
Ὁ λόγος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ. Ἱεροθέου 

«Σήµερα εἶναι Πάσχα, Λαµπρή γιά τήν Ἱερά Μονή καί τήν Ἱερά Μητρόπολή µας. Μέ 
ποιά ἔννοια τό λέγω αὐτό; 

Ἡ 13η Μαρτίου τοῦ 2013 ἦταν γιά τήν Μονή αὐτή Μεγάλη Παρασκευή, Μεγάλη 
Ἑβδοµάδα. Ὄχι, βέβαια, ὅτι ἡ ἡµέρα ἦταν Μεγάλη Παρασκευή· Τετάρτη ἦταν τό 
βράδυ. Οὔτε ἦταν περίοδος τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Ἑβδοµάδος, ἀλλά γιά τήν Ἱερά 
αὐτή ἡ Μονή ἄρχισε ἀπό τότε ἡ «Μεγάλη Παρασκευή» της. 

Ἦταν ἡ ἡµέρα κατά τήν ὁποία ἀνόσιες χεῖρες ἐσύλησαν τό ἱερό Λείψανο τῆς χειρός 
τοῦ Ἁγίου Πολυκάρπου, πού ἦταν ἐδῶ, στήν Ἱερά Μονή, γιά 500 σχεδόν χρόνια καί 
εὐλογοῦσε ὅλη τήν περιοχή, ὅλη τήν Ναυπακτία καί πέραν αὐτῆς. Οἱ ἀνόσιες χεῖρες 
ἦταν ἐκεῖνες, πού χωρίς νά γνωρίζουµε ποιά ἦταν ἡ ἐπιδίωξή τους καί ποιός ὁ 
σκοπός τους, ἐσύλησαν, πῆραν καί ἔκλεψαν τό λείψανο τοῦ Ἁγίου Πολυκάρπου. 

Μία θλίψη τότε διοχετεύθηκε σέ ὅλη τήν περιφέρειά µας. «Μᾶς πῆραν τόν Ἅγιό µας, 
µᾶς πῆραν τήν εὐλογοῦσα χείρα τοῦ Ἁγίου, τόν ὁποῖο ἐµεῖς εὐλαβούµαστε». Καί 
ὅλοι ἔκλαιγαν καί ἦταν σάν νά ἔχασαν ὄχι ἁπλῶς κάποιο ἀγαπητό τους πρόσωπο, 
ἀλλά κάτι περισσότερο καί εὐρύτερο. 

Φυσικά ἡ θλίψη ἡ δική µου, τοῦ ἡγουµένου καί ὅλων των ἱερέων ἦταν πάρα πολύ 
µεγάλη. Γι’ αὐτό µετά ἀπό τέσσερεις µέρες, τήν ἑπόµενη µετά τήν ἱεροσυλία 
Κυριακή, 17 Μαρτίου 2013, ἤρθαµε ἐδῶ στήν Ἱερά Μονή νά τελέσουµε τήν θεία 
Λειτουργία. Καί ἐκεῖ διαβάστηκε µία προσευχή τήν ὁποία εἶχα συντάξει γιά τήν 
εὕρεση τῆς χειρός τοῦ Ἁγίου Πολυκάρπου. Καί στήν προσευχή τήν ὁποία 
ἀπευθύναµε στόν Θεό µέ δάκρυα καί πόνο, µέ δάκρυα στά µάτια καί πόνο στήν 
καρδιά, µεταξύ των ἄλλων εἴπαµε: «Βλέψον ἱλέω ὄµµατί σου, Κύριε, ἐπί τοῦ 
τεθλιµµένου τούτου λαοῦ καί ἐπάκουσον τῆς δεήσεως αὐτοῦ. Ἴδε τήν θλίψιν καί τά 
δάκρυά του. Μή παρίδῃς τῆς δεήσεως ἡµῶν καί τῶν στεναγµῶν τῆς καρδίας 
ἡµῶν...». 

