ἐκκλησί-
ες. Τήν ἴδια ἐνημέρωση μπορεῖ νά κάνει καί ὁ Προκα-
θήμενος μέ δικά του εἰρηνικά γράμματα.
10. Ἡ Ἁγία Ἀρχιερατική Σύνοδος ἀποφασίζει γία τήν 
ἵδρυση νέων καί τήν ἀναδιοργάνωση παλαιῶν Ἐπαρ-
χιῶν καί ἐνημερώνει γἰ  αὐτό ἐπίσημα τό Πατριαρχεῖο 
τῆς Σερβίας.
11. Σέ περίπτωση δίκης ἑνός Ἐπισκόπου ἤ σέ περί-
πτωση 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 Ἀρχιε-
ρατική Σύνοδο τῆς ὡς ἄνω Ἐκκλησίας.
13. Κατά τό συλλείτουργο μέ τόν Ἀρχιεπίσκοπο Πε-
κίου, Μητροπολίτη Βελιγραδίου καί Καρλοβικίου καί 
Πατριάρχη τῶν Σέρβων, ὁ Προκαθήμενος στέκεται ἐκ 
δεξιῶν του. 
14. Σύμφωνα μέ τήν ἀρχαία ἐκκλησιαστική παράδο-
ση καί τήν ἱστορική πρακτική, τό ὄνομα τῆς ὡς ἄνω 
Ἐκκλησίας εἶναι «Ἀρχιεπισκοπή Ἀχρίδος». Ἡ Ἀρχιεπι-
σκοπή Ἀχρίδος δύναται, ἀκολουθώντας τήν καθιερω-
μένη πρακτική, νά χρησιμοποιεῖ τό ὄνομα, τό ὁποῖο, 
μέχρι τώρα χρησιμοποιεῖ γιά τήν ἐσωτερική ἐπίσημη 
ἐπικοινωνία μέ τό Πατριαρχεῖο Πεκίου.
15. Γιά τόν ἴδιο λόγο, ὁ Προκαθήμενος ἐπισήμως φέ-
ρει τόν τίτλο Ἀρχιεπίσκοπος Ἀχρίδος καί Μητροπολί-
της Σκοπίων καί ὁ παρών τίτλος μπορεῖ νά χρησιμο-
ποιεῖται για ἐσωτερικές ὑποθέσεις.
16. Ἡ ὡς ἄνω Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία συμμετέχει σέ 

Ἐκκλησίας», Θεσσαλονίκη 1988. Ἰωάν. Ταρνανίδη, Ἱστορία τῆς 
Σερβικῆς Ἐκκλησίας, Θεσσαλονίκη 1988. Τοῦ ἴδιου, Στά βόρεια 
τῆς Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 1992. Τοῦ ἴδιου, Οἱ «κατά Μακε-
δονίαν Σκλαβηνοί». Ἱστορική πορεία καί σύγχρονα προβλήματα 
προσαρμογῆς, Θεσσαλονίκη 2001. Τοῦ ἴδιου, Ἡ Ἀρχιεπισκοπή 

Ἀχρίδας ἀνάμεσα στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο καί στό σλαβικό 
κόσμο, Θεσσαλονίκη 2002. Ἀθαν. Ἀγγελοπούλου, Ὁ κόσμος τῆς 
Ὀρθοδοξίας στά Βαλκάνια σήμερα, Θεσσαλονίκη 1992, καί Δημ. 
Β. Γόνη, Ἱστορία τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν Βουλγαρίας καί Σερ-
βίας, Ἀθῆναι 1992. 
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ὅλες τίς πανορθόδοξες διασκέψεις, ἑορτασμούς καί 
συσκέψεις καί μέ τήν εὐλογία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πα-
τριαρχείου μπορεῖ νά παίρνει μέρος στίς συνάξεις τῶν 
Προκαθημένων τῶν αὐτοκεφάλων καί αὐτονόμων 
Ἐκκλησιῶν.
17. Μέ τό πνεῦμα τῶν ἀποφάσεων αὐτῶν ἐπιδιώ-
κεται ἡ ἐναρμόνιση τῶν κανονισμῶν πού ἀφοροῦν 
τή συμφωνία γιά τήν ἀποκατάσταση τῆς κανονικῆς 
ἑνότητος»8.

δυστυχῶς, τό σχέδιο αὐτό, τό ὁποῖο θά ἔδι-
δε λύση στό ὑφιστάμενο πρόβλημα, ὕστερα ἀπό 
ἔντονες πιέσεις τῶν ἐθνικιστικῶν κύκλων τῶν 
σκοπίων, ἀπορρίφθηκε ἀπό τήν Ἱερά σύνοδο τῆς 
Ἐκκλησίας τῶν σκοπίων (συνεδρίαση τῆς 21ης 
Ἰουνίου 2002) μέ τήν αἰτιολογία ὅτι ἡ ὑλοποίησή 
του θά ἰσοδυναμοῦσε οὐσιαστικά μέ τήν κατάργη-
ση τοῦ ὀνόματος καί τῆς αὐτονομίας τῆς Ἐκκλη-
σίας.

