
1 

 
 
 

1) ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ 

 

α) Γενικά 

        Οι περισσότεροι έχουν ακουστά την Αλιστράτη από τα περίφημα 

σπήλαιά της. Λίγοι είναι εκείνοι που γνώρισαν τις ομορφιές της, τις ο-

ποίες κρύβει η μικρή αυτή μακεδονίτικη κωμόπολη. Και η περίσσια ο-

μορφιά της, κρύβεται όχι στα έγκατα της γης, αλλά στη φύση και τους 

ανθρώπους της, οι οποίοι συνυπάρχουν αρμονικά επί αιώνες, καθώς επί-

σης και στην πολιτιστική της κληρονομιά. Είναι κωμόπολη της επαρχίας 

Φυλλίδος του Νομού Σερρών. Κατά τους βυζαντινούς και μεταβυζαντι-

νούς χρόνους, περί τα τέλη του ΙΒ  ́αιώνος, ιδίως δε μετά την άλωση της 

Κωνσταντινουπόλεως από τους Φράγκους το 1204 μ.Χ., κατά την τότε 

σημαντική διοικητική μεταρρύθμιση που επήλθε, η Αλιστράτη υπαγόταν 

στο «κατεπανίκιο» Ζιχνών, χωρίς, όμως, να αναφέρεται ρητώς ως τοπω-

νύμιο.1 

       Στο Ελληνικό κράτος περιήλθε την 1η Ιουλίου του 1913 με τους 

νικηφόρους απελευθερωτικούς πολέμους του 1912-1913. Αποτέλεσε μία 

αξιόλογη Κοινότητα, από τις μεγαλύτερες της περιοχής, η οποία έχει να 

επιδείξει πλούσια πνευματική παράδοση. Αρχικά ήταν μία μικρή κώμη, 

την εποχή μάλιστα που την αναφέρει ο Τούρκος περιηγητής Εβλιά Τσε-

λεμπί, με την ονομασία «Αϊ Στράτη» περί το 1650. Γρήγορα, όμως, με-

τατράπηκε σε κωμόπολη, λόγω του ευφόρου εδάφους, της επίκαιρης θέ-

σεώς της και του εμπορίου, που αναπτυσσόταν μεταξύ Σερρών-Δράμας   

και Καβάλας. Ιδιαιτέρως για λόγους εμπορικούς χρησίμευσε ως διαμετα-

κομιστικός σταθμός. Ο ρόλος αυτός υποβαθμίστηκε, όταν κατασκευά-

στηκε ο σιδηρόδρομος το 1896, που την άφησε απ΄έξω και μακριά. Όμως 

και πάλι ήταν μία από τις αξιολογότερες Κοινότητες, με 600 οικογένειες 

ελληνικές και το τουρκικό στοιχείο ανύπαρκτο ουσιαστικά. 

      Έτσι, κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας και ιδιαιτέρως τον 18ο  

αιώνα η Αλιστράτη υπήρξε το σημαντικότερο κέντρο του ελληνισμού 

στην Ανατολική Μακεδονία. Με έντονη την παρουσία του τουρκικού 

στοιχείου στη Δράμα και τη Ζίχνη, που ήταν κέντρα Καζάδων (Επαρ-

χιών), ήταν δύσκολο να ανθίσει ο ελληνισμός. Η Μητρόπολη  Δράμας-

Φιλίππων-Ζιχνών και Νευροκοπίου, βλέποντας τη μανία των Τούρκων 

μετά την κήρυξη της επανάστασης του 1821, έπρεπε να απαντήσει και να 

σώσει το χριστιανικό ποίμνιο, δίνοντας σε αυτό προοπτική. Επισημαίνε-

ται, λοιπόν ότι κατά την 1η Ιανουαρίου 1825 επί μητροπολίτου Νικοδή-

μου, όπως προκύπτει από σχετικό πρακτικό, μεταφέρεται η έδρα της Μη-

τρόπολης στην Αλιστράτη, ως κέντρο των Ελλήνων. 
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β) Εθνολογική σύνθεση του πληθυσμού 

       Κατά τη διάρκεια του μεσοπολέμου η Αλιστράτη παρουσίαζε μια 

πλούσια εθνολογική και εθνοτοπική διαστρωμάτωση. Υπήρχε ένα πληθυ-

σμιακό μωσαϊκό των εθνοτοπικών ομάδων, αλλά και των εθνοτήτων, και 

αντανακλούσε σε μικρογραφία τον κοινωνικό χάρτη της μακεδονικής εν-

δοχώρας. Ήταν, λοιπόν, φυσικό να παρατηρούνται αφενός έλλειψη συνο-

χής στον γηγενή πληθυσμό, λόγω των έντονων καταβολών της εθνοτικής 

διαπάλης και αφετέρου εσωτερικές αντιπαραθέσεις, όχι όμως σε ιδιαίτερη 

ένταση και πάθος. Η ομογενοποίηση όλων αυτών των βιωμάτων και η 

αναγωγή τους σε μία εθνική ταυτότητα μέσα από μια διαδικασία πολιτι-

σμικής συγχώνευσης υπήρξε ένα φαινόμενο επίπονο. 

 

γ) Διοικητική ιστορία της Κοινότητος 

      Μέχρι τον Οκτώβριο του 1997, αποτελούσε έδρα της ομώνυμης 

Κοινότητος, σύμφωνα με το Β.Δ. της 28-12-1919 (ΦΕΚ 2/Α/1920). Πα-

λαιότερα περιελάμβανε και τους συνοικισμούς της Αγίας Κυριακής, της 

Κρυοπηγής (Τρεστενίτσα), της Συμβολής (Μπάνιτσα), του Αγιοχωρίου 

(Γράτσιανη), της Περιχώρας (Γκουλάκι), του Βακούφ και της Ακροπόλε-

ως . 

       Με τον  Ν. 2539/1997 «Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 244/Α/1997),(Σχέδιο Καποδίστριας), αναβαθμίζε-

ται σε έδρα του ομώνυμου Δήμου με Δημοτικά Διαμερίσματα του Αγιο-

χωρίου, της Σκοπιάς, του Μανδηλίου, της Λευκοθέας και του Σταθμού 

Αγγίστας. Από τη θεσμική αυτή ανακατάταξη δημιουργήθηκε ένας ισχυ-

ρότατος φορέας της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, που εγγυάτο την ανάπτυξη 

της περιοχής. Κάθε ένα από τα χωριά που συναποτελούσαν τον Δήμο, 

πέρα από τη διοικητική τους υπαγωγή, με όλα φυσικά τα πλεονεκτήματα 

που συνεπάγεται αυτή, διατηρούσαν την κοινωνική και πολιτιστική τους 

αυτονομία. Καθένα από αυτά διατηρούσε ανέπαφα το κλίμα και το χρώ-

μα, της μέχρι τότε κοινωνικής τους συμπεριφοράς. 

       Από 1-1-2011, σύμφωνα με τον Ν.3852/2010 (Σχέδιο Καλλι-

κράτης), αποτελεί δημοτική ενότητα του Δήμου Νέας Ζίχνης.2,3 

       Επισημαίνεται ότι μέχρι το 1914 η Αλιστράτη υπαγόταν στο Βι-

λαέτι Θεσσαλονίκης-Σαντζάκι Σερρών-Καζάς Ζίχνης. Από το 1914-1927 

υπαγόταν στον Νομό Σερρών-Υποδιοίκηση Ζίχνης. Από το 1927-1928 

υπαγόταν στον Νομό Σερρών-Επαρχία Ζίχνης και από το 1928 μέχρι σή-

μερα στον Νομό Σερρών-Επαρχία Φυλλίδος (Κίασα),  που αποτελούσε το  
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κυριότερο τμήμα της αρχαίας Επαρχίας Ηδωνίδας Χώρας, στην οποία  

κατοικούσε η αρχαία «αυτόνομη  φυλή των Ηδωνών»,  κατά πολύτιμη  

πληροφορία του αρχαίου μας ιστορικού Θουκυδίδη, όπως αναφέρει και ο 

ιστοριογράφος των Σερρών Γεώργιος Καφταντζής στα «Σερραϊκά Χρονι-

κά».4 
 

δ) Γεωγραφική θέση της Αλιστράτης 

      Ως προς τη γεωγραφική της θέση, η κωμόπολη της Αλιστράτης 

βρίσκεται ανατολικά της Νέας Ζίχνης και δυτικά της Δράμας στην εθνική 

οδό Σερρών-Δράμας (Εγνατία οδός) σε έδαφος ανηφορικό. Είναι κτισμέ-

νη πάνω σε λόφους σε υψόμετρο 325 μ., στη μέση ακριβώς του μοναδι-

κού βραχίονα του Μενοικίου όρους, που εκτείνεται νοτιοανατολικά. Κα-

νένα σημείο του χωριού δεν είναι από μόνο του ομαλό και επίπεδο. Είναι 

ένας  τόπος που συνδυάζει τη φύση και την παράδοση με ένα μοναδικό 

τρόπο. Κτισμένη αμφιθεατρικά σε ένα γοητευτικό σύμπλεγμα λόφων στις 

παρυφές του Μενοικίου όρους, λουσμένη στον ήλιο, δέχεται την επίδρα-

ση των θαλασσινών ανέμων από τη μεριά της θάλασσας του Στρυμονικού 

κόλπου και ατενίζει πανοραμικά ολόκληρη την πεδιάδα της Δράμας και 

τα απέναντι βουνά του χρυσοφόρου Παγγαίου όρους, με το αρχαίο μα-

ντείο του Διονύσου, που υπήρχε στην κορυφή του. Το κλίμα της ξηρό και 

υγιεινό, προσέλκυε πάντοτε παραθεριστές, όπως περιγράφουν διάφοροι 

περιηγητές.5-9 

       Θα πρέπει επίσης να επισημάνουμε ότι,  η κωμόπολη της Αλι-

στράτης, παρόλο που πολιτικά υπάγεται στον Νομό Σερρών, εντούτοις 

έχει πολλά κοινά σημεία και πολλά κοινά χαρακτηριστικά και με τον Νο-

μό Δράμας καθόσον: 

α) Γεωμορφολογικά ανήκει στον Νομό Δράμας. 

