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ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Ἀπό τό Διαδίκτυο πληροφορηθήκαμε 
τό ἑξῆς γεγονός καί πιστεύοντας, ἔτσι 

ὅπως παρουσιάζεται, ὅτι πρόκειται γιά 
ἀληθινό γεγονός, προβαίνουμε στόν σχο-
λιασμό του γιά λόγους ἐποικοδομητικούς. 
Σέ μία πόλη τῆς πατρίδος μας μέσα σέ ἕνα 
ναό της ἐκήρυττε ἡμέρα γιορτινή κάποιος 
ἀρχιερεύς σεβάσμιος, προχωρημένης ἡλι-
κίας. Στό τέλος τοῦ κηρύγματός του καί 
καθώς φαίνεται ἀναφερόταν στή γνωστή 
ἐπιδημία τῶν ἡμερῶν μας, ἔβγαλε ἀπό τά 
θυλάκιά του μικρό πλαστικό δοχεῖο καί 
δείχνοντάς το στούς ἀκροατές του καί 
ὑψώνοντας τή φωνή του εἶπε «αὐτό εἶναι 
τό καλύτερο φάρμακο γιά τήν ὑγεία καί 
τοῦ σώματος καί τῆς ψυχῆς» ἐννοώντας 
τό περιεχόμενο τοῦ μικροῦ δοχείου, πού 
δέν ἦταν ἄλλο παρά ἁγιασμός. Τότε ἡ φω-
νή τοῦ ἀρχιερέως καί ἡ ὑπόδειξη παράλ-
ληλα τοῦ δοχείου προκάλεσε αἴσθηση στό 
ἀκροατήριο. Μάλιστα ἕνας ἀπό τούς πα-
ρισταμένους, σημαῖνον πρόσωπο τῆς το-
πικῆς αὐτοδιοίκησης, θορυβήθηκε ἰδιαι-
τέρως καί ἀντέδρασε ἀμέσως ὑψώνοντας 
μάλιστα τή φωνή του καί φωνάζοντας 
ὀργισμένος πρός τόν ἱεροκήρυκα «ντρο-
πή» ἀναχώρησε ἐπιδεικτικά ἀπό τό ναό. 

Καί τώρα ἐρωτᾶ κάθε λογικός ἄν -
θρωπος: Ντροπή, γιατί; Μήπως σάν για-
τρός, ἀντιποιούμενος ξένο ἐπάγγελμα καί 
Ἐπιστήμη, συμβούλευσε τούς  ἀκροατές 

του νά ἀρνηθοῦν κάποια φαρμακευτική 
ἀγωγή, πού συνιστοῦν οἱ γιατροί; Μήπως 
σάν στοιχεῖο ἀντιδραστικό, διακείμενος 
ἐχθρικά πρός τήν Πολιτεία, εἶπε στό 
ἐκκλησίασμα νά γυρίσουν τά νῶτα στήν 
Πολιτεία καί νά ἀπορρίψουν ὅλα ἐκεῖνα 
τά μέτρα προστασίας, πού συνιστᾶ ἐπίμο-
να γιά τήν προφύλαξη ἀπό τή φοβερή καί 
θανατηφόρα ἀσθένεια; Μήπως προέβαλε 
μέ φανατισμό κάτι τό δικό του, τελείως 
προσωπικό, πού ἀνέτρεπε τήν Ἐπιστήμη 
καί τήν Πολιτική πρόνοια καί κρατική μέ-
ριμνα; 

Τίποτε ἀπό ὅλα αὐτά τά ὑποθετικά δέν 
διανοήθηκε ὁ ἀρχιερεύς μιλώντας πατρι-
κά πρός τό ἐκκλησίασμα. Ὡς ὀρθόδοξος 
χριστιανός, ὡς ὀρθόδοξος κληρικός, ὡς 
ὀρθόδοξος θεολόγος ὑπέδειξε ὅ,τι ἀναλο-
γεῖ καί ἁρμόζει στόν φορέα αὐτῶν τῶν 
ἰδιοτήτων. Ὡς χριστιανός πιστεύει ἀκρα-
δάντως, ὅτι ὁ Πανάγαθος Θεός ἐπεμβαίνει 
ὡς φιλάνθρωπος στίς δοκιμασίες τῶν 
ἀνθρώπων ἐξ αἰτίας τῶν ἀσθενειῶν τοῦ 
σώματος και μάλιστα ὅταν ἔγινε Ἄνθρω-
πος χάριν τῶν ἀνθρώπων «ἐθεράπευσεν 
πολλούς ἀπό νόσων καί μαστίγων» 
(Λουκᾶ 7,21). Ὡς κληρικός ἐπίσης πολλές 
φορές ἐτέλεσε χάριν ἀσθενούντων ἀπό τό 
ποίμνιό του ἁγιασμό καί πολλές φορές 
βρέθηκε στό πλευρό χριστιανῶν, πού δο-
κιμάζονταν και ὑπέφεραν ἀπό τόν πειρα-
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σμό τῆς ἀρρώστιας ὑπακούοντας προπάν-
των στήν ἐντολή τοῦ Θεοῦ πού λατρεύει.  
«ἀσθενεῖ τις ἐν ὑμῖν; προσκαλεσάσθω 
τούς πρεσβύτερους τῆς ἐκκλησίας καί 
προσευξάσθωσαν ἐπ’ αὐτόν ἀλείψαντες 
αὐτόν ἐλαίω ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Κυρίου 
καί ἡ εὐχή τῆς πίστεως σώσει τόν κά-
μνοντα καί ἐγερεῖ αὐτόν ὁ Κύριος κἄν 
ἁμαρτίας ἦ πεποιηκώς ἀφεθήσεται 
αὐτῶ» (Ἰακώβου 5,14). 

Τέλος ὁ ἀρχιερεύς, πού δέχθηκε δημό-
σια τόν ὀνειδισμό τοῦ πολιτικοῦ προσώ-
που τοῦ περιστατικοῦ πού περιγράφουμε, 
ὡς θεολόγος γνωρίζει, ὅ,τι ἀγνοεῖ ὁ προ-
ηγούμενος, ὅτι τό νερό τοῦ ἁγιασμοῦ 
εἶναι «ἰαματικόν ψυχῶν καί σωμάτων, 
καί πάσης ἀντικειμένης δυνάμεως ἀπο-
τρεπτικόν» (Ἀκολουθία Μικροῦ Ἁγια-
σμοῦ) ὅτι τυγχάνει γιά τόν πιστό χριστια-
νό «νοσημάτων ἀλεξιτήριον» (εἶδος μυ-
στικοῦ ἀλεξικέραυνου, πού σώζει ἀπό 
τούς κεραυνούς τῆς νόσου  (Ἀκολουθία 
Βαπτίσεως)». 

Πρός τί, λοιπόν, ἡ ὀργή καί ἡ ὑβριστι-
κή συμπεριφορά αὐτοῦ τοῦ πολιτικοῦ 
προσώπου; Ἀσφαλῶς ἡ αἰτία εἶναι ὅτι πα-
ρανόησε τόν ρόλο καί τήν ἱστορία τῆς 
Ἐκκλησίας. Ὁ ρόλος τῆς Ἐκκλησίας δέν 
εἶναι ἡ τυφλή ὑπακοή στά κελεύσματα τῆς 
Πολιτείας, ἀλλά ἡ ὑπακοή μέχρι ἑνός ὁρί-
ου. Ἀκόμη διαφορετική εἶναι ἡ ἱστορία 
τῆς Ἐκκλησίας ἀπό τήν ἱστορία τῆς Πολι-
τείας. Ἡ τελευταία ἁπλώνεται σέ διακό-
σια χρόνια, ἡ πρώτη ἁπλώνεται στά δύο 
χιλιάδες χρόνια! Καί ὅπως διαφέρουν Πο-
λιτεία καί Ἐκκλησία στήν ἱστορία, ἔτσι 
διαφέρουν καί στήν ἀντιμετώπιση τέτοι-
ων θλιβερῶν συμβάντων, ὅπως εἶναι ἡ 

ἀσθένεια καί ἡ πανδημία. Ἡ Ἐκκλησία 
δέχεται ἀνεπιφύλακτα τά μέτρα προφύλα-
ξης καί προστασίας, πού προτείνουν τά 
ὄργανα τῆς Πολιτείας ἀλλά ἔχει καί ἐκεί-
νη ἀπό τήν μακραίωνα Παράδοση νά προ-
τείνει και τά δικά της σωστικά μέτρα. Καί 
στό σημεῖο αὐτό βρίσκεται τό πρόβλημα, 
πού ἄθελά τους ἐμφανίζουν πρόσωπα πο-
λιτικά, ὅπως τό πολιτικό πρόσωπο τοῦ πε-
ριστατικοῦ μας. Δηλαδή ἡ Ἐκκλησία νά 
δεχθεῖ χωρίς ἀντιρρήσεις ὅ,τι σωστό προ-
τείνει γιά τό καλό του λαοῦ ἡ Πολιτεία, 
ἐνῶ ἐκείνη να δείχνει ὅτι δυσκολεύεται νά 
δεχθεῖ τίς προτάσεις τῆς Ἐκκλησίας. Για-
τί; Ἐπειδή τάχα δέν εἶναι ρεαλιστικές καί 
παραπέμπουν σέ ἄλλες ἐποχές, μέ περισ-
σότερη καί θερμότερη πίστη καί λιγότερη 
ἐπιστήμη; 

Λάθος τραγικό! Μέτρα κατά τῆς παν-
δημίας δέν εἶναι μόνο ἡ ἀποφυγή τοῦ συ-
νωστισμοῦ καί ὁ ἐμβολιασμός. Ἀπόδειξη 
θλιβερή ὅτι ὁ φοβερός ἰός πορεύεται ἀκά-
θεκτα, ὑπερήφανος καί τό κακό δέν στα-
ματᾶ καί τό φοβερό τοῦ θανάτου δρεπάνι 
συνεχίζει τό «κόψιμο» ὑπάρξεων δυστυ-
χισμένων! Καί ἐνῶ ἡ Ἐκκλησία μέ σω-
φροσύνη συμφωνεῖ μέ αὐτά τά σωστικά 
μέτρα συγχρόνως ἀγωνίζεται νά ὁδηγήσει 
τήν Πολιτεία στήν ἄλλη ὄχθη τοῦ πράγμα-
τος, στήν ὄχθη ὅπου μέ γράμματα τερά-
στια καί ὁλοφώτεινα δεσπόζει ἡ φράση 
τοῦ Εὐαγγελίου. «ΧΩΡΙΣ ΕΜΟΥ ΟΥ ΔΥ-
ΝΑΣΘΕ ΠΟΙΕΙΝ ΟΥΔΕΝ»! (Ἰωάννου 
15,5). 

Αὐτό ἀκριβώς ἤθελε μέ τόν τρόπο του 
νά ὑπενθυμίσει στό ἐκκλησίασμα ὁ ἀρχιε-
ρεύς ἐκεῖνος τόν ὁποῖον τόσο βάναυσα 
καί ἄδικα προσέβαλε ὁ βιαστικός καί ἀπό-
τομος ἀξιωματοῦχος κάποιας  περιφέρει-
ας.  

