
Ο  Άγιος  ΙΩΑΝΝΗΣ  ΚΓ’ 

και εμείς  
 

Όλοι πλέον γνωρίζουν πως ο Angelo 

Giuseppe Roncalli (1881-1963), ο γνω-

στός πάπας ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΓ’ (πάπας: 1958-

1963), που υπήρξε Αποστολικός Δελεγά-

τος1 στη Βουλγαρία, την Τουρκία και την 

Ελλάδα, κατά την περίοδο 1934-1944, στις 

27 Απριλίου ε. ε. καταγράφεται επισήμως 

μεταξύ των Αγίων του Ρωμαϊκού Μαρτυ-

ρολογίου2. Είναι πλέον Άγιος της Καθολι-

κής Εκκλησίας και η μνήμη του τιμάται 

στις 3 Μαΐου κάθε έτους. 

Την ίδια εκείνη μέρα η Καθολική Εκκλησία 

της Τήνου συνάζεται στο ΒΡΥΣΙ για την 

πανήγυρη του Μαΐου, γύρω από την σεπτή 

εικόνα της Παναγίας, εκεί όπου ο αρχιεπί-

σκοπος Άγγελος Roncalli τέλεσε πριν από 

77 χρόνια την πανηγυρική Θ. Λειτουργία 

της εορτής της Μετάστασης της Παναγίας. 

Για την επίσκεψη εκείνη και επειδή είναι ο 

μόνος γνωστός πάπας που ήρθε στην Τή-

νο, αλλά και λόγω της συμπάθειας που έ-

τρεφε γι’ αυτήν και τους πιστούς, αφιερώ-

νουμε με αγάπη αυτές τις λίγες σελίδες 

στην αγία του μνήμη.  

Τον παρακαλούμε, από τους ουρανούς ό-

που βρίσκεται κοντά στον Θρόνο του Υψί-

στου, να ικετεύει τον Κύριο για τη μικρή 

αυτή Εκκλησία, η οποία αγωνίζεται να δια-

τηρήσει την αγία Καθολική πίστη που της 

παρέδωσαν οι πατέρες μας. 

                                                           
1
 Αποστολικός Δελεγάτος είναι ο τίτλος ενός επισκόπου που βρίσκεται στη διπλωματική υπηρεσία 

της Αγ. Έδρας και εκπροσωπεί τον πάπα προς την τοπική Καθολική Εκκλησία.    
2
 Ρωμαϊκό Μαρτυρολόγιο ονομάζεται ο επίσημος κατάλογος των αγίων της Καθολικής Εκκλησίας. Η 

εγγραφή του ονόματος στον κατάλογο αυτό δε σημαίνει αγιοποίηση, αλλά πρόκειται για να αναγνώ-

ριση της αγιότητας κάποιου (αγιωνυμία).   

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

 

Γεννήθηκε και βα̟τίστηκε  
25 Νοεµβρίου 1881 

 
Τον ονόµασαν: 

ΑΓΓΕΛΟΣ - ΙΩΣΗΦ 
 

Χειροτονήθηκε:  

� ιερέας: 10 Αυγ 1904  

� ε̟ίσκο̟ος: 19 Μαρ 1925 

 

Α̟οστολικός Α̟εσταλµένος: 
� Βουλγαρία: 1931–1935 

� Τουρκία - Ελλάδα: 1935-1944 

� Νούντσιος (Γαλλία): 1944-1953 
 

� Καρδινάλιος: 12 Ιαν 1953 

� Πατριάρχης Βενετίας: 1953  

� Πά̟ας Ρώµης: 28 Οκτ 1958 

 

Πά̟ας Ρώµης: 1958-1963  
 

Θάνατος: 3 Ιουν 1963  
(81 ετών) 

Μακαριωνυµία: 3 Σε̟τ 2000 

Αγιωνυµία: 27 Α̟ρ 2014 
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1. Σύντομη βιογραφία ενός αγίου πάπα 

Στο Sotto il Monte, ένα μικρό χωριό στη περιοχή του Bergamo, στη βόρεια Ιταλία, στις 25 

Νοεμβρίου 1881 γεννήθηκε και την ίδια μέρα βαπτίστηκε ο 

Angelo Giuseppe Roncalli, τέταρτος από δεκατρία αδέλφια, 

από μια ταπεινή οικογένεια κολίγων. Από μικρός, απάντησε 

στο κάλεσμα του Κυρίου, και χάρη στην οικονομική βοή-

θεια ενός θείου, σπούδασε στο μικρό ιεροσπουδαστήριο 

του Bergamo. Επειδή ήταν επιμελής μαθητής, κέρδισε μια 

υποτροφία και έτσι ολοκλήρωσε τις σπουδές του σε ένα 

ιεροσπουδαστήριο της Ρώμης.  

Το 1901 υπηρέτησε ως κληρωτός στρατιώτης.  Χειροτονή-

θηκε ιερέας στις 10 Αυγούστου 1904.  Ένα χρόνο μετά, και 

μέχρι το 1914, ο επίσκοπός του τον επέλεξε ως προσωπικό 

του γραμματέα. Καθ’ όλο αυτό το διάστημα δίδαξε ιστορία 

της Εκκλησίας στο ιεροσπουδαστήριο του Bergamo. Διακρί-

θηκε για την αφοσίωσή του, την διακριτικότητά του και την αποδοτικότητά του. Το 1915, 

στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο εκτέλεσε χρέη στρατιωτικού ιερέα. Το 1921 ο πάπας Βενέ-

δικτος ΙΕ’ τον διόρισε πρόεδρο του ιταλικού Συμβουλίου για τη Διάδοσης της Πίστης.  

Το 1925 χειροτονήθηκε αρχιεπίσκοπος και διορίστηκε Αποστολικός Επισκέπτης στη Βουλ-

γαρία, όπου παρέμεινε δέκα χρόνια, γνώρισε τη νοοτροπία του λαού, στη πλειοψηφία ορ-

θόδοξου θρησκεύματος, και έμαθε και τη γλώσσα του. Το 1934 ονομάστηκε Αποστολικός 

Δελεγάτος για τη Τουρκία και την Ελλάδα και Αποστολικός Διαχειριστής του Βικαριάτου της 

Κωνσταντινούπολης. Κατ’ αυτό το διάστημα, που συνέπεσε με το 2
ο
 Παγκόσμιο πόλεμο, 

χρησιμοποίησε όλα τα μέσα που διέθετε ώστε να σωθούν περί τις 24000 εβραίοι και πολύς 

κόσμος από την πείνα και τις εκτελέσεις. Γι’ αυτή του τη δράση το όνομά του περιλαμβάνε-

ται στον κατάλογο των «Δικαίων μεταξύ των Εθνών».  

Το 1944 ο πάπας Πίος ΙΒ’ τον ονόμασε Απ. Νούντσιο στο Παρίσι και το 1953 καρδινάλιο και 

πατριάρχη της Βενετίας. Το 1958 εξελέγη πάπας, διάλεξε το όνομα Ιωάννης ΚΓ’, 261ος διά-

δοχος του Αποστόλου Πέτρου. Κατέκτησε τη συμπάθεια και τη στοργή όλου του καθολικού 

κόσμου και την εκτίμηση των μη καθολικών χάρη στην πηγαία καλοσύνη του, την αυθόρμη-

τη ευγένειά 

του,  και την 

οξυδέρκειά 

του. Πέθανε 

από καρκίνο 

του στομάχου 

στις 3 Ιουνίου 

1963 και τα 

τελευταία του 

λόγια στον 

γραμματέα 

του ήταν: «Γιατί κλαίτε; Είναι μια στιγμή χαράς αυτή, μια στιγμή δόξας»...  

