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Θεσσαλονίκης, + 3 Ἰουνίου. 

 

῾Ο ῞Αγιος ῾Ιερομάρτυς ᾿Ιωσήφ (᾿Αντωνόπουλος) καταγόταν ἀπό τή 
Δημητσάνα τῆς Πελοποννήσου, ὁποία ἀνέδειξε ἰδιαίτερα κατά τήν 
περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας ἀξιόλογους ἄνδρες, πού ἐργάσθηκαν τόσο στό 
χῶρο τῆς ᾿Εκκλησίας ὅσο καί γιά τήν ἀπελευθέρωση τοῦ Γένους. Διετέ-
λεσε Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κατά τή δύσκολη περίοδο τῆς Τουρ-
κοκρατίας καί ἰδιαίτερα κατά τούς χρόνους πρίν ἀπό τήν ἔκρηξη τῆς 
᾿Επαναστάσεως. Κατά τήν ἔναρξη αὐτῆς συνελήφθη ἀπό τούς Τούρκους 
καί ἐθανατώθηκε· γι᾿ αὐτό καί θεωρεῖται ὡς ᾿Εθνομάρτυς. ῞Ομως στή 
συνείδηση τοῦ Χριστιανικοῦ πληρώματος τῆς Θεσσαλονίκης ἔχει καθιε-
ρωθεῖ καί τιμᾶται ὡς ῾Ιερομάρτυς. 

῾Ο ῞Αγιος ᾿Ιωσήφ προερχόταν ἀπό τή γνωστή οἰκογένεια τῶν ᾿Αντωνό-
πουλων, ὁποία προσέφερε πολλά στόν ἀγώνα τοῦ 1821. Μέχρι πρόσφατα 
ὑπῆρχε ἄποψη ὅτι ἔφερε τό ἐπώνυμο Δαλιβήρης, ὥσπου ἐδημοσιεύθηκαν 
τά ᾿Απομνημονεύματα τοῦ Κανέλου Δεληγιάννη, ὅπου, ἀναφερόμενος ὁ 
Κανέλος στό γεγονός τῆς ἱδρύσεως πυριτιδόμυλων στή Δημητσάνα, λέγει 



ὅτι στήν προσπάθεια αὐτή τῶν δύο ἀδελφῶν, τοῦ Νικολάου καί τοῦ 
Σπυρίδωνα Σπηλιωτοπούλου, συνέβαλε σημαντικά καί ὁ προκριτώτερος 
τῆς πόλεως «᾿Αθανάσιος ᾿Αντωνόπουλος, ἀδελφός τοῦ ᾿Ιωσήφ μητροπολί-
του Θεσσαλονίκης, ὅστις ἐφονεύθη ἀπό τόν σουλτάνον εἰς Κωνσταντινούπο-
λιν μετά τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Γρηγορίου, τοῦ Δέρκων, ᾿Εφέσου καί ἄλ-
λων ἀρχιερέων...». 

Τήν πρώτη μόρφωσή του ὁ ᾿Ιωσήφ πιθανότατα τήν ἔλαβε στή γενέτειρά 
του, ὅπου ἄλλωστε καί πρίν τή σύσταση τῆς γνωστῆς ῾Ελληνικῆς σχολῆς 
ἐλειτουργοῦσε ἀνεπίσημα σχολεῖο. ῎Αγνωστος παραμένει ὁ τόπος ὅπου 
συνέχισε τίς σπουδές του· πιθανότατα μετέβη στή Σμύρνη, ὅπου συνή-
θιζαν νά καταφεύγουν πολλοί ἀπό τή γενέτειρά του, ὅπως π.χ. ὁ 
Γρηγόριος ὁ Εύ, ἀλλά καί οἱ ἱδρυτές τῆς σχολῆς τῆς Δημητσάνας. ῞Ενας 
ἄλλος τόπος πού προσέλκυε πολλούς νέους προερχόμενους ἀπό τή Δημη-
τσάνα ἦταν Κωνσταντινούπολη, ὅπου διέμεναν πολλοί πλούσιοι ἔμποροι 
καταγόμενοι ἀπό αὐτή. ᾿Αλλά καί τό ῞Αγιον ῎Ορος ἀποτελοῦσε ἕναν ση-
μαντικό πόλο ἕλξεως. Σέ κάποιον λοιπόν ἀπό αὐτούς τούς χώρους ὁ ᾿Ιω-
σήφ συμπλήρωσε τή μόρφωσή του, γιά τήν ὁποία ἄλλωστε ὁ μοναχός Χρι-
στόφορος ὁ Προδρομίτης σημειώνει· «ἱκανήν παίδευσιν, τήν τε θύραθεν καί 
μάλιστα τῶν καθ᾿ μᾶς παιδευμάτων». 

