
 

Λόγος για τον Άγιο Κλήμη Αχρίδος 
του Αρχιεπισκόπου Αχρίδος και Μητροπολίτη Σκοπίων Ιωάννη  

 

 

Σήμερα μπροστά σας έχω ευχάριστο, αλλά πολύ δύσκολο καθήκον. Να 

μιλήσω για αυτόν στον οποίο οφείλουμε τον λόγο της μητρικής μας γλώσσας, 

για αυτόν ο οποίος μας δημιούργησε τα γράμματα, μας εισήγαγε στον υπέροχο 

κόσμο της γνώσεως και της σοφίας του Θεού, μας οδήγησε στη λειτουργική 

μυσταγωγία, μας δίδαξε για τη δύναμη του Σταυρού και έβαλε υπογραφή στις 

καρδιές μας με τη γραφή της ελπίδας στον Αναστάντα Χριστό. Αυτό σημαίνει 

ότι θα μιλήσω για τον Άγιο Κλήμη της Αχρίδος τον Θαυματουργό. Το καθήκον 

είναι πραγματικά ευχάριστο, ως διάδοχός του στην αρχιερατική διακονία  να 

αναγγείλω την αλησμόνησή του, να την φέρω πιο κοντά στο γένος μας, που ζει 

στην εποχή μας το δικό του εκπαιδευτικό φως, να επαινέσω τον κοινό μας 

πατέρα, δάσκαλο και Ιεράρχη, μπροστά σας και μπροστά στις επόμενες γενιές.  

  Αλλά αυτό που είναι δύσκολο δεν προέρχεται από λήθαργο  ή έλλειψη 

επιθυμίας να εκφράσω άξια τιμή σε αυτόν που μας δίδαξε την έννοια του  

σεβασμού, αλλά επειδή φοβάμαι ότι θα φανώ αδύναμος να τον επαινέσω τόσο  

όσο ο άγιος Κλήμης αξίζει. Θα φανώ ανίκανος και τραυλός μπροστά στην δόξα  

για την οποία πρέπει να μιλήσω, ανίκανος και άφωνος μπροστά στο μεγαλείο 

που θέλω να σας φέρω πιο κοντά. 

Ωστόσο η αγάπη του αγίου, μου δίνει θάρρος να μιλήσω σαν γιος για τον 

πατέρα, να μιλήσω γι' αυτόν ως τον πιο κοντινό συγγενή από το γένος στο 

οποίο ο θάνατος του Χριστού και η ανάσταση του, μας έκανε ένας γένος και 

μια οικογένεια. Ως εκ τούτου, «δεύτε τέκνα ἀκούσατέ μου»1, «δεύτε και 

διηγήσωμαι ὑμίν, πάντες οἱ φοβούμενοι τὸν Θεόν»2, όπως ένας άλλος 

προκάτοχός μου, ο άγιος Θεοφύλακτος της Αχρίδος αρχίζει τον Βίο του Αγίου 

Κλήμεντος, χρησιμοποιώντας αυτό το οποίο ο Ψαλμωδός το έχει πει από καιρό. 

Θα σας διηγηθώ για αυτό που είναι γνωστό, αλλά και για αυτό που είναι 

λιγότερο γνωστό για τον άγιο, για ό, τι έχετε ακούσει και διαβάσει, αλλά και 

για ό τι υπάρχει πιθανότητα να μην το έχετε ακούσει και διαβάσει. Θα σας 

θυμίσω πράγματα που ίσως ξεθώριασαν  από τη μνήμη σας, λόγω της μεγάλης 

χρονικής διάστασης χωρίς ανάμνηση σε αυτά. 

Πραγματικά δεν γνωρίζουμε πολλά βιογραφικά στοιχεία από τη ζωή του 

Αγίου Κλήμεντος. Δεν είναι γνωστό με ακρίβεια πότε, ή που γεννήθηκε. Ούτε 

ποιος ήταν ο πατέρας του ή με ποιο νανούρισμα τον κοίμιζε η μητέρα του. 

