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ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ

Πρός 
Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί τόν εὐσεβῆ λαόν  
Τῆς καθ’ ἡμᾶς θεοσώστου Μητροπόλεως 

 

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί καί Πατέρες 

Κατ’ ἀρχάς εὔχομαι σέ ὅλους σας 

ἡ νέα χρονιά, πού μόλις ἀνέτειλε στόν 

ὁρίζοντα τοῦ χρόνου καί τῆς ἱστορίας, 

νά ἔχει τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ καί νά 

κυλήσει εἰρηνικά, χωρίς τίς στενοχώ-

ριες τῆς προηγούμενης χρονιᾶς. Ἄς 

ἔλθει ὁ καινούργιος χρόνος μέ ἡμέρες 

καλύτερες φέροντάς μας τήν ὑγεία καί 

τή γαλήνη τῆς ψυχῆς. Εἴθε ὁ ἀγώνας 

τῶν ἰατρῶν μας νά ἔχει τά καλύτερα 

ἀποτελέσματα καί τά ἐμβόλια καί τά 

φάρμακα πού μᾶς ἔφερε νά ἀποδιώ-

ξουν τόν πανικό καί τήν ἀγωνία ἀπό 

ὅλη τήν ἀνθρωπότητα. Μακάρι νά μπο-

ρέσουμε ὅλοι μας νά ποῦμε μέ ἀνακού-

φιση: «Θεέ μου μᾶς δοκίμασες, μᾶς 

ἔκαψες στό καμίνι τοῦ πόνου, ὅπως πυ-

ρώνεται καί καίγεται τό ἀσήμι. Διήλθο-

μεν διά πυρός καί ὕδατος καί ἐξήγαγες 

ἡμᾶς εἰς ἀναψυχήν» (Ψαλμός 65, 

10.12). μέ ἁπλά λόγια: Εὐτυχῶς πέ-

ρασε ἡ δοκιμασία καί ἐπανῆλθε καί 

πάλι ἡ κανονικότητα στή ζωή μας! 

Ἀλλά μέ τήν εὐκαιρία αὐτή τῆς 

ἐπικοινωνίας μας θά ἤθελα νά σᾶς 

ὑπενθυμίσω ὅ,τι σᾶς ἔγραφα τήν περα-

σμένη Πρωτοχρονιά. Ὅ,τι σᾶς ἔγραφα 

τότε μαζί μέ τίς εὐχές μου εἶχε σχέση 

μέ ἐκεῖνο πού μᾶς ἔγραψε ὁ Ἀπόστολος 

Παῦλος καί ἔχει σχέση μέ τό χρόνο. 

Μᾶς εἶπε ὁ Ἀπόστολος τοῦ Θεοῦ φω-

τιζόμενος ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα: «ἐξα-
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γοραζόμενοι τόν καιρόν, ὅτι αἱ ἡμέραι 

πονηραί εἰσιν» (Ἐφεσίους 5,16). Δη-

λαδή νά προσέξουμε τό χρόνο πού μᾶς 

δίνει ὁ Θεός, νά τόν ἐκμεταλλευτοῦμε 

καταλλήλως. Διότι, πρόσθεσε, οἱ ἡμέ-

ρες εἶναι πονηρές. Καί σᾶς ἐξηγοῦσα 

τότε στήν Πρωτοχρονιάτικη Ἐγκύκλιο 

τοῦ 2020, ὅτι πονηρές ἡμέρες σημαίνει, 

ὅτι ὁ χρόνος δέν εἶναι πάντοτε δικός 

μας. Ὅπως πάντοτε δικός μας, φίλος 

μας, δέν εἶναι ὁ πονηρός ἄνθρωπος. 

Σήμερα ὁ χρόνος εἶναι φιλικός μαζί 

μας. Αὔριο μπορεῖ νά καταντήσει 

ἐχθρός μας. Δυστυχῶς αὐτό συνέβη πέ-

ρυσι. Ὁ χρόνος τῆς ζωῆς μας ἔγινε 

ἐχθρικός. Μᾶς ἔκλεισε μέσα. Μᾶς 

ἔδεσε τά χέρια. Νέκρωσε τή ζωή. Μόνο 

ὅσοι εἶχαν ἰσχυρή θέληση δέν κάμφθη-

καν καί δέν τούς ἀκινητοποίησε ἡ 

θλίψη καί ἡ κατάθλιψη, ἡ ἀδράνεια καί 

ἡ ἀπραγμοσύνη. Γιά τίς ἐργασίες καί τή 

δραστηριότητα σχεδόν ἦταν χαμένος 

χρόνος. 

Ἄς ἀποτελέσει τοῦτο δίδαγμα 

ζωῆς γιά ὅλους μας. Ἕως ὅτου ἔχουμε 

τήν ὑγεία μας ἄς μή ἀφήνουμε νά χά-

νεται καί νά φεύγει ἄσκοπα ὁ χρόνος 

τῆς ζωῆς μας. Μᾶς τό εἶπε περίπου, 

ἔμμεσα  καί ὁ Κύριός μας. «Ἐργάζεσθε 

ἕως ὅτου εἶναι ἡμέρα. Ἔρχεται νύχτα, 

πού δέν θά μπορεῖτε νά ἐργασθεῖτε…» 

(Ἰωάν.9,4). Νύχτα εἴχαμε, ἀγαπητοί 

ἀδελφοί, τήν περασμένη χρονιά. Νύχτα 

ἀγωνίας καί πόνου. Ἐφέτος τό 2021 ἄς 

ἀνατείλει καί πάλι ἡ ἡμέρα. Τό φῶς τῆς 

ζωῆς καί τῆς χαρᾶς, τῆς δημιουργίας. 

Αὐτό εὐχόμαστε ἐγκαρδίως. 

 

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. 

Χωρίς τόν ἐφιάλτη τῆς ἀσθένειας. 

Ευχέτης σας 

† Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
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ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ

Ὑπὸ τοῦ 
Πρωτ/ρου  Ἀθανασίου Παπαδάκη 
Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου Ἑ ορτάζει ἐφέτος τὸ Ἔθνος μας με-

γαλοπρεπῶς τὴν ἐνδοξότερη ἐπέτειο 
τῆς νεότερης ἱστορίας του. Ἑορτάζει ἡ 
μαρτυρική μας Πατρίδα τὴ συμπλήρωση 
τῶν διακοσίων χρόνων ἀπὸ τὴν Ἐθνε-
γερσία τοῦ 1821 δοξάζοντας τὸν Ἅγιο 
Θεό, ἀποδίδοντας εὐγνωμοσύνη καὶ τιμὴ 
στοὺς ἥρωές της, εὐχαρίστηση στὸν φι-
λόπατρι λαό της, χαρὰ στοὺς φίλους της 
καὶ λύπη στοὺς ἐχθρούς της. Ἡ Ἐπανά-
σταση τοῦ μικροῦ μας Ἔθνους εἶναι ἀπὸ 
τὶς συγκινητικότερες καὶ διδακτικότερες 
ὅλου τοῦ κόσμου. 

Μὲς τὴν πυκνὴ καὶ ψυχρὴ καταχνιὰ 
τῆς ζωῆς μας σὰν ἄστρα φωτεινὰ προ-
βάλλουν οἱ φωτεινὲς μορφὲς τοῦ ‘21. 
Καταπέλτες γιὰ κάθε ἀνιστόρητο, γιὰ 
κάθε παραχαράκτη, γιὰ κάθε προδότη 
καὶ ἀδιάφορο, γιὰ κάθε Ἕλληνα πού 
ἐμπίπτει στὴν κατηγορία τῶν ἀγνωμόνων 
μὴ θέλοντας νὰ διεισδύσει στὸ πνεῦμα 
τῶν ἀγωνιστῶν τοῦ 21, ἢ νὰ ἐκτιμήσει 
τὶς θυσίες καὶ τὴν προσφορά τους, ἀλλὰ 
δυστυχῶς, νὰ τοὺς ἀμφισβητήσει, νὰ 
τοὺς ὑβρίσει, νὰ τοὺς περιθωριοποιήσει, 
νὰ τοὺς συκοφαντήσει καὶ νὰ σβήσει τὸ 

μνημόσυνό τους.  
Στὴ χορεία τῶν ἡρώων του ‘21 πα-

ρελαύνουν κληρικοί, στρατιωτικοί, ναυ-
τικοί, πολιτικοί,μαθητές, γυναῖκες, Ἕλλη-
νες τοῦ ἐξωτερικοῦ, φιλέλληνες καὶ ἁπλὸς 
ρωμαλέος λαός.  

Ἀθάνατες μορφὲς 
Στὸ στερέωμα τῶν μορφῶν αὐτῶν 

πρωτεύουσα θέση κατέχουν καὶ οἱ 
 δι δά σκαλοι τοῦ Γένους, ὁ Ἀδαμάντιος 
Κο ρα ής. Ρωμιὸς λαγαρὸς σὰν τὸ καθάριο 
χρυσάφι, ποὺ ζεῖ, ἀναπνέει καὶ ὁραματί-
ζεται μιὰν ἐλεύθερη Ἑλλάδα μὲ Κλῆρο 
κοντὰ στὸ λαὸ καὶ μόρφωση τόση, ὥστε 
φωτισμένος νὰ φωτίζει. 

Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς ὀργώνει 
ἀπ’ ἄκρου σ’ ἄκρον τὴν πατρίδα, ἀφυ-
πνίζει συνειδήσεις, ἀνοίγει σχολεῖα, παν-
τρεύει ζευγάρια, βαπτίζει παιδιά, προ-
φητεύει γιὰ τὴ μεγάλη μέρα καὶ τὸ μέλλον 
τῆς Ρωμιοσύνης καὶ σβήνει στὰ νερὰ 
τοῦ Ἀώου ἀπὸ τοὺς γνωστοὺς ἐχθρούς 
τῆς Ρωμιοσύνης, πού ζοῦσαν στὰ Γιάν-
νενα.  
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Ὁ Εὐγένιος Βούλγαρης ἀπὸ τὰ ὕψη 

τῆς Ἀθωνιάδος μὲ τὰ διαπρύσια κηρύγ-
ματά του δείχνει τὴν ἀληθινὴ ἀξία τοῦ 
ράσου καὶ τοῦ μοναχικοῦ τριβωνίου καὶ 
διδάσκει τοὺς μαθητάς του τὶς διαχρονικὲς 
ἀξίες τῆς ὀρθοδόξου καὶ ἀμωμήτου πί-
στεώς μας. Ὁ Σαλώνων Ἠσαΐας μὲ τὰ 
κηρύγματά του, τὰ φλογοβόλα καὶ ἠχηρά, 
ξυπνᾶ συνειδήσεις καὶ μὲ τὸ αἷμα του 
ποτίζει τὸ δένδρο τῆς λευτεριᾶς. Ὁ 
Ρωγῶν Ἰωσήφ, ὁ Παλαιῶν Πατρὼν 
Γερμανός, ὁ Γρηγόριος ὁ Ε΄, ὁ Γρηγό-
ριος Παπαφλέσσας, ὁ Ἀθανάσιος Διά-
κος, εἶναι μορφὲς πού ὑψώνουν ὑπεράν-
θρωπα ἀναστήματα καὶ θυσιάζονται γιὰ 
τὰ ἰδανικὰ τοῦ Γένους.  

