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O
ἱ  Ἅγιο ι  Ἀπόστολοι 
εἶναι οἱ θεμέλιοι λίθοι 
τοῦ μυστηρίου τῆς 

Ἐκκλησίας. Στὴν Καινὴ 
Διαθήκη ἔχουμε δε-
κατέσσερις ἐπιστολὲς 
τ ο ῦ  Π α ύ λ ο υ  κ α ὶ 
δύο τοῦ Πέτρου, δε-
καέξι  στὸ σύνολο 
ἀσάλευτες πέτρες τοῦ 
οἰκοδομήματος τῆς 
Ἐκκλησίας. Στὶς εἰκόνες 
τους ζωγραφίζονται οἱ δύο 
Ἀπόστολοι νὰ κρατοῦν τὴν 
Ἐκκλησία, ποὺ συμβολικὰ 
εἰκονίζεται μὲ ἕνα μικρὸ 
βυζαντινὸ ναό. Γιατὶ καὶ οἱ 
δύο ὑπῆρξαν πραγματικὰ οἱ 
στῦλοι καὶ οἱ ἀκρογωνιαῖοι 
λίθοι πάνω στοὺς ὁποίους 
οἰκοδομήθηκε ἡ Ἐκκλησία 
τοῦ Χριστοῦ.

Τὸ ἱερὸ Εὐαγγέλιο τῆς 
Θείας Λειτουργίας τῆς 

ἑορτῆς ἀναφέρεται 
σ τ ὴ ν  ὁ μ ο λ ο γ ί α 
τοῦ Πέτρου ὅτι ὁ 
Χριστὸς εἶναι ὁ 
Υἱὸς τοῦ Θεοῦ 
τοῦ ζῶντος .  Ὁ 
Ἰησοῦς Χριστὸς 
ἀπαντᾶ ὅτι σ᾽ αὐτὴ 

τὴν ὁμολογία τοῦ 
Πέτρου γιὰ τὴ θεό-

τητα τοῦ Κυρίου στηρί-
ζεται τὸ οἰκοδόμημα τῆς 
Ἐκκλησίας καὶ «πύλαι Ἅδου 
οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς», 
δηλαδὴ τῆς Ἐκκλησίας. 
Ὁ Ἅδης εἶναι ὁ χῶρος τῆς 
ἐγωϊστικῆς ἀπομόνωσης τοῦ 
ἀνθρώπου, ὅπου ὁ ἕνας δὲν 
μπορεῖ νὰ βλέπει τὸν ἄλλο. 
Ἡ  Ἐκκλησία εἶναι ἀκριβῶς 
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¶αρατηροῦμε ὁ ἕνας 
τὶς  ἁμαρτίες τοῦ 

ἄλλου, ὄχι γιὰ νὰ κλάψουμε,     
ἀλλὰ γιὰ νὰ   κατηγορή
σουμε· οὔτε γιὰ νὰ θερα
πεύσουμε, ἀλλὰ γιὰ νὰ 
μεγαλώσουμε ἀκόμα πε
ρισσότερο τὴν πληγή καὶ 
γιὰ νά ᾽χουμε δικαιολογία 
γιὰ τὶς δικές μας κακίες 
τὰ τραύματα τοῦ πλησί
ον. Τοὺς κακοὺς καὶ τοὺς 
καλοὺς τοὺς χαρακτηρί
ζει ὄχι ἡ συμπεριφορά, 
ἀλλὰ ἡ διαφορὰ γνώμης 
καὶ ἡ φιλία. Ἐκεῖνα τὰ 
ὁποῖα ἐπαινοῦμε σήμερα, 
τὰ κατηγοροῦμε αὔριο, κι᾽ 
ἐκεῖνα τὰ ὁποῖα καταδι
κάζουν οἱ ἄλλοι, ἐμεῖς τὰ 
θαυμάζουμε.  Καὶ  ὂλα 
συγχωροῦνται στὸν ἀσεβῆ. 
Τόσο μεγαλόψυχοι εἴμαστε 
ἀπέναντι στὴν κακία!»

(Γρηγόριος  Θεολόγος) .

