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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑ - ΣΟΦΙΑΣ  (24-7-2020) 

 
«Σηµαίνει ο Θιος, σηµαίνει η γης, σηµαίνουν τα επουράνια, 

σηµαίνει κ΄ η αγιά Σοφιά, το µέγα µοναστήρι, 

µε τετρακόσια σήµαντρα κ΄ εξηνταδυό καµπάνες, 

κάθε καµπάνα και παπάς, κάθε παπάς και διάκος. 

Ψάλλει ζερβά ο βασιλιάς, δεξιά ο πατριάρχης, 

κι΄ απ΄ την πολλή την ψαλµουδιά εσειόντανε οι κολόνες. 

Να µπούνε στο χερουβικό και νά βγη ο βασιλέας, 

φωνή τους ήρθε εξ ουρανού κι΄ απ' αρχαγγέλου στόµα. 

«Πάψετε το χερουβικό κι΄ ας χαµηλώσουν τ΄ άγια, 

παπάδες πάρτε τα γιερά, και σεις κεριά σβηστήτε… 

Μόν’ στείλτε λόγο στη Φραγκιά, να ‘ρθουνε τριά καράβια· 

το ‘να να πάρη το σταυρό και τ΄ άλλο το βαγγέλιο, 

το τρίτο, το καλύτερο, την άγια τράπεζά µας…». 

Η ∆έσποινα ταράχτηκε, κ΄ εδάκρυσαν οι εικόνες. 

«Σώπασε, κυρά ∆έσποινα, και µη πολυδακρύζης, 

πάλι µε χρόνους, µε καιρούς, πάλι δικά µας θά ‘ναι».»1. 
 

Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ! 

Τί κι΄ αν δεν φοβήθηκαν οι Κωνσταντίνοι, κι οι Ἰουστινιανοί… 

Τί κι΄ αν δεν εδείλιασαν οι Ανθέµιοι και οι Ισίδωροι, οι Τράλλεις και η 

Μίλητος… 

Τί κι΄ αν δεν εδίστασαν οι Κοµνηνοί, οι Μακεδόνες και οι Παλαιολόγοι… 

Τί κι΄ αν δεν ἐστάθηκαν ολόρθοι οι ∆ιγενήδες και οι Άγγελοι… 

Τί κι΄ αν δεν κρατήθηκαν οι Στουδῖτες και οι Πατριάρχες… 

Τί κι΄ αν δεν εσιώπησαν οι πέτρες και τα µάρµαρα, 

οι πόλεις κι΄ οι Βοσπόροι… 

 

 
1 Ν.Γ. Πολίτης, Εκλογαί από τα τραγούδια του ελληνικού λαού, Βιβλιοπωλείον Ε.Γ. Βαγιονάκη & Τ. 
Γρηγορόπουλου, Αθήνα 1958 (4η έκδ.), σ. 12-13.- 
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Αυτή ήταν, είναι και θα είναι η µυστική θωριά, το µέγα Μοναστήρι, 