Δυστυχῶς στὶς μέρες μας ἡ ἄγνοια 
καὶ ἡ προκατάληψις, ἡ ὕποπτη σιγή, κα-
τορθώνουν ὥστε καὶ πολλῶν τὰ ὀνόματα 
νὰ θεωροῦνται πρωτάκουστα.  

Στὴ χορεία τῶν ναυτικῶν μὲ τὴν βε-
βαιότητα τοῦ ὅρκου, μιὰ Βιζβίζη ἀπὸ 
τὸν Αἶνο, μιὰ Μπουμπουλίνα, ἀπὸ τὶς 
Σπέτσες, ἕνας Κανάρης ἀπὸ τὰ Ψαρά, 
ἕνας Σακτούρης καὶ ἕνας Μιαούλης, 
ἕνας Λάμπρος ἀπὸ τὴν Ὀδυσσὸ ὀργώ-
νουν τὰ νερὰ τοῦ Αἰγαίου, ἀφοῦ προ-
ηγουμένως μὲ σεμνότητα καὶ πίστη βαθειὰ 
ξεσκούφωτοι σὲ κάποιο ξωκκλήσι ἀνά-
βουν τὸ καντήλι τῆς Παναγιᾶς καὶ γονυ-
κλινεῖς προσεύχονται γιὰ τοῦ Χριστοῦ 
τὴν πίστη τὴν ἁγία καὶ τῆς πατρίδας τὴν 
ἐλευθερία. Μπαϊράκι τους τὸ πανὶ μὲ τὸ 
«ἐλευθερία ἢ θάνατος»  καὶ στὴ μέση ὁ 
ἐρυθρὸς Σταυρὸς τοῦ Χριστοῦ μας καὶ 

στὴ στεριὰ ἕνας βαθυστόχαστος, βαθύ-
πιστος καὶ ἡρωϊκὸς Κολοκοτρώνης. Μὲ 
λόγια μύδρους, μὲ χέρια ἀτσάλινα, μὲ 
μάτι ἀετήσιο, πού δύσκολα κανεὶς τὸν 
ἔβλεπε κατάματα. Ὁ στρατηλάτης τῶν 
Δερβενακίων καὶ δάσκαλος τῆς Πνύκας. 
Μὲ παλλικάρια γοργόφτερα σὰν τὸν Νι-
κηταρά, μὲ μπέσα στὸ λόγο τους, καρ-
τερικότητα στὶς ἐλλείψεις, γενναιότητα 
στὸ φρόνημα καὶ ἀπαράμιλλο ἡρωϊσμὸ 
στὴ μάχη.  

Καὶ ἡ λεβεντιὰ τῶν Ἠπειρωτῶν ἀπα-
ράμιλλη, Μάρκος Μπότσαρης, Δέσπω, 
Κίτσος, Λάμπρος Τζαβέλας, Ἀνδροῦ -
τσος, πιὸ κάτω Καραϊσκάκης καὶ βόρεια 
οἱ Ἀετοὶ τῆς Μακεδονίας, Γάτσιος, Κα-
ρατάσος, Ἐμμανουὴλ Παπάς, Χάψας, 
Ὀλύμπιος Φαρμάκης, προσωπικότητες 
πρώτου μεγέθους. Στὴν Θεσσαλία ἕνας 
Ρήγας Φεραῖος θὰ πεῖ μὲ τὰ τελευταία 
λόγια του «τὸ αἷμα μου ἂς ποτίσει τὸ 
δένδρο τῆς λευτεριᾶς». Ἀθάνατοι ἥρωες! 
Ἕλληνες γεμᾶτοι μὲ ἰδανικὰ μὲ πρωτεῦον 
τὴν πίστη στὴν Ὀρθοδοξία μας.  

Ἐγρήγορση 
Ἀγαπητοί μου, μ’ αὐτὰ πού βλέπουν 

τὰ μάτια μας σήμερα ἀπὸ τὸ κάψιμο τοῦ 
Ἐθνικοῦ μας συμβόλου μέχρι τὸ βάψιμο 
τῶν ἀνδριάντων τῶν ἡρωϊκῶν καὶ σεπτῶν 
αὐτῶν μορφῶν. Ἀπὸ τὴν σύληση τῶν 
Ἐθνικῶν καθιδρυμάτων, ὅπου ἕνα ἄλλο 
νέφος ἀξίων τέκνων τῆς πατρίδος μας, 
πού ἀκούουν στὸ ὄνομα Ἐθνικοὶ Εὐερ-
γέτες ποὺ μὲ τὸν τίμιο ἱδρώτα τους καὶ 
τὸν πολυετῆ τους μόχθο κόσμησαν τὴν 
κάθε ἐσχατιὰ τῆς πατρίδας μας μηδὲ καὶ 



τῆς ἱστορικῆς ἕδρας τῆς Μητροπόλεώς 
μας ἑξαιρουμένης, μέχρι ἀκόμη καὶ τὸ 
κλεινὸν ἄστυ. Ὅταν βλέπουμε ἰδιαίτερα 
σ’ αὐτὸ φωτιές, καταστροφὲς καὶ βαν-
δαλισμοὺς πονάει ἡ ψυχή μας καὶ πι-
στεύουμε πώς τὴν στιγμὴ ἐκείνη τρίζουν 
τὰ κόκκαλα τῶν ἐθνικῶν εὐεργετῶν 
μας. Καὶ ὅταν σὲ τηλεοπτικὰ παράθυρα, 
σὲ στῆλες ἐφημερίδων, σὲ ραδιοφωνικὲς 
ἐκπομπὲς ἀκοῦμε κάποιους νεόκοπους 
γραικύλους παραχαράκτες νὰ ὁμιλοῦν 
γιὰ ταξικὲς ἐπαναστάσεις, ὑποκειμενι-
κοὺς συλλογισμούς, τυχαῖες ἡρωϊκὲς 
ἐκφάνσεις, προδότες ἥρωες καὶ Ἱεράρχες 
μισαλόδοξους, πονᾶ ἀπερίγραπτα ἡ 
ψυχή μας καὶ μονολογώντας ἀνακρά-
ζουμε. Ἑλλάδα μας, γλυκιά μας πατρίδα, 
ποῦ βαδίζεις!  

Τὸ μήνυμα τοῦ ’21 στὶς μέρες 
μας εἶναι οὐσιαστικὰ σάλπισμα καὶ 
παιάνας ἐγρήγορσης καὶ ἀνάτασης, 
ἀνάνηψη καὶ ἐξανάσταση ἀπὸ τὸν λή-
θαργο, ὁ ὁποῖος μᾶς διακατέχει. Ὁρκι-
σμένοι στὰ σύμβολα τῆς Ὀρθοδοξίας 
καὶ τοῦ Γένους, στὰ ὀστᾶ καὶ τὸ Αἷμα 
τῶν ἡρώων του ’21 ἂς συνέλθουμε 
ἀπὸ τὴ ραστώνη, ἡ ὁποία μᾶς διακα-
τέχει, ἂς διορθώσουμε τὰ παρόντα, 
ἐμπνεόμενοι καὶ καθοδηγούμενοι ἀπὸ 
τὸ ἀθάνατο ἔπος τοῦ ’21, ἂς ἀφυπνι-
στοῦμε ἀπὸ τὴ νάρκη, ἂς διδαχθοῦμε 
ἀπὸ τὸ παράδειγμα τῶν μορφῶν τοῦ  
’21, ἂς ἀντιληφθοῦμε τὸ ἀκριβὸ τίμημα 
τῆς λευτεριᾶς, ἂς ἀφουγκραστοῦμε 
τὴν πνοὴ τῶν προγόνων μας καὶ ἂς 
γίνει ἡ πνοὴ τους βρυχηθμὸς ἀπὸ μᾶς 
γιὰ κάθε ἐχθρὸ καὶ πολέμιο.    

Πληροφορίες‐ 
Παραγγελίες: 
Βιβλιοπωλεῖο 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
Ἐλευθερουπόλεως 
Ἀρχιμ. Κύριλλος 
Ποτηρένιας, 
Τηλέφωνο: 
25920‐23011
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Ἡ «Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή» συμπίπτει μέ τήν πρό τοῦ Πάσχα τεσσα-
ρακονθήμερη περίοδο τῆς νηστείας1 καί ἐντάσσεται μέσα στήν εὐρύτερη πε-

ρίοδο τοῦ Τριῳδίου, χαρακτηριστικό τῆς ὁποίας εἶναι ἡ λειτουργική χρήση τοῦ 
ὁμώνυμου βιβλίου2. Στὴν συλλογή τοῦ Τριῳδίου μποροῦμε νὰ διακρίνουμε ἀλλε-
πάλληλα στρώματα λειτουργικῶν παραδόσεων διαφόρων ἐποχῶν καὶ διαφoρε-
τικῆς προέλευσης. Παρὰ τήν συνύπαρξη παμπάλαιων καί κατά πολύ νεότερων 
στοιχείων διακρίνει κανεὶς μία γενικὴ κατευθυντήριο γραμμὴ καὶ μία σχετικὴ ἑνό-
τητα3. Μέσα σέ αὐτό τό πλαίσιο κάθε Κυριακή τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς ἔχει 
δύο θέματα, δύο νοήματα: τό νεότερο που ἰσχύει καί στή σύγχρονη λειτουργικὴ 
πράξη καί ἕνα παλαιότερο, τό ὁποῖο ἀντικαταστάθηκε πιθανὸτατα στὴνΚων/πολη 
ἀπὸ τὸ ΣΤ΄ ἕωςτὸν ΙΔ΄ αἰώνα4.  

