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έγινε δεκτός στον Λευκό Οίκο, στις 5 
Σεπτεµβρίου 1981, από τον Πρόεδρο 
των ΗΠΑ Ρόναλντ Ρήγκαν, στον οποίο 
απένειµε και τον µεγαλόσταυρο του Πα-
ναγίου Τάφου. Τον ίδιο σταυρό απένει-
µε και στον Πρόεδρο της Σοβιετικής 
Ένωσης Μιχ. Γκορµπατσώφ. Ακόµη 
τίµησε µε το χρυσό βραβείο Ειρήνης 
τον βασιλιά της Ιορδανίας Χουσεΐν, τους 
Ισραηλινούς πρωθυπουργούς Ραµπίν 
και Σιµόν Πέρες και τον Πρόεδρο των 
Παλαιστινίων Γιασέρ Αραφάτ.
Τιµήθηκε κατά τη διάρκεια της πα-
τριαρχίας του µε τις υψηλότατες των 
διακρίσεων από όλες τις Ορθόδοξες Εκ-
κλησίες και από τα κράτη της Ιορδανίας 
και Παναµά. Τέλος, από τη Θεολογική 
Ρωσική Ακαδηµία Λένινγκραντ (Αγίας 
Πετρούπολης) αναγορεύτηκε Επίτιµος 
∆ιδάκτωρ. 
Τα τελευταία έτη της πατριαρχίας του 
προσβλήθηκε από διαβήτη, ο οποί-
ος επιδείνωσε σοβαρά την υγεία του. 
Απεβίωσε στην Ιερουσαλήµ στις 19 
∆εκεµβρίου 2000.  Π.ΤΖ.
Ο Πατριάρχης είχε ενισχύσει κατά πολύ 
το φιλανθρωπικό έργο της Εκκλησίας, 
ιδρύοντας νέα σχολεία, νηπιαγωγεία, 
ορφανοτροφεία, νοσοκοµείο, ενώ µε 
δικές του πρωτοβουλίες (εύρεση χο-
ρηγών και συνεχείς επαφές και πολλές 
φορές σε αυστηρό ύφος µε τους ηγέτες 
της περιοχής, Γιάσερ Αραφάτ, βασιλιά 
Χουσεΐν και Ράµπιν) ανακαινίστηκαν 
ιστορικά µοναστήρια της Αγίας Γης.
Φρόντισε µε πολύ κόπο να εντάξει το 
Πατριαρχείο σε Προγράµµατα της Ε.Ε., 
αλλά δυστυχώς ο θάνατός του ανέκοψε 
την πορεία αυτή, ενώ η µακρά ασθένειά 
του, δεν του επέτρεψε να πραγµατοποι-
ήσει τις περίλαµπρες γιορτές του 2000 
(2000 χρόνια από τη Γέννηση του Κυ-
ρίου µας Ιησού Χριστού) όπως τις είχε 
οραµατιστεί.
Άφησε πολύ µεγάλη περιουσία στο 
Πατριαρχείο Ιεροσολύµων, όπως η 
ωραιότατη έπαυλη στη Φιλοθέη και το 
σπουδαίο µέγαρο στα Καµένα Βούρλα 
(υπάρχει ναός εντός της έκτασης αυτής), 
το οποίο προόριζε για Συνεδριακό Κέ-
ντρο. Επίσης, το Επισκοπείο στο Αµµάν 
είναι έργο του (αγορά επί της εποχής 
του ως µητροπολίτη Αµµάν) και πλή-
θος άλλα κατά τη διάρκεια της 20ετούς 
πατριαρχίας του.  Μ.Κ.-Σ.

!"#$"%&'()*(:
Ιάκωβος Καπενεκά, αρχιεπ. ∆ιοκαισαρείας, 
«Εκλογή, Αναγνώρισης και Ενθρόνισις του 
Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ιεροσολύµων 
κ.κ. ∆ιοδώρου του Α΄», ΝΣ 73 (1981) 5-32. 
Κοντογιάννης, Σπ. ∆ηµ., Τα επί τη εκλογή του 
Πατριάρχου Ιεροσολύµων ∆ιοδώρου του Α΄ επίσηµα 
έγγραφα : Κανονικόν και εκκλησιαστικόν περιεχό-
µενον, Αθήνα 1982. Ιάκωβος Καπενεκά (επιµ.), 
Εικοσιπενταετηρίς Αρχιερατείας του Μακαριωτάτου 
Πατριάρχου Ιεροσολύµων κ.κ. ∆ιοδώρου του Α΄ 
(1962-1987), Ιεροσόλυµα 1988. Ορθοδοξία 7 
(2000) 561-562. Ε 77 (2000) 954.