†  Ε. Χ.
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Πρὸς 
Τὸν Ἱερὸν Κλῆρον καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸν τῆς καθ’ ἡμᾶς θεοσώστου Μητροπόλεως 
 Ἀγαπητοὶ ἀδελφοὶ καὶ πατέρες 
Ὑπὸ συνθῆκες καὶ πάλι ὄχι εὐχάριστες ἑορ-

τάζουμε ἐφέτος τὴ μεγάλη ἑορτὴ εἰς τιμὴν τῆς 
Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Ἡ φοβερὴ 
πανδημία δὲν ἔφυγε ἀπὸ προσώπου γῆς. Συνεχί-
ζει νὰ ταλανίζει τὴν ἀνθρωπότητα, ἔστω καὶ μὲ 
μικρότερη ἔνταση. Ὁ φόβος τοῦ θανάτου δὲν 
ἔπαυσε νὰ πλανᾶται στὴν κοινωνία μας. Ἡ πο-
λυπόθητη κανονικότητα δὲν ξαναγύρισε στὴ ζωή 
μας. Τὸ ἄγχος ἀπὸ τὴν ἀπειλή της δὲν ἐξαφανί-
σθηκε παρὰ τὶς φιλότιμες προσπάθειες τῆς 
Ἰατρικῆς Ἐπιστήμης. 

Ὡς χριστιανοί, πού πιστεύουμε στὸ Θεὸ καὶ 
στὶς μεσιτεῖες τῆς Παναγίας καὶ τῶν Ἁγίων ἐλπί-
ζουμε μὲ ὑπομονὴ καὶ καρτερία στὸ μέγα Ἔλεος. 
Στὸ τέλος αὐτῆς τῆς δοκιμασίας. 

Προπάντων ὀφείλουμε ὅλοι μας αὐτές τις 
ἅγιες ἡμέρες νὰ συνειδητοποιήσουμε, ὅτι γιὰ κά-
ποιο ἀγαθό σκοπὸ ἐπιτρέπει ὁ Θεὸς τέτοιες θλί-
ψεις, ὅπως εἶναι ἡ πανδημία τῆς ἐποχῆς μας. «εἰς 
τὸ μεταλαβεῖν τῆς ἁγιότητος αὐτοῦ» (Ἑβραίους 
12,10) μᾶς πληροφορεῖ ὁ Ἀπόστολος Παῦλος. 
Ὅλοι μας ξεχνᾶμε, δυστυχῶς, ὅτι γιὰ τὸ Θεό, τὸν 
Πλάστη καὶ Δημιουργό μας, ἡ ζωὴ δὲν εἶναι 
χαρὲς καὶ γέλια καὶ γλέντια, ἀλλὰ προπάντων 
ἀγώνας γιὰ τὴν ἁγιότητα, τὴν κάθαρση ἀπὸ τὰ 
πάθη καὶ τὴν ἠθικὴ τελειότητα. Καὶ ὁ ὕψιστος 
αὐτὸς σκοπὸς τῆς ζωῆς δὲν ἐπιτυγχάνεται μὲ τὴν 
διαρκῆ ἄνεση καὶ τὴν κοσμικὴ εὐτυχία. Βέβαια 
σήμερα ὁ πολὺς κόσμος, ἀκόμη καὶ ὁ χριστιανι-
κός, θέλει νὰ ἀγνοεῖ αὐτὰ τὰ ἠθικὰ ἰδεώδη τοῦ 
Ευαγγελίου. Παραξενεύεται μάλιστα καὶ χάνει τὴ 
διάθεσή του, ὅταν ἀκούσει γιὰ ἁγιότητα καὶ 

ἠθικὴ τελειότητα. Διαρκῶς ἔχει στραμμένο τὸ 
βλέμμα στὴ γῆ, καὶ οὐδέποτε τὸ ὑψώνει στὸν 
οὐρανό. 

Ὅμως ὁ Θεὸς ὡς στοργικὸς Πατέρας δὲν 
ἀφήνει τὸ πλάσμα Του νὰ χάσει ἔτσι μὲ τέτοια νο-
οτροπία τὸ ἀληθινὸ νόημα τῆς ζωῆς καὶ τὸν τε-
λικό του προορισμό, πού δὲν εἶναι ἡ γῆ καὶ ὁ 
τάφος. Γι’ αὐτὸ θέλοντας νὰ μᾶς διορθώσει, νὰ 
μᾶς ἐπαναφέρει στὸ σωστὸ δρόμο τῆς ζωῆς, θέ-
λοντας νὰ μᾶς θεραπεύσει ἀπὸ τὰ πάθη τῆς 
ψυχῆς μας ἐπιτρέπει θλίψεις καὶ δοκιμασίες πού 
μᾶς φέρουν «εἰς ἑαυτὸν» καὶ μᾶς ὁδηγοῦν σὲ 
ἀλλαγὴ πλεύσης. 

Μέσα σ’ αὐτὸ τὸ πλαίσιο τῆς χριστιανικῆς θε-
ωρίας γιὰ τὴ ζωὴ καὶ τὸν προορισμό μας ἂς 
δοῦμε καὶ τὴν σημερινὴ δοκιμασία. Ἐξάλλου κα-
νεὶς Ἅγιος μηδὲ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἐξαι-
ρουμένης πέρασε τὴ ζωὴ του χωρὶς θλίψεις καὶ 
δοκιμασίες. Τὸ συμπέρασμά τους, μὲ τὸ ὁποῖο 
κάθε φορά στὶς θλίψεις μας μᾶς παρηγοροῦν 
εἶναι, ὅτι «διὰ πολλῶν θλίψεων δεῖ ἡμᾶς εἰσελθεῖν 
εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ» (Πράξεις 14,22). 

Ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, ἂς στηρίζουμε τὶς ἐλπίδες 
μας στὴν πίστη μας, ἐκεῖ ἂς βρίσκουμε ἀνάπαυση 
καὶ ἀναψυχὴ καὶ ἂς παρακαλοῦμε τὴν Ὑπεραγία 
Θεοτόκο ποτὲ νὰ μὴ μᾶς ἐγκαταλείψει, ἀλλὰ νὰ 
ἐπιταχύνει τὶς πρεσβεῖες καὶ ἱκεσίες της πρὸς τὸν 
Ἠγαπημένο Υἱὸ της ὑπὲρ πάντων ἡμῶν. Ἀμὴν    

Εὐχέτης πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο  
πάντων Ὑμῶν 

† Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ  
ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 2021
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Στὸν μακραίωνα ζόφο τῆς σκλαβιᾶς κά-
ποιες φωτεινὲς προσωπικότητες μὲ ἔνδυμα 
μουσουλμανικό, πυρφόρα δὲ ἑλληνορθόδο-
ξη συνείδηση, ἔπαιξαν σημαντικὸ ρόλο γιὰ 
τὴν σωτηρία τοῦ σκλαβωμένου Γένους μὲ 
τὴν ἰσχυρὴ ἐπιρροὴ ποὺ ἀσκοῦσαν πρωτί-
στως στὴν Ὑψηλὴ Πύλη. Ἀναφέρεται τουρ-
κικὴ παροιμία, ἡ ὁποία λέγει: «Βεζίρης 
Τοῦρκος κι ἂν γενεῖ ζωὴ πολλὴ δὲ θάχει» καὶ 
τοῦτο διότι οἱ περισσότεροι Βεζίρηδες εἶχαν 
ἑλληνικὴ καταγωγή, τὸ ἴδιο συμβαίνει καὶ μὲ 
τὶς περισσότερες Σουλτάνες. 

Τρανὰ παραδείγματα, ἡ μάνα τοῦ Σου-
λεϊμάν τοῦ Μεγαλοπρεποῦς, ἦταν ἑλληνο-
πούλα καὶ ἡ γυναίκα του ἡ Χορέμ, Ρωσίδα 
Ὀρθόδοξη παπαδοπούλα. Ὅμως πῶς νὰ 
ξεχάσουμε τὴν ὑπέροχη ἐκείνη μητριὰ τοῦ  
Μωάμεθ τοῦ Πορθητοῦ τὴ Μά ρω μὲ κατα-
γωγὴ ἑλληνοσερβική, ἡ ὁποία στὴ δύση τῆς 
ζωῆς της, ἔζησε στὶς ὑπωρεῖες τοῦ Δυτικοῦ 
Παγγαίου, ἔκανε μοναχὸ μὲ τὸ ὄνομα Ἰωάν-
νη τὸν προσωπικό της ὑπηρέτη τὸν Ἀχμὲτ 
καὶ ἡ ἴδια ξεψύχησε καὶ θάφτηκε στὸ ἱστο-
ρικὸ Μοναστήρι τῆς Εἰκοσιφοινίσσης καὶ ἡ 
προ σφο ρὰ της τόσο πολύτιμη, ὥστε νὰ 
ἐπαίρεται ἡ Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Ἁγίου Παύλου 
στὸ Ἅγιο Ὅρος γιὰ τὰ Τίμια Δῶρα τῶν Μά-
γων, τὰ ὁποῖα αὐτὴ τοὺς τὰ χάρισε. 

Ἀναφέρομαι στὸν Ἰμπραὴμ τὸν Παρ-
γαλῆ, τὸ Ἑλληνόπουλο ἀπὸ τὴν Πάργα, τὸν 
Μεγάλο Βεζίρη τοῦ Σουλεϊμάν, ὁ ὁποῖος 
ἐπηρεασμένος ἀπὸ τὴν Καβαλιώτισα Μαρία 
ἔγινε ἡ αἰτία νὰ κτίσει τὸ ὑπέροχο αὐτὸ 
ὑδραγωγεῖο μὲ τὸ ὄνομα «Καμάρες», τὸ ὁ -
ποῖο ἀπὸ τὰ ὑψώματα τῆς Παλαιᾶς Καβάλας 
ἔφερνε νερὸ διαυγὲς καὶ δροσερὸ στὴν πε-
ριοχὴ τῆς Παναγίας, ὅπου καὶ ἦταν ὁ πυρή-
νας τῆς παλαιᾶς Πόλεως. 

Ἀναφέρομαι στὴν Ἄννα ἀπὸ τὸ Δάτο τῆς 
Καβάλας, ἡ ὁποία ἦταν ἡ πρώτη ὑπηρέτρια 
καὶ προσωπάρχης τοῦ Μουχτάρη τοῦ Πραβί-
ου, ἡ ὁποία πάντα προάσπιζε τὰ συμφέρον-
τα τῶν Γραικῶν, ἀλλὰ ἀναφέρομαι καὶ στὴ 
γενναία Καραντάναινα, ἡ ὁποία ὅταν δέχθη-
κε τὴν ἐπίσκεψη τοῦ γιοῦ της ὡς ναυάρχου 
τοῦ Ὀθωμανικοῦ στόλου ἔνοιωσε τέτοια 
ντροπὴ καὶ ἀποτροπιασμὸ καὶ ἀφοῦ νίκησε 
τὸ μητρικό της φίλτρο τὸν ἔσπρωξε μὲ δύνα-
μη ἀπὸ τὸν ἐξώστη τοῦ σπιτιοῦ της καὶ τὸν 
σκότωσε μὲ τὰ ἴδια της τὰ χέρια. 