β) Ιστορικά είναι στερρώς δεμένη με τη Δράμα, με την οποία χέρι-χέρι δι-

εξήγαγε όλους τους πολύπτυχους και πολυκύμαντους εθνικούς αγώνες 

και πορεύτηκαν μαζί στη μακραίωνη ιστορία σε όλα τα επίπεδα, υποφέ-

ροντας τα πάνδεινα σε όλες τις διαχρονικές κατοχές. 

γ) Υπήρξε επί σειρά ετών έδρα της πάλαι ποτέ αγιοτάτης τετραπλής Ιεράς 

Μητροπόλεως Φιλίππων-Δράμας-Ζιχνών και Νευροκοπίου. 
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δ) Στα πολιτιστικά και πολιτισμικά δεδομένα, στα ήθη, τα έθιμα και στη 

λαϊκή παράδοση έχει με τη Δράμα πολλούς κοινούς τόπους και κοινές ρί-

ζες. 

ε) Βρίσκονται και οι δύο στις υπώρειες του Φαλακρού όρους, έχοντας 

απέναντι το επιβλητικό και σταθερό στη θέση του Παγγαίο όρος,  το ιστο- 

ρικό κατά τον Ηρόδοτο «Πάγγαιο Όρος», το οποίο μας θυμίζει ότι πέρα-

σε κάποτε από την περιοχή μας ένας «Μέγας Αλέξανδρος», Μακεδόνας 

την καταγωγή, «Βασιλεύς όλων των Ελλήνων». 

στ) Τέλος η ηρωϊκή πόλη της Δράμας και η περίπυστος κωμόπολη της ι-

στορικής και μαρτυρικής Αλιστράτης, οι πολύπαθες αυτές περιοχές του 

Ελληνικού Βορρά, βρίσκονται στη βόρεια εσχατιά της Ελλάδος και απο-

τελούν την από Βορρά φυσική πύλη εισόδου, την οποία φυλάττουν ως 

άλλοι 300 του Λεωνίδα, πιστές στις αέναες παρακαταθήκες των προγό-

νων τους, που μας κληροδότησαν εμάς τους απογόνους, θυμίζοντας «τη 

Μακεδονία εν λίθοις φθεγγομένοις και μνημείοις σωζομένοις». 

 

ε) Η Αλιστράτη μορφωτικό και εμπορικό κέντρο της ευρύτερης περι-

οχής 

      Παρούσα η Αλιστράτη σε όλους τους πατριωτικούς αγώνες, κέ-

ντρο γραμμάτων επί τουρκοκρατίας, γνώρισε περιόδους ακμής και προό-

δου στα γράμματα, λόγω δε της γεωγραφικής της θέσεως, στο εμπόριο 

και στον πολιτισμό και διαδραμάτισε  με επιτυχία το ρόλο της στο ιστο-

ρικό και πολιτιστικό γίγνεσθαι της ευρύτερης περιοχής. Κατά την περίο-

δο της τουρκοκρατίας και μέχρι το τέλος του 19ου αιώνος, είχε καταστεί 

σταθμός διαμετακομιστικού εμπορίου μεταξύ της περιοχής Δράμας και 

Σερρών. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να αναπτυχθεί μια αξιόλογη επιχειρη-

ματική και εμπορική δραστηριότητα.  

       Εκείνο, όμως, που ξεχωρίζει στην ιστορική πραγματικότητα και 

προσδίδει μια ιδιαιτερότητα στην κωμόπολη της Αλιστράτης, είναι ότι 

από τα μέσα του 19ουαι., αναδείχθηκε σε οικονομικό, κοινωνικό,  πνευ-

ματικό και θρησκευτικό κέντρο της ευρύτερης περιοχής, με τη μεταφορά 

και εγκατάσταση εδώ της «Μητροπόλεως Φιλίππων-Δράμας και Ζιχνών». 

      Επίσης, η ίδρυση και λειτουργία της περίφημης, για την εποχή ε-

κείνη,  «Κεντρικής  Ελληνικής  Σχολής Αλιστράτης», η οποία ήταν ένα  
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είδος διδασκαλείου, στο οποίο φοιτούσαν μαθητές από την περιοχή των 

Σερρών και της Δράμας και όπου δίδαξαν διαπρεπείς ξένοι και ντόπιοι 

διδάσκαλοι, προσέδωσε ιδιαίτερη αίγλη, αναδεικνύοντας την περηφάνια, 

τις θυσίες και το αδούλωτο εκκλησιαστικό,  εθνικό και πατριωτικό φρό-

νημα των   κατοίκων της ενδόξου  και ευλογημένης κωμοπόλεώς μας, οι 

οποίοι κράτησαν ανόθευτη την ελληνικότητά τους σε ζοφερές περιόδους 

της ιστορίας. 

 

στ) Ίδρυση της Αλιστράτης 

     Λόγω των αλλεπαλλήλων επιδρομών από Βορρά σε διάφορες επο-

χές, δεν περισώθηκε κανένα γραπτό στοιχείο για την εποχή της ίδρυσης 

της Αλιστράτης. Από τις παραδόσεις όμως, θεωρείται ότι ιδρύθηκε από 

τους λίγους εναπομείναντες κατοίκους της αρχαίας πόλεως της «Αλε-

κτριουπόλεως», που διασώθηκαν όταν καταποντίστηκε, άγνωστο σε ποιά 

εποχή και η οποία βρισκόταν περίπου 2 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Αλι-

στράτης, κοντά στη σημερινή Ιερά Μονή της Αγίας Κυριακής. Η «Αλε-

κτριούπολη» ονομάστηκε έτσι, από τους πολλούς αλέκτορες, που εξέτρε-

φαν οι κάτοικοί της και οι οποίοι έδιναν ιδιαίτερο χρώμα και τόνο στην 

περιοχή. 

      Έτσι, λοιπόν, ως «terminus ante quem» (χρονικό όριο πριν από 

το οποίο έχει συμβεί κάτι) για την ίδρυση της Αλιστράτης θα πρέπει  ί-

σως να θεωρηθεί ο 4ος π.Χ. αιώνας, κατά τον οποίο χρονολογείται ερυ-

θρόμορφος κωδωνοειδής κρατήρας με παραστάσεις του γ  ́ τετάρτου του 

4ου π.Χ. αιώνος. Ο  κρατήρας αυτός, βρέθηκε μέσα σε ένα μαρμάρινο κι-

βωτιόσχημο τάφο στη θέση «Φανάρι» ή «Τούμπα», μεταξύ των περιο-

χών Αγίας Τριάδος και Αγίας Κυριακής, όπου κατά την παράδοση και η 

τοποθεσία της αρχαίας Αλεκτριουπόλεως. 

       Επίσης, από τα αρχαιολογικά ευρήματα, που βρέθηκαν στην πε-

ριοχή, προκύπτει ότι εκεί υπήρχε αρχαίο πόλισμα, το οποίο διατηρήθηκε 

από τη θρακική μέχρι και τη ρωμαϊκή περίοδο, αποδεικνύοντας τον συνε-

χή βίο του. Η άποψη αυτή στηρίζεται κυρίως σε μία επιγραφή, που βρέ-

θηκε στην Αλιστράτη και δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά το 1876 από τον 

πολυγραφότατο Παπαδόπουλο τον Κεραμέα, ο οποίος επισκέφτηκε την 

κωμόπολη, επιστρέφοντας από την Ιερά Μονή της Εικοσιφοινίσσης.10-14 
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ζ) Ονομασία της Αλιστράτης 

      Ως προς την ονομασία, η Αλιστράτη αναφέρεται κατά περιόδους 

σε διάφορα έγγραφα και επιγραφές με διαφορετικές ονομασίες. Έτσι, α-

παντάται ως Αρχιστράτη, Αγιστράτη, Αλιστράτης, Αληστράτη, Αλεστρά-

τιον, Αλεστράτη, Αϊστράτη, Αλέστριον και Αλίστρατον. Επικρατέστερη, 

πάντως, είναι η ονομασία «Αλιστράτη». Η ετυμολογία της λέξεως παρα-

μένει αμφίβολη. Έτσι, για την προέλευση του ονόματος υπάρχουν πολλές 

εκδοχές. Κατά την επικρατούσα εκδοχή, η κωμόπολη κτίστηκε πάνω στα 

ερείπια αρχαίου κατερειπωμένου ναού του «Αγίου Ευστρατίου».  

