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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΣΚΟΠΟ ΠΟΛΥΑΝΗΣ ΦΩΤΙΟ ΠΑΓΙΩΤΑ

Το πορτρέτο της προσωπικότητας και της δράσης του Επισκόπου Πολυανής 
Φωτίου Παγιώτα σκιαγράφησε στα 1980 ο καθηγητής της Εκκλησιαστικής Ιστορίας 
της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης κ. Λ. 
Αγγελόπουλος1. Στην εργασία του αυτή ο κ. Α. Αγγελόπουλος, αφού εξέτασε την 
ιστορία του γεωγραφικού χώρου στον οποίο έδρασε ο εν λόγω ιεράρχης —από την αρ
χαιότητα έως σήμερα, τα εθνολογικά και δημογραφικά δεδομένα της περιοχής, την 
κοινοτική οργάνωση, την εκκλησία, τα σχολεία αλλά και τις ξένες προπαγάνδες που 
ασκήθηκαν επί των ελληνικών πληθυσμών της περιοχής, ανέλυσε τη δράση του Φω
τίου Παγιώτα με βάση το πλούσιο υλικό της επιστολογραφίας του, το οποίο απόκει- 
ται στα αρχεία της I. Μ. Θεσσαλονίκης. Η μελέτη του αυτή συμπληρώθηκε με την έκ
δοση δεκαπέντε επιστολών του προμνησθέντος Επισκόπου ως παράρτημα με την πα
ράθεση Επισκοπικού Καταλόγου της Επαρχίας και πλούσιας βιβλιογραφίας (Πηγές 
και Βοηθήματα).

Θα έλεγε κανείς επομένως ότι η ιστορία και τα γεγονότα της περιοχής αυτής 
έχουν παρουσιαστεί αναλυτικώς και με πληρότητα στην προαναφερθείσα μελέτη. Η 
παρούσα εργασία ωστόσο στοχεύει να αποκαλύψει ορισμένες πτυχές που σχετίζονται 
με τον χρόνο και ορισμένα γεγονότα που έχουν σχέση με την εισαγωγή του νεαρού τότε 
—και μετέπειτα Επισκόπου Πολυανής— Φωτίου Παγιώτα στη Θεολογική Σχολή της 
Χάλκης.

Πρόκειται για δύο ανέκδοτα έγγραφα, τα οποία απόκεινται στα αρχεία της Ιστο
ρικής και Εθνολογικής Εταιρείας2 της Ελλάδος. Το πρώτο, με ημερομηνία 9 Αυγού- 
στου 1889, είναι συστατική επιστολή του Επισκοπικού Συμβουλίου της Επισκοπής 
Καλλιουπόλεως και Μαδύτου προς τον Καλλιουπόλεως Αβέρκιο3. Με την επιστολή 
τους αυτή οι συμπολίτες του νεαρού τότε Φωτίου Παγιώτα ζητούν τη μέριμνα του 
Επισκόπου τους και την αποστολή γραπτής εγγυήσεως εκ μέρους του προς τον Οι
κουμενικό Πατριάρχη, προκειμένου ο Φώτιος Παγιώτας να γίνει δεκτός στην Ιερά

1. Αθανάσιος ’Αγγελόπουλος, «Ό 'Ελληνισμός Δοϊράνης καί ό Επίσκοπος Πολυανής 
Φώτιος Παγιώτας 1907-1928», Επιστημονική ’Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ., τ. 25, 
Θεσσαλονίκη 1980, σσ. 445-536.

2. Α.Ι.Ε.Ε.Ε. / Κώδ. 303 / «Διάφοροι αναφοραί 1888», δωρηθείς ΰπό τοϋ Μ. Χαρτοφύλακος 
τοϋ Οικουμενικού Θρόνου Μανουήλ I. Γεδεών στην Ιστορική καί Εθνολογική Εταιρεία τής 
Ελλάδος στά 1919.

