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π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (1927-2007)

ἩἹερωσύνη εἶναι διακονία ἱδρυθεῖσα ὑπὸ τοῦ
Θεοῦ καὶ ὡς «θεῖον χάρισμα», γιατί δὲν τὸ ἀξί-

ζουμε· ἀλλά ἐπειδή εἶναι ἀμέτρητη ἡ ἀγάπη καὶ ἡ
φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ, πού μᾶς τὴν προσφέρει, εἶναι
τιμιωτέρα ἀπὸ ὅλας τάς ἐπὶ γῆς ἐξουσίας, κατὰ τὸν Μ.
Βασίλειον (ὁμ. 8 εἰς Ματθαῖον 4 (58, 762), ἐνῶ ὁ ἅγιος
Γρηγόριος ὁ Ναζιανζηνός τὴν καλεῖ «τέχνη τεχνῶν καὶ
ἐπιστήμην ἐπιστημῶν (Ἀπολ. 16).

Ἡ Ἱερωσύνη μας, ἡ Ἱερωσύνη τῆς ἁγιωτάτης Ὀρθο-
δόξου Ἐκκλησίας, εἶναι ἡ Ἱερωσύνη τοῦ Χριστοῦ μας.
Ἀπὸ τὴν Ἱεροσύνη τοῦ Κυρίου πήραν χάριν καὶ ἀπο-
στολήν (Ρωμ. 1,5) οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι, οἱ ὁποῖοι καὶ τὴν μετέδωσαν στοὺς δια-
δόχούς τους Ἐπισκόπους. Καὶ ἀπὸ τότε ἡ Ἱερωσύνη τοῦ Χριστοῦ, διὰ τοῦ
Ἱεροῦ Μυστηρίου τῆς Χειροτονίας, μεταδίδεται, διαδοχικά, ἀπὸ τὴν μιὰ στὴν
ἄλλη Ἱερατική γενιὰ. Αὐτὴ ἡ χρυσή ἁλυσίδα, ἀπὸ τὰ χρόνια τῶν ἁγίων καὶ
Θεοκηρύκων Ἀποστόλων, φτάνει ἀδιάκοπα μέχρι τὶς μέρες μας. 

Ἕνας κρίκος τῆς χρυσῆς ἁλυσίδας τῆς ἀποστολικῆς διαδοχῆς ὑπῆρξε καὶ
ὁ μακαριστός πρωτ. π. Κων/νος Παπαγεωργίου, ἐφημέριος τοῦ περικαλλοῦς
Ἱεροῦ Ναοῦ Ἀγίου Νικολάου Λαρίσης. Ἐγεννήθη τὸ ἔτος 1927 εἰς Κλειστὸν
Εὐρυτανίας. Ἀπεφοίτησε τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου τῆς γενέτειράς του καὶ τοῦ
ὀκταταξίου Γυμνασίου Καρδίτσης ὡς μεταγραφείς εἰς τὴν τρίτην Τάξιν αὐτοῦ
ἐκ τοῦ Γυμνασίου Καρπενησίου.

Στρατευθείς, ὑπηρέτησε τὴν Πατρίδα ἐπί τριετία σχεδόν. Ἐσπούδασεν εἰς
τὸ Ἀνώτερον Ἐκκλησιαστικόν φροντιστήριον Θεσσαλονίκης, τὴν Σχολήν Ἐξο-
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μολόγων τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας Ἀθηνῶν καὶ τὴν Θεολογικήν Σχολήν τοῦ
Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης λαβών ἐξ αὐτῶν καὶ τοὺς ἀντι-
στοίχους τίτλους.

Ἐνυμφεύθη ἐν Καρδίτσῃ τὸ 1956 τὴν εὐλαβεστάτην Βικτωρίαν Ρουμελιώτου
καὶ ἀπέκτησε μετ’ αὐτῆς τρία τέκνα: Τὸν Γεώργιον, τὸν Φώτιον καὶ τὴν Μαρίαν.