Ἀφενὸς μέν τὰ ἀρχικὰ ἑορτολογικὰ θέματα ἔχουν Ἱεροσολυμιτική προέλευση 
καί συνέπιπταν μὲ τό περιεχόμενο τῶν ἀντίστοιχων Ἁγιοπολιτικῶν Εὐαγγελικῶν 
ἀναγνωσμάτων τῆς κάθε μίας5. Ἀφετέρου κάποια μεγάλα ἱστορικὰ γεγονότα τῆς 
Ἐκκλησίας, καθὼς καὶ ἡ μνήμη μεγάλων ὁσιακῶν της μορφῶν, συνδέθηκαν μὲ τὶς 

1Οἱ σαράντα μέρες ὑπολογίζονται ἀπό τήν Δευτέρα τῆς Α΄ Ἑβδομάδας μέχρι τήν Παρασκευή πρό τοῦ 
Λαζάρου, μή συμπεριλαμβανομένης δηλαδή τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος. 
2Τριῴδιον Κατανυκτικόν, ἐκδόσεις Ἀποστολική Διακονία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
3’I. Φουντούλη, Λογικὴ Λατρεία, Θεσσαλονίκη 1971, σσ. 33-34.
4Ὅπ.π, σ. 36. Ἀπό τά νεότερα θέματα ἡ Κυριακή τῆς Σταυροπροσκύνησης καί τῆς Ὀρθοδοξίας μαρτυ-
ροῦνται πρῶτες. Ἀφετέρου ἡ μνήμη τῆς Ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας καί τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κλί-
μακος μεταφέρθηκαν στήν Ε΄ καί Δ΄ ἀντίστοιχα Κυριακή τῶν Νηστειῶν ἀπό τόν ἀκίνητο ἐορτολογικό 
κύκλο, ὁ ὁποίος πάντα συνέπιπτε μέ τήν περίοδο τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Τέλος στήν Β΄ Κυριακή 
ἐνσωματώθηκε τελευταία τό ἔτος 1368 ἡ μνήμη τοῦ Ὁσίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ.
5Ὅπ.π, σ. 34 καί Α. Σμέμαν, Μεγάλη Σαρακοστή, πορεία πρός τό Πάσχα, Ἀθήνα 1981, σ. 86. Νά ση-
μειωθεῖ ὅτι ὁ ἀρχαῖος Ἱεροσολυμιτικός Κανόνας τῶν Εὐαγγελικῶν Περικοπῶν διαφοροποιεῖται ἐντελῶς 
σέ σχέση πρός τόν Κων/πολιτικό, ὁ ὁποῖος ἐπικράτησε τελικά σέ ὅλη τήν Ὀρθόδοξη Ἀνατολή, παράλληλα 
μέ τό νέο ἑορτολογικό περιεχόμενο τῶν Κυριακῶν τοῦ κινητοῦ ἑορτολογικοῦ κύκλου, βλ. Κ. Μηλιαρά 
(ἀρχιμανδρίτου), «Ἀρχαῖον Τυπικόν τῆς Ἐκκλησιας τῶν Ἱεροσολύμων τοῦ Ζ΄ αἰ.»,  Νέα Σιῶν 11 (1914), 
σσ. 213-241 καί 310-327 σέ σχέση μέ τό Ἀσματικό Τυπικό της Μ.Χ.Ε. Πάτμου 266 στό J.A. Dmitrievskij, 
OpisanieliturgitjeskichRucopisej Ι,Kiev, 1895, σσ. 1-152.

Τό ἀρχικό περιεχόμενο 
τῶν Κυριακῶν  

τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς 
καί ἡ ἐπιβίωσή του μέσα  

στήν ὑμνογραφία τοῦ Τριῳδίου

Τοῦ Χρυσοβ. Ἰωαννίδου 
δρ. Καθηγητοῦ - Πρωτοψάλτου
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Κυριακές τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καὶ τελικῶς ἐπικράτησαν ὡς κύρια ἑορ-
τολογικὰ θέματα ἕως καὶ σήμερα. Τὰ νεότερα αὐτά θέματα εἶναι σέ γενικές γραμ-
μές ἐνσωματωμένα μέσα στὸ πνεῦμα τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς καί ἐξοβέλισαν τήν 
μνήμη τῶν Προφητῶν, τίς παραβολές τοῦ Ἀσώτου υἱοῦ καί τοῦ Τελώνου καί Φα-
ρισαίου, οἱ ὁποῖες ἀναγινώσκονταν τήν Β΄ καί Γ΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν6 καί τέλος 
τίς παραβολές τοῦ Καλοῦ Σαμαρείτη καί τοῦ πτωχοῦ καί πλουσίου Λαζάρου7. Τά 
θέματα αὐτά ἐπιβίωσαν στόν χῶρο τῆς Παλαιστίνης μέχρι τουλάχιστον τόν Ι΄ 
αἰώνα, ἐνῶ στήν Κων/πόλη ἐπικράτησε βαθμηδόν νωρίτερα τό ἀναμορφωμένο πε-
ριεχόμενο τῶν Κυριακῶν.  

Καταρχήν, ἡ Α΄ Κυριακὴ τῶν νηστειῶν, πρίν τήν καθιέρωση τῆς ἑορτῆς τῆς 
Ὀρθοδοξίας8, ἦταν ἀφιερωμένη στὴ μνήμη τῶν Προφητών9. Ὡς πρός τό παλαιότερο 
αὐτό ἑορτολογικό της περιεχόμενο χαρακτηριστικό εἶναι ὅτι στό Ἀσματικό Τυπικό 
τῆς Μ.Χ.Ε. τοῦ Θ΄ αἰώνα, καθώς καί σέ χειρόγραφα Τριῴδια τοῦ Ι΄-ΙΑ΄ αἰώνα, μνη-
μονεύεται μόνο ἡ μνήμη τῶν Προφητῶν10. Στοιχεῖα τῆς ἀκολουθίας της ποὺ παρα-
πέμπουν στὸ παλαιότερο στρῶμα τοῦ ἀρχικοῦ της περιεχομένου εἶναι τὰ δύο 
πρῶτα Στιχηρὰ τοῦ Ἑσπερινοῦ, τὸ Δοξαστικό τῆς Λιτῆς, τὸ Δοξαστικὸ τῶν Αἴνων, 
τὸ περίφημο ἀποστολικὸ ἀνάγνωσμα τῆς ἡμέρας11, τὸ Προκείμενό του καὶ τὸ Ἀλλη-
λουάριο12, καθὼς καὶ μερικὰ τροπάρια ποὺ ψάλλονται στὶς καθημερινές τῆς Β΄ 
Ἑβδομάδος τῶν Νηστειών13. 

Δοξαστικὸ Ἰδιόμελο τῆς Λιτῆς Ἦχος Β΄ 

Χαίρετε προφῆται τίμιοι, οἱ τὸν νόμον Κυρίου καλῶςδιαταξάμενοι, 

6Σημειωτέον ὅτι οἱ τρεῖς προπαρασκευαστικές ἑβδομάδες πρίν τήν Μεγάλη Τεσσαρακοστή, ἔτσι ὅπως 
περιλαμβάνονται στό βιβλίο τοῦ Τριῳδίου, καθιερώθηκαν στήνΚων/πόλη πιθανότατα τόν Η΄  αἰώνα, βλ. 
Εὐ. Θεοδώρου, Ἡ μορφωτική ἀξία τοῦ ἰσχύοντος Τριῳδίου, ἐνἌθήναις 1986, σ. 334.
7Γιά τό θεματικό αὐτό περιεχόμενο τῶν Κυριακῶν τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς στό Ἱεροσολυμιτικό λειτουρ-
γικό περιβάλλον, τό ὁποῖο εἶναι συνυφασμένο μέ τίς ἀντίστοιχες εὐαγγελικές περικοπές, βλ. στό Κ. 
Μηλιαρά, «Ἀρχαιον Τυπικόν…», σσ. 215-221 καί στόν κώδικα Σινά 120 φφ. 42β-50α.
8Ἡ ἑορτή τῆς Ὀρθοδοξίας τελέστηκε πρώτη φορά τό ἔτος 842 ἐπί πατριαρχίας τοῦ Κων/πόλεως Μεθο-
δίου τοῦ Ὄμολογητοῦ καί τῆς βασίλισσας Θεοδώρας, βλ. Θρησκευτική καί Ἠθική Ἐγκυκλοπαίδεια, 
τόμος Θ, σ. 956.    
9Βλ. Χρ. Ἰωαννίδη, «Μία ἀναδρομὴ στὴ λειτουργικὴ ἐξέλιξη τῆς Α΄ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν (Κυριακὴ 
τῆς Ὀρθοδοξίας)», Ἄμβων Παγγαίου 56 (Ἰανουάριος-Μάρτιος 2018). Ἡ μνήμη τῶνΠροφητῶν καὶ Προ-
φητίδων μεταφέρθηκε κατὰ τὴν Κυριακή τῆς πρὸ Χριστοῦ Γεννήσεως μαζὶ μὲ τὴν μνήμη «πάντων τῶν 
ἀπ’ αἰῶνος Θεῷ εὐαρεστησάντων ἀπὸ Ἀδὰμ ἄχρι καὶ Ἰωσὴφ τοῦ Μνήστορος», βλ. Θ.Η.Ε. τόμ. Θ΄, σ. 
957 καὶ Μηναῖον τοῦ Δεκεμβρίου, Ἀθήνα 1970, σ. 123.
10Βλ. Χρ. Ἰωαννίδη, Ἡ Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας στήν Ψαλτική τέχνη, διπλωματική ἐργασία στό Τμήμα 
Ποιμαντικῆς καί Κοινωνικῆς Θεολογίας τοῦ Α.Π.Θ., Θεσ/νίκη 2009, σ. 34.
11Ἑβραίους 11, 24-26, 32-40.
12Δανιὴλ, 3, 24-25 (Προσευχὴ Ἀζαρίου) καὶ Ψαλμοί 98, 6 ἀντίστοιχα. 
13Φουντούλη, Λογικὴ Λατρεία..., σ. 34. Ὡς τέτοια μποροῦμε νὰ ἀναφέρουμε τά Στιχηρά προσόμοια 
τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Κυριακῆς τοῦ Ἰωσὴφ τοῦ Ὑμνογράφου καί τὸ Ἰδιόμελο ἀπό τὰ Ἀπόστιχα τῶν Αἴνων 
σὲ ἦχο πλ. Α΄ «Θαυμαστὸν ὅπλον».
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καὶ τῇ πίστει φανέντες, ἀπόρθητοι στύλοι ἀκλινεῖς. 

ὑμεῖς γὰρ καὶ μεσίται ὤφθητε τῆς νέας Διαθήκης Χριστοῦ. 

καὶ μεταστάντες πρὸς οὐρανόν, αὐτὸν ἱκετεύσατε, 

εἰρηνεῦσαι τὸν κόσμον καὶ σῶσαι τὰς ψυχάς ἡμῶν. 

Ἡ Β΄ Κυριακή τῶνΝηστειῶν εἶχε πρίν τόν ΙΔ΄ αἰώνα στήν Παλαιστίνη ὡς θεμα-
τικό ἐπίκεντρο τήν παραβολή τοῦ Ἀσώτου υἱοῦ, ἡ ὁποία πολύ νωρίτερα εἶχε στήν 
Κων/πόλη καταλάβει τήν θέση τῆς δεύτερης προπαρασκευαστικῆς Κυριακῆς πρίν 
τήν Σαρακοστή. Ἀντίστοιχα ἡ τρίτη Κυριακή ἦταν ἀφιερωμένη στήν παραβολή τοῦ 
Τελώνου καί τοῦ Φαρισαίου, σέ ἀντίθεση μέ τήν Κων/πολη ὅπου εἶχε ἐνσωματωθεῖ 
στό Τυπικό τῆς Μ.Χ.Ε. ἡ ἑορτή τῆς Σταυροπροσκύνησης14, ἴσως ἀπό μετάθεση τῆς 
ἀνάμνησης τῆς εὕρεσής του κατά τήν 6η Μαρτίου 15. Εἰδικότερα, στό θέμα τῶν 
δύο Παραβολῶν παραπέμπουν ἀπό τήν ὑμνογραφία τοῦ Τριῳδίου τά δύο Ἰδιό-
μελα τῶν Ἀποστίχων τοῦ Κατανυκτικοῦ Ἑσπερινοῦ, τό Δοξαστικό τῶν Αἴνων τῆς 
Γ΄ Κυριακῆς καί ὅλα τά Ἰδιόμελα τῶν καθημερινῶν Ἀκολουθιῶν τῆς Γ΄ καί Δ΄ ἑβδο-
μάδας ἀντίστοιχα16. 