᾿Αργότερα, ὅταν ὁ Γρηγόριος ὁ Ε΄ ἀνέρχεται στόν πατριαρχικό θρόνο, 
συναντοῦμε τόν ᾿Ιωσήφ ὡς ἀρχιδιάκονο τοῦ Μητροπολίτου ᾿Εφέσου. Στή 
συνέχεια γίνεται Μέγας Πρωτοσύ- 

γκελλος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἐνῶ ἀπό τίς 20 Αὐγούστου τοῦ 
1787 ἐξελέγη Μητροπολίτης Δράμας. Μεταξύ τῆς γενέτειράς του καί τῆς 
ἐκκλησιαστικῆς του ἐπαρχίας ὑπῆρχε ἕνας μυστικός στενός σύνδεσμος, 
ἀφοῦ πολλοί ἀπό τούς συμπατριῶτες του εἶχαν περάσει ἀπό τή Δράμα, 
ὅπως π.χ. ὁ Διονύσιος ὁ Α΄, ὁ ὁποῖος θεωρεῖται δεύτερος κτίτωρ τῆς μονῆς 
τῆς Εἰκοσιφοινίσσης, ὁ Γρηγόριος ὁ Ε΄, ὁ ὁποῖος κατέφυγε στήν ἴδια μονή, 
ὁ Μητροπολίτης Δράμας ᾿Αθανάσιος (1593-1608), ἀλλά καί πολλοί ἄλλοι. 

Στό ἐξώφυλλο μιᾶς χειρόγραφης λειτουργίας τοῦ 1736 βρίσκουμε μία 
ἰδιόγραφη σημείωση τοῦ ῾Αγίου ᾿Ιωσήφ, πού φέρεται ὅτι εἶναι γραμμένη 
τό Μάρτιο τοῦ 1800. Στή σημείωση αὐτή ἀναφέρονται τά ὀνόματα ὅλων 
τῶν προκατόχων τοῦ ᾿Ιωσήφ, ὁ ὁποῖος φαίνεται ὅτι προβαίνει σ᾿ αὐτήν 
τήν ἐνέργεια ἀπό σεβασμό στή μνήμη ὅλων ὅσοι ἀρχιεράτευσαν ἐνωρί-
τερα στήν ἴδια Μητρόπολη καί ἰδιαίτερα τῶν συμπατριωτῶν του. 

῾Ο ῞Αγιος ᾿Ιωσήφ διακρινόταν ἰδιαίτερα γιά τή μόρφωσή του, τήν εὐσέβεια 
καί τήν ἐργατικότητά του. Συνέβαλε μάλιστα οἰκονομικά στήν ἔκδοση 
διαφόρων ἔργων, ὅπως τῆς ᾿Επιτομῆς χρονολογικῆς τῆς Γενικῆς ῾Ιστορίας, 



ἐκ τῆς Γαλλικῆς εἰς τήν μετέραν μετενεχθείσης διάλεκτον μετά πλείστων 
σημειώσεων ἐπαυξηθείσης ὑπό τοῦ φιλογενοῦς Λάμπρου ᾿Αντωνιάδου, 
τοῦ ἐκ Μοισίας καί τῆς Γεωγραφίας τοῦ Διονυσίου Πύρρου τοῦ Θετταλοῦ, 
ὁποία ἐκδίδεται γιά πρώτη φορά τό 1818. ᾿Επίσης προέτρεψε τόν ῞Οσιο 
Νικόδημο τόν ῾Αγιορείτη στή σύνταξη τοῦ Συναξαριστοῦ, τήν ἔκδοση τοῦ 
ὁποίου εἶχε ὑποσχεθεῖ νά χρηματοδοτήσει. Πράγματι, μετά τήν κοίμηση 
τοῦ ῾Οσίου Νικοδήμου, τό 1819, ὁ ῞Αγιος ᾿Ιωσήφ ἐκπλήρωσε τήν ὑπόσχεσή 
του, ἐπιθυμώντας μόνο νά παραμείνει μυστική προσφορά του. Τέλος, 
ἐνίσχυσε οἰκονομικά καί τή σχολή τῆς γενέτειράς του. 