Ἐχειροτονήθη Διάκονος τὴν 23ην Δεκεμβρίου 1956 ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίων
Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης Λαρίσης καὶ πρεσβύτερος τὴν 30ην Δεκεμβρίου τοῦ
ἰδίου ἔτους ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Παναγίας Φανερωμένης Τυρνάβου, ὑπὸ τοῦ μακα-
ριστοῦ Μητροπολίτου Λαρίσης κυροῦ Δημητρίου, χειροτονηθείς ἅμα ὑπὸ τοῦ
ἰδίου καὶ εἰς πνευματικόν πατέρα τὸ ἔτος 1958 σὲ ἡλικία 30 ἐτῶν. Κατὰ τὸν
χειροτονητήριον λόγον του ὁ π. Κωνσταντῖνος τόνισε μεταξύ τῶν ἄλλων καὶ
τὰ ἀκόλουθα: 

«…Προσέρχομαι μὲ σταθεράν καὶ ἀμετάκλητον ἀπόφασιν ἀγνῆς, τιμίας,
καθαρᾶς, ἀνιοδιοτελοῦς, ἀφιλαργύρου καὶ αὐτοθύτου μέχρι καὶ τοῦ αἵματός
μου διακονίας τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ μου καὶ ὁμοίαν ἀπόφασιν καταβολῆς
συνεχοῦς καὶ ἀδιακόπτου ἐν ὅλῃ τῇ ζωῇ μου προσπαθείας, ὅπως μὴ μωμηθῇ,
ἐν ἐμοί, τοῦ ἁγίου τῶν ἁγίων τὸ ὅνομα, ἀλλ’ ὅπως δοξάζηται τοῦτο πάντοτε
ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, διὰ τῆς ὅλης μου διαγωγῆς καὶ διακονίας». (ἐξεφωνήθη
ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγ. Κων/νου καὶ Ἑλένης Λαρίσης τὴν 23-12-1956).

Καὶ ἡ Ἱερατική του πορεία ἐπιβεβαίωσε τὶς ὑποσχέσεις, πού ἔδωσε κατὰ
τὴν ἱερήν στιγμήν τῆς χειροτονίας του, διότι ἡ παρουσία του μέσα στὸν κόσμο
ἀποτέλεσε μαρτυρία Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἐδίδαξε καὶ ἐνέπνευσε μὲ τὴν πίστη του,
τὸ παράδειγμά του, ἀλλά, κυρίως, μὲ τὴν ἐπίκληση τῆς Χάριτος τοῦ Ἁγίου
Θεοῦ, τὸ ποίμνιο, ποὺ τοῦ ἐνεπιστεύθῃ ἡ Ἁγιωτάτη ἡμῶν Ἐκκλησία, τόσον εἰς
τὴν Ἐνορίαν Ἁγίου Νικολάου Λαρίσης, ὅσον καὶ εἰς τὰς Ἐνορίας Ταξιαρχῶν
Λαρίσης καὶ Παναγίας Φανερωμένης Τυρνάβου.

Εἰδικότερον, ἡ Ἐνορία τῆς Παναγίας Φανερωμένης Τυρνάβου ἦταν ἡ πρώτη
του Ἐνορία, ποὺ διακόνησε, καὶ τὴν ὁποίαν ἠγάπησε καὶ ἠγαπήθῃ, ὅπως καὶ
εἰς τὰς δύο ἄλλας Ἐνορίας. Ἡ ἀγάπη του διὰ τὴν πόλιν τοῦ Τυρνάβου ἐξεδη-
λώθη παντιοτρόπως εἰς ἅπαντας τοὺς τομεῖς τοῦ ἱερατικοῦ του ἔργου (Τελε-
τουργικόν, Διδακτικόν, Θεραπευτικόν καὶ Κοινωνικόν) μὲ ἀποκορύφωμα τὴν
ἀνακαίνισιν τοῦ Ἱεροῦ Ναϋδρίου τοῦ ἁγίου Ὁσιομάρτυρος Γεδεών, Πολιούχου
Τυρνάβου καὶ ἡ ἔκδοσις τῆς ἱερᾶς αὐτοῦ ἀκολουθίας.

Παραθέτουμε στὴν ἀγάπη σας τὰ ἀπὸ 29-12-1968 καὶ 9-1-1969 δημοσιεύ-
ματα τῆς Ἐγκρίτου Ἐφημερίδος ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Λαρίσης, τὰ ὁποῖα βεβαιώνουν
τὰ ἀνωτέρῳ:
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Ο ΤΑΦΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΔΕΩΝ
ΑΝΕΚΑΙΝΙΣΘΗ ΚΑΙ ΚΟΣΜΕΙΤΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΣ

Ἕνα ἔργο θεάρεστον, ἐθνοπρεπές, ὅσον καὶ καλλιτεχνικόν, συντελεῖται
αὐτὰς τὰς ἡμέρας εἰς τὸν παραδοσιακόν Τύρναβον χάρις εἰς τὴν πρωτοβου-
λίαν ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι ἐργάζονται διὰ τὸν Χριστόν καὶ τὴν Ἑλλάδα.