3. Πρόκειται για τον από Λεύκης Αβέρκιο (Υπόμνημα Εκλογής: ΑΟΠ / ΚΠΑ ΞΖ' / σ. 152 / 
22 Οκτωβρίου 1874), ο οποίος εξελέγη επίσκοπος Καλλιουπόλεως και Μαδύτου τον Ιανουάριο 
του 1881. Διαποίμανε τον θρόνο έως την 5η Φεβρουάριου του 1891, όταν προήχθη στον θρόνο 
της I. Μ. Μογλενών (Υπόμνημα Εκλογής: ΑΟΠ / ΚΠΑ HZ 7 σ. 407 /5 Φεβρουάριου 1891). Στη 
Φλώρινα —έδρα της I. Μ. Μογλενών— παρέμεινε έως και τον Μάρτιο του 1894 οπότε και 
υπέβαλε οικειοθελή κανονική παραίτηση, συνεπεία σοβαρής ασθένειας (ΑΥΕ / φ. Β / 1894 / ΑΑΚ 
Μακεδονία, Θεσσαλονίκη, Βιτώλια, ’Επιτροπή πρός ένίσχυσιν Ελληνικής ’Εκκλησίας καί 
Παιδείας, Πρόξενος Μοναστηριού Ν. Μπέτσος πρός ’Επιτροπή πρός ένίσχυσιν τής Ελληνικής 
’Εκκλησίας καί Παιδείας, Προξενείο Βιτωλίων, αρ. 193 / συν. 7, Βιτώλια [...] έλήφθη τη 30 
’Ιουλίου 1893, ΑΥΕ / φ. Θ / 1894 / ΑΑΚ Εγκύκλιοι και Τηλεγραφήματα προς Πρεσβείες και 
Προξενεία, Πρέσβης Κωνσταντινουπόλεως προς Υπ. Εξ., Πρεσβεία Κωνσταντινουπόλεως αρ. 92 
εμπ., Κωνσταντινούπολη 22 Μαρτίου 1894). Έκτοτε, έφησυχάζων στήν Καλλιούπολη, «έξε- 
μέτρησε τό ζην» τόν ’Οκτώβριο τοϋ 1900.
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Θεολογική Σχολή της Χάλκης. Το αίτημά τους αυτό επισφραγίζεται με την προσω
πική διαβεβαίωση που παρέχουν για τη χρηστότητα, το ήθος και την άμεμπτη διαγωγή 
του Φωτίου.

Ο Φώτιος Παγιώτας μετέβη στην Κωνσταντινούπολη και ενεγράφη στην Ιερά Θε
ολογική Σχολή της Χάλκης, ύστερα από παρέμβαση και γραπτή προσωρινή εγγύηση 
του ανεψιού του Μητροπολίτου Αμασείας4. Η εξέλιξη αυτή ωθεί εκ νέου το Επισκο
πικό Συμβούλιο της Καλλιουπόλεως να αποστείλει επιστολή στον Αβέρκιο, με την 
οποία εξέθετε την τροπή που έλαβαν τα γεγονότα και τον κίνδυνο που διέτρεχε ο Φώ
τιος να ματαιωθούν οι σπουδές του στην I. Θ. Σχολή της Χάλκης, εξαιτίας της απου
σίας γραπτής εγγυήσεως εκ μέρους του. Το θέμα λοιπόν του δευτέρου εγγράφου, 
πραγματεύεται την αποστολή εκ μέρους του Καλλιουπόλεως Αβερκίου, προς τον 
Οικουμενικό Πατριάρχη, εγγυητικής επιστολής προκειμένου να γίνει αποδεκτός ο 
Φώτιος Παγιώτας στην I. Θ. Σχολή της Χάλκης, καθόσον η πρώτη επιστολή που είχε 
αποστείλει φαίνεται ότι είχε τον χαρακτήρα συστατικής παρά εγγυητικής επιστολής.

Δεν γνωρίζουμε αν τελικά ο Καλλιουπόλεως Αβέρκιος απέστειλε την αιτηθείσα 
—υπέρ του Φωτίου— εγγυητική επιστολή προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Πάντως, 
ο Φώτιος Παγιώτας εισήχθη στην I. Θ. Σχολή της Χάλκης, όπου και περάτωσε τις 
σπουδές του (το θέμα της διατριβής του είχε ως εξής: Ότι ή πρεσβεία καί ή επίκλησις 
των άγιων στηρίζεται επί τής ΆγίαςΓραφής καί τής Ίερας ΙΙαραδόσεως) στα 1897 — 
είχε ήδη λάβει και τον πρώτο βαθμό της ιερωσύνης— έχοντας ως συμμαθητή του τον 
μετέπειτα Νευροκοπίου και Μελενίκου Θεοδώρητο Βασματζίδη5.

ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 
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Την νμετέραν άξιοσέβαστον Πανιερότητα υίϊκώς προακυνονντες 
πανευλαβώς κατασπαζόμεθα τήν αγίαν αυτής δεξιάν.