Ὁ μητροπολίτης Βέλεσκυ καί ποβαντάρσκυ 
Ἰωάννης διεφώνησε μέ τήν ἀπόφαση τῆς συνό-
δου τῆς σχισματικῆς Ἐκκλησίας τῶν σκοπίων· 
ὑποστήριξε ὅτι ἡ ἀπόφαση τοῦ νίς εἶναι ἡ μόνη, ἡ 
ὁποία μπορεῖ νά βγάλει τήν Ἐκκλησία τῶν σκοπί-
ων ἀπό τό ἀδιέξοδο καί νά τῆς δώσει τή δυνατότη-
τα κοινωνίας μέ τίς λοιπές Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες. 
Ἡ πρότασή του δέν ἔγινε δεκτή καί ὁ ἴδιος ἐπανέ-
φερε τή μητρόπολή του στούς κόλπους τῆς μη-
τρός Ἐκκλησίας τῆς σερβίας, ἡ ὁποία τόν δέχθηκε 
σέ λειτουργική καί κανονική κοινωνία9.

Ἡ Ἐκκλησία τῶν σκοπίων ἐπελήφθη τοῦ θέ-
ματος καί στη συνεδρία τῆς 6ης Ἰουλίου 2002 
(πράξη 161) κήρυξε ἔκπτωτο τόν Ἰωάννη. τόν ἐξέ-
βαλε βίαια ἀπό τό μητροπολιτικό μέγαρο καί τή 

μονή Ἁγίου Γεωργίου νεγότινο, ὅπου εἶχε ἐγκατα-
σταθεῖ προσωρινά μέ τούς μοναχούς του καί ὅρισε 
τοποτηρητή τῆς μητροπόλεως τόν μητροπολίτη 
ντέμπαρσκο καί κίτσεφσκα τιμόθεο10.

σ᾿ αὐτή τήν ἀντικανονική πράξη τῆς Ἱερᾶς συ-
νόδου τῆς Ἐκκλησίας τῶν σκοπίων ἀντέδρασε ἡ 
Ἱερά σύνοδος τῆς σερβικῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία 
τήν 23η σεπτεμβρίου 2002 ὅρισε τόν μητροπολί-
τη Ἰωάννη11 Ἔξαρχο τοῦ πατριαρχείου τῆς σερ-
βίας «γιά ὅλες τίς Ἐπισκοπές τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς 
Ἀχρίδος, μέ ὅλα τά τυπικά λειτουργίας καί τό 
ἐκκλησιαστικό τελετουργικό καί μέ τήν παρα-
τήρηση ὅτι ἡ παρούσα ἀπόφαση τίθεται σέ ἰσχύ 
μέχρι τῆς ἐπαναφορᾶς τῆς κανονικῆς τάξεως, στά 
πλαίσια τοῦ αὐτονόμου καθεστῶτος τῆς Ἀρχιεπι-
σκοπῆς Ἀχρίδος...»12. τονίστηκε ἐπίσης τό αὐθαί-
ρετο τῆς ἐκπτώσεως τοῦ μητροπολίτου Ἰωάννου, 
ἡ ὁποία ἔγινε «ἄνευ οἱασδήποτε κρίσεως καί ἀντί-
θετα μέ τό σύνολο τῶν κανονικῶν παραδόσεων 
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας»13. Ἐντύπωση προ-
καλεῖ τό γεγονός ὅτι τήν ἔκπτωση τοῦ μητροπο-
λίτου Ἰωάννου συνυπέγραψαν καί οἱ ἄλλοι τρεῖς 
μητροπολίτες τῆς Ἐκκλησίας τῶν σκοπίων: ὁ 
ντέμπαρσκο καί κίτσεφσκα τιμόθεος, ὁ αὐστρα-
λίας καί νέας Ζηλανδίας πέτρος καί ὁ στρούμνι-
σκα ναούμ. αὐτοί, ὡς ἐκπρόσωποί της, συνυπέ-
γραψαν ἰδιοχείρως τό προσχέδιο συμφωνίας, στήν 
πόλη νίς14.

στό ἴδιο ἔγγραφο τό πατριαρχεῖο τῆς σερβί-
ας κατηγορεῖ τήν Ἱερά σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας 
τῶν σκοπίων καί τά κρατικά ὄργανα γιά τήν ἀπά-
δουσα στούς ἱερούς κανόνες καί τά στοιχειώδη 
ἀνθρώπινα δικαιώματα ἄσκηση βίας σέ βάρος τοῦ 
μητροπολίτου Ἰωάννου15.