!"#$%&'(. )*+&','-.+/(.
1. !". #$%&'(. 0. 1.'(. Ένας από τους 
πλέον επιφανείς εκπροσώπους της 
σχολής της Αντιόχειας, θεµελιωτής 
της αντιοχειανής εξηγητικής µεθόδου 

και συντάκτης πλήθους διατριβών όχι 
µόνο θεολογικού περιεχοµένου αλλά 
και των θύραθεν επιστηµών (φιλοσο-
φίας, κοσµολογίας, φυσιολογίας και 
αστρονοµίας). Η γέννηση του ∆ιόδωρου 
τοποθετείται στις απαρχές του αντιοχει-
ανού σχίσµατος (330), το οποίο και 
διήρκησε σχεδόν µέχρι το τέλος της 
ζωής του. Ο εκκλησιαστικός και προ-
σωπικός του βίος σφραγίστηκε από τους 
αγώνες του κατά της επικρατούσας στην 
περιοχή της δράσης του αρειανικής αί-
ρεσης. Γόνος επιφανούς οικογενείας της 
Αντιόχειας, έλαβε στη γενέτειρά του την 
εγκύκλιο µόρφωση και ήλθε σε επαφή 
µε τα θεολογικά γράµµατα µαθητεύοντας 
κοντά στον Σιλουανό, µετέπειτα επίσκο-
πο Ταρσού και στον Ευσέβιο Εµέσης. 
Αργότερα, µετέβη στη φηµισµένη σχο-
λή των Αθηνών προκειµένου να λάβει 
ανώτερη παιδεία στη φιλοσοφία και τη 
ρητορική. Για να αντιληφθεί κανείς την 
προσωπικότητα του ∆ιοδώρου, αρκεί 
να πληροφορηθεί την ισχυρή εντύπω-
ση που προκάλεσε στον Ιουλιανό, ο 
οποίος από τη µια πλευρά τον επαινεί 
για την εξαιρετική του µόρφωση και 
αφετέρου τον ονειδίζει για την ασκη-
τικότητά του και τον επικρίνει για το 
γεγονός ότι χρησιµοποιεί την ελληνική 
παιδεία ως εργαλείο καταπολέµησης 
της ειδωλολατρείας (Ἐπιστολὴ 90Β του 
έτους 363).
Λίγο πριν από το 360 συνέστησε µαζί 
µε τον Καρτέριο µοναστική αδελφότητα 
στην περιοχή της Αντιόχειας, το περίφη-
µο Ασκητήριον, το οποίο λειτουργούσε 
ως ερµηνευτική και κατηχητική σχολή 
και αναδείχθηκε σε κέντρο θεολογικού 
ανεφοδιασµού στον πόλεµο των ορθο-
δόξων κατά του αρειανισµού. Μεταξύ 
των µαθητών του Ασκητηρίου συγκα-
ταλέγονται οι Θεόδωρος Μοψουεστίας 
και Ιωάννης Χρυσόστοµος [Θεοδώρητος 
Κύρου, Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία, V, 39, 
PG 82:1277. Σωζοµενός, Ἐκκλησιαστικὴ 
Ἱστορία, VΙΙI, 2, 6, SCh 516,236 (PG 
67:1516A)]. Στην προσπάθειά του να 
αντιµετωπίσει την επικρατούσα στην 
περιοχή αρειανική προσηλυτιστική 
δράση υπήρξε ευρηµατικός. Για παρά-
δειγµα, από κοινού µε τον οµήλικό του 
Φλαβιανό, εισήγαγε στο ελληνόφωνο 
ποίµνιο την αντιφωνική ψαλµωδία, την 
οποία χρησιµοποιούσε η συρόφωνη 
Εκκλησία και ήταν ευρέως διαδεδοµένη 
στους αρειανικούς κύκλους [Θεοδώ-
ρητος Κύρου, Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία, 
II, 24, SCh 501,448 (PG 82:1060C). 
Πβ. Σωκράτης, Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία, 
VI, 3, SCh 505,294-298 (PG 67:688-
692)]. Ένα από τα σηµαντικότερα επι-
τεύγµατα της αντιαιρετικής δράσης του 
ήταν η αναχαίτιση της διάδοσης της 
διδασκαλίας του Αετίου [Θεοδώρητος 
Κύρου, Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία, II, 24 SCh 
501,448 (PG 82:1060BC)].