      Υποστηρίζεται, λοιπόν, ότι το όνομα προέρχεται από το Άγιος 

Ευστράτιος - ΑϊΣτράτης - ΑγιΣτράτης - Αγιστράτη - Αλιστράτη, οπότε 

κανονικά η λέξη πρέπει να δασύνεται.15-18 
 

       2) ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ  ΓΕΡΜΑΝΟΣ  Ο Γ΄ (1879-1896) 

       Ο τελευταίος μητροπολίτης Φιλίππων - Δράμας - Ζιχνών και 

Νευροκοπίου από 25-1-1879 μέχρι 25 Ιουλίου 1896, επί πατριαρχείας 

Ιωακείμ του Γ'. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα διοικούσε και την επαρ-

χία Νευροκοπίου με αρχιερατικό επίτροπο τον λαϊκό Αθανάσιο Κωνστα-

ντίνου. Γεννήθηκε στη Θεραπειά Βοσπόρου. Απόφοιτος της Θεολογικής 

Σχολής της Χάλκης και του Πανεπιστημίου Αθηνών. Πήρε μέρος στην 

ίδρυση του Φιλολογικού Συλλόγου "ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ". Υπηρέτησε ως 

αρχιδιάκονος του μητροπολίτη Αδριανουπόλεως Κυρίλου και μετά, επί 

της πατριαρχείας του αοιδίμου πατριάρχη Ιωακείμ του Β', είχε προσληφ-

θεί στην υπηρεσία του Πατριαρχείου, γενόμενος Δευτερεύων και κατόπιν 

Μέγας Αρχιδιάκονος.  

       Υπάρχουν εκδεδομένοι εκκλησιαστικοί λόγοι ως ιεροκήρυκα 

στην Αδριανούπολη για 15 χρόνια, καθώς και αξιόλογες πραγματείες και 

ποιήματα σε διάφορα περιοδικά. Οι υπόλοιπες πληροφορίες είναι πενι-

χρές, παρά το γεγονός ότι εποίμανε την επαρχία Δράμας επί 17 χρόνια. 

Κατά τη διάρκεια της διαποίμανσης της Μητρόπολης, διακρίθηκε ως φι-

λάνθρωπος και φιλόμουσος μητροπολίτης και μερίμνησε να λειτουργούν 

στην περιοχή της δικαιοδοσίας του Σχολεία και βιβλιοθήκες.19 

       Επεδίωξε να ανασυστήσει την «Κεντρική Ελληνική Σχολή» 

στην Αλιστράτη ως σχολείο ανώτατης εκπαιδεύσεως της επαρχίας. Για 

την πραγματοποίηση της πρωτοβουλίας αυτής, προσπάθησε να πείσει τις 

τότε Κοινότητες να συνεισφέρουν οικονομικά. Ζήτησε, μάλιστα, οικονο-

μική βοήθεια και από «Φιλεκπαιδευτικούς Συλλόγους».  Συγκεκριμένα δε  
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ζήτησε από το Οικουμενικό Πατριαρχείο όπως η Ιερά Μονή Εικοσιφοι-

νίσσης, προσφέρει ένα μέρος των εσόδων της προς διατήρηση της Σχο-

λής. Πράγματι δε, πέτυχε να αναβαθμίσει τη Σχολή η οποία λειτούργησε 

ως ανώτατο Σχολείο για ένα διάστημα, αλλά λόγω των αντιδράσεων των 

κατοίκων της επαρχίας να επωμισθούν επιπλέον οικονομικά βάρη, σύ-

ντομα σταμάτησε και έτσι από το 1883 η Σχολή συνέχισε να λειτουργεί 

ως Αστική.20  

       Επίσης, ο μητροπολίτης Γερμανός ως πρόεδρος της Εφορείας των 

εκπαιδευτηρίων της Αλιστράτης, παρακολουθούσε προσωπικά τη λει-

τουργία τους και παρίστατο στις σχολικές εορτές και στις εξετάσεις των 

μαθητων στο τέλος του σχολικού έτους. Δημοσιεύματα της εποχής ανα-

φέρουν ότι υπέρ των Σχολείων της Μητροπόλεώς του διέθεσε 33 λίρες, 

καταβάλλοντας εξ ιδίων τον μισθό της δεύτερης δασκάλας του Νηπιαγω-

γείου της Κοινότητος.21 

            Απεβίωσε  στο χωριό Γκόρνιτσα (σημερινή Καλή Βρύση), στις 25 

Ιουλίου 1896, από παθολογικά αίτια συνεπεία έντονης καρδιακής προ-

σβολής, στο σπίτι του παπα-Οικονόμου, όπως αναφέρουμε κατωτέρω για 

τον αφορισμό της Αλιστράτης. Ο τάφος του βρίσκεται στον αύλειο χώρο 

του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Αλιστράτη.22,23 

                    Υπήρξε, όπως προαναφέραμε, ο τελευταίος προκαθήμενος της 

Μητροπόλεως Φιλίππων - Δράμας - Ζιχνών και Νευροκοπίου, προτού 

επέλθει η νέα διάταξη, γεωγραφική και εκκλησιαστική, σε αυτή, κατά τη 

γραπτή μαρτυρία του Μανουήλ Γεδεών, την οποία αυτός παραθέτει στις 

"Πατριαρχικές Εφημερίδες":24 

 

       "Αλησμόνητοι θα μείνωσιν εις την μνήμην των μεταγενεστέ-

ρων, εκ των μετά τον Αγαθάγγελον μητροπολιτών Δράμας ο τελευταίος 

Φιλίππων-Δράμας-Ζιχνών και Νευροκοπίου Γερμανός Μιχαηλίδης, τε-

λειόφοιτος της εν Χάλκη Θεολογικής Σχολής, σπουδάσας ύστερον 

(1865 και 1866) εν Αθήναις, όπου και έλαβε μέρος, ως έλεγέ μοι, εις 

την ίδρυσιν του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσού. Υπάρχουσιν εκδε-

δομένοι λόγοι τινές εκκλησιαστικοί του Γερμανού Μιχαηλίδου, γενομέ-

νου επί δεκαπέντε σχεδόν έτη ιεροκήρυκος εν Αδριανοπόλει μέχρι 

Μαΐου 1873. Διετέλεσε μητροπολίτης Δράμας επί έτη δεκαεπτά (1879-

1896). Εκ των μετ' αυτόν εγένετο γνωστότατος ουχί τόσον ως Δράμας 

(1902-1910), όσον ως μητροπολίτης Σμύρνης ο Χρυσόστομος Καλαφά-

της (1910-1922), τελευταίος πραγματικός μητροπολίτης Σμύρνης". 

 

    Ο μητροπολίτης πρώην Λήμνου Βασίλειος αναφέρει την πληροφο-

ρία ότι δολοφονήθηκε, χωρίς, όμως να προσδιορίζει γιατί και από ποιον.25 
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        Θεωρείται μία από τις μακροβιότερες ποιμαντορίες στην Ιερά 

Μητρόπολη Δράμας.26,27 

              Στην "Εκκλησιαστική Αλήθεια" ΚΠόλεως καταχωρήθηκε σε 

έξι τεύχη της (έτος Η', 1887-88, σσ. 10, 47, 94, 15, 214 και 277) η είδηση, 

ότι κατά του επισκόπου Ελευθερουπόλεως Μακαρίου, που υπαγόταν στην 

πνευματική δικαιοδοσία του Δράμας, είχαν υποβληθεί στο Πατριαρχείο 

"παράπονα" (χωρίς και να προσδιορίζονται). Ο Δράμας Γερμανός έλαβε 

εντολή να εξετάσει την υπόθεση και απέστειλε την έκθεσή του στην προ-

ϊσταμένη του αρχή, η οποία όμως "δεν εκρίθη επαρκής". Συνοδικώς ε-

γκρίθηκε να παραλάβει ο Γερμανός και "συνέξαρχον", που ορίστηκε ο 

Μαρωνείας Κωνσταντίνος, και να επισπεύσει το ανακριτικό έργο, μετα-

βαίνοντας επί τόπου. Οι δύο μητροπολίτες πήγαν στην Ελευθερούπολη 

"και διεκπεράναντες το έργον αυτών" υπέβαλαν στη Μεγάλη Εκκλησία 

την έκθεσή τους η οποία και πάλι δεν κρίθηκε επαρκής, αφού, όπως χα-

ρακτηριστικά σημειώνεται, οι δύο μητροπολίτες "πάσας τας των αναφε-

ρομένων καταθέσεις παρασυνάψαντες, ουδεμίαν ιδία εξήνεγκον γνώμην 

ευχερές καθιστώσαν το εν τη περιστάσει ταύτη έργον της Ι. Συνόδου". 

             Αποτέλεσμα ήταν να κληθούν στο Πατριαρχείο για να δικασθούν 

"κατ' αντιμωλίαν" ο επίσκοπος και οι κατηγορούντες. Στην ορισθείσα η-

μερομηνία ήταν παρών ο επίσκοπος, όχι όμως και οι κατήγοροι, οι οποίοι 

θεώρησαν αρκετά τα στοιχεία που περιείχαν οι δύο εκθέσεις. Η Σύνοδος 

του Πατριαρχείου όρισε νέα ημερομηνία και έκανε την προειδοποίηση ότι 

θα διεξαχθεί η δίκη ερήμην. Επειδή, όμως, και κατά τη νέα αυτή ημερο-

μηνία (12 Ιουλίου 1888) δεν εμφανίστηκαν οι κατήγοροι, η Σύνοδος 

"προέβη εις την αθώωσιν" του επισκόπου Ελευθερουπόλεως Μακαρίου.28 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

  Να τι γράφει η "ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ" της Κωνσταντι-

νουπόλεως για τον θάνατο του αοιδίμου μητροπολίτου κυρού Γερμα-

νού:29 
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ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 

Μητροπολίτης Φιλίππων και Δράμας (1879-1896). 