ἡ προσωπικὴ κοινωνία τοῦ 
ἀνθρώπου μὲ τὸ Θεό καὶ 
τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους, ποὺ 
τὴν προσφέρει ὁ Χριστὸς 
συνεχῶς μέσα ἀπὸ τὸν 
Ἑαυτό του. Ἡ Ἐκκλησία 
εἶναι ἡ ἀναίρεση τοῦ Ἅδη, ἡ 
κατάργηση τοῦ θανάτου καὶ 
ἡ ζωοποίηση τοῦ ἀνθρώπου 
«ἐν Χριστῷ».

™˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙc ÛÂÏ. �

«Ἑορτὴ χαρμόσυνος, ἐπέλαμψε τοῖς πέρασι σήμερον,
ἡ πάνσεπτος μνήμη τῶν σοφωτάτων Ἀποστόλων,

καὶ κορυφαίων Πέτρου καὶ Παύλου».

«



ΤΑ ΤΙΜΙΑ ΔΩΡΑ

M
ετὰ τὴν εὐχὴ τοῦ Χερουβικοῦ  
Ὕμνου, ἐρχόμαστε τώρα νὰ μι-
λήσουμε γιὰ τὰ Τίμια Δῶρα.

α) Ἡ μεταφορὰ τῶν Ἁγίων ἀπὸ 
τὴν ἁγία Πρόθεση στὸ Θυσιαστήριο: 
Ὁ ἱερεὺς «ἔρχεται στὰ Δῶρα (στὴν 
Ἁγία Πρόθεση) καὶ, ἀφοῦ τὰ σηκώ-
σει μὲ πολλὴ σεμνότητα στὸ ὕψος 
τοῦ κεφαλιοῦ του, ἐξέρχεται. Κι᾽ 
ἔτσι κρατώντας τα τὰ ὁδηγεῖ στὸ 
θυσιαστήριο, περιφέροντάς τα σκό-
πιμα στὸ ναὸ διὰ μέσου τοῦ πλήθους 
ἀργά-ἀργά, βῆμα πρὸς βῆμα. Καὶ 
οἱ πιστοὶ ψάλλουν καὶ πέφτουν στὰ 
πόδια τοῦ ἱερέως μὲ κάθε σεβασμὸ 
καὶ εὐλάβεια... Καὶ αὐτὸς προχωρεῖ 
συνοδευόμενος ἀπὸ λαμπάδες καὶ 
θυμιάματα· καὶ ἔτσι μπαίνει στὸ θυ-
σιαστήριο».

Στὴ μικρὴ Εἴσοδο ὁ ἱερεὺς σκέ-
πασε τὸ πρόσωπό του μὲ τὸ ἱερὸ 

Εὐαγγέλιο: ὁ Χριστὸς ἦρθε γιὰ νὰ κη-
ρύξει τὸ λόγο Του. Στὴ μεγάλη Εἴσοδο 
ὁ ἱερεὺς σκεπάζει τὸ πρόσωπό του μὲ 
τὰ προσφερόμενα Δῶρα: ὁ Χριστὸς 
ἔρχεται γιὰ νὰ θυσιαστεῖ. Ὁ Βασιλεὺς 
τῶν βασιλευόντων εἰσέρχεται στὴν 
ἁγία Πόλη. Ὁ λειτουργὸς γίνεται τὸ 
πουλάρι πάνω στὸ ὁποῖο κανένα πά-
θος δὲν κάθισε καὶ γι᾽ αὐτὸ ἀξιώνεται 
νὰ κουβαλήσει στὴ ράχη του τὸ Βασι-
λιά. Καὶ οἱ πιστοὶ ὑποδεχόμαστε τὸν 
Χριστὸ μὲ ὕμνους. 