Σε σύντοµο διάστηµα µετά την ίδρυση 
του Ασκητηρίου, χειροτονήθηκε πρε-
σβύτερος από τον επίσκοπο Αντιοχείας 
Μελέτιο (362/3). Οι αγώνες του κατά 
του αρειανισµού και της εθνικής θρη-

σκείας είχαν προκαλέσει έντονη δυ-
σαρέσκεια στον Ιουλιανό. Ο διάδοχος 
του, Ουάλης, τήρησε ακόµη πιο σκλη-
ρή στάση. Υποχρέωσε τον Μελέτιο να 
αποµακρυνθεί από την έδρα του και να 
παραµείνει εξόριστος στα Γήτασα της 
Μικρής Αρµενίας και καταδίωξε τον 
∆ιόδωρο, ο οποίος µη έχοντας άλλη 
επιλογή ακολούθησε τον Μελέτιο στον 
τόπο της εξορίας του (372). 
Ο ∆ιόδωρος προηγήθηκε του Μελετίου 
στον επαναπατρισµό από την εξορία. 
Όταν και ο Μελέτιος επέστρεψε στην 
Αντιόχεια, λόγω του θανάτου του Ου-
άλη (378), χειροτόνησε τον ∆ιόδωρο 
επίσκοπο Ταρσού. Ο ∆ιόδωρος, ως επί-
σκοπος, είχε ήδη οικοδοµήσει άριστες 
σχέσεις µε επιφανείς ιεράρχες της επο-
χής του. Στον τόπο της εξορίας του είχε 
την ευκαιρία να γνωρίσει προσωπικώς 
τον Βασίλειο Καισαρείας. Στο παρελ-
θόν, ο ∆ιόδωρος είχε αποστείλει στον 
µεγάλο Καππαδόκη Πατέρα και επίσης 
απόφοιτο της σχολής των Αθηνών δύο 
διατριβές του ζητώντας τη γνώµη του επί 
του περιεχοµένου τους [Μ. Βασιλείου, 
Ἐπιστολὴ ΡΛΕ΄, Courtonne II, σ. 49-51. 
PG 32:572-573)]. Μετά την ανάρρησή 
του στον επισκοπικό θρόνο της Ταρσού, 
επισκέφθηκε την Αντιόχεια και παρέστη 
κατά την εκφώνηση εγκωµιαστικού λό-
γου του Ιωάννου του Χρυσοστόµου. Ο 
ιερός Χρυσόστοµος, σε µια αποστροφή 
του λόγου του, επαινεί τον παρευρι-
σκόµενο ∆ιόδωρο, αναφέροντας ότι 
«πολλάκις τῆς πατρίδος ἐξέπεσε διὰ τὴν 
ὑπὲρ πίστεως παῤῥρησίαν, πολλάκις 
δὲ καὶ τὴν κεφαλὴν ἀπετµήθη διὰ τὴν 
αὐτὴν αἰτίαν, εἰ καὶ µὴ τῇ πείρᾳ ἀλλὰ 
τῇ προθέσει» (PG 52:764).
Ο ∆ιόδωρος ως επίσκοπος Ταρσού ήταν 
πάντοτε παρών στα µεγάλα γεγονότα της 
καθόλου Εκκλησίας (Β΄ Οικουµενική 
σύνοδος) και της επαρχίας του (συµ-
µετείχε στην εκλογή και χειροτονία του 
Φλαβιανού, ο οποίος διαδέχθηκε τον 
Μελέτιο στον αποστολικό θρόνο του 
Αντιόχειας). Ο θάνατός του τοποθετείται 
περί το 392. 
Ο ∆ιόδωρος είχε ειρηνικά τέλη. Κοιµή-
θηκε απολαµβάνοντας τον σεβασµό και 
την αποδοχή του ορθόδοξου ποιµνίου 
του και µεγάλων Πατέρων της Εκκλη-
σίας, όπως του Βασιλείου Καισαρείας, 
του Ιωάννη του Χρυσόστοµου και του 
ίδιου του Μ. Θεοδοσίου (βλ. το από 
30.7.381 διάταγµα, όπου η εκκλησια-
στική κοινωνία µε τον ∆ιόδωρο ορίζεται 
ως κριτήριο ορθοδοξίας), ανυποψία-
στος για την αρνητική κριτική και τον 
έλεγχο που θα δεχόταν µετά θάνατον. 