Πολλὲς ὑπῆρξαν οἱ περιπτώσεις ἀπὸ 
Σουλτάνες συζύγους, οἱ ὁποῖες εἶχαν τὸν 
τρόπο μὲ πιστοὺς ὑπηρέτες, Γραικοὺς τὴν 
καταγωγή, νὰ μεταφέρουν μηνύματα γιὰ τὴ 
σωτηρία τοῦ Γένους. Πολλὲς ἱκέτιδες ἔπε-

Ὑπὸ τοῦ Πρωτ/ρου Ἀθανασίου Παπαδάκη, 
Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου
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φταν στὰ πόδια τῶν Σουλτάνων καὶ ἐκλιπα-
ροῦσαν ἔλεος καὶ τὸ πετύχαιναν, ἀλλὰ 
πολλὲς ὅμως δὲν μπόρεσαν νὰ ἀποφύγουν 
τὴν καρατόμηση. Ὁ λαὸς τὰ γνώριζε αὐτά, 
τὶς ἐκτιμοῦσε βαθύτατα, ἔλαβε πλειστάκις 
μηνύματα χαρίτων καὶ εὐεργεσιῶν. Γι’ αὐτὸ 
καὶ μὲ εὐγνώμονα αἰσθήματα τὸν τίτλο τους 
τὸν ἔδωσε στὰ παιδιὰ του ὁ ὅσιος Ἀρσένιος 
ὁ Καππαδόκης ὁ πνευματικὸς ἀνάδοχός τοῦ 
Ἁγίου Παϊσίου, ὁ ὁποῖος σὲ ἕνα ποίημα τῶν 
Φαράσων ἀναφέρει: 

Σουλτάνα λὲν τὴν Παναγιὰ 
Σουλτάνα λὲν καὶ σένα. 

Γι’ αὐτὸ κι ἐπεκράτησε νὰ ἔχουμε χιλιά-
δες ἑλληνοποῦλες μέσα στὸ Γένος μας μὲ τ’ 
ὄνομα αὐτό. Ἄλλωστε πόσες ἀπ’ αὐτὲς δὲν 
ἔχουν στεφθεῖ μὲ τὸ ἁμαράντινο στεφάνι 
τῆς Μάρτυρος; Εἶναι τυχαῖο τὸ γεγονὸς πῶς 
ἡ μεγάλη Ἐκκλησία μας διὰ Πατριαρχῶν καὶ 
πλείστων ἐπισκόπων καὶ ἱερέων δέχθηκε τὸ 
ὄνομα Σουλτάνα; 

Καὶ ἔρχομαι σ’ ἄλλο μεγάλο τέκνο τῆς 
Καππαδοκίας, τὸ ὁποῖο κατήγετο ἀπὸ τοὺς 
Ἁγίους Ἀναργύρους – Ἀργυνοὺς καὶ τὸ 
ὁποῖο ἅρπαξαν ἀπὸ μικρὸ οἱ Τοῦρκοι καὶ τὸν 
ἔκαναν Γενίτσαρο καὶ ἀνεδείχθη ὁ μεγαλύ-
τερος ἀρχιτέκτων τῆς Τουρκίας, ὁ Μεϊμὰρ 
Σινᾶν, μὲ τὰ λαμπρότερα τζαμιὰ τῆς Πόλε-
ως καὶ τὸ ἀνυπέρβλητο σὲ κάλλος τζαμὶ τῆς 
Ἀνδριανουπόλεως, τὸ ὁποῖο ὁ Σουλεϊμάν 
εἶχε ἰδιαίτερη ἀδυναμία καὶ καμάρι. Τὸν βλέ-
πει μία μέρα ὁ Σουλεϊμάν στὴν αὐλὴ τοῦ σα-
ραγιοῦ στενοχωρημένο. Τί ἔχεις Σινᾶν καὶ 
εἶσαι ἔτσι κατηφής; Πολυχρονεμένε μου Πα-
τισὰχ τί κακό σου ἔκανα καὶ διώχνεις τοὺς 

γονεῖς μου ἀπὸ τὴν πατρίδα τους καὶ τοὺς 
στέλνεις ἐξόριστους στὴν Κύπρο; Ἐγώ; 
Ἀπα ντᾶ ὁ Σουλεϊμάν. Ναί, ἐσὺ ὑπέγραψες 
διάταγμα γιὰ νὰ ἐξορισθοῦν οἱ γονεῖς μου, οἱ 
συγγενεῖς μου καὶ ὅλοι οἱ Καππαδόκες ἀπὸ 
τὸν τόπο  τους καὶ περιμένεις νὰ εἶμαι χα-
ρούμενος; 

Καὶ ὁ Σουλεϊμᾶν ἀπαντᾶ. Ὄχι, Σινᾶν, ἡ 
χάρις σου εἶναι μεγάλη δὲν θὰ φύγει κανεὶς 
ἀπὸ τὴν Καππαδοκία καὶ θὰ μείνουν ὅλοι στὸ 
τόπο τους. 

Νὰ εἶναι ἡλιαχτίδα ἢ ἀστραπὴ αὐτὸ πού 
πέτυχε ἕνας κρυφὸς Ρωμιὸς γιὰ τὸ Γένος 
του;  

Θὰ μπορούσαμε ν’ ἀπαριθμήσουμε πλεῖ -
στες ὅσες ἱστορίες μὲ τέτοιες μορφὲς ποὺ 
ἐπηρέαζαν τοὺς δυνάστες γιὰ τὸ καλό της 
Ρωμιοσύνης. 

Ἂς κλείσουμε ὅμως μὲ τὴν προσφορὰ 
τοῦ Μοχάμετ Ἀλῆ τοῦ ἰδρυτοῦ τῆς Αἰγυ-
πτιακῆς δυναστείας, στὴ γενέτειρά του τὴν 
Καβάλα καὶ ἰδιαίτερα τὴν νῆσο Θάσο, ὅπου 
ποτὲ δὲν ξέχασε ἐκείνη τὴ Ρωμιὰ τροφό του, 
ἡ ὁποία τὸν θήλαζε μαζὶ μὲ τὸ δικό της βρέ-
φος. Τόση ἀπέραντη ἦταν ἡ εὐγνωμοσύνη 
του, ὥστε οἱ Θάσιοι νὰ ἦσαν πάντοτε οἱ ἀγα-
πημένοι εὐπρόσδεκτοι φίλοι στὴν αὐλή του. 
Τόσο μεγάλη ἦταν καὶ ἡ ἐπιρροὴ τῶν Θα-
σίων, ὥστε κατόρθωσαν τὸ νησί τους νὰ τὸ 
χαρακτηρίζουν αἰγυπτιακὸ Βακούφιο καὶ νὰ 
ἀποφύγουν ἔτσι τὴν μανία, τὶς Τουρκικὲς 
ἐπιθέσεις καὶ τὴν ἐκδικητικότητα τῆς Ὑψη -
λῆς Πύλης.
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Μέ αἰσθήματα ἀγάπης πατρικῆς 
χαιρετίζουμε, ἀγαπητά μας παι-

διά, καί εὐλογοῦμε  τήν ἔναρξη τῆς 
νέας σχολικῆς χρονιᾶς 2021-2022. 
Ἀκολουθώντας δέ τήν ἀξιοπρόσεκτη 
συμβουλή τῶν προγόνων μας «ἀπό 
Θεοῦ ἄρχεσθαι» δηλαδή τό κάθε 
ἔργο μας νά τό ἀρχίζουμε ἐπικαλού-
μενοι τή βοήθεια τοῦ μεγάλου Θεοῦ 
καί τό τέλος του νά τό ἐπισφραγίζου-
με μέ τό εὐχαριστῶ μας πρός Αὐτόν, 
τελέσαμε πρίν λίγο τήν Ἀκολουθία 
τοῦ Ἁγιασμοῦ. Ἔτσι Τόν ἱκετεύσαμε  
ὡς τόν στοργικό Πατέρα ἐν οὐρανοῖς 
καί τήν Πηγή τῆς Σοφίας καί τῆς Γνώ-
σεως νά παρακολουθεῖ τά βήματά 
σας τή νέα χρονιά στηρίζοντάς σας 
στόν ἀγώνα σας καί ἐφοδιάζοντας τό 
πνεῦμα σας μέ γνώσεις πολύτιμες καί 
χρήσιμες. 

Ἀκόμη ἔχοντας πάντοτε στό νοῦ 
μας τόν αἰώνιο Λόγο τοῦ Θεοῦ «ἀρχή 
σοφίας φόβος Κυρίου» θελήσαμε καί 
ἐφέτος νά ἐπικοινωνήσουμε μαζί σας 
τήν ὥρα αὐτή γιά νά τονίσουμε καί 
τόν ἠθικό χαρακτήρα και τήν κυριό-
τερη σκοπιμότητα τοῦ ἀγώνα σας γιά 
μάθηση καί σπουδή. Ἤδη θά ἔχετε 
καταλάβει ὅτι στή ζωή αὐτή γιά νά 
προκόψει καί ἐπιτύχει κάποιος τόν 
προορισμό του δέν ἀρκοῦν οἱ γνώ-
σεις τοῦ βιβλίου καί γενικά τοῦ σχο-
λείου. Μαζί μέ τίς γνώσεις ἀπαιτεῖται 
καί ὁ καλός καί συγκροτημένος χα-
ρακτήρας, οἱ ἀρετές τῆς καλῆς συμπε-
ριφορᾶς, ἡ δύναμη τῆς ψυχῆς. Μαζί μέ 
τή σπουδή στό σχολεῖο πρέπει νά 
ἀκολουθεῖ καί ἡ σπουδή ἔξω ἀπό τό 
σχολεῖο, ὥστε νά ἀποκτήσετε τήν 
ἱκανότητα νά λύνετε μέ εὐχέρεια καί 
προπάντων σωστά τά πολύ περισσό-
τερα καί πολύ δυσκολοτέρα προβλή-
ματα στή καθημερινή σας ζωή, προ-
βλήματα μέ τόν ἑαυτό σας, προβλήμα-
τα μέ τούς συνανθρώπους σας. Μέ 
ἕνα λόγο νά ἀποκτήσετε τήν τέχνη 
τῆς ζωῆς. 
Βλέπετε ἀπό τά τελευταῖα δραμα-

τικά γεγονότα πού συμβαίνουν γύρω 

ΕΠΙ ΤΗ ΕΝΑΡΞΕΙ 
ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 - 2022 



Πληροφορίες‐ Παραγγελίες: 
Βιβλιοπωλεῖο Ἱ. Μ. Ἐλευθερουπόλεως 

Ἀρχιμ. Κύριλλος Ποτηρένιας, 
Τηλέφωνο: 25920‐23011

σας, ὅτι οἱ δυσκολίες εἶναι πολ λές. 
Ὅτι χρειάζεται πολλή ψυχική ἀντο-
χή γιά νά τίς ἀντιμετωπίσουμε. Γι’ 
αὐτό σᾶς ὑπενθυμίζω παιδιά, ὅτι ἡ 
καλύτερη τέχνη τῆς ζωῆς, ὁ πιό 
ἀσφαλής δρό μος τῆς ζωῆς εἶναι ἐκεῖ -
νος πού μᾶς χάραξε μέ τό Εὐαγγέλιό 
Του ὁ Ἀρχηγός τῆς πίστεώς μας 
Ἰησοῦς Χρι στός. Τρέξετε μέ προθυ-
μία κοντά Του. Μήν παραλείπετε νά 
ἐπισκέπτεσθε τήν ἐκ κλη σία, νά με-
λετᾶτε τόν πάν σοφο Λόγο Του καί 
νά ἀκοῦτε ἀνθρώπους γύ ρω σας, 
πού εἶναι ἀγωνιστές τῆς πίστεως καί 
τῆς ἀ ρετῆς. 
Μέ αὐτές τίς πατρικές σκέψεις 

σᾶς εὐλογοῦμε καί σᾶς προπέμπου-
με στό δρό μο τῆς νέας σχολικῆς χρο-
νιᾶς. 

 
ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ! 

Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΣΑΣ 
 

† Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ  
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 



(8 Ἰανουαρίου 1814 – Αὔγουστος 1826) 
Ἡ ζωή καί τό ἔργο του  

  Β΄ ΜΕΡΟΣ   
Θεοδώρου Λυμπεράκη 
Δικηγόρου-Φιλίστορος 

 

Στή Σκόπελο ὁ Ἰωσήφ ἦλθε μέ τόν 
ἀδελφό του Ἀθανάσιο Ζαμπέλη, ὁ 

ὁποῖος, στίς 17 Αὐγούστου τοῦ 1834, 
ἔδωσε κι αὐτός τό νόμιμο ὅρκο στή Δη-
μογεροντία τῆς Σκοπέλου, σύμφωνα μέ 
σχετική ἐγγραφή, πού ὑπάρχει στό 
Ἀρχεῖο τῆς Δημογεροντίας Σκοπέλου. 

Ὁ Ἰωσήφ ἦταν ἤδη, ἑξήντα χρονῶν, 
ἡλικιωμένος, δηλαδή, γιά τά δεδομένα 
τῆς ἐποχῆς ἐκείνης. Ποιός, ὅμως, ἦταν ὁ 
λόγος πού ἐπέλεξε νά μεταβεῖ καί νά 
ἐγκατασταθεῖ στή Σκόπελο; Ἴσως νά 
παρακινήθηκε ἀπό τόν ἀδελφό του, 
Ἀθανάσιο Ζαμπέλη, ὁ ὁποῖος ἦταν ἕνας 
ἀπό τούς ἰκανότερους ἐμπόρους στά νη-
σιά Σκιάθο καί Σκόπελο. 

Μέ τήν ἄφιξη τοῦ Ἰωσήφ στή Σκό-
πελο, ὁ τότε Νομάρχης Εὐβοίας, ὕστερα 
ἀπό ἀναφορά τῆς Ἐκκλησιαστικῆς καί 
Πολιτικῆς Ἀρχῆς τοῦ νησιοῦ, ἔστειλε, 
πρός τήν τότε Βασιλική Γραμματεία ἐπί 
τῶν Ἐκκλησιαστικῶν, τήν ἀκόλουθη 

ἀναφορά: «ἀρ. 3102 / τῇ 24 Αὐγούστου 
1834 - Ἐκ Χαλκίδος - Πρός τήν ἐπί τῶν 
Ἐκκλησιαστικῶν καί τῆς Δημοσίου 
Ἐκπαιδεύσεως Βασιλικήν Γραμματείαν 
τῆς Ἐπικρατείας - Περί τῆς εἰς τήν 
Ἑλλάδα ἀφίξεως τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Ἀρχιεπισκόπου πρ. Νύσσης. Ὁ Σεβα-
σμιότατος Ἀρχιεπίσκοπος Νισης (sic) κ. 
Ἰωσήφ ἔφθασεν ἐκ Θεσσαλονίκης εἰς 
Σκόπελον τήν 31 Ἰουλίου. Αἱ ἀρχαί τῆς 
Ἐπαρχίας, ἡ Ἐκκλησιαστική δηλαδή καί 
πολιτική, ἐξετέλεσαν τά διά τῆς ὑπ’ ἀρ. 
3432 ἀπό 4 Μαΐου τ. ε. ὁριζόμενα ὡς 
πρός τούς ἔξωθεν ἐρχομένους κληρι-
κούς. Ἡ δέ Σεβασμιότης του ὡμολόγη-
σεν ὅτι ἀνίκανος πρός ἱερουργίαν ἐκ τῆς 
ἡλικίας του καί θέλων νά ἡσυχάση κατά 
τά ἔσχατά τῆς ζωῆς του ἦλθεν ἐνταυθα 
ἐπί σκοπῶ νά ἐκλέξη τόπον κατοικίας. 
Εἶναι ἑξηκοντούτης καί ἔχων κατά τάς 
πληροφορίας τοῦ Ἐπάρχου ἱκανήν χρη-
ματικήν κατάστασιν. Ἡ Νομαρχία θεω-
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ρήσασα ὅτι ἐπληρώθησαν τά εἰς ὁμοίαν 
περίστασιν ἀναγκαῖα καί ὅτι δούς τόν 
πρός τήν Α. Μ. ὅρκον πίστεως καί ἐπολι-
τογραφήθη εἰς Σκόπελον. Διέταξα τόν 
Ἔπαρχον τῶν Βορείων Σποράδων νά τῷ 
συγχωρήση τήν πε-
ραιτέρω καί εἰς τά 
ἄλλα μέρη τοῦ 
Κράτους μετάβα-
σίν του ἐλευθέραν, 
ἀναγγέλει διά τοῦ -
το καί εἰς τήν Β. 
ταύτην Γραμματεί-
αν. - Εὐπειθέστατος - Ὁ Νομάρχης 
Εὐβοίας - Γ. Ψύλλας - Ὁ Γραμματεύς Α. 
Τζερτίδης - Ἐν Ναυπλίω 29 Αὔγουστου 
1834 - Διευθύνεται πρός τήν Ι. Σύνοδον 
…..» 

Ἐν συνέχεια, ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, στέλνοντας 
στήν ἐπί τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καί Δη-
μοσίας Ἐκπαιδεύσεως Ἀρχή τήν ὑπ’ ἀρ. 
1635. 1646/832 τοῦ 1834 ἀναφορά της, 
σημείωσε τά ἑξῆς: «Ἐπί τῆς ὑπ’ ἀρ. 1758 
διευθύνσεως περί τοῦ προσφυγόντος εἰς 
τήν Ἑλλάδα πρώην Ἐπισκόπου Νύσσης. 
- Κατά συνέπειαν τῆς ὑπ’ ἄρ. 1758 διευ-
θύνσεως τῆς Βασιλικῆς ταύτης Γραμμα-
τείας, ἡ Σύνοδος ἔλαβεν ὑπ’ ὄψιν τήν 
ἀναφοράν τοῦ Ἐπισκόπου Σκοπέλου, 
ἐπισυναπτομένην εἰς τήν ἀναφοράν τοῦ 
Νομάρχου Εὐβοίας, περί τοῦ προσφυ-
γόντος εἰς τήν Ἑλλάδα πρώην Ἐπισκό-
που Νύσσης. Ἀλλ’ ἐπειδή περί τούτου 

ἔλαβε καί ἡ Σύνοδος ἀπ’ εὐθείας ἀναφο-
ρά τοῦ Ἐπισκόπου Σκοπέλου, διέταξε 
τόν ἴδιον τόν Ἐπίσκοπον Σκοπέλου εἰς 
τήν ἐνέργειαν αὐτῶν, ἐπιστρέφει τά 
πρός αὐτήν παρά τῆς Βασιλικῆς ταύτης 

Γραμματείας διευ-
θυνθέντα ἔγγραφα. 
Τ.Σ. Τά μέλη ….» 

Στίς 6 Ὀκτω-
βρίου τοῦ 1842, 
κατά τήν κοίμηση 
τοῦ τελευταίου 
Ἐπι σκό που Σκιά-

θου καί Σκοπέλου Εὐγενίου, στήν κη-
δεία πρέπει νά ἦταν παρών καί ὁ πρώην 
Ἐπίσκοπος Νύσσης Ἰωσήφ, ὁ ὁποῖος 
διορίστηκε, ἀπό τόν Ἀρχιεπίσκοπο 
Εὐβοίας Νεόφυτο, Ἐπισκοπικός Ἐπί-
τροπος, (ὁ πρῶτος, ἀπό τῆς ὑπαγωγῆς 
τῶν νήσων τῶν Βορείων Σποράδων 
στήν Ἐπισκοπή Εὐβοίας). 

Τό 1846 ὁ Ἰωσήφ, κατόπιν, ἀσφα -
λῶς, ἐντολῆς τῆς Ι. Συνόδου καί τοῦ 
Ἐπισκόπου Εὐβοίας Νεοφύτου, τέλεσε 
τά ἐγκαίνια τοῦ νέου Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν 
Τριῶν Ἱεραρχῶν τῆς Σκιάθου. 

Ὅταν διορίστηκε, ἀπό τήν Ἱερά Μο-
νή Διονυσίου τοῦ Ἁγίου Ὅρους, ἐπίτρο-
πος στό μετόχι τῆς Παναγίας Φανερωμέ-
νης ὁ ἀδελφός τοῦ Ἰωσήφ, Ἀθανάσιος 
Ζαμπέλης καί ἔγινε ἡ ἀνακαίνιση τοῦ 
καθολικοῦ, συνέδραμε καί ὁ Ἰωσήφ. 

Ὅπως προκύπτει ἀπό ἀνέκδοτες κα-
ταστάσεις, πού βρίσκονται στό Ἀρχεῖο 
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τῆς Ι. Μονῆς Διονυσίου, ὁ Ἰωσήφ Ζαμ-
πέλης προσέφερε ἱκανές ὑπηρεσίες, γιά 
τήν ἀνακαίνιση τοῦ μετοχίου τῆς Πανα-
γίας  Φανερωμένης στή Σκόπελο. Ἔτσι, 
λ.χ., σέ ἀνέκδοτη ἐπιγραφή, πού μέχρι 
σήμερα ὑπάρχει στήν ἐνοριακή ἐκκλη-
σία τῆς Παναγίας τῆς Φανερωμένης τῆς 
Χώρας τῆς Σκοπέλου καί ἡ ὁποία βρί-
σκεται πάνω ἀπό τήν κτητορική, στήν 
κύρια εἴσοδο τοῦ ναοῦ, ἀναφέρονται τά 
ἑξῆς: «ΕΠΕΣΚΕΥΑΣΘΗ ΔΙ ΕΞΟΛΩΝ 
ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ 
ΔΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ TE ΑΡΧΙΕΡΕΩΣ 
ΙΩΣΗΦ ΝΥΣΣΗΣ ΔΙ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ 
ΤΟΥ ΑΥΤΑΔΕΛΦΟΥ ΑΥΤΟΥ ΑΘΑΝΑ-
ΣΙΟΥ ΖΑΜΠΕΛΗ. 1850».  

Στίς 22 Ἰανουαρίου τοῦ 1850 ὁ 
Ἰωσήφ ἐκοιμήθη, σέ ἡλικία περίπου 76 
ἐτῶν. Ἤ ἐπιτύμβια πλάκα σώζεται μέχρι 
σήμερα, στό Ἱερό Βῆμα τῆς Φανερωμέ-
νης, μπροστά στήν Ἁγία Τράπεζα, φέ-
ροντας τήν ἑξῆς ἐπιγραφή: «Ἐνθάδε 
κεῖται Ἰωσήφ πρώην Νύσσης - ἦλθε πα-
ροικῶν ἐν τή νήσω τῆς Σκοπέλου - νῦν 
δέ κάτοικος γέγονεν αἰωνίως – ἡ δέ πα-
τρίς του ἐκ τῆς νήσου τῆς Σικίνου - ζή-
σας ἐπί γῆς.... - ἐν μηνί Ἰανουαρίω 
1850». 

Τέλος, στή Βιβλιοθήκη τῆς Ι. Μονῆς 
Φανερωμένης σώζεται μία σειρά Μη-
ναίων, στά ὁποῖα ὑπάρχει ἡ ἀκόλουθη 
σημείωση: «Ἀφιεροῦνται τά δώδεκα 
Μηναῖα εἰς τόν ναόν τῆς Φανερωμένης – 
παρά τοῦ Μακαρία τή λήξει πρόην (sic) 

Νύσσης Ἰωσήφ - εἰς μνημόσυνον αὐτοῦ. 
- καί ἐκοιμήθη ἐν αὐτῶ τήν 22 Ἰανουαρί-
ου 1850». 