β) Ἡ ὑποδοχὴ τοῦ Χριστοῦ ἀπὸ 
τοὺς πιστοὺς: Αὐτὰ ποὺ ἐπιτελοῦν οἱ 
πιστοὶ, δηλ. ὁ χερουβικὸς ὕμνος, οἱ 
λαμπάδες, τὰ ἑξαπτέρυγα, τὸ θυμί-
αμα, ὅλα μᾶς βοηθοῦν νὰ ζήσουμε τὸ 
γεγονὸς τοῦ ἐρχομοῦ τοῦ Χριστοῦ. 
Μᾶς βοηθοῦν νὰ ζήσουμε «τὴν εἴσοδο 
ὅλων τῶν ἁγίων καὶ δικαίων ποὺ συ-
νεισέρχονται μαζὶ μὲ Αὐτὸν ποὺ ἐξ 
ἀρχῆς ὑπάρχει Ἅγιος Ἁγίων, ἐνῶ ἀπὸ 
μπροστὰ προηγοῦνται χερουβικὲς 

δυνάμεις καὶ ἀγγελικὲς στρατιὲς 
κα ὶ  προτρέχουν  ἀοράτως 
ἀσώματοι χοροὶ καὶ ἄυλες τά-
ξεις καὶ ὑμνοῦν καὶ δορυφοροῦν 
μπροστὰ στὸν μεγάλο Βασιλιὰ 
Χριστὸ ποὺ ἔρχεται γιὰ μυστικὴ 
θυσία» (Γερμανὸς Κων/πόλεως), 
Μ.98, 420 Α). Ὁ Χριστὸς, συ-
νοδευόμενος ἀπὸ τὶς ἀγγελικὲς 
στρατιὲς, εἰσέρχεται στὴν Ἁγία 
Πόλη γιὰ νὰ ἱερουργήσει τὸ παν-
σεβάσμιο μυστήριο τῆς θυσίας 
Του. Εἰσέρχεται στὰ Ἅγια τῶν 
Ἁγίων κρατώντας στὰ ἄχραντα 
χέρια Του τὴ ζωή μας, τὴ ζωὴ 
τοῦ σύμπαντος κόσμου. Τὰ τί-
μια Δῶρα, ποὺ κρατᾶ ὑψωμένα 
ὁ ἱερεὺς, εἶναι ὁ ἄνθρωπος καὶ 
ὁ κόσμος ποὺ διὰ τοῦ Χριστοῦ 
ἐπιστρέφουν στὸ Θεό.

Τὴν ὥρα ποὺ ὁ λειτουργὸς 
τ ελοῦσε  τὴν  προσκομ ιδὴ 
ἀποθέσαμε πάνω στὰ τίμια 
Δῶρα τὴ ζωή μας: οἱ πόνοι καὶ 
οἱ χαρές μας, οἱ ἐχθροὶ καὶ οἱ 
φίλοι μας, οἱ κοντινοὶ καὶ οἱ 
μακρινοὶ, οἱ ζῶντες καὶ οἱ κοι-
μηθέντες εἶναι τώρα στὰ χέρια 

τοῦ Χριστοῦ. Κι᾽ Αὐτὸς ὅλα αὐτὰ 
τὰ φέρνει στὸν Πατέρα. Καὶ καθὼς 
περνᾶ δίπλα μας, μὴν ἔχοντας τὸ 
ἔνδυμα τοῦ γάμου γιὰ νὰ στρώσουμε 
στὸ δρόμο τοῦ Γολγοθᾶ, στρώνουμε 
τὸ σῶμα καὶ τὴν ψυχή μας. Πέφτουμε 
στὸ ἔδαφος ζητώντας ὅπως ὁ καλὸς 
ληστὴς: «μνήσθητι ἡμῶν, Κύριε, ἐν τῇ 
βασιλείᾳ Σου». Τοῦ ζητᾶμε νὰ μᾶς 
«θυμηθεῖ», δηλ. νὰ μᾶς βγάλει ἀπὸ 
τὴ λήθη καὶ νὰ μᾶς τοποθετήσει μέσα 
στὴν Ἀλήθεια. Γιὰ νὰ μπορέσουμε κι᾽ 
ἐμεῖς νὰ τὸν «θυμηθοῦμε» μὲ τὸ μυ-
στήριο τῆς ἀναμνήσεώς Του, δηλ. νὰ 
Τὸν βάλουμε μέσα στὴν καρδιά μας.