Δοξαστικό Αἴνων Γ΄ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν Ἦχος πλ. Δ΄ 

Τὴν ὑψηλόφρονα γνώμην τῶν κακίστων Φαρισαίων 

ὁ πάντων Κύριος παραβολικῶς ἐκφεύγειν ταύτην ἐδίδαξε 

καὶ μὴ ὑψηλοφρονεῖν, παρ’ ὃ δεῖ φρονεῖν, 

πάντας ἐπαίδευσεν ὑπογραμμὸς καὶ τύπος ὁ αὐτὸς γενόμενος, 

μέχρι Σταυροῦ καὶ θανάτου, ἑαυτὸν ἐκένωσεν. 

Εὐχαριστοῦντες οὖν σὺν τῷ Τελώνῃ εἴπωμεν, 

ὁ παθὼν ὑπὲρ ἡμῶν καὶ ἀπαθής διαμείνας Θεὸς 

τῶν παθῶν ἡμᾶς ῥῦσαι, καὶ σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

14Βλ. στόν κώδικα Πάτμου 266, φ. 221β. Γιά τήν ἀκρίβεια στό ἐν λόγῳ Τυπικό καταχωρεῖται ἡ ἑορτή 
τῆς προσκύνησης τοῦ Τιμίου Σταυροῦ κατά τήν Τετάρτη τῆς Δ΄ εβδομάδας τῶνΝηστειῶν, ἡ ὁποία διαρ-
κοῦσε καθ’ ὅλη τήν διάρκειά της.
15Βλ. Ἰ. Φουντούλη, Λειτουργική Α΄, Εἰσαγωγή στή Θεία Λατρεία, σσ. 125-126. Ἡ μετάθεση αὐτή συν-
τελέστηκε μάλλον ἀρκετά νωρίς, ἄν πάρουμε ὑπόψη μας τήν ὕπαρξη Κοντακίου τοῦ Ρωμανοῦ τοῦ Με-
λωδοῦ, βλ. καί Κ. Μηλιαρά, «Ἰστορική ἐπισκόπησις τοῦ Τριῳδίου. Τό σχέδιον καί ὁ καταρτισμός 
αὐτοῦ», Νέα Σιών 29 (1934), σ. 178. Σύμφωνα πάλι μέ τόν Κ. Μηλιαρά μόλις τόν ΙΒ΄ αἰώνα ἡ ἑορτή 
μετατέθηκε ἀπό τήν μέση τῆς ἑβδομάδος στήν Γ΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν καί τότε μόνο γενικεύτηκε σέ 
ὅλη τήν Ὄρθόδοξη Ἐκκλησία.
16Σημειωτέον ὅτι τά Ἰδιόμελα τῶν Ἀκολουθιῶν τῶν ἑβδομάδων τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς ἔχουν παλαι-
στινιακή προέλευση, ἐφόσον εἶναι ποιήματα τοῦ Σαββαΐτη ὑμνογράφου Ἀνδρέα Πηροῦ, βλ. Σ. Εὐστρα-
τιάδη, Ἀνδρέας ὁ Πηρός ἤ τυφλός, Ἀθήνα 1933, σσ. 4-6.
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Παρομοίως, τά τρία Ἰδιόμελα τῶν Ἀποστίχων τῶν Κατανυκτικῶν Ἑσπερινῶν 
τῶν δύο τελευταίων Κυριακῶν τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς σχετίζονται θεματικά μέ 
τά Ἁγιογραφικά ἀναγνώσματα πού προέρχονται ἀπό τό Ἱεροσολυμιτικό λειτουρ-
γικό περιβάλλον17. Ἐπίσης τό ἴδιο ἰσχύει καί γιά τά δύο Δοξαστικά τῶν Αἴνων18, 
καθώς καί γιά τούς δύο Κανόνες πού προηγοῦνται τῶν ἀντίστοιχων Κανόνων τοῦ 
Ὁσίου Ἰωάννου τῆς Κλίμακος καί τῆς Ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας ἀντίστοιχα19.  

Κανόνας τῆς Δ΄ Κυριακῆς ᾨδὴ Α΄ Ἦχος πλ. Α΄ πρός τό Τῷ σωτῆρι Θεῷ 

Ὡμοιώθην Χριστέ, τῷ ἐν χερσὶ τῶν λῃστῶν περιπεσόντι, καὶ τυπτήμασιν ἡμι-
θανεῖ ὑπὸ τούτων, καταλειφθέντι Σωτήρ, κἀγὼ οὕτω πέπληγμαι, ταῖς ἁμαρτίαις 
μου. 

Μὴ παρίδῃς ἐμέ, τὸν ἀσθενοῦντα δεινῶς, ἐβόα Σῶτερ ὀδυρόμενος, εἰς τοὺς 
λῃστὰς ὁ τὸν πλοῦτον ἀποσυλήσας σου, κᾀγὼ οὕτω δέομαι· οἴκτειρον σῶσόν 
με. 

Ἰατρεύσας ἐμέ, τὸν μαστιχθέντα τὸν νοῦν, ταῖς ἁμαρτίαις ἐν ταῖς μάστιξιν, 
ὑπὸ λῃστῶν τῶν ἀδίκων καὶ πονηρῶν λογισμῶν, Χριστὲ Σωτὴρ σῶσόν με, ὡς 
πολυέλεος. 

Ἰδιόμελο Ἀποστίχων τοῦ Κατανυκτικοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Ε΄ Κυριακῆς Ἦχος Α΄ 

Θαυμαστὴ τοῦ Σωτῆρος, ἡ δι’ ἡμᾶς φιλάνθρωπος γνώμη· 

τῶν μελλόντων γὰρ τὴν γνῶσιν, ὡς παρόντων κεκτημένος, 

τοῦ Λαζάρου καὶ τοῦ Πλουσίου, τὸν βίον ἐστηλίτευσε· 

τῶν ἑκατέρων οὖν τὸ τέλος ἑνοπτριζόμενοι, 

τοῦ μὲν φύγωμεν, τὸ ἀπηνὲς καὶ μισάνθρωπον, 

τοῦ δὲ ζηλώσωμεν, τὸ καρτερὲς καὶ μακρόθυμον, 

πρὸς τὸ σὺν αὐτῷ τοῦ Ἀβραὰμ κόλποις, ἐνθαλπόμενοι βοᾶν· 

Δικαιοκρῖτα Κύριε, δόξα σοι.

17Εἰδικότερα ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Δ΄ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν ἔχει στήν ἑνότητα τῶν Ἀπο-
στίχων δύο Ἰδιόμελα, ἀπό τά ὁποῖα τό μέν πρῶτο περιέχει ξεκάθαρες ἀναφορές ἀπό τήν Παραβολή 
τοῦ Καλοῦ Σαμαρείτη, ἐνῶ τό δεύτερο ἀπό τό Εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα τοῦ Ὄρθρου, τό ὁποῖο περιε-
λάμβανε τήν παραβολή τῶν δύο υἱῶν καί τῶν κακῶν Γεωργῶν, βλ. στό Εὐαγγελιστάριο τοῦ κώδικα 
Σινᾶ 120, φ.48α (Ματθαίου 21, 33-46). Ἐπιπροσθέτως τά Στιχηρά Προσόμοια τῆς Ε΄ Κυριακῆς τῆς 
ἴδιας Ἀκολουθίας παραπέμπουν ἐπίσης στό ἀρχικό παραβολικό της περιεχόμενο.
18Χαρακτηριστικό εἶναι ὅτι τό Δοξαστικό τῆς Δ΄ Κυριακῆς ἀντλεῖ τό περιεχόμενό του ἀπό τό Εὐαγγελικό 
ἀνάγνωσμα τοῦ Ὄρθρου καί ὄχι τῆς Θείας Λειτουργίας, βλ. π., σ. 3, ὑποσμ. 17.
19Ὁ Κανόνας τῆς Δ΄ Κυριακῆς ἀποδίδεται στόν Ἠλία Πατριάρχη Ἱεροσολύμων, βλ. Κ. Μηλιαρά, «Ἱστο-
ρική ἐπισκόπησις…», σ. 509.
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Νέα Πέραμος 8-1-2021 

Π ερπατώντας στήν αὐλή τοῦ Ἐπισκο-
πείου χάριν μικρῆς ἀναψυχῆς στίς 

ἡμέρες τῆς ἀπροσδόκητης καραντίνας τό 
βλέμμα μου ἔπεσε στη μικρή καταπράσινη 
κατηφορική πλαγιά κάτω ἀκριβῶς ἀπό τό 
ὡραῖο ἐξωκκλήσι τῶν Ἁγίων Κωνσταντί-
νου καί Ἑλένης στήν κορυφή τοῦ μικροῦ 
λοφίσκου. Τότε παρατήρησα μέ ἔκπληξη 
ὅτι μεγάλο μέρος τοῦ πράσινου τάπητά 
του κατελάμβανε ἕνα κομμάτι γῆς ἀπό 
λουλούδια. Λουλουδάκια μικρά, ὡραῖα 
στήν ἐμφάνιση, κίτρινα καί λαμπερά, στη-
ριγμένα σέ καταπράσινο, δροσερό μίσχο. 
Τό θέαμα αὐτό τῆς ἁπλωμένης στό πρανές 
πρασινάδας  καί στολισμένης μέ μικρά πα-
νέμορφα  κίτρινα, ζωηρά ἄνθη μοῦ προκά-
λεσε ἐξαιρετική ἐντύπωση! Βαδίζουμε, 
σκέ φθη κα, ὁλοταχῶς στήν καρδιά τοῦ χει-
μώνα καί νἄχουμε μπροστά μας πόα ἀνοι-
ξιάτικη, δροσερή καί τόσο ὡραία! Ἀπό 
πάνω ἀπό τά κεφάλια μας ὁ οὐρανός σκυ-
θρωπός, βαρύς, μέ μαῦρα σύννεφα κρεμα-
σμένα ἀπό τούς θόλους του. Μπροστά μας 
ἡ θάλασσα τοῦ κόλπου μας γαλήνια, ἀλλά 
σκουρόχρωμη καί σκεπτική. Γύρω μας 
πεῦκα καί κυπαρίσσια ἀγέρωχα καί σιω-
πηλά καί τόσο ὅμορφα λουλουδάκια στήν 
μικρή πλαγιά τῶν Ἁγίων καί φρουρῶν μας. 