Μετά τὴν κατεδάφισιν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, τὸ ἐναπο-
μεῖναν περίφραγμα τοῦ τάφου τοῦ Ἁγίου Γεδεών περιῆλθεν εἰς ἀξιοθρήνητον
κατάστασιν ἀπὸ πάσης πλευρᾶς. Ηὐδόκησεν, ὅμως, ὁ Κύριος, ὥστε ἀπὸ τὸ
θέρος τοῦ 1967 καὶ ἐντεῦθεν νὰ πνεύσῃ νέος ἄνεμος καὶ ἤρχισε δημιουργική
ἐργασία ἐπί τῶν ἑτοιμορρόπων, μισογκρεμισμένων χαλασμάτων. Ἐπεσκευά-
σθη καὶ ἐδόθη, σχεδόν, νέα μορφή εἰς τὸ Ναΰδριον, ἐδημιουργήθη τέμπλον,
δάπεδον ἐκ μωσαϊκοῦ, δάπεδον πέριξ τοῦ Τάφου ἐκ μαρμάρου, εἰκών καὶ
προσκυνητάριον τοῦ Ὁσιομάρτυρος, καινουργή λάρναξ ἐκ λευκοῦ μαρμάρου
φέρουσα σκαλιστὰς παραστάσεις τοῦ Ἁγίου καὶ τοῦ μαρτυρίου του, ἱστορου-
μένας εἰς τὰς τέσσαρας πλευρᾶς αὐτῆς.

Πλεῖστοι ὅσοι Τυρναβιτῶν, διαμένοντες εἰς τὴν πόλιν καὶ ἀλλαχοῦ, εἰργάσθη-
σαν καὶ ἐβοήθησαν ποικιλοτρόπως εἰς τὴν ὅλην ἐργασίαν καὶ δαπάνης μὲ δωρεάς
καὶ τοὺς ἀξίζει κάθε ἔπαινος. Πρέπον εἶναι νὰ ἐξαρθῆ ἐνταῦθα καὶ ἡ μεγάλη προ-
σφορά ὁρισμένων καλλιτεχνῶν Τυρναβιτῶν, οἱ ὁποῖοι ἐφιλοτέχνησαν τὰ ἔργα τοῦ
ναϋδρίου καὶ ἐπεμελήθησαν αὐτῶν ἤτοι:

α) Ἡ δεσποινίς Βασιλική Κολιοῦ, Ἀρχιτέκτων, πού, δωρεάν, ἔκανε τὴν
μελέτην τοῦ Τάφου.

β) Ὁ κ. Γεώργιος Καλακαλᾶς, Γλύπτης καὶ Ἐπιμελητής τοῦ Πολυτεχνείου
Ἀθηνῶν, πού ἐπεμελήθη τῶν σκαλιστῶν μαρμαρίνων παραστάσεων τοῦ
τάφου τοῦ ἁγίου, εἰς ὅλας του τὰς ἐκφάνσεις.

γ) Οἱ Ἁγιογράφοι κ.κ. Νικόλαος Κακαδιάρης καὶ Καραφέργιας διὰ τὰς
εἰκόνας.