τα όνειρα κι οι θύµισες, τα γράµµατα κι η τέχνη, το φώς και τα καλίγραµµα 

τού κόσµου τα στοιχεία, µέσα στους δέκα αιώνες της ζωής, ανάσας της αιώ-

νιας, στα χνάρια του πολιτισµού, στης δόξας τα στεφάνια… 

Κι΄ ο Σολοµώντας κι΄ αν εσιώπησε, εφώναξε η νίκη, εστήριξε η προσ-

ευχή, κι εβάδισε η πίστη στα βήµατα του πρώτου Κωνσταντίνου, στου 

Βύζαντος την πόλη… 

Εκεί τα Μεδιόλανα εφέραν Ιεράρχες, εκεί τα πορφυρόχρωµα στους τοί-

χους κανδηλέρια, εκεί και τα της πίστεως τα δόγµατα µεγάλα, εἰκόνες, δισκο-

πότηρα, Χριστός και Παναγίες, καρδιές οι ολοζώντανες δοσµένες µές τη χά-

ρη… 

Κι εκείνη αγέρωχη σκιά στης θάλασσας την άκρη ευρίσκεται πιο ζων-

τανή άπ΄ αλλοτες και πάλι, για να στολίζη τις ψυχές εκείνων που την ξέρουν, 

εκείνων που ἀγωνιούν, εκείνων που την βλέπουν… 

Σκεπάζει µε τους τρούλλους της όλη την οικουµένη και απλώνει µε 

την όψη της εικόνες και ψηφιδωτά, αγγέλους και χρυσάφια για να φωνάζουν 

τους λαούς να έλθουν για να µάθουν, πώς τίποτε δεν έφυγε και κάτι δεν εχά-

θη… 

Και τώρα που η θλίψη της στα µάτια πάλι πέφτει, θυµίζει σαν από 

παληά τις µάχες και τους πόνους, σαράκια της καταστροφής, τους δαίµονες, 

τά πάθη, εκείνα που εχώρισαν τα αδέλφια µεταξύ τους, µεσ΄ της διχόνοιας 

τα κορµιά, νεκρά, βασανισµένα… 

Ποτέ ἀδέλφια µου ξανά… ποτέ µη χωρισθῆτε… ποτέ να µη µαλώσε-

τε… ποτέ µη ταραχθῆτε… για νά ‘χετε την προσευχή, της Παναγιάς την 

χάρη και της Σοφίας τοῦ Θεού την άπλετη την δόξα… γιατί αυτό σάς έφται-

ξε, αυτό σας κυνηγάει… κι αν ήταν µέσα µου σιωπή χωρὶς νὰ τὴν λογίζω, τό-

τε αυτή θὰ φώναζε, αυτή θα οµιλοῦσε, αυτή θα εζωγράφιζε, αυτή θα καρτε-

ρούσε… 

Μην κάποιος ἔστω και αργά θυµίσει την ζωή µου, µαζύ µε αυτοκρά-

τορες, µε πορφυρογεννήτους, µε τελετές µοναδικές, µε στέψεις βασιληάδων, 

µε ορθοδόξους αρχηγούς και γάµους εστεµµένων, µε µουσικές αδάµαστες και 
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ψάλτες και παπάδες, µε τυπικά και τάξεις και χορούς, µε ύµνους βυζαντίου, 

µε δόξες µεγαλώνυµες, τιµές και οµιλίες… 

Μα κάπου εκεί ασµίλευτη η δάδα της ελπίδας, κρυµµένη µες τα απύθ-

µνενα, στα τρίσβαθα λιµάνια, φωνάζει και διαλαλεί, πώς όσα κι αν επέρασα 

και πάλι θα τα ζήσω… 

Και τώρα που µε βλέπετε και πάλι να πονάω, να σας θυµίσω θέλησα, 

να πώ στα σωθικά σας, πως όσα και να κάµετε του κόσµου οι προστάτες, ε-

γώ ἀγέρωχη θε΄ να φανώ, µπροστά σας να φωνάξω, πώς µόνον οι κακότητες, 

κακόπιστες διχόνοιες, αυτές θα µε πονέσουνε, αυτές θα µε λυπήσουν, γιατί 

αµετανόητες κλονίζουν τις υπάρξεις, καταδικάζουν τον Θεό, γκρεµίζουν συν-

ειδήσεις, και βασανίζουν τὶς ψυχές, προδίδοντας την πίστη, προσφέροντας 

τα όσια, στα λάθη και στις λήθες, ταλαίπωροι αµαρτωλοί, και ξένοι της Σο-

φίας…  

ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ του κόσµου µου, µεγάλη Εκκλησία, σαν στέκεσαι παν-

έµορφη, ωραία στους αιώνες, πολύτιµη και ξακουστή, δοσµένη στη Σοφία, 

να µείνης πάντοτε εκεί στ΄ αθάνατα παλάτια, της Πόλης των ονείρων µας, 

ορθή και βασιλεύουσα µε ξακουστή τη χάρη !!! 

 

 

 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 
 Ο ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ & ΘΑΣΟΥ 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

 

 

 


