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ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ

Πρὸς  

Τὸν Ἱερὸν Κλῆρον καὶ τὸν εὐσεβῆ λαὸν 

Τῆς καθ’ ἡμᾶς θεοσώστου Μητροπόλεως 

 

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί καί Πατέρες 

Χριστός ἀνέστη! 
Ὅλοι μαζί, Κλῆρος καί λαός, μικροί 

καί μεγάλοι, ἄς τιμήσουμε, ὅπως ἁρμό-
ζει στούς Ὀρθοδόξους χριστιανούς, τήν 
κορυφαία καί περιπόθητη ἑορτή τῆς 
Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας. Ὅπως 
κήρυττε ὁ χρυσός στή γλώσσα Ἰωάν-

νης «Ἰδού γάρ ἡμῖν παραγέγονεν ἡ 
 ποθεινή καί σωτήριος ἑορτή, ἡ ἀνα -
στάσιμος ἡμέρα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ 
Χριστοῦ, ἡ τῆς εἰρήνης ὑπόθε σις, ἡ τῆς 
καταλλαγῆς ἀφορμή, ἡ τῶν πο λέμων 
ἀναίρεσις, ἡ τοῦ θανάτου  κα  τά λυσις, ἡ 
τοῦ διαβόλου ἥττα». Ἄς ἠ  ρε   μή     σουμε τή 
ψυχή μας ἀπό τήν ἀνησυχία καί τή 
θλίψη τῆς γνωστῆς μας πανανθρώπινης 
πανδημίας καί ἄς ζήσουμε λίγες στιγ-
μές ἔστω γαλήνης καί πνευματικῆς 
ἀγαλλίασης. Ἰδίως ὅσοι δοκιμάσαμε τό 
φαρμάκι τοῦ πόνου ἀπό τήν ἀποδημία 
στούς οὐρανούς προσφιλῶν προσώπων 
καί πολυαγαπημένων. 

Μάλιστα γι’ αὐτούς τούς ἀνθρώ-
πους ἤ πιό σωστά γιά ὅλη τήν ἀνθρω-
πότητα πού δοκιμάζει καί θά συνεχίζει 
νά δοκιμάζει τά βέλη τά φαρμακερά 
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ἀπό τήν ἀκένωτη φαρέτρα τοῦ θανά-
του, προορίζεται κυρίως ἡ ἑορτή τοῦ 
Πάσχα. Εἴδατε πῶς τοποθετήθηκε ὁ 
ἱερός Χρυσόστομος, πού θυμηθήκαμε 
στήν ἀρχή τοῦ λόγου μας; Ἡ Ἀνά-
σταση τοῦ Χριστοῦ, εἶπε, φέρνει στήν 
καρδιά μας τήν πραγματική εἰρήνη. Ἡ 
Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ ἔφερε στόν 
κόσμο τόν ταραγμένο τήν κατάλυση, 
τήν ἐξολόθρευση τοῦ θανάτου καί τήν 
ἥττα τοῦ πρώτου αἴτιου τοῦ θανάτου, 
τοῦ διαβόλου. Καί ὅλα αὐτά φυσικά 
μᾶς ξαναθυμίζουν τόν χαρμόσυνο καί 
ἐνθουσιώδη λόγο τοῦ Ἀποστόλου Παύ-
λου: «Ποῦ σου, θάνατε, τό κέντρον; ποῦ 
σου, ἅδη, τό νῖκος;» (Α΄ Κορ. 15,55). 

Μέ τέτοιες σκέψεις, πού πηγάζουν 
ἀπό τήν πίστη μας, πού δανειζόμαστε 
ἀπό τούς ἁγίους Πατέρες καί Διδασκά-
λους τῆς Ἐκκλησίας μας, ἄς ἑορτά-
σουμε ἐφέτος τό Πάσχα. Μέ τήν 
παρήγορη πίστη μας, μέ τήν αὔρα τοῦ 
Ἁγίου Πνεύματος ἄς ἀποδιώξουμε μα-
κρυά ἀπό τό πνεῦμα καί τήν καρδιά 
μας τά σύννεφα τοῦ πόνου πού τήν 
σκιάζουν. Ἄς μή ξεχνοῦμε, ὅτι ὁ πόνος 

δέν πρόκειται νά ἐξαφανισθεῖ ἀπό τή 
ζωή μας. Μᾶς τό βεβαίωσε ὁ ἴδιος ὁ 
Κύριός μας. «Ἐν τῷ κόσμω, εἶπε, θλί-
ψιν ἕξετε...» (Ἰωάν.16,33). Μᾶς διαβε-
βαίωσε ὅμως στηρίζοντάς μας, ὅτι θά 
εἶναι γιά πάντα μαζί μας, ἐφόσον Τόν 
πιστεύουμε, ἐφόσον Τόν ἀγαποῦμε, 
ἐφόσον Τόν ἐπιζητοῦμε. «Μεθ’ ἡμῶν 
εἰμί πάσας τάς ἡμέρας τῆς ζωῆς ἡμῶν» 
(Ματθ.28.20). Ἑπομένως  θέλουμε 
λίγη χαρά, λίγη ἀναψυχή, θέλουμε κου-
ράγιο καί δύναμη καί ἀπαντοχή στίς 
δοκιμασίες μας; Ἄς αὐξάνει κάθε 
ἡμέρα ἡ πίστη μας. Ἄς μετανοοῦμε καί 
ἄς εἴμαστε πάντοτε στόν στίβο τῆς 
ἀρετῆς γιά τόν καλόν ἀγώνα. Μόνο 
τότε ἡ ζωή μας θά ἔχει γιά πάντα κάτι 
ἀπό τή χαρά, ἀπό τή γλυκύτητα, ἀπό 
τήν ὀμορφιά τοῦ Πάσχα. 

Ἐφέτος γιορτάζοντας καί πάλι ἕνα 
διαφορετικό Πάσχα αὐτό τό μήνυμα ἄς 
ἀνοίξουμε τήν καρδιά μας καί ἄς τό φυ-
λάξουμε στά βάθη της. Αὐτό εὔχομαι 
ἀπό τή ψυχή μου εἰς ἑαυτούς καί ἀλλή-
λους. Γένοιτο!  

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΥΓΙΕΙΝΑ ΚΑΙ ΕΥΦΡΟΣΥΝΑ 

Παντοτινός εὐχέτης σας 

† Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
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ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ

Ὑπὸ τοῦ Πρωτ/ρου Ἀθανασίου Παπαδάκη 
Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου 

 Ζώντας μὲ τὴν ἀπόγευση τῶν ἑορτῶν 
τῆς 25ης Μαρτίου, ὅπου πολλὰ εἴδαμε, 

πολλὰ ἀκούσαμε, πολλὰ γευθήκαμε, θε-
τικά: ἡ ἔπαρσις τοῦ Ἐθνικοῦ φρονήματος 
τῶν Ἑλλήνων, ἡ παρουσίασις τῶν Ἐθνικῶν 
συμβόλων τῆς Ἐπαναστάσεως μὲ προ-
εξάρχον τὸ λάβαρο τῆς Ἁγίας Λαύρας καὶ 
ὅλες τὶς σημαῖες, μὲ βασικὸ σύμβολο τὸν 
Τίμιο Σταυρό, μὲ τὴ λεβέντικη παρουσία 
τοῦ στρατοῦ μας καὶ τὸ συμβολικὸ βάδισμα 
τῶν εὐζώνων καὶ μὲ τὸ μήνυμα ποὺ κατῆλθε 
ἀπὸ τοὺς αἰθέρες τοῦ πιλότου σμηναγοῦ 
τῶν F 16. 

Ἀρνητικά: ἡ ἀπουσία τῆς Ἐκκλησίας 
καὶ ἡ ἐλάχιστη ἀναφορά της στὸ ἔργο τῆς 
ἐπαναστάσεως, στὸ ὁποῖο ὑπῆρξε πρω-
τεργάτης μὲ τὴν θυσία 11 Πατριαρχῶν, 
100 Ἀρχιερέων καὶ 6.000 Ἱερέων.  

Ἑστιάζουμε ὅμως στὴν παρούσα δη-
μοσίευση στὰ δεινά, τὰ ὁποῖα ἐπέφερε ὁ 
τουρκικὸς ζυγὸς καὶ τὸ τονίζω αὐτὸ ἰδιαι-
τέρως, διότι ὅλοι μιλοῦσαν μὲ τὸν γενικὸ 
τίτλο Ὀθωμανικὴ σκλαβιὰ καὶ ὄχι τουρ-
κική. 

Οἱ περισσότεροι πίνακες τῆς Ἐθνικῆς 
πινακοθήκης, τοὺς ὁποίους καὶ εἶδαν οἱ 
ὑψηλοὶ ἐπισκέπτες ἔχουν θέματα παρμένα 

ἀπὸ τὴ ζωή, τὰ δεινοπαθήματα, τὶς νίκες 
καὶ ἧττες, τὶς ναυμαχίες τῶν ραγιάδων 
τῆς περιόδου τῆς σκλαβιᾶς, μὲ προεξάρ-
χουσα τὴν Ἐκκλησία διὰ τῶν σεπτῶν καὶ 
ἡρωϊκῶν της μορφῶν. 

Στέκομαι σ’ ἕνα πίνακα «τ’ ἀρραβω-
νιάσματα». Σ’ ἕνα σπίτι, πανάθλιο, ὁ πα -
πὰς μ’ ἕνα σκοῦφο καὶ ἕνα ἀπέριττο τρα-
πεζάκι, δύο οἰκογένειες τῶν ραγιάδων 
ἔνθεν καὶ ἔνθεν καὶ δύο παιδάκια ἡλικίας 
8 μὲ 10 ἐτῶν νὰ τὰ παντρεύουν. Γιατί 
αὐτό; Γιὰ νὰ ἀποφύγουν τὸ φρικτὸ παιδο-
μάζωμα. Αὐτὸ ποὺ ξερρίζωνε τ’ ἀγοράκια 
ἀπὸ τὶς ἀγκαλιὲς τῶν γονέων τους γιὰ νὰ 
τὰ κάνουν φανατικοὺς γενίτσαρους, πού 
ἅρπαζε τὰ κοριτσάκια ἀπὸ τὴ θαλπωρὴ 
τῆς σκλάβας οἰκογένειας γιὰ νὰ πωληθοῦν 
στὰ παζάρια τῆς Πόλης καὶ τῆς Ἀλεξάν-
δρειας καὶ νὰ εἶναι σκλάβες στὰ χαρέμια 
τῆς Ἀνατολῆς. Γι’ αὐτὸ καὶ στὰ δημοτικά 
μας τραγούδια τὰ ἔλουζαν, τὰ χτένιζαν 
στ’ ἄστρι καὶ τὸ φεγγάρι. Γι’ αὐτὸ ὁ βάρδος 
τῆς Θράκης μας, ὁ Γεώργιος Βιζυηνός, 
στὸ διήγημά του «τὸ μόνον τῆς ζωῆς μου 
ταξίδιον» περιγράφει ἀφ’ ἑνὸς μὲν μέχρι 
τὸ ξύπνημα τῆς ἐφηβικῆς ἡλικίας τὸ κοινὸ 
ντύσιμο ἀγοριῶν καὶ κοριτσιῶν, ἀφ’ ἑτέρου 
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τὸ κλείσιμο τῶν παιδιῶν μέσα στοὺς 
τοίχους τῆς αὐλῆς τους μὴ τυχὸν καὶ μάτι 
βέβηλο καὶ βλοσυρὸ τὰ δεῖ καὶ τ’ ἁρπάξει 
καὶ τὰ καταχωνιάσει στὰ ἄντρα τῆς σκλα-
βιᾶς. Καὶ πιὸ ἦταν τὸ ταξίδι του; λίγα 
μέτρα ἀπὸ τὸ σπίτι του στὸν ἀντικρινὸ 
λόφο τῆς Βιζύης. 

Ἀναρίθμητα τὰ δράματα στὶς ἑλληνικὲς 
οἰκογένειες ἀκόμη καὶ τὸ ντύσιμο τοῦ 
σκλάβου ἔπρεπε νὰ διαφέρει ἀπὸ τὸ ντύσιμο 
τοῦ κατακτητῆ, ἀκόμα καὶ τὸ χρῶμα ἀπὸ 
τὸ φέσι ἢ τὸ σαρίκι. Δουλεία ἀβάστακτη, 
φόροι ἀσήκωτοι, καταφρόνια ἀλγεινή. 

Μία νύχτα στὸ Γαλάτσι, στὴν ἐκκλησιὰ 
τῆς Ἁγίας Γλυκερίας, στὸν φρεσκοσκαμ-
μένο τάφο ἑνὸς γραικοῦ συναντῶνται τρία 
παιδιά: ἕνας Γραικός, ἕνας Γενίτσαρος 
καὶ ἕνας Βενετσιάνος. Καὶ ὅταν τὸ καθένα 
βγάνει τὸ γιαταγάνι του καὶ εἶναι ἕτοιμο 
νὰ ὁρμήξει στὸ ἄλλο γιὰ τὴ βεβήλωση 
τοῦ πατρικοῦ τάφου τότε μὲ ἄφατο πόνο 
καὶ μὲ κρουνοὺς δακρύων παίρνουν τὸ 
μήνυμα ἀπὸ τὸν τάφο τοῦ πατέρα, ἁρπά-
χτηκαν ἀπὸ τὴν ἀγκαλιὰ του τὸ ἕνα ἀπ’ 
τοὺς Βενετοὺς τ’ ἄλλο ἀπὸ τοὺς Τούρκους 
καὶ μὲ ἀναφιλητὰ κλαῖνε γιὰ τὸ ποὺ κα-
τάντησαν καὶ μᾶς θυμίζουν τὴ θλίψη τῶν 
Γραικῶν, ὅταν γεννιόταν ἕνα παιδί: «ἄϊντε 
καὶ γεννήθηκε ἀκόμα ἕνας σκλάβος». 