Σπουδαία, ἐπίσης, προσφορά εἶναι ἡ ἐπιμελημένη νέα ἔκδοσις τῆς Ἀκο-
λουθίας τοῦ Ἁγίου Γεδεών μὲ ἐπιμέλειαν τοῦ καὶ προϊσταμένου τοῦ Ναοῦ
Αἰδεσιμοτ. π. Κων/νου Παπαγεωργίου, ἐκ τῆς πωλήσεως τῆς ὁποίας προβλέ-
πεται ἡ περίφραξη τοῦ Ἱεροῦ χώρου διὰ τειχίσματος καὶ κιγκλιδωμάτων πέριξ
τοῦ Ναϋδρίου. Τὸν χῶρον αὐτὸν ὁ Δῆμος ἀπεπειράθη νὰ χρησιμοποιήσῃ ὡς
τόπον ἑβδομαδιαίας ἀγορᾶς καὶ τῆς Ἐκκλησίας ἀντισταθείσης ἐματαιώθη
οὕτω, ἡ Ἱερόσυλος ἐκείνη ἀπόφασις, διὰ τῆς ὁποίας προσεβάλλετο Ἱερὸν καὶ
καθηγιασμένον μέρος. Τὴν 30ὴν Δεκεμβρίου ποὺ ἑορτάζει ὁ Τύρναβος τὸν
Πολιοῦχο του, ἀξίζει ἡ προσκυνηματική μας ἐπίσκεψις εἰς τὸν τάφον αὐτόν,
ὅπου ἀκουμβᾶ ἡ πίστις, ὁ πατριωτισμός καὶ ἡ τέχνη.
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Ἐπὶ τῶν ἡμερῶν του, ἐπίσης, ὁλοκληρώθηκε ἡ ἀνέγερση τοῦ περικαλλοῦς
Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Λαρίσης (1978) καὶ στὶς ἀρχές τὶς δεκαετίας τοῦ
1980 τελέστηκαν καὶ τὰ ἐγκαίνια ὑπὸ τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Λαρίσης
κυροῦ Σεραφείμ (Ν. Παπαθεοδώρου, Ἱ.Ν. Ἁγ. Νικολάου Λαρίσης ἱστορική δια-
δρομή, Λάρισα 2020).

Ἀνεδείχθη ὁ π. Κων/νος κληρικὸς λόγιος καὶ πολυγραφότατος. Συνέγραψε
καὶ ἐξέδωκε βιβλία θεολογικοῦ καὶ ἀντιαιρετικοῦ περιεχομένου, ἐδημοσίευσε
πληθῶρα ἄρθρων θεολογικοῦ, πνευματικοῦ, ἱστορικοῦ καὶ κοινωνικοῦ ἐπίσης
περιεχομένου, ὅπως:

1) Μὲ τὴν συμπλήρωσιν τριακοσίων ἐτῶν ἀπὸ τὸ μαρτύριον τοῦ ἁγίου
Κυπριανοῦ (Εὐρυτανική Φωνή. Ἀθῆναι 15-2-1980).

2) Ὁ Ἁγιασμός Μικρός καὶ Μέγας καὶ ἡ χρῆσις αὐτοῦ (ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΛΑΡΙΣΗΣ 6-1-1980).

3) Τὰ Ἱερά Μνημόσυνα τῆς Ἐκκλησίας μας (ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΚΗΡΥΞ Λαρί-
σης, 12-9-1979).

4) Μία γνωριμία μὲ τὴν Ἐκκλησιαστικήν μας ποίησιν (ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΛΑΡΙ-
ΣΗΣ 19, 20, 21, 22-4-1978).

5) Θαυματουργία τοῦ Ἰησοῦ καὶ ἡ εὐρυτέρα ἀνάγκη τῆς πίστεως (ΕΛΕΥ-
ΘΕΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣ, 10-8-1975).

6) Διάβολος καὶ ἐπιτραχήλιον (ΕΝΟΡΙΑ, ΑΘΗΝΑΙ 10-8-1967).
7) Πορεία πρὸς τὸν Γολγοθᾶ (ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΚΗΡΥΞ Λαρίσης 28-4-1967).
8) Θεὸν οὐδεὶς ἑώρακε πώποτε (ΝΕΟΝ ΒΗΜΑ Λαρίσης, 14-11-1981).
9) Χρόνος καὶ τρόπος μεταδόσεως τῆς Θείας Κοινωνίας. (ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ

ΚΗΡΥΞ Λαρίσης, 7, 8-4-1959).
10) Ὀλίγαι σκέψεις ἐπὶ τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου. (ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΚΗΡΥΞ,

27-3-1959).
Κάτω ἀπὸ τὸ Ἱερὸν του Ἐπιτραχήλιον, κατὰ τὴν τέλεσιν τοῦ Μυστηρίου

τῆς Ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως, ἔβρισκαν ἀνάπαυση πλῆθος χριστιανῶν ὅλων τῶν
ἡλικιῶν καὶ κοινωνικῶν τάξεων.

Ἱερεύς σεβάσμιος, μεγαλοπρεπής καὶ Ἱεροπρεπής. Δεινός Κήρυκας τοῦ
Θείου Λόγου.