 Εἶχε συνέχεια ἡ εὐχή αὐτή καί στό τέλος κατέληγε µέ προσευχή στόν Ἅγιο 
Πολύκαρπο. Καί µεταξύ των ἄλλων εἴπαµε: «Ἐλθέ, Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, ἡ παραµυθία 
ἠµῶν ὁ ἀλήπτης (προπονητής) καί ὁ προνοητής ἡµῶν». Καί τότε Σεβασµιώτατος 
Μητροπολίτης Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἀλµωπίας Ἰωήλ, ὑµνογράφος τῆς Ἐκκλησίας τοῦ 
Χριστοῦ, παρεκλήθη ὑπ’ ἐµοῦ καί συνέταξε ἕνα τροπάριο τό ὁποῖο ψάλλαµε κάθε 
φορά, σέ κάθε ναό κατά τήν θεία Λειτουργία καί τό ψάλλαµε καί σήµερα: «Τήν ἁγίαν 
σου χεῖρα ἥν ἀφήρεσαν βέβηλοι ἐκ τῆς περιβλέπτου Μονῆς σου...» κλπ. 
Προσευχόµασταν καί λέγαµε: «Θεέ µου, σέ παρακαλῶ στεῖλε µας πίσω τό λείψανο 
τοῦ ἁγίου Πολυκάρπου». 

Κάπου κάπου ἔβλεπα µερικές ἀναλαµπές. Γιά παράδειγµα, ἀνακάλυψαν ἐκεῖνον ὁ 
ὁποῖος τό ἐσύλησε, ἔφυγε ἐκτός Ἑλλάδος, δέν γνωρίζουµε τί ἔγινε, ποῦ τό ἔδωσε, 



δέν γνωρίζουµε ποιοί ἦταν οἱ συνεργοί, οἱ ἠθικοί συνεργοί του, οἱ φυσικοί συνεργοί 
του. Εἶναι φυσικά ἡ δικαστική διαδικασία πού εἶναι ἐν ἐξελίξει, ἀλλά τελικά 
παρακαλούσαµε τόν Ἅγιο. 

Μοῦ  ἔλεγε ὁ Ἡγούµενος τῆς Ἱερᾶς Αὐτῆς Μονῆς: «Σεβασµιώτατε, δέν ἔφυγε ὁ Ἅγιος 
ἀπό τήν Μονή µας, ἐδῶ εἶναι, τόν βλέπουµε συνέχεια». Καί πράγµατι ἀµέσως 
ἄρχισαν νά ἔρχονται νέοι µοναχοί. Ὁπότε σήµερα ἡ Ἱερά αὐτή Μονή ἔχει µοναχούς 
πού δέν εἶχε τίς τελευταῖες δεκαετίες. Εἶναι τέσσερεις (4) µοναχοί πού παραµένουν 
καί ἕνας δόκιµος. Εἶναι ἐγγεγραµµένοι καί ἄλλοι µοναχοί πού ὑπηρετοῦν στήν Ἱερά 
Μητρόπολη, συνολικά δέκα τέσσερεις (14) µοναχοί, στήν Ἱερά αὐτή Μονή. Ἀλλά καί 
ἄλλες εὐλογίες εἶχε αὐτή ἡ Ἱερά Μονή. 

Ὡστόσο ἐµεῖς περιµέναµε νά ἐπιστρέψη τό χέρι τοῦ Ἁγίου Πολυκάρπου. 

Ἡ καρδιά µου ἦταν γεµάτη ἀπό ἀγωνία καί πόνο. Δέν µποροῦσα νά ἡσυχάσω καί 
σκεφτόµουν πάρα πολλά. Κάποια στιγµή εἶχα µιά σκέψη καί κάλεσα στό γραφεῖο 
µου τόν Ἡγούµενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς π. Πολύκαρπο, τόν Πρωτοσύγκελο τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως, τόν π. Καλλίνικο, τόν π. Πολύκαρπο Θεοφάνη καί τούς λέω: «Κάτι 
πρέπει νά κάνουµε. Φυσικά κάνουµε τά πάντα γιά νά ἐπιστρέψη τό Χέρι καί διά τῆς 
ἀστυνοµικῆς καί διά τῆς δικαστικῆς ὁδοῦ, ἀλλά θά µείνουµε ἔτσι;». Σάν νά µέ 
φώτισε ὁ ἅγιος Πολύκαρπος. Ἄκουσα ὅτι ὑπάρχουν λείψανα τοῦ ἁγίου Πολυκάρπου 
σέ διάφορα µέρη: στήν Ἱερά Μονή Προυσσού, στήν Ἱερά Μονή Τατάρνης, ὑπάρχει 
κάπου στήν Θεσσαλονίκη στήν εὐρύτερη περιφέρειά της. 