Γι’ αὐτὸ ὁ πρωτεργάτης καὶ σπορέας 
τῆς Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας ὁ Ἅγιος 
Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, ὁ ὁποῖος κυριολεκτικὰ 
ὄργωσε πολλὲς μάλιστα φορὲς τὴν ἑνιαία 
Θράκη, Μακεδονία, Ἤπειρο, Θεσσαλία, 
Στερεὰ καὶ Νησιὰ ἔλεγε μὲ πόνο: Βλέπω 
ἐξισλαμισμοὺς ὁλόκληρων χωριῶν καὶ πό-
λεων, βλέπω παιδιὰ ἀβάπτιστα, ζευγάρια 

δίχως ἱερολογία γάμου, θανάτους δίχως 
διάβασμα, χιλιάδες ἀκοινώνητους, ζώντας 
μέσα στὸ σκοτάδι τῆς ἀμάθειας καὶ λέγω 
εἰς τὸν κόσμον κάμετε σχολεῖα διὰ νὰ 
μανθάνουσι τὰ παιδιὰ τὰ πρῶτα γράμματα 
καὶ τὴν ἱστορία τους, οἱ πλούσιοι παραγ-
γείλατε κολυμβῆθρες γιὰ νὰ βαπτίζονται 
τὰ παιδιά σας καὶ ἔτσι αὐτὸς ἔσπειρε 
πρῶτα καὶ μὲ τὶς προφητεῖες του τὸ σπόρο 
τῆς ἐλευθερίας στὸ σκλαβωμένο Γένος. 

Οἱ Ἐκκλησίες μας ἔγιναν τζαμιὰ καὶ 
μόλις τὸ 1750 ἐπετράπη μὲ ὅρους ἡ ἀνέ-
γερσις Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν. Γι’ αὐτὸ 
καὶ βλέπουμε σὲ πολλὰ ντόπια χωριὰ τῆς 
Μητροπόλεώς μας οἱ Ναοὶ τῆς ἐποχῆς 
ἐκείνης νὰ εἶναι ὑπόσκαπτοι, γιὰ νὰ κερ-
δίζουν ὕψος ἔσκαβαν βάθος, ὅπως ὁ Ἅγιος 
Νικόλαος στὴν Ἐλευθερούπολη, οἱ Ἱεροὶ 
Ναοὶ Ἁγίου Γεωργίου Φτέρης καὶ Παλαι-
οχωρίου κ. ἄ. 

Συνεχίζουμε μ’ ἕνα συγκινητικὸ γε-
γονὸς ποὺ ἀναφέρεται μὲν στὴ πολύπαθη 
Θράκη μας, ἀλλὰ ἦταν συνηθισμένο σ’ 
ὅλο τὸ χῶρο τοῦ σκλαβωμένου Γένους 
μας.  

Ραγιάς, ἔπειτα ἀπὸ δυσβάστακτη φο-
ρολογία καὶ ἀφοῦ προηγουμένως τοῦ ἅρπα-
ξαν οἱ Τοῦρκοι τὸν Γιωργή του καὶ τὸν 
ἔκαναν Γενίτσαρο πηγαίνει στὸ παζάρι 
τὴν κόρη του γιὰ νὰ ξεχρεώσει τὸ δυσβά-
στακτο χρέος του. Εἶχε ἄλλα τρία παιδιά. 
Λεβέντης Τοῦρκος ξεπεζεύει. Μία παρά-
ξενη ἕλξη τὸν ὠθεῖ πρὸς τὴν κόρη. Τὴν 
ἀγοράζει. Μὲ σπαραγμὸ καρδιᾶς ἀποχω-
ρίζεται ἀπὸ τὴν ἀγκαλιὰ τοῦ πατέρα καὶ 
ὁδηγεῖται στὸ κονάκι τοῦ Τούρκου. Ξάφνου 
βλέπει στὸ λαιμὸ της μία ἐλιὰ καὶ τότε 



ἔκπληκτος καὶ ἀπορριμμένος τὴ ρωτᾶ: 
Κόρη θυμᾶμαι πὼς μικρὸς στὸ σπίτι τῶν 
γονιῶν μου εἶχα ἀδελφούλα ὄμορφη καὶ 
τρισχαριτωμένη καὶ ἡ μάνα μας τὴν 
ἔλουζε τὸ Σάββατο τὸ βράδυ καὶ πάντα 
ἐκαμάρωνε γιὰ δυὸ μικρὲς ἐλίτσες ποὺ 
εἴχαμε στὸ σβέρκο μας ἐγὼ καὶ ἡ Λενιώ 
μας. Πές μου πιὸ εἶναι τὸ γένος σου καὶ 
πιὰ ἡ φαμελιά σου; Νέε, στὸ σπίτι εἴχαμε 
καμάρι μας μεγάλο τὸ Γιωργὴ τὸ λεβέντη 
μας πού τὸν ἅρπαξαν οἱ Τοῦρκοι, τὸν 
χάσαμε, μᾶς ἔλειψε δὲν ξέρουμε ποῦ 
εἶναι; Καὶ ἐκεῖνος πέφτει μὲ καημὸ πάνω 
στὴν ἀγκαλιά της. Λενιώ μου, ἀδελφούλα 
μου ἐγὼ εἶμαι ὁ Γιωργής σου ποὺ μ’ 
ἅρπαξαν ἀπὸ μικρὸ οἱ Τοῦρκοι καὶ μὲ 
κάναν Γενίτσαρο, μὰ πάντοτε θυμώμουνα 
τὰ χρόνια τὰ φτωχικὰ ποὺ ἔζησα στὸ 
ὄμορφο σπιτικό μας. 

Τὴν πῆρε τὴν ἐγύρισε ἀμέσως στὸ 
χωριό τους, ἀγκαλιαστήκαν ὅλοι τους 
καὶ ὁ Γιωργὴς τοὺς λέει, πάρτε τὴν 
ὄμορφη Λενιώ, πάρτε καὶ μύρια γρόσια 
καὶ πάντα νὰ γνωρίζετε πώς ὁ Γιωργὴς 
ὑπάρχει καὶ θἆναι πάντα πλάϊ σας γιὰ νὰ 
σᾶς βοηθάει καὶ τίποτε δὲν ἔσβησε μέσα 
ἀπὸ τὴν ψυχή του, οὔτε ἡ πρώτη  πίστη 
του, οὔτε καὶ ἡ γενιά του. 

Νὰ λοιπὸν ἕνα ἀπὸ τὰ συγκλονιστι-
κότερα δράματα τῆς φυλῆς μας, ἕνα ἀπὸ 
τὰ ἀναρίθμητα τραγικὰ γεγονότα, τὰ 
ὁποῖα διεκτραγωδοῦν τὰ δεινοπαθήματα 
τοῦ Γένους μας καὶ ἐπειδὴ δὲν εἶναι δυ-
νατὸν σὲ μία καὶ μόνο ἐργασία νὰ τελει-
ώσουν μέσα στὰ πλαίσια τοῦ εἰκοσιένα 
θὰ συνεχίσουμε τὴν περιγραφή τους γιὰ 
τὴν ἀφύπνιση τοῦ Γένους μας στὸν λή-
θαργο τὸν ὁποῖο βρίσκεται.    Πληροφορίες‐ Παραγγελίες: 

Βιβλιοπωλεῖο Ἱ. Μ. Ἐλευθερουπόλεως 
Ἀρχιμ. Κύριλλος Ποτηρένιας, 
Τηλέφωνο: 25920‐23011
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Πρὸς  
Τὸν Ἱερὸν Κλῆρον καὶ τὸν εὐσεβῆ λαὸν 
Τῆς καθ’ ἡμᾶς θεοσώστου Μητροπόλεως 
 

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί καί Πατέρες 

Ἀνέτειλε καί πάλι μέ τή Χάρη τοῦ Θεοῦ 
στόν ὁρίζοντα τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ 

ἔτους ἡ πλέον σεβάσμια ἡμέρα του, ἡ 
Ἁγία καί Μεγάλη Παρασκευή. Πῶς ὅμως 
μᾶς βρῆκε; Ὄχι ὅπως ἄλλοτε μέ τήν καρ-
διά μας πλημμυρισμένη μέ ἔντονα θρη-
σκευτικά αἰσθήματα, πού πηγαίναμε 
στούς ναούς μας νά προσκυνήσουμε τόν 
ἀνθοστόλιστο Ἐπιτάφιο, νά ἀκολουθή-
σουμε στή λαμπρή καί μεγαλοπρεπῆ λιτα-
νεία του, νά ἑτοιμασθοῦμε γιά τήν ἑορτή 
τοῦ Πάσχα. 

Ἐφέτος τά θρησκευτικά μας αἰσθή-
ματα σκιάζονται καί πάλι ἀπό τήν ἀγωνία 
καί τή θλίψη τῆς ἀναπάντεχης ἀπό πέρυσι 
φοβερῆς πανδημίας. Οἱ κινήσεις μας πε-
ριορισμένες, τά πρόσωπά μας καλυμμένα, 
μόνιμο τό σφίξιμο στήν καρδιά. Ἀλλά ἄς 
ποῦμε ὡς πιστοί χριστιανοί: «Εἴη τό 
Ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον..!». Μπορεῖ ἡ 
ψυχική μας θλίψη νά μᾶς φέρει πιό κοντά 
στό Πάθος τοῦ Κυρίου μας, τό Ὁποῖο 
μόνο Ἕνας Υἱός Θεοῦ θά εἶχε τή δύναμη 

νά τό ἀντέξει. Τόσο ἀνυπόφορο γιά τίς 
σωματικές καί ψυχικές δυνάμεις τοῦ 
ἀνθρώπου ἦταν ὁ ἑκούσιος θάνατος τοῦ 
Χριστοῦ ἐπί τοῦ σταυροῦ. Καί ναί μέν, 
σύμφωνα μέ τόν ἱερό Χρυσόστομο «ἑορ-
τήν ἄγομεν σήμερον καί πανήγυριν· ὁ γάρ 
Δεσπότης ὁ ἡμέτερος ἐπί τοῦ σταυροῦ τυγ-
χάνει τοῖς ἥλοις πεπαρμένος». Διότι ὁ 
Σταυρός ὑπῆρξε γιά τόν Κύριό μας ἡ 
ὑπερκόσμια δόξα καί τιμή, ἀλλά παράλ-
ληλα δέν πρέπει νά λησμονοῦμε, ὅτι ὅλα 
αὐτά τά φρικτά καί ἐπώδυνα, πού ἑορτά-
ζουμε, τά  ὑπέμεινε μέ ἀφάνταστη ὑπο-
μονή ὁ Κύριός μας γιά τίς ἁμαρτίες μας. 
«Οὗτος τάς ἁμαρτίας ἡμῶν φέρει καί περί 
ἡμῶν ὀδυνᾶται» θά προαναγγείλει ἀπό 
αἰῶνες πρίν ὁ Προφήτης Ἠσαίας. Δηλαδή 
πονᾶ καί ὑποφέρει γιά τίς δικές μας ἁμαρ-
τίες. 

Ἡ διαφορετική, λοιπόν, ἐφέτος ψυ-
χολογική μας διάθεση κατά τήν ἁγία αὐτή 
καί μεγάλη γιά τούς Ὀρθοδόξους ἡμέρα ἄς 
γίνει ἡ αἰτία νά ἔλθουμε μέ τήν καρδιά 
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ὅλοι μας πιό κοντά στό ἑκούσιο Πάθος 
τοῦ Σταυροῦ καί νά σκεφθοῦμε τήν αἰτία 
καί τοῦ δικοῦ Του Ἀχράντου Πάθους καί 
τῶν δικῶν μας μιαρῶν παθῶν. Δηλαδή τήν 
ἁμαρτία. Καί ἀφοῦ τό βλέμμα μας σήμερα 
εἶναι εὐλαβικά στραμμένο στόν Ἐσταυ-
ρωμένο, ἄς προσέξουμε ἐκείνη τή μορφή 
δίπλα Του, πού μᾶς ἔγινε τόσο συμπαθής, 
δηλαδή τοῦ εὐγνώμονος καί μετανοήσαν-
τος ληστοῦ. Καί νά πάρουμε τήν ἀπόφαση 
ὅσοι ἀκόμη καθυστεροῦμε νά τόν μιμη-
θοῦμε. Ποῦ νά μιμηθοῦμε  ἐμεῖς τόν 
ληστή ἐπί τοῦ σταυροῦ;  Στήν ἐξομολό-
γησή του! Ἐξομολόγηση ἦταν ἡ θερμή 
του παράκληση, ὅταν ἔσβηνε στό σταυρό 
του  ψελλίζοντας «Μνήσθητί μου, Κύριε, 
ὅταν ἔλθης ἐν τή βασιλεία Σου!». Τήν ἐξο-
μολόγησή μας, ὅσοι ἀκόμη τήν ἀνα -

βάλλουμε, συνιστᾶ ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ 
Χρυ σό στομος, ὁ θερμουργός κήρυκας τοῦ 
Σταυροῦ καί τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου 
μας: «Βλέπεις, μᾶς κηρύττει, πόσο ἰσχύει 
ἡ ἐξομολόγηση, ἀκόμη καί ἐπάνω στό 
σταυρό; Ἀκούγοντας αὐτά, ἀγαπητέ μου, 
ποτέ νά μή ἀπελπισθεῖς, ἀλλά σκεπτόμε-
νος τό ἀνυπολόγιστο μέγεθος τῆς ἀγάπης 
τοῦ Θεοῦ γιά τόν ἄνθρωπο, μήν ἀργεῖς νά 
διορθώσεις τά σφάλματά σου. Ἐάν ἐπάνω 
στό σταυρό τό ληστή τόν ἀξίωσε τέτοιας 
ἀνυπολόγιστης δόξας, πολύ περισσότερο 
ἐμᾶς, ἐάν θελήσουμε νά ἐξομολογηθοῦμε 
τίς ἁμαρτίες μας. Ἑπομένως γιά νά ἀπο-
λαύσουμε καί ἐμεῖς τή φιλανθρωπία Του 
ἄς μή ντραποῦμε νά ἐξομολογηθοῦμε τίς 
ἁμαρτίες μας. Δέν μπορεῖτε νά φαντα-
σθεῖτε πόση ἀξία, τί δύναμη ἔχει ἡ ἐξομο-
λόγηση. Δέν βλέπετε τό ληστή, πού μετά 
τήν ἐξομολόγησή του βρῆκε ἀνοικτό τόν 
Παράδεισο; Δέν βλέπετε πού μόλις ἐξομο-
λογήθηκε, βρῆκε τό θάρρος, ἕνας ληστής, 
νά ζητήσει τή βασιλεία;» (Εἰς τόν σταυ-
ρόν). 