8 Ἀρχεῖο Σερβικοῦ Πατριαρχείου (τοῦ λοιποῦ ΑΣΠ), φάκ. «Μακε-
δονική» Ἐκκλησία.
9 Ἐφημ. «Χριστιανική», 17-6-2002, σ. 1. Πρβλ. Ἐφημ. «Ἐλεύθερος 
Τύπος», 26-6-2002, σ. 8.
10 Ὁ Ἐπίσκοπος Νίς Εἰρηναῖος, μέ δηλώσεις του στό ραδιοφω-
νικό σταθμό Β92 τοῦ Βελιγραδίου, τόνισε ὅτι αὐτή ἡ κίνηση τῆς 
Ἐκκλησίας τῶν Σκοπίων μπορεῖ νά ἑρμηευθεῖ ὡς ἄρνησή της 
νά συνεχίσει τίς διαβουλεύσεις  της μέ τή σερβική Ἐκκλησία. Ὁ 
ἴδιος, σχολιάζοντας τόν τρόπο, μέ τόν ὁποῖο ὁ Μητροπολίτης Ἰω-
άννης ἀναγκάσθηκε νά ἐγκαταλείψει τήν ἕδρα του, εἶπε: «Εἶναι 
ἔγκλημα νά ἐπιστρατεύονται ἔνοπλοι ἀστυνομικοί γιά τήν ἀπο-
μάκρυνσή του. Προφανῶς κάποιοι ἄνθρωποι ἐκμεταλλεύονται 
τά προβλήματα τῆς Ἐκκλησίας, γιά νά ἀποκομίσουν ὄφελος σέ 
ἄλλους τομεῖς ....». Καί κατέληξε: «Ἡ ἀπόφαση γιά καθαίρεση τοῦ 
Μητροπολίτου Ἰωάννου προκάλεσε ἔκπληξη στό Βελιγράδι. Κα-
νένας δέν περίμενε νά συμβεῖ κάτι τέτοιο. Ὁ ἀποκλεισμός του 
ἀπό τήν Ἐκκλησία σημαίνει  καί τή διακοπή τῶν διαβουλεύσεων». 
Βλ. ἐφημ. «Ὀρθόδοξος Τύπος», 19-7-2002.
11 Ὁ Μητροπολίτης Ἰωάννης (Vraniskoski) γεννήθηκε τήν 28η 
Φεβρουαρίου 1966 στά Βιτώλια (Μοναστήρι), ὅπου τελείωσε 
μέ ἄριστα τό Γυμνάσιο καί τό μαθηματικό Λύκειο. Μετά τήν 
ἐκπλήρωση τῆς στρατιωτικῆς του θητείας, φοίτησε στό Τμῆμα 
Μηχανικῶν τοῦ Πανεπιστημίου Σκοπίων. Τό θέμα τῆς πτυχιακῆς 
του ἐργασίας ἦταν: «Ἡ ἰδέα τοῦ σχεδίου καί ἡ ἀνάλυση τῆς κα-
τασκευῆς ἀπό μπετόν τοῦ ἱεροῦ ναοῦ Προφήτη Ἠλία Καναδᾶ». 
Παράλληλα μέ τήν ἐργασία του, ὡς πολιτικοῦ μηχανικοῦ στή 

Μητρόπολη Πρεσπῶν καί Πελαγονίας, φοίτησε στή Θεολογική 
Σχολή Βελιγραδίου, ὅπου ἔκανε μεταπτυχιακές σπουδές στόν 
Τομέα τῆς Συστηματικῆς Θεολογίας. Τό 1995 ἦρθε στήν Ἑλλάδα. 
Ἐκπονεῖ διδακτορική διατριβή στή Θεολογική Σχολή τοῦ Α.Π.Θ. 
μέ θέμα: «Ἡ ἑνότης τῆς Ἐκκλησίας καί τά σύγχρονα ἐκκλησιαστι-
κά προβλήματα». 
Τήν 7η Φεβρουαρίου ἐκάρη μοναχός καί ἀμέσως χειροτονήθηκε 
διάκονος. Τήν 8η Φεβρουαρίου 1998 χειροτονήθηκε πρεσβύτε-
ρος καί τήν 19η Ἰουλίου 1998 Ἐπίσκοπος μέ τόν τίτλο τῆς πάλαι 
ποτέ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Ντρεμβίστας (Dremvitski). Το-
ποθετήθηκε ὡς Βικάριος Ἐπίσκοπος τὴς Ἐπαρχίας Πρεσπῶν 
καί Πελαγονείας. Μεταξύ τῶν δραστηριοτήτων του ὑπῆρξε ἡ 
ἀναστήλωση τοῦ ἱστορικοῦ καθεδρικοῦ ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου 
Βιτωλίων (Μοναστηρίου). Τήν 10η Νοεμβρίου 2000 ἐκλέχθηκε 
Μητροπολίτης Βέλεσκυ-Ποβαντάρσκυ (Βελεσσῶν καί Παρα-
βαρδαρίου). Ὑπῆρξε ὁ μοναδικός Μητροπολίτης τῆς Ἐκκλησίας 
τῶν Σκοπίων, ὁ ὁποῖος ἀνταποκρίθηκε θετικά στήν πρόσκληση 
τοῦ Σέρβου Πατριάρχου Παύλου, γία κανονική καί λειτουργική 
κοινωνία μέ τή σερβική Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Τήν 23η Σεπτεμ-
βρίου 2002 ὁρίστηκε ἀπό τήν σερβική Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία 
Ἔξαρχος τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς  Ἀχρίδος καί τήν 25η Δεκεμβρίου 
2003, Πρόεδρος τῆς σχηματισθείσης Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἀρχι-
επισκοπῆς αὐτῆς. 
12 ΑΣΠ, ὅ.π.
13 Ὅ.π.
14 Ὅ.π.
15 Ὅ.π.
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Γιά ὅλους τούς ἀνωτέρω λόγους, ἡ Ἱερά σύνο-
δος τοῦ πατριαρχείου τῆς σερβίας κήρυξε ἄκυρη 
τήν ἀπόφαση τῆς Ἐκκλησίας τῶν σκοπίων καί 
ἀνεγνώρισε τόν μητροπολίτη Ἰωάννη κανονικό 
μητροπολίτη τῆς Ἱερᾶς μητροπόλεως Βέλεσκυ-
ποβαντάρσκυ16.