Ἐπιστρέφω, ὅμως, «εἰς τά καθ’ 
ἡμᾶς»: 

Στό δυτικό ὑπόστεγο («βόλτα», 
«χαγιάτι») τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικο-
λάου, στήν Ἐλευθερούπολη τοῦ Δήμου 
Παγγαίου, ὑπάρχει ἕνα κενοτάφιο, κα-
λυμμένο μέ λευκό μάρμαρο, τό ὁποῖο 
φέρει τήν ἐπιγραφή: ΕΝΤΑΥΘΑ ΕΚΕΙ-
ΤΟ Ο ΝΕΚΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ 
ΑΓΩΝΟΣ ΤΟΥ 1821 ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΩΣΗΦ καί τό 
ὁποῖο βλέπετε στήν φωτογραφία. 

Σύμφωνα μέ πληροφορίες τοῦ μέχρι 
προτινός ἐφημερίου του Ἱεροῦ Ναοῦ 
Ἁγίου Νικολάου Ἐλευθερουπόλεως, π. 
Κοσμᾶ Θασίτη, τίς ὁποῖες, προφανῶς, 
αὐτός εἶχε ἀπό παλαιότερους ἐφημερί-
ους του Ναοῦ, μέσα στό κενοτάφιο 
ὑπῆρχε ἄλλοτε ἡ μικρή λειψανοθήκη 
ἀπό βελοῦδο, μέ κέντημα ἀπό μετάξι, 
πού κατασκευάστηκε ἀπό σπαράγματα 
ἄλλου, μεγαλύτερου ἔργου, τήν βλέπετε 
στήν φωτογραφία καί ἡ ὁποία περιεῖχε 
λίγα ὀστᾶ τοῦ Ἐπισκόπου Ἰωσήφ, στήν 
διάρκεια, ὅμως, τῆς φοβερῆς, βουλγα-
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ρικῆς κατοχῆς τῆς Ἀνατολικῆς Μακεδο-
νίας, κατά τά ἔτη 1916-1918, οἱ Βούλγα-
ροι κατακτητές πῆραν τά ὀστᾶ τοῦ ἐπι-
σκόπου ἀπό τή μικρή λειψανοθήκη καί 

τά ἐξαφάνισαν, ἀφήνοντας κενή τήν τα-
πεινή λειψανοθήκη, μέσα στό ταφικό 
μνημεῖο, προφανῶς γιατί ἦταν  ἄνευ 
ἀξίας, ἡ ὁποία, μέχρι σήμερα, βρίσκεται 
στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Νικολάου. Ἀμέ-
σως, ὅμως, γεννιέται τό ἐρώτημα: Ἐφό-
σον, ἀποδεδειγμένα, ὁ μακαριστός ἐπί-
σκοπος Ἐλευθερουπόλεως Ἰωσήφ κοι-
μήθηκε καί θάφτηκε στήν Ἱερά Μονή 

Παναγίας Φανερωμένης τῆς Σκοπέλου, 
ποιός μετέφερε τά λιγοστά ὀστᾶ του 
στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Νικολάου τῆς 
Ἐλευθερούπολης καί τά τοποθέτησε στό 
ταφικό μνημεῖο πού, προφανῶς, κατα-
σκεύασε γιά τό σκοπό αὐτόν καί τό 
ὁποῖο σώζεται μέχρι σήμερα; Πιθανο-
λογῶ ὅτι ἡ ἀπάντηση εἶναι ἡ ἑξῆς: Ἀπό 
τήν 17η Ἰουλίου τοῦ 1875 ἕως τήν 2α 
Σεπτεμβρίου τοῦ 1885, τήν Ἐπισκοπή 
Ἐλευθερουπόλεως ποίμανε ὁ Ἐπίσκο-
πος Διονύσιος Α΄ ὁ ἀπό Ἐρυθρῶν. Αὐτός 
καταγόταν ἀπό τή Σκόπελο, ὅπου, δεκα-
πέντε μόλις χρόνια πρίν τήν τοποθέτησή 
του στήν ἱστορική μας Ἐπισκοπῆ Ἐλευ-
θερουπόλεως, εἶχε κοιμηθεῖ καί ταφεῖ ὁ 
Ἐπίσκοπος Ἰωσήφ. Εἶναι, πράγματι, πο-
λύ πιθανό, ὁ Διονύσιος ὁ Α΄ νά ἦταν 
αὐτός πού κατασκεύασε τό σεπτό μνη-
μεῖο, στό δυτικό ὑπόστεγο τοῦ Ἱεροῦ 
Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Ἐλευθερουπόλε-
ως, στό ὁποῖο  μετέφερε καί τοποθέτησε, 
γιά εὐλογία, λίγα ὀστᾶ τοῦ κοιμηθέντος 
προκατόχου του. 

 
 
 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Τό ἱστορικό ὑλικό, πού περιέλαβα στό μικρό αὐτό πόνημά μου, τό ἔλαβα κυρίως ἀπό 
τό ἔργο τοῦ πατρός Κωνσταντίνου Καλλιανοῦ «Συμβολή στήν ἱστορία τῶν Μητροπό-
λεων Ἐφέσου καί Νύσσης κατά τόν 19ο αἰώνα, 2011), καθώς καί ἀπό τό ἔργο τοῦ Αἰμι-
λίου Μαυρουδῆ «Ἡ Ἱστορία τῆς Μητροπόλεως Ἐλευθερουπόλεως».



Ἄρθρο τοῦ Οἰκονομολόγου 
Νικολάου Χατζητριανταφύλλου
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Πολλές φορές θά ἔχετε ἀκούσει γιά 
τό «κρυπτονόμισμα» bitcoin (μπιτκόιν) 
καί τήν ἀπίστευτη – κατά τά λεγόμενα 
πολλῶν – κερδοφορία στήν περίπτωση 
πού κάποιος ἐπενδύσει σ’ αὐτό. Τί εἶναι 
ὅμως αὐτό ; Ἀρχικές ἀπαντήσεις παίρ-
νουμε ἀπό τήν Τράπεζα τῆς Ἑλλάδας 
καί τήν ἀναδημοσίευση στήν ἰστοσε-
λίδα της κειμένου τῆς Εὐρωπαϊκῆς 
Κεντρικῆς Τράπεζας σέ συχνές ἐρω-
τήσεις πολιτῶν :   
Τό bitcoin ἀποκαλεῖται «εἰκονικό νό-

μισμα». Στήν οὐσία εἶναι μία ψηφιακή 
μονάδα ἀξίας πού μπορεῖ νά ἀνταλ-
λάσσεται ἠλεκτρονικά. Δέν ἔχει φυσική 
μορφή. Τό bitcoin δημιουργεῖται καί 
παρακολουθεῖται ἀπό ἕνα δίκτυο ὑπο-
λογιστῶν μέσω πολύπλοκων μαθημα-
τικῶν τύπων καί ὄχι ἀπό μία ἑνιαία 
ἀρχή ἤ ὀργανισμό. Εἶναι μέν ψηφιακό 
ἀλλά δέν εἶναι νόμισμα ἐπειδή δέν 
ὑποστηρίζεται ἀπό κανέναν, δέν ἐκδί-
δεται ἀπό κάποια κεντρική δημόσια 
ἀρχή. Γιά παράδειγμα, γιά ἕνα τραπε-
ζογραμμάτιο τῶν 10 εὐρώ, ἡ Εὐρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ἐγγυᾶται τό 
δικαίωμα νά χρησιμοποιεῖται ὡς μέσο 
πληρωμῆς σέ ὁποιοδήποτε μέρος τῆς 
ζώνης τοῦ εὐρώ. Κανείς ὅμως δέν δια-
σφαλίζει τό δικαίωμα  νά χρησιμο-
ποιεῖται τό bitcoin καί κανείς δέν ἐργά-
ζεται γιά νά διατηρεῖται σταθερή ἡ 

ἀξία του. Δέν εἶναι ἕνα γενικά ἀποδεκτό 
μέσο πληρωμῆς. Ἐάν τό bitcoin ἦταν 
νόμισμα, θά ὑπῆρχε ἡ δυνατότητα νά 
χρησιμοποιεῖται εὐρέως κάτι πού ὅμως 
δέν ἰσχύει σέ πολλά μέρη καί σ’ αὐτά 
ἀκόμα πού οἱ συναλλαγές ἐκτελοῦνται 
μέ βραδύτητα καί εἶναι δαπανηρές. 
Ἐπίσης δέν προστατεύονται οἱ χρῆστες 
ἀφοῦ τά bitcoin μποροῦν νά κλαποῦν 
ἀπό χάκερς (διαδικτυακούς κλέφτες). 
Ἄν συμβεῖ κάτι τέτοιο, δέν ὑπάρχει 
καμία νομική προστασία. Ἐπιπροσθέτως 
θεωρεῖται ὑπερβολικά ἀσταθές ὡς νό-
μισμα ἀφοῦ ἕνα νόμισμα θά πρέπει νά 
ἀποτελεῖ ἀξιόπιστο μέσο ἀποθήκευσης 
τῆς ἀξίας του, ἐνῶ ἡ ἀξία τοῦ bitcoin 
μπορεῖ ν’ ἀνέβει στά ὕψη καί νά μειωθεῖ 
ραγδαία σέ διάστημα λίγων ἡμερῶν. 
Ἀλλά ἄν δέν εἶναι νόμισμα, τότε τί 
εἶναι; Τό bitcoin εἶναι μία δραστηριό-
τητα κερδοσκοπικοῦ χαρακτήρα. Μέ 
ἄλλα λόγια, μπορεῖ νά ἐπενδύσει κά-
ποιος σ’ αὐτό μέ σκοπό τό κέρδος, 
κινδυνεύοντας ὅμως νά χάσει τήν 
ἐπένδυσή του.  
Θά μποροῦσε βέβαια σέ ὅλα τά πα-

ραπάνω ν’ ἀνταπαντήσει κάποιος ὅτι 
α) καμιά ἐπένδυση δέν ἀποφεύγει τό 
ρίσκο, β) «εἰκονικό νόμισμα» θά μπo-
ροῦσε νά θεωρηθεῖ καί τό «πλαστικό 
νόμισμα» μέσω πιστωτικῶν καρτῶν 
τῶν διαφόρων τραπεζῶν. Ὅταν μάλι-
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στα φτάσαμε νά ἐκδίδει μία ἐπίσημη 
κεντρική τράπεζα νόμισμα, δίχως 
ἀνταλλακτική ἀξία (ὅπως παλιά αὐτή 
τοῦ χρυσοῦ), μήπως ζοῦμε στήν ἐποχή 
τῶν…«κρυπτονομισμάτων» καί πόσο 
τελικά σίγουροι, μποροῦμε νά νιώθου-
με;  
Ποιά ἀνάγκη ὅμως ὑπῆρξε ἡ αἰτία 

τῆς «γέννησης» τοῦ bitcoin; Ὑπῆρχε 
πάντοτε στήν ἀνθρωπότητα μία ἔμμονη 
ἰδέα. Πώς δέν θά ἦταν καθόλου κακό 
οἱ ἄνθρωποι νά μποροῦν νά κάνουν 
τίς δοσοληψίες τους, ὅσο μακριά καί 
ἄν εἶναι, χωρίς τή διαμεσολάβηση μιᾶς 
τράπεζας ἤ καί περισσοτέρων πού θά 
εἰσπράξουν ἕνα καλό μερτικό μέ βάση 
τό διακινούμενο ποσό. Τό ποσό τό 
εἰσπράττει ἡ τράπεζα ὡς ἐγγυητής του 
ὅτι θά γίνει σωστά ἡ δοσοληψία χωρίς 
ὁ ἕνας νά… ρίξει τόν ἄλλον. Γιατί λοι-
πόν νά μήν τά βροῦνε μεταξύ τους οἱ 
δύο πλευρές καί νά ὑπάρχει δίπλα κι 
ἕνας μηχανισμός πού σχεδόν ἀνέξοδα 
θά ἐγγυᾶται τή δοσοληψία ;    
Ποιός ὅμως ἐλέγχει ἄν ὅλα ἔγιναν 