Μετά τη μακαριωνυμία του η σορός του τοποθετήθηκε σε γυάλινη λάρνακα στη Βασιλική 

του αγίου Πέτρου. 
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2. Το έργο του  

Όπως εύκολα μπορεί ο καθένας να κατανοήσει δεν είναι δυνατό να αποτιμηθεί μέσα σε 

λίγες γραμμές το έργο μιας προσωπικότητας όπως ο πάπας Ιωάννης ΚΓ’. Το μέγεθος του 

έργου του μπορεί να συγκριθεί μόνο με το μέγεθος της ταπεινοσύνης του.  

Πολλά σημεία της προσωπικότητάς του αναλύονται με βάση τα Ημερολόγιά του και τις Ε-

πιστολές του. Η βιβλιογραφία είναι τεράστια και σε όλες τις γλώσσες. Κάποιες πτυχές έ-

χουν ως ένα βαθμό αναλυθεί και έχουν γίνει γνωστές. Άλλες όχι. Για παράδειγμα πρέπει να 

αναφέρουμε τις τεράστιες γνώσεις που είχε αποκτήσει σχετικά με την εκκλησιαστική ιστο-

ρία της χριστιανικής Ανατολής. Τα αφήνουμε… Δυο σημεία θα αναφέρουμε, παραπέμπο-

ντας όσους επιθυμούν να εμβαθύνουν την προσωπικότητά του και το έργο του στο Ημερο-

λόγιο της ψυχής μου (εκδόθηκε το 1965 από τον ΚΑΛΟ 

ΤΥΠΟ) και σε κάποιο άλλο βιβλίο στην ξενόγλωσση βι-

βλιογραφία. Για λίγο θα σταματήσουμε στην αγιότητά 

του και στο έργο που πραγματοποίησε με τη σύγκληση 

της Β’ Συνόδου του Βατικανού. 

Ο Άγγελος Roncalli ήταν το τέταρτο παιδί από δεκατρία 

μιας φτωχής οικογένειας αγροτών που δε μπορούσε να 

σπουδάσει τον μικρό Άγγελο λόγω φτώχιας. Αυτό το γε-

γονός τον οδήγησε να αναγνωρίσει την ταπεινοφροσύνη 

ως τη σπουδαιότερη αρετή που έπρεπε να καλλιεργήσει. 

Ακόμα και στη διπλωματική καριέρα που τον ενέταξε η 

Εκκλησία ενεργούσε με σοφία, φρόνηση και ταπεινότη-

τα. Ανέβηκε όλα τα σκαλιά των ανθρώπινων τιμών, αλλά 

παρέμεινε ένας ταπεινός ιερέας που θα μπορούσε κα-

νείς να συναντήσει σ’ ένα μικρό χωριό της ιταλικής ενδοχώρας. Σ’ αυτό τον αγώνα για την 

ταπεινότητα επικαλούνταν συνεχώς τους άγιους προστάτες του: τον Άγγελο φύλακα, τον 

Άγ. Ιωσήφ και την Παρθένο Μαρία. 

Έχοντας μια τέτοια προετοιμασία ταπεινότητας, μπορούσε να αναλάβει μεγάλα πράγματα. 

Η σύγκλιση και η διεύθυνση της Συ-

νόδου του Βατικανού ήταν ένα τιτά-

νιο έργο που μόνο ένας ταπεινός 

εργάτης του Πνεύματος μπορούσε 

να αποφασίσει και να ξεκινήσει. Και 

το τόλμησε, θέλοντας να δώσει στην 

Εκκλησία ένα σύγχρονο πρόσωπο 

και λόγο προς τους ανθρώπους που 

έβγαιναν ταλαιπωρημένοι από τον 

Β’ παγκόσμιο πόλεμο. Το Ευαγγελικό 

μήνυμα, το πάντοτε νέο και φρέσκο, 

έπρεπε να διακηρυχθεί και πάλι, αλλά ως Ευαγγέλιο αγάπης, ειρήνης, ενότητας και ευ-

σπλαχνίας. 
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ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ  ΚΑΙ  ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ  ΠΑΠΑ  ΙΩΑΝΝΗ  ΚΓ’ 

Ad Petri Cathedram (29/6/1959): Οι κύριοι στόχοι κατά το ποντιφικάτο: Η γνώση της αλή-

θειας και η αποκατάσταση της ενότητας και της ειρήνης εν αγάπη 

Sacerdotii Nostri Primordia (1/8/1959): 100ετηρίδα από τον θάνατο του Αγ. Ιωάννη Βιαννέ 

Grata Recordatio (26/9/1959): Το Αγ. Ροδάριο για τις ιεραποστολές και την ειρήνη 

Princeps Pastorum (28/11/1959): Για τις ιεραποστολές της Καθολικής Εκκλησίας 

Mater et Magistra (15/5/1961): Για τις εξελίξεις στα κοινωνικά ζητήματα. 

Aeterna Dei Sapientia (11/11/1961): Για τα 1500 έτη από τον θάνατο Λέοντα του Μεγάλου 

Paenitentiam Agere (1/7/1962): Πρόσκληση για μετάνοια εν όψει της Β’ Βατικανής Συνόδου 

Pacem in Terris (11/4/1963): Για την ειρήνη μεταξύ των ανθρώπων εν αληθεία, δικαιοσύνη, 

αγάπη και ελευθερία. 

Οι δυο κυριότερες Mater et Magistra και Pacem in Terris θεωρούνται μνημεία για τις υγιείς 

σχέσεις Εκκλησίας και σύγχρονου κόσμου και αποτέλεσαν πηγές έμπνευσης για τους Πατέ-

ρες της Β’ Βατικανής Συνόδου και τους ανθρώπους του δεύτερου μισού του 20ού αιώνα. 

* 

Μνημειώδες, επίσης, παραμένει και το «ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ» του. Πρόκειται για ημερολογιακού 

χαρακτήρα ιδιόχειρες καθημερινές σημειώσεις για την προσωπική του πνευματική ζωή, για 

άτομα (πολιτικούς, κληρικούς και ανθρώπους του πνεύματος) με τα οποία συναντήθηκε και 

για το αντικείμενο των συζητήσεων τους. Έχει δημοσιευτεί το πνευματικό μέρος (ΤΟ ΗΜΕ-

ΡΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΟΥ) και, πολύ πρόσφατα, ένα μέρος από τις υπόλοιπες σημειώσεις 

του που αποτελούν πηγή για την εκκλησιαστική και την πολιτική ιστορία των χωρών που 

επισκέφτηκε και εργάστηκε. Πριν λίγα χρόνια δημοσιεύτηκαν τα Ημερολόγια της περιόδου 

που έζησε στη Βουλγαρία, την Τουρκία και την Ελλάδα, με τον τίτλο LA MIA VITA IN ORI-

ENTE (Η ζωή μου στην Ανατολή), όπου οι σημειώσεις του, ιστορικές και ανθρώπινες, για τις 

επαφές του σ’ αυτές τις χώρες, με πληθώρα πληροφοριών (2 τόμοι, περίπου 1800 σελίδες 

για την περίοδο 1935-1939, 1940-1945). Απ’ εκεί αντλούμε σαν από πηγάδι όχι μόνο πλη-

ροφορίες, αλλά και τη βαθιά πνευματικότητα που βίωνε μέσα σε ένα κόσμο ταραγμένο, 

που βρισκόταν στα πρόθυρα και μέσα στη λαίλαπα του πιο αιματηρού πολέμου.  