Ἡ Ἐκκλησία τῆς σερβίας στό τέλος τοῦ ἱστο-
ρικοῦ αὐτοῦ ἐγγράφου, καλεῖ γιά ἄλλη μιά φορά 
τήν Ἐκκλησία τῶν σκοπίων σέ διάλογο ἀγάπης. 
τήν παρακαλεῖ, μάλιστα, νά ἀποκαταστήσει τόν 
μητροπολίτη Ἰωάννη στή μητρόπολή του17.

Ἡ πράξη αὐτή τοῦ πατριαρχείου τῆς σερβίας 
προκάλεσε θύελλα διαμαρτυριῶν στά σκόπια. 
Ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς πΓδμ σλόμποταν 
τσάσουλε προειδοποίησε ὅτι οἱ παραδοσιακά 
καλές διμερεῖς σχέσεις τῆς χώρας του μέ τη σερβία 
εἶναι δυνατόν νά ἐπηρεασθοῦν, ἐάν τό Βελιγράδι 
δέν λάβει μέτρα γιά τή διευθέτηση τοῦ ἐκκλησια-
στικοῦ ζητήματος. τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν τῆς 
σερβίας ἀπάντησε ὅτι τά ἐκκλησιαστικά ζητήμα-
τα πρέπει νά ἐπιλύονται χωρίς τήν παρέμβαση τῆς 
πολιτικῆς ἡγεσίας18.

στήν ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς συνόδου τῆς Ἐκκλη-
σίας τῆς σερβίας ἀντέδρασε καί τό κόμμα VMRO-
DPMNE τοῦ ἀπερχόμενου  πρωθυπουργοῦ λι-
ούπτσκο Γκεοργκιέφσκι, μέ ἀνακοίνωση ὅτι «ἡ 
σερβική Ἐκκλησία ἐπιχειρεῖ νά ὑποβάλλει παλαιά 
σενάρια γιά τήν ἄρνηση τῆς ὑπάρξεως μακεδονικῆς 
ταυτότητος»19. 

νέα κρίση προέκυψε στό ὑφιστάμενο πρό-
βλημα τήν 20ή Ἰουλίου 2003, ὅταν ὁ μητροπολί-
της Ἰωάννης, ἐνῶ τελοῦσε τό μυστήριο τοῦ βαπτί-
σματος στόν ἱερό ναό Ἁγίου δημητρίου Βιτωλίων, 
ἡ Ἀστυνομία τόν συνέλαβε. τόν προφυλάκισε γιά 
πέντε ἡμέρες καί μέ τήν κατηγορία τῆς αὐθαιρέ-
του εἰσόδου στό ναό τόν ὁδήγησε σέ δίκη τήν 31η 
Ὀκτωβρίου 2003. τοῦ ἐπεβλήθη ποινή ἑνός ἔτους 
φυλάκιση μέ ἀναστολή δύο ἐτῶν, ὑπό τήν προϋ-
πόθεση ὅτι στό διάστημα αὐτό δέν θά ὑποπέσει 
σέ παρεμφερές ἀδίκημα. Ἐναντίον τῆς ἀποφάσε-
ως ἀσκήθηκε ἔφεση20.

Ἡ Ἱερά σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς σερβίας, 

στήν προσπάθειά της νά βοηθήσει στήν ἐπίλυση 
τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ προβλήματος τῶν σκοπίων 
σέ κανονικές ἐκκλησιολογικές βάσεις, ὕστερα ἀπό 
πρόταση τοῦ Ἐξάρχου Ἀχρίδος Ἰωάννου, ἐξέλεξε 
τήν 23η μαΐου 2003 δύο βοηθούς Ἐπισκόπους, 
τούς ἀρχιμανδρίτες Ἰωακείμ Jovceski21 καί μάρκο 
Kimev22.

Ἀπό τούς δύο Ἐπισκόπους ὁ πρῶτος ἀνέλαβε 
τήν τοποτηρητεία τῆς Ἱερᾶς μητροπόλεως πόλο-
σκο-κουμάνοσκα καί ὁ δεύτερος τῆς μητροπόλε-
ως πρεσπῶν καί πελαγονείας.

κατά τή χειροτονία τοῦ Ἐπισκόπου Velic Ἰω-
ακείμ, ὁ πατριάρχης παῦλος χαρακτήρισε αὐτή 
τή στιγμή ὡς «ἱστορικό γεγονός καί γεγονός τοῦ μέλ-
λοντος»23. Ὁ Ἔξαρχος Ἀχρίδος Ἰωάννης τόνισε, 
ὅτι «ὁ πατριαρχικός θρόνος ἔδωσε στήν Ἀρχιεπισκο-
πή Ἀχρίδος τήν αὐτονομία, πού σημαίνει ὅτι μπο-
ρεῖ νά διοικεῖται, ἀλλά καί νά βρίσκεται σέ ἑνότητα 
μέ τό Θρόνο. Καί ἄν παρουσιασθοῦν οἱ κατάλληλες 
συνθῆκες στήν Ἐκκλησία τῆς ΠΓΔΜ, ὁ Θρόνος, ὅπως 
ἔδωσε τήν αὐτονομία, θά δώσει καί τό αὐτοκέφαλο. 
Αὐτό τό ὁποῖο σήμερα στήν ΠΓΔΜ δέν καταλαβαί-
νουν ἤ ἑρμηνεύουν λάθος, εἶναι ὅτι ὑπάρχουν βλέψεις 
κατά τοῦ «μακεδονικοῦ» κράτους καί τοῦ «μακεδονι-
κοῦ» λαοῦ. Καί αὐτό εἶναι τό μεγαλύτερο ψέμα24. Σί-
γουρο εἶναι ὅτι κανείς στή σερβική Ὀρθόδοξη Ἐκκλη-