Κίτρινα, πολύ ζωηρά καί δροσερά, πανέ-
μορφα.! Ταπεινά ἀνθύλλια χειμωνιάτικα, 
πού ἀνοίγουν πρόθυμα τό λεπτό τους κά-
λυκα στίς ἀκτίνες τοῦ ἥλιου  καί ἀμέσως 
τόν κλείνουν μόλις πέσει τό σκοτάδι. Λίγη, 
μικρή ἀνοιξιάτικη ὀμορφιά καί χάρη στήν 
καρδιά τοῦ σκυθρωποῦ καί ψυχροῦ χει-
μώνα!  «Ὡς ἐμεγαλύνθη τά ἔργα Σου Κύ -
ριε, πάντα ἐν σοφία ἐποίησας!»  

Χειμώνας κάποτε ἡ ζωή μας! Μαῦρα 
σύννεφα σκεπάζουν τήν καρδιά μας. 
Ψυχρή ἡ διάθεση. Βουβή καί κρύα ἡ ψυχή 
μας. Ὅμως ἄν θέλουμε μποροῦμε νά δοῦμε 
κάπου, ψάχνοντας μέ τό πνεῦμα μας στή 
ζωή πού μᾶς περιβάλλει καί κάποια ὡραῖα, 
εὐχάριστα καί δροσερά λουλουδάκια! Ἄν 
ἔχουμε διάθεση καλή καί πίστη στό Δημι-
ουργό μας θά βροῦμε καί κάτι πού μπορεῖ 
νά διορθώσει τήν σκυθρωπή ἀτμόσφαιρα 
τῆς ψυχολογίας μας. Νά τό βροῦμε καί νά 
δοξάσουμε τό Θεό μας. Πάντα θά ὑπάρχει 
κάτι, κάποια γλυκειά ἀκτίνα στό σκοτάδι 
τοῦ πόνου..Ἐκεῖνος πού μᾶς διαβεβαίωσε 
«ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ κάν ἀποθάνη ζήσε-
ται» Ἐκεῖνος μᾶς ἔχει φυλάξει καί κάποια 
ἀνοιξιάτικα λουλούδια στόν ὀλισθηρό κρε-
μνό τοῦ πόνου μας.  

Χ.
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Τοῦ ἱεροδιδασκάλου, Παντελεήμονος Μποσνακίδη 
 
 Ὅ ταν λέμε αὐτοπεποίθηση ἐν -

νοοῦμε τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο 
βλέπουμε τόν ἑαυτό μας. Κατά πόσο 
δηλ. τόν βλέπουμε ἱκανό, ἀρεστό, δυ-
νατό καί ἄξιο γιά τήν ἐπιτυχία καί 
ὅ,τι αὐτή φέρνει. Μέ ἄλλα λόγια, εἶναι 
ἡ ἐμπιστοσύνη τοῦ ἀτόμου στόν ἑαυτό 
του, ὅτι ἔχει τήν ἱκανότητα νά πράξει 
ὅ,τι ἐπιθυμεῖ καί σχεδιάζει, πάντα ὅ -
μως στό πλαίσιο τῶν δυνατοτήτων 
πού ἔχει, τῆς λογικῆς καί τῆς πραγμα -
τικότητας. 
Ὑπάρχουν δύο εἴδη αὐτοπεποίθη-

σης. Ἡ ὑγιής αὐτοπεποίθηση πού συ -
μπεριλαμβάνει τόν αὐτοσεβασμό καί 
τήν ἀξιοπρέπεια πού προέρχονται ἀπό 
τήν ἐσωτερική ἐπάρκεια καί τήν προ-
σωπική ἀξία. Ὑπάρχει καί ἡ ἀρρωστη-
μένη αὐτοπεποίθηση πού στηρίζεται 
σέ λανθασμένη ἀντίληψη τοῦ ἑαυτοῦ 
μας καί μᾶς ὁδηγεῖ στόν ἐγωϊσμό καί 
τήν ὑπερηφάνεια. 
Ἡ αὐτοπεποίθηση εἶναι κάτι πού τό 

αποκτοῦμε μετά τήν γέννησή μας καί 
δέν τό κληρονομοῦμε. Δημιουργεῖται 
καί χτίζεται ἀπό τά πρῶτα στάδια τῆς 
ζωῆς τοῦ παιδιοῦ. Ὅταν τό μωρό μα-
θαίνει νά στέκεται ὄρθιο μόνο του, 

νά κάνει τά πρῶτα βήματά του, νά 
φάει μόνο του, ὅταν λέει, «αὐτό 
μπορῶ νά τό κάνω». Κατά συνέπεια ἡ 
αὐτοπεποίθηση δημιουργεῖται, καλ-
λιεργεῖται καί ἀναπτύσσεται, ἀλλά 
μπορεῖ καί νά χαθεῖ. 
Σημαντικός, στή διαδικασία αὐτή, 

εἶναι ὁ ρόλος τῆς οἰκογένειας καί 
ἰδίως τῶν γονέων. Ὅταν ἀποδέχονται 
τό παιδί, ἀκόμα καί ὅταν κάνει λάθη, 
αὐτό ἀναπτύσσει ὑψηλή αὐτοπεποί-
θηση. Ὅταν, ὅμως, τό ἀπορρίπτουν 
ἤ ὅταν εἶναι συνεχῶς αὐστηροί κριτές 
ἤ ἀπαιτητικοί ἤ ὑπερπροστατευτικοί 
χωρίς νά ἀφήνουν πρωτοβουλίες, 
τότε τό παιδί δέν μαθαίνει νά στηρί-
ζεται ἀπό ἀποτυχία σέ ἀποτυχία καί 
ἀπό λάθος σέ λάθος. Χάνει ἔτσι τήν 
ἐμπιστοσύνη στόν ἑαυτό του καί τίς 
ἱκανότητές του δηλ. χάνει τήν αὐτο-
πεποίθησή του. Μέ τόν ἴδιο τρόπο, 
ρόλο στή διαμόρφωση τῆς αὐτοπε-
ποίθησης διαδραματίζουν οἱ ἐκπαι-
δευτικοί καί οἱ ἐκπαιδευτές, οἱ φίλοι, 
οἱ συνομήλικοι καί τό κοινωνικό πε-
ριβάλλον. 
Ἡ ὑγιής αὐτοπεποίθηση ἀποτελεῖ 

τήν ἀσπίδα τοῦ παιδιοῦ ἀπέναντι στίς 



MBΩNA

14

ἀπαιτήσεις τῆς ζωῆς. Τά παιδιά πού 
ἔχουν ἀνεπτυγμένη ὑγιῆ αἴσθηση 
αὐτοπεποίθησης ἀντιμετωπίζουν μέ 
μεγαλύτερη εὐκολία τίς δυσκολίες 
στόν χῶρο τοῦ σχολείου καί ἔχουν 
καλύτερες ἐπιδόσεις. Τά παιδιά καί 
οἱ ἔφηβοι μέ ὑγιῆ αὐτοπεποίθηση 
εἶναι γενικά πιό χαρούμενα, ἀπολαμ-
βάνουν τή ζωή καί τίς καθημερινές 
δραστηριότητές τους περισσότερο 
ἀπό ἄλλα. Αὐτά πού ἔχουν χαμηλή 
αὐτοπεποίθηση ἔχουν συνήθως καί 
δυσκολία στό νά βρίσκουν λύσεις στά 
προβλήματά τους, ἔχουν χαμηλές ἐπι-
δόσεις στά μαθήματά τους, εἶναι 
ἀρνητικοί σέ κάθε τι πού ἔχει σχέση 
μέ τό σχολεῖο καί τήν ἐκπαίδευσή 
τους ἤ ἔχουν συναισθήματα ἔντονης 
αὐτοκριτικῆς καί ἐνοχές. Ἔτσι εἶναι 
πολύ πιθανό νά γίνουν ἀπόμακροι, μή 
συνεργάσιμοι, μεγαλοποιοῦν τήν κάθε 
δυσκολία, ἀρνοῦνται νά ἀναλάβουν 
ὁποιαδήποτε προσπάθεια καί ἡ αὐτό-
ματη ἀντίδρασή τους εἶναι «δέν 
μπορῶ» ἤ «μοῦ εἶναι ἀδύνατο». 
Ἀναπτύσσοντας μιά ὑγιῆ αἴσθηση 

αὐτοπεποίθησης στά παιδιά μας, τά 
βοηθᾶμε νά ἀναπτύξουν τήν προσω-
πικότητά τους καί νά καλλιεργήσουν 
χωρίς ἀνασφάλεια τίς ἱκανότητές 
τους καί τίς δεξιότητές τους. Ἡ ὑγιής 
αὐτοπεποίθηση καλλιεργεῖται καί ἀνα-
πτύσσεται ὅταν ὑπάρχει ἰσορροπία 
ἀνάμεσα στήν προσωπική συναίσθηση 
τῶν ἱκανοτήτων καί τῶν δεξιοτήτων 
ἀπό τό ἴδιο τό παιδί, ἀπό τή μιά μεριά, 
καί στήν ἐκτίμηση καί τήν ἀγάπη πού 
λαμβάνει τό παιδί ἀπό τό περιβάλλον 
(οἰκογενειακό, σχολικό καί κοινωνικό), 
ἀπό τήν ἄλλη. 

Ὁ ἔγκαιρος ἐντοπισμός τῆς χα-
μηλῆς ἤ ἀρρωστημένης αὐτοπεποί-
θησης, σέ συνδυασμό μέ τή λήψη 
σωστῶν μέτρων καί ἀντιμετώπισης, 
μπορεῖ νά προλάβει δυσάρεστες συ-
νέπειες καί γιά τούς γονεῖς, κυρίως 
ὅμως γιά τό ἴδιο τό παιδί ἤ τόν ἔφη-
βο. 
Ἡ αὐτοπεποίθηση τῶν παιδιῶν ἤ 

τῶν ἐφήβων μεταβάλλεται διαρκῶς 
κατά τή διάρκεια τῆς ἀνάπτυξής τους. 
Μεταβάλλεται καί «ρυθμίζεται» συ-
νεχῶς, ἐπειδή ἐπηρεάζεται ἀπό τίς 
ἐμπειρίες τοῦ ἴδιου τοῦ παιδιοῦ καί 
τίς καινούργιες ἀντιλήψεις καί ἰδέες 
πού γνωρίζει. Εἶναι, λοιπόν, σημαντικό 
γιά τό γονιό, νά ἔχει σαφῆ γνώση 
τῶν συμπτωμάτων πού προδίδουν κά-
ποιο πρόβλημα στήν αὐτοπεποίθηση 
τοῦ παιδιοῦ του. 
Ἕνα παιδί πού ἔχει χαμηλή αὐτο-