Στην ελληνική γλώσσα έχουν εκδοθεί τα παρακάτω βιβλία από το «Γραφείο Καλού Τύπου», ενώ έ-

χουν δημοσιευτεί σε τεύχος αρθρογραφία του π. Π. Γρηγορίου στην «ΚΑΘΟΛΙΚΗ» με τον τίτλο: Ο 

πάπας Ιωάννης ΚΓ και η Ελλάς. Χρονικόν της Κατοχής, Αθήνα 1969. 
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Και αυτό έκαμε. Με πολλούς τρόπους επιχείρησε να φέρει τους ανθρώπους πιο κοντά, ι-

διαίτερα εκείνους που από θέση ήταν απομακρυσμένοι από τους άλλους: τα κράτη, τις υ-

περδυνάμεις, τις πολιτικές και κοινωνικές ιδεολογίες, τις χριστιανικές Εκκλησίες. Με πα-

ρεμβάσεις του και ως ενδιάμεσος συνομιλητής έφερε σχεδόν σε συνομιλία τον Κέννεντι και 

τον Χρούτσεφ κατά την πιο επικίνδυνη στιγμή μετά τη λήξη του πολέμου, την κρίση της 

Κούβας και έδωσε σε «όλους τους ανθρώπους καλής θελήσεως» ένα οδηγό για την επίτευ-

ξη της παγκόσμιας ειρήνης. 

Συγκάλεσε τη Β’ Βατικανή Σύνοδο ως Σύνοδο με προοπτική την ενότητα και προσκάλεσε 

όλες τις Εκκλησίες να στείλουν παρατηρητές και συνομιλητές. Ίδρυσε και στελέχωσε τη 

Γραμματεία για την ενότητα των χριστιανών. Διεθνοποίησε τον Σύλλογο των καρδιναλίων 

και με προσωπικότητες από τον Τρίτο Κόσμο.  

Μίλησε στους ανθρώπους όχι αφ’ υψηλού, αλλά κατέβηκε στο δρόμο, βγήκε από τα τείχη 

του Βατικανού, ταξίδεψε ως πάπας για πρώτη φορά με το τραίνο, μπήκε στις φυλακές, στα 

νοσοκομεία παίδων, έστειλε φιλιά στα παιδιά των οικογενειών στις κούνιες τους…  

Τις διαστάσεις ενός τέτοιου έργου, έργου ενός αγίου, μόνο ο Θεός μπορεί να αποτιμήσει…  

 

3. Ο αρχιεπίσκοπος Angelo Giuseppe Roncalli και η Ελλάδα 

Ο Angelo Roncalli ονομάστηκε Αποστολικός Δελεγάτος
3
 στην Ελλάδα το 1935. Η Ελλάδα δεν 

διατηρούσε διπλωματικές σχέσεις με την Αγία Έδρα και ο Roncalli κατέβαλλε μεγάλες προ-

σπάθειες προκειμένου να αναγνωριστεί η διπλωματική του ιδιότητα και να αποκτήσει το 

δικαίωμα της εισόδου του στην Ελλάδα όχι ως απλός τουρίστας. Πέρασε πολύς καιρός ως 

ότου τα καταφέρει. Επίπονες ήταν οι προσπάθειες του, στη συνέχεια, να ασκήσει τα καθή-

κοντά του προς τις καθολικές τοπικές επισκοπές, αλλά και για να εξασφαλίσει  θρησκευτική 

ελευθερία των Ελλήνων καθολικών μέσα στην πατρίδα τους! Δυστυχώς όλες οι κυβερνήσεις 

εκείνης της περιόδου δεν το θεωρούσαν αυτονόητο… Οι δύσκολες ελληνο-ιταλικές σχέσεις 

της εποχής, που, τελικά, κατέληξαν στον πόλεμο, προκαλούσαν δυσχέρειες και στον επί-

σκοπο Roncalli, αφού το κοντόφθαλμο ελληνικό κράτος δεν ήταν σε θέση να διακρίνει με-

ταξύ εθνότητας και θρησκείας. Εκτός αυτού, η επίσημη κρατική Εκκλησία κατεύθυνε από το 

παρασκήνιο τη θρησκευτική πολιτική του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Φωτει-

νές εξαιρέσεις πάντα υπήρχαν και μεταξύ τους πρέπει να σημειώσουμε τον τηνιακό ακαδη-

μαϊκό και πολιτικό Νικόλαο Λούβαρι που υπήρξε υπουργός για λίγους μήνες το 1936.  

Μέσα σ’ ένα τέτοιο εχθρικό κλίμα ήταν αναγκασμένος ο Αποστολικός Δελεγάτος του πάπα 

να εργάζεται προκειμένου να εξασφαλίσει λίγα βασικά και αυτονόητα πράγματα για τους 

καθολικούς πιστούς και πολίτες… 

Ο Α. Roncalli γνωρίστηκε με αρκετούς Έλληνες, καθολικούς και ορθόδοξους, λαϊκούς και 

κληρικούς, τόσο στην Κωνσταντινούπολη όσο και στην Αθήνα. Με αρκετούς απ’ αυτούς συ-

νεργάστηκε στη αποστολή του ως Απ. Δελεγάτος. Για τους περισσότερους απ’ αυτούς δια-

τήρησε μια ιδιαίτερα θερμή ανάμνηση και τους ανέφερε τόσο κατά την αποστολή του ως 

Νούντσιος στο Παρίσι, όσο και αργότερα ως πατριάρχης Βενετίας, αλλά και ως πάπας όταν 

                                                           
3
 Αποστολικός Δελεγάτος είναι ο τίτλος ενός επισκόπου που βρίσκεται στη διπλωματική υπηρεσία 

της Αγ. Έδρας και εκπροσωπεί τον πάπα δίχως διπλωματικό χαρακτήρα προς την τοπική Καθολική 

Εκκλησία ενός ή περισσότερων εθνών. 
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συναντιόταν με κοινούς γνωστούς. Με πολλούς απ’ αυτούς συναντιόταν και συζητούσε για 

ιστορικά θέματα (που τον ενδιέφεραν ιδιαίτερα (π.χ. τον Ευγένιο Δαλέζιο). Τις περιόδους 

που βρισκόταν στην Ελλάδα (πραγματοποίησε πάνω από 20 ταξίδια, κάποια και δυο φορές 

το έτος, μεταξύ Κωνσταντινούπολης και Ιταλίας, κατά την περίοδο 1927-1942) συναντήθηκε 

με κληρικούς και λαϊκούς, απλούς ανθρώπους και κυβερνητικούς παράγοντες, Έλληνες και 

ξένους, επιστήμονες και απλοϊκό κόσμο και τις συναντήσεις του μαζί τους τις σημείωσε στο 

Ημερολόγιό του που παραμένει αδιάψευστος μάρτυρας της συμπόνιας που είχε για την 

τοπική Εκκλησία, αλλά και για τη χώρα ολόκληρη, ιδιαίτερα μετά την έκρηξη του πολέμου. 