           Η ποιμαντορία του στην Ιερά Μητρόπολη της Δράμας θεωρείται 

από τις μακροβιότερες, αν και μετά το 1891 το μεγαλύτερο διάστημα έ-

λειπε ως συνοδικός στην Κωνσταντινούπολη. Τον Απρίλιο του 1900 κατά 

την εκκαθάριση της περιουσίας του από το Πατριαρχείο, οι ανείσπρακτες 

χρεωστικές ομολογίες συνολικού ποσού 9.634 γροσίων, που βρέθηκαν να 

υπάρχουν, εγκρίθηκε να αφεθούν στη Μητρόπολη της Δράμας υπέρ των 

Σχολείων της επαρχίας. Μετά τον θάνατό του, οι εκκλησιαστικοί λόγοι, 

που εκφώνησε ως ιεροκήρυκας στην Αδριανούπολη επί 15 χρόνια, καθώς 

και αξιόλογες πραγματείες  και ποιήματα, που είχε δημοσιεύσει σε διά-

φορα περιοδικά μέχρι τον Μάιο του 1873, τυπώθηκαν σε βιβλίο.30,31,32 

      Όλοι οι διατελέσαντες ιεράρχες, αγωνίστηκαν με φανατισμό και 

απαράμιλλο αφοσίωση υπέρ της Εκκλησίας, του Έθνους και των γραμμά-

των, από τα παλιά χρόνια της μαύρης δουλείας υπό τον τουρκικό ζυγό. 

Εκείνος, όμως, ο οποίος σήκωσε όλο το βάρος του αγώνα ήταν ο μητρο-

πολίτης Γερμανός, η ενθρόνιση του οποίου συμπίπτει με τη δημιουργία 

του εκκλησιαστικού σχίσματος από μέρους των Βουλγάρων. Η προπα-

γάνδα τους να προσηλυτίσουν στο σχίσμα τους πληθυσμούς της περιφέ-

ρειας, σταματούσε στην έγκαιρο αντίδραση του ιεράρχη. Πλαισιούμενος 

από αφοσιωμένους με φανατισμό στη θρησκεία και το έθνος κατοίκους 

της Αλιστράτης, θαυματούργησε. 

     Το γεγονός, άλλωστε, ότι ο μακαριστός μητροπολίτης απεβίωσε 

στην Καλή Βρύση (Γκόρνιτσα), μαρτυρεί ότι μαχόταν στην πρώτη γραμ-

μή. Αποτέλεσμα δε των αγώνων του, ήταν να μην ασπαστεί κανένα χωριό 

της περιφερείας της  Μητρόπολής του, το  βουλγαρικό σχίσμα.  Οι γερο- 
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ντότεροι που επέζησαν, μιλούσαν για μια πραγματική σύγκρουση μεταξύ 

κατοίκων Αλιστράτης και Δράμας στην «Γκόρνιτσα», κατά τον θάνατό 

του, διότι οι προύχοντες της Δράμας ήθελαν να μεταφέρουν το σκήνωμα 

του ιεράρχη στη Δράμα. Το γεγονός αυτό ερέθισε τους Αλιστρατινούς 

μέχρι του σημείου να δείρουν αγρίως τους Δραμινούς, καθώς και αυτούς 

τους "τζαντουρμάδες" (Τούρκους χωροφύλακες). Αποτέλεσμα αυτού ήταν 

να μεταφερθεί το σκήνωμά του στην Αλιστράτη, όπου και εκτέθηκε σε 

λαϊκό προσκύνημα στον Ιερό Ναό του Αγίου Αθανασίου. Στη συνέχεια 

έγινε πάνδημη κηδεία, όμοια της οποίας, τόσο από συρροή κόσμου, όσο 

και από θρησκευτική ευλάβεια, δεν έγινε ποτέ. Οι γεροντότεροι ανέβαζαν 

τους παραστάντες στην κηδεία σε περισσότερους από 10.000.33,34,35 
 

             3) Ο ΑΦΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ ΤΟΥ 1883 

 

      Χάριν της ιστορικής αλήθειας και προς αποκατάσταση αυτής, 

σχετικά  με τον ανύπαρκτο  αφορισμό της Αλιστράτης του 1883, θα πρέ-

πει, ύστερα από έρευνα που διενεργήσαμε, να αναφέρουμε τα εξής: 

      Από καμία, απολύτως έγγραφη πηγή ή προφορική μαρτυρία, πλη-

ροφορία ή παράδοση, ή από οποιαδήποτε άλλη πηγή ή πείθον στοιχείο, 

τεκμαίρεται ότι πράγματι στην Αλιστράτη είχε επιβληθεί οποιοδήποτε εκ-

κλησιαστικό επιτίμιο (αφορισμός) κατά το 1883 για την υποτιθέμενη "δο-

λοφονία" του τότε μητροπολίτη Δράμας Γερμανού του Γ', η οποία, όμως, 

συνέβη πολύ αργότερα και συγκεκριμένα στις 25 Ιουλίου 1896 και που 

είχε τότε την έδρα του στην Αλιστράτη. Επισημαίνεται ότι μετά τον πα-

θολογικό θάνατο του ιεράρχη από έντονη καρδιακή προσβολή και όχι 

"δολοφονίας" αυτού, ήρθε στην Αλιστράτη εκπρόσωπος του Οικουμενι-

κού Πατριαρχείου (αρχιμανδρίτης), ο οποίος από τον άμβωνα του Ιερού 

Ναού Αγίου Αθανασίου, ζήτησε από τους κατοίκους να συνδράμουν για 

την ανεύρεση των τιμαλφών, διαφόρων ομολόγων και συλλεκτικών νομι-

σμάτων, που κατείχε ο αποβιώσας μητροπολίτης και τα οποία, μετά τον 

θάνατό του είχαν εξαφανιστεί. Σημειώνεται ότι ο Γερμανός ήταν λάτρης 

και μεγάλος συλλέκτης, γνωστό αυτό και στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. 

      Η παρουσία αυτή του αρχιμανδρίτη δεν συνδέθηκε με την επιβολή 

οποιουδήποτε επιτιμίου σε βάρος της Αλιστράτης, απλώς και μόνο υπήρ-

ξε απειλή επιβολής επιτιμίου, εάν δεν βρεθούν τα κλοπιμαία. 

      

        Γεγονός πάντως είναι ότι ο αοίδιμος μητροπολίτης Γερμανός 

απεβίωσε από παθολογικά αίτια,   (έντονη καρδιακή προσβολή),  στην  
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οικία του παπά-Ιωάννη στην Γκόρνιτσα (Καλή Βρύση), όπου πήγε για  

ανάπαυση  και  γευματισμό, στις 25 -7- 1896, δηλαδή,  πολύ μεταγενέ- 

στερα κατά δεκατρία χρόνια, του υποτιθεμένου και φερομένου ότι ε-

πισυνέβη κατά το έτος 1883, αφορισμού, χωρίς όμως αυτό να προκύ-

πτει από κανένα επίσημο έγγραφο στοιχείο. 

      

      Λέγεται, ότι κατά τον χρόνο, που μεσολάβησε από την αναγγελία 

του θανάτου και μέχρι τη μεταφορά του σκηνώματος στην Αλιστράτη, ο 

ιεροδιάκονος Παρθένιος, που υπηρετούσε τότε στη Μητρόπολη με έδρα 

την Αλιστράτη, εκμεταλλευόμενος το συμβάν και το κενό αυτό του χρό-

νου, σοφίστηκε να ανασύρει από την κρύπτη, η οποία βρισκόταν κάτω 

από το Γραφείο - Τραπέζι του μητροπολίτη, το χρηματοκιβώτιο, αφού 

γνώριζε ότι βρίσκονταν εκεί και φυλάσσονταν τα διάφορα τιμαλφή, λίρες 

και άλλα αντικείμενα μεγάλης αξίας. Ο θάνατος, λοιπόν, του ιεράρχη δεν 

σχετίζεται με οποιαδήποτε εγκληματική ενέργεια. Με το μυστήριο του 

θανάτου του φέρεται να σχετίζεται ο ιεροδιάκονός του Παρθένιος, ο ο-

ποίος και κατηγορήθηκε, χωρίς όμως να αποδειχθεί σχετικά. 

      Τον θησαυρό αυτό, προφανώς, τον μετέφερε και τον απέκρυψε σε 

αγροτική περιοχή της Αλιστράτης, που βρίσκεται στο δυτικό τμήμα αυτής 

και αρκετά κοντά από την κωμόπολη, με τη βοήθεια μάλλον και Αλιστρα-

τινών, προκειμένου να τον παραλάβουν μετά την καθησύχαση και το πέ-

ρας της διεξαγωγής - καταμέτρησης της περιουσίας του ιεράρχη. Έτσι και 

έγινε, αφού αργότερα βρέθηκαν να κυκλοφορούν ομόλογα στα χέρια τρί-

των προσώπων, όπως αναφέρει η από 22 Νοεμβρίου 1897 πατριαρχική 

επιστολή προς τον τότε μητροπολίτη Δράμας Φιλόθεο. 