Σκέφτηκα λοιπόν καί εἶπα στούς πατέρες: «Κάτι πρέπει νά κάνουµε. Νά στείλουµε 
ἔγγραφο καί νά παρακαλέσουµε τούς µοναχούς, τους Γέροντες, τούς Ἡγουµένους 
αὐτῶν τῶν Μονῶν νά µᾶς δώσουν ἕνα τµῆµα ἀπό αὐτά πού ἔχουν, ὥστε νά ἔχουµε 
στήν Μονή µας κάτι ἀπό τό χέρι τοῦ Ἁγίου Πολυκάρπου». 

Βέβαια πρέπει νά σᾶς πῶ ὅτι µέσα στό Ἱερό Βῆµα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ὑπάρχει µία 
λειψανοθήκη µέ διάφορα µικρά τµήµατα καί τοῦ ἁγίου Πολυκάρπου. Εἶναι καί ἕνα 
µικρό τµῆµα στόν Καθολικό ναό τοῦ Ἁγίου Δηµητρίου τῆς πόλεως Ναυπάκτου. Καί 
ἐνδεχοµένως νά ἔχουν καί ἄλλοι. 

Καί γιατί τό λέω ὅτι ἔχουν καί ἄλλοι; Διότι πρίν ἔρθω ἐδῶ Μητροπολίτης, πρίν ἀπό 
24 χρόνια ἦταν σχεδόν ἀνοιχτή ἡ λειψανοθήκη καί ὁ καθένας ἔπαιρνε ὅ,τι ἤθελε. Γι’ 
αὐτό καί ὅταν ἄκουσα µερικά παράπονα ὅταν ἦρθα στήν Μητρόπολη, εἶπα ὅτι 
πρέπει νά σταµατήση αὐτό. Ὅρισα µία Ἐπιτροπή ἡ ὁποία ἀποτελεῖτο ἀπό τόν π. 
Ἀντώνιο τόν Βαζούρα, τό Γενικό Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο τότε π. Ἀθανάσιο, τόν π. 
Καλλίνικο, τόν Ἡγούµενο ἀπό ἄλλα λαϊκά µέλη, ὅπως ὁ Παπαδηµητρίου 
Κωνσταντῖνος καί ὁ Παπαδηµητρίου Ἰωάννης ἀπό τό χωριό. Τούς εἶπα νά ἀνοίξουν 
τήν λειψανοθήκη, νά δοῦν καί νά φωτογραφίσουν τί ἀκριβῶς ὑπῆρχε µέσα, τί 
ἔλειπε, τί ὑπάρχει, νά ξέρουµε τί ἀκριβῶς εἶναι, ὥστε νά µήν ἐπιτρέψουµε ἀπό δῶ 
καί πέρα σέ κανέναν νά ἐπιβουλεύεται κάτι ἀπό τό χέρι τοῦ ἁγίου Πολυκάρπου. Ἄρα 
ὅλα αὐτά πού ὑπῆρχαν στήν λειψανοθήκη, τά ἔχουµε φωτογραφηµένα. 



Εἶπα λοιπόν στούς πατέρες «Κάτι πρέπει νά κάνουµε». Τότε ὁ π. Πολύκαρπος ὁ 
Θεοφάνης εἶπε: «Ἔχω κάτι στό νοῦ µου». Δέν µᾶς τό ἀποκάλυψε ἀµέσως... Βρῆκε 
κάποιον νά κληρικό π. Καλλίνικο πού ἦταν τότε στό Ἀγρίνιο, ὁ ὁποῖος ἦταν 
κληρονόµος πολλῶν πραγµάτων τοῦ π. Γρηγορίου Μπουλούκη, ὁ ὁποῖος ἦταν γιά 
πολλά χρόνια ἐδῶ Ἡγούµενος τῆς Μονῆς πρίν ἔρθω ἐγώ ἐδῶ ὡς Μητροπολίτης. Εἶχε 
φύγει τό 1985, ἐνῶ ἐγώ ἦρθα δέκα χρόνια µετά, τό 1995. Ἐκεῖνος ἦταν Ἡγούµενος 
ἐδῶ καί θεώρησε καλό, ὅπως ἔκαναν καί ἄλλοι, νά πάρη καί αὐτός ἕνα κοµµάτι ἀπό 
τό ἱερό λείψανο, τό ὁποῖο κοµµάτι εἶχε στό σπίτι του γιά εὐλογία. Καί κληρονόµος 
αὐτῶν ἦταν ὁ φίλος του ὁ κληρικός πού σᾶς ἀνέφερα. 