Άγνωστο είναι αυτό και για τον άγιο Θεοφύλακτο της Αχρίδας, που είναι ο 
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πρώτος γνωστός βιογράφος του, αν και κάποιοι υποθέτουν ότι μπορεί να 

υπάρχει και κάποια άλλη βιογραφία του αγίου, πριν του Θεοφύλακτου, την 

οποία η ιστορία δεν την κατέγραψε. Αλλά αυτό δεν έχει σημασία αφού με 

βεβαιότητα γνωρίζουμε ότι είχε την μακαρία κοίμηση του στη αιωνιότητα το 

916 μ.Χ., και τώρα βρίσκεται  μεταξύ αυτών, που είναι στα δεξιά του Βασιλιά 

της Δόξης. Γνωρίζοντας τον χρόνο εισόδου του στην Χώρα των Ζώντων, εμάς, 

τα τέκνα του, τους μαθητές του, τους οπαδούς και θαυμαστές του, μας 

υποχρεώνει να συγκεντρωθούμε, όπως αυτό το κάναμε με ύμνους και 

ψαλμωδίες, με ομιλίες, αλλά και με ιερή συγκίνηση και άρρητη σιγή, για να 

γιορτάσουμε την επέτειο των 1.100 χρόνων από την μακαρία μετάθεσή του, 

στους κατοίκους της Βασιλείας του Θεού. 

Νέο αστέρι έλαμψε πριν 1100 χρόνια στο Βασίλειο του Ουρανίου μας 

Πατέρα. Νέα χρυσοσύρματη άρπα στήθηκε πριν από 1.100 χρόνια μπροστά 

στον θρόνο του Θεού, να ψάλει  μαζί με τους αγγέλους το:  «ἅγιος ὁ Θεός, ἅγιος 

ἰσχυρός, ἅγιος ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμάς».  Ελέησον το γένος που το 

αναγέννησα με μόχθο και ιδρώτα. Ελέησον το γένος το οποίο, μετά την 

γέννησή του το έπλυνα με τα πιο καθαρά δάκρυα.   Ελέησον τους οπαδούς 

αυτών που τόσο με βασάνισαν, όσο ήμουν ζωντανός, που ζήτησα από τον 

βασιλιά Συμεών να με απαλλάξει από τον ζυγό της επισκοπικής  φροντίδας. 

Όταν πέθανε για τον κόσμο, αλλά γεννήθηκε με την μοναχική κουρά, 

πήρε το όνομα Κλήμης, από τον Άγιο Κλήμη Πάπα Ρώμης, του οποίου ιερά 

λείψανα βρήκαν στην Κριμαία, στην αποστολή τους προς τους  Χαζάρους, οι 

φωτιστές των Σλάβων, Άγιοι Μεθόδιος και Κύριλλος.  

Σε πρεσβύτερο χειροτονήθηκε από τον Πάπα Αδριανό Β΄, όταν οι Άγιοι 

Μεθόδιος και Κύριλλος ήρθαν στην Ρώμη μαζί με τους μαθητές τους, μεταξύ  

των οποίων ήταν και ο Άγιος Κλήμης, για να υπερασπιστούν την ιεραποστολή 

τους μεταξύ των Σλάβων στην Πανόνια. Μετά το θάνατο του Αγίου Μεθοδίου, 

κάποιοι μαθητές των αγίων αδελφών, μεταξύ των οποίων και ο Άγιος Κλήμης 

διωκόμενοι από την Πανόνια ήρθαν στη Βουλγαρία και βρήκαν φιλοξενία στον 

Βούλγαρο τσάρο Βόρη. Είχαν πολύ καλή υποδοχή από τον ίδιο, και ο Άγιος 

Κλήμης κλήθηκε να αποδεχθεί την διαφωτιστική υπηρεσία στις περιοχές της 

Αχρίδας. Ο Κλήμης ήρθε στα μέρη αυτά φυσικά χωρίς να γνωρίζει ότι θα γίνει  

άγιος και με την δική του ευλογία, σαν άγιος, θα αγιάζει την περιοχή αυτή 

μέχρι την ημέρα της κρίσεως.  