Ό έπιδότης τής παρούσης ημών Φώτιος ’Αποστόλου Παγιώτα προκειμένου νά 
είσαχθή εις τήν Θεολογικήν σχολήν τής Χάλκης1, επειδή καί είναι ανάγκη νά δώση 
εγγυητήν, προσέρχεται προς τήν νμετέραν Πανιερότητα, ΐνα ζητήση παρ ’ αυτής έγ- 
γύησιν. καί επειδή οϋτος είναι χρηστός νέος, καί άμέμπτου διαγωγής σννιστώμεν εις 
αυτήν, καί παρακαλονμεν θερμώς, όπως εν τή πατρική αυτής προνοίφ εύαρεστηθή νά

4. Πρόκειται για τον από Βελεγράδων Ανθιμο Αλεξούδη ο οποίος προήχθη στον θρόνο της 
I. Μ. Αμασείας στις 22 Ιουλίου του 1887 (Υπόμνημα Εκλογής: ΑΟΠ / ΚΠΑ ΞΖ'/ σ. 342), τον 
οποίον διαποίμανε επί μακρόν, έως και την 5η Φεβρουάριου του 1908, όταν παυθείς υπό της 1. 
Συνόδου του Οικουμενικού θρόνου, τον διαδέχθηκε ο Καστοριάς Γερμανός Καραβαγγέλης.

5. Ανωνύμου, «Θεολογική Σχολή Χάλκης», ’Εκκλησιαστική ’Αλήθεια 50 (1899) 470· Βασί
λειος Θ. Σταυρίδης, Ή 'Ιερά Θεολογική Σχολή τής Χάλκης, Θεσσαλονίκη 21988, σ. 272. Για τη 
δράση του βλ. σχετικά Β. Λαούρδας, Ή Μητρόπολις Νευροκοπίου 1900-1907, ’Εκθέσεις τών 
Μητροπολιτών Νικοδήμου καί Θεοδώρητου, Θεσσαλονίκη 1967· Αθανάσιος Καραθανάσης, Ό 
Ελληνισμός καί ή Μητρόπολη Νευροκοπίου κατά τόν Μακεδονικό ’Αγώνα, Θεσσαλονίκη 1991, 
σ. 3 κ.ε.

6. ΑΙΕΕΕ / Κωδ. 303 / αρ. 45. Το Επισκοπικό Συμβούλιο της Καλλιουπόλεως και Μαδύτου 
προς τον Επίσκοπο Καλλιουπόλεως και Μαδύτου, Μάδυτος, 9 Αυγούστου 1889.

7. Βλ. σχετικά Απόστολος Μέξης, Ή έν Χάλκη 'Ιερά Θεολογική Σχολή, 3 τ., 1933-1957- 
Σταυρίδης, ό.π.
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διευκολύνη τήν κατεπείγουσαν ταύτην άνάγκην τής έγγυήσεως, δυνάμει τής οποίας νά 
είσαχθή εις τήν Θεολογικήν σχολήν. Πλήρεις ελπίδων εις επιτυχίαν τής προκειμένης 
ταύτης ημών θερμής παρακλήσεως εξαιτούμεθα τάς θεοπειθείς αυτής εύχάς καί 
ευλογίας ϋποσημειούμενοι εύσεβάστως.

Έν ΜαδύτοΡ τήν 9η αύγούστου 1S89
Τής ϋμετέρας άξιοσεβάστου Πανιερότητος

ευπειθέστατοι καί κατά πνεύμα υιοί

Τό Επισκοπικόν Συμβούλων 
“Χρ. ’Απόστολος Φωτιάδης 
“Δημήτριος Λεονταρόγλου 
“Νικόλαος Χριστοφορίδης 
“Σ. Τρακαπαλίδης
“ό τού αγίου Καλλιουπόλεως ’Επίτροπος Παππά Λάζαρος
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Τήν ύμετέραν άξιοσέβαστον Πανιερότητα υίϊκώς προσκυνοϋντες 
πανευλαβώς κατασπαζόμεθα τήν αγίαν αυτής δεξιάν.