πεποίθηση, μπορεῖ νά ἀρνεῖται νά δο-
κιμάσει κάτι νέο καί νά κάνει νέα 
προσπάθεια. Μπορεῖ νά μιλᾶ συχνά 
ἀρνητικά γιά τόν ἑαυτό του. Ἀπογοη-
τεύεται πολύ εὔκολα καί παραιτεῖται 
εὔκολα σέ κάθε δυσκολία καί περι-
μένει ἀπό κάποιον τρίτο νά τελειώσει 
μιά ἐργασία πού τό ἴδιο ξεκίνησε ἤ 
δέν ἔχει κἄν ἀρχίσει ἤ δοκιμάσει. 
Παιδιά μέ χαμηλή αὐτοπεποίθηση βλέ-
πουν τίς προσωρινές ἀναποδιές ὡς 
μόνιμες, ἀνυπέρβλητες καί ἀνυπόφο-
ρες καταστάσεις. Φέρνουν τόν «κα-
τακλυσμό» καί γενικά εἶναι ἄτομα 
ἀπαισιόδοξα. 
Ἀπό τήν ἄλλη, παιδιά μέ ὑγιῆ καί 

ὑψηλή αἴσθηση αὐτοπεποίθησης ἀπο-
ζητοῦν καί δημιουργοῦν φιλίες ἀπό 
τό κοινωνικό τους περιβάλλουν καί 
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ἀπολαμβάνουν τή συναναστροφή μέ αὐτούς. Αἰσθάνονται ἄνετα σέ κοινωνικές 
συναθροίσεις. Ὅταν ἀντιμετωπίζουν κάποια δυσκολία, προσπαθοῦν, ψάχνουν 
καί τό σημαντικότερο, ρωτοῦν, ζητοῦν καί δέχονται βοήθεια ἀπό τό 
περιβάλλον τους. Τά παιδιά μέ ὑγιῆ αὐτοπεποίθηση γνωρίζουν ὄχι μόνο τίς 
ἱκανότητές τους, ἀλλά καί τίς ἀδυναμίες τους καί μαθαίνουν νά τίς χειρίζονται 
ἀνάλογα. Εἶναι γενικά ἄτομα αἰσιόδοξα καί χαρούμενα. 

 

Πῶς νά ἐνισχύσετε τήν αὐτοπεποίθηση τοῦ παιδιοῦ σας 
(Μερικές  ἐνέργειες )  

☻  Νά γνωρίζετε καί νά τοῦ προσφέρετε τόν καλό σας λόγο σέ κάθε του 
προσπάθεια. Τό παιδί σας μετράει τήν ἀξία του καί τά κατορθώματά του 

ἀνάλογα μέ τό πῶς ἐσεῖς τό βλέπετε καί μετρᾶτε τήν ἀξία του. 

☻  Ἐπικεντρῶστε τήν προσοχή σας στήν προσπάθεια καί στά θετικά σημεῖα 
καί ὄχι στίς ἀδυναμίες. Μή σβήνετε ὅ,τι ἔχει γράψει καί μή σχίζετε 

φύλλα ἀπό τίς ἐργασίες πού ἔχει κάνει, ἔστω καί ἄν εἶναι κακογραμμένες ἤ 
κακοφτιαγμένες. Ἐνθαρρύνετε τήν ἐπανάληψη τῆς προσπάθειας μέ κάθε 
τρόπο. 

☻  Νά ἀκοῦτε τό παιδί σας, νά μιλᾶτε μαζί του καί νά σέβεστε τά ἰδιαίτερα 
ἐνδιαφέροντά του, ἀκόμη καί ἄν σᾶς φαίνονται βαρετά καί ἀνούσια, 

Ἐνδιαφερθεῖτε γιά τούς φίλους του καί γιά τό σχολεῖο. 

☻  Δείξετε κατανόηση στίς φοβίες καί τίς ἀνασφάλειες τοῦ παιδιοῦ σας. 

☻  Ἐνθαρρύνετε τήν ἀνεξαρτησία τοῦ παιδιοῦ, δίνοντας πρωτοβουλίες καί 
δοκιμάζοντας καινούρια πράγματα. 

☻  Ἐπειδή ὅμως κάθε παιδί εἶναι δια-
φορετικό καί ἴσως μοναδικό, σίγουρα 

ὑπάρχουν καί ἄλλες ἐνέργειες ἐνίσχυ-
σης τῆς αὐτοπεποίθησης. Τό ἀποτέλε-
σμα ὅμως δέν ἐξαρτᾶται μόνο ἀπό τή 
συμπεριφορά τῶν δύο μερῶν. Εἶναι καί 
θέμα τῆς Θείας Χάριτος. Ἄς ἐφαρμό-
ζουμε τότε αὐτό πού συμβούλεψε κά-
ποιος ἅγιος γέροντας σέ μία μητέρα 
«ἄν δέν σέ ἀκούει τό παιδί σου παρόλο 
πού τοῦ λές χίλιες δυό λέξεις, τότε 
λέγε του μόνο τίς δύο καί τίς χίλιες 
στήν προσευχή σου».
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Ἐκοιμήθη ἡ Ἡγουμένη 
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Δημητρίου 

Νικησιάνης 
 
Ἐκοιμήθη ἐν Κυρίω τήν Τετάρτη 

23 Δεκεμβρίου 2020, τίς πρῶτες πρωϊ-
νές ὧρες, ἡ ὁσιολογιωτάτη Ἡγουμένη 
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Δημητρίου Νι-
κησιάνης, γερόντισσα Ταξιαρχία, μετά 
ἀπό πολυήμερη νοσηλεία στό Νοσο-
κομεῖο Καβάλας ἀπό κορωνοϊό. Ἡ μα-
καριστή Ἡγουμένη νοσηλεύτηκε ἀρχι-
κά στήν εἰδική πτέρυγα covid-19 τοῦ 
Νοσοκομείου Καβάλας καί καθώς ἡ 
κατάστασή της ἐπιδεινώθηκε λόγω 
ὑποκείμενων νοσημάτων κρίθηκε 

ἀναγκαία ἡ εἰσαγωγή της στή ΜΕΘ. 
Ἡ ἀείμνηστη Γερόντισσα Ταξιαρχία, κατά κόσμον Θεοφανώ 

Καλφοπούλου, γεννήθηκε στά Γιαννιτσά Πέλλας στίς 6 Ἰουνίου 
1946 καί ἀνετράφη μετά τῶν τεσσάρων ἀδελφῶν της ἐν παιδεία 
καί νουθεσία Κυρίου παρά τῶν εὐσεβῶν γονέων της. Μάλιστα 
ὁ πατέρας της ἐκάρη πλησίον της μοναχός καί ἐτάφη στό Μο-
ναστήρι, ὅπου ἡ θυγατέρα του προΐστατο. Τόν Ἰανουάριο τοῦ 
1977, ἤδη πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου 
Πανεπιστημίου εἰσῆλθε στήν ὑπό ἀνέγερση Ἱερά Μονή Ἁγίου 
Δημητρίου Νικησιάνης καί στίς 26 Δεκεμβρίου 1986 ἔλαβε τό 
Ἀγγελικό Σχῆμα ἀπό τόν ἀείμνηστο Μητροπολίτη Ἐλευθερου-
πόλεως Εὐδόκιμο. Στίς 26 Ὀκτωβρίου τοῦ 2004 ἐχειροθετήθη 
Ἡγουμένη ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ἐλευθερου-
πόλεως κ. Χρυσόστομο. 
Ἡ μακαριστή Ἡγουμένη   ἦταν ἐκείνη, ἡ ὁποία χάρις στόν 

ἀξιοθαύμαστο δυναμισμό της, τήν εὐφυΐα της, τήν ἀκάματη 
δραστηριότητά της, τόν ἐνθουσιώδη χαρακτήρα της καί τό 
σπάνιο ἐπικοινωνιακό της χάρισμα, ἔκτισε τό μεγαλοπρεπές   
μοναστήρι στήν κορυφή τῆς ὡραίας κωμοπόλεως Νικήσιανης 
εἰς τιμήν τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, μέ Καθολικό περίλαμπρο καί 
 γύρω του οἰκοδομήματα γιά τή διαμονή τῶν μοναχῶν καί τῶν 
προσκυνητῶν και ἡ ὁποία μέ τήν πάροδο τοῦ χρόνου  τό μετέ-
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τρεψε μέ ἀμέτρητους κόπους καί θυσίες καί 
μέ τήν βοήθεια εὐλαβῶν προσκυνητῶν σέ ἕνα 
πραγματικό κόσμημα στίς καταπράσινες πλα-
γιές τοῦ Παγγαίου Ὄρους. Ἔκτοτε καθημερινά 
καί ἰδίως ἑορτές καί πανηγύρεις, συγκέντρωνε 
πλήθη εὐσεβῶν χριστιανῶν προκειμένου νά 
ἐκκλησιασθοῦν καί νά ἀκούσουν τόν ἐποικο-
δομητικό της λόγο. Ἡ Μητρόπολη ἀξιοχρέως 
τῆς εἶχε ἐξασφαλίσει μόνιμο ἐφημέριο. Πα-
ροιμιώδης δέ ἦταν ἡ Ἀβραμιαία ὄντως φιλοξενία 
πού ἀπελάμβαναν ὅσοι εὐλαβεῖς ἀνηφόριζαν 
στό Μοναστήρι τοῦ Ἁγίου Δημητρίου χάρις 
στήν ἀεικίνητη καί ἐξόχως δραστήρια καί 
ἱκανή  Ἡγουμένη. Ἕνα μάλιστα ἀπό τά ἔργα 
της, πού ἀνεξίτηλο θά μείνει στή μνήμη τῶν 
προσκυνητῶν τοῦ Μοναστηριοῦ, εἶναι ἡ διορ-
γάνωση μέ δική της ἔμπνευση κατανυκτικῆς 
καί ἐπιβλητικῆς λιτανείας κάθε Μεγάλη Πα-
ρασκευή, ὅταν ὁ ἱερός Κλῆρος μέ ἐπί κεφαλῆς 
τόν Μητροπολίτη Ἐλευθερουπόλεως ἀκολου-
θούμενος ἀπό πλήθη λαοῦ ἀνέβαινε ἐν πομπῇ, 
μεταφέροντας τόν Σταυρό καί τόν Ἐπιτάφιο 
συνοδεία μουσικῆς στόν λόφο τοῦ Γολγοθά, 
κείμενο ἀκριβῶς ἐπάνω ἀπό τό Μοναστήρι, 
καί ὅπου ἐψάλλετο στό ὕπαιθρο, σέ μαγευτική, 
ὡραία   ἀτμόσφαιρα, ἡ Ἀκολουθία τῆς Ἀπο-
καθήλωσης. 
Δυστυχῶς λόγω τῆς γνωστῆς πανδημίας 

δέν θά τῆς ἀποδοθεῖ αὔριο ἡ ἀνάλογη καί πρέ-
πουσα τελευταία τιμή στήν ἐξόδιο Ἀκολουθία 
της. Ὀφειλή κατά πάντα δίκαιη στό τεράστιο 
καί ἀξιέπαινο ἔργο της. Εἴθε νά τήν ἔχει πλου-
σιοπάροχη ἀπό τόν Δίκαιο καί μισθαποδότη 
Θεό. 
Τῆς δούλης τοῦ Θεοῦ, Ταξιαρχίας μοναχῆς 

καί ἄξιας Καθηγουμένης ἄς εἶναι ἡ μνήμη   
αἰωνία.! 