Τὰ ὑψωμένα τίμια Δῶρα εἶναι 
μιὰ εὐλογία γιὰ τὸ λαό. Γι᾽ αὐτὸ ἡ 
μητέρα  Ἐκκλησία μᾶς προτρέπει: 
«πᾶσαν τὴν βιοτικὴν ἀποθώμεθα  
μέριμναν». Ἄς ἀφήσουμε τὴ ζωή μας 
πάνω στὰ Δῶρα ποὺ προσφέρονται, 
πάνω στὸ Χριστὸ, ποὺ μὲ χαρὰ τὴ 
δέχεται γιὰ νὰ τὴν ὁδηγήσει διὰ τοῦ 
θανάτου στὴν ἀνάστασή Του.

γ) Ἡ τοποθέτηση τῶν Δώρων πά-
νω στὴν Ἁγία Τράπεζα. Οἱ τελευταῖες 
κινήσεις τοῦ ἱερέως εἶναι ἡ συμβολικὴ 
ἀναπαράσταση τῶν παθῶν καὶ τῆς 
ταφῆς τοῦ Κυρίου.: «Ἡ ἀπόθεση τῶν 
Ἁγίων στὴν ἁγία Τράπεζα ἀποτελεῖ 
μίμηση τὴ στιγμὴ ἐκείνη τοῦ στρω-
μένου ἀνωγείου, μετὰ ἀπὸ λίγο καὶ 
τῆς ὑψώσεως πάνω στὸ σταυρὸ, 
καὶ στὸ τέλος εἰκονίζει τὴν ταφὴ 
καὶ τὴν ἀνάσταση καὶ τὴν ἀνάληψή 
Του ἀπὸ ἐκεῖ»  (Θεόδωρος Ἀνδίδων 
Μ.140,441C).

Ὁ ἱερεὺς βάζοντας τὸ ἅγιο ποτή-
ριο καὶ τὸ ἅγιο δισκάριο πάνω στὴν 
ἁγία Τράπεζα λέει τὸ τροπάριο: «Ὁ 
εὐσχήμων  Ἰωσὴφ ἀπὸ τοῦ ξύλου 
καθελών...». « Ὁ δίσκος, γράφει 
ὁ ἅγιος Γερμανός, ἀντὶ τῶν χειρῶν  
Ἰωσὴφ καὶ Νικοδήμου, τῶν κηδευσά-
ντων τὸν Χριστόν». Τὸ μεγάλο κά-
λυμμα, ὁ ἀέρας, μὲ τὸ ὁποῖο ὁ ἱερεὺς 
σκεπάζει τὰ τίμια Δῶρα, εἶναι τὸ 
σύμβολο τοῦ σεντονιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο ὁ  
Ἰωσὴφ τύλιξε τὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ, 
ἐνῶ τὸ θυμίαμα θυμίζει τὰ ἀρώματα.

n

� •• •µ•§EIMøNAPION

 

 