Δεν είναι γνωστό πότε, που, ούτε από ποιόν χειροτονήθηκε Επίσκοπος, 

αλλά είναι γνωστό ότι όταν ήρθε στην περιοχή της Αχρίδας ήδη είχε τον 

επισκοπικό τίτλο Βελίτσης. Πού ακριβώς βρίσκετε η Βέλικα, ή κατ’  άλλη 

εκδοχή Μπέλικα, υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Σε κάθε περίπτωση θα ήταν 

δύσκολο να φανταστεί ότι αυτό το μέρος ήταν πολύ μακριά από την Αχρίδα. 

Αλλά, επίσης, δεν θα πρέπει να αποσιωπήσουμε το γεγονός, ότι ο Κλήμης κατά 

τη διάρκεια της ζωής του, δεν είχε ποτέ τον τίτλο  Αχρίδος. Τον ονόμασαν 
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Αχρίδος μετά την μακαρία κοίμησή του και πιθανόν εκδήμησε προς τον Κύριον 

ακριβώς από την πόλη της Αχρίδος. 

Όπως λέει ο βιογράφος του, ο άγιος Θεοφύλακτος Αχρίδος, ο Άγιος 

Κλήμης είχε μαζέψει γύρω του 3.500 μαθητές, διδάσκοντάς τους όχι μόνο να 

διαβάζουν και να γράφουν, όχι μόνο να μπολιάζουν καρποφόρα δέντρα και να 

γνωρίζουν την δενδροκομία και την κηπουρική, αλλά και να μελετούν  τις 

Γραφές, ώστε να προχωρήσουν σε λειτουργική μυσταγωγία και να εμβαθύνουν 

στην θεϊκή αποφατική. Για αυτόν τον λόγο  η σχολή του ονομάζεται 

πανεπιστήμιο, και μάλιστα πανεπιστήμιο πολλά χρόνια πριν από την 

εμφάνιση των πρώτων πανεπιστημίων στη Δύση. 

Ολόκληρη η ζωή του και το έργο του ο Άγιος το πραγματοποίησε στη 

εποχή που στη Εκκλησία δεν είχε συμβεί το μεγάλο σχίσμα. Η κοινωνία μεταξύ 

Ανατολής και Δύσης, στην αδιαίρετη Εκκλησία, ήταν πολύ ζωντανή, αν και 

ακριβώς εκείνη τη εποχή φάνηκαν οι πρώτες διαφωνίες γύρω από τους 

δυτικούς νεοτερισμούς. Στην ζωή πέρασε πολλούς πειρασμούς, ήταν και στην 

φυλακή για μικρό χρονικό διάστημα, στη συνέχεια σκληρά εκδιώχθηκε από τον 

τόπο όπου έκανε ιεραποστολή με τους Αγίους αδελφούς Μεθόδιο και Κύριλλο. 

Αλλά είχε τουλάχιστον ένα πρόβλημα λιγότερο, από αυτά που σήμερα έχουμε 

εμείς. Αυτός, ο μακάριος ανήρ, ποτέ κατά τη διάρκεια της ζωής του δεν 

αισθάνθηκε τι είναι το σχίσμα της Εκκλησίας. 

Δυστυχώς, ένα  μέρος του γένους του, τους προγόνους του οποίου ο Άγιος 

Κλήμης τους αναγέννησε στο Πνεύμα το Άγιο, όταν ήρθε σαν «δεύτερος 

Παύλος πρὸς  τοὺς ἄλλους Κορινθίους – τοὺς Σλάβους», όπως λέει ο άγιος 

Θεοφύλακτος, σήμερα βρίσκεται σε σχίσμα με την Μία, Αγία Καθολική 

Ορθόδοξη Εκκλησία. Ένα  μέρος από τα λείψανα του αγίου, βρίσκονται στους 

σχισματικούς, εκτός από την αγία κάρα του,  η οποία βρίσκεται στο μοναστήρι 

του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου στη Σκήτη Βέροιας. 