Εἴθε, ἀγαπητοί ἀδελφοί, νά ἀκού-
σουμε τή φωνή τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ 
Χρυσοστόμου καί νά μιμηθοῦμε τό ληστή 
σπεύδοντας στό ἱερό ἐξομολογητήριο. 
Μήν ἀμφιβάλλετε ὅτι τοῦτο θά ἀποτελέ-
σει τά καλλίτερα, τά πιό εὐώδη ἄνθη στά 
πόδια τοῦ Ἐσταυρωμένου. Ἀμήν. Καλό 
Πάσχα!  

 
 

Διάπυρος εὐχέτης σας 

† Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 
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Ἄννα Κόλτσιου‐Νικήτα 
Καθηγήτρια Τµήµατος Θεολογίας Α.Π.Θ. 

 

 
 
 

(Ἰω 19,25) 
 

 
 
 
 

Ἡ  λιτή σκηνή τῆς παρουσίας τῆς Μη‐
τέρας τοῦ Χριστοῦ στό Σταυρό, λί‐

γο πρίν τό «τετέλεσται», ὅπως αὐτή πα‐
ραδίδεται στό Κατά Ἰωάννην εὐαγγέ‐
λιο, ἀποτέλεσε πηγή ἔµπνευσης γιά τή 
δηµιουργία µίας πλούσιας γραµµατει‐
ακῆς παράδοσης: πλῆθος πεζῶν καί 
ποιητικῶν κειµένων ἐπιχειροῦν νά 
ἀποτυπώσουν ἤ νά ἑρµηνεύσουν, µέ 
ἰδιαίτερο  κάθε φορά τρόπο, τό µέγεθος 
τοῦ πόνου τῆς Παναγίας ‐ µάνας µπρο‐
στά στό θάνατο τοῦ Χριστοῦ. Ἡ Πανα‐
γία εἶναι ἡ µάνα πού θρηνεῖ τό θάνατο 
ὄχι ἁπλά  του Υἱοῦ ἀλλά καί τοῦ Θεοῦ 
της. Αὐτή ἡ διπλή ὀδύνη τῆς Θεοτόκου 
εἶναι πράγµατι ἀσύλληπτη: µηδὲν ὅµοι‐
ον ἄλγος ἀνθρώποις γενέσθαι, σηµει‐
ώνει ο Νικόλαος Καβάσιλας1. Ἡ Πανα‐
γία βρίσκεται µπροστά στό ὑπερλόγο 
µυστήριο τοῦ Ἐσταυρωµένου Υἱοῦ της, 

διά τοῦ θανάτου τοῦ ὁποίου θά νικηθεῖ 
ὁ ἴδιος ὁ θάνατος, θά κατακρηµνιστοῦν 
οἴ πύλες τοῦ Ἅδη.  

Ἡ βιβλική σκηνή  
Στό βιβλικό κείµενο ὁ Ἰωάννης, εἶναι 

ὁ µόνος ἀπό τούς εὐαγγελιστές ὁ 
ὁποῖος κάνει λόγο γιά τήν παρουσία 
τῆς Μητέρας τοῦ Χριστοῦ παρά τῷ 
Σταυρῶ, ἐνῶ γιά τήν καρτερία πού ἐπέ‐
δειξε ἡ Παναγία πρίν καί µετά τό σταυ‐
ρό, ὅπως χαρακτηριστικά σηµειώνει ὁ 
Γεώργιος Νικοµηδείας, «οὔτ΄ αὐτὸς οὔτ΄ 
ἕτερος τῶν Εὐαγγελιστῶν τρανώτερον 
µέµνηται»2.  
Παραθέτουµε τό κείµενο τοῦ Ἰωάν‐

νη: 
εἱστήκεισαν δὲ παρὰ τῷ σταυρῷ τοῦ ᾿Ιη‐
σοῦ ἡ µήτηρ αὐτοῦ καὶ ἡ ἀδελφὴ τῆς 
µητρὸς αὐτοῦ, Μαρία ἡ τοῦ Κλωπᾶ καὶ 
Μαρία ἡ Μαγδαληνή.  ᾿Ιησοῦς οὖν ἰδὼν 
τὴν µητέρα καὶ τὸν µαθητὴν παρεστῶτα 
ὃν ἠγάπα, λέγει τῇ µητρὶ αὐτοῦ· γύναι, 
ἴδε ὁ υἱός σου. εἶτα λέγει τῷ µαθητῇ· ἰδοὺ 
ἡ µήτηρ σου. 

1 Νικολάου Καβάσιλα, Εἰς τὴν Πάνδοξον Κοίµησιν τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡµῶν καὶ παναχράντου 
Θεοτόκου 10, ἔκδ. Π. Νέλλα, Νικολάου Καβάσιλα, Ἡ θεοµήτωρ. Τρεῖς θεοµητορικές Ὁµιλίες, 
Ἀθήνα  1974, σ. 210.
2 Στόν λόγο του  Εἰς τὸ Εἱστήκεσαν παρὰ τῷ σταυρῷ: Μόνης µέντοι τῆς παρὰ τῷ Σταυρῷ παραστά‐
σεως τῆς Μητρός ὁ θεσπέσιος οὗτος µέµνηται θεολόγος, τῆς δὲ πρὸ αὐτοῦ καὶ τῆς µετ΄ αὐτὸν καρ‐
τερίας αὐτῆς.
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Ὅπως διαπιστώνουµε, ἡ ἰωάννεια 
βιβλική ἀναφορά περιορίζεται περι‐
γραφικά σέ ἕνα στατικό ρῆµα, τό ρῆµα 
«εἰστήκεισαν»,   ἐνῶ  λεκτικά  στήν ἀ ‐
πο στροφή τοῦ Χριστοῦ πρός τή µητέρα 
του: «γύναι, ἴδε ὁ υἱός σου». Αὐτός εἶναι 
ὁ µόνος λόγος πού ἀπευθύνει ὁ Χριστός 
στή Θεοτόκο κατά τή διάρκεια τοῦ πά‐
θους. Στό ὑπόλοιπο βιβλικό κείµενο 
διασώζεται ἕνας µόνο προτρεπτικός‐
παραµυθητικός λόγος, πού ἀπευθύνει 
ὁ Χριστός στίς γυναῖκες  αἳ καὶ ἐκόπτον‐
το καὶ ἐθρήνουν περὶ αὐτόν, τήν ὥρα 
πού ὁ ἴδιος βάδιζε πρός τόν Γολγοθά:  
Θυγατέρες Ἱερουσαλήµ, µὴ κλαίετε ἐπ΄ 
ἐµέ, πλὴν ἐφ΄ ἑαυτὰς κλαίετε καὶ ἐπὶ τὰ 
τέκνα ὑµῶν3. 

Ἡ θεώρηση τῆς πατερικῆς  
καί ἀπόκρυφης γραµµατείας 
Στήν ἐκκλησιαστική γραµµατεία 

τῶν πρώτων αἰώνων  σέ Ὁµιλίες καί 
Ἑρµηνευτικά Ὑποµνήµατα, τά ὁποῖα 
ἀναφέρονται στά Πάθη καί ὅπου ὑπάρ‐
χουν ἀναφορές τῆς παρουσίας τῆς Πα‐
ναγίας στή Σταύρωση, ἐντοπίζονται 
ἀναφορές στήν ὀδύνη καί τόν πόνο τῆς 
Παναγίας, πού ἔχουν ἕνα χαρακτήρα 
µᾶλλον συγκρατηµένο, ὅσον ἀφορᾶ τίς 
ἐξωτερικές ἐκφράσεις καί ἐκδηλώσεις 
τοῦ πόνου.  
Ὁ Κύριλλος Ἀλεξανδρείας συµπλη‐

ρώνει ἀβίαστα τήν περιγραφή. Ὁ εὐαγ‐
γελιστής, γράφει,  παρουσιάζει νά πα‐
ρίστανται δίπλα σταυρό ἡ µητέρα του 
καί οἴ ἄλλες γυναῖκες, πού «εἶναι ὁλο‐
φάνερο ὅτι ἔκλαιγαν»4. 
Ἀργότερα, τόν 9ο αἰώνα στόν Γεώρ‐

γιο Νικοµηδείας καί στήν Ὁµιλία του 
Εἰς τὸ Εἱστήκεσαν παρὰ τῷ σταυρῷ συ‐
ναντοῦµε µία ἐκτενῆ περιγραφή τῆς 

παρουσίας τῆς Παναγίας στό πάθος. Ἡ 
Παναγία, παρουσιάζεται νά ἀκολουθεῖ 
σταθερά τόν Χριστό στή δίκη, στήν πο‐
ρεία πρός τό Γολγοθά, στή σταύρωση. 
Παραµερίζοντας µέ κάθε τρόπο αὐ ‐
τούς πού ἦταν ὁλόγυρα καταφέρνει νά 
ἀγγίξει τόν σταυρό καί νά φιλήσει τά 
πόδια τοῦ γιοῦ της. Θρηνεῖ τόν ἄδικο 
θάνατο, τήν ἀχαριστία τῶν ἀνθρώπων, 
καλεῖ τή φύση νά θρηνήσει µαζί της, 
ἀλλά στό τέλος κατευοδώνει τόν Δε‐
σπότη καί ἀγαπηµένο τῆς γιό στήν πο‐
ρεία του πρός τή δόξα γιά τή σωτηρία 
τῶν ἀνθρώπων, ζητώντας µόνο ἕναν 
παρηγορητικό τελευταῖο λόγο. Καί ἡ 
ἀπάντηση τοῦ Χριστοῦ εἶναι γεµάτη 
ἀγάπη καί µέριµνα. Μία σειρά ἀπό 
ἀντιθέσεις, ἐρωτήσεις, ἐκτενής  διάλο‐
γος, καθώς καί ἡ συµµετοχή τῆς φύσης 
στό πάθος δηµιουργοῦν ἕνα ἔντονα 
συγκινησιακό κλίµα.  
Ὅσον ἀφορᾶ τήν ἀπόκρυφη γραµ‐

µατεία, στό κείµενο τοῦ Νικοδήµου ἡ 
περιγραφή τῆς ὀδύνης τῆς Παναγίας 
ἐπεκτείνεται ἐπίσης καί στήν πορεία 
πρός τό Γολγοθά, ἀλλά καί µετά τή 
σταύρωση. Ἡ Παναγία φέρεται νά πέ‐
φτει λιπόθυµη βλέποντας τό Χριστό 
ἐπάνω στό Σταυρό.  
Ἡ Θεοτόκος ἰδοῦσα αὐτὸν ὀλιγοψύχισε 
καὶ ἔπεσεν ἐξ ὀπίσω  εἰς τὴν γῆν… ἀφ΄ οὗ 
δὲ ἀνέπνευσεν καὶ ἠγέρθη, ἐβόησε φωνῇ 

µεγάλῃ λέγουσα: 
Υἱέ µου, ποῦ τὸ κάλλος ἔδυ τῆς µορφῆς 
σου; … Καὶ ταῦτα λέγουσα κατέξαινε 
µετὰ τῶν ὀνύχων τὸ πρόσωπον αὐτῆς 

καὶ ἔτυπτεν τὸ στῆθος. 
Ὁ µονόλογός της χαρακτηρίζεται 

ἀπό ἔντονο λυρισµό καί προσοµοιάζει 
µέ τόν ἐπιτάφιο θρῆνο, ἐνῶ ἡ περιγρα‐

3 Λουκ. 23, 27 κἑξ. 
4 Ἑρµηνεία εἰς τὸ κατὰ Ἰωάννην Εὐαγγέλιον 12, PG 74, 661Β.
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φική ἀποτύπωση τῶν θρηνητικῶν της 
ἐκδηλώσεων φέρει ἔντονα στοιχεῖα 
ὀδύνης καί σπαραγµοῦ. 
Ἀξιοσηµείωτο εἶναι τό  µοτίβο τῆς 

ἀποστροφῆς στό Σταυρό νά κλίνει 
πρός τό µέρος της γιά νά ἀγκαλιάσει 
καί νά φιλήσει τόν Υἱό της5: 
Ἡ δὲ ἔκλαιεν µεγάλως…Καὶ πρὸς τὸν 

Σταυρὸν ἀφορῶσα ἔλεγε:   
              Κλῖνον, σταυρέ,  ἵνα περιλαβοῦσα 
τὸν Υἱόν µου καταφιλήσω.  
Οἴ ὑπερβολικές ἐκδηλώσεις τῆς ὀδύ‐