 

    

 

  

 

       Σημαντικά είναι τα παρατιθέμενα κατωτέρω τέσσερα πατρι-

αρχικά έγγραφα, τα οποία παρουσιάζουν ιδιαίτερο ιστορικό ενδιαφέ-

ρον και διαφωτίζουν τα γεγονότα:36 
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      Από τα ανωτέρω καταδεικνύεται ότι ο μακαριστός μητροπολίτης 

Γερμανός, απεβίωσε ύστερα από έντονη καρδιακή προσβολή, όπως επι-

βεβαίωσε και ο τότε αρχιερατικός επίτροπος της Μητρόπολης Ιερέας 

Παπαστέφανος και όπως διηγήθηκε μετέπειτα και ο γιος του Πέτρος 

Πετρίδης, που πέθανε σε ηλικία 95 ετών στην Αλιστράτη.  
 

        Έτσι, αφορισμός της Αλιστράτης δεν απαγγέλθηκε ποτέ, πα-

ρά μόνον απειλητική έκκληση από τον αρχιμανδρίτη - εκπρόσωπο του 

Οικουμενικού Πατριαρχείου, ως μέσο πειθαναγκασμού για την εξεύ-

ρεση των κλοπιμαίων, χωρίς, όμως, να πραγματοποιηθεί. Αλλά ο φό-

βος και η απειλή αυτή προβλημάτισε πολύ τους πιστούς Αλιστρατι-

νούς, χωρίς ωστόσο θετικό αποτέλεσμα. 

 

       Επισημαίνεται ότι στο πατριαρχικό συγχωρητικό αναφέρο-

νται: 

"... εξ επιβληθέντων ποτέ τοις κατοίκοις της κωμοπόλεως αυτών εκ-

κλησιαστικών επιτιμίων και εζητήσαντο" και "... εκδούναι το παρόν 

Πατριαρχικόν ημών και Συνοδικόν Συγχωρητικόν Γράμμα, εις άρσιν 

και λύσιν παντός επιτιμίου επιβληθέντος ποτέ και βαρύνοντος ταύτης". 

 

      Από το ίδιο, λοιπόν, το Συγχωρητικό Γράμμα, καταδεικνύεται ότι 

δεν υπήρξε ποτέ αφορισμός της Αλιστράτης, αλλά από "επιπολαιότητα", 

"κατασκευάστηκε" η ιστορική αυτή αναλήθεια, η οποία τόσο πολύ πίκρα-

νε τους Αλιστρατινούς. Ο αποβιώσας Αλιστρατινός Μιλτιάδης Β. Βογι-

ατζής, μαθητής τότε, ο οποίος έζησε πιο κοντά τα γεγονότα, σε σχετικό 

ιδιόγραφο σημείωμά του (3-7-1978) αναφέρει τα εξής: 

 

    "Η Μητρόπολις Αλιστράτης ήτο από τις αρχαιότερες. Ήτο έδρα 

Φιλίππων, Δράμας και Ζιχνών. Ο Μητροπολίτης την εποχή εκείνη 

ήτο ένας πάρα πολύ γέρος, ο οποίος απέθανε εις το χωρίον Γκόρνι-

τσα κατά την μετάβασιν για να λειτουργήσει. Λεγόμενος Γερμα-

νός". 

 

     Επίσης, από τον τύπο της εποχής και για λόγους καθαρά ιστο-

ρικής ακριβολογίας, αποσπούμε τα εξής:37 

 

   «Το γεγονός αυτό κυριολεκτικά συγκλόνισε τους κατοίκους της 

φιλήσυχης κωμόπολης της Αλιστράτης, οι οποίοι αρνούνταν ότι οι 

πρόγονοί τους δολοφόνησαν το μητροπολίτη Γερμανό. Σύμφωνα με  
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πληροφορίες ανθρώπων, που έζησαν τότε τα γεγονότα, επειδή στη 

Δράμα υπήρχε τουρκική τρομοκρατία,  η Μητρόπολη είχε την έδρα  

της στην Αλιστράτη.Όταν, κάποτε, ο μητροπολίτης επισκέφτηκε το 

χωριό Γκόρνιτσα (σημερινή Καλή Βρύση), με τη συνοδεία του Η-

πειρώτη διάκου Παρθένιου, δολοφονήθηκε, κάποιοι λένε ότι στραγ-

γαλίστηκε, κάποιοι άλλοι ότι τον δηλητηρίασαν. Λέγεται ότι μαζί 

τους είχαν ολόκληρο θησαυρό. Οι Αλιστρατινοί, που αγαπούσαν το 

μητροπολίτη τους, μετέβησαν στην Γκόρνιτσα, για τη μεταφορά 

της σορού στην εκκλησία του Αγίου Αθανασίου. Στο δρόμο, όμως, 

έγινε σύγκρουση μεταξύ των κατοίκων της Αλιστράτης και της 

Δράμας στην Καλή Βρύση, γιατί οι προύχοντες της Δράμας ήθελαν 

να μεταφέρουν τη σορό του ιεράρχη στη Δράμα, πράγμα το οποίο 

προκάλεσε την έντονη αντίδραση των Αλιστρατινών, μέχρι του ση-

μείου να δείρουν άγρια τους Δραμινούς, αλλά και τους "Τζανταρ-

μάδες" (Τούρκους χωροφύλακες).  

       Αποτέλεσμα ήταν να μεταφερθεί η σορός του στην Αλι-

στράτη, όπου μετά το λαϊκό προσκύνημα, έγινε κηδεία, παρουσία 

πλήθους κόσμου (περίπου 10.000). Πράγματι, στον ιερό ναό του Α-

γίου Αθανασίου υπάρχουν και σήμερα τρεις τάφοι μητροπολιτών. Ο 

ένας από αυτούς είναι του Γερμανού († 1896). Άλλοι πάλι κάτοικοι 

της Αλιστράτης θυμούνταν ότι, κατά το θρύλο πάντοτε, ο διάκος 

Παρθένιος, που πιθανόν να δολοφόνησε το Γερμανό, για να τον λη-

στέψει, λίγες εβδομάδες μετά το έγκλημα, τρελάθηκε. Ο θησαυρός, 

όμως, που είχε μαζί του ο μητροπολίτης, δεν βρέθηκε πουθενά. Ο 

συνταξιούχος δάσκαλος Μιλτιάδης Μάλαμας, που ο πατέρας του 

εσπούδασε στην περίφημη για την εποχή εκείνη σχολή, την οποία 

είχε δημιουργήσει η Μητρόπολις στην Αλιστράτη, μας είπε: - Η Α-

λιστράτη αρνείται ότι κάτοικοί της δολοφόνησαν τον Μητροπολίτη 

Γερμανό. Αρνείται επίσης ότι το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλε-

ως αφόρισε τότε την κωμόπολη γι' αυτήν την αιτία. Αν είχε γίνει ο 

αφορισμός θα το είχα ακούσει από τον πατέρα μου. Στο ερώτημά 

μας γιατί τότε να γίνονται όλα αυτά, απάντησε: - Το ερώτημα σας 

είναι και δικό μου ερώτημα». 

 

 

      Συνεπώς από τη στιγμή που δεν υπήρξε επιβολή οιουδήποτε επι-

τιμίου ή αφορισμού  σε βάρος της Αλιστράτης, όπως και το ίδιο το Πα-

τριαρχείο δέχεται, προτιμότερο ήταν να καθησυχάσει τους κατοίκους με 

σχετικό πατριαρχικό γράμμα. Το όλο δε  θέμα να σταματήσει εκεί, χωρίς 

αυτό το τελετουργικό της  Μεγ. Παρασκευής,  από τον τότε μητροπολίτη 
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αείμνηστο Νικόδημο, για ανύπαρκτο επιτίμιο, το οποίο με κατάπληξη και 

ανάμεικτα συναισθήματα χαρμολύπης πληροφορήθηκε  μετά από 87 χρό-

νια ο Χριστοφόρος λαός της Αλιστράτης και τους γέμισε με πικρία και 

κατωδύνη. 

            Οι περισσότεροι κάτοικοι της Αλιστράτης από την ανακοίνωση 

αυτή πληροφορήθηκαν για τον αφορισμό του 1883, ο οποίος, προφανώς 

κακοπίστως, διέρρευσε από στόμα σε στόμα. Πληροφορήθηκαν, δηλαδή, 

ότι ήταν αφορισμένοι. Οι παλαιότεροι κάτι είχαν ακούσει για τη «δολο-

φονία» του μητροπολίτη Γερμανού, που δεν έγινε στην Αλιστράτη, αλλά 

στο χωριό «Γκόρνιτσα»  (σημερινή Καλή Βρύση). Οι νεώτεροι δεν είχαν 

ιδέα για το περιστατικό.  