Αλλά τι σεβασμό προς το πρόσωπο, προς το έργο, και προς τα λείψανα 

του Αγίου Κλήμεντος μπορεί να έχει κάποιος, ο οποίος παραμένει πεισματικά 

στο σχίσμα;  Πώς μπορεί κάποιος να είναι οπαδός του αγίου, ο οποίος σε κάθε 

λόγο του, σε κάθε κήρυγμά του, με κάθε του πράξη και έργο, μαρτυρούσε την 

ενότητα με το Θεό και με την Εκκλησία,  και ταυτόχρονα να μην έχει ενότητα 

με το πλήρωμα της Εκκλησίας;  

Στις ερωτήσεις αυτές μπορεί να απαιτεί και να ζητάει απάντηση μόνο 

αυτός που έχει ωριμάσει στην πνευματικότητα, μόνο αυτός που έχει πιεί από 

την καθαρή πηγή της πίστεως, που σε αυτά ακριβώς τα μέρη, την έσκαψε ο 

Άγιος Κλήμης.   

Να νομίζει κάποιος ότι είναι Επίσκοπος ή ιερέας μόνο και μόνο επειδή 

φοράει τα ίδια ή παρόμοια άμφια, όπως φοράνε οι Ορθόδοξοι Ιεράρχες και 

ιερείς, μόνο και μόνο επειδή διαβάζει τις ίδιες προσευχές από τα ίδια βιβλία, 

όπως αυτό το κάνουν και οι Ορθόδοξοι, πραγματικά είναι ανεξήγητο. Επειδή το 
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σχήμα δεν κάνει την Εκκλησία αλλά από την Εκκλησία προέρχεται το σχήμα. 

Η ενότητα της Εκκλησίας γεννάει τα δόγματα, τους κανόνες τα τυπικά και την 

τάξη, αλλά ταυτόχρονα όλα αυτά είναι για την ενότητα, στην υπηρεσία της 

ενότητας και διατηρούν την ενότητα. Αν δεν υπάρχει ενότητα με το πλήρωμα 

της Εκκλησίας, τη σημασία έχει η διατήρηση των δογμάτων, η εκπλήρωση των 

κανόνων, η διατήρηση των τυπικών και της τάξης;  Όλα αυτά υπάρχουν μόνο 

για την ενότητα. 

Για αυτό, το ερώτημα που πρέπει να θέσει μπροστά στον εαυτό του ο 

κάθε ένας ο οποίος σέβεται τον Άγιο είναι: θα μπορούσε, άραγε, ο Άγιος 

Κλήμης, να κάνει ποτέ εκκλησιαστικό σχίσμα, και αν τυχόν είχε βρεθεί σε 

κάποιο σχίσμα, δεν θα έκανε το παν, ακόμη και εάν είναι αναγκαίο να δώσει 

και την ζωή του για να ξεπεραστεί τέτοια μη εκκλησιαστική κατάσταση;  Και 

ένα άλλο: θα τον σεβόταν κάποιος σαν άγιο, αν τους ανθρώπους, αυτούς τους 

3.500 μαθητές που είχαν ασφαλώς κάποια ενότητα με αυτόν, τους δίδαξε ότι 

είναι αρκετό να έχουν ενότητα μόνο με αυτόν, και δεν υπάρχει καμία ανάγκη 

να έχουν ενότητα στον Θεό, την ενότητα μεταξύ τους και ενότητα με όλη την 

Εκκλησία; 

Είναι σημαντικό να το καταλάβουμε αυτό αδελφοί, όχι μόνο εμείς που 

συγκεντρωθήκαμε σε αυτή την μεγαλοπρεπής γιορτή, αλλά να στείλουμε 

μήνυμα για να καταλάβουν και να εννοήσουν και εκείνα τα τέκνα του Κλήμη, 

και αυτοί οι συμπατριώτες μας, που ακόμα παραμένουν σε σχίσμα. Διότι δεν 

υπάρχει ανώτερη κλήση από εκείνη του Κυρίου: «ἵνα πάντες ἓν ὦσιν, καθὼς σύ, 

πάτερ, ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν σοί»3 Εκκλησία είσαι μόνο αν είσαι σε ενότητα με την 

«μία, αγία, καθολική και αποστολική εκκλησία». Και η αξία αυτή είναι 

ανεκτίμητη. Ο Θεός είπε ότι οι εχθροί ενός ανθρώπου μπορεί να είναι τα 

πλησιέστερά του πρόσωπα, εκείνα της οικογένειας, η μητέρα, ο πατέρας, ο 

γιος, η κόρη, αν τον χωρίζουν από τον Θεό και την ενότητα μαζί του. Αυτό 

σημαίνει αν τον χωρίζουν από την Εκκλησία και την ενότητα με αυτήν. Τι 

γίνεται όμως όταν από τον Θεό και την Εκκλησία σε χωρίζει ο εθνοφυλετισμός; 

