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Νέα Κρήτη – Παγκρήτια εφημερίδα

Στη Θεσ/νίκη για τα αποκαλυπτήρια ανδριάντα ο κ.κ.
Ανδρέας
Ημερομηνία δημοσίευσης: 09/12/2014, 13:55
Τελευταία ενημέρωση: 09/12/2014, 14:03
Στα αποκαλυπτήρια του ανδριάντα του Οικουμενικού Πατριάρχη Ιωακείμ Γ΄
(1834-1912) στο προαύλιο της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης παρευρέθη και εκφώνησε μία από τις κύριες ομιλίες ο
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάννου κ. Ανδρέας
Νανάκης.
Ο δρ Θεολογίας Αθανάσιος Σ. Τζιερτζής εξιστορεί στο κείμενο που ακολουθεί τις εκδηλώσεις
μνήμης που πραγματοποιήθηκαν για τον από Θεσσαλονίκης αοίδιμο Οικουμενικό Πατριάρχη
Ιωακείμ Γ' τον Μεγαλοπρεπή μέχρι και τα αποκαλυπτήρια του ανδριάντα του:
«Την περασμένη Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2014 ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις μνήμης για
τον από Θεσσαλονίκης αοίδιμο Οικουμενικό Πατριάρχη Ιωακείμ Γ΄ τον Μεγαλοπρεπή με τα
αποκαλυπτήρια του ανδριάντα του στο προαύλιο της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου το 2011 υπό την προεδρία του
Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου είχε αποφασίσει να γίνουν
εκδηλώσεις μνήμης το 2012, εκατό έτη από την κοίμηση του τιμωμένου προσώπου, στην
Κωνσταντινούπολη, τη Θεσσαλονίκη, της οποίας είχε διατελέσει ποιμενάρχης (1874-1878),
και το Άγιον Όρος, όπου είχε αποσυρθεί επί δώδεκα έτη μεταξύ των δύο Πατριαρχιών του
(1878-1884 και 1901-1912).
Στη Θεσσαλονίκη ο Παναγιότατος Μητροπολίτης κ. Άνθιμος, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης κ.
Γιάννης Μπουτάρης και η Φιλόπτωχος Αδελφότητα Ανδρών Θεσσαλονίκης με τον πρόεδρό
της κ. Θεόδωρο Δαρδαβέση είχαν τιμήσει στις 3-5 Φεβρουαρίου 2012 αξιοχρέως τη μνήμη
του αοιδίμου Πατριάρχου με τριήμερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο, του οποίου τα
Πρακτικά έχουν ήδη εκδοθεί, και με Αρχιερατική Θεία Λειτουργία και μνημόσυνο στον
Καθεδρικό Ναό της Αγίας Σοφίας. Κορυφαία εκδήλωση ήταν η Πατριαρχική και Συνοδική
Θεία Λειτουργία στις 21 Νοεμβρίου 2012 στο Πέραν της Κωνσταντινούπολης, όπου ο
Οικουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαίος τέλεσε μνημόσυνο στη μνήμη του
προκατόχου του κυρού Ιωακείμ Γ΄.