Η κανονική Ιερά Σύνοδος της Αρχιεπισκοπής 
Αχρίδος

16 Ὅ.π.
17 Ὅ.π.
18 Ἐφημ. «Ὀρθόδοξος Τύπος», 4-10-2002, σ. 6.
19 Ὅ.π.
20 Ἐφημ. «Χριστιανική», 22-1-2004, σ.8. 
21 Ὁ Ἐπίσκοπος Ἰωακείμ γεννήθηκε τήν 7η Νοεμβρίου 1949 στό 
χωριό Lukovu, κοντά στή Στρούγκα. Ἀρχικά φοίτησε σέ οἰκοδο-
μική-τεχνική σχολή. Στή συνέχεια φοίτησε στήν Τεχνική Σχοκή 
Σκοπίων καί ἀργότερα στή Θεολογική Σχοκή Ἁγίου Κλήμεντος 
Σκοπίων. Ἐκάρη μοναχός στή Μονή Cetindki τήν 9η Φεβρουαρίου 
1996. Διάκονος χειροτονήθηκε τό 1996 καί τό ἴδιο ἔτος πρεσβύ-
τερος ἀπό τό Μητροπολίτη Μαυροβουνίου Ἀμφιλόχιο. Ἀπό τό 
καλοκαίρι τοῦ ἔτους 2001 εἶναι Ἐπίτροπος τῆς Μονῆς Obod στό 
Rijeci Crnojevica. Μέ ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλη-
σίας τῆς Σερβίας ἀπό τήν 7η Φεβρουαρίου 1997 διδάσκει στήν 
Ἱερατική Σχολή Ἁγίου Πέτρου Cetinski τά μαθήματα τῆς ΚΔ, τῆς 

Χριστιανικῆς Ἠθικῆς καί τῆς Ἁγιολογίας. Ἐκλέχθηκε Ἐπίσκοπος 
Velic τήν 23η Μαΐου 2003.
22 Ὁ Ἐπίσκοπος Μάρκος γεννήθηκε στό Stip τήν  25η Νοεμβρίου 
1977. Μετά τίς γυμνασιακές του σπουδές φοίτησε στήν Ἱερατική 
Σχολή Σκοπίων καί στή συνέχεια στή Θεολογική Σχολή τοῦ Ἁγίου 
Κλήμεντος, ἐργαζόμενος παράλληλα στή Μητρόπολη Βέλεσκυ-
Ποβαντάρσκυ. Ἐκάρη μοναχός τήν 20ή Ἰουλίου 2002 στήν Ἱερά 
Μονή Ἁγίου Γεωργίου Negotino. Τήν 2α Αὐγούστου τοῦ ἴδιου 
ἔτους χειροτονήθηκε διάκονος καί τήν 2α Ἰουνίου 2003 πρεσβύ-
τερος. Παρά τό νεαρό τῆς ἡλικίας του, λόγω τῶν ὑφισταμένων 
ἀναγκῶν, ἐκλέχθηκε τήν 23η Ὀκτωβρίου 2003 βικάριος Ἐπίσκο-
πος, μέ τόν τίτλο Dremvicki. Ἡ χειροτονία του ἔγινε τήν 12η Νοεμ-
βρίου 2003 στήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Προχόρου Pcinski στή Σερβία 
ἀπό τόν Πατριάρχη Παῦλο.
23 Ἐφημ. «KCΠPEC» (=Ἐξπρές) Βελιγραδίου, 13-11-2003, σ. 3.
24 Ὅ.π.
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σία, οὔτε ὁ Πατριάρχης ἀλλά οὔτε καί οἱ Ἐπίσκοποι 
σκέπτονται ἔτσι...» . Καί συνέχισε: «... οἱ ἄνθρωποι εἶναι 
ἐπηρεασμένοι ἀπό τόν ἐθνοφυλετισμό, ὅπως καί 
στήν περίπτωση τῆς σχισματικής Ἱεραρχίας, ἡ ὁποία 
προστατεύει μόνο τά δικά της συμφέροντα. Αὐτό τό 
γεγονός θά ἀποδείξει ὅτι ἡ Ἐκκλησία δέν μπορεῖ νά 
στηρίζεται σέ ψέματα καί ὅτι δέν μπορεῖ νά ὑπάρχει 
ἑνότητα μέ τό Χριστό, στηριζόμενη σέ ψέματα...»25.

Ἡ κατάσταση ἀντί νά ἐκτονωθεῖ, δυστυχῶς, 
ἐπιδεινώθηκε ἐπικίνδυνα, λόγω τῆς ἀδιαλλαξί-
ας τῆς σχισματικῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ ἐπίσημου 
κράτους. Εἶναι πολύ θλιβερά τά ὅσα συνέβησαν 
τήν κυριακή τῆς 11ης Ἰανουαρίου 2004.