Τὸ κήρυγμά του εὐαγγελιζόταν τὴν χαρά καὶ τὴν ἐλπίδα, τὴν ἀνάπαυση
καὶ τὴν σωτηρία τῶν ἀνθρώπων. Καὶ αὐτὸ, γιατὶ ἡ διδαχή τῆς Ἐκκλησίας
πάνω ἀπ’ ὅλα ἐπιδιώκει νὰ χαρίσει στὰ τέκνα τοῦ Θεοῦ, τοὺς κοπιῶντας καὶ
πεφορτισμένους (Ματθ. 11, 28-30), τὴν ἀνάπαυση καὶ τὴν εἰρήνη τοῦ Χριστοῦ.
Ὁ λόγος τοῦ Κυρίου εἶναι κατ’ ἐξοχήν γλυκύς καὶ παραμηθητικός. Καὶ τὸ γνώ-
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ρισμά του τοῦτο χαρακτήριζε τὸ κήρυγμα τοῦ π. Κωνσταντίνου, μὲ ἀποτέλε-
σμα ὁ λόγος του νὰ ἔχει ἀπήχηση στὶς καρδιές τῶν ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι κου-
ρασμένοι καὶ ἀγχωμένοι ἀπὸ τὴν καθημερινή βιοπάλη καὶ τὰ πολλαπλά προ-
βλήματα τῆς ζωῆς εἶχαν ἀνάγκη καὶ τότε, ὅπως σήμερα, ἀπὸ τὴν ἐλπίδα, τὴν
πνευματική δύναμη καὶ τὴν παραμυθία, ποὺ ἐκπέμπει τὸ Ἱερὸν Εὐαγγέλιον.

Μὲ ἱερὰν καύχησιν τόνιζε, ὅτι, ἐπὶ τῶν ἡμερῶν τῆς ἱερατικῆς του διακονίας,
οὐδέποτε ἐσίγησε ὁ Ἱερὸς Ἄμβων τῶν ἐνοριῶν, εἰς τὰς ὁποίας ὑπηρέτησιν. Γι’
αὐτό, κατ’ ἐπανάληψιν, διετέλεσε καὶ εἰσηγητής Ἱερατικῶν συνεδρίων.

Ἡ κοινωνία μας, σήμερον καὶ περισσότερο ἀπὸ κάθε ἄλλην ἐποχήν, ἔχει
τὴν ἀνάγκην τῆς παρουσίας πνευματικῶν καὶ ἐκκλησιαστικῶν προσωπικοτή-
των, οἱ ὁποῖοι θὰ ἀποτελοῦν πρότυπα καὶ θὰ τὴν καθοδηγοῦν. Καὶ γιατὶ τὰ
προβλήματα τοῦ κόσμου, σήμερον, ἀντὶ νὰ λιγοστεύουν, αὐξάνονται καὶ, ἀντὶ
νὰ ἁπλουστεύονται, περιπλέκονται περισσότερο. Ἐπὶ πλέον, τὰ προβλήματα
τῶν ἀνθρώπων δὲν εἶναι οὔτε μόνο κοινωνικά, οὔτε μόνον πολιτικά, ἀλλὰ,
κυρίως, πνευματικὰ καὶ μόνον ἕνας σωστός, ὁλοκληρωμένος καὶ χαριτωμένος
κληρικός μπορεῖ νὰ συμβάλλει, καθοριστικά, εἰς τὴν ἀντιμετώπισίν των.

23 Δεκεμβρίου 1956. Ἀρχὴ τῆς Ἱερατικῆς πορείας τοῦ π. Κωνσταντίνου.
25 Φεβρουαρίου 2007. Τὸ τέρμα τῆς πορείας - διακονίας του, ἐφόσον ἐκλή-

θη ὑπὸ τοῦ Κυρίου, τοῦ ἔχοντος τὴν ἐξουσίαν καὶ ἐπὶ τῶν ζώντων καὶ ἐπὶ
τῶν κεκοιμημένων, εἰς τὸ ἐπουράνιο θυσιαστήριο.

Τὸν ἀγῶνα τὸν καλόν ἠγώνισται, τὸν δρόμον τετέλεκε, τὴν πίστιν τετήρηκε·
λοιπόν ἀπόκειται αὐτῷ ὁ τῆς δικαιοσύνης στέφανος, ὅν ἀποδώσει αὐτῷ ὁ
Κύριος, ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρα, ὁ δίκαιος κριτής…
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