Kˆ‰ÈÎe˜ âÓÙ‡Ô˘: 6510

¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜

ï ™Â‚·ÛÌÈÒÙ·ÙÔ˜ MËÙÚÔÔÏ›ÙË˜

™ÂÚ‚›ˆÓ Î·d KÔ˙¿ÓË˜ Î. ¶·ÜÏÔ˜

™˘ÓÙ·ÎÙÈÎc \EÈÙÚÔc

. XÚÉÛÙÔ˜ Z·¯·Ú¿ÎË˜

Z‹ÛË˜ M¤ÏÏÔ˜

¶·Ó·ÁÈÒÙË˜ K·Ú·ÁÈ¿ÓÓË˜

¶·Ó·ÁÈÒÙË˜ BÔÏ¿ÎË˜

MÈ¯¿ÏË˜ KÚ·ÓÈÒÙË˜

¢ÈÂ‡ı˘ÓÛË

«§EIMøNAPION»,

^IÂÚa MËÙÚfiÔÏÈ˜ ™ÂÚ‚›ˆÓ & KÔ˙¿ÓË˜

X·Ú. MÂÁ‰¿ÓË 6, 501 00 KOZANH

TËÏ.: 2461-036.050, 2461-034.949,

fax: 2461-040.026

Internet : www.imsk.gr 
e-mail: imsk@imsk.gr Î·d imsk@otenet.gr

¢ˆÚÂ¤˜, ¯ÔÚËÁ›Â˜, Û˘Ó‰ÚÔÌ¤˜

^I. M. ™ÂÚ‚›ˆÓ Î·› KÔ˙¿ÓË˜

EKTY¶ø™H
TY¶O°PAºEION « M E § I ™ ™ A »
A™¶POBA§TA £E™™A§ONIKH™

TËÏ.: 2397-023.313, fax: 2397-021.754

F F

F F

. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ Ã·ÚÈÛ›Ô˘

UEIA LEITOYRGIA
  ∂¡  ∆√π™  ªÀ™∆∏ƒπ√π™



�≥ • ••• §EIMøNAPION

αἵρεση, ἡ ὁποιαδήποτε αἵρεση, 
ἐμφανίζεται στὸ περιβάλλον 
τ η ς  ὡ ς  π α ν ί σ χ υ ρ η  δ ύ ν α μ η . 
Δημιουργεῖ στὰ μέλη της μία 
δυναμική, ποὺ πολλὲς φορὲς 

ἐκπλήσσει καὶ προβληματίζει, ἀφοῦ τὰ ὠθεῖ 
νὰ δραστηριοποιοῦνται μὲ ὑπερβάλλοντα ζῆλο 
καὶ μὲ πολλὲς θυσίες τόσο στὴν μεταξύ τους 
ἀλληλοβοήθεια, ὅσο καὶ στὸν ἀγώνα γιὰ νὰ 
διαδώσουν καὶ σὲ ἄλλους τὶς «σωτήριες» 
ἀντιλήψεις τους. Ἡ δυναμικὴ αὐτὴ στηρίζεται 
στὴν ἀμετάθετη πεποίθηση τῶν ὀπαδῶν της 
ὅτι κατέχουν ἀπόλυτα τὴν ἀλήθεια. Ἀκόμη καὶ 
ἐκεῖνοι ποὺ δέχονται ὅτι κάθε «ἐκκλησία» κατέ-
χει ἕνα μέρος τῆς ὅλης ἀληθείας θεωροῦν τὸ 
δόγμα τους αὐτὸ ἀπόλυτο.

Ἡ ἀπολυτότητα ὅμως αὐτὴ τῶν μελῶν τῶν 
αἱρετικῶν ὁμάδων εἶναι καθαρὰ ὑποκειμενικὴ 
καὶ προσεγγίζει τὴν ἀλήθεια ἐπιφανειακὰ καὶ 
μικροπρόθεσμα. Ἀντίθετα, ὅσοι ἔχουν λάβει 
«τὸ χρῖσμα» μποροῦν νὰ προσεγγίσουν τὴν 
ἀλήθεια βαθύτερα καὶ μακροπρόθεσμα καὶ 
βλέπουν τὴν αἵρεση στὴν πραγματική της δι-
άσταση, δηλαδὴ ἀπογυμνωμένη ἀπὸ κάθε 
πραγματικὴ δύναμη.

Ἐμεῖς θὰ περιοριστοῦμε ἐδῶ, ἐκτὸς ἀπὸ 
τὶς βιβλικές μαρτυρίες, σὲ ἐκεῖνες τῶν ἁγίων 
Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, τοῦ βαθύτατου 
γνώστη καὶ ἑρμηνευτοῦ τῶν ἁγίων Γραφῶν, 
καὶ Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ, ὁ ὁποῖος 
ἀκολουθεῖ θεολογικὰ τὸν πρῶτο.