κατά τή διάρκεια τῆς θείας λειτουργίας, ἡ 
ὁποία, λόγω ἐλλείψεως ναοῦ, ἐτελεῖτο σέ μικρό δι-
αμέρισμα στήν πόλη Βιτώλια (μοναστήρι) καί ἐνῶ 
ἀνακοινώθηκε ἡ προσχώρηση στήν Ἀρχιεπισκο-
πή Ἀχρίδος τριῶν Ἱερῶν μονῶν, πού ἀνῆκαν στή 
σχισματική Ἐκκλησία, εἰσῆλθαν ἀστυνομικοί, οἱ 
ὁποῖοι ἀξίωσαν νά σταματήσει ἡ θεία λειτουργία 
καί ὅλοι μαζί νά τούς ἀκολουθήσουν στό Ἀστυνο-
μικό τμῆμα26.

στήν ἄρνηση τοῦ μητροπολίτου Ἰωάννου νά 
σταματήσει ἡ θεία λειτουργία, οἱ ἀστυνομικοί 
ἀνέμεναν τήν ἀπόλυσή της καί στή συνέχεια ὅλοι 
οἱ παρευρισκόμενοι ἀρχιερεῖς27, ἱερεῖς, μοναχοί, 
μοναχές καί λαϊκοί ὁδηγήθηκαν στό Ἀστυνομικό 
τμῆμα, χωρίς νά τούς ἀνακοινωθεῖ ἡ αἰτία τῆς συλ-
λήψεώς τους.

τελικά ἄφησαν ἐλεύθερους τούς λαϊκούς, 
κράτησαν ὅμως τούς ὑπολοίπους γιά τριάντα 
ὧρες στή φυλακή. Ὅλοι ἀφέθησαν ἐλεύθεροι 
πλήν τοῦ μητροπολίτου Ἰωάννου, ὁ ὁποῖος προ-
φυλακίσθηκε γιά εἴκοσι ἡμέρες, μέ τήν κατηγορία 
τῆς ἀναζωπυρώσεως θρησκευτικοῦ καί ἐθνικοῦ 
μίσους28. Ὁ σεβασμιώτατος ἀφέθη ἐλεύθερος τήν 
30ή Ἰανουαρίου 2004.

στό διάστημα τῆς προφυλακίσεως τοῦ μη-
τροπολίτου Ἰωάννου, ἡ σχισματική Ἐκκλησία τῶν 
σκοπίων προέβη σέ διωγμό ἐναντίον τῶν μοναχῶν 
καί μοναζουσῶν, τούς ὁποίους ἀπέβαλε ἀπό τίς 
μονές τῆς μετανοίας τους. σ᾿ αὐτές τοποθέτησε ὡς 
ἡγουμένους ἐγγάμους ἱερεῖς. πρέπει νά ἀναφερ-
θεῖ ὅτι οἱ μοναχές καί οἱ μοναχοί φιλοξενοῦνται σέ 
φιλικές κατοικίες στήν πόλη τῶν σκοπίων.

Ἡ ἀντίδραση τοῦ σερβικοῦ πατριαρχείου 
ὑπῆρξε ἔντονη. μέ ὑπόμνημά του πρός τίς χρι-

στιανικές Ἐκκλησίες καί τούς διεθνεῖς ὀργανι-
σμούς, ἐκφράζει τή βαθιά του ἀνησυχία γιά τήν 
ἀνήκουστη βία, ἡ ὁποία ἀσκήθηκε ἀπό τή σκο-
πιανή κρατική ἐξουσία σέ βάρος τοῦ μητροπολί-
του Ἰωάννου29.

Ἡ ἀνταπόκριση τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν 
ὑπῆρξε ἄμεση. Ὁ οἰκουμενικός πατριάρχης Βαρ-
θολομαῖος ἔστειλε ἐπιστολή στόν πρόεδρο τῆς 
πΓδμ μπόρις τραϊκόφσκι, μέ τήν ὁποία καυ-
στηριάζει τήν ἀνάμιξη τῆς κρατικῆς ἐξουσίας 
στίς θρησκευτικές διαφορές καί ἐπισημαίνει ὅτι 
τέτοιες ἐνέργειες δυσχεραίνουν τό διάλογο καί 
ὑποκινοῦν φανατισμούς. «Διά τόν λόγον τοῦτον», 
τονίζει ὁ Πατριάρχης, «ἡ χρῆσις ἀστυνομικῶν μέ-
τρων εἰς ἀναλόγους περιπτώσεις ἀποδεικνύεται οὐ 
μόνον ἀνώφελος, ἀλλά καί ἐπιζήμιος διά τήν εἰκόνα 
τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας, ἰδιαιτέρως εἰς μίαν περίοδον 
ηὐξημένης εὐαισθησίας διά τε τὴν προστασίαν τῆς 
θρησκευτικῆς πίστεως καί τήν ἐλευθερίαν τῶν θρη-
σκευτικῶν πεποιθήσεων... Διά τοῦτο προτιμητέος ὁ 
προσεκτικός καί ἐποικοδομητικός διάλογος ἀντί τῆς 
πλήρους καταστολῆς, ἥτις τροφοδοτεῖ τόν θρησκευ-
τικόν φανατισμόν καί ὁδηγεῖ εἰς ἀνυπολογίστους συ-
νεπείας διά τήν κοινωνικήν ἁρμονίαν τῶν ἀνθρώπων. 
Ἐπί πλέον, αἱ διεθνεῖς ἐγγυήσεις διά τήν προστασίαν 
τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας καί τῆς ἐλευθερίας 
τῆς θρησκευτικῆς συνειδήσεως δέν εἶναι δυνατόν νά 