Επισκέφτηκε όλες τις τοπικές καθολικές Εκκλησίας, όλους τους αρχαιολογικούς χώρους και 

τα μεγάλα βυζαντινά μνημεία, μεταξύ των οποίων τα Μετέωρα και το Άγιον Όρος.   

       

H ΚΑΘΟΛΙΚΗ με την αγγελία της εκλογής του Άγγ. Roncalli ως Αποστολικού Δελεγάτου στην 

Ελλάδα (φ. 215, 29/11/1928) και ως πάπα της Ρώμης (φφ. 1125-1126, 30/10 και 5/11 1958).  

Πράγματι, κατά τη διάρκεια του πολέμου είχε πυκνώσει τα ταξίδια του στην Αθήνα, τόσο σε 

αριθμό, όσο και σε διάρκεια. Τα πράγματα είχαν χειροτερέψει  ιδιαίτερα με την εκδήλωση 

της πείνας εξαιτίας του αποκλεισμού και την κατοχή  του εθνικού χώρου.  

Η Αγία Έδρα, έχοντας διπλωματική πρόσβαση και προς τα δυο εμπόλεμα μέρη, δεν αρνή-

θηκε ούτε μια φορά να μεσολαβήσει για ανθρωπιστικούς λόγους και κατέβαλλαν οι επιτε-

λείς της, υπεράνθρωπες προσπάθειες για να αποτραπεί ο βομβαρδισμός της Αθήνας, να 

φτάσουν στην Ελλάδα τρόφιμα και σιτηρά που είχαν αποκλειστεί από τον αγγλικό στόλο 

και να αποτραπεί ο θάνατος από πείνα χιλιάδων ανθρώπων. Τρόφιμα και ρουχισμός σε α-

πίστευτες ποσότητες έφτασαν στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του πολέμου, του εμφυλίου 

και αργότερα στα χρόνια της ανασυγκρότησης.  

Ο Απ. Δελεγάτος πολλές φορές παρενέβη με πλάγιους τρόπους για την αποτροπή εκτελέ-

σεων και την απελευθέρωση συλληφθέντων από τις ιταλικές και γερμανικές αρχές κατοχής. 

Με προτροπή της Αγίας Έδρας ίδρυσε και ένα Γραφείο στην έδρα της Αποστολικής Επιτρο-

πείας,  προκειμένου να συλλέγει πληροφορίες για αιχμαλώτους και να τις κοινοποιεί στους 

συγγενείς τους και αντίστροφα. Πίσω απ’ αυτές τις διπλωματικές ενέργειες βρισκόταν ο 

επίσκοπος Α. Roncalli, ο οποίος καθοδηγούσε τους Έλληνες καθολικούς επισκόπους, ιδιαί-

τερα τον αρχιεπίσκοπο Αθηνών Ιωάννη Φιλιππούση και τον έξαρχο των Ελληνορρύθμων 

Γεώργιο Χαλαβατζή, αλλά και εκπροσώπους της Ορθόδοξης Εκκλησίας (όπως τον Αρχιεπί-

σκοπο Δαμασκηνό και άλλους) και πολιτικές προσωπικότητες για να ζητούν αποτελεσματι-

κά υλική και κάθε άλλου είδους βοήθεια για τη «φτωχή και καημένη Ελλάδα»...  

Πολλές από τις ιστορικές πηγές έχουν ήδη δημοσιευτεί σε άρθρα και σε πολυσέλιδους τό-

μους, αλλά απομένουν ακόμα να δημοσιευτούν και άλλα πολλά ακόμα. Και στην Ελλάδα 

έχουν δημοσιευτεί αρκετές πληροφορίες, αλλά απομένουν να γίνουν πολλά για να περι-

γραφεί το σύνολο των ενεργειών της Αγίας Έδρας και του πάπα Πίου ΙΒ’ και του Απ. Δελε-

γάτου Α. Roncalli για τη σωτηρία χιλιάδων Ελλήνων. Όταν ο Απ. Δελεγάτος αλληλογραφού-
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σε με τη Γραμματεία του Κράτους του Βατικανού (=υπουργείο εξωτερικών), συνήθως συ-

νεργαζόταν με τον απλό, τότε, ιερέα Ιωάννη Βαπτιστή Montini, τον μετέπειτα πάπα Παύλο 

Στ’, που υπήρξε διάδοχός του στον παπικό θρόνο! Τρεις πάπες στη σειρά, Πίος ΙΒ’ – Ιωάννης 

ΚΓ’ – Παύλος Στ’, να συνεργάζονται σε ανύποπτο χρόνο για τη σωτηρία Ελλήνων ανεξάρτη-

τα από τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις… 

Τεράστια υπήρξε η συμβολή του, και εδώ στην Ελλάδα, για τη διάσωση των Εβραίων από 

τη θηριωδία των ναζί. Υπολογίζεται ότι χάρη στις ενέργειές του διασώθηκαν από τα στρα-

τόπεδα συγκέντρωσης και εκτελέσεις πάνω από 24.000 Εβραίοι. Αυτό αναγνωρίστηκε από 

το ισραηλινό κράτος.  

Παραθέτουμε εδώ τις δυο σελίδες συνοδευτικής επιστολής του Ι. Β. Montini  προς τον Δε-

λεγάτο Άγγελο Roncalli. Υπάρχει επίσης και ο κατάλογος των αιχμαλώτων για τον οποίο γί-

νεται λόγος στη συγκεκριμένη επιστολή (Αρχείο Εξαρχίας Ελληνορρύθμων): 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ   

ΤΗΣ ΑΥΤΟΥ ΑΓΙΟΤΗΤΟΣ 

Βατικανό, 8 Σεπτεμβρίου 1941                        Αρ. 00182037 

Σεβασμιότατε, 

Κατά την πρόσφατη επίσκεψη που πραγματοποίησε ο 

Σεβ/τατος Αποστολικός Νούντσιος στην Ιταλία σε ένα 

στρατόπεδο Ελλήνων αιχμαλώτων στο Busseto (Πάρμα), 

του παρουσίασαν ένα κατάλογο αιχμαλώτων, οι οποίοι 

δήλωσαν πως δεν είχαν καμιά είδηση από τις οικογένειές 

τους και ταυτόχρονα ζήτησαν να ειδοποιηθούν τα αγαπη-

τά τους πρόσωπα. 

Φροντίζω, λοιπόν επειγόντως να μεταδώσω στη Σεβα-

σμιότητά σας αυτό τον Κατάλογο και τον επισυνάπτω, με 

την παράκληση να ενδιαφερθείτε σχετικά, κάνοντας γνωστό στις οικογένειες των παραπά-

νω αιχμαλώτων πως οι συγγενείς τους υγιαίνουν, χαιρετούν και επιθυμούν να έχουν ειδή-

σεις από τις οικογένειές τους. 