Οἱ διακεκριμένοι αὐτοὶ μελετηταὶ τοῦ 
φαινομένου τῆς αἱρέσεως τονίζουν ὅτι ἡ 
ἀδυναμία τῆς αἱρέσεως εὑρίσκεται στὴν ἴδια 
της τὴ φύση, ἀφοῦ ἡ αἵρεση εἶναι παρέκκλιση 
ἀπὸ τὴν ἀποκεκαλυμμένη ὀρθὴ Πίστη. Ὅπως 
ὁμολογεῖ ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, 
«αἵρεση εἶναι ἡ μὴ ἀληθινὴ ἀντίληψη γιὰ τὴν 
Πίστη» (Σπαράγματα Φιλοσοφικά, 18,70). Ἡ 
Πίστη ὡς ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ εἶναι ἡ μία 
καὶ μοναδικὴ ἀλήθεια, ὅπως ἐπιγραμματικὰ 
τὸ ἀποκαλύπτει ὁ ἀπόστολος Παῦλος, «εἷς 
Κύριος, μία πίστις, ἕν βάπτισμα» (Ἐφ. 4,5) καὶ 
εὔστοχα τὸ διατυπώνει ὁ ἅγιος Χρυσόστομος 
«Μία βέβαια εἶναι ἡ ἀλήθεια καὶ ὄχι πολυμε-
ρής» (Εἰς Ματθ. 47,2). Ἑπομένως κάθε παρέκ-
κλιση ἀπὸ αὐτήν, δηλαδὴ κάθε αἵρεση, εἶναι 
στὴ φύση της πλάνη καὶ ψεῦδος. Τὸ ψεῦδος 
δὲν ἔχει πραγματικὴ ὑπόσταση, διότι ἁπλῶς 
εἶναι ἄρνηση τῆς πραγματικότητος. Καὶ ἐδῶ 
εἶναι θαυμαστὴ ἡ προσέγγιση τοῦ ἁγίου Χρυ-
σοστόμου· «Ἀλήθειά ἐστι τὸ ὄντως ὄν, ψεῦδος 
δὲ τὸ μὴ ὄν» (Εἰς Ψαλμ. PG 55,145,18)  Εἶναι λοι-
πόν φανερὸ ὅτι αὐτὸ ποὺ δὲν ἔχει πραγματικὴ 

ὑπόσταση δὲν ἔχει καὶ ἀληθινὴ δύναμη. Μ’ 
αὐτὴν τὴν προϋπόθεση ὁ ἅγιος πάλι Χρυσό-
στομος συμπεραίνει ὅτι «παντοῦ ἡ πλάνη συ-
γκρούεται μὲ τὸν ἑαυτό της καὶ συνηγορεῖ ὑπὲρ 
τῆς ἀληθείας» (Εἰς Ματθ. 89,1). Κι ἀκόμη, «Μὲ 
τοὺς τρόπους ποὺ ἡ πλάνη χρησιμοποιεῖ γιὰ νὰ 
πολεμήσει τὴν ἀλήθεια μὲ αὐτοὺς καταλύεται ἡ 
ἴδια» (Εἰς Ματθ. 84,3).