Ρώτησε λοιπόν  ὁ π. Πολύκαρπος καί πράγµατι ἔµαθε ὅτι ὑπῆρχε ἕνα κοµµάτι ἀπό 
τό χέρι τοῦ ἁγίου Πολυκάρπου και ὑπῆρχε ἕνα χαρτί µέ τόν γραφικό χαρακτήρα τοῦ 
Ἡγουµένου π. Γρηγορίου πού ἔλεγε ὅτι ἦταν ἀπό τό χέρι τοῦ ἁγίου Πολυκάρπου. 
Μέσα ὑπῆρχε καί ἕνας σπόγγος ἀπό τό αἷµα τοῦ ἁγίου Πολυκάρπου, ὅπως ὑπῆρχε 
καί µέσα στήν λειψανοθήκη. 

Ὅταν, λοιπόν, ἦταν Ἡγούµενος, τό πῆρε ὁ ἴδιος –κακῶς τό πῆρε, καλῶς ἐπιστρέφει– 
τό πῆρε λοιπόν καί µέ τό χέρι του ἔγραψε ὅτι αὐτό εἶναι τοῦ ἁγίου Πολυκάρπου. 
Ὡστόσο ὁ π. Πολύκαρπος ἔκανε καί κάτι ἄλλο. Τό φωτογράφισε καί τό ἔστειλε σέ 
κάποιον ὀρθοπεδικό ἰατρό, γιά νά διαπιστώση ἀπό ποιό σηµεῖο τοῦ ἀνθρώπινου 
σκελετοῦ εἶναι αὐτό τό τµῆµα καί ἐκεῖνος τοῦ εἶπε ὅτι εἶναι ἀπό τό δεξί χέρι, ἀπό τό 
µετακάρπιο. Καί εἶναι κοµµάτι τό ὁποῖο ἔλειπε, ὅπως φαίνεται ἀπό τίς φωτογραφίες 
πού εἴχαµε βγάλει. Νά λοιπόν ὅτι εἶναι πραγµατικό καί ἔτσι πείστηκα καί ἐγώ. Γιατί 
δέν πρέπει στά θέµατα αὐτά νά εἴµαστε ἀφελεῖς. Στά θέµατα αὐτά πρέπει νά 
ἔχουµε µία πίστη βεβαιωµένη. Πείστηκα λοιπόν ὅτι εἶναι πράγµατι ἀπό τό χέρι τοῦ 
ἁγίου Πολυκάρπου πού, ὅπως εἶπα πρίν κακῶς ἀποσπάστηκε, ἀλλά καλῶς 
ἐπιστράφη. 

 Δοξάζω τόν Θεό καί τόν Ἅγιο γι’ αὐτήν τήν µεγάλη δωρεά. Προέρχεται αὐτό ἀπό 
τµῆµα τῆς χειρός τοῦ Ἁγίου Πολυκάρπου ὡς προποµπός, ὡς µία µικρή παραµυθία 
ἕως ὅτου ἔρθουν καί ὅλα τά ἄλλα τµήµατα τῆς δεξιᾶς χειρός τοῦ Ἁγίου Πολυκάρπου. 

 Ἔγραψα λοιπόν µία Ἐγκύκλιο γιά νά ἐνηµερώσω τόν λαό γι’ αὐτήν τήν µεγάλη χαρά 
καί δηµοσιεύτηκε στήν ἐφηµερίδα. Ὅταν διάβασε τήν Ἐγκύκλιο ὁ Σεβ. Μητροπολίτης 
Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἱερεµίας, ὁ ὁποῖος εἶναι Ναυπάκτιος, µοῦ ἔστειλε 
µήνυµα. Χάρηκε πάρα πολύ, ὅταν τό ἔµαθε. Μοῦ ἔστειλε τό µήνυµα καί µέ 
παρακάλεσε νά τό δηµοσιεύσω καί νά τό διαβάσω σήµερα στήν συνάντησή µας 
αὐτή. 

Ἔνιωσε πολύ µεγάλη χαρά ἀλλά δέν µποροῦσε νά ἔλθη καί τοῦ εἶπα ὅτι θά σᾶς 
διαβάσω τό µήνυµά του. 