Η παράδοξη, κατά τα φαινόµενα, ανα-
τροπή της υστεροφηµίας του οφείλεται 
στον Θεόδωρο Μοψουεστίας και τον 
Νεστόριο, οι οποίοι χρησιµοποίησαν τα 
έργα του ∆ιόδωρου ως πηγή για να κα-
ταπολεµήσουν την απολιναρική αίρεση 
και να συνθέσουν ίδιες χριστολογικές 
διδασκαλίες. Με την πάροδο των ετών, 
τα επίµαχα χωρία της διδασκαλίας του 
∆ιοδώρου, ενσωµατώθηκαν, ερήµην 
του, στο corpus της νεστοριανικής γραµ-

µατείας και τέθηκαν στο στόχαστρο των 
υπερασπιστών της ορθόδοξης χριστολο-
γίας (βλ. Κύριλλος Αλεξανδρείας, Κατὰ 
Θεοδώρου καὶ ∆ιοδώρου, PG 76:1437-
1457). Από την άλλη πλευρά, οι νεστο-
ριανοί, οι οποίοι µετά την καταδίκη τους 
από την Γ΄ Οικουµενική σύνοδο είχαν 
ήδη αποβληθεί από το σώµα της Εκκλη-
σίας και συγκροτούσαν ίδια κοινότητα, 
τον τιµούσαν, ως έναν από τους τρεις 
θεµελιωτές της διδασκαλίας τους. Τούτο 
είχε ως αποτέλεσµα την προσωπική 
µετά θάνατον καταδίκη του ∆ιοδώρου 
από τη σύνοδο της Κωνσταντινουπόλε-
ως (499) και τις συνόδους του 508 και 
509 στην Αντιόχεια. Η Ε΄ Οικουµενική 
σύνοδος, όµως, δεν τον συµπεριέλαβε 
στην καταδίκη των Τριών Κεφαλαίων, 
παρά την προβληµατική σε ορισµένα 
σηµεία χριστολογία του. 
00. 2&34. Ο ∆ιόδωρος υπήρξε πολυγρα-
φότατος και τα έργα του καλύπτουν ευρύ 
φάσµα από τα πεδία της χριστιανικής 

αλλά και της θύραθεν γραµµατείας. Η 
θεµατολογία του αφορά τις φυσικές επι-
στήµες, τη φιλοσοφία, τη γραµµατική, 
την ερµηνευτική, την απολογητική, την 
αντιρρητική και τη δογµατική. Ο Σύρος 
Barhadbesaba (600 µ.Χ.) αναβιβάζει τα 
έργα του σε 80 και ο Ebedjésu (†1318) 
σε 60. Και οι δύο αναφέρονται αριθ-
µητικά στο σύνολο των έργων του χω-
ρίς περαιτέρω επεξηγήσεις και χωρίς 
τίτλους. 
!) "#µ$%&'()*+: Πρόκειται για βιβλικά 
υποµνήµατα στα βιβλία της Π∆ και της 
Κ∆: ἙρµηνεPαι εἰς τὴν Παλαιὰν πᾶσαν, 
Γένεσιν, Ἔξοδον καὶ ἐφεξῆς, ἙρµηνεPαι εἰς 
τοὺς Ψαλµούς, ἙρµηνεPαι εἰς τὰς δ΄ Βα-
σιλείας, ἙρµηνεPαι εἰς τὰ ζητούµενα τῶν 
Παραλειποµένων, ἙρµηνεPαι εἰς τὰς Πα-
ροιµίας, ἙρµηνεPαι εἰς τὸν Ἐκκλησιαστήν, 
ἙρµηνεPαι εἰς τὸ ᾎσµα τῶν Ἀσµάτων, 
ἙρµηνεPαι εἰς τοὺς Προφήτας, ἙρµηνεPαι 
εἰς τὰ δ΄ Εὐαγγέλια, ἙρµηνεPαι εἰς τὰς 
Πράξεις τῶν Ἀποστόλων, ἙρµηνεPαι εἰς τὴν 
ἐπιστολὴν Ἰωάννου τοῦ Εὐαγγελιστοῦ. Ο 
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ως άνω κατάλογος, ο οποίος έχει λη-
φθεί από το λεξικό Σουΐδα, δεν είναι 
πλήρης, καθότι ο µεν Staab ανακάλυψε 
και εξέδωσε αποσπάσµατα Ἑρµηνείας τῆς 
πρὸς Ρωµαίους ἐπιστολῆς, ο δε Ιερώνυµος 
αποδίδει στον ∆ιόδωρο και παραθέτει 
αποσπάσµατα από το υπόµνηµα Εἰς τὴν 
Α΄ πρὸς Κορινθίους ἐπιστολὴν (Ἐπιστολὴ 
48,3), Εἰς τὴν Α΄ πρὸς ΘεσσαλονικεPς 
(Ἐπιστολὴ 119,4), ενώ κάνει µνεία και 
υποµνήµατος Εἰς τὰς Πράξεις Ἀποστόλων. 