Ευχαριστώντας σας εκ των προτέρων για τις ευ-

γενικές σας φροντίδες σχετικά, εκμεταλλεύομαι 

την περίσταση για να ανανεώσω προς Εσάς τα 

αισθήματα ιδιαίτερης εκτίμησης και επιβεβαιώ-

νομαι 

Της Σεβασμιότητάς σας 

ευλαβής υπηρέτης 

G. B. Montini 

Προς τον Σεβασμιότατο 

κ. ANGELO GIUSEPPE RONCALLI 

Τιτ. Αρχιεπίσκοπο Μεσημβρίας 

Αποστολικό Δελεγάτο στην Ελλάδα  
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Ο Αποστολικός Δελεγάτος A. G. Roncalli  

στην Τήνο (12-17.VIII.1937) 
 

Στις αρχές Αυγούστου του 1937, ύστερα από συντονισμένες προσπάθειες των αρχιεπισκό-

πων Αθηνών Ιωάννη Φιλιππούση και Νάξου-Τήνου Αλέξανδρου Γουιδάτου, επέστρεψε με 

μεγάλες τιμές στην Τήνο η Εικόνα της Παναγίας του Βρυσιού, που βρισκόταν στην Κωνστα-

ντινούπολη. 100 χρόνια νωρίτερα είχε μεταφερθεί η Εικόνα εκεί προκειμένου να κατασκευ-

αστεί στα μέτρα της το ασημένιο επικάλυμμα και είχε παραμείνει εκεί, ενώ ένα αντίγραφό 

της είχε επιστραφεί στην Τήνο.  

Ο αρχιεπίσκοπος Ι. Φιλιππούσης που καταγόταν από τον Κάμπο, είχε αναλάβει τον συντονι-

σμό των προσπαθειών και για την επιστροφή της Εικόνας, και για τους εορτασμούς. Ήταν 

καλεσμένοι να παραβρεθούν όλοι οι Έλληνες επίσκοποι και, βέβαια, ο Αποστολικός Δελεγά-

τος Άγγελος Roncalli.   

Όμως, ο τελευταίος δε μπόρεσε να παραβρεθεί, παρόλο που μέχρι τις τελευταίες μέρες 

προετοιμάζονταν γι’ αυτό. Την υπόσχεση όμως που είχε δώσει δεν θέλησε να την αθετήσει 

και έτσι, μερικές μέρες αργότερα, τον Αύγουστο του 1937 έφτασε στην Τήνο για να παρα-

στεί στο πανηγύρι του Βρυσιού κατά την εορτή της Κοιμήσεως και Μεταστάσεως της Πανα-

γίας. Όσα είχε ακούσει ο Αποστολικός Δελεγάτος και μελλοντικός πάπας Ιωάννης 23ος, σχε-

τικά με το Προσκύνημα του Βρυσιού, του είχαν ανάψει τη φαντασία και περίμενε να βρει 

κάτι το ανάλογο με τα μεγάλα θεομητορικά Προσκυνήματα της Ευρώπης: μεγάλες εκκλη-

σιές, τεράστια κτίρια, μεγάλες μάζες λαού. 

Ας τον αφήσουμε όμως να μας τα διηγηθεί ο ίδιος, όπως τα σημείωσε στο προσωπικό του 

«Ημερολόγιο», που με ευγενή καλοσύνη είχε παραχωρήσει ο πρώην γραμματέας του, ση-

μερινός καρδινάλιος Loris Capovilla. Το κείμενο αυτό του Ημερολογίου παρέμενε ανέκδοτο 

έως πρόσφατα. Εδώ δίνουμε μερικά αποσπάσματα:  

 

11 Αυγούστου. Ώρα 6 μ.μ. επιβιβάζομαι στον Πειραιά, πάνω στο ατμόπλοιο «Αrdenna», 

παραφορτωμένο. Όλοι είναι προσκυνητές για την Τήνο, για το μεγάλο ορθόδοξο πανηγύρι 

της Παναγίας του Αυγούστου. (…). 

12 Αυγούστου. Άφιξη στην Τήνο αρκετά νωρίς. Η θάλασσα είναι μάλλον ταραγμένη κοντά 

στο μικρό λιμάνι. Μας υποδέχονται: οι αιδ. Ιωάννης Βαπτιστής και Ματθαίος Φιλιππούσης 

με τον Δ. Φυρίγο και τον π. Λεοπόλδο των Ελασσόνων φραγκισκανών. Με το αυτοκίνητο 

φτάνουμε γρήγορα στην Ξινάρα. Αδελφική υποδοχή από τον Σεβ/τατο Γουιδάτο και τον 

Σεβ/τατο Χαλαβατζή. Τέλεσα τη Θ. Λειτουργία στο παρεκλήσι κοντά στο δωμάτιό μου και 

αναπαύτηκα λίγο. Μετά επισκέφτηκα το άνετο επισκοπείο και το ιεροσπουδαστήριο, όπου 

περνούν τις διακοπές τους οι νεαροί του επισκόπου Χαλαβατζή. Είδα και τον όμορφο αρχι-

τεκτονικά καθεδρικό ναό. Δυστυχώς η υγρασία καταστρέφει τη διακόσμηση. Δέχτηκαν τους 

ππ. Ιησουίτες Κωστάνζο και Ρηγούτσο και τις μοναχές των Λουτρών. Αγαπητή η παρέα του 

επισκόπου της Χίου Νικολάου Χαρικιόπουλου. Κατά τα υπόλοιπα, πέτρες και άνεμος. 

13 Αυγούστου. Όμορφη νύχτα, αλλά αεράτη. Μετά τη Λειτουργία έρχεται ο Σεβ/τατος Χα-

λαβατζής καλοδεχούμενος κι ευχάριστος. Πάμε να επισκεφτούμε με τα πόδια τα Λουτρά, 
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συντροφιά με τον επίσκοπο Γκουιδάτι και τον Δον Μαρτίνο όπου συναντήσαμε τον αδελφό 

του Σεβ/τατου Ρεμούνδου που είναι τσαγκάρης. Επισκεπτόμαστε μετά το σπίτι και την εκ-

κλησία των π.π. Ιησουϊτών, όπου υπάρχει ένας ωραιότατος Αγ. Ιωσήφ του Gagliardi. Επι-

σκεπτόμαστε μετά και το όμορφο μοναστήρι των Ουρσουλινών. Προκαλεί  αληθινή ευχαρί-

στηση να βρίσκει κανείς μέσα σ’ αυτή την ξερή φύση δυο μοναστήρια τόσο πολύτιμα και 

ανθηρά. Το απόγευμα δέχτηκα τον Δον Παλαμάρη, εφημέριο της Στενής, απ’ όπου κατάγε-

ται ο Σεβ/τατος Χαρικιόπουλος. Δουλεύω στο σπίτι στη γραφομηχανή. Επίσκεψη στο Αγιό-

τατο Μυστήριο στη Μητρόπολη και συζήτηση με τον Σεβ. Χαλαβατζή σχετικά με τους καλύ-

τερους δρόμους για το έργο της ενότητας. (...) Φτώχεια στα καθολικά πράγματα αυτού του 

νησιού της Τήνου, όπου, όμως, οι πιστοί είναι καλοί κι ένθερμοι. 