25 Ὅ.π.
26 Ὅ.π.
27 Μεταξύ τῶν συλληφθέντων ἦταν ὁ Μητροπολίτης Βελεσσῶν 
καί Ἔξαρχος Ἀχρίδος Ἰωάννης, ὁ Ἐπίσκοπος Ντρεμβίστας Μάρ-
κος, ὁ ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Δημητρίου Σκοπίων 
Μάξιμος μέ πατέρες τῆς συνοδείας του, ἡ ἡγουμένη τῆς Ἱερᾶς 
Μονῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου Κυράνα καί μέρος τῆς συνοδείας 

της, ὁ γέροντας τῆς ἴδιας μονῆς Δαυΐδ, ἡ ἡγουμένη τῆς Ἱερᾶς 
Μονῆς Προφήτου Ἠλιοῦ Ταϊσία μέ μέρος τῆς συνοδείας της καί 
ἡ ἀδελφή Ὀλυμπιάς, ἡ ὁποία διαμένει στήν ὑπό ἀνέγερση Ἱερά 
Μονή Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, ἄνωθεν τῆς πόλεως Βιτωλίων.
28 Ἐφημ. «Ἐλεύθερος Τύπος», 13-1-2004, σ. 13.
29 ΑΣΠ, ὅ.π.
30 Ἐφημ. «Ὀρθόδοξος Τύπος», 22-2-2004, σ. 4.

Ο Αρχιεπίσκοπος Αχρίδος Ιωάννης με τον μακα-
ριστό Πατριάρχη της Σερβίας Παύλο
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ἀγνοοῦνται εἰς παρομοίας κρίσεις...»30. 
Ὁ οἰκουμενικός πατριάρχης ἀπηύθυνε πα-

ρόμοια ἐπιστολή καί στόν πατριάρχη σερβίας 
παῦλο, στήν ὁποία, μεταξύ ἄλλων, τονίζει ὅτι ἀπο-
τελεῖ ὑποχρέωση τῆς μητρός Ἐκκλησίας ἡ ἄμεση 
ἀνάληψη τῶν ἀναγκαίων πρωτοβουλιῶν γιά τήν 
ἐκτόνωση τῆς ἐπικινδύνου αὐτῆς ἐντάσεως καί ὅτι 
τό πατριαρχεῖο ἔκανε τίς ἀνάλογες ἐνέργειες «ἵνα 
μή τό κακόν χεῖρον γένηται»31. προτείνει ἐπίσης γιά 
τήν ἐκτόνωση τῆς καταστάσεως τήν ὁδό τοῦ ἐποι-
κοδομητικοῦ διαλόγου, προκειμένου νά ἀρθοῦν 
τά ὑφιστάμενα ἀδιέξοδα.

στό ἴδιο πνεῦμα κινοῦνται καί οἱ ἐπιστολές 
τοῦ πατριάρχου Ἀλεξανδρείας πέτρου καί τοῦ 
Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος χρι-
στοδούλου.

στήν ἐπιστολή του ὁ πατριάρχης Ἀλεξανδρεί-
ας πέτρος μεταξύ ἄλλων τονίζει: «Ἠ πνευματική 
διακονία τῶν πιστῶν τῆς Ἐκκλησίας τέκνων εἶναι ἀνα-
γκαῖον νά ἀπολαμβάνῃ σεβασμοῦ, ἀλλά καί τῆς ὑπο-
στηρίξεως τῶν κατά τόπους Κρατικῶν Ἀρχῶν, συμ-
φώνως πρός τάς περί ἀνεξιθρησκείας καί τῶν λοιπῶν 
ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων διακηρύξεις τῶν Διεθνῶν 
Ὀργανισμῶν καί Φορέων...»32.

Ἔντονη ὑπῆρξε ἡ ἀντίδραση τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Ἑλλάδος καί ἰδιαίτερα τοῦ προκαθημένου της. 
μόλις ἔγιναν γνωστά τά τραγικά γεγονότα τῆς 11ης 
Ἰανουαρίου 2004, ἡ Ἱερά σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Ἑλλάδος ἔστειλε ἐπιστολή στόν πρόεδρο τῆς 
κυβερνήσεως τῆς πΓδμ κ. Branko Crvenkovski, μέ 
κοινοποίησή της στόν πρόεδρο τῆς χώρας καί τόν 
πρέσβυ τῆς πΓδμ στήν Ἑλλάδα.

Ἡ Ἱερά σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 
στήν ἐπιστολή της ἐκφράζει «οὐ μόνον τήν θλῖψιν, 
ἀλλά καί τήν διαμαρτυρίαν Αὐτῆς διά τήν ἀπαρά-
δεκτον ταύτην πρᾶξιν εἰς βάρος θρησκευτικῶν λει-
τουργῶν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Τό γεγονός τῆς 
συλλήψεως καί φυλακίσεως ὑπό τῶν ὑφ᾿ ὑμᾶς Κρα-
τικῶν Ἀρχῶν τῶν ὡς εἴρηται προσώπων ἀποτελεῖ 
σαφῆ παραβίασιν τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, ὡς 
καί τοῦ δικαιώματος τῆς ἐλευθερίας ἐκφράσεως τῆς 
θρησκευτικῆς συνειδήσεως καί ἀντίκειται εἰς πᾶσαν 
ἔννοιαν δικαίου...»33 μέ τό ἴδιο πνεῦμα ὁ Ἀρχιεπί-
σκοπος Ἀθηνῶν ἀπηύθυνε προσωπική ἐπιστο-
λή στόν πατριάρχη σερβίας παῦλο, στήν ὁποία 
ἐκφράζει τή θλίψη του γιά τό συμβάν34. 