σωστά; Ὑπάρχουν πλέον κάπου 12.000 
σταθμοί ἐλέγχου, κόμβοι σέ ἕνα παγ-
κόσμιο δίκτυο καί ὅλοι λαμβάνουν γνώ-
ση τῆς (κάθε) δοσοληψίας σέ bitcoin. 
Ἐκτελοῦν ὁ καθένας χωριστά ἔλεγχο 
γιά τό ἄν ἀπό αὐτή τή διεύθυνση πού 

στάλθηκε ἡ ἐντολή πληρωμῆς ὑπῆρχε 
πραγματικά τό συγκεκριμένο ποσό καί 
στέλνεται ἕνα σῆμα ἔγκρισης ἤ μή. 
Εἶναι σάν νά παίζουν κάποιοι μπρίτζ (ἤ 
καί πρέφα) μέσω ὑπολογιστή. Ὁ καθέ-
νας χωριστά καταγράφει τούς πόντους 
ὅλων ὕστερα ἀπό κάθε παρτίδα καί 
πρίν ξεκινήσουν τήν ἑπόμενη συγκρί-
νουν τό τί ἔγραψαν γιά νά εἶναι βέβαιοι 
πώς ὅλοι ἔχουν καταχωρίσει τά ἴδια. 
Μπορεῖ σέ ἕνα μπλόκ νά ὑπάρχει μόνο 
μία δοσοληψία, ἀλλά μπορεῖ νά εἶναι 
καί χιλιάδες. Ὅταν θά εἶναι ἕτοιμο τό 
μπλόκ μέ τίς ἐγκεκριμένες δοσοληψίες, 
πρέπει νά καταχωριστεῖ σέ ἕνα μεγάλο 
ἠλεκτρονικό λογιστικό βιβλίο (ledger).  
Γενικά ὅπως καταλαβαίνουμε πώς 

πρόκειται γιά μία πολύπλοκη διαδικασία 
μέ ἀμφισβητούμενο – ἀρκετές φορές 
– ἀποτέλεσμα. Μπορεῖ νά πιστεύει κα-
νείς ὅτι κερδίζει ἐνῶ συμβαίνει ἀκριβῶς 
τό ἀντίθετο! Παρ’ ὅλα αὐτά ἡ ἀνθρώ-
πινη «ἀπληστία» ὁδηγεῖ ἀρκετούς στήν 
ἐπιλογή τοῦ bitcoin, κι ἄς μή γνωρίζουν 
πολλά ἀπό τό ὅλο θέμα. Μήπως αὐτό 
σας θυμίζει τήν «χρυσή» ἐποχή τοῦ 
Χρηματιστηρίου στήν χώρα μας, πού 
τότε ὅλοι, ἀκόμα καί στά καφενεῖα, 
εἶχαν γίνει οἰκονομολόγοι καί «εἰδή-
μονες»..; 
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α. Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας 

 
Μετά τίς ἑορτές τοῦ Δεκαπενταυγού-

στου δόθηκε στήν κυκλοφορία ἀπό τίς 
γραφικές τέχνες «Μέλισσα» (Ἀσπροβάλτα) 
τό νέο βιβλίο τοῦ Σεβασμιωτάτου Μη-
τροπολίτου Ἐλευθερουπόλεως κ. Χρυσο-
στόμου μέ τόν τίτλο «Παιδαγωγικό Κυ-
ριακοδρόμιο». Ὅπως μαρτυρεῖ καί ὁ τίτλος 
του τό περιεχόμενό του ἀποτελεῖται ἀπό 
σύντομα κηρύγματα - δοκίμια, τά ὁποῖα 
περιλαμβάνουν τά οὐσιώδη παιδαγωγικά 
διδάγματα τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς 
ἑκάστης Κυριακῆς  ὅλου του ἐκκλησια-
στικοῦ ἔτους. 
Συντεταγμένο μέ τήν γνωστή καλλιέπεια 

καί τό ἁπλό καί σαφές ὕφος τοῦ συγγρα-
φέως του ἀποσκοπεῖ νά ἀποτελέσει χρή-
σιμο βοήθημα γιά τόν ἱεροκήρυκα, πού 
ἐπιθυμεῖ νά μεταδώσει στό ἀκροατήριό 
του τίς παιδαγωγικές ἀρχές τοῦ Εὐαγγε-
λίου. Ἐκτός αὐτοῦ σκοπό ἔχει νά βοηθήσει 
γονεῖς καί παιδαγωγούς νά προβληματι-
σθοῦν γόνιμα στό τόσο σοβαρό θέμα τῆς 
ἀγωγῆς τῶν νέων ἀνθρώπων. Ἰδίως αὐτές 
τίς κρίσιμες ἡμέρες πού ἰδέες ἀλλόκοτες, 
πρωτοφανεῖς  ἀνθρώπων χωρίς ἦθος χρι-
στιανικό τείνουν πείσμονα νά ἀνατρέψουν 
τό παιδαγωγικό οἰκοδόμημα, πού ἔκτισαν 
οἱ προηγούμενες γενεές. «Ἄφετε τά παιδία 
καί μή κωλύετε αὐτά ἐλθεῖν πρός με» 
(Ματθ.19,14) Ἀφῆστε τά παιδάκια νά 
ἔλθουν κοντά μου..κράζει μέ ἄπειρη στοργή 
καί συμπάθεια ὁ γλυκύτατος Ἰησοῦς! Και 
νά πόσα βάρβαρα χέρια ὑψώνονται μπρο-
στά Του ἀπωθώντας παιδιά καί νέους νά 
Τόν πλησιάσουν! 
Εἴθε ὅσοι θά πάρουν στά χέρια τους 

τό βιβλίο αὐτό νά νιώσουν στή ψυχή τους 
νά ἀντηχεῖ ἔντονα ἡ θεϊκή Του φωνή. 
«Ἄφετε τά παιδία…».     

Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Μπένος 
Πρωτοσύγκελλος

β. «Ἀνέκδοτα Πατριαρχικά ἔγγραφα 
πρός ἀρχιερεῖς τῆς Μητροπόλεως Ἐλευθεροπόλεως» 

 
Μέ τόν τίτλο «Ἀνέκδοτα Πατριαρχικά ἔγγραφα 
πρός ἀρχιερεῖς τῆς Μητροπόλεως Ἐλευθε-
ρουπόλεως (1887-1927)» δόθηκε τελευταία 
στήν κυκλοφορία ἐπιστημονική πραγματεία 
ἐκ 285 σελίδων, μεγάλου σχήματος, τοῦ ἀγα-
πητοῦ Καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης κ. Αἰμιλίου Δημ. Μαυρουδή. 
Ἀνήκει στόν τομέα «Πραγματεῖαι τῆς Ἀκα-
δημίας Ἀθηνῶν τόμος 76, 2020» καί ἐκδότης 

του εἶναι τό «Γραφεῖον Δημοσιευμάτων τῆς 
Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν» Ἀθῆναι 2020. Τήν πραγ-
ματεία του αὐτή τήν ἀφιερώνει ὁ συγγραφεύς 
της στόν ὑποφαινόμενο, Ἐπίσκοπο τῆς γενέ-
τειράς του. 
Στήν σπουδαία αὐτή πραγματεία περιλαμβά-
νονται ἔγγραφα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρ-
χείου πού ἀπεστάλησαν κατά καιρούς στούς 
Μητροπολίτες Ἐλευθερουπόλεως, τά ὁποῖα 
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δέν περιλήφθηκαν στήν προηγούμενη μονο-
γραφία τοῦ ἴδιου συγγραφέως «Ἡ ἱστορία 
τῆς μητροπόλεως Ἐλευθερουπόλεως. Θεσ-
σαλονίκη» 2005. Συνολικά περιλαμβάνονται 
125 ἔγγραφα. Προηγεῖται τῆς ἐρεύνης τῶν 
ἐγγράφων αὐτῶν ἐκτενής Βιβλιογραφία, ὅπου 
ἐκτίθενται οἱ πηγές καί οἱ σχετικές μελέτες 
καί τά ἄρθρα. Ἀκολουθεῖ σύντομη περιεκτική 
καί διαφωτιστική Εἰσαγωγή μέ ἀναφορά στήν 
ἱστορία κατ’ ἀρχάς τῆς ἐπισκοπῆς καί κατόπιν 
τῆς μητροπόλεως Ἐλευθερουπόλεως .Τό κύριο 
μέρος τῆς πραγματείας περιλαμβάνει τόν ἐπι-
στημονικό καί λίαν μεθοδικό σχολιασμό τῶν 
ἐγγράφων. Καί ἐδῶ προηγεῖται σύντομη ἱστο-
ρική ἀναφορά στό πρόσωπο τοῦ ἑκάστοτε 
μητροπολίτου, στόν ὁποῖον ἐστάλησαν τά 
πατριαρχικά ἔγγραφα. Κατόπιν ἀφοῦ ὁ ἀνα-
γνώστης κατατοπισθεῖ ἐν συντομία ἱστορικά 
γιά τόν παραλήπτη τῶν ἐγγράφων, ἐκτίθενται 
μέ χρονική σειρά λήψεως καί κατά τόν ἑξῆς 
μεθοδικό τρόπο: Ἐπιγραφή τοῦ ἐγγράφου 
πού ἀφορᾶ τό κύριο θέμα του. Κατόπιν ἀκο-
λουθεῖ σύντομη περίληψη τοῦ ἐγγράφου καί 
τέλος αὐτό τό πρωτότυπο κείμενο τοῦ ἐγγρά-
φου. Σέ μερικά ἀπό αὐτά τά ἔγγραφα ὑπάρχει 
στή πραγματεία καί ἀρκετά εὐκρινής φωτο-
τυπία τοῦ ἀρχικοῦ ἐγγράφου. Δέν τελειώνει 
ὅμως ἐδῶ ἡ καταγραφή τοῦ ἐγγράφου. Σέ 