Στο Άγιον Όρος παρούσης της Ιεράς Κοινότητας τελέστηκε μνημόσυνο για τον αοίδιμο
Πατριάρχη στον Ιερό Ναό του Πρωτάτου από τον Παναγιώτατο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης
κ. Άνθιμο το Σάββατο 24 Νοεμβρίου 2012, ενώ στο κάθισμα του Αγίου Μεγαλομάρτυρος
Ευσταθίου Μυλοποτάμου του π. Επιφανίου, όπου είχε διαβιώσει ως ασκητής ο Πατριάρχης
Ιωακείμ Γ΄, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάννου κ.
Ανδρέας τέλεσε μετά του νυν επισκόπου Αμορίου κ. Νικηφόρου Θεία Λειτουργία και
μνημόσυνο την Παρασκευή 1/14 Δεκεμβρίου 2012. .Απέμενε, όπως είχε συναποφασισθεί
μεταξύ των αρχών και του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αρκαλοχωρίου κ. Ανδρέα, να
φιλοτεχνηθεί και να τοποθετηθεί ο ανδριάντας του αοίδιμου Οικουμενικού Πατριάρχου
Ιωακείμ Γ΄ του Μεγαλοπρεπούς.
Με τη χορηγία της Φιλοπτώχου Αδελφότητος Ανδρών Θεσσαλονίκης υπό την προεδρία του
καθηγητού της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. κ. Θεοδώρου Δαρδαβέση ανατέθηκε στην
καθηγήτρια της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών κ. Αφροδίτη Λίτη η δημιουργία του
ανδριάντα, ο οποίος στήθηκε στο προαύλιο της Θεολογικής Σχολής, καθώς όραμα του
μακαριστού Πατριάρχου ήταν η ίδρυση Πανεπιστημίου στην Κωνσταντινούπολη. Την
εισαγωγική ομιλία εκφώνησε και τις προσφωνήσεις των υπολοίπων ομιλητών ανέλαβε ο
πρόεδρος της Φιλοπτώχου Αδελφότητος Ανδρών Θεσσαλονίκης Καθηγητής κ. Θεόδωρος
Δαρδαβέσης.
Απηύθυναν σύντομο χαιρετισμό ο Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Άνθιμος, ο
δήμαρχος Θεσσαλονίκης κ. Γιάννης Μπουτάρης και ο κοσμήτoρας της Θεολογικής Σχολής κ.
Μιλτιάδης Κωνσταντίνου.
Τις κύριες ομιλίες εκφώνησαν: α) ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αρκαλοχωρίου,
Καστελίου και Βιάννου κ. Ανδρέας Νανάκης ("Ιωακείμ ο Γ΄ εν μέσω του 19ου και του
20ού αιώνα"), καθηγητής της Εκκλησιαστικής Ιστορίας στη Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης,
ο οποίος διέτρεξε το βίο του Πατριάρχου Ιωακείμ Γ΄ επισημαίνοντας τον αποφασιστικό ρόλο
του και την ποικιλότροπη συμβολή του στα δρώμενα της Ρωμιοσύνης, του Γένους και του
Ελληνισμού σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο από τις αυτοκρατορίες στα εθνικά κράτη, β) ο
πρώην κοσμήτορας και καθηγητής Ιστορίας της Τέχνης της Φιλοσοφικής Σχολής κ.

Μιλτιάδης Παπαϊωάννου ("Ο ανδριάντας του Πατριάρχου Ιωακείμ Γ΄ και η θέση του στη
σύγχρονη γλυπτική"), ο οποίος μετά από μία θεωρητική προσέγγιση μίλησε για τη θέση του
ανδριάντα στην τέχνη σε σχέση με άλλα αγάλματα της Θεσσαλονίκης, όπως του Γεωργίου
Α΄ και του Κωνσταντίνου στην πλατεία Δημοκρατίας, και γ) η δημιουργός και καθηγήτρια
γλυπτικής της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών κ. Αφροδίτη Λίτη ("Κατασκευάζοντας τον
ανδριάντα του Πατριάρχου Ιωακείμ Γ΄"), η οποία περιέγραψε συντόμως τα ερεθίσματα που
την οδήγησαν στη σύλληψη της συγκεκριμένης ιδέας και τις προθέσεις της για την απόδοση
τόσο των φυσιογνωμικών χαρακτηριστικών, όπως αποτυπώνονται σε φωτογραφίες του
ανδρός, όσο και της δυναμικής προσωπικότητας του Πατριάρχου Ιωακείμ Γ΄.
Παρίσταντο εκτός των άλλων ο πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου κ. Περικλής
Μήτκας, ο πρόεδρος του Τμήματος Ποιμαντικής Θεολογίας κ. Θεόδωρος Γιάγκου,
εκπρόσωποι των πρυτανικών Αρχών, καθηγητές και καθηγήτριες του Πανεπιστημίου, ο
υπεύθυνος της Αγιορετικής Εστίας κ. Δημήτριος Σαλπιστής, εκ μέρους του Πυροσβεστικού
Σώματος ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας αρχιπύραρχος Αθανασόπουλος
Χρύσανθος, εκπρόσωποι των στρατιωτικών και άλλων αρχών, και πλήθος κόσμου.
Στη συνέχεια οι παρευρισκόμενοι προσήλθαν στο παρακείμενο προαύλιο της Θεολογικής
Σχολής, όπου από κοινού ο Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Άνθιμος, ο
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αρκαλοχωρίου κ. Ανδρέας, η δημιουργός καθηγήτρια κ.
Αφροδίτη Λίτη και ο πρόεδρος της Φιλοπτώχου Αδελφότητος Ανδρών Θεσσαλονίκης κ.
Θεόδωρος Δαρδαβέσης απεκάλυψαν τον ανδριάντα του Οικουμενικού Πατριάρχου εν μέσω
χειροκροτημάτων των παρισταμένων».