πρέπει νά σημειωθεῖ ὅτι ἡ Ἐκκλησία τῆς 
Ἑλλάδος, πέραν τῆς διαμαρτυρίας της πρός τήν 
κυβέρνηση τῆς πΓδμ, ἐνημέρωσε γιά τό ἴδιο 

θέμα τό συμβούλιο Εὐρωπαϊκῶν Ἐκκλησιῶν, τήν 
COMECE, τό Βατικανό, τόν πρόεδρο τῆς Εὐρωπα-
ϊκῆς Ἑνώσεως, τόν πρόεδρο τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ κοι-
νοβουλίου καί τόν ο.Η.Ε.

σοβαρή ἐμπλοκή στό ὅλο ζήτημα εἴχαμε τήν 
20ή Φεβρουαρίου 2004, ὅταν πέντε τρομοκρά-
τες ἀπαπειράθηκαν νά δολοφονήσουν τά μέλη 
τῆς Ἱερᾶς συνόδου τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀχρίδος, 
τά ὁποῖα πρίν λίγες ὧρες εἶχαν συνεδριάσει στήν 
ὑπό ἀνέγερση Ἱερά μονή Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ 
χρυσοστόμου Βιτωλίων. Ἐπειδή δέν μπόρεσαν νά 
βροῦν τούς Ἐπισκόπους, κακοποίησαν τίς μονα-
χές, ἔκλεψαν ἱερά ἀντικείμενα καί πυρπόλησαν 
τή μονή.

Θεωροῦμε ὅτι ἡ ἐπίλυση τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ 
ζητήματος ὐπό τάς παρούσας συνθήκας ἐμφανί-
ζει μεγάλες δυσχέρειες λόγῳ τοῦ ἀσφυκτικοῦ ἐνα-
γκαλισμοῦ αὐτῆς τῆς Ἐκκλησίας ἀπό τό κράτος, 
ἀλλά καί τῆς χρησιμοποιήσεώς της ὡς κρατικῆς 
ὑπηρεσίας γιά ξένους πρός τήν πνευματική της 
ἀποστολή ἐθνικιστικούς στόχους.

Γιά νά ὑπάρξει κάποια θετική ἐξέλιξη στό μέλ-
λον, πρέπει νά τηρηθοῦν οἱ ἑξῆς προϋποθέσεις:
1. τό ἐπίσημο κράτος νά ἀφήσει ἐλεύθερη τήν 
Ἐκκλησία νά ἐπιτελέσει τό λυτρωτικό καί σωτη-
ριολογικό της ἔργο.
2. Ἡ Ἐκκλησία τῶν σκοπίων νά ἀναγνωρίσει ὡς 
ἀντιεκκλησιαστικές καί ἀντικανονικές τίς ἐνέρ-
γειές της ἀπό τό 1944 καί ἑξῆς καί νά ζητήσει συγ-
γνώμη ἀπό τήν Ἐκκλησία τῆς σερβίας, γιά ὅσα 
ἄτοπα μέχρι σήμερα ἔπραξε σέ βάρος της.
3. νά δεχθεῖ τήν ὀνομασία τῆς πάλαι ποτέ διαλαμ-
ψάσης Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀχρίδος καί ὄχι μακεδονί-
ας, γιατί σέ ἀντίθετη περίπτωση, δέν πρόεκιται νά 
ἀναγνωρισθεῖ οὔτε ἀπό τό οἰκουμενικό πατριαρ-
χεῖο οὔτε ἀπό τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ὅπως 
ἐπανειλημμένα ἔχουν δηλώσει ὁ οἰκουμενικός 
πατριάρχης Βαρθολομαῖος καί ὁ Ἀρχιεπίσκοπος 
Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος χριστόδουλος35.

κάτω ἀπό αὐτές τίς προϋποθέσεις εἶναι δυνα-
τή ἀρχικά ἡ χορήγηση αὐτονομίας, κατά τό προ-
ηγούμενο τῆς Φινλανδίας, Ἐσθονίας καί μέχρι 
πρότινος τῆς τσεχίας καί σλοβακίας, καί ἀργότε-
ρα αὐτοκεφαλίας36. Ἔτσι θά ἐπουλωθεῖ μιά χαί-
νουσα πληγή στό σῶμα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησί-
ας καί θά παύσει τό ἕνα καί πλέον ἑκατομμύριο 
τῶν Ὀρθοδόξων, πού ζοῦν στά σκόπια, νά γίνεται 
βορά σέ κάθε εἶδος προσηλυτισμό.  ■

31 Ὅ.π.
32 ΑΣΠ, ὅ.π.
33 Ἐκκλησία, ΠΆ  (2004), σ. 10.
34 Ἐκκλησία, ΠΆ  (2004), σ. 11.

35 Ἐφημ. «Τό Βῆμα», Κυριακή 19 Μαΐου 202, σ. Α42.
36 Μιχαήλ Γ. Τρίτου, Ἡ «Μακεδονική» Ἐκκλησία τῶν Σκοπίων, Ἰω-
άννινα 1999, σ. 28.