Ο Λεόντιος Βυζάντιος κάνει γενική ανα-
φορά στα αγιογραφικά υποµνήµατα του 
∆ιοδώρου (PG 86.1:1221A).
Τα αποσπάσµατα Εἰς Ψαλµούς, τα οποία 
απέδωσε ο Migne στον ∆ιόδωρο (PG 
33:1587-1628) ανήκουν κατά τον 
Mariès στον ∆ίδυµο Αλεξανδρέα.
,) -./µ!()*+-0.1&µ)*+-!0.1.-
/$()*+. Έγραψε 25 βιβλία κατά των 
Μανιχαίων καθώς και ένα Περὶ Ἁγίου 
Πνεύµατος κατά των Πνευµατοµάχων, 
όπως µαρτυρεί ο ιερός Φώτιος, επικα-
λούµενος την πληροφορία του Ηρα-
κλειανού Χαλκηδόνος (PG 103:288B, 
PG 102:102). Ο Θεοδώρητος Κύρου 
αναφέρει την ύπαρξη έργου κατά των 
αντιλήψεων του Φωτεινού, του Μαλ-
χίωνα, του Σαββελίου και του Μαρκέλ-
λου (Αἱρετικῆς κακοµυθίας, Β΄, ια΄, PG 
83:397AB).
Στο λεξικό Σουΐδα αποδίδονται στον 
∆ιόδωρο και τα εξής έργα: Περὶ τοῦ εἷς 
Θεὸς ἐν Τριάδι, Κατὰ Μελχισεδεκιτῶν, 
Κατὰ Ἰουδαίων, Περὶ νεκρῶν ἀναστάσεως, 
Περὶ ψυχῆς, Κατὰ διαφόρων περὶ αὐτῆς 
αἱρέσεων, Πρὸς Γρατιανὸν κεφάλαια. 
/) 23(#.%.µ)*+-4#.%.1./)*+ Κατὰ 
ἀστρονόµων καὶ ἀστρολόγων καὶ εἱµαρµένης. 
Πρόκειται για έργο αποτελούµενο από 
επτά βιβλία, µνηµονευόµενο στο λεξικό 
Σουΐδα. Ο Φώτιος δίδει το περίγραµµα 
του βιβλίου παραθέτοντας και ορισµένα 
αποσπάσµατα. Το περιεχόµενό του στρέ-
φεται κατά του αιρετικού Βαρδεσάνη και 
υπερασπίζεται τη Θεία Πρόνοια έναντι 
της µοιρολατρίας και της πεποιθήσεως 
ότι η µοίρα του κόσµου καθορίζεται από 
τις κινήσεις των άστρων. 
Το απολεσθέν έργο που µνηµονεύει 
ο Σουΐδας, Χρονικὸν διορθούµενον τὸ 
σφάλµα Εὐσεβίου τοῦ Παµφίλου περὶ 
τῶν Χρόνων, διαλαµβάνει χρονολογικά 
προβλήµατα και διορθώσεις υποτιθέ-
µενων σφαλµάτων του Ευσεβίου στη 
γενεαλογία της Π∆. Ανάλογο περιεχό-
µενο έχουν και τα επίσης στο λεξικό 
Σουΐδα αναφερόµενα Περὶ σφαίρας καὶ 
τῶν ζ΄ ζωνῶν καὶ τῆς ἐναντίας τῶν ἀστέρων 
πορείας και Περὶ τῆς Ἱππάρχου σφαίρας. 