ὑποσημειώσεις μέ μικρότερα γράμματα ἐπε-
ξηγοῦνται μέ λεπτομέρεια πρόσωπα, πού 
ἀναφέρονται στό πατριαρχικό ἔγγραφο, το-
πωνύμια ἄγνωστα σήμερα, καί ὅροι ἐκκλη-
σιαστικοί, ὥστε ἡ κατανόηση τοῦ κειμένου 
νά εἶναι πλήρης. Μάλιστα οἱ λεπτομερεῖς 
αὐτές ἐπεξηγήσεις κάτω ἀπό τό πρωτότυπο 
κείμενο, συνοδευόμενες μέ ἐκτενῆ βιβλιο-
γραφία, καθιστοῦν ἀπόλυτα κατανοητό τό 
κείμενο τοῦ ἐγγράφου στόν ἀναγνώστη του. 
Ὁ πλοῦτος τῶν ἱστορικῶν, κανονικῶν, νο-
μικῶν, ἠθογραφικῶν καί γεωγραφικῶν γνώ-
σεων πού ἀφειδῶς ἁπλώνεται σέ κάθε ὑπο-
σέλιδο τῆς πραγματείας αὐτῆς τήν καθιστά 
ἐξόχως χρήσιμη καί πολύτιμη. 
Βέβαια ἡ οὐσία, ὁ πυρήνας, τό πνευματικό, 
ἠθικό νόημα τῶν ἐγγράφων ἀφήνεται στήν 
πνευματική, διεισδυτική ἱκανότητα καί διάθεση 
τοῦ ἀναγνώστη. Ὁ μελετητής τῶν πατριαρ-
χικῶν αὐτῶν ἐγγράφων περασμένων αἰώνων 
βλέπει μέ ψυχική ἱκανοποίηση καί θαυμασμό 
τήν ἀκατάπαυστη ποιμαντική μέριμνα τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου γιά τίς ἐπαρ-
χίες στή Μακεδονία, τό συγκινητικό του 
ἐνδιαφέρον, ὥστε κανένα πρόβλημα, μικρό 
ἤ μεγάλο, νά μήν ἐγκαταλείπεται άνεξέταστο 
νά λιμνάζει. Βλέπει ὅμως καί τίς δυσκολίες 
τῶν ἀρχιερέων τότε, κυρίως τίς οἰκονομικές. 
Τόν σταυρό τῆς πενίας, τόν σταυρό τῶν δια-
βολῶν ἐνα ντίον τοῦ κύρους των, τόν σταυρό 
τῶν ἀνθρώπινων παθῶν, πού δέν λείπουν 
ἀπό κανένα ἄνθρωπο καί ἀπό καμία ἐποχή. 
Τά ἔγγραφα αὐτά δίνουν ἄνετα τό ἔναυσμα 
καί τήν στέρεη ἱστορική βάση σέ νεώτερους 
συγγραφεῖς νά ἀ να πλάσ ουν μέ τέχνη ἐκείνη 
τήν ἐκκλησιαστική ἐποχή. 
Γιά ὅλα αὐτά εἴμαστε εἰλικρινά εὐγνώμονες 
στόν φιλόπονο, τόν συμπαθῆ συγγραφέα τῆς 
παρούσης μελέτης καί τοῦ εὐχόμαστε ἀπό 
καρδίας Κύριος ὁ Θεός νά εὐλογήσει τον 
πολύτιμο κόπο του. 

† Ε.Χ.
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Εἶχα ἀκούσει καί παλιότερα γιά 
τή θαυματουργό Εἰκόνα τῆς Πα-

ναγίας τῆς Φανερωμένης στή Ν. Ἠρα-
κλείτσα Καβάλας. Ἡ θερινή παραμονή 
μου στάθηκε ἡ εὐκαιρία νά ἐρευνήσω, 
ὅσο μου ἦταν μπορετό, τό ἱστορικό 
τῆς θαυματουργῆς εἰκόνας, πού ἡ ἡλι-
κία της ἀριθμεῖ μερικές ἑκατονταετη-
ρίδες. Ὁδηγός στήν ἔρευνά μας ὑπε-
ρογδοντάχρονος Σωτήρης Γκισᾶς, πού 
τόν ξέρασε τό ἁλμυρό κύμα τῆς προ-
σφυγιᾶς ἀπό τά μυρωμένα κι’ ἁγια-
σμένα χώματα τῆς Ἠρακλείτσας Ἀνα-
τολικῆς Θράκης στίς ἀκτές τῆς Κα-
βάλας, πρίν ἀπό ἐνενήντα, ὁλάκερους 
χρόνους. 

Μά ἄς πάρουμε τά πράγματα ἀπό 
τήν ἀρχή. Στήν Ἠρακλείτσα τῆς Ἀνα-
τολικῆς Θράκης, πού ἐκκλησιαστικά 
ἀνῆκε στήν Ἱερά Μητρόπολη Μυριο-
φύτου καί Περιστάσεως καί διοικητικά 
στήν ἐπαρχία Περιστάσεως τοῦ Νομοῦ 
Καλλιπόλεως μέχρι τό 1920 καί ὕστερα 
στό Νομό Ραιδεστοῦ, πού ἀνῆκε στήν 
ὁμάδα τῶν Γανοχώρων (δέκα ἦταν 
συνολικά τά Γανόχωρα: Περίσταση, 

Ἠρακλείτσα, Μυριόφυτο, Γάνος, 
Χώρα, Κερασιά, Πλάτανος, Στέρνα, 
Καλαμίτση, Λουπίδα) ἀνακαλύπτεται 
πρίν ἀπό τετρακόσιους χρόνους μία 
ἀπό τίς ἑβδομήντα πέντε εἰκόνες, πού 
ἔγιναν ἀπό τό χέρι τοῦ Εὐαγγελιστῆ 
Λουκᾶ. Καί νά πῶς: Ὁ ἡγούμενος τῆς 
Ἱερᾶς Μονῆς Ἰβήρων, ἕνα βράδυ, βλέ-
πει στόν ὕπνο του πώς στήν Ἠρα-
κλείτσα τῶν Γανοχώρων (τά εἶπαν 
ἔτσι, γιατί κατά τήν παράδοση, ὅταν 
διέσχιζε τά στενά, ὁ φιλόσοφος Θαλής 
ὁ Μιλήσιος, ἦταν ἐποχή, πού οἱ ἀμυ-
γδαλιές ἦταν ὁλάνθιστες. Κι’ ὅλη ἡ 
ἀκτή ἦταν κάτασπρη. Τόν ἔκανε νά 
ἐκφραστεῖ μέ θαυμασμό καί νά πεῖ: 
(Τί ὡραῖο γάνωμα). Τήν ἄλλη μέρα 
βρίσκεται ἕνα εἰκόνισμα τῆς Παναγίας 
τῆς Φανερωμένης. Τήν ἴδια μέρα στέλ-
νει δύο καλογήρους στό χωριό, ἀφοῦ 
προηγουμένως τούς ὑπέδειξε τό μέρος, 
ὅπου βρισκόταν ἡ εἰκόνα. Ἔβαλαν 
ἐργάτες, σκάψανε καί βρήκανε τό 
κουβούκλιο μέσα στό ὁποῖο ἦταν ἡ 
εἰκόνα. Μόλις ἀνοίξανε τό κουβούκλιο, 
ἡ καντήλα, πού ἄναβε χρόνια, ἔσβησε 

τοῦ κ. Γ. Κ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ τ. ΛΥΚΕΙΑΡΧΗ
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ἐκείνη τή στιγμή. Κάποιος κάτοικος 
τῆς Ἠρακλείτσας, στόν ὁποῖο ἀνῆκε 
τό οἰκόπεδο, ὅπου βρέθηκε ἡ Πα-
ναγιά ἡ Φανερωμένη, τό δωρίζει 
καί στή θέση ἐκείνη χτίζουν οἱ Ἠρα-
κλειτσιῶτες ἐκκλησία ἀφιερωμένη 
στήν Παναγιά. Ἡ ἐκκλησία γρήγορα 
μεταβάλλεται σέ Μονή Ἰβήρων τοῦ 
Ἁγίου Ὅρους καί κάθε τέσσερα 
χρόνια ἔκανε ἀλλαγή Ἡγουμένου. 

Ἠρακλειτσιῶτες, μονάζουν μέ τή 
σειρά τους στήν Μονή Ἰβήρων. Λέ-
γεται ὅτι κάποτε ὁ ἀριθμός τους 
ἔφτασε τούς τριάντα. 

Τό 1922 ὁ Ἡγούμενος τῆς Μονῆς 
Ἠρακλείτσας συγκέντρωσε τά εἰκο-
νίσματα τῆς ἐκκλησίας καί τῆς 
Μονῆς καί τά μετέφερε στό Ἅγιον 
Ὅρος. 

Οἱ πρόσφυγες Ἠρακλειτσιῶτες, 
μετά τήν ἐγκατάστασή του στή μη-
τέρα Ἑλλάδα, θυμοῦνται τή θαυ-
ματουργό Παναγιά τους. Εἶναι κάτι 
πού τούς ἀνήκει. Εἶναι ἡ Παρηγο-
ρήτρα τους στό πικρό ποτήρι τῆς 
προσφυγιᾶς. Εἶναι ἡ Ὁδηγός καί 
Προστάτιδά τους. 

Ζητοῦν ἀπό τό Ἅγιον Ὅρος τήν 
ἐπιστροφή τους. Ἡ ἀπάντηση εἶναι 
πώς πρέπει νά γίνει ψηφοφορία καί 
νά πάει ἐπιτροπή στό Ὅρος. Τό 
1929 μία ἐπιτροπή ἀπό Ἠρακλει-
τσιῶτες ἐγκαταλείπει μ’ ἕνα καΐκι 
τόν κόλπο τῆς Καβάλας καί κατευ-
θύνεται πρός τό Ἅγιον Ὅρος. Ἡ 
ψηφοφορία εἶναι εὐνοϊκή. Ἡ Πα-
ναγιά ἡ Φανερωμένη σκεπάζει μέ 

τήν ἀγάπη της καί ἐμψυχώνει τίς 
καταπτοημένες ἀπό τή βαρβαρότητα 
τῶν Τούρκων ψυχές τῶν Ἠρακλει-
τσιωτῶν. Θά’ ρθεῖ γιά νά μείνει γιά 
πάντα κοντά τους γιά ν’ ἀκούει κα-
θημερινά τόν πόνο τους καί νά 
ρίχνει βάλσαμο στήν χιλιοπληγωμένη 
ψυχή τους. 

Στήν ἀρχή θά τῆς χτίσουν μία 
ξύλινη παράγκα καί ὕστερα μίαν 
ἄλλη. Πρίν ἀπό λίγα χρόνια Ἠρα-
κλειτσιῶτες μετανάστες στήν Ἀμε-
ρική θά στείλουν δολλάρια, γιά νά 
χτισθεῖ ἡ σημερινή κομψή κατοικία 
τῆς θαυματουργῆς Παναγιᾶς τῆς 
Φανερωμένης. 

Κι ἀφοῦ τελειώσει τό χτίσιμο, μία 
μαρμάρινη ἐπιγραφή θά τοποθετηθεῖ 
στήν πρόσοψη: 

«Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου καί 
Παναγίας Φανερωμένης Νέας Ἠρα-
κλείτσης. Ἀνηγέρθη δαπάναις τῶν 
ἐν Ἀμερική Ἠρακλειτσιωτῶν, ὡς 
καί λοιπῶν δωρητῶν, ἐν ἔτει 1956». 

Μά ἄς δοῦμε τώρα τά θαύματα 
τῆς Παναγιᾶς καί πρῶτα στήν ἀρχι-
κή της πατρίδα. 

Τά δέκα κελιά τῆς Μονῆς ἦταν 
καθημερινά γεμάτα ἀπό ψυχοπα-
θεῖς, ἐνῶ ἕνα ἄλλο οἴκημα φιλοξε-
νοῦσε ὅσους ἔπασχαν ἀπό ἄλλες 
ἀσθένειες. Κάποιος Μυριοφυτινός, 
πολύ πλούσιος, εἶχε γυρίσει ὅλη τήν 
Εὐρώπη, μά γιατρειά δέν βρῆκε 
πουθενά. Κάποιος τοῦ εἶπε γιά τήν 
Παναγιά τήν Φανερωμένη. Κι ἐκεῖ -
νος πῆρε τήν ἀπόφαση νά’ ρθεῖ. 



Καί ἦρθε. Ἦταν τελείως παράλυτος. 
Ἔμεινε σαράντα μέρες στήν Παναγιά 
κι ὕστερα σηκώθηκε καί πῆγε μέ τά 
πόδια στό Μυριόφυτο. Γιά δῶρο 
στήν Παναγιά ἔστρωσε τό δάπεδο 
τῆς ἐκκλησίας της μέ σανίδι γαλα-
ζιανό παχύ, τέσσερις πόντους γιά 
νά μήν κρυώνουν ὅσοι ἄρρωστοι 
κοιμόντουσαν μέσα. 