 14 Αυγούστου. Πάντα αέρας. Πρωί πρωί γυρίζω πάλι στα Λουτρά, όπου τελώ τη Θ. Λει-

τουργία στις Καλόγριες... Στις 11 πάμε όλοι (οι επίσκοποι Γουιδάτος, Χαρικιόπουλος, Χαλα-

βατζής, ο Δον Μαρτίνος και ο Δον Ματθαίος Φιλιππούσης) στον Κάμπο για φαγητό, στο 

όμορφο σπίτι του αιδ. Ι. Φιλιππούση (διάκονός μου στην ΚΠόλη). Επισκεπτόμαστε το χωριό, 

την εκκλησιά. Ο χτύπος των τριών καμπάνων ... Παρουσιάζεται ο εφημέριος και κάποιες 

γυναίκες και παιδιά (…). Η εκδρομή ανάμεσα στα πλακοστρωμένα δρομάκια και το πέρα-

σμα πάνω από μικρούς τοίχους χωραφιών, μου άρεσε, αλλά το βράδυ είμαι λίγο κουρα-

σμένος. 

15 Αυγούστου.  Η σημερινή μέρα ήταν μέρα αγώνα στην Τήνο. Καβαλικεύοντας ένα μουλά-

ρι και περνώντας μέσα από χαμένα δρομάκια, πήγα στο Βρυσί, που ο καλός μου αγωγιάτης 

ονόμαζε, με βαθιά πεποίθηση, «νέα Λούρδη»: ένα άσπρο εξωκκλήσι, λίγο πιο μεγάλο από 

το Προσκυνητήριο της Caneve στο Sotto il Monte (σημ. μετ. Το μικρό χωριό της Β. Ιταλίας 

όπου γεννήθηκε ο Πάπας). Εκεί τέλεσα, όπως μπορούσα, την αρχιερατική Θ. Λειτουργία -

την πρώτη αρχιερατική που τέλεσα στην Ελλάδα- ενώ χοροστατούσαν οι Σεβ/τατοι Γουιδά-

τος και Χαλαβατζής και σχεδόν όλοι οι ιερείς της Τήνου. Ζήτησα στον επίσκοπο Χαλαβατζή 

να πει κάποια λόγια στα ελληνικά, που του είχα δώσει στα ιταλικά. Μετά την τελετή, ακο-

λούθησε κοινό γεύμα: παπάδες και αγαθός κόσμος σε ένα διπλανό δωμάτιο. Αφού επισκέ-

φτηκα και πάλι τη διπλή Εικόνα του Βρυσιού, επέστρεψα στην Ξινάρα πάνω στο μουλάρι, 

ευτυχώς από ένα δρόμο καλύτερο από εκείνο που ήρθαμε. Κουρασμένος αλλά ευχαριστη-

μένος από αυτή την εκδήλωση της λαϊκής ευσέβειας, όπου η παρουσία του Δελεγάτου του 

πάπα ήταν τόσο αγαπητή σ’ όλους. 

16 Αυγούστου. Ξεκουράστηκα καλά από την χθεσινή κούραση... Δέχτηκα την ηγουμένη των 

Ουρσουλινών για θέματα της μονής και αρκετούς ιερείς του νησιού. Το μεσημέρι ήταν πα-

ρόντες στο γεύμα όλοι οι ιερείς στην αρχιεπισκοπή, όπου ο Σεβ. Γουιδάτος φάνηκε, όπως 

πάντα, αληθινά καλός, αγαθός, τυπικός, ξεχωριστός. Ήταν μια συνάντηση τελείως αδελφική 

και οικογενειακή που κράτησε πολύ και μου άφησε μια πολύ αγαπητή εντύπωση. (…) 

17 Αυγούστου     Όμορφη μέρα με αρχαιολογικούς περιπάτους. Κατεβήκαμε νωρίς στην 

Τήνο με τους δυο Φιλιππούσηδες (Ι.Βαπτιστή και Ματθαίο) και ένα ακόμα ιερέα και μ’ ένα 

καΐκι που έθεσε στη διάθεσή μας ο κ. Κωνσταντίνος Αλαβάνος, πρώην βουλευτής και αντι-

πρόεδρος της Ελληνικής Βουλής, μ’ ένα όμορφο ταξίδι 4 ωρών περίπου (πήγαινε - έλα), ε-

πισκεφτήκαμε τα ερείπια της Δήλου, πατρίδας του Απόλλωνα και της Αρτεμισίας.... Πραγ-

ματικά την ευχαριστήθηκα αυτή την επίσκεψη, παρά τον αυγουστιάτικο ήλιο.  Ήταν για μέ-

να αιτία για αναγνωρίσεις με τεράστιο ενδιαφέρον και για σοβαρές σκέψεις, που ανύψω-

σαν το πνεύμα μου στον Κύριο, την «αιώνια ελπίδα των πάντων». 
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Όταν επιστρέψαμε στην Τήνο βρήκαμε τον επίσκοπο Γουιδάτη που κατέβηκε από την Ξινά-

ρα για να με χαιρετίσει στην οικία Βαλλαρή. Με τον επίσκοπο Χαλαβατζή πάνω στο μικρό 

βαπόρι «Λήμνος» περάσαμε από την Τήνο στη Σύρα. Μας υποδέχτηκαν τέλεια οι Αδελφές 

του Ελέους δίπλα στην ενορία της Ερμούπολης. 

 

Αυτό είναι το κυριότερο απόσπασμα από το «Ημερολόγιο» του Απ. Δελεγάτου Άγγελου 

Roncalli για την επίσκεψή του στην Τήνο (1937). Με καταπληκτική λιτότητα και πληρότητα 

περιγράφει ό,τι του έκανε εντύπωση χωρίς να  χρειάζεται κανένα συμπλήρωμα. Οι σημειώ-

σεις του, βέβαια, είναι περισσότερες και πιο προσωπικές. Περισσότερες λεπτομέρειες για 

τις τελετές του 1937 στο Βρυσί έδωσε με ανταπόκρισή του ο τότε εφημέριος του Βρυσιού 

Δον Μάρκος Σάββαρης, στην εφ. «Καθολική» της 26ης Αυγούστου 1937 (αρ. φ. 340. σελ. 2). 

Ζωντανή έμεινε στη μνήμη του Πάπα Ιωάννη η επίσκεψή του στην Τήνο για όλη την υπόλοι-

πη ζωή του. Το υπογράμμισε ο ίδιος σε επιστολή του προς τον Αρχιεπίσκοπο Γουιδάτο (βλ. 

το κείμενο παρακάτω), αλλά κι αργότερα, ως Πάπας, όσες φορές του δόθηκε ευκαιρία να 

συναντήσει τον αρχιεπίσκοπο Ιωάννη Περρή, περιέγραφε την «περιπέτειά» του στο Βρυσί, 

με ιδιαίτερα ζωηρή την ανάμνηση της πίστης και της ευλάβειας των τηνιακών. 

Ένα χρόνο περίπου μετά την επίσκεψή του στο Βρυσί, και πιο συγκεκριμένα στις 3 Μαϊου 

1938, έστειλε την παρακάτω επιστολή  στον αρχιεπίσκοπο  Τήνου Αλέξανδρο Γουιδάτο,  

 

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ  ΣΤΗΝ  ΕΛΛΑΔΑ 

Αρ. πρωτ. 784        Αθήνα, 3 Μαΐου 1938 

Προς τον Σεβασμιότατο κ.κ. Αλέξανδρο Γουιδάτο 

Αρχιεπίσκοπο Νάξου- Τήνου και Μυκόνου. 