᾿Από τό φθινόπωρο πιθανότατα τοῦ 1808-1809 ὁ ᾿Ιωσήφ μετεῖχε στήν 
Πατριαρχική Σύνοδο ὡς Μητροπολίτης Δράμας. Κατά τή διάρκεια αὐτῆς 
τῆς περιόδου συναντοῦμε τήν ὑπογραφή του σέ διάφορα συνοδικά 
ἔγγραφα, μεταξύ τῶν ὁποίων καί στό ἔντυπο σιγίλλιο τοῦ Πατριάρχου 
Καλλινίκου Ε΄, τό 1809, πού συνιστᾶ ὑποταγή στήν ὀθωμανική ἐξουσία 
τόσο στούς Μητροπολίτες ὅσο καί στούς Χριστιανούς. 

Κατά τό Νοέμβριο τοῦ 1810, ὁ ῞Αγιος ᾿Ιωσήφ μετατέθηκε στή Θεσσα-
λονίκη, γιά νά διαδεχθεῖ τόν ἀποθανόντα ᾿Επίσκοπο Γεράσιμο. ῾Η 
Μητρόπολη τῆς Δράμας ἦταν μία πτωχή ἐκκλησιαστική περιφέρεια σέ 
σχέση μέ τή Θεσσαλονίκη· ἔτσι προαγωγή αὐτή ἀποτελοῦσε μιά πράξη 
ἀναγνωρίσεως τῆς προσφορᾶς τοῦ ῾Αγίου. 

᾿Από τήν περίοδο τῆς ποιμαντορίας του στή Θεσσαλονίκη διασώζεται μία 
ἐνθύμηση σ᾿ ἕνα χειρόγραφο τοῦ 15ου-16ου αἰῶνος μ.Χ. πού ἀναφέρεται 
σέ κάποια ἐπίσκεψή του στή μονή Βλατάδων. ᾿Αργότερα, τό 1815, σέ 
Κώδικα τοῦ 1789, πού ἀνῆκε στό ναό τῆς Παναγούδας, εὑρίσκουμε μία 
σημείωση πού ἀναφέρει ὅτι ἐθεωρήθηκε ὁ λογαριασμός τοῦ ἐπιτρόπου Γ. 
Πάικου κατά τόν ᾿Ιούνιο τοῦ 1815 ἐνώπιον τοῦ ᾿Αρχιερέως· στό τέλος 
ὑπάρχει ὑπογραφή τοῦ Μητροπολίτου «οὕτως ὁ Θεσσαλονίκης ᾿Ιωσήφ 
ὑποβεβαιοῖ». 

Κατά τά ἔτη 1819-1821, ὁ ᾿Ιωσήφ μετεῖχε καί πάλι στήν Πατριαρχική 
Σύνοδο, αὐτή τή φορά βέβαια ὡς Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης. ῎Ετσι 
συναντοῦμε τήν ὑπογραφή του σέ ἀρκετά συνοδικά ἔγγραφα καί 
γράμματα, ὅπως στήν ᾿Εγκύκλιο τοῦ ἔτους 1820, τήν ὁποία ἀπευθύνει ὁ 
Γρηγόριος ὁ Εύ πρός τόν Μητροπολίτη, τούς ᾿Επισκόπους καί τό λαό τῆς 
Θεσσαλονίκης, μέ σκοπό νά μήν παρασυρθοῦν ἀπό τό κίνημα τοῦ ᾿Αλῆ, 
ἀλλά νά παραμείνουν πιστοί στό Σουλτάνο. ᾿Επίσης, τό 1821, ὁ ᾿Ιωσήφ ὡς 
συνοδικός ὑπογράφει καί τήν ἀφοριστική ἐπιστολή τῶν πρωταγωνιστῶν 
τοῦ ἀπελευθερωτικοῦ ἀγῶνος. Αὐτές οἱ ἐνέργειες τοῦ ῾Αγίου δέν πρέπει, 
ὅπως ἔχει ἀποδειχθεῖ ἀπό τήν ἱστορική ἔρευνα, νά ἐκληφθοῦν ὡς 
προδοτικές, ἀλλά νά ἑρμηνευθοῦν σέ συνδυασμό μέ τό ὅλο κλίμα τῆς 



περιόδου καί κυρίως μέ τό δύσκολο ρόλο πού εἶχε ἀναλάβει τό 
Πατριαρχεῖο ὡς προστάτης τοῦ Χριστιανικοῦ πληθυσμοῦ. 