Λέει στό µήνυµά του ὁ ἅγιος Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἱερεµίας: 

* 



«Ὡς Ναυπάκτιος καί ἐγώ συµµετέχω µετά πολλῆς χαρᾶς καί συγκινήσεως εἰς τήν 
χαράν τοῦ Ποιµενάρχου µας Ἐπισκόπου κυρίου µας κ. Ἱεροθέου, διότι ἡ Ἱερά µας 
Μητρόπολις ἀπέκτησε πάλιν λείψανον ἐκ τῆς χειρός τοῦ ἠγαπηµένου µας ἁγίου 
Πολυκάρπου. 

Eὐχαριστοῦµεν τόν Ποιµενάρχην µας διά τήν ἐναγώνειον προσευχήν του, ἡ ὁποία 
µᾶς ἔδωσε τό χαροποιόν θαῦµα καί δεόµεθα µετ' αὐτοῦ διά τήν ἀνεύρεσιν 
ὁλοκλήρου τοῦ κλαπέντος λειψάνου τῆς ἁγίας χειρός τοῦ προστάτου Ἁγίου µας. 

Πάντως, µᾶς ἀρκεῖ καί ἡ παροῦσα χαρά, διότι, ὅπως λέγωµεν διά τό Σῶµα τοῦ 
Κυρίου µας κατά τήν θείαν Εὐχαριστίαν, ὅτι ὁ Κύριος εἶναι ὅλος καί ἐν τῷ µέρει καί 
ἐν παντί, οὕτω λέγοµεν καί τώρα διά τό λείψανον τῆς χειρός τοῦ ἁγίου Πολυκάρπου: 
ὅτι, µέ τήν ἀνεύρεσιν, ἔστω και µικροῦ τεµαχίου τῆς ἁγίας Χειρός τοῦ Ἁγίου, ἔχοµεν 
ἡµεῖς οἱ Ναυπάκτιοι εἰς τήν Μητρόπολίν µας, διά τοῦ ἱεροῦ αὐτοῦ τεµαχίου, καί 
τώρα καί ὅλην τήν χείρα τοῦ ἁγίου Πολυκάρπου.  

Ἀπό µᾶς ἀποµένει ἡ πίστις εἰς τό δοθέν εἰς ἡµᾶς θαῦµα καί ἡ εὐγνωµοσύνη µας εἰς 
τόν Ἐπίσκοπόν µας κ. Ἱερόθεον διά τήν θερµήν του προσευχήν.    

Μετά βαθυτάτου σεβασµοῦ, 

Ἐπίσκοπος  Ἱερεµίας» 

* 

Αὐτό τό µήνυµα τοῦ ἀγαπητοῦ µου Μητροπολίτου Γόρτυνος κ. Ἱερεµία δείχνει τήν 
εὐγένεια τοῦ χαρακτήρα του, ἀλλά καί τήν ἀγάπη του πρός τό πρόσωπό µου. Ἐπίσης 
δείχνει καί τήν θεολογική κατάρτισή του, ἀφοῦ, ὅπως λέγει ὁ ἅγιος Συµεών ὁ 
Θεσσαλονίκης «καί µερισθέντος τοῦ σώµατος ἀµέριστος ἡ Χάρις διαµένει». Δηλαδή, 
καί ὅταν µερίζεται -  τεµαχίζεται τό λείψανο, ἡ Χάρη οτῦ Θοεῦ πού ὑπάρχει σέ αὐτό 
δέν µερίζεται, ὑπάρχει ὁλόκληρη. Ἔτσι, ἔχοντας ἕνα µικρό τµῆµα τοῦ λειψάνου, 
ἔχουµε ὅλη τήν Χάρη πού ὑπάρχει στό σῶµα τοῦ Ἁγίου. 

Εὐχαριστοῦµε θερµῶς τόν ἀγαπητό ἀδελφό καί συµπατριώτη µας Μητροπολίτη 
Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἱερεµία. 

Ἔχουµε ὅµως τήν µεγάλη χαρά νά ἔχουµε ἀνάµεσά µας τόν Σεβασµιώτατο 
Μητροπολίτη Ἱσπανίας καί Πορτογαλίας, ἀγαπητό ἐν Χριστῷ ἀδελφό, πού καί 
ἐκεῖνος ἔχει τό ὄνοµα τοῦ ἁγίου Πολυκάρπου καί σέβεται τόν ἅγιο Πολύκαρπο. Καί 
σᾶς παρακαλῶ, ἀγαπητέ ἀδελφέ, νά ἀπευθύνετε ἕναν χαιρετισµό στόν περιούσιο 
λαό, πού µέ τόση χαρά ἀνέβηκε ἐπάνω στό µοναστήρι». 