νης ὁδηγοῦν στήν ἀποµάκρυνσή της 
ἀπό τόν τόπο τῆς Σταύρωσης, ἕνα ἄλλο 
ἐπίσης µοτίβο τῶν θρήνων τῆς Πανα‐
γίας. 
Ἡ ὑµνογραφία τῆς Μ. Ἑβδοµάδος 
Η απεικόνιση της σκηνής παρὰ τῷ 

Σταυρῷ εντάσσεται στην υµνογραφία 
που ακούµε το εσπέρας της Μ. Πέµ‐
πτης και επενδύεται  αρµονικά µε τον 
αντιφωνικό χαρακτήρα τοῦ µέλους τῆς 
ἡµέρας. Ἡ σκηνή ἀπαντᾶται σε τρία 
σηµεία. 
Ι. Στό ΙΕ΄ ἀντίφωνο, µετά τό Σήµερον 

κρεµᾶται ἐπὶ ξύλου, καί ἐνῶ ὁ Ἐσταυ‐
ρωµένος ἔχει τοποθετηθεῖ στό κέντρο 
τῆς ἐκκλησίας, στά βλέµµατα τῶν 
πιστῶν, πού ἔχουν ὑψωθεῖ στόν Ἐσταυ‐
ρωµένο, εἶναι σάν νά προστίθεται καί 
τό βλέµµα τῆς Μητέρας τοῦ Χριστοῦ, 
τήν ὥρα πού ψάλλεται τό τροπάριο:  
Ὁρῶσά σε κρεµάµενον, Χριστέ, ἡ σὲ 
κυήσασα, ἀνεβόα· Τί τὸ ξένον, ὃ ὁρῶ, 
µυστήριον, Υἱέ µου; πῶς ἐπὶ ξύλου 

θνῄσκεις σαρκὶ πηγνύµενος, ζωῆς χορη‐
γέ; 

 

Ἡ ἀπορία τῆς Θεοτόκου στή θέα τοῦ 
Ἐσταυρωµένου ἀνακαλεῖ τήν ἀντίστοι‐
χη ἀπορία τοῦ ὑµνογράφου στόν Εἱρµό 
τῆς ἔνατης Ὠδῆς τῶν Χριστουγέννων6. 
Ἡ πρώτη λέξη τοῦ ἀντιφώνου δηλώνει 
τήν Παναγία, πού εἶναι ἐκείνη ἡ ὁποία 
ἔφερε στή ζωή τόν Χριστό, ἐνῶ ἡ τελευ‐
ταία φράση δηλώνει τόν ἴδιο τόν χορη‐
γό της ζωῆς. Ἔτσι ὁ θάνατος µοιάζει νά 
ἔχει ἤδη ἡττηθεῖ, καθώς ἐγκιβωτίζεται 
τεχνηέντως µέσα στήν ἴδια τή ζωή. 
 
ΙΙ.   Ἡ εἰκόνα τῆς Παναγίας πού ἀτε‐

νίζει τόν Ἐσταυρωµένο ἐπανέρχεται 
µετά τό ὄγδοο Εὐαγγέλιο.   
Τὸν δι᾿ ἡµᾶς σταυρωθέντα δεῦτε πάντες 

ὑµνήσωµεν,  
αὐτὸν γὰρ κατεῖδε Μαρία ἐπὶ ξύλου καὶ 

ἔλεγεν·  
«Εἰ καὶ σταυρὸν ὑποµένεις, σὺ ὑπάρχεις 

ὁ υἱὸς καὶ Θεός µου». 
Ἡ σκηνή ἐκπέµπει ἕνα ἦθος καρτε‐

ρικότητας πού πηγάζει ἀπό τήν ἀνα‐
γνώριση τῆς διπλῆς ἰδιότητας τοῦ Χρι‐
στοῦ ἀπό τή Μητέρα του: σὺ ὑπάρχεις ὁ 
υἱὸς καὶ θεός µου. 
Καί ἐνῶ ἡ ἐκδήλωση τῆς ὀδύνης ἐνώ‐

πιον σταυροῦ φαίνεται νά ἀπουσιάζει, 
ὁ οἶκος πού ἀκολουθεῖ ἀµέσως µετά 
αἴφνης κλιµακώνει καί κορυφώνει τήν 
ἔνταση τῆς σκηνῆς: 
Τὸν ἴδιον ἄρνα ἡ ἀµνὰς θεωροῦσα πρὸς 
σφαγὴν ἑλκόµενον ἠκολούθει Μαρία 

τρυχοµένη µεθ’ ἑτέρων γυναικῶν ταῦτα 
βοῶσα· Ποῦ πορεύῃ, τέκνον; τίνος χάριν 
τὸν ταχὺν δρόµον τελεῖς; µὴ ἕτερος 
γάµος πάλιν ἐστὶν ἐν Κανᾷ κἀκεῖ νῦν 
σπεύδεις, ἵνα ἐξ ὕδατος αὐτοῖς οἶνον 
ποιήσης; συνέλθω σοι, τέκνον, ἢ µείνω 

5 Ἡ δεύτερη διασκευή τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Νικοδήµου εἶναι γνωστή ὡς  Διήγησις περὶ τοῦ πάθους 
τοῦ Κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ (Acta Pilati) σέ τρία χειρόγραφα ὄχι παλαιότερά του 15ου αἰώνα. 
6 Μυστήριον ξένον ὁρῶ καὶ παράδοξον.
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σοι µᾶλλον; δός µοι λόγον, Λόγε· µὴ 
σιγῶν παρέλθῃς µε, ὁ ἁγνὴν τηρήσας µε· 
σὺ γὰρ ὑπάρχεις ὁ υἱὸς καὶ θεός µου. 

 
Ἡ συγκλονιστική εἰσαγωγική παρα‐

βολική εἰκόνα τοῦ τροπαρίου αὐτοῦ καί 
ὁ καταιγιστικός χαρακτήρας τῶν ἐρω‐
τήσεων, πού ἡ Παναγία ἀπευθύνει 
στόν ἑλκόµενον ἐπί σφαγήν Υἱόν της, 
µαζί µέ τή σταθερά ἐπωδό τῆς ἀναγνώ‐
ρισης τοῦ Υἱοῦ καί Θεοῦ, συνιστοῦν ἕνα 
ἀπό τά ἐξοχότερα κείµενα τοῦ Ρωµα‐
νοῦ τοῦ Μελωδοῦ, ἀπό τόν ὁποῖο καί 
προέρχονται. Πρόκειται γιά τό προοί‐
µιο καί τόν πρῶτο Οἶκο ἀπό τό Κοντά‐
κιο τοῦ Ρωµανοῦ τοῦ Μελωδοῦ Εἰς τὸ 
Πάθος τοῦ Κυρίου καὶ εἰς τὸν Θρῆνον τῆς 
Θεοτόκου. 
Ὁ Ρωµανός στό Κοντάκιο αὐτό ἐπι‐

νοεῖ ἕνα δραµατικό σκηνικό συµφύρον‐
τας καί ἀνατρέποντας ποιητικῇ ἀδείᾳ 
δύο βιβλικές σκηνές: τή σκηνή ἀπό τόν 
εὐαγγελιστή Λουκᾶ στό δρόµο πρός 
τόν Γολγοθά, ὅπου ἠκολούθει δὲ αὐτῷ 
πολὺ πλῆθος τοῦ λαοῦ καὶ γυναικῶν, αἳ 
καὶ ἐκόπτοντο καὶ ἐθρήνουν αὐτόν7, καί 
τή µεταγενέστερη χρονικά σκηνή τοῦ 
εὐαγγελιστῆ Ἰωάννη,  ὅπου ὁ Χριστός 
ἔχει ἤδη ἀναρτηθεῖ στό σταυρό καί κά‐
τω ἀπό τό σταυρό στέκεται ἡ µητέρα 
του καί ἡ Μαρία ἡ Μαγδαληνή καί στήν 
ὁποία βέβαια δέν γίνεται κανένας λό‐
γος γιά θρῆνο.  Ἀφορµώµενος ἀπό τά 
δύο αὐτά βιβλικά χωρία ὁ ὑµνογράφος 
δηµιουργεῖ µία µοναδική δραµατική 
σκηνή, ὅπου ὁ πόνος τῆς µητέρας συµ‐
πλέκεται µέ τή Χριστολογία, ὅπου ἡ λο‐
γική ἀγωνίζεται νά συλλάβει τό µέγα 
µυστήριο ἑνός θανάτου πού εἶναι ἡ πη‐
γή τῆς ζωῆς καί τῆς σωτηρίας τοῦ γέ‐
νους τῶν ἀνθρώπων. Στό ὑµνογραφικό 
αὐτό κείµενο ἐντοπίζονται τρεῖς, καθο‐

ριστικές γιά τήν γραµµατειακή ἐξέλι‐
ξη, λογοτεχνικές συµβάσεις: ἡ σκηνή 
µετατοπίζεται χρονικά καί τοπικά στό 
δρόµο πρός τόν Γολγοθά, κυριαρχεῖ καί 
πρωταγωνιστεῖ ἡ µορφή τῆς ὀλοφυρό‐
µενης Παναγίας καί τή θέση τῆς σύντο‐
µης βιβλικῆς ἀποστροφῆς τοῦ Χριστοῦ 
Γύναι, ἰδοὺ ὁ Υἱός σου παίρνει ἕνας ἐκτε‐
νής δραµατικός διάλογος  µέ ἔντονο 
θεολογικό χαρακτήρα. Ἡ τολµηρή 
πρωτοτυπία τοῦ Ρωµανοῦ ἔγκειται στό 
ὅτι ἡ Παναγία δέν κλαίει τόν Ἐσταυρω‐
µένο, ἀλλά θρηνεῖ καί ἀρνεῖται νά ἀπο‐
δεχτεῖ τή µοίρα του στό δρόµο πρός τόν 
Γολγοθά. 
Πρόκειται γιά  ἕναν ἐξαιρετικό ἀγώ‐

να λόγων ἀνάµεσα στήν Παναγία καί 
τόν Χριστό, ὁ ὁποῖος ἀνακαλεῖ τόν ἀγώ‐
να λόγων τῆς ἀρχαίας τραγωδίας. Ὁ 
Χριστός ἐπιχειρεῖ νά πείσει τή µητέρα 
του γιά τήν ἀναγκαιότητα τῆς σταυ‐
ρικῆς του θυσίας, ἐνῶ ἐκείνη φαίνεται 
νά ἀδυνατεῖ ἀρχικά νά κατανοήσει τή 
θεολογική ἐπιχειρηµατολογία. Ἡ δρα‐
µατική ἔνταση τοῦ διαλόγου κλιµακώ‐
νεται µέσα ἀπό τή σταδιακή ἐπίγνωση 
καί συνειδητοποίηση ὅτι ἡ Σταύρωση 
εἶναι ἀναγκαία.  
Αὐτή ἡ τολµηρή πρωτοτυπία καί 

ὑπέρβαση τοῦ Ρωµανοῦ ἰσορροπεῖ σέ 
µία παλίντονη ἁρµονία, καθώς ἀπό τή 
µία φαίνεται νά προτάσσει τόν ἀνθρώ‐
πινο πόνο τῆς µητέρας Παναγίας, µέ 
τήν προσφώνηση Υἱέ µου, πού ἐπανέρ‐
χεται   συνεχῶς, καί ἀπό τήν ἄλλη δια‐
τρανώνει τή συνύπαρξη τῆς θείας καί 
ἀνθρώπινης φύσης τοῦ Χριστοῦ, µέσα 
ἀπό τήν ἐπωδό σὺ γὰρ ὑπάρχεις ὁ Υἱὸς 
καὶ Θεός µου, πού ἐπαναλαµβάνεται 
στό τέλος κάθε στροφῆς. Ἐν τέλει ὁ 
ἀγώνας λόγων στό δρόµο πρός τό 
σταυ ρό  καί µπροστά στό σταυρό µετα‐

7 Λκ. 23,27.
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τρέπεται σέ ἕναν ἀγώνα ἀνάµεσα στήν 
µητρική ἀγάπη τῆς Παναγίας γιά τό 
γιό της καί τήν θεϊκή ἀγάπη τοῦ Χρι‐
στοῦ γιά ὅλο τόν κόσµο. Θριαµβεύει ἡ 
δύναµη τῆς θεϊκῆς ἀγάπης8.  
ΙΙΙ. Ἡ τρίτη κορυφαία στιγµή τῆς 

ὑµνογραφικῆς ἀπόδοσης τῆς σκηνῆς 
τῆς Παναγίας παρά τῷ Σταυρῶ εἶναι 
τά δύο σταυροθεοτοκία τοῦ Λέοντα  Στ΄ 
τοῦ Σοφοῦ, πού ἐντάσσονται στό συγ‐
κρότηµα τῶν ἔξι Ἀποστίχων, τά ὁποία 
ἀκολουθοῦν µετά τό ΙΑ΄ εὐαγγέλιο καί 
οὐσιαστικά εἶναι ἡ τελευταία µεγάλη 
ὑµνογραφική σύνθεση τῆς ἀκολουθίας 
τῆς Μ. Πέµπτης.  