Λοιπά έργα που αποδίδει το παραπάνω 
λεξικό στον ∆ιόδωρο είναι τα εξής: Περὶ 
προνοίας, Κατὰ Πλάτωνος περὶ Θεοῦ καὶ 
θεῶν, Περὶ φύσεως καὶ ὕλης, ἐν ᾧ τὸ δί-
καιόν ἐστι, Περὶ Θεοῦ καὶ ὕλης ἑλληνικῆς 
πεπλασµένης, Ὅτι αἱ ἀόρατοι φύσεις οὐκ 
ἐκ τῶν στοιχείων, ἀλλ᾽ ἐκ µηδενὸς µετὰ 
τῶν στοιχείων ἐδηµιουργήθησαν, Πρὸς 
Εὐφρόνιον φιλόσοφον, κατὰ πεῦσιν καὶ 
ἀπόκρισιν, Κατὰ Ἀριστοτέλους περὶ σώµα-
τος οὐρανίου, Πῶς θερµὸς ὁ ἥλιος, Κατὰ 
τῶν λεγόντων ζῷον τὸν οὐρανόν, Περὶ τοῦ 

πῶς ἀεὶ µὲν ὁ δηµιουργός, οὐκ ἀεὶ δὲ τὰ 
δηµιουργήµατα, Πῶς τὸ θέλειν καὶ τὸ µὴ 
θέλειν ἐπὶ Θεοῦ ἀιδίως ὄντος, Κατὰ Πορ-
φυρίου περὶ ζῴων καὶ θυσιῶν.
000. !"$4564-.4. Ως προς την τριαδο-
λογία του ο ∆ιόδωρος συντονίζεται σε 
ικανό βαθµό µε τους Καππαδόκες και 
τον Μελέτιο Αντιοχείας. Υπήρξε υπε-
ρασπιστής του δόγµατος της θεότητας 
του Χριστού και πολέµιος των ακραίων 
τάσεων των µοναρχιανών και αρειανών. 
Κατά την προσπάθειά του να αντιµετω-
πίσει τις απολιναριστικές ιδέες, ανα-
πτύσσει χριστολογία βασισµένη στην 
ακεραιότητα της ανθρώπινης φύσης 
του Χριστού. Ωστόσο, ο Λόγος του Θεού 
και ο υιός ∆αυΐδ δεν ταυτίζονται, αλλά 
ο πρώτος προσέλαβε τον δεύτερο. Η 
σχετική χριστολογική διδασκαλία του 
∆ιοδώρου βασίζεται στην ανάληψη του 
υιού της Μαρίας από τον Υιό του Θεού. 
Αν και δεν φθάνει στο σηµείο να δεχθεί 
την ύπαρξη δύο υιών, η συνοχή των 
διατυπώσεων του δεν είναι ικανοποι-
ητική: «δύο υἱοὺς τοῦ ∆αβὶδ οὐ λέγω, 
µὴ γὰρ εἶπον τὸν Θεὸν Λόγον υἱὸν 
∆αβίδ. ἀλλ᾽ οὐδὲ δύο Υἱοὺς τοῦ Θεοῦ 
κατ’ οὐσίαν λέγω, µὴ γὰρ δύο φηµὶ ἐκ 
τῆς τοῦ Θεοῦ οὐσίας, τὸν πρὸ αἰώνων 
Θεὸν Λόγον λέγων κατῳκηκέναι ἐν 
τῷ ἐκ σπέρµατος ∆αβίδ» (Ἐκ τοῦ κατὰ 
Συνουσιαστῶν λόγου α΄, PG 33:1560Α). 
Παρά το γεγονός ότι την ένωση των δύο 
φύσεων του Χριστού την κατανοούσε 
ως ηθική περισσότερο, παρά φυσική, 
απέφυγε ακραίες διατυπώσεις. Η προ-
σαγόρευση του Υιού του Θεού ως «ἐκ 
σπέρµατος ∆αβίδ», για τον ∆ιόδωρο 
γίνεται «χάριτι καὶ οὐ φύσει» (ό.π., PG 
33:1560Β). To δόγµα της υποστατικής 
ενώσεως θείας και ανθρώπινης φύσεως 
στο πρόσωπο του Χριστού απουσιάζει 
από τα έργα του ∆ιοδώρου. Ο υπερτο-
νισµός της πληρότητας της ανθρώπινης 
φύσης του Χριστού εξηγείται από την 
προσήλωση του ∆ιόδωρου στην εξηγη-
τική ερµηνευτική, και άρα τον επίγειο 
βίο του Ιησού. Εξαιτίας αυτής του της 
τάσεως, θεωρήθηκε ως πρόδροµος του 
νεστοριανισµού.  Α.ΓΛΑ.