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, 23.12.2020

Λίγα λόγια ἀποχαιρετισμοῦ 
στήν σεπτή Ἡγουμένη Λυδία 
 

Μέ τό τέλος 
τοῦ «σημαδιακοῦ» 
ἔτους 2020 ἐτελει-
ώθη ἐν Κυρίω ἡ 
ἀγαπητή μας Κα-
θηγουμένη τῆς Ι. 
Μονῆς τοῦ Ἁγίου 
Παντελεήμονος 
Λυδία μοναχή. Ἡ 
ἐκδημία της πρός 
Κύριον, ἄν καί σέ 
γῆρας βαθύ ὑπερ-

φορτωμένο μάλιστα ἀπό μακροχρόνια ἀνίατη 
καί «βροτολοιγό ἀσθένεια, προκάλεσε μεγάλη 
συγκίνηση. Γεννήθηκε στήν κώμη τῆς Γεωρ-
γιανῆς Παγγαίου στίς 22 Νοεμβρίου τοῦ 1933. 
Μοναδική θυγατέρα μεταξύ πέντε ἀδελφῶν 
στήν εὐσεβῆ οἰκογένεια τοῦ Χαραλάμπους 
καί τῆς Ἑλένης Παπαδοπούλου ἀνετράφη ἐπι-
μελῶς σέ ἑλληνοπρεπές καί χρι στια νοπρεπές 
περιβάλλον. Στό σπίτι τους  κα τέλυε πάντοτε, 
ὅπως μοῦ διηγεῖτο ἡ ἀεί μνηστη Γερόντισσα, 
ὁ ἑκάστοτε Μητροπολίτης τῆς Ἐλευθερούπο-
λης, ὅταν περιόδευε τήν ἐπαρχία του. 
Ἡ ἐνεργός συμμετοχή της στά Ἐκκλησια-

στικά πράγματα ἄρχισε ἀπό τή γνω ριμία της 
μέ τόν ἀείμνηστο ἱδρυτή τῆς Ἀ δελ φότητος 
«Λυδία» ἀρχιμ. π. Θεόφιλο Ζησόπουλο. Πο-
θώντας ὅμως τόν μοναχικό βίο ἡ ἀείμνηστη 
Λυδία προσκολλήθηκε κατ’ ἀρχάς στόν Ἀρχιμ. 
Ἰωακείμ Καραχρῆστο μονάζοντας στό ἀρτι-
σύστατο   μοναστήρι τῶν Νικητῶν Χρυσού-
πολης. Κυρίως ὅμως ἡ μοναχική της πορεία 
ξεκίνησε ἀπό τό 1980 στό Μοναστήρι τοῦ Ἁγ. 
Παντελεήμονος μέ κτήτορα τον πολυσέβαστο 
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καί ρέκτη Ἀρχιμ. π. Φίλιππο Ἀβραμίδη. Ἐπί-
σημα δέ ἐνθρονίστηκε τό 2000 ἀπό τόν ἀεί-
μνηστο Μητροπολίτη Ἐλευθερουπόλεως Εὐδό-
κιμο. Στό Μοναστήρι αὐτό μέ τήν Ἁγιορείτικη 
ἐπιβλητική κατατομή καί ὄψη, ἀληθινό ἐντρύ-
φημα ψυχῶν καί σωμάτων, ἕνα ὡραῖο οἰκο-
δόμημα καί σεμνότατο, ἔργο ζωῆς τοῦ καλοῦ 
του κτήτορος, ἀγωνίσθηκε τόν καλόν ἀγώνα 
ἡ ἀποιχομένη Γερόντισσα. Ἔζησε την μοναχική 
ζωή συνοδεία μέ τήν ἀξιέραστη σιωπή τοῦ 
ἀθλητοῦ τῆς πίστεως. Ἦταν Ἡγουμένη φημι-
σμένου Μοναστηριοῦ μέ ἄπειρο πλῆθος προ-
σκυνητῶν. Καί ὅμως τό κύριο διακόνημά της 
ἦταν ἡ τράπεζα, ἡ «διακονία τῶν τραπεζῶν». 
Λίγα, μετρημένα τά λόγια της, πάντοτε δέ 
«ἅλατι ἠρτυμένα». Πηγή διδασκαλίας σέ ὅσους 
τήν προσέγγιζαν, ἦταν ἡ σεμνή καί ταπεινή 
παρουσία της. Ἀληθινά «μυστήριον σεσιγη-
μένον»! 
Αὐτή ἡ πολυσέβαστη καί πολυαγάπητη 

Ἡγουμένη ἐξεδήμησε χθές, 31 Δεκεμβρίου. Ὁ 
θάνατός της τερμάτισε τό πολυετές μαρτύριο 
τῆς ἀσθένειάς της καί τῆς Ἰώβειας ὑπομονῆς 
της. Οἱ περίεργες συνθῆκες τῶν ἡμερῶν μας 
δέν ἐπέτρεψαν δυστυχῶς νά τήν τιμήσουμε 
τήν ἑπομένη Πρωτοχρονιά,   ὅπως ἔπρεπε. 
Μόνο μέ τό στόμα τοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρό-
που μας, τοῦ Πρωτοπρ. π. Παναγιώτου Χαλάτα 
τῆς ἀπευθύναμε τόν ἑξῆς χαιρετισμό καταθέ-
τοντας λίγα ταπεινά ἄνθη, ἀγάπης καί τιμῆς, 
στό σεπτό της σκήνωμα: 

«Πολυσέβαστη Γερόντισσα Λυδία 
Ἐν κατανύξει ψυχῆς σοῦ ἀπευθύνει ἡ ταπει-

νότης μου διά τοῦ Ἐπιτρόπου μου τόν ὕστατο χαι-
ρετισμό. Δυστυχῶς οἱ πρωτόγνωροι σκληροί πε-
ριορισμοί στήν μεταξύ μας ἐπικοινωνία, πού 
ἐπέβαλε ἡ Πολιτεία, δέν ἐπέτρεψαν στήν Ἐξόδιο 
Ἀκολουθία σου τήν προσωπική μας παρουσία καί 

τήν μετά πάσης ἐπιβαλλομένης στό ἀξίωμά σου 
ἐκκλησιαστικῆς τάξεως τέλεσή της. Ἀλλά εἴμεθα 
βέβαιοι ὅτι τήν δική μας ἔλλειψη θά ἀναπληρώσουν 
οἱ ἄνω λειτουργοί, οἱ φωτεινοί ἄγγελοι, πού θά 
παραλάβουν τήν ψυχή σου γιά νά τήν ὁδηγήσουν 
στό φοβερό Βῆμα τοῦ Ὑψίστου. 
Διότι ἀνθρώπινα κρίνοντες εἶσαι ἀξία αὐτῆς 

τῆς μοναδικῆς, ὑπερκόσμιας ἀγγελικῆς   τιμῆς. 
Ἀγγελικός ὑπῆρξε ὁ βίος σου. Ἐξ ἁπαλῶν ὀνύχων 
ἀφιερώθηκες ψυχῆ καί σώματι στόν Θεόν. Ἡ 
θεία γαλήνη ἡ ἐπανθοῦσα στό σεβάσμιο πρόσωπό 
σου, ὁ λόγος σου ὁ ἤρεμος καί ταπεινός, ἡ εὐαγγελική 
συμπεριφορά σου πρός μοναχούς καί μιγάδας, ἡ 
θαυμαστή ὑπακοή σου, ὁ ἀνυπόκριτος σεβασμός 
σου πρός τόν Ἐπίσκοπο καί τούς Κληρικούς ἐν 
γένει, ἡ ὑποδειγματική καί ἀγόγγυστη ὑπομονή 
σου στίς ἀλλεπάλληλες δοκιμασίες τοῦ ἰσχνοτάτου 
σαρκίου σου, ἡ ἀταραξία σου μπροστά στό φάσμα 
τοῦ ἐπερχόμενου τέλους, ἡ καταφυγή σου στήν 
ἀδιάλειπτη προσευχή καί τά Μυστήρια τῆς Ἐκκλη-
σίας καί προπάντων στό Ποτήριον τό ζωηφόρο, 
ὅλα αὐτά εἶναι ἀρκετά νά μᾶς  πείσουν ὅτι πράγματι 
ἀξίζεις και τῆς ἀγγελικῆς ὑποδοχῆς καί   τοῦ μα-
καρισμοῦ πού ἐπαναλαμ βάνεται σήμερα ψαλλόμενο 
ἐπάνω στή σεπτή σορό σου. «Μακαρία ἡ ὁδός ἧ 
πορεύῃ σήμερον ὅτι ἡτοιμάσθη σοι τόπος ἀνα-
παύσεως». 
Πορεύου λοιπόν σεβασμία καί προσφιλής μῆτερ 

Λυδία στόν τόπον ἐκεῖνον, ὅπου ὁ ἀγωνοθέτης 
Θεός στεφανώνει μέ ἀμάραντο στέφανο τούς τίμιους 
ἀγωνιστές τῆς πίστεως καί τῆς ἀρετῆς. Καί ἀπό 
ἐκεῖ, τούς οὐράνιους θόλους, προσεύχου πρῶτον 
ὑπέρ τῆς μικρᾶς ποίμνης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ταύτης 
καί δεύτερον ὑπέρ πάντων ἡμῶν, Κλήρου καί λαοῦ 
τῆς ταπεινῆς μας Μητροπόλεως. 
Αἰωνία καί ἀγήρως ἡ μνήμη σου ἀλησμόνητη 

καί σεπτή μῆτερ.» 
† Ε.Χ 
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Ὁσιοτ. Μοναχή 
Μακρίνα Παπαδοπούλου 

(1961-2021) 
 
Μεγάλη θλίψη μᾶς προ-

κάλεσε ὁ ἀπροσδόκητος θά-
νατος τῆς ἀδελφῆς Μακρίνας 
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἁγ. Παν-
τελεήμονος Χρυσοκάστρου, 
πού εἶναι τό ἐγκαλ λώπισμα 
τῆς Μητροπόλεώς μας. Θῦμα, 
κατ’ ἄνθρωπον, τῆς γνωστῆς 
θανατηφόρου ἀσθένειας τῶν 
ἡμερῶν μας, στέρησε τό Μο-
ναστήρι ἀπό ἕνα ἡγετικό του στέλεχος, πού τοῦ ἔδινε 
πραγματικά ζωή. Ὅπως τήν χαρακτήρισαν πολλοί ὄχι 
ἀδίκως ὁ θάνατος στέρησε τό «μάτι» τοῦ σεβάσμιου 
Μοναστηριοῦ μας! Ὑπῆρξε ὁ ἄ με σος και προθυμότατος 
βοηθός τῆς ἀσθενικῆς ἡγουμένης, ἡ ὁποία προηγήθηκε 
μόλις εἴκοσι ἡμέρες  στόν τάφο, καθώς καί τοῦ καλοῦ 
καί ἀπαρηγόρητου πνευματικοῦ της καί κτήτορος τοῦ 
Μοναστηριοῦ Ἀρχιμ.π. Φιλίππου.  
Γεννημένη στίς 24 φεβρουαρίου τοῦ 1961 στό Χορ-

τοκόπι Ἐλευθερουπόλεως ἦταν μία ἀπό τά πρῶτα πνευ-
ματικά του τέκνα. Ἀπόφοιτη τῆς Νοσηλευτικῆς Σχολῆς 
Θεσσαλονίκης, μετά τη μοναχική της κουρά τό 1982, 
ἀφιερώθηκε ἔκτοτε ψυχῇ καί σώματι στή διακονία τῶν 
ἀδελφῶν της. Καταπληκτική καί συγκινητική ἡ ἀξεπέ-
ραστη δραστηριότητά της, ἀξιοθαύμαστο τό θυσιαστικό 
πνεῦμα τῆς προσφορᾶς της, πρόσχαρη πάντοτε καί 
ἀκούραστη, φεύγοντας ξαφνικά γιά τήν ἄλλη ζωή κατά 
τό θεϊκό Θέλημα ἀφήνει κενό δυσαναπλήρωτο στή λει-
τουργία τοῦ Μοναστηριοῦ μας.  