Για τέτοια περίπτωση ο Κύριος μας είπε: «και ει ο οφθαλμός σου 

σκανδαλίζει σε, έξελε αυτόν και βάλε από σου, καλόν σοί έστι μονόφθαλμος 

εις την ζωήν εισελθείν, ή δύο οφθαλμούς έχοντα βληθήναι εις την γέενναν του 

πυρός»4 Και τι νομίζετε; Θα έβγαζε το μάτι του ο Άγιος Κλήμης για να είναι σε 

ενότητα με την Εκκλησία, και να εισέλθει στην αιώνια ζωή; 

Εγώ σήμερα δεν θα σας απαντήσω σε αυτό, διότι είμαι πεπεισμένος ότι 

τουλάχιστον εσείς που είστε μαζεμένοι εδώ το γνωρίζετε. Αλλά στον καθένα 

που το έχει ακούσει, διαβάσει ή διδάχθηκε από το λόγο και το έργο του Αγίου 

Κλήμεντος, η απάντηση του είναι γνωστή. Αυτός που ξέρει πώς θα 

συμπεριφέρονταν ο Άγιος Κλήμης, αλλά για ορισμένους λόγους, εστω και 

                                                 
3 Ἰωάνν. 17,21. 
4 Ματθ. 18,9. 
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αυτοί λόγοι να του φαίνονται  δικαιολογημένοι, δεν ενεργεί όπως θα ενεργούσε  

ο Άγιος Κλήμης, αυτός ούτε μπορεί να ονομαστεί γένος του Αγίου Κλήμεντος, 

πολύ λιγότερο κοινωνός του Αγίου Πνεύματος. 

Για αυτό, αδελφοί, σήμερα, που γιορτάζουμε τα 1100 χρόνια από την 

κοίμησή του, να μην ξεχνάμε τον λόγο του, ο οποίος λόγος καθ’  όλα και πάνω 

απ’ όλα είναι θεοανθρωποκεντρικός και χριστοκεντρικός. Να θυμόμαστε το 

έργο του, το οποίο είναι φωτιστικό, πνευματικό, διδασκαλικό, ανθρωπιστικό, 

αλλά κυρίως εκκλησιαστικό, ευσεβές και αυτοθυσιαστικό. Να θυμόμαστε ότι 

αυτός είναι ο πρώτος επίσκοπος Σλάβος στα μέρη μας. Αυτό σημαίνει πάντοτε 

να τον παρακαλούμε αυτός να προσεύχεται για μας. Επειδή εμείς έχουμε 

ανάγκη από αυτό. 

Δεν έχουμε ανάγκη μόνο για την υγεία, ψυχική ειρήνη, εσωτερική 

γαλήνη, αλλά έχουμε ανάγκη για την ενότητα, ενότητα με το Θεό, ενότητα 

μεταξύ μας και ενότητα με τις άλλες  Εκκλησίες. Οι άνθρωποι στην εκκλησία 

είναι αδέλφια, επειδή έχουν έναν Πατέρα, ο Οποίος τους ενώνει στο Άγιο  

Πνεύμα του, αλλά και επειδή σέβονται τους αγίους οι οποίοι ενώνουν και 

καλούν στην ενότητα. 

Ελπίζω ότι για τέτοιον άγιο σας μίλησα, και εσείς ήδη καταλάβατε ότι 

«οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς λῦσαι τὸν ἱμάντα τῶν ὑποδημάτων αὐτοῦ». Αυτός είναι ο 

Άγιός μας Κλήμης, τον οποίο παρακαλούμε να μην μας ξεχάσει εμάς, αλλά και 

όλες τις επόμενες γενεές που θα γιορτάζουν τη μνήμη του. 

 

 

 

02 Οκτωβρίου 2016 

Στην ημέρα που εορτάζουμε 1.100 χρόνια  

από την μακαρία κοίμηση του Αγίου Κλήμεντος Αχρίδος 

 