Παρά τού άρτίως μεταβάντος εις Κωνσταντινούπολή Φωτίου ’Αποστόλου Πα
γιώτα, καί είσαχθέντος εις τήν Ίεράν Θεολογικήν Σχολήν πληροφορούμεθα δτι ή 
έπιδοθεϊσα αύτφ επιστολή έκ μέρους τής ϋμετέρας Πανιερότητος πρός τήν θειοτάτην 
αυτού Παναγιότητα10 έφερε μάλλον χαρακτήρα συστάσεως, ή έγγυήσεως. Έπεδόθη 
δέ προσωρινή εγγύησις υπό τού κυρίου Ήλία άνεψιοϋ τού άγιου Αμασείας, καθόσον 
άλλως θά ήτον άπαράδεκτος εις τήν Σχολήν, έπιφυλασσομένου όπως έπαναληφθή 
έτέρα επιστολή έκ μέρους της έγγυητική κατ’ ευθείαν. ’Επειδή δέ έχομεν πεποίθησιν 
εις τά χρηστά ήθη τού νέου τούτου, καί δτι έν καιρφ εύθέτω ήθελεν άνταποκριθή εις 
τάς προσδοκίας ημών διά ταϋτα έπαναλαμβάνομεν τάς θερμάς ημών παρακλήσεις 
όπως εϋαρεστηθεΐ νά άποστείλη τήν περί ής ό λόγος έγγυητικήν επιστολήν, καί 
άποσταλεΐ άμέσως εις τόν δρον τού, iva μή τι άλλως άπευκταΐον συμβή τφ ρηθέντι 
Φωτίω. άπεκδεχόμενοι δέ άποτελεσματικήν της άπάντησιν περί τούτου έν τάχει,

8. Για την εκκλησιαστική ιστορία της επαρχίας βλ. Ε. Δράκος, Τά Θρακικά ήτοι διάλεξις 
περί των 'Εκκλησιαστικών ’Επαρχιών Γόνου καί Χώρας, Μετρών καί Άθύρων, Μυριοφύτου καί 
Περιστάσεως, Καλλιπόλεως καί Μαδύτου, τευχ. A ', Αθήναι 1892. Για την Καλλιούπολη Γ. Κ. 
Λοΐζος, «Ιστορία της Καλλιπόλεως», Θρακικά 25 (1956) 43 κ.ε. και Γ. Χονδρός - Θ. Δογάνης, 
«Καλλίπολις», Μεγάλη Στρατιωτική καί Ναυτική ’Εγκυκλοπαίδεια, τ. 4, σ. 26, Άθηναι 1929. 
Επιπλέον, Επισκοπικός κατάλογος αρχιερέων της έδρας, Αγγελος Λ. Βουδούρης, «Ιεράς 
Μητροπόλεως Καλλιουπόλεως πίναξ Αρχιερατευσάντων», ’Ορθοδοξία (1949) 169-171- R. Janin, 
Dictionnaire d’Histoire et de Géographie Ecclésiastiques, XI (1949) σσ. 416-417, Paris.

9. AIEEE / ΚΩΔ. 303 / AP. 35, Το Επισκοπικό Συμβούλιο της Καλλιουπόλεως και Μαδύτου 
προς τον Επίσκοπο Καλλιουπόλεως και Μαδύτου, Μάδυτος, 29 Αυγούστου 1889.

10. Αναφέρεται στον Διονύσιο Ε’, η Πατριαρχεία του οποίου διήρκεσε από την 23η Ια
νουάριου του 1887 έως και την 13η Αυγούστου του 1891. Περισσότερα περί αυτού βλ. Βασίλειος 
Θ. Σταυρίδης, Οί Οικουμενικοί Πατριάρχαι 1860 - Σήμερον, A ’ Ιστορία, Θεσσαλονίκη 1977, σ. 
317 κ.ε.
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καθώς καί τήν εκπλήρωσή τών άνατεθεισών αυτή διαφόρων άλλων σπουδαίων 
υποθέσεων, καί εξαιτούμενοι τάς θεοπειθείς αυτής ενχάς καί ευλογίας ύποσημείού- 
μεθα εύσεβάστως.

Έν Μαδύτφ τή 29 αύγούστου 1889
Τής νμετέρας άξιοσεβάστου Πανιερότητος 
Κατά πνεύμα υιοί καί προθυμότατοι

Τό ’Επισκοπικόν Συμβούλων Ό Τραμ.
Χρ. ’Απόστολος Φοπιάδης Ά. Άδαμαντίδης
Νικόλαος Χριστοφορίδης
Σ. Τρακαπαλίδης
X. Α. Νικυλαΐδης
Δημήτρεος Λεονταρόγλου
ό ’Επίτροπός σας παππά Λάζαρος
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