Σήµερον σὲ θεωροῦσα ἡ ἄµεµπτος 
Παρθένος ἐν σταυρῷ, Λόγε, ἀναρτώµε‐
νον, ὀδυροµένη µητρῷα σπλάγχνα, 
ἐτέτρωτο τὴν καρδίαν πικρῶς· καὶ 

στενάζουσα ὀδυνηρῶς ἐκ βάθους ψυχῆς 
παρειὰς σὺν θριξὶ καταξαίνουσα κα‐
τετρύχετο· διὸ καὶ τὸ στῆθος τύπτουσα 

ἀνέκραζε γοερῶς·  

καί 
Ἐπὶ ξύλου βλέπουσα κρεµάµενον, 
Χριστέ, σὲ τὸν πάντων Κτίστην καὶ 
Θεόν, ἡ σὲ ἀσπόρως τεκοῦσα ἐβόα 

πικρῶς· Υἱέ µου, ποῦ τὸ κάλλος ἔδυ τῆς 
µορφῆς σου; οὐ φέρω καθορᾶν σε ἀδίκως 
σταυρούµενον· σπεῦσον οὖν ἀνάστηθι, 
ὅπως ἴδω κἀγὼ σοῦ τὴν ἐκ νεκρῶν 

τριήµερον ἐξανάστασιν. 
Ὁ ὑµνογράφος δηµιούργησε ἕναν 

ἀνεπανάληπτο πίνακα τοῦ ἄφατου µη‐
τρικοῦ πόνου τῆς Παρθένου, πού βλέ‐
πει τόν ἀναµάρτητο Υἱό της νά ὑψώνε‐
ται στό Σταυρό. Μέ τόν περιγραφικό 
λόγο στήν ἀρχή, δανεισµένο ἀπό τήν 
ἀπόκρυφη γραµµατεία, εἶναι σάν νά 
ζωγραφίζει ἀνάγλυφα µπροστά στούς 

πιστούς τήν εἰκόνα µίας µοιρολογή‐
τρας, πού σπαράζει τά σωθικά τους ὁ 
πόνος. Ὁ θαυµάσιος µονόλογος µέ τό 
ρητορικό ἐρωτηµατικό ὕφος  προετοι‐
µάζει τούς πιστούς γιά  τίς ὑψηλότατες 
ποιητικές συλλήψεις τοῦ ἐπιτάφιου 
θρήνου, ἐνῶ ἡ ἀριστοτεχνική καί ἀνα‐
πάντεχη συναισθηµατική ἀνατροπή 
στό τέλος ἔρχεται νά ἐντάξει τό θρῆνο  
στήν ἀναστάσιµη προοπτική: σπεῦσον 
οὖν ἀνάστηθι, ὅπως ἴδω κἀγὼ σοῦ τὴν ἐκ 
νεκρῶν τριήµερον ἐξανάστασιν. 

Συµπερασµατικά 
  Ἡ ἀποτύπωση τῆς σκηνῆς  παρὰ τῷ 

σταυρῷ βρῆκε τή λυρικότερη ἔκφρασή 
της στήν ὑµνογραφία τῆς Μ. Ἑβδοµά‐
δος. Ἡ ὑµνογραφική ἀποτύπωση τῆς 
δραµατικῆς ἀλλά καί ἀνθρώπινης 
στιγ µῆς τοῦ µητρικοῦ πόνου τῆς 
σκηνῆς τῆς Παναγίας παρὰ τῷ Σταυρῷ 
στίς ἀκολουθίες τῆς Μ. Ἑβδοµάδος  
ἀναδεικνύει τόσο τήν ὑψηλή ποιητική 
ὅσο καί τή βαθιά θεολογική διάσταση 
τοῦ λειτουργικοῦ λόγου. Ὁ ὑµνογρά‐
φος ἀξιοποιώντας τήν εἰκόνα καί τό λό‐
γο παρουσιάζει τήν Παναγία νά ἀτενί‐
ζει τόν Υἱό τῆς ἐπάνω στό σταυρό, νά 
ἀπορεῖ, νά θρηνεῖ καί νά ὀδύρεται, πα‐
ράλληλα ἡ συναισθηµατική αὐτή ἔξαρ‐
ση καί κορύφωση δέν λειτουργεῖ αὐτό‐
νοµα ἀλλά µέ τρόπο πού νά ὑποβάλλει 
τή  σωτηριολογική διάσταση τοῦ πά‐
θους καί τήν ἀναστάσιµη προοπτική. Ὁ 
Χριστός παρὰ τῷ Σταυρῷ χάρισε στήν 
ὀλοφυρόµενη µητέρα του καί δί΄ αὐτῆς 
στίς µητέρες καί τούς πενθοῦντες ὅλου 
του κόσµου τό φάρµακο πού ἀναζη‐
τοῦσε ὁ προχριστιανικός  ἄνθρωπος 
γιά νά ἁπαλύνει τόν πόνο τοῦ θανάτου 
καί αὐτό ἦταν τό µήνυµα τῆς ἀνάστα‐
σης.

8 Θάρσει, µῆτερ, ὅτι πρώτη µὲ ὁρᾷς ἀπὸ τοῦ τάφου, ἔρχοµαι σοὶ δεῖξαι πόσων πόνων τὸν Ἀδὰµ ἐλυ‐
τρωσάµην καὶ πόσους ἱδρῶτας ἔσχον ἕνεκεν αὐτοῦ.
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(8 Ἰανουαρίου 1814 – Αὔγουστος 1826) 
Ἡ ζωή καί τό ἔργο του  

  Α΄ ΜΕΡΟΣ   
Θεοδώρου Λυμπεράκη 
Δικηγόρου-Φιλίστορος 

 

Ὁ Ἐπίσκοπος Ἐλευθερουπόλεως Ἰω -
σήφ, γιός τοῦ Ἀντωνίου Ζαμπέλη, 

γεννήθηκε στή νῆσο Σίκινο, γύρω στά 
1774. Πέραν αὐτοῦ, δέν γνωρίζουμε, πότε 
καί πού σπούδασε, ἀπό ποιόν χειροθετή-
θηκε μοναχός καί ἀπό ποιόν, ἀργότερα, 
χειροτονήθηκε διάκονος καί πρεσβύτε-
ρος.  

Τό 1814 ἔτος ὁ Ἰωσήφ ἀνῆλθε στόν 
θρόνο τῆς Ἐπισκοπῆς Ἐλευθερουπόλεως, 
τήν ὁποία καί ποίμανε, κατά τά δύσκολα 
χρόνια της Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας. Γιά 
τήν παραμονή καί τήν ποιμαντορία του 
στήν Ἐπισκοπή Ἐλευθερουπόλεως δέν 
ὑπάρχουν γραπτά στοιχεῖα, πλήν ὅμως 
εἶναι γνωστό ὅτι αὐτή προκάλεσε τήν 
ὀργή τῆς Ὀθωμανικῆς κυβέρνησης, ὅπως 
θά δοῦμε στή συνέχεια. 

Τόν Αὔγουστο τοῦ 1826, ὁ Ἰωσήφ 
προήχθη στή Μητρόπολη Βιζύης. Σύμ-
φωνα μέ τό ὑπόμνημα τῆς ἐκλογῆς του 
«τῆς ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Βιζύης 
ἀπροστατεύτου διαμεινάσης, ἅτε δή τοῦ 
ἐν αὐτῇ ἀρχιερατεύοντος κύρ Ἰωάσαφ διά 

κανονικῶν ψήφων μετατεθέντος εἰς τόν 
θρόνον τῆς ἁγιωτάτης Μητροπόλεως 
Νύσσης, ἡμεῖς οἱ ἐνδημοῦντες Ἀρχιερεῖς, 
προτροπῇ καί ἀδείᾳ του Παναγιωτάτου 
καί Σεβασμιωτάτου ἡμῶν αὐθέντου καί 
Δεσπότου, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρ-
χου κυρίου κυρίου Χρυσάνθου, συνελ-
θόντες ἐν τῷ Πανσέπτω Πατριαρχικῶ 
Ναῶ τοῦ ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωρ-
γίου τοῦ Τροπαιοφόρου, καί ψήφους 
 κανονικάς προβαλόμενοι, εἰς εὕρεσιν καί 
ἐκλογήν ἀξίου καί ἁρμοδίου προσώπου 
τοῦ ἀναδεξομένου τήν ἀρχιερατι κήν 
 προστασίαν τῆς ἁγιωτάτης αὐτῆς 
 Μη   τρο πόλεως, πρῶτον μέν ἐθέμεθα τόν 
 Θε ο φιλέστατον ἐπίσκοπον ἅγιον Ἐλευ    θε -
ρουπόλεως κύρ Ἰωσήφ, δεύτερον τόν 
Παΐσιον καί τρίτον τόν Δωρόθεον, ὧν καί 
τά ὀνόματα κατεστρώθη ἐν τῷ Ἱερῶ Κώ-
δικι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης 
Ἐκκλησίας, εἰς ἔνδειξιν διηνεκῆ καί πα-
ράστασιν μόνιμον. ˏαωκστ΄ (1826) κατά 
μήνα Αὔγουστον Ἐπινεμήσεως ιδ΄  - Ὁ 
Ἡρακλείας Ἰγνάτιος ἔχων τήν γνώμην 
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τοῦ Γέροντος Ἐφέσου - Ὁ Κυζίκου Ματ-
θαῖος ἔχων τήν γνώμην τοῦ Σεβασμιωτά-
του ἁγίου Δέρκων κυρίου Νικηφόρου - 
Ὁ Ἀμασείας Διονύσιος ἔχων καί τήν γνώ-
μην τοῦ ἁγίου Προύσης - Ὁ Ἰωαννίνων 
Βενέδικτος - Ὁ Ἀγκύρας Ἀγαθάγγελος - 
Ὁ Νέων Πατρών Δοσίθεος - Ὁ Σόφιας 
Ἰωακείμ - Ὁ Σαμακοβίου Ἰγνάτιος» 

Δέν ἔμελλε, ὅμως, νά παραμείνει γιά 
πολύ χρόνο στήν ἀρχαία Μητρόπολη Βι-
ζύης ὁ Ἰωσήφ, διότι, τό Σεπτέμβριο τοῦ 
ἴδιου ἔτους, ἀποστέλλει στό Οἰκουμενικό 
Πατριαρχεῖο τήν ἀκόλουθη παραίτηση, 
γιά λόγους πού δέν γνωρίζουμε, ἀλλά 
εἶναι πολύ πιθανό νά ἔχουν σχέση μέ τήν 
μέχρι τότε ἐθνική δράση του, ἡ ὁποία, 
ἀσφαλῶς, ἀποτελοῦσε πρόκληση γιά 
τούς Ὀθωμανούς, πού δέν μποροῦσαν νά 
δεχθοῦν τήν παρουσία του σέ μία μητρο-
πολιτική ἕδρα, τόσο κοντινή πρός τήν 
πρωτεύουσά τους: «Ἡ ταπεινότης ἡ ἐμή 
διά τῆς παρούσης οἰκειοθελοῦς καί ἀβιά-
στου αὐτῆς παραιτήσεως, δηλοποιεῖ, ὅτι 
αὐθεραίτω γνώμη παραιτοῦμαι τῆς 
Ἐπαρχίας Βιζύης, οὐ μήν δέ καί τῆς 
Ἀρχιερωσύνης μου, ἴνα ἡ ἁγία του Χρι-
στοῦ Ἐκκλησία, φροντίσασα περί αὐτῆς, 
ἀποφασίση πᾶν εἴ τι ἐγκρίνοι ἀναγκαῖον 
καί κατάλληλον, μηδεμίαν σχέσιν καί 
ἀναφοράν ἐχούσης τῆς ἐμῆς ταπεινότη-
τος ἐπ’ αὐτῇ. Δι’ ὁ καί εἰς ἔνδειξιν δέ-
δωκα καί τήν παροῦσαν μου οἰκειοθελῆ 
καί ἀβίαστον παραίτησιν. ἀωκστ’ 1826 
Σεπτεμβρίου κῆ (28)Τ.Σ. Ὁ Πρώην Βι-
ζύης Ἰωσήφ». 

Ἕνα μήνα περίπου μετά τήν παραί-
τηση τοῦ Ἰωσήφ, στόν Ἐπισκοπικό θρό -
νο τῆς χηρεύουσας Ἐπαρχίας Βιζύης 