Σεβασμιότατε, 

Έχω πάντα ζωντανή την ανάμνηση από την επίσκεψή 

μου στο Βρυσί κι από την Αρχιερατική Θ. Λειτουργία 

που τέλεσα εκεί πέρυσι, στη γιορτή της Μετάστασης. 

Είχα υποσχεθεί τότε και τώρα είμαι ευτυχισμένος 

που κρατώ την υπόσχεση, να προσφέρω σε κείνη την 

αγαπητή Παναγία ένα ασημένιο δισκοπότηρο, για να 

χρησιμοποιείται σ’ αυτό το Προσκύνημα. Κοίταξα να 

γίνει με φροντίδα: εγώ ο ίδιος το καθαγίασα στην 

Κωνσταντινούπολη και το μεταχειρίστηκα κατά  την 

τέλεση της Θ. Λειτουργίας εδώ στην Αθήνα, αυτές τις 

3 πρώτες μέρες του Μάη. Και τώρα το παραδίνω στη 

Σεβασμιότητά σας, για να το προσφέρετε, στη θέση 

μου, στην αγαπητή Μητέρα και Βασίλισσά μας. 

 Επιθυμώ να αισθάνομαι μέσα στην καρδιά 

μου, παρά να τους εκφράσω με λόγια, όλους εκεί-

νους τους σκοπούς που εναποθέτω πάνω σ’ αυτό το 

Ποτήρι και που θ’ ανανεώνονται στο αίμα του Χρι-

στού όσες φορές τελεσθεί μέσα σ’ αυτό το μεγάλο 
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μυστήριο της αγάπης. Είναι διάπυρες ευχές ευλογίας, προόδου και ειρήνης για τους αγαπη-

τούς καθολικούς της Τήνου, για όλη την Ελλάδα που θα την αγαπώ πάντα, με την επιθυμία 

να την γνωρίζω όλο και πιο μεγάλη και πιο ευτυχισμένη και για την Αγία Εκκλησία μας, μη-

τέρα καθολική των ψυχών και των εθνών. 

 Στη βάση του δισκοπότηρου έβαλα να χαράξουν το ταπεινό μου όνομα, για να μέ-

νει πάντα ενωμένο με τις προσευχές των ευλαβών πιστών της Τήνου που θα προσέρχονται 

στο Βρυσί για να ζητήσουν από την καλοσύνη της Μαρίας υγεία, ζωή κι ευλογία για το σώ-

μα και την ψυχή. «Η χορηγούσα υγείαν, ζωήν και ευλογίαν». 

+  Άγγελος Ιωσήφ Roncalli,  Αρχιεπίσκοπος τιτ. Μεσημβρίας 

Αποστολικός Δελεγάτος 

 

Στο χείλος της βάσης του Αγίου Ποτηρίου φρόντισε να υπάρχει η εγχάρακτη στο μέταλλο  

επιγραφή:   B.V. Mariae Vrissiensi Catholicorum Thinensium Patronae Archiepiscopus An-

gelus Joseph Roncalli in Graecia Delegatus Apostolicus in Memoriam D.D. XV Augusti 1937 

(= Εις την Μακάρια Παρθένο Μαρία του Βρυσιού, Προστάτισσας των Καθολικών Τηνίων, 

ο Αρχιεπίσκοπος Άγγελος Ιωσήφ Roncalli, Αποστολικός Δελεγάτος στην Ελλάδα, δώρο το 

προσέφερε στις 15 Αυγούστου 1937). 

 

Ο αείμνηστος αρχιεπίσκοπος Νάξου-Τήνου Ιωάννης Περρής έτρεφε ιδιαίτερα αισθήματα 

αγάπης  προς τον νέο Άγιο Ιωάννη ΚΓ’, όπως ο ίδιος το ομολογούσε. Δεν πρέπει να διαφεύ-

γει και το γεγονός ότι η εκλογή του σε αρχιεπίσκοπο έφερε την υπογραφή του πάπα Ιωάννη 

(1961). Στις σελίδες που ακολουθούν παραθέτουμε και τη φωτογραφία της πρώτης τους 

συνάντησης στη Ρώμη, ενώ ο Ιωάννης Περρής ήταν εψηφισμένος αρχιεπίσκοπος Νάξου-

Τήνου, αλλά δεν είχε λάβει ακόμα την επισκοπική χειροτονία.   

Σε ανάμνηση της επίσκεψης του Απ. Δελεγάτου Άγγελου Roncalli στο Βρυσί το 1937, ο αρχι-

επίσκοπος Ι. Περρής τοποθέτησε στον εσωτερικό αριστερό τοίχο της εκκλησίας στο Βρυσί, 

μαρμάρινη αναμνηστική επιγραφή, όπου είναι αντιγραμμένα αποσπάσματα από την παρα-

πάνω επιστολή 

του μελλοντικού 

ποντίφικα και 

αγίου. Στο μέ-

σον, δεσπόζει η 

μορφή του αλη-

σμόνητου «Κα-

λού Πάπα» Ι-

ωάννη ΚΓ’ σε 

ορείχαλκο. 

Η παρουσία του, 

μαζί με το έργο αγάπης, ενότητας και ειρήνης  που οικοδόμησε όλη του τη ζωή, και ιδιαίτε-

ρα ως  διάδοχος του Απ. Πέτρου, θα παραμένει αιώνια ανάμεσα στους ευλαβείς της Πανα-

γίας, στη χαμένη αυτή γωνιά του πλανήτη, το Βρυσί ... 
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ΑΠΟ ΤΟ  ΑΛΜΠΟΥΜ  ΤΟΥ  ΠΑΠΑ  ΙΩΑΝΝΗ  ΚΓ’ 

  

 

Ο Απ. Δελεγάτος με τη διεύθυνση (ππ. Καπουκίνοι) και τους μαθητές του Ιεροσπουδαστη-

ρίου Saint Louis στην Κωνσταντινούπολη (Οκτ 1939). Κάποιοι είναι Έλληνες. Αριστερά του 

αγάλματος της Ιεράς Καρδίας ο αείμνηστος Δον Αντώνιος Αρμακόλας (Τήνος). 

  

 

Ο Απ. Δελεγάτος με τον κλήρο του Καθεδρικού ναού της Κωνσταντινούπολης (1933): 

Από επάνω αριστερά: π. Αθανάσιος (Αρμένιος), π. Νικόλαος Σαλάχας, π. Γρηγόριος Δελλα-

τόλας, (…), π. Guillois, p. Angelo dell’ Acqua, Απ. Δελεγάτος, π. Ρόκκος Κολλάρος, π. Ιωάννης 

Φιλιππούσης (1935)  
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Επίσημη συνάντηση του Απ. Δελεγάτου με Έλληνες επισκόπους (1938):  

Ο Νάξου-Τήνου Αλεξ. Γουιδάτος, ο Απ. Δελεγάτος, (.,..), ο Αθηνών Ιωάννης Φιλιππούσης και 

ο Χίου Νικόλαος Χαρικιόπουλος 

 

Συνάντηση της Καθολικής Ιεραρχίας της Ελλάδας που διοργάνωσε ο Απ. Δελεγάτος (Παμμακάρι-

