
Καλλίνικος
Μητροπολίτης Ἐδέσσης

μιά "ὁσία" μορφή

Περιεχόμενα
Πρόλογος

Εἰσαγωγικά

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

1. Τό οἰκογενειακό περιβάλλον

2. Νηπιακή καί παιδική ἡλικία

3. Φοιτητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς

4. Ἡ εἴσοδος στήν ἐκκλησιαστική διακονία

5. Ἡ στρατιωτική του θητεία

6. Ἐπιστροφή στήν ἐκκλησιαστική του διακονία

7. Χειροτονία του εἰς Διάκονον καί Πρεσβύτερον

8. Οἱ σχέσεις του μέ τόν Μητροπολίτη Ἱερόθεο

9. Κατά τήν τοποτηρητεία καί τήν ἐκλογή νέου Μητρο-

πολίτου

10. Ἐκλογή του σέ Μητροπολίτη Ἐδέσσης

11. Ἡ ποιμαντική του διακονία ὡς Ἐπισκόπου

α) Εὕρεση συνεργατῶν

β) Καταρτισμός τῶν Ἐφημερίων

γ) Χειροτονία νέων Κληρικῶν

δ) Περιοδεῖες στήν Μητρόπολή του

ε) Περιοδεῖες ἐξομολόγων



στ) Ἀνέγερση καί καλλωπισμός Ἱερῶν Ναῶν

ζ) Ἀνοικοδόμηση κτιρίων - ἱδρυμάτων

η) Ἱερές Μονές - Ἡσυχαστήρια

θ) Ἡ διακονία του στά Γραφεῖα

ι) Ἐπισκέψεις στά Σχολεῖα

ια) Ἁγιογραφικές συνάξεις

ιβ) Διοργάνωση τῆς φιλανθρωπίας

ιγ) Ἐπισκέψεις στά Νοσοκομεῖα

ιδ) Ἐπισκέψεις στόν Στρατό

ιε) Πρόεδρος διαφόρων Ἱδρυμάτων

ιστ) Ἐπισκέψεις κατ᾽ οἶκον

ιζ) Ἀγάπη γιά τούς ἁγίους

ιη) Τά κηρύγματά του

ιθ) Οἱ ἐπιστολές του

12. Τό ὀρθόδοξο καί ἐκκλησιαστικό φρόνημά του

α) Ἀπό τίς Ἐγκυκλίους τοῦ Νέου ἔτους

β) Ἀπό τίς Ἐγκυκλίους τῶν Χριστουγέννων

γ) Ἀπό τίς Ἐγκυκλίους τοῦ Πάσχα

13. Οἱ σχέσεις του μέ τό Ἅγιον Ὄρος

14. Οἱ δυσκολίες κατά τήν ποιμαντική του διακονία

15. Ἡ ἀσθένεια καί ἡ κοίμησή του

α) Τό χρονικό τῆς ἀσθενείας καί τῆς κοιμήσεώς του

β) Ἡ ἀντιμετώπιση τῆς ἀσθενείας του

Δοξολογία πρός τόν Θεό



Εὐγνωμοσύνη - εὐχαριστία πρός τούς ἀνθρώπους

Ἀγάπη πρός τούς ἀνθρώπους

Ταπείνωση-αὐτομεμψία

Νήψη - Μνήμη θανάτου

Προσωπικές ἐμπειρίες

Διάφορα λόγια του

γ) Ἡ κοίμηση καί ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία

16. Ἡ διαθήκη του

α) Ἀνάλυση τοῦ περιεχομένου τῆς διαθήκης του

β) Τό κείμενο τῆς διαθήκης του

17. Ἐνδεικτικά κείμενα καί κρίσεις γιά τό πρόσωπό 

του

18. Ζωντανή παρουσία

α) Ὁ ἀναγεννητικός του λόγος

β) Θεραπεῖες δαιμονιζομένων

γ) «Ὁμολογία» δαιμονίου ἤ μαρτυρία Μητροπολίτου Ἀρ-

γολίδος Ἰακώβου

δ) Διάφορα «σημεῖα»

ε) Πεποίθηση τοῦ λαοῦ γιά τόν Καλλίνικο ὡς ἁγίου

στ) Ἐπικλήσεις τοῦ λαοῦ

19. Ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ

Φωτογραφικό ὑλικό