ἀ πο καθίσταται ὁ πρώην Βιζύης Ἰωάσαφ, 
σύμφωνα μέ τό ἀκόλουθο Ὑπόμνημα 
ἐκλογῆς τοῦ Ἰωσήφ, ὡς Μητροπολίτου 
Νύσσης: «Τῆς ἁγιωτάτης Μητροπόλεως 
Νύσσης ἀπροστατεύτου διαμεινάσης, 
ἅτε δή τοῦ ἐν αὐτῇ ἀρχιερατεύσαντος 
ἀπό μικροῦ, κύρ Ἰωάσαφ, ἀποκαταστα-
θέντος αὔθις καί διαμείναντος ἐν τῇ προ-
τέρα αὐτοῦ Ἐπαρχία Βιζύης, κατά κοινήν 
Συνοδικήν ἀπόφασιν, ἡμεῖς οἱ ἐνδη-
μοῦντες Ἀρχιερεῖς, προτροπῄ καί ἀδείᾳ 
τοῦ Παναγιωτάτου καί Σεβασμιωτάτου 
ἡμῶν αὐθέντου καί Δεσπότου, τοῦ Οἰ -
κουμενικοῦ Πατριάρχου κυρίου κυρίου 
Ἀγαθαγγέλου, συνελθόντες ἐν τῷ Παν-
σέπτω Πατριαρχικῶ ναῶ τοῦ ἁγίου 
 Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τρο παι -
οφόρου, καί ψήφους κανονικάς προβα-
λόμενοι, εἰς εὕρεσιν καί ἐκλογήν ἀξίου 
καί ἁρμοδίου προσώπου, τοῦ ἀναδεξομέ-
νου τήν Ἀρχιερατικήν προστασίαν καί 
ποιμαντικήν ράβδον τῆς ἁγιωτάτης αὐτῆς 
Μητροπόλεως, πρῶτον μέν ἐθέμεθα τόν 
Ἱερώτατον Μητροπολίτην πρώην Βιζύης 
κύρ Ἰωσήφ, δεύτερον δέ τόν Ζαχαρίαν, 
καί τρίτον τόν Νεκτάριον, ὧν καί τά ὀνό-
ματα κατεστρώθη ἐν τῷ Ἱερῶ Κώδικι τῆς 
ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, 
εἰς ἔνδειξιν διηνεκῆ καί παράστασιν μό-
νιμον. Ἐν ἔτει  α̗ωκστ΄/(1826) κατά μήνα 
Ὀκτώβριον, Ἐπινεμήσεως ιε΄ - Ὁ Ἐφέ-
σου Μακάριος - Ὁ Ἡρακλείας Ἰγνάτιος 
- Ὁ Χαλκηδόνος Ζαχαρίας - Ὁ Δέρκων 
Νικηφόρος, ἔχων καί τήν γνώμην τοῦ σε-
βαστοῦ Γέροντος ἁγίου Ἀδριανουπόλεως 
κύρ Γερασίμου – Ὁ  Προύσης Νικόδημος 
– Ὁ Σόφιας Ἰωακείμ». 
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Ὅπως προανέφερα, ἡ ἀρχιερατεῖα 
τοῦ Ἰωσήφ, σύμφωνα μέ τίς πηγές, ἦταν 
πράγματι μαρτυρική, λόγω τοῦ περιορι-
σμοῦ, πού τοῦ εἶχε ἐπιβληθεῖ ἀπό τό 
Ὀθωμανικό καθεστώς καί, μάλιστα, κατά 
τόν καιρό τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστά-
σεως. Πιό συγκεκριμένα, στόν Κώδικα 
Ἀλληλογραφίας τοῦ Ἡρακλείας Ἰγνα-
τίου, (55β 19 Φεβρ. 1828) ἀναφέρονται 
τά ἑξῆς γιά τόν Ἰωσήφ: «Ἔχομεν πλη-
ροφορηθῆ τόν περιορισμόν του, εἰς ὅν 
καί δέν πρέπει νά ταραχθῆ, καθότι δέν 
εἶναι μερικός ἀλλά γενικός...» 

Ὅλ’ αὐτά, λοιπόν, μαζί μέ τίς ἀσθέ-
νειες πού προστέθηκαν, ἀνάγκασαν τόν 
Ἰωσήφ νά συντάξει καί πάλι τήν παραί-
τησή του καί ἀπό τό ἀξίωμα τοῦ Μητρο-
πολίτου Νύσσης: «Διά τοῦ παρόντος μου 
ἰδιοχείρου γράμματος, δηλοποιῶ ὁ ὑπο-
γεγραμμένος ὅτι διά τό γῆρας μου καί τάς 
σωματικάς ἀσθενείας μου μή δυνάμενος 
ἐξοικονομῆσαι εἰς τό ἑξῆς τήν Ἐπαρχίαν 
μου Νύσσαν παραιτοῦμαι αὐτήν οἰκειο-
θελῶς καί ἀπαραβιάστως, ὅπως ἡ τοῦ 
Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία ἀποκατα-
στήση ἄξιον κανονικόν ποιμένα καί ἀρε-
στόν τῶν Χριστιανῶν αὐτῆς, εἰς τό 
ποιμάναι αὐτούς θεοφιλῶς καί θεαρέ-
στως, εἰς νομάς σωτηρίους της Εὐαγγε-
λικῆς χάριτος. Διά τοῦτο δέδωκα καί τό 
παρόν μου βεβαιωτικόν καί ἐνσφράγι-
στον εἰς ἔνδειξιν ἀληθείας,  α̗ωλγ΄ (1833) 
Σεπτεμβρίου ια΄ -  Τ.Σ. Ὁ Πρώην Νύσ-
σης Ἰωσήφ ἀποφαινόμενος βεβαιοί». 
(Κυκλικά στήν σφραγίδα ἦταν γραμμένη 
ἡ φράση: «Ο ΤΑΠΕΙΝΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ 
ΝΥΣΣΗΣ ΙΩΣΗΦ, ἀωκστ’». 

 

Μετά καί ἀπό τήν παραίτησή του 
ἀπό τήν Ἐπισκοπή Νύσσης, ὁ Ἰωσήφ, 
προφανῶς ἐπειδή ἡ παραμονή του στήν 
Ὀθωμανική ἐπικράτεια ἐγκυμονοῦσε σο-
βαρούς κινδύνους, τήν 31η Ἰουλίου τοῦ 
1834, μέσω Θεσσαλονίκης, εἰσῆλθε στήν 
ἐλεύθερη Ἑλλάδα καί μετέβη στή νῆσο 
Σκόπελο, (τότε, ἡ ἐπικοινωνία τῆς Σκο-
πέλου μέ τόν ἔξω κόσμο γινόταν κυρίως 
ἀπό τό λιμάνι τῆς Θεσσαλονίκης), ὅπου 
καί ἐγκαταστάθηκε στήν Ἱερά Μονή Πα-
ναγίας Φανερωμένης, πού ἀποτελοῦσε 
μετόχι τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Διονυσίου τοῦ 
Ἁγίου Ὄρους.  

Εἶναι γνωστό ἀπό τίς πηγές, πώς τόν 
καιρό τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως ἤ 
καί ἀργότερα, ἦλθαν στή Σκόπελο, ὡς 
πάροικοι, κάποιοι Ἀρχιερεῖς, γιά λόγους 
ἀσφαλείας ἤ καί γιά περισσότερη ἡσυχία. 
Πρέπει νά ὑπογραμμιστεῖ ὅτι ἡ Σκόπελος 
δέν ἦταν ἕνα ἀπομονωμένο νησί, ἀλλά 
μία «ναυτική νῆσος», μέ τακτική ἐπικοι-
νωνία μέ τόν κόσμο τῆς στεριᾶς, ἀλλά 
καί μέ μεγάλα λιμάνια τῆς Μεσογείου 
καί τῆς Μαύρης Θάλασσας. Μάλιστα, 
στή Σκόπελο ὑπῆρχε καί Ἑνετικό Ὑπο-
προξενεῖο, παράρτημα τοῦ Προξενείου 
τῆς Μακεδονικῆς πρωτεύουσας. Ὡς ἐκ 
τούτου, εἶχε ἀναπτύξει ἱκανή, οἰκονομική 
καί κοινωνική ζωή, ἡ ὁποία καί φαίνεται 
στά τεκμήρια πού ἔχουν μέχρι σήμερα 
ἀπομείνει: ἀρχοντικά σπίτια καί ἀγροι-
κίες, βαρύτιμα ἔπιπλα καί ρουχισμός, ἡ 
νυφική στολή τοῦ νησιοῦ, πού ἀποδει-
κνύουν τό ὑψηλό, βιοτικό ἐπίπεδό της 
Χώρας τοῦ νησιοῦ.
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Πρόσφατα ἀκούσαμε περί ἀναστολῆς τῶν 
δημοσιονομικῶν κανόνων γιά τίς χῶρες τῆς 
Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης ἰδίως γιά ἐκεῖνες πού 
ἔχουν πληγεῖ περισσότερο ἀπό τήν πανδημία 
ὅπως ἡ Ἑλλάδα, καί μάλιστα μέχρι τό 2021 ! Τί 
σημαίνει ὅμως αὐτή ἡ περιβόητη δημοσιονομική 
«χαλάρωση»;  

Δέν εἶναι λίγοι πού ὑποστηρίζουν πώς ἡ 
πανδημία εὐνοεῖ κατά κάποιον τρόπο τή χώρα 
μας ἀφοῦ μέσα στά πλαίσια αὐτῆς τῆς λεγόμενης 
«χαλάρωσης» δέν ἀποπληρώνει χρέη καί τόκους 
ἐνῶ παράλληλα «ἀποταμιεύει» - γιά νά τό ποῦμε 
ἁπλουστευμένα – κεφάλαια πού μπορεῖ νά δια-
νείμει στούς πολίτες μέ στόχο τήν ἐλάφρυνση 
τῶν ὑποχρεώσεών τους πρός τό κράτος. Ἔτσι 
μπορεῖ κατά κάποιον τρόπο νά αὐτοδιαχειριστεῖ 
μεγάλο μέρος κεφαλαίων πού σέ ἀντίθετη περί-
πτωση θά κατευθυνόταν πρός τούς δανειστές 
μας. Εἶναι ὅμως ἔτσι τά πράγματα;   

Σύμφωνα μέ ἀναλυτές καί οἴκους ἀξιολόγησης, 
ἄν καί αὐτή ἡ παράταση τῆς δημοσιονομικῆς 
εὐελιξίας ἦταν ἀπαραίτητη, ὁρισμένες χῶρες 
διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο ἀπό ἄλλες νά 
ὑποστοῦν μακροχρόνιες «πληγές», ἀκόμα καί 
ὅταν ἡ οἰκονομία ἐπιστρέψει στήν κανονικότητα. 
Τό δίχτυ προστασίας πού παρέχει ἡ Εὐρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα ὅταν πάψει νά ἰσχύει, τότε τό 
ἐπίπεδό του δημόσιου χρέους θά εἶναι αὐξημένο, 
καί στήν περίπτωση τῆς Ἑλλάδας, οἱ ἀβεβαιότητες 
μακροπρόθεσμα παραμένουν. Ακόμα τονίζουν 
πώς ἄν ἡ ἀνάκαμψη δέν εἶναι ἰσχυρή καί τά 
μέτρα «μετρημένα», ὁ «λογαριασμός» γιά τήν 
ἑλληνική οἰκονομία θά εἶναι ὑψηλός ! Ἡ ἐπιδεί-
νωση τοῦ ἰσοζυγίου τοῦ προϋπολογισμοῦ θά 
μποροῦσε νά καταστήσει δυσκολοτερη τήν ἐξυ-
γίανση τοῦ προϋπολογισμοῦ καθώς καί τή 
μείωση τοῦ δημόσιου χρέους πρός τό Ἀκαθάριστο 
Ἐγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ), τά ἑπόμενα χρόνια.. 

Σίγουρα δέν ἀμφισβητεῖ κανείς πώς ἡ διατή-
ρηση τῆς ἀναστολῆς τῶν κανόνων εἶναι ἡ σωστή 
ἐπιλογή σέ αὐτό τό στάδιο, καθώς πρόκειται γιά 
μία πολύ ἀσυνήθιστη κρίση καί ἐπίσης ἡ ἐπιβολή 

μέτρων δημοσιονομικῆς ἐξυγίανσης νωρίτερα, 
θά ἔβλαπτε τήν ἱκανότητα τῶν οἰκονομιῶν νά 
ἀνακάμψουν γρήγορα καί θά μποροῦσε ἀκόμη 
καί νά αὐξήσει τελικά τίς δημοσιονομικές πληγές 
πού θά ἀφήσει ἡ πανδημία, δημιουργώντας 
ἕναν φαῦλο κύκλο περισσότερης λιτότητας καί 
προκαλώντας ἀκόμη μεγαλύτερο χτύπημα στήν 
ἀνάπτυξη. Ἡ ὑποστήριξη στά νοικοκυριά καί 
στίς ἐπιχειρήσεις πρέπει νά εἶναι προσωρινῆς 
φύσεως –διαφορετικά θά μποροῦσε νά δημι-
ουργήσει μόνιμα ὑψηλότερες δαπάνες– καί ἐπί-
σης νά στοχεύει σέ τομεῖς πού πλήττονται ἰδιαί-
τερα ἀπό τήν κρίση. Ὅταν ὅμως ἡ οἰκονομική 
δραστηριότητα ἐπιστρέψει στά πρό COVID ἐπί-
πεδα καί ἡ δημοσιονομική κατάσταση ἔχει ἐπι-
δεινωθεῖ, εἶναι σημαντικό νά ἐφαρμοστεῖ γρήγορα 
μία ἀξιόπιστη μεσοπρόθεσμη στρατηγική δημο-
σιονομικής ἐξυγίανσης. Βέβαια ἄν ἡ κρίση ἔχει 
ὁδηγήσει σέ μόνιμα ὑψηλότερες δαπάνες καί 
χαμηλότερους φόρους (μέσω πιό γενναιόδωρων 
φορολογικῶν πιστώσεων, γιά παράδειγμα), ἡ 
ἀποκατάσταση τῆς βίωσιμότητας τῶν δημόσιων 
οἰκονομικῶν μπορεῖ νά ἀπαιτήσει ὁρισμένα σκλη-
ρά μέτρα δημοσιονομικῆς ἐξυγίανσης πού μπορεῖ 
νά εἶναι δύσκολο νά ἐφαρμοστοῦν, ἄν καί ἡ 
ἑλληνική κυβέρνηση, ἡ ὁποία ἔχει ἄνετη πλει-
οψηφία, μπορεῖ νά τό πράξει πιό εὔκολα σέ 
σχέση μέ ἄλλες χῶρες στήν περιφέρεια τῆς 
Εὐρωζώνης.  