     Μάλιστα η Ιερά Μητρόπολη  «συνιστούσε ψυχικήν προετοιμα-

σίαν δια μετανοίας και νηστείας και προσελεύσεως εις την Θείαν 

Κοινωνίαν επί τη αναστάσει του Κυρίου προς παντελή εξάλειψιν του 

αφορισμού και ευλογίαν παρά Θεού των χριστιανών της Αλιστράτης 

και των έργων αυτών». 

 

       Η ανακοίνωση, που τοιχοκολλήθηκε στην πλατεία της κωμό-

πολης τη Μεγάλη Πέμπτη  στις 23 Απριλίου του 1970, έλεγε: 
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       Από την ημέρα, λοιπόν, εκείνη  της ανακοίνωσης  κατά τη Μεγά-

λη Πέμπτη 23 Απριλίου 1970, μοναδικό θέμα στην ημερησία διάταξη των 

κατοίκων της κωμόπολης, ήταν ο «αφορισμός» και η «άρση» του αφορι-

σμού. Τους περισσοτέρους τους είχε ενοχλήσει ο θόρυβος που δημιουρ-

γήθηκε και η αντίδραση αυτών ήταν καταφανής. 

       Έτσι, παράγοντες του τόπου και άνθρωποι των γραμμάτων αντέ-

δρασαν ποικιλοτρόπως, μέχρι και δια του τύπου, με ανακοινώσεις και ε-

πιστολές διαμαρτυρίας. Χαρακτηριστική είναι η επιστολή διαμαρτυρίας 

του τότε προέδρου του ΤΟΕΒ  Αλιστράτης  Κωνσταντίνου  Κουκλιάνου, 

η οποία δημοσιεύτηκε στο φύλλο της 26ης Απριλίου 1970 της εφημερίδος 

«ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΒΟΡΡΑΣ», και η οποία παρατίθεται κατωτέρω:38 

     «Κύριε Διευθυντά: 

      Εις το φύλλον της 21ης Απριλίου ε.έ., της εγκρίτου υμών εφημερί-

δος, ανεγράφη ότι πατριαρχικός αφορισμός εβάρυνε από 80ετίας την Κοι-

νότητα Αλιστράτης δι΄εγκληματικήν ενέργειαν κατά της εκκλησίας. Όπως 

ήτο φυσικόν το ανωτέρω δημοσίευμα προεκάλεσε βαθυτάτην αίσθησιν 

μεταξύ των κατοίκων της κωμοπόλεώς μας, οίτινες διακρίνονται δια την 

ιδιαιτέραν ευαισθησίαν των εις θέματα αφορώντα εις την ιστορίαν του 

τόπου των, δια την οποίαν σεμνύνονται, καθόσον κατά το παρελθόν η Α-

λιστράτη υπήρξεν κέντρον πλουσίων εθνικοθρησκευτικών αγώνων της 

περιοχής. Δεν γνωρίζουμε ποία εγκληματική ενέργεια των παππούδων 

μας εις βάρος της εκκλησίας, μας βαρύνει. Από πληροφορίας υπεργήρων 

Αλιστρατινών, προκύπτει ότι πράγματι εδολοφονήθη υπό αγνώστων, ε-

κτός όμως περιοχής Αλιστράτης και εκτός νομού, συγκεκριμένως δε εις 

χωρίον του νομού Δράμας, ό τότε Μητροπολίτης Φιλίππων, Δράμας και 

Ζιχνών αείμνηστος Γερμανός, όστις είχεν έδραν την Αλιστράτην και ότι 

οι κάτοικοι της Αλιστράτης κατόπιν σφοδράς φιλονικίας μετά των Δραμι-

νών, επέτυχον να ενταφιασθή το σκήνωμα του ως άνω Μητροπολίτου εις 

την Αλιστράτην, ένθα ευρίσκεται ο τάφος του και σήμερον. Η διαμάχη 

μεταξύ των Αλιστρατινών και Δραμινών δια τον ενταφιασμόν του δολο-

φονηθέντος υπό αγνώστων ιεράρχου και η ύπαρξις του τάφου εν Αλι-

στράτη, είναι ενδεικτικά όχι μόνον του βαθυτάτου σεβασμού, ον έτρεφον 

οι κάτοικοι της Αλιστράτης προς την εκκλησίαν, αλλά και της μη αναμί-

ξεως αυτών εις την εγκληματικήν εκείνην ενέργειαν. Κατόπιν των ανωτέ-

ρω, εάν επεβλήθη πράγματι πατριαρχικόν επιτίμιον, έχομεν την γνώμην 

ότι θα επεβλήθη τούτο εναντίον των δραστών της δολοφονίας και ουχί 

των κατοίκων της Κοινότητος Αλιστράτης. Με την παράκλησιν όπως δη-

μοσιευθή η παρούσα, διατελώ.- Μετά τιμής ΚΩΝ. Γ.ΚΟΥΚΛΙΑΝΟΣ. 
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       Επίσης, ορισμένοι υπερήλικες Αλιστρατινοί (Μιλτιάδης Μάλα-

μας, Άγγελος Νανούσης,  Πέτρος Πετρίδης, Θεοχάρης  Μπάλλας, Ιωάν-

νης Νικολής, Χρήστος Φράγκος, κ.α.), δήλωσαν στον τύπο και κατέθεσαν 

στη συνέχεια στον τότε σταθμάρχη του Σταθμού Χωροφυλακής Λάζαρο 

Λώλο, που διενήργησε σχετική  διακριτική έρευνα επί του επιδίκου θέμα-

τος, τα αυτά σχεδόν συμβάντα  και συγκεκριμένα ότι: 

 

       «Ο Μητροπολίτης Γερμανός, τον Ιούλιο του 1896, πράγματι, α-

φού πήρε μαζί του τον τότε διάκο Παρθένιο, μετέβη στην Γκόρνιτσα 

(Καλή Βρύση), ένα μικρό χωριό της εκκλησιαστικής περιφερείας του, 

προκειμένου να παραστεί και ιερουργήσει για μία ή δύο ημέρες στην πα-

νήγυρη της Αγίας Μαρίνας, που γιορτάζει στις 17 Ιουλίου. Επίσης, όπως 

λέγεται, μαζί του ήταν και ο ξυλοκόπος της Μητρόπολης Αθανάσιος 

Μπαλτατζής. Όλοι διανυκτέρευσαν στην Γκόρνιτσα. Κατά τις πρωινές 

ώρες επέστρεψαν στην Αλιστράτη ο διάκος Παρθένιος και ο ξυλοκόπος 

Μπαλτατζής και ανήγγειλαν ότι τη νύχτα ο Μητροπολίτης Γερμανός δο-

λοφονήθηκε στην Γκόρνιτσα. 

       Μετά τη θλιβερή αυτή αγγελία του θανάτου του Μητροπολίτη 

Γερμανού, εκατό περίπου κάτοικοι της Αλιστράτης, κυρίως άνδρες, κινή-

θηκαν προς την Γκόρνιτσα, για να παραλάβουν το ιερό σκήνωμα του δε-

σπότη τους. Πράγματι, ύστερα από φιλονικία με τους κατοίκους του χω-

ριού, διότι αυτοί δεν ήθελαν  να τον παραδώσουν, επιθυμούντες όπως τον 

ενταφιάσουν εκεί, πήραν στα χέρια το σκήνωμα και το μετέφεραν στην 

Αλιστράτη για ενταφιασμό. Εκ παραλλήλου, όμως, κινήθηκαν και Δραμι-

νοί  προς τον αυτό σκοπό  στην Αλιστράτη.  

      Έτσι, ενώ οι Αλιστρατινοί ερχόταν με το σκήνωμα στην Αλιστρά-

τη και ενώ είχαν φτάσει κοντά στο χωριό στην τοποθεσία « Καπετάν 

Καραγάτς», όπου τα σημερινά νεκροταφεία, έφτασαν και οι Δραμινοί, οι 

οποίοι, όπως φαίνεται είχαν ειδοποιηθεί και διεκδικούσαν και επέμεναν 

να παραλάβουν αυτοί το σκήνωμα. Εκεί, λοιπόν, διαμείφθηκε σφοδρή και 

έντονη συζήτηση μεταξύ τους και αυτό διότι οι μεν Δραμινοί ζητούσαν 

επιμόνως να το παραλάβουν και να το μεταφέρουν στη Δράμα, οι δε Αλι-

στρατινοί αντέτειναν πεισμόνως και παρότι επενέβη η Τουρκική Αστυνο-

μία, που στο μεταξύ ήρθε από τη Δράμα, υποστηρίζουσα τους Δραμινούς, 

οι Αλιστρατινοί δεν κάμφθηκαν, υπείκοντες στην αγάπη προς τον ιεράρχη 

τους και τελικώς μετέφεραν το σκήνωμα αυτοί στον Ιερό Ναό του Αγίου 

Αθανασίου της κωμόπολης, όπου και το εξέθεσαν σε κοινό προσκύνημα 

επί τριήμερον. 
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       Στη συνέχεια, μετά το λαϊκό προσκύνημα, έγινε  η κηδεία του, 

παρουσία πλήθους κόσμου (περίπου 10.000) και τον ενταφίασαν με κάθε 

θρησκευτική τιμή, σεβασμό και ευλάβεια στον αύλειο χώρο της εκκλησί-

ας. Τα αίτια και ο τρόπος του θανάτου δεν ήταν γνωστά, διότι οι γνώμες  

διίστανται  σοβαρά και αυτό διότι άλλοι μεν έλεγαν τότε ότι δολοφονή-

θηκε, άλλοι δε ότι δηλητηριάστηκε με δηλητήριο που έριξαν στον καφέ 

και τρίτη, επίσης, εκδοχή ότι στραγγαλίστηκε στον ύπνο». 