στος, Μάιος 1938). Από αριστερά: ο π. Κύριλλος από το Erzerum (υπεύθυνος για τους Αρμένιους), ο 

Νικόλαος Χαρικιόπουλος (Χίου), ο Αλεξ. Γουιδάτος (Νάξου-Τήνου), ο Λεονάρδος Πρίντεζης (Κερκύ-

ρας), ο Απ. Δελεγάτος, ο Γεώργιος Χαλαβατζής (Ελληνορρύθμων), ο Ιωάννης Φιλιππούσης (Αθηνών), 

ο Αντώνιος-Γρηγόριος Βουτσίνος (Σύρου), ο Τιμόθεος Ρεμούνδος (Σαντορίνης), (…).  
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Ο Απ. Δελεγάτος μεταξύ των επισκόπων Ι. Φιλιππούση και Γ. Χαλαβατζή, εφημερίων, μοναχών και 

λαϊκών, υπεύθυνων των Εστιών Θείας Πρόνοιας στην Αθήνα. Τις Εστίες  είχε διοργανώσει στην Ελλά-

δα η Αγία Έδρα για την αντιμετώπιση  των δεινών του πολέμου. 

 

 

 

 

Η πρώτη σελίδα από το προσωπικό Διπλωματικό Cifrario που είχε χορηγήσει η Γραμματεία του Κρά-

τους του Βατικανού στον Απ. Δελεγάτο για τη μυστική διπλωματική αλληλογραφία του, με την ιδιό-

χειρη υπογραφή παραλαβής του ίδιου (25 Ιουλίου 1937). Το λησμόνησε στην Ξινάρα (1937) και σή-

μερα ανήκει στο Αρχείο των Καθολικών της Τήνου (ΑΚΤ). 
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Ο πάπας Ιωάννης ΚΓ’ με τον αρχιεπίσκοπο Νάξου-Τήνου Ιωάννη Περρή και τον ιεροσπουδαστή Πέ-

τρο Ανδριώτη. Επειδή ο Ι. Π. δεν φέρει επιστήθιο Σταυρό και δακτυλίδι, εικάζομε ότι η επίσκεψη αυ-

τή έγινε αμέσως μετά την ονομασία του σε επίσκοπο, αλλά πριν την επισκοπική χειροτονία. 

 

 

Ο πάπας Ιωάννης ΚΓ’ μεταξύ των Ελλήνων επισκόπων που είχαν λάβει μέρος στην Β’ Οικουμενική 

Σύνοδο του Βατικανού: Σύρου Γεώργιος Ξενόπουλος, πρώην Σαντορίνης Τιμόθεος Ρεμούνδος, Αθη-

νών Βενέδικτος Πρίντεζης, πρώην Κερκύρας Γρηγόριος Βουτσίνος, Κερκύρας Αντώνιος Βαρθαλίτης, 

Γρατιανουπόλεως Υάκινθος Γαδ, Νάξου-Τήνου Ιωάννης Περρής. 
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ΥΜΝΟΣ  ΓΙΑ  ΤΟΥΣ  ΝΕΟΥΣ  ΑΓΙΟΥΣ 

ΙΩΑΝΝΗ ΚΓ’  ΚΑΙ  ΙΩΑΝΝΗ-ΠΑΥΛΟ  Β’, ΠΑΠΕΣ  ΡΩΜΗΣ 

(Κατά το Iste confessor) 

 

Μέσα στην άνοιξη, και στη χαρά του Πάσχα, (2) 

Ο Κύριος συνάζει, (2) τον πιστό λαό του, 

Για να τιμήσουμε  νέους αγίους, 

ένδοξους ποιμένες (2) νοητών προβάτων. 

 

Το Πνεύμα τους επέλεξε,  

στου Πέτρου την καθέδρα (2). 

Ρώμης επίσκοποι (2), καλού ποιμένα τύποι,  

για να στηρίζουν τους αδελφούς στην πίστη,  

Λαών φωστήρες (2) και Πατέρες. 

* 
ΓΙΑ  ΤΟΝ  ΑΓΙΟ  ΙΩΑΝΝΗ ΚΓ’ 

Άγγελο σε βάπτισαν, ειρήνη ν’ αναγγέλλεις  (2), 

Στην οικουμένη (2)  και στην Εκκλησία. 

Σύνοδο συγκάλεσες, απάντων των ποιμένων, 

Ενότητα να φέρουν (2), λόγο Κυρίου! 

 

Ο Κύριος σε έστειλε, για να μας στηρίξεις (2),   

Στον καιρό της πείνας (2) και του πολέμου. 

Με λόγο ειρήνης, και φιλανθρωπία, 

Να παρηγορήσεις, (2) τους πονεμένους. 

 

[Ποτήριο προσέφερες, στο Βρυσί της Τήνου (2), 

Όπου ετέλεσες, (2) αναίμακτη θυσία, 

 

Για να προσφέρεται το Αίμα του Κυρίου, 

Προς σωτηρία (2), νεκρών και ζώντων. ]  

* 
ΓΙΑ  ΤΟΝ  ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ-ΠΑΥΛΟ Β’ 

Έκπληξη προκάλεσε, μετά πολλούς αιώνες (2), 

Η εκλογή σου (2) από την Πολωνία, 

Πρωτόθρονος στη Ρώμη και στην Εκκλησία, 

Πέτρου και Παύλου (2) διάδοχος στην πίστη. 

 

Κυρίλλου, Μεθοδίου, τέκνο, κληρονόμος (2), 

Εν μέσαις Αθήναις (2), εις τον Άρειο Πάγο,  

κήρυξες αγάπη, ενότητα και πίστη,  

προς όλους τους ανθρώπους (2) ανεξαιρέτως. 

* 
Πρότυπα αγάπης, Πατέρες μας στην πίστη (2), 

Σας διακηρύττουμε, (2) με όλη την καρδιά μας. 

Με ευγνωμοσύνη, τιμούμε την αγία 

Τη μνήμη ενός εκάστου, (2) με ικεσίες.   

 

Υμνούμε και δοξάζουμε, τον Θεό Πατέρα (2), 

Τον Υιό και Λόγο (2), και το Άγιο Πνεύμα, 

Τριάδα ομοούσιο και ευλογημένη, 

Εις όλους τους αιώνες (2) δια των αγίων.  

 

ΑΜΗΝ! 

(πμφ-2014) 

 

Εψάλη για πρώτη φορά στο ΒΡΥΣΙ το μεσημέρι της 27ης Απριλίου 2014, ημέρα και ώρα της 

ανακηρύξεως των δυο παπών σε Αγίους στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου στη Ρώμη, κατά τη 

λιτάνευση των εικόνων τους προς το παρεκκλήσιο που αφιερώθηκε στη μνήμη τους. Εκεί 

όπου είχε γευματίσει ο πάπας Ιωάννης ΚΓ’ στις 15 Αυγούστου 1937.  

 

ΕΥΛΟΓΗΤΟΣ Ο ΘΕΟΣ ΕΝ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΟΥ.  ΑΜΗΝ! 

_______________________________________________________________________ 

«ΤΗΝΙΑΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ», αρ. φ. 353 (Απρίλιος 2014)  

Φροντίδα και προσφορά του Αφιερώματος προς τον πάπα ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΚΓ’  

π. Μάρκος Γ. Φώσκολος 