Συνεπῶς οἱ δαπάνες θά πρέπει νά κατευ-
θυνθοῦν σέ τομεῖς τῆς οἰκονομίας πού ἀναμένεται 
νά συνεισφέρουν στήν ἀνάκαμψη. Ἑπομένως, 
ὁ κίνδυνος ἔγκειται στό ὅτι τά μέτρα πού βρί-
σκονται σέ ἐξέλιξη δέν εἶναι μᾶλλον ἀρκετά συγ-
κεκριμένα ἄν καί ἡ χώρα μας εἰσῆλθε στήν κρίση 
ἔπειτα ἀπό χρόνια δημοσιονομικῆς ὑπεραπό-
δοσης πού σέ συνδυασμό μέ τά ὑψηλά ταμειακά 
διαθέσιμά της παρέχουν κάποιο δημοσιονομικό 
χῶρο γιά νά ἀντιμετωπίσει τήν κατάσταση. Οἱ 
κίνδυνοι ὅμως ἀπό μία παρατεταμένη κρίση πα-
ραμένουν καί τό μέλλον θά δείξει τελικά πρός 
τά ποῦ ὁδεύουμε… 

Ἄρθρο τοῦ Οἰκονομολόγου Νικολάου Χατζητριανταφύλλου
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Στό BAVE DENIA 
 
«ΤΗΝ ἑπομένη μέρα, τήν Κυριακή, πα-

ρακολουθήσαμε τήν θεία Λειτουργία στό 
γυναικεῖο Μοναστήρι Bave Denia. Βρίσκεται 
στήν εἴσοδο τοῦ Βελιγραδίου, στόν τομέα 
τῆς νέας πόλεως, καί ἀνήκει στή δικαιοδοσία 
τοῦ Πατριαρχείου ἐπιχορηγούμενο μάλιστα 
ἀπό αὐτό. Ἔχει σύγχρονες ἐγκαταστάσεις 
καί φαίνεται ἀρκετά περιποιημένο. 

Τήν θεία Λει-
τουργία ἐτέλεσε 
ἐδῶ ὁ γνωστός μας 
ἑλληνομαθής Ἱερο-
μόναχος καί Καθη-
γητής τῆς Θεολο-
γικῆς Σχολῆς Βελι-
γραδίου π. Ἀθανά-
σιος Γιέβτιτς, βοη-
θούμενος ἀπό ἕνα 

μεσόκοπο, σεμνό, σχεδόν ἡλικιωμένο Διά-
κονο. Ὁ διάκονος αὐτός, ὅπως ἀργότερα 
μάθαμε, ἐργαζόταν παράλληλα χρόνια σέ 
ἐργοστάσιο, καί τώρα μετά τήν συνταξιοδό-
τησί του ἀφοσιώθηκε ἀποκλειστικά στό ἱερα-
τικό του ἔργο. 
Μετά τήν ἀνάγνωσι τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου 

ὁ π. Ἀθανάσιος ἀπηύθυνε ἀπό τήν ὡραία 
Πύλη, κρατώντας ἐπάνω στό στῆθος του τό 
Εὐαγγέλιο, λίγα λόγια μέ βροντώδη φωνή 
πρός τό ἀραιό ἐκκλησίασμα. Το κήρυγμά 
του στήν Σερβική γλῶσσα δέν μπορέσαμε 

ἀσφαλῶς νά καταλάβουμε. Ἀπό τά πρόσωπα 
ὅμως τῶν ἐκκλησιαζομένων ἐννοήσαμε πόση 
ἐντύπωση εἶχε προκαλέσει. Μάλιστα ἕνας 
ἀπό τός λιγοστούς ἄνδρες τοῦ ἐκκλησιά-
σματος, πού καθόταν μπροστά, κάθε λίγο 
τόν βλέπαμε νά σταυροκοπῆται μέ συγκίνη-
σι. 
Στή θεία Λειτουργία, πού ἄρχισε περίπου 

9 τοπική ὥρα, ὁ λειτουργός π. Ἀθανάσιος 
ἀπήγγειλε πρός χάριν τῶν Ἑλλήνων ἐπι-
σκεπτῶν ἀρκετές ἐκφωνήσεις στήν ἑλληνική, 
καθώς καί στήν Οὐκρανική, πρός χάριν μιᾶς 
πιστῆς χριστιανῆς ἀπό τήν Οὐρκανία, πού 
συμπροσευχόταν μαζί μας στό Bave Denia. 
Ὅταν τελείωσε ἡ Λειτουργία, στό Καθο-

λικό τοῦ Μοναστηριοῦ μέ τίς βυζαντινές 
τοιχογραφίες, περάσαμε οἱ κληρικοί καί ὅλο 
σχεδόν τό ἀραιό ἐκκλησίασμα στήν ἄνετη 
καί ἀρκετά εὐπρεπῆ αἴθουσα ὑποδοχῆς. Ὁ 
π. Ἀθανάσιος μᾶς σύστησε τήν οἰκογένεια 
ἑνός ἀπό τούς πρώτους ζωγράφους τῆς Σερ-
βίας μέ ἀρκετές καί ἐπιτυχημένες ἐκθέσεις 
ἔργων του στό ἐξωτερικό. Ἐπίσης μᾶς πα-
ρουσίασε μία ὁμάδα νέων, πού μέ πολύ σε-
βασμό ἔσκυψαν, πρίν καθήσουν, καί φίλησαν 
τό χέρι μας. Παρόλο πού δέν μπορούσαμε 
νά μποῦμε στήν χαρούμενη συζήτησί τους, 
μέ κάποια διαίσθησι καταλάβαμε ὅτι, ὅλοι 
ὅσοι ἦταν δίπλα μας, ὁ ζωγράφος, ὁ φημι-
σμένος Maitre,  ἡ οἰκογένειά του, μερικές 
ἀπέναντι μας νεαρές κυρίες καί οἱ εὐγενικοί 
νέοι, πού μᾶς χαιρέτησαν, ἀνῆκαν πράγματι 

* Ἀναδημοσιεύουμε ἀπό τό Περιοδ. «Σάλπιγξ Ὀρθοδοξίας, τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Φλωρίνης”, 
ἔτος 1982, τεύχη 161-162-163, τή συνάντηση τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας, τότε Ἀρχιμανδρίτη, μέ 
τούς ἑξῆς διακεκριμένους Ἱεράρχες τῆς Σερβικῆς Ἐκκλησίας πρόσφατα ἀπελθόντας στούς οὐρα-
νούς: τόν πρ. Ἐρζεγοβῖνης Ἀθανάσιο († 4 Μαρτ. 2021), τόν Μητρ. Μαυροβουνίου Ἀμφιλόχιο († 
30 Ὀκτ. 2020), τόν Πατριάρχη Σερβίας (τότε Μητρ. Νίς) Εἰρηναῖο († 20 Νοε. 2020).
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στό μικρό, «τρισόλβιο», ποίμνιο τοῦ Χρι-
στοῦ, στό ὁποῖο μία ἡμέρα θά εὐδοκήσῃ 
ὁ Πατήρ νά δώσῃ κληρονομία ἄφθαρτη 
καί ἀμίαντη τή Βασιλεία του…». 

 
Στήν σκιά τοῦ π. Ἰουστίνου 

 
Π Ο Λ Λ Α 

ἐνδιαφέροντα 
γιά τήν ζωή τοῦ 
π. Ἰουστίνου 
μᾶς εἶπε ὁ κατά 
πάντα ἄξιος διά-
δοχός του στήν 
πνευματική ἐπι-
στασία τῆς γυ-
ναικείας Ἀδελ-

φότητος, ἀξιαγάπητος Ἱερομόναχος καί 
Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Βελι-
γραδίου π. Ἀμφιλόχιος Ράντοβιτς. Μᾶς 
εἶπε γιά τό ξεκίνημα τῆς ἀκαδημαϊκῆς 
καρριέρας τοῦ Γέροντά του, πού ἦταν 
συνδεδεμένο πιό πολύ μέ ζωηρές φιλοσο-
φικές ἀναζητήσεις παρά μέ τήν θεολογία, 
περισσότερο μέ τόν ἀνθρώπινο λόγο παρά 
μέ τόν λόγο τοῦ Θεοῦ. 
Μέ συγκίνησι, θυμόταν ὁ καλός συνο-

μιλητής μας τά λόγια τοῦ πνευματικοῦ 
του πατρός, πού ἔλεγε ὅταν ἀνασκοποῦσε, 
πολύ ἀργότερα, τήν πολυκύμαντη ζωή 
του: «Χριστέ μου, τί θά ἤμουν ἄν δέν μοῦ 
φανέρωνες τό θέλημά σου!». 
Μᾶς ὡδήγησε ἀκόμη ἐπάνω στό μικρό 

διαμέρισμά του, στή βιβλιοθήκη του μέ 
τά φορτωμένα ἀπό πολύγλωσσα βιβλία 
ράφια της, σερβικά, γερμανικά, ἑλληνικά, 
ἀγγλικά κ.λπ. στό γραφεῖο του, μέ τήν 
διαλυμένη ἀπό τήν καθημερινή, πολυ-
χρόνια χρῆσι προσωπική του Καινή Δια-
θήκη, μέ τά μικρά ζωγραφισμένα βότσαλα, 
πού ἔθετε πάνω στά βιβλία πού εἶχε ἀνοι-
κτά μπροστά του, σάν λουλούδια μοσχο-
μύριστα γιά φιλόπονη μέλισσα, μέ τά μι-
σοτελειωμένα χειρόγραφά του. Ὁ σεμνός 
Ἱερομόναχος μᾶς ἔδειξε, βγάζοντάς το 
ἀπό μιά ζελατίνα, τό τελευταῖο του χει-

ρόγραφο, ὅπου καταχωροῦσε τήν ἑρμη-
νεία του στό κατά Ἰωάννην Εὐαγγέλιο. 
Κάπου, σέ μία σελίδα, σταματοῦσε… 
Ἦταν γραμμένο μέ μολύβι, σέ καθαρό, 

ὡραῖο, εὐανάγνωστο χαρακτῆρα. Ἔγραφε 
πάντα μέ μολύβι, γιά νά σβήνη εὔκολα 
ὅ,τι ἔκρινε σκόπιμο νά διορθώση. Μᾶς 
ἔκανε ἐντύπωσι ὁ ὡραῖος, καλλιγραφικός 
γραφικός του χαρακτήρας. 
Κατόπιν μᾶς πῆγε στό δωμάτιο, πού 

ἐπικοινωνούσε μέ τό γραφεῖο καί τήν βι-
βλιοθήκη του. Ἐκει μέσα, στήν κορυφή 
ἑνός ἁπλᾶ στρωμένου κρεββατιοῦ, ἔφεγγε 
ἕνα μικρό καντήλι καί στό μαξιλάρι ἐπάνω 
ἦταν θεμένος ἕνας ξύλινος σταυρός εὐλο-
γίας μαζί μέ ἕνα κομβοσχοίνι. Ἀπέναντι 
ἀπό τό κρεββάτι βρισκόταν μία μικρή 
ντουλάπα, ὅπου διακρίνονταν πίσω ἀπό 
τό τζάμι δύο ἱερατικές στολές. 
Ἦταν ὁ κοιτώνας τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχι-

μανδρίτου. Προχωρήσαμε μέ εὐλάβεια. ὁ 
π. Ἀμφιλόχιος, πιό μπροστά ἀπό μᾶς, 
ἔσκυψε, ἔκανε τρεῖς μετάνοιες καί ἀσπά-
σθηκε τό σταυρό καί τό κομβοσχοίνι. Τόν 
μιμηθήκαμε καί ἐμεῖς. 
Ὅση ὥρα βρισκόμασταν στό ἄδειο πιά 

εἴδους μουσείου διαμέρισμα τοῦ π. Ἰου-
στίνου, ὁ π. Ἀμφιλόχιος ἱκανοποίησε τήν 
εὐσεβῆ περιέργειά μας καί μᾶς ἐξιστόρησε 
πολλά γύρω ἀπό τήν ζωή καί τήν δρᾶσι 
τοῦ Γέροντά του. Μᾶς ἔκαμε λόγο γιά 
τήν ἀγάπη του πρός τούς πατέρες τῆς 
Ἐκκλησίας καί ἰδίως πρός τόν ἱερό Χρυ-
σόστομο. «Καί μόνη ἡ μνήμη τοῦ Χρυσο-
στόμου μέ συντρίβει», συνήθιζε νά λέγῃ 
ὁ ἀοίδιμος Γέροντας. Μάλιστα στό προ-
σωπικό του ἡμερολόγιο, πού βρῆκαν τά 
πνευματικά του παιδιά μετά τήν κοίμησί 
του, μνημονεύει κάποιο «ἄρρητο» περι-
στατικό πού συνέβη ἀνάμεσα στόν ἴδιο 
καί τόν ἱερό Χρυσόστομο, ἕνα βράδυ, 
παραμονή τῆς μνήμης τοῦ μεγάλου Ἱεράρ-
χου. Γι’ αὐτόν ἴσως τόν ἀπόρρητο λόγο, 
ἀφιέρωσε ἀργότερα τό παρεκκλήσι τοῦ 
νέου κτιρίου τοῦ Μοναστηριοῦ στή μνήμη 
τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου. 
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Ἰδιαίτερη, ὅπως ἦταν φυσικό, αἴσθησι 
μᾶς προκάλεσε ἡ πληροφορία τοῦ π. 
Ἀμφιλοχίου, γιά τήν ἐκτίμησι πού ἔτρεφε 
γιά τό πρόσωπο τοῦ Ποιμενάρχου μας, 
Σεβασιμωτάτου Μητροπολίτου Φλωρίνης 
κ. Αὐγουστίνου. Ἀκούγοντας ὁ π. Ἰουστῖ -
νος γά τήν δρᾶσι τοῦ Σεβασμ. Μητρο-
πολίτου μας ἀπό τά πνευματικά του παι-
διά, πού σπούδαζαν στήν Ἀθήνα καί  
παρακολουθοῦσαν ἀπό κοντά τήν ζωή 
τῆς Ἑλληνικῆς Ἐκκλησίας, εἶπε κάποτε: 
«Τέτοιος Ἱεράρχης μᾶς χρειαζόταν 
ἐδῶ...». 