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2. ) *+%$,-./, µ.,%. 01&$23'4 5$1 01-
+,1&,./ ' $"6 *$µ"$23$/. Γεννήθηκε 
στην Τρίγλεια της Προύσας το 1881. 
Μετά τα εγκύκλια γράµµατα στην αστι-
κή σχολή της πατρίδας του, φοίτησε 

στη σχολή Κοντοσκαλίου και στη Με-
γάλη του Γένους Σχολή και µε φροντίδα 
του µητροπολίτου Προύσης Ναθαναήλ 
στη Θεολογική Σχολή Χάλκης, από την 
οποία απεφοίτησε το 1905 µε άριστα 
και πτυχιακή εργασία Βησσαρίων ο Νι-
καίας και η εν Φλωρεντία Σύνοδος. ∆ιε-
τέλεσε διευθυντής της αστικής σχολής 
Τρίγλειας, Μουδανιών και Αλιστρά-
της. Το 1908 χειροτονήθηκε διάκονος 
στο χωριό Πλέβνα, το 1910 ο Σερρών 
Χριστόδουλος τον διόρισε διευθυντή 
του ορφανοτροφείου και καθηγητή στο 
γυµνάσιο και παρθεναγωγείο Σερρών, 
ενώ το επόµενο έτος ο Σµύρνης Χρυ-
σόστοµος τον κάλεσε ως αρχιδιάκονο 
και καθηγητή της Ευαγγελικής Σχολής 
Σµύρνης.
Την 26η Ιανουαρίου 1912 εξελέγη επί-
σκοπος Μοσχονησίων, υπό τον Σµύρ-
νης. Η χειροτονία σε πρεσβύτερο και 
επίσκοπο έγινε στον ναό της Αγίας Φω-
τεινής Σµύρνης. Το 1913 η επισκοπική 
σύνοδος της Θεσσαλονίκης, ζήτησε από 
την πατριαρχική σύνοδο να εκλέξει επί-
σκοπο στη χηρεύουσα επισκοπή Καµπα-
νίας, η οποία και εξέλεξε τον Απρίλιο 
τον Μοσχονησίων ∆ιόδωρο. Έως το 
1924 ο ∆ιόδωρος ως επίσκοπος Κα-
µπανίας, µε έδρα την Κουλακιά, υπή-
γετο στη µητρόπολη Θεσσαλονίκης και 
συµµετείχε στην επισκοπική σύνοδο. Το 
1924, µε τη διαρρύθµιση των επαρχιών 
του Οικουµενικού Πατριαρχείου, ιδρύ-
θηκαν 21 νέες µητροπόλεις· η επισκοπή 
Καµπανίας, όπως και άλλες, ανυψώ-
θη σε µητρόπολη, οπότε ο ∆ιόδωρος 
προήχθη σε µητροπολίτη. Στη διακονία 
του ως επίσκοπος και ως µητροπολίτης 
Καµπανίας, συνέβαλε στην εξυπηρέτη-
ση των πνευµατικών συµφερόντων της 
επαρχίας. Το 1919 ορίστηκε τοποτηρη-
τής της µητροπόλεως Σερρών για µία 
τριετία, µε σηµαντική προσφορά στους 
παθόντες από τις βουλγαρικές ωµότη-
τες, ενώ µετά τη συµφορά της Μικράς 
Ασίας το 1922 ενδιαφέρθηκε έντονα 
για την περίθαλψη και εγκατάσταση των 
προσφύγων στη Χαλκιδική, στη Νέα 
Τρίγλεια και στα Νέα Μουδανιά.
Την 9η ∆εκεµβρίου 1930, καθώς ήδη 
οι µητροπόλεις των Νέων Χωρών υπή-
χθησαν διοικητικώς στην Εκκλησία της 
Ελλάδος, η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησί-
ας της Ελλάδος µετέθεσε τον ∆ιόδωρο 
στη χηρεύουσα από τον Απρίλιο του 
1929, µητρόπολη Σισανίου και Σια-
τίστης, µε ταυτόχρονη κατάργηση της 
µητροπόλεως Καµπανίας. Η ενθρόνιση 
έγινε την Κυριακή 4 Ιανουαρίου 1931 
στον µητροπολιτικό ναό του Αγίου ∆η-
µητρίου, όπου εκφώνησε τον ενθρο-
νιστήριο λόγο του. Οι εφηµερίδες της 
Κοζάνης αναφέρθηκαν τότε στον ικανό 
ιεράρχη και τις ελπίδες για ανασυγκρό-
τηση της επαρχίας, η οποία για µια 
διετία, µε τον θάνατο του µητροπολίτη 
Αγαθαγγέλου, «διαβιούσε εν µέσω µυ-
ρίων κοινωνικών σκανδάλων» (εφηµ. 