Ἄς ἔχει ἀνάπαυση ἡ μακαρία ψυχή της ! Ἀμήν   
 

——— §§§ ———
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Ἀνακοινώνεται ὅτι μετά τήν εἰς Κύριον 
ἐκδημία τῆς Καθηγουμένης τῆς Ἱερᾶς 
Μονῆς Ἁγίου Παντελεήμονος Χρυ-
σοκάστρου μακαριστῆς γερόντισσας 

Λυδίας, ἡ ἀδελφότητα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς σήμερα 
Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2021, μέ τίς εὐχές 
καί εὐλογίες τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου 
μας κ. Χρυσοστόμου καί τοῦ Γέροντος τῆς 
Ἱερᾶς Μονῆς, Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμ. π. 
Φιλίππου Ἀβραμίδη, προέβη στήν ἐκλογή γιά 
τήν ἀνάδειξη τῆς νέας Ἡγουμένης σύμφωνα 
μέ τόν ἐσωτερικό κανονισμό τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 
ἐκλέγοντας τήν μοναχή Προδρόμη νέα Κα-
θηγουμένη. 

Ἡ νέα γερόντισσα τῆς Μονῆς Προδρόμη 
(κατά κόσμον Ἰωάννα Πουλοπούλου) κατά-
γεται ἀπό τό Χρυσοκάστρο Καβάλας. Γεννή-
θηκε στό Μόντρεαλ τοῦ Καναδᾶ στίς 1 Ἰουλίου 
1976. Ἀπό τά παιδικά της χρόνια ἀγάπησε 
τόν Χριστό, τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί 
ἀποφάσισε στήν ἡλικία τῶν 20 ἐτῶν νά ἀκο-
λουθήσει τήν μοναχική πολιτεία στήν ἐν λόγῳ 
Ἱερά Μονή. Μετά ἀπό δοκιμασία 4 ἐτῶν, 

στίς 12 Δεκεμβρίου 1999 ἐνδύθηκε τό τίμιο 
ράσο ἀπό τόν Γέροντα τῆς Μονῆς π. Φίλιππο 
Ἀβραμίδη. Διακρίνεται γιά τήν θερμή πίστη 
της πρός τόν Θεό, τήν ταπείνωση, τήν ἁπλό-
τητα στήν συμπεριφορά πρός ὅλους τούς 
ἀνθρώπους καί τήν θεάρεστη διακονία της 
στό Μοναστηριακό Ἀναλόγιο, ὡς γνώστης 
τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς, διδαχθείσα ἀπό 
τόν κατά σάρκα πατέρα της καί  μακαριστό 
ἐκλεκτό Πρωτοψάλτη Γεώργιο Πουλόπουλο 
καί μετέπειτα, ἀπό τόν Μουσικολογιώτατο, 
σημερινό Γέροντα τῆς Ἀδελφότητος τῶν Δα-
νιηλαίων Ἁγ. Ὄρους π. Δανιήλ. Τέλος, ἄξιο 
ἐπισήμανσης εἶναι τό γεγονός ὅτι ἡ Ἀδελφή 
Προδρόμη, οὔτε εἶχε θέσει ὑποψηφιότητα, 
οὖτε  ψήφισε τόν ἑαυτό της στήν διαδικασία 
ἐκλογῆς νέας Καθηγουμένης, ἵνα πληρωθῆ 
τό ρηθέν ὑπό τοῦ Κυρίου μας «ὁ ταπεινῶν 
ἑαυτόν ὑψωθήσεται»! 

Ἡ ἡμερομηνία τῆς ἐνθρόνισης τῆς νέας 
Ἡγουμένης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Παντε-
λεήμονος Χρυσοκάστρου γερόντισσας Προ-
δρόμης θά ἀνακοινωθεῖ ἐν εὐθέτω χρόνω.
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Kατά τόν μήνα 
Νοέμβριον  2020 
ὁ Σεβασμιώτατος 

Μητροπολίτης μας 
κ. Χρυσόστομος:  

 
Ἐλειτούργησε καί ὡμίλησε: 
Τήν 1ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου 

Ἀθανασίου Πλατανοτόπου, ὅπου μετά 
τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ἐχει-
ροθέτησεν εἰς Ἀρχιμανδρίτην τόν Ἐφη-

μέριον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ π. Νεόφυτον 
Βαχαρέλην καί εὐχαρίστησεν τόν συν-
ταξιοδοτηθέντα Ἐφημέριον -Ἱεροδι-
δάσκαλον π. Παντελεήμονα Μποσνα-
κίδην ἐκφράσας τήν εὐαρέσκειαν αὐτοῦ 
διά τό μέχρι τοῦδε σημαντικόν πνευ-
ματικόν του ἔργον. 

 
Ἐλειτούργησε: 
Τήν 13ην, 15ην, 21ην, 22αν , 29ην καί 

30ην ὡς ἁπλός Ἱερεύς, ἄνευ Διακόνου, 
εἰς τό Μητροπολιτικόν Παρεκκλήσιον 
λόγω τῶν περιοριστικῶν μέτρων τῆς 
Πολιτείας ἐξ αἰτίας τῆς πανδημίας τοῦ 
κορωνοϊοῦ, συμπαραστατούμενος ὑπό 
τοῦ Πρωτοσυγκέλλου του. 

 
Ἐτέλεσε: 
Τήν 12ην τόν Ἑσπερινόν τοῦ Προ-

στάτου του ἱεροῦ Χρυσοστόμου εἰς τό 
Παρεκκλήσιον τοῦ Μητροπολιτικοῦ 
Οἴκου. 

 
Παρέστη: 
Τήν 9ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῆς 

Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ἀφάλωνος 
Μυτιλήνης εἰς τήν Ἐξόδιον Ἀκολου-
θίαν τῆς πολυκλαύστου ἀνεψιᾶς του 
Μαρίας Τζαμτζῆ, ἡ ὁποία εἰς νεαράν 
ἡλικίαν ἄφησε τά τοῦ ματαίου τούτου 
κόσμου τήν 7ην τοῦ αὐτοῦ μηνός εἰς τό 
401 Νοσοκομεῖον Ἀθηνῶν καί μετέβη 
εἰς τά οὐράνια δώματα, ζήσασα ζωήν 
πνευματικήν καί εὐάρεστον τῶ Κυρίω. 
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Τήν ἐξόδιον 
αὐτῆς ἀκο-
λουθίαν ἐτέ-

λεσεν ὁ ἐπιχώ-
ριος Σεβασμιώτα-

τος Μητροπολίτης Μυ-
τιλήνης κ.κ. Ἰάκωβος, ὁμιλήσας μετ’ 
ἄκρας συγκινήσεως παραμυθητικῶς. 
 
 
Kατά τόν μήνα Δεκέμβριον  2020 ὁ 
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. 
Χρυσόστομος:  
 

Ἐλειτούργησε: 
Τήν 6ην, 13ην, 15ην, 20ην, 25ην και 

27ην εἰς τό Μητροπολιτικόν Παρεκ-
κλήσιον ἱερατικῶς. 

Ἐτέλεσε: 
Τήν 7ην Τρισάγιον ἐπί τοῦ Τάφου 

τοῦ Προκατόχου του Κυροῦ Ἀμβοσίου 
εἰς Νέαν Πέραμον. 

 
Προσέφερε: 
Δεκαέξι (16) ὑποτροφίες εἰς φοι-

τητάς τῆς Μητροπόλεως ποσοῦ ὀκτώ 
χιλιάδων (8.000,00) εὐρώ.  

 
Βοήθησε: 
Μέσω τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου 

Ταμείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, τοῦ 
Κοινωνικοῦ Παντοπωλείου, τοῦ Κοι-
νωνικοῦ Φαρμακείου καί τῆς Τράπεζας 
Ἀγάπης ἀναξιοπαθοῦντας, ἀνέργους 
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καί δοκιμαζομένους ἀδελφούς μας 
καθ’ ὅλην την διάρκειαν τοῦ ἔτους. 
 
 
Kατά τόν μήνα Ἰανουάριον 2021 ὁ Σε-
βασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. 
Χρυσόστομος:  
 

Ἐλειτούργησε καί ὡμίλησε: 
Τήν 1ην εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱερόν 

Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου καί προ-
έστη τῆς Δοξολογίας ἐπί τῶ Νέω Ἔτει, 
τήν 6ην ἐπί τῆ ἑορτῆ τῶν  Θεοφανείων 
εἰς τόν ἴδιον Ἱερόν Ναόν, ὅπου και 
ἐτέλεσεν τόν Μεγάλον Ἁγιασμόν. 

 
Ἐλειτούργησε: 
Τήν 3ην, 10ην, 17ην, 24ην και 31ην εἰς 

τό Μητροπολιτικόν Παρεκκλήσιον. 
 
Προήδρευσε: 
Τήν 15ην συνεδριάσεως τῆς Παπα-

χρηστιδείου Βιβλιοθήκης Ἐλευθερου-
πόλεως μέσω διαδικτύου. 
 
 
Kατά τόν μήνα  Φεβρουάριον 2021 ὁ 
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. 
Χρυσόστομος:  
 

Ἐλειτούργησε: 
Τήν 7ην, 14ην, 21ην και 28ην εἰς τό 

Μητροπολιτικόν Παρεκκλήσιον. 

 
Ἐτέλεσε: 
Τήν 10ην εἰς τήν Ἱεράν 

Μονήν Ἁγίου Παντελεήμο-
νος Χρυσοκάστρου τρισάγιον 
ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς Ἡγουμένης 
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Λυδίας καί τῆς Μο-
ναχῆς Μακρίνης. 

 
Προήδρευσε: 
Τήν 10ην διαδικτυακῆς συνεδριά-

σεως τῆς Παπαχρηστιδείου Βιβλιοθή-
κης Ἐλευθερουπόλεως.