            Ο Μιλτιάδης Μάλαμας, μάλιστα, συνταξιούχος δάσκαλος στο 

επάγγελμα, θυμάται ότι έγινε αφορισμός, όχι όμως εναντίον της Κοινότη-

τος, αλλά εναντίον εκείνων, οι οποίοι εφόνευσαν τον Γερμανό και κυρίως 

εναντίον εκείνων, οι οποίοι πήραν τα χρήματα, εάν και εφόσον υπήρχαν 

και εκλάπησαν ή εάν η δολοφονία έγινε με σκοπό τη ληστεία και διαρπα-

γή του «θησαυρού». 

        Επίσης, ανέφερε ότι η Αλιστράτη αρνείται ότι οι κάτοικοι αυτής, 

συμμετείχαν, έστω και στο ελάχιστο, στη δολοφονία του Μητροπολίτου 

Γερμανού. Αρνείται και το γεγονός ότι το Πατριαρχείο της Κωνσταντι-

νουπόλεως αφόρισε ποτέ την κωμόπολη της Αλιστράτης για την αιτία αυ-

τή ή για άλλη πράξη σε βάρος της εκκλησίας μας και προσέθεσε ότι, αν 

είχε γίνει αφορισμός θα το είχε ακούσει από τον πατέρα του, ο οποίος εί-

χε φοιτήσει στην τότε «Αστική Σχολή της Αλιστράτης, η οποία είχε ιδρυ-

θεί από τη Μητρόπολη και αποτελούσε το φυτώριο των Ελλήνων Διδα-

σκάλων της εποχής.  

       Τα χρήματα, μάλιστα, όπως έλεγαν, τα πήρε ο τότε διάκος Παρ-

θένιος, καταγόμενος από την Ήπειρο, ο οποίος αργότερα παραφρόνησε 

και πήγε στην πατρίδα του. Ο Γερμανός είχε τη μανία της συλλογής αρ-

χαίων, συνήθως της Αλεξανδρινής εποχής, είχε δε χρήματα και διάφορα 

τιμαλφή. Μάλιστα σε μία ειδικότερα από τις καταθέσεις της 2ας Ιουνίου 

1970, αναφέρονται σχετικώς: «Διά τον Παρθένιον ελέγετο ότι ήτο συνέ-

νοχος με άλλους πολλούς δια τον θάνατον του Γερμανού και την κλοπήν 

των χρημάτων του». 

      Το πρωί της Μ. Παρασκευής του 1970, ολόκληρη η κωμόπολη, 

συγκεντρώθηκε στην εκκλησία, όπου ο μητροπολίτης Ζιχνών και Νευρο-

κοπίου Νικόδημος ύστερα από σχετικό κήρυγμα, και με χέρια υψωμένα 

δεκτικά προς τον Θεό, διάβασε το "Πατριαρχικό Συγχωρητικό". 

      Το σπάνιο, για τη σύγχρονη εκκλησία μας, έγγραφο αναφέρει ότι, 

επειδή οι κάτοικοι της Αλιστράτης αποδίδουν τις δοκιμασίες και ταλαιπωρίες 

τους στον αφορισμό του 1883, το Πατριαρχείο, μετά από εισήγηση του μη-

τροπολίτη Νικοδήμου, αποφάσισε την άρση και τη λύση: 
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"παντός επιτιμίου επιβληθέντος ποτέ και βαρύνοντος τους κατοίκους 

της κωμοπόλεως ταύτης". 

        

 

        Το κείμενο του "Πατριαρχικού Συγχωρητικού", συντάχθηκε 

τον Μάρτιο του 1970 στο Φανάρι και το υπογράφουν, εκτός από τον 

Οικουμενικό πατριάρχη Αθηναγόρα, οι συνοδικοί μητροπολίτες: 

Κωνσταντινουπόλεως, Χαλδίας Κύριλλος, Λαοδικείας Μάξιμος, Ει-

ρηνουπόλεως Συμεών, Πριγκηπονήσων Δωρόθεος, Νεοκαισάρειας 

Χρυσόστομος, Μιλήτου Αιμιλιανός και Κολωνίας Γαβριήλ και παρα-

τίθεται κατωτέρω. 

 

            

             Επίσης παραθέτουμε κατωτέρω σχετικό απαντητικό έγγραφο του 

πρώην μητροπολίτη Πατρών Νικοδήμου, ο οποίος τότε ήταν μητροπολί-

της Ζιχνών και Νευροκοπίου, προς τον υποφαινόμενο, στη σχετική έρευ-

νά μας, αναφορικά με την ιστορία της Αλιστράτης. Στο έγγραφο αυτό, ο 

Νικόδημος περιέρχεται σε αντιφάσεις, καθόσον αφενός δέχεται ότι υπήρ-

χε πράγματι αφορισμός αναφέροντας ότι: «Ίσχυεν εντούτοις επί μακρά 

έτη ο αφορισμός», αφετέρου δε δέχεται ότι: «ουδεμία βεβαία πληροφό-

ρηση περί αυτού διασώζεται» και «ουδέ το Οικουμενικόν Πατριαρ-

χείον, εκ του οποίου προήλθε ο αφορισμός, δεν εύρεν εις το αρχείον 

του τα σχετικά στοιχεία προς πληροφόρησιν ημών». 

  Επισημαίνεται, ότι το μοναδικό έγγραφο στοιχείο, που υπάρχει 

από πλευράς Οικουμενικού Πατριαρχείου και το οποίο σχετίζεται απο-

κλειστικά και μόνο με την τύχη της περιουσίας του αοιδίμου Μητροπολί-

του Γερμανού, είναι η από 22 Αυγούστου 1896 ανακοίνωση με κεφαλίδα: 

«Επιτίμιον  Δια την περιουσίαν του Δράμας Γερμανού», (βλ. σελ 14 

ανωτέρω). 

  Με την ανακοίνωση αυτή το Οικουμενικό Πατριαρχείο ζητούσε 

τη συνδρομή όλων των κατοίκων της περιφερείας της Μητροπόλεως, για 

την ανεύρεση των κλοπιμαίων και την προβλεπόμενη κατά νόμο κληρο-

νομική τους διανομή. Αυτό, άλλωστε, ζητήθηκε και από άμβωνος από τον 

εκπρόσωπο του Πατριαρχείου αρχιμανδρίτη προς το εκκλησίασμα του Ιε-

ρού Ναού Αγίου Αθανασίου, όπως προαναφέραμε.  Στην ανακοίνωση α-

ναφέρονται τα εξής καταλυτικά για την όλη υπόθεση, αναφορικά με το 

σκέλος της θρυλούμενης και φημολογούμενης τότε δολοφονίας του Γερ-

μανού, καθόσον δεν γίνεται καμία αναφορά ή συσχετισμός, αλλά αναφέ-

ρονται τα εξής χαρακτηριστικά:  
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        «…του προς Κύριον μεταστάντος αοιδίμου Μητροπολίτου 

Δράμας  Κυρού Γερμανού» και «…δια ταύτα γράφοντες προτρεπόμε-

θα μετά των περί ημάς αγαπητών ημίν αδελφών και συλλειτουργών 

και παραινούμεν πατρικώς πάντας τους εν τη Θεοσώστω επαρχία 

ταύτη και τη πόλει Δράμας κτλ.». 

  

       

 

       Δηλαδή, είναι μία ανακοίνωση με προτρεπτικό και παραινετικό 

χαρακτήρα και περιεχόμενο, απευθύνεται δε προς όλους τους κατοίκους 

της επαρχίας και της πόλεως Δράμας.  Συνεπώς, δεν αποτελεί «επιτίμιο»,  

καθόσον δεν έχει την έννοια και τα νομοτυπικά στοιχεία του επιτιμίου 

κατά το Εκκλησιαστικό και Κανονικό Δίκαιο και κατά τους δεοντολογι-

κούς κανόνες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Αναφέρει μόνον ότι «επι-

τιμητική» είναι η πράξη αυτών, που σφετερίστηκαν και υπεξαίρεσαν την 

κινητή περιουσία του Γερμανού εις βάρος των φυσικών κληρονόμων, γι-

αυτό και ο τίτλος της κεφαλίδος, χωρίς να αναφέρεται οτιδήποτε για τη 

θρυλούμενη και φημολογούμενη τότε δολοφονία του Γερμανού. 

   Έτσι, πιστεύουμε ότι  η όλη τότε υπόθεση της φημολογίας της 

«δολοφονίας» του Μητροπολίτη Γερμανού και ο «αφορισμός» για την 

αιτία αυτή των Αλιστρατινών, υποκινήθηκε και παραποιήθηκε, προφα-

νώς, από λανθασμένες εννοιολογικές εκτιμήσεις  της απειλής επιβολής 

ενδεχομένως «επιτιμίου» ή «αφορισμού» από πλευράς του Οικουμενι-

κού Πατριαρχείου δια του απεσταλμένου εκπροσώπου του αρχιμανδρίτη, 

ενώπιον του εκκλησιάσματος του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου και ο 

οποίος από τον άμβωνα της εκκλησίας ζήτησε από τους κατοίκους της 

Αλιστράτης να συνδράμουν στην ανεύρεση των κλοπιμαίων τιμαλφών, 

ομολόγων και συλλεκτικών νομισμάτων, που κατείχε ο Γερμανός και τα 

οποία εξαφανίστηκαν μετά τον θάνατό του. 