* * * 

Μία ἄλλη μέρα, φέρανε τρεῖς τρε-
λούς. Τούς εἶχαν δεμένους. Κι ἀφοῦ 
μείνανε μερικές μέρες, γίνανε καλά. 

Μά τά θαύματα τῆς Παναγιᾶς 
συνεχίστηκαν καί στή Ν. Ἠρακλεί-
τσα Καβάλας. Νά, λοιπόν, πώς διη-
γεῖται ἕνα ἀπ’ αὐτά ὁ Νεοηρακλει-
τσιώτης, Σωτήρης Γκισᾶς: 

«Ἦταν ἀπόγευμα τοῦ Ἰουλίου 
τοῦ 1955. Κατέβαινα γιά τό καφε-
νεῖο. Ἔξω ἀπό τήν ἐκκλησία βλέπω 
σταματημένη μία κούρσα. Περίεργος 
πλησιάζω νά δῶ τί συμβαίνει. Εἴμα-
στε ἀπό τή Δράμα μέ πληροφοροῦν. 
Πήγαμε στήν Ἀθήνα. Φτάσαμε μέχρι 
τή Βιέννη, μά γιατρειά δέν βρήκα-
με. 

Μέσα εἶχαν ἕναν τελείως παρά-
λυτο. Τόν εἶχαν μέσα σέ μιά κου-
βέρτα. Βοήθησα κι ἐγώ νά τόν βγά-
λουν ἀπό τό αὐτοκίνητο. Τόν πήγαμε 
μέσα στήν ἐκκλησία. Ἔμεινε κοντά 
του κάποιος νά τόν προσέχει. Μετά 
λίγες ἡμέρες τόν εἶδα νά κάθεται, 
ἐνῶ ἦταν πρῶτα ξαπλωμένος. 

Δέν πέρασαν μέρες καί βλέπω 

τόν ἄρρωστο κοντά στή βρύση. 
Ἀπόρησα. Σέ λίγο μέ φώναξε κοντά 
του καί μοῦ εἶπε: «Θά πάω στήν 
Δράμα μέ τά πόδια καί θά τά πῶ 
στούς γιατρούς, πού μέ στείλανε σέ 
χίλια δύο μέρη. Νά ὁ γιατρός!» Κι 
ἔδειξε τήν ἐκκλησία τῆς Παναγιᾶς». 

 * * * 

Ἕνας Γρηγόρης ἀπό τή Νικήσιανη 
ἔπασχε ἀπό ψυχασθένεια. Ἦρθε 
στήν Παναγιά μας καί θεραπεύτηκε. 
Ἀκόμη στέλνει δῶρα στήν Πανα-
γιά. 

* * * 

Ἡ Παναγιά ἡ Φανερωμένη γιορ-
τάζει στίς 23 Αὐγούστου. Τά Ἐννιά-
μερα τῆς Παναγιᾶς. Ἔτσι γιόρταζε 
καί στήν Ἠρακλείτσα τῶν Γανοχώ-
ρων. Τό πανηγύρι τό εἶχαν καθιε-
ρώσει ἀπό τή Μονή Ἰβήρων. Χιλιά-
δες προσκυνητές τήν ἡμέρα τοῦ πα-
νηγυριοῦ ἀπ’ ὅλα τά Γανόχωρα 
ἔφταναν στήν Ἠρακλείτσα. Τό γλέντι 
ἦταν τριήμερο. 

Μά καί σήμερα, τήν ἡμέρα της, 
στίς 23 Αὐγούστου χιλιάδες οἱ προ-
σκυνητές. Καί τά θαύματα συνεχί-
ζονται. Καθημερινά ἡ ἐκκλησία της 
κατακλύζεται ἀπό εὐλαβεῖς προ-
σκυνητές, πού γεμᾶτοι εὐσέβεια 
προσέρχονται γιά τήν ἀναίμακτη 
θυσία καί παράλληλα νά τῆς ἐμπι-
στευθοῦν τόν πόνο τους καί νά ζη-
τήσουν τήν προστασία της ἀπό κάθε 
κακό.
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Kατά τόν μή-
να Ἰούνιο  2021 

ὁ Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης μας κ. 

Χρυσόστομος:  
 
Ἐλειτούργησε καί ὡμίλησε: 
Τήν 6ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Εἰσοδίων 

τῆς Θεοτόκου Νικησιάνης, ὅπου καί ἐχει-
ροτόνησεν εἰς Πρεσβύτερον τόν Ἀρχιδιά-

κονον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως π. Παλ-
λάδιον Ζαχαρούδην καί εἰς τό τέλος τῆς 
Θείας Λειτουργίας τόν ἐχειροθέτησεν εἰς 
Ἀρχιμανδρίτην, τήν 13ην εἰς τόν Ἱερόν 
Ναόν Ἁγίου Δημητρίου Ἀκροποτάμου, 
τήν 20ην Κυριακήν τῆς Πεντηκοστῆς, εἰς 
τόν  Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἀγίου 
Ἐλευθερίου, ὅπου καί προέστη τοῦ 
Ἑσπερινοῦ τῆς Γονυκλισίας, τήν 27ην εἰς 
τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἀγίου Νικολάου Νέ-

ας Περάμου, τήν 30ην εἰς τόν Πανηγυρί-
ζοντα Ἱερόν Ναόν τῶν Δώδεκα Ἀποστό-
λων Ἁγίου Ἀνδρέα. 

 
Ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε: 
Τήν 21ην τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, εἰς τόν 

Κοιμητηριακόν Ἱερόν Ναόν τῶν Ἁγίων 
Θεοδώρων Ἐλευθερουπόλεως, ὅπου με-
τά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ἐτέλε-
σε Τρισάγιον εἰς τό Κοιμητήριον τῆς Πό-
λεως ὑπέρ ἀναπαύσεως πάντων τῶν κε-
κοιμημένων, τήν 29ην εἰς τόν Πανηγυρι-

Χειροτονία Πεντηκοστή
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κόν Ἑσπερινόν 
ἐπί τῆ ἑορτῆ τοῦ 

Ἀποστόλου Παύ-
λου εἰς τήν Μπου -

ζίνα Ἐλευθερουπόλεως, ὅ -
που κατά τήν παράδοσιν ξεκουράσθηκε ὁ 
Ἀπόστολος Παῦλος. 

Τήν 27ην Ἰουνίου ἐτέλεσε τά Ἐγκαίνια 
τοῦ ἀνακαινισθέντος Δημ. σταδίου Ἐλευ-
θερουπόλεως. 

 
 

Kατά τόν μήνα Ἰούλιο  2021 ὁ Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Χρυσό-
στομος:  

Ἐλειτούργησε καί ὡμίλησε: 
Τήν 7ην εἰς τόν Πανηγυρίζοντα Ἱερόν 

Ναόν τῆς Ἁγίας Κυριακῆς Μεσορόπης, 
τήν 18ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ὑψώσεως 
Τιμίου Σταυροῦ Γεωργιανῆς, τήν 20ην εἰς 
τόν Πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν τοῦ Προ-
φήτου Ἠλιοῦ Παλαιᾶς Αὐλῆς, τήν 22αν εἰς 
τό Πανηγυρίζον Παρεκκλήσιον τῆς 
Ἁγίας Μαγδαληνῆς Δωματίων, τήν 26ην 
εἰς τόν Πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν τῆς 
Ἁγίας Παρασκευῆς Ἐξοχῆς, τήν 27ην εἰς 
τήν Πανηγυρίζουσαν Ἱεράν Μονήν τοῦ 
Ἁγίου Παντελεήμονος Χρυσοκάστρου. 

 
Ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε: 
Τήν 16ην εἰς τόν Πανηγυρικόν Ἑ -

σπερινόν τοῦ ἑορτάζοντος Παρεκκλησί-
ου τῆς Ἁγίας Μαρίνης Νέας Ἡρακλεί-

τσης, τήν 19ην εἰς τόν Πανηγυρικόν 

Μπουζίνα

Ἐγκαίνια

Ἁγία Μαρίνα
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Ἑσπερινόν τοῦ ἑορτάζοντος Ἐξωκκλησί-
ου τοῦ Προ φή του Ἠλιοῦ Ἐλαιοχωρίου, 
τήν 25ην εἰς τόν Πανηγυρικόν Ἑσπερινόν 
τοῦ Προσκυνηματικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς 
Άγίας Παρασκευῆς Ἐλευθερουπόλεως, 
τήν 26ην εἰς τόν Ἑσπερινόν τοῦ Ἁγίου 
Παντελεήμονος εἰς τήν Πανηγυρίζουσαν 
Ἱεράν Μονήν Χρυσοκάστρου, ὅπου ἐχει-
ροθέτησε καί ἐνθρόνισε  Ἡγουμένην τῆς 
ὠς ἄνω Ἱερᾶς Μονῆς τήν Μοναχή Εὐβού-
λη. 
 
 
Kατά τόν μήνα Αὔγουστο  2021 ὁ Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Χρυσό-
στομος:  

Ἐλειτούργησε καί ὡμίλησε: 
Τήν 6ην εἰς τόν Πανηγυρίζοντα Ἱερόν 

Ναόν Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Πα-
ραλίας Ὀφρυνίου, τήν 8ην ἐπί τῆ ἑορτῆ 
τοῦ Νεομάρτυρος Τριανταφύλλου εἰς τόν 
Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Χριστοφόρου, τήν 
10ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Κων-
σταντίνου Νέας Περάμου, ὅπου καί προ-
έστη τοῦ ἐτησίου μνημοσύνου τῆς μη-
τρός τοῦ Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεώς μας Μαρίας Μπένου, τήν 
15ην ἐπί τῆ ἑορτῆ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θε-
οτόκου εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Νι-
κολάου Νέας Περάμου, τήν 23ην εἰς τόν 
Πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν τῆς Πανα-

γίας Φανερωμένης Νέας Ἡρακλείτσης, 
τήν 27ην εἰς τόν Πανηγυρίζοντα Ἱερόν 
Ναόν τοῦ Ἁγίου Φανουρίου Νέας Ἡρα-
κλείτσης, τήν 29ην ἐπί τῆ ἑορτῆ τοῦ Τιμί-
ου Προδρόμου εἰς τόν Πανηγυρίζοντα 
ὁμώνυμον Ἱερόν Ναόν Μεσοτόπου. 

 
 Ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε: 
Τήν 2αν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἀγίου 

Νεομάρτυρος Θεοδώρου τοῦ ἐκ Δαρδα-
νελλίων Ὀφρυνίου, τήν 14ην εἰς τόν Πα-
νηγυρικόν Ἑσπερινόν ἐπί τῆ ἑορτῆ 
τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου 
εἰς τόν Προσκυνηματικόν 
Ἱερόν Ναόν τῆς Παναγίας 
Φανερωμένης Νέας Περά-
μου, τήν 22αν ἐπί τῆ ἀποδό-
σει τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμή-
σεως τῆς Θεοτόκου εἰς τόν 
Πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν τῆς 
Νέας Ἡρακλείτσης. 

 
Εὐλόγησε: 
Τήν 21ην, εὐγενῶς προσκληθείς, τόν 

Γάμον τῶν Καλαντζῆ Κωνσταντίνου καί 
Τσιφτσῆ Κωνσταντίνας εἰς τόν Ναΐσκον 
τοῦ κτήματος τῶν νυμφευθέντων καί τήν 
28ην εὐγενῶς προσκληθείς, τόν Γάμον τοῦ 
Καραμανλῆ Ευαγγέλου καί τῆς Τσανῆ 
Ροδῆς εἰς τό Πευκόφυτο τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεως Κασσανδρείας.
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