Μακεδονικόν Βήµα, φ. 147, 18.1.1931). 
Κατά τη δεκαετία του 1930 στη Σιάτι-
στα παρατηρήθηκε έντονη κοινωνική 

δραστηριότητα από συλλογικά όργανα, 
φιλόπτωχες αδελφότητες «κυριών και 
δεσποινίδων» και φιλογενείς ευεργέτες, 
όπως ο Μιχαήλ Κουκουλίδης, ο οποί-
ος, εκτός των άλλων, δαπάνησε αρκε-
τά για τον εξωραϊσµό του ναού Αγίου 
Νικολάου της Κάτω Σιάτιστας, ώστε 
το 1937 (12 Σεπτεµβρίου) να εγκαι-
νιασθεί. Σε όλες τις δραστηριότητες ο 
∆ιόδωρος πρωτοστατούσε και συνέβα-
λε. Με ενέργειές του το 1935 κτίστηκε, 
στο ΒΑ άκρο του µητροπολιτικού ναού 
Αγίου ∆ηµητρίου, το παρεκκλήσιο της 
Ζωοδόχου Πηγής, στήθηκε το ηρώο 
πεσόντων (θνήσκων στρατιώτης) στο 
µέσο των δύο συνοικιών της Σιάτιστας 
και η προτοµή του Ιωάννου Τραµπα-
ντζή, ιδρυτή και προικοδότη του Τρα-
µπαντζείου Γυµνασίου.
Κατά τη διάρκεια του πολέµου και της 
κατοχής η επαρχία Σισανίου και Σια-
τίστης δοκιµάστηκε σκληρά. Ο µητρο-
πολίτης ∆ιόδωρος το 1942-43 ήταν 
συνοδικός στην Αθήνα. Εκεί πληροφο-
ρήθηκε ότι το ΕΑΜ ήθελε να τον προσε-
ταιρισθεί, οπότε παρέµεινε στην Αθήνα, 
όπου και απεβίωσε την 21η Νοεµβρίου 
1944. Τον ∆ιόδωρο διαδέχθηκε στη 
Σιάτιστα ο Ιάκωβος Κλεόµβροτος που 
ενθρονίστηκε τον ∆εκέµβριο του 1945. 
Η αρχιερατεία του ∆ιοδώρου στην επαρ-
χία Σισανίου και Σιατίστης συνέπεσε µε 
τα δύσκολα χρόνια της οικονοµικής και 
δηµογραφικής κάµψης της Σιάτιστας. 
Η κρίση της γουνοποιίας, η καταστρο-
φή των αµπελιών µε τη φυλλοξήρα, ο 
πόλεµος, η Κατοχή, συνετέλεσαν στη 
δεινή θέση που βρέθηκαν οι κάτοικοι, 
οι οποίοι όµως, µε την εργατικότητά 
τους, την τιµιότητα και τα εµβάσµατα 
των αποδήµων της Αµερικής, κατόρ-
θωσαν να ορθοποδήσουν. Η Εκκλησία 
στα δύσκολα χρόνια στάθηκε δίπλα στο 
χειµαζόµενο ποίµνιο.  Α.∆ΑΡ.
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4:-*+;( 4,# +* 7;84, πιθανόν σύγ-
χρονος του Πρόνοµου τον 5ο π.Χ. αι. 
Ο Πολυδεύκης (πολύ αργότερα, τον 2ο 
µ.Χ. αι.) παραδίδει για τον ∆ιόδωρο ότι 
αύξησε τις (τέσσερις ως τότε) τρύπες του 
αυλού, ανοίγοντας επιπλέον τρύπες στα 
πλάγια. Αυτή η πρακτική (οι επιπλέον 
πλευρικές τρύπες κοντά στην καµπάνα) 
απαντά ως και σήµερα στην ελληνική 
ύπαιθρο, για το ακριβέστερο κούρδισµα 
του ζουρνά.  Κ.∆Ρ.
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