 

       -Είναι, λοιπόν, άξιο απορίας ποιός έπλασε ένα τέτοιο προφανές  

μύθευμα, της δολοφονίας δήθεν από Αλιστρατινούς του Μητροπολίτη 

Γερμανού στην Γκόρνιτσα, το οποίο παραπληροφόρησε, παραπλάνησε 

και  προσέβαλε κατά τρόπο ανέντιμο και ανήθικο τους κατοίκους αυτής 

της θεοσεβούς κωμοπόλεως, οι οποίοι, όπως προαναφέραμε, αντέδρασαν 

έντονα εναντίον των Γκορνιτσιωτών και των Δραμινών για τον τόπο τα-

φής του δεσπότη τους. 
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       -Είναι εξίσου άξιο απορίας, πώς κυκλοφόρησε αυτή η ανυπόστα-

τη φήμη, ότι στους κατοίκους της Αλιστράτης είχε επιβληθεί δήθεν «εκ-

κλησιαστικό επιτίμιο», εξαιτίας της  φερόμενης ως «δολοφονίας» του 

παθολογικού θανάτου του Μητροπολίτου Γερμανού  Γ' Μιχαηλίδη, χωρίς 

να υπάρχει κανένα αποδεικτικό στοιχείο. 

 

       -Είναι, ακόμη, πραγματικά ιστορικά περίεργο το θέμα του αφο-

ρισμού των κατοίκων της  Αλιστράτης, ο οποίος τους "επιβλήθηκε"  κατά    

το έτος 1883 για μία  υποτιθέμενη "δολοφονία" ιεράρχη, που "συντελέ-

στηκε" στις 25 Ιουλίου 1896, δηλαδή δεκατρία χρόνια αργότερα. 

      

        

       Τιμωρήθηκαν δηλαδή οι κάτοικοι της Αλιστράτης για ένα 

"έγκλημα", που "διαπράχθηκε" δεκατρία χρόνια αργότερα; Τι συνέ-

βη λοιπόν; Ποιός κατασκεύασε τη βαριά αυτή ανυπόστατη και ιστο-

ρικά αναληθή κατηγορία, που έφτασε μέχρι το Οικουμενικό Πατρι-

αρχείο; Ποιά ήταν εκείνα τα «ακλόνητα στοιχεία», ώστε να οδηγή-

σουν τη Μητέρα Εκκλησία στη λήψη μιας τέτοιας εξουθενωτικής 

απόφασης, η οποία ποτέ δεν εκδόθηκε; Σε μια εποχή, μάλιστα, που ο 

ορθόδοξος ελληνισμός είχε τόση ανάγκη από ειρήνευση, ομοψυχία και 

συψυχία; Περίεργα, μα την αλήθεια, πράγματα.39 

 

 

      Αξίζει να σημειωθεί ότι, σχετικά με τον θρυλούμενο τότε  κατά 

την παράδοση αφορισμό της Αλιστράτης του 1883, για τη θρυλούμενη 

επίσης δολοφονία του τότε Μητροπολίτη Γερμανού στην Γκόρνιτσα το 

1896, πολλά χρόνια αργότερα, και συγκεκριμένα κατά το 1970,  ο τότε 

σταθμάρχης του Σταθμού Χωροφυλακής Αλιστράτης   Λάζαρος Λώλος, 

διενήργησε διακριτική αστυνομική έρευνα. Κατά την έρευνα που διενήρ-

γησε, συγκέντρωσε ένα σημαντικό αρχείο καταθέσεων και πληροφοριών 

υπέργηρων μαρτύρων κατοίκων  της Κωμοπόλεως Αλιστράτης, οι οποίοι 

έζησαν σε μικρή ηλικία τα γεγονότα ή άκουσαν τις διηγήσεις παλαιοτέ-

ρων και οι οποίοι, όπως προαναφέραμε, κατέληξαν στις αυτές συνολικά 

διαπιστώσεις. (Γ.Α.Κ. – Αρχεία  Ν. Σερρών, Συλλογή Λαζάρου Λώλου, 

ΑΒΕ 776, Φάκ. Δράμας, Μητροπ. Γερμανού, έγγραφο 13/2-6-70, σε ηλε-

κτρονική μορφή).40 
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       Έτσι, όλες οι καταθέσεις και αφηγήσεις συγκλίνουν και ταυ-

τίζονται στις εξής διαπιστώσεις και συμπεράσματα: 

 α) Οι κάτοικοι της Αλιστράτης αρνούνται κατηγορηματικά ότι οι 

πρόγονοί τους είχαν οποιαδήποτε ενεργό ανάμειξη στη θρυλούμενη τότε 

δολοφονία του Μητροπολίτου Γερμανού. 

 β) Αρνούνται, επίσης, ότι αφορίστηκαν ποτέ από το Οικουμενικό 

Πατριαρχείο για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία και ειδικότερα για την ανωτέ-

ρω αιτιολογία. 

 γ) Ότι υπεραγαπούσαν τον Μητροπολίτη τους, όπως, άλλωστε, το 

απέδειξαν, τόσο με την πραγματική μάχη, που έδωσαν με τους Δραμινούς 

προκρίτους-άρχοντες, για την παραλαβή του ιερού σκηνώματος, όσο και 

από την πάνδημη κηδεία του στον Ιερό Ναό του Αγίου Αθανασίου Αλι-

στράτης. 

   δ) Η ύπαρξη του τάφου του στον αύλειο χώρο του Ιερού Ναού 

του Αγίου Αθανασίου, είναι επίσης ενδεικτικό, όχι μόνο του βαθυτάτου 

σεβασμού, που έτρεφαν προς τον ιεράρχη τους, αλλά και της μη αναμεί-

ξεώς τους καθοιονδήποτε τρόπο στη φημολογούμενη τότε δολοφονία του. 

  ε) Πράγματι, όπως αποδεικνύεται από επίσημα στοιχεία του Οι-

κουμενικού Πατριαρχείου, «ο αοίδιμος Μητροπολίτης απέθανε» στη 

Γκόρνιτσα (σημερινή Καλή Βρύση), στο σπίτι του Παπα-Οικονόμου, από 

παθολογικά αίτια, συνεπεία έντονης καρδιακής προσβολής, όπως αυτό  

αναφέρεται στο πιστοποιητικό θανάτου.  

  στ) Εμπλοκή και υπαιτιότητα στην όλη θρυλούμενη και φημολο-

γούμενη τότε υπόθεση του θανάτου, αποδίδουν στον διάκονό του Παρθέ- 

νιο, Ηπειρώτη στην καταγωγή, καθώς επίσης στον ίδιο και σε άλλους α-

ποδίδουν την κλοπή των τιμαλφών και ομολόγων που κατείχε ο Γερμα-

νός. 

  ζ) Ο θρυλούμενος και φημολογούμενος αφορισμός  έγινε κατά το 

έτος 1883, για την υποτιθέμενη τότε δολοφονία του Γερμανού, γεγονός 

όμως που επήλθε πολύ αργότερα και συγκεκριμένα στις 25 Ιουλίου 1896, 

η οποία μάλιστα λέγεται ότι ήταν η αιτία του αφορισμού. 
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ΕΦΗΜΕΡΊΔΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΒΟΡΡΑΣ» της 26

ης  
Απριλίου 1970: 
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Οι προτομές των μητροπολιτών Φιλίππων-Δράμας και Ζιχνών με έδρα την 

Αλιστράτη     στο προαύλιο του Αγίου Αθανασίου:+ Γερμανού Μιχαηλίδη, 

+ Ιωαννικίου Οικονόμου  και + Αθανασίου Καΐρη,οι οποίες φιλοτεχνήθη-

καν με δωρεά του Αλιστρατινού Ιωάννη Θ. Μουμτζή. 
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              Γενική άποψη του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Αλιστράτης, όπως ήταν παλαιότερα. 

 

 

 

 
  Η πρόσοψη του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου όπως είναι σήμερα 
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Το νόμισμα που είχε εκδώσει ο Ιερός Ναός Αγίου Αθανασίου το 1910. Αριστερά η μία όψη με 

ένδειξη: "10 ΠΑΡΑΔΕΣ 1910".Δεξιά η άλλη όψη, αναγράφεται κυκλικά: "ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΥ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗ". 

 

 

 

 

 

 

 
 

              Επιγραφή του 1899 του ναού Αγίου Αθανασίου αφιερωμένη στον μεγάλο Αλιστρατινό 

ευεργέτη Ευάγγελο Θωμά 
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Οι τάφοι των μητροπολιτών: 

+ Αθανασίου: 1842-1852 

+ Ιωαννικίου: 1872-1879 

+ Γερμανού: 1879-1896 

στο προαύλιο της εκκλησίας του Αγίου Αθανασίου. 
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Η είσοδος του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου με το καμπαναριό, όπως ήταν  

παλαιότερα. Δεξιά διακρίνονται τα δωμάτια που υπήρχαν τότε. 
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