 
Μέ τόν ἐπίσκοπο τοῦ Νίς 

 
ΣΤΑΘΜΕΥ-

ΣΑΜΕ στήν πό -
λι Νίς. Μέ ὁδηγό 
κάποιον ἄνωστό 
μας Κλη ρικό, 
πού τυχαῖα συ-
ναντήσαμε στό 
δρόμο, ἤλθαμε 
στήν κεντρική 
Ὀρθόδοξη ἐκ -
κλησία, ὅπου 

ἀπέναντί της εἴδαμε ἕνα σεμνό καί εὐπρε-
πές οἰκοδόμημα. Ἦταν τό Ἐπισκοπεῖο 
μέ τά γραφεῖα τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἀρχῆς 
καί τήν κατοικία τοῦ Ἐπισκόπου. 
Παρά τό ἀκατάλληλο τῆς ὥρας -θά 

ἦταν περίπου 2 τό μεσημέρι-, μᾶς δέχθηκε 
φιλόφρονα ὁ νέος στήν ἡλικία Ἐπίσκοπος 
Εἰρηναῖος, ἕνας μοντέρνος μᾶλλον (μέ 
τήν καλή ἔννοια), ἔξυπνος, εὐγενής καί 
ὁμιλητικός Ἱεράρχης. Παρά τό γεγονός, 
πού μάθαμε ἀργότερα, ὅτι γευμάτιζε τήν 
ὥρα ἐκείνη, ἐν τούτοις δέν μᾶς ἔδειξε τήν 
παραμικρή δυσφορία. 
Συζητήσαμε μέσα στήν ἄνετη αἴθουσα 

ὑποδοχῆς τοῦ Ἐπισκοπείου σάν ἴσοι πρός 
ἴσον! Τόσο εὐχάριστα καί ἄνετα, καί ἄς 
τόν σηκώσαμε ἔσπτευσμένα ἀπό τήν δε-
σποτική τράπεζα. Πολυ καλός γνώστης 
τῆς Ἑλληνικῆς ὁ συμπαθής Ἐπίσκοπος 

μᾶς ἀπήλλαξε ἀπό τόν ἀφόρητο κόπο, 
τήν μεσημεριάτικη ἐκείνη  ὥρα, τῆς ξενό-
γλωσσης ἐπικοινωνίας. 
Ὁ Ἅγιος Νίς, ἀφοῦ ἐν τῷ μεταξύ μία 

ἡλικιωμένη ἀμίλητη μοναχή μᾶς πρόσφερε 
τά πατροπαράδοτα κεράσματα, μᾶς μίλησε 
γιά τήν πνευματική κατάστασι τοῦ ποι-
μνίου του, πού ξεπερνοῦσε, τουλάχιστον 
στά χαρτιά, τό ἕνα ἑκατομμύριο. Δέν μᾶς 
ἀπέκρυψε τίς δυσκολίες, πού περνοῦν. 
Μᾶς εἶπε, ὅτι πολλοί ἐκδηλώνονται σάν 
ἄθεοι, κατά βάθος ὅμως οἱ δυστυχεῖς πι-
στεύουν στόν Θεό, ἀγαποῦν τόν λυτρωτή 
Χριστό, ὅπως ἐκεῖνος ὁ κρυφός μαθητής 
Του Νικόδημος. Μᾶς ἔκανε λόγο γιά βα-
θειά πνευματική κρίσι, πού ἀναμοχλεύει 
τήν συνείδηση τῆς νεολαίας τῆς γειτονικῆς 
χώρας καί τήν προστανατολίζει σταθερά 
πρός τήν θαλπωρή, τήν ἀσφάλεια, τήν 
δύναμι τῆς θρησκείας. Μέ φανερή συγκί-
νηση μᾶς ἀνέφερε ὁ ἑλληνομαθής ἱεράρχης 
τοῦ Νίς πώς, πρίν λίγο καιρό, σέ κάποια 
ἀπό τίς ἐνορίες πού ποιμαίνει πέντε νέοι 
φοιτηταί βαπτίσθηκαν χριστιανοί. 
Ἀλλά καί πόσοι ἄλλοι, ἦταν τό συμπέ-

ρασμά του, ἄν καί δηλητηριασμένοι ἐξ 
ἁπαλῶν ὀνύχων ἀπό τήν ἄρνησι καί τήν 
ἀπιστία, φθάνουν σέ τέτοιο σημεῖο πνευ-
ματικῆς ὡριμότητος ἤ καλύτερα πνευμα-
τικῆς δίψας, ὥστε ἀψηφώντας ὁποιαδή-
ποτε συνέπεια, παραμερίζοντας κάθε 
ἐνδοιασμό, νά προσχωροῦν ἐλεύθερα καί 
μέ ἐπίγνωσι στίς τάξεις τοῦ Χριστιανι-
σμοῦ. 
Ἐπηρεασμένοι σημαντικά ἀπό τίς τε-

λευταῖες πληροφορίες τοῦ εὐγενικοῦ ἐπι-
σκόπου ζητήσαμε τήν εὐχή του γιά νά 
συνεχίσωμε τό ταξίδι μας. Πρίν ἐγκατα-
λείψωμε τό σεμνό Ἐπισκοπικό μέλαθρο, 
ὁ Σεβασμιώτατος Εἰρηναῖος ἐπικοινώνησε 
ἀπό τό πληρισέστερο γραφεῖο μέ τήν Ἐπι-
σκοπή στό Βράνιε. Παρακάλεσε νά μᾶς 
βοηθήσουν νά φθάσωμε μέχρι τό μονα-
στήρι τοῦ Ἁγίου Προχόρου, ἔξω ἀπό τήν 
πόλι Βράνιε, ὅπου καί θά καταλύαμε 
ἐκεῖνο τό βράδυ».
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Kατά τόν 
μήνα Μάρτιον  
2021 ὁ Σεβασμιώ-
τατος Μητροπολί-
της μας κ. Χρυσό-

στομος:  
 

Ἐλειτούργησε: 
Τήν 7ην, 14ην, 21ην, 25ην καί 28ην εἰς τό 

Μητροπολιτικόν Παρεκκλήσιον. 
 
Προέστη: 
Τήν 25ην τῆς Δοξολογίας ἐπί τῆ Ἐθνικῆ 

Ἐπετείω καί ἐπί τῆ συμπληρώσει διακοσίων 
χρόνων ἀπό τήν ἡρωϊκή ἐθνεγερσία τοῦ 1821 
εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου 
Ἐλευθερίου καί τῆς Ἐπιμνημοσύνου δεήσεως 
εἰς τό Ἡρῶον τοῦ Δημοτικοῦ Πάρκου Ἐλευ-
θερουπόλεως παρουσία ὅλων τῶν τοπικῶν 
ἀρχῶν. 

 
Παρεχώρησε: 
Τήν 24ην συνέντευξη εἰς τό Chanel 1 τῆς 

Καβάλας. 
 
Kατά τόν μήνα Ἀπρίλιον  2021 ὁ Σεβα-

σμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος:  
Ἐλειτούργησε: 
Τήν 4ην, 11ην, 18ην, καί 25ην εἰς τό Μητρο-

πολιτικόν Παρεκκλήσιον. 
Προέστη: 
Τήν 28ην εἰς τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Ἱεροῦ 

Εὐχελαίου εἰς τό Ἐπισκοπεῖον τῆς Νέας Πε-
ράμου, τήν 29ην εἰς τήν Ἀκολουθίαν τῶν Ἀχράν-
των Παθῶν εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν 
τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου, τήν 30ην εἰς τήν Ἀκο-
λουθίαν τῶν Μεγάλων Ὡρῶν καί τόν Ἑσπερινόν 
τῆς Ἀποκαθηλώσεως εἰς τόν ἴδιον Ἱερόν Ναόν. 
Τήν αὐτήν ἡμέραν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης 
Παρασκευῆς εἰς τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Ὄρθρου 
τοῦ Μεγάλου Σαββάτου καί τήν περιφοράν 
τοῦ Ἐπιταφίου, συμφώνως τῶν μέτρων προ-
στασίας ἐκ τοῦ κορωνοϊοῦ, εἰς τόν Καθεδρικόν 
Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου. 

Παρεχώρησε: 
Τήν 26ην συνέντευξη εἰς τό Chanel 1 τῆς 

Καβάλας μέ θέμα: Μεγάλη Ἑβδομάς -Ἑορτα-
σμός Ἁγίου Πάσχα. 

 
Kατά τόν μήνα Μάϊον  2021 ὁ Σεβασμιώ-

τατος Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος:  
 
Ἐλειτούργησε καί ὡμίλησε: 
Τήν 2αν κατά τήν Ἀνάστασιν εἰς τόν Κα-

θεδρικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου, 
τήν 3ην ἐπί τῆ ἑορτῆ τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος 
Γεωργίου εἰς τόν πανηγυρίζοντα ὁμώνυμον 

Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἐλαιοχωρίου, τήν 9ην ἐπί τῆ 
ἑορτῆ τοῦ Ἀποστόλου Θωμᾶ εἰς τόν Ἱερόν 
Ναόν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Νέας Ἡρα-
κλείτσης, τήν 16ην εἰς τόν Προσκυνηματικόν 
Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου Ἑλευθε-

Ἐλαιοχώρι

Ἅγιος Νεκτάριος
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ρουπόλεως, ὅπου καί προέστη τοῦ ἐτησίου 
μνημοσύνου τοῦ Νικολάου Καρα γιαννίδη, 
Ἰατροῦ καί τοῦ τεσσαρακονθημέρου μνημο-
σύνου τοῦ Ἰωάννου Σταυρίδη, τήν 30ην εἰς τόν 
Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἑλευθερί-
ου. 

 
    Ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε: 
Τήν 2αν εἰς τόν Ἑσπερινόν τῆς Ἀγάπης εἰς 

τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου 
Νικολάου, τήν 7ην τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς εἰς 
τόν Προσκυνηματικόν Ἱερόν Ναόν τῆς Ἁγίας 
Παρασκευῆς Ἐλευθερουπόλεως. 

 
 

Αὐτοὶ  πού  φεύγουν 
ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥΦΕΞΗΣ 

(1927 - 2021) 

 

Π
ρὶν ἀπὸ 
λ ί γ ε ς 

ἡμέρες, 22 
Μαΐου 2021, 
ἀποχαιρέτη-
σε τὸν μά-
ταιο αὐτὸ κό-
σμο ὁ ἔγκρι-
τος συμπολί-
της μας Λάμ-
προς Τουφε-
ξής. Ὁ μετα-
στάς ἦταν ἀ -
γαπητὸς καὶ 
πιστός μας 
φί λος καὶ στά θηκε στὸ πλευρό μας ἀπὸ 
τὶς πρῶτες ἡμέρες τῆς ἐνθρόνισής μας. 
Μᾶς ἐπισκεπτόταν τακτικὰ καὶ δὲν δί-
σταζε νὰ χρησιμοποιήσει τὴν εὔ στροφη 
καὶ δυναμικὴ δημοσιογραφική πένα του 
γιὰ νὰ ὑπερασπιστεῖ τὰ προσφιλῆ του 
θρησκευτικὰ καὶ ἐθνικὰ ἰδεώδη. Τὸ δὲ 

περιοδικὸ τῆς Μητροπόλεώς μας 
ἀρκετὲς φορὲς εἶχε στολίσει μὲ ἐνδια-
φέροντα ἄρθρα γιὰ ἐξέχοντα πρόσωπα 
τοῦ τόπου μας. 
Ὑπῆρξε ἄνθρωπος δυναμικός, μαχη-

τικός, δραστήριος, ὑπερήφανος Καπ-
παδόκης (ὅπως καυχόταν) ὁμιλητικὸς 
καὶ κοινωνικότατος καὶ ἐπὶ μία τετραετία 
προσέφερε πολύτιμες ὑπηρεσίες στὴ 
μικρή μας κοινωνία ὡς Δήμαρχος Ἐλευ-
θερουπόλεως. Καλὸς οἰκογενειάρχης, 
πολύ τεκνος, ἔμπορος ἐπιτυχημένος, 
ἀπε τέ λεσε ἐνδιαφέρουσα προσωπικό-
τητα. Ἀλλὰ τὸ γῆρας τὸ ἀδυσώπητο 
τὸν πρόλαβε καθὼς διένυε τὴν 
δεκάτη δεκαετία τοῦ βίου του 
καὶ μαζὶ μὲ τὴν σκληρὴ παν-
δημία τοῦ καιροῦ μας  τὸν 
ἀπομόνωσε στὴν κατοικία 
του, ἀφοῦ πρὶν λίγα χρόνια 
ἀποχαιρέτησε γιὰ τὴν 
ἄλλη ζωὴ τὴν πιστὴ σύν-
τροφο τοῦ βίου του τὴν 
καλὴ καὶ ἐνάρετη Ἀναστασία 
μὲ τὸ ἀριστοκρατικὸ ἦθος. Καὶ 
ὁ ἀγαπητός μας κὺρ- Λάμπρος, ὁ 
ζωηρὸς καὶ ἀεικίνητος, ὑπέμεινε καρ-
τερικὰ τὸ ὁσιακὸ του τέλος, ἀφοῦ ὡς 
καλὸς χριστιανὸς πολλὲς φορὲς δέ -
χθηκε στὸ κρεβάτι τὸ ἐπιθανάτιο τὴ 
Χάρη τοῦ ἱεροῦ Εὐχελαίου καὶ τὰ 
Ἄχραντα Μυστήρια. 
Ἂς ἔχει ἀνάπαυση ἡ ψυχή του στὰ 

οὐράνια σκηνώματα καὶ ἡ μνήμη του 
ἂς παραμείνει ἄφθιτη στὴ γῆ ποὺ ἀγά-
πησε καὶ μεγαλούργησε. 

 
Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 
Ἐπισκοπεῖο Ν.Περάμου 5-7-2021 
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