Μετά τήν ἔκρηξη τῆς ᾿Επαναστάσεως στίς παραδουνάβιες περιοχές, ὁ 
Πατριάρχης διατάχθηκε διά φιρμανίου, στίς 9 Μαρτίου, νά στείλει στήν 
Πύλη κάποιους ἀπό τούς προκρίτους ᾿Αρχιερεῖς. ῎Ισως ὅμως αὐτό νά 
συνέβη, ὅταν ἐγνωστοποιήθηκε στό Σουλτάνο ἐξέγερση τῆς Πελοποννή-
σου, ὁπότε καί τοῦ ἐζητήθηκαν συγκεκριμένα πρόσωπα, διαφορετικά θά 
ὄφειλε νά θέσει καί τόν ἑαυτό του στήν ὁμάδα τῶν ἀποσταλέντων ᾿Αρχι-
ερέων στήν Πύλη. 

Μάλιστα οἱ συλλήψεις τῶν ᾿Αρχιερέων πρέπει νά ἔγιναν σταδιακά· 
πρῶτος πρέπει νά συνελήφθη καί νά ἐφυλακίσθηκε ὁ ᾿Εφέσου Διονύσιος, 
ἀφοῦ δέν συναντοῦμε τήν ὑπογραφή του σέ κανένα ἀπό τά πατριαρχικά 
ἔγγραφα πού ἀποκηρύσσουν τό κίνημα. Μετά ἀκολούθησαν ὁ Νικομη-
δείας ᾿Αθανάσιος καί ὁ ᾿Αγχιάλου Εὐγένιος πού ἐθανατώθησαν μαζί μέ 
τόν Πατριάρχη Γρηγόριο τόν Εύ. Μετά τήν 10η ᾿Απριλίου ἤ κατ᾿ αὐτήν 
συνελήφθησαν καί ἐφυλακίσθηκαν στό Φοῦρνο τοῦ Μποσταντζήμπαση ὁ 
Δέρκων Γρηγόριος, ὁ Τυρνόβου ᾿Ιωαννίκιος, ὁ ᾿Αδριανουπόλεως Δωρόθεος 
καί ὁ Θεσσαλονίκης ᾿Ιωσήφ. ῾Η φυλάκιση τῶν ᾿Αρχιερέων διήρκεσε γιά 
ἀρκετό χρονικό διάστημα. Στίς 27 Μαΐου, ὅταν ὁ Σουλτάνος ἐπληρο-
φορήθηκε τήν πυρπόληση τοῦ τουρκικοῦ δικρότου στή Λέσβο, διέταξε 
πρός ἀντεκδίκηση τή θανάτωση τῶν φυλα-κισμένων. ῎Ετσι, στίς 3 ᾿Ιουνίου 
1821, τά θύματα μαζί μέ τό δήμιό τους μεταφέρθηκαν στήν εὐρωπαϊκή 
παραλία τοῦ Βοσπόρου, γιά νά ἐκτελεσθοῦν. Πρῶτος ἀπαγχονίσθηκε ὁ 
Τυρνόβου ᾿Ιωαννίκιος στό ᾿Αρναούτκιοϊ, μετά ὁ ᾿Αδριανουπόλεως Δωρό-
θεος στό Μέγα Ρεῦμα, τρίτος ὁ ῞Αγιος ᾿Ιωσήφ στό Νεοχώρι, καί τέλος ὁ 
Δέρκων Γρηγόριος στά Θεραπειά. 

Μετά τό θάνατο τοῦ ῾Αγίου ᾿Ιωσήφ, περιουσία του ἐδημεύθηκε καί ἔτσι 
ἐστερήθηκε καί σχολή τῆς πατρίδος του τήν οἰκονομική ἐνίσχυση πού 
ἐδεχόταν ἀπό αὐτόν. Τόν ᾿Ιούλιο τοῦ ἴδιου ἔτους στό μητροπολιτικό θρόνο 
τῆς Θεσσαλονίκης μετατέθηκε ὁ Αἴνου Ματθαῖος, ὁ ὁποῖος παρέμεινε 
μέχρι τό 1824. 

 