Μία ἄλλη παρατήρηση, ποὺ μποροῦμε νὰ 
κάνουμε, εἶναι ὅτι ἡ αἵρεση ἐκδηλώνεται ὡς 
ἀνατροπὴ τοῦ Σχεδίου τῆς θείας Οἰκονομίας. 
Μὲ ὅσα ἀποκάλυψε ὁ Θεὸς στοὺς ἀνθρώπους 
φανέρωσε τὸν Ἑαυτό του καὶ τὸ θεϊκό του 
Σχέδιο, τὸ ὁποῖο ἔθεσε σὲ ἐφαρμογὴ γιὰ τὴ 
σωτηρία τοῦ κόσμου. Ἡ ἐπιτυχία αὐτοῦ τοῦ 
Σχεδίου στηρίζεται πρωτίστως στὴν ἀλήθεια 
τῆς ἀποκεκαλυμμένης Πίστεως. Κάθε παρα-
ποίηση τῆς ἀληθείας αὐτῆς, ἀκόμη καὶ ἡ πιὸ 
μικρή, παραμορφώνει τὸ Πρόσωπο τοῦ Θεοῦ 
ἤ, καλύτερα, ἀρνεῖται τελείως τὸν Θεό, ὅπως 
μᾶς βεβαιώνει ὁ εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης, «πᾶς 
ὁ παραβαίνων καὶ μὴ μένων ἐν τῇ διδαχῇ 
τοῦ Χριστοῦ Θεὸν οὐκ ἔχει» (Β’ Ἰω. 9). Μὲ 
τὸν τρόπο αὐτὸ ἀνατρέπεται τὸ θεῖο Σχέδιο 
καὶ ματαιώνεται ἡ ἀποτελεσματικότητά του, 
ἀφοῦ στὴν πραγματικότητα ἀπουσιάζει ὁ 
Δημιουργὸς τοῦ Σχεδίου. Ἐὰν τὸ Σχέδιο τῆς 
θείας Οἰκονομίας παρομοιασθῆ μὲ μία τέ-
λεια ἰατρικὴ μέθοδο γιὰ τὴν θεραπεία ἑνὸς 
ἀσθενοῦς ἀπὸ ἔμπειρο ἰατρό, ἡ αἵρεση δὲν 
εἶναι ἄλλο παρὰ ἡ λανθασμένη θεραπευτικὴ 
μέθοδος ἑνὸς ψευτογιατροῦ, ἡ ὁποία ὁδηγεῖ 
στὸν θάνατο. Κι ὅπως ἡ λανθασμένη ἰατρικὴ 
μέθοδος εἶναι ἀπὸ μόνη της ἀδύναμη, ἔτσι καὶ 
ἡ αἵρεση, ὡς λανθασμένη μέθοδος σωτηρί-
ας, κρύβει μέσα της τὴν ἀδυναμία. Πρόκειται 
γιὰ αὐτὸ ποὺ γράφει ὁ ἀπόστολος Πέτρος γιὰ 
τοὺς ψευδοπροφῆτες καὶ ψευτοδιδασκάλους, 
ὅτι δηλαδή «θὰ εἰσαγάγουν καταστρεπτικὲς 
αἱρέσεις, ἀρνούμενοι ἀκόμη  καὶ τὸν Κύριο ποὺ 
τοὺς ἐξαγόρασε, προκαλώντας ἔτσι στὸν ἑαυτό 
τους γρήγορη τὴν καταστροφή» (Β’ Πε. 2,1)

Μία τρίτη διαπίστωση τῶν ἁγίων πατέρων 
εἶναι ὅτι ἡ αἵρεση διακόπτει γιὰ τὰ μέλη της τὴν 
ἀδιάσπαστη γραμμὴ τῆς Ἱερᾶς Παραδόσεως, 
αὐτῆς ποὺ συνδέει χειροπιαστὰ τὸν πιστὸ κάθε  
γενεᾶς μὲ τὴν πηγὴ τῆς ἀληθείας, Αὐτὸν τὸν 
ἴδιο τὸν Θεάνθρωπο. Ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ 
νὰ σωθεῖ  μόνον ὅταν πραγματικὰ συναντηθῆ 
καὶ ἑνωθῆ μὲ τὸν Θεάνθρωπο Κύριο, ὁ ὁποῖος 
εὑρίσκεται παρὼν μὲ τὴν διαδικασία τῆς παρα-

δόσεως καὶ τῆς παραλαβῆς, ὅπως μαρτυρεῖ ὁ 
ἀπόστολος Παῦλος, «παρέδωκα γὰρ ὑμῖν ἐν 
πρώτοις ὅ καὶ παρέλαβον ὅτι Χριστὸς ἀπέθανεν 
ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν» (Α’ Κορ. 15,3). Ὅταν 
λοιπὸν ὁ αἱρετικὸς καταργεῖ τὴν Ἱερὰ Παράδο-
ση, ἀρνεῖται τὴν πραγματικὴ παρουσία τοῦ Θε-
ανθρώπου στὴ ζωὴ του. Ἀποκόβει τὸν ἑαυτό του 
ἀπὸ τὴν κεφαλὴ τοῦ Σώματος τῆς Ἐκκλησίας, 
ἤ ὅπως τὸ λέγει ὁ ἀπόστολος Παῦλος, «δὲν 
διατηρεῖ ἐπαφὴ μὲ τὴν Κεφαλή ἀπ’ ὅπου ὅλο 
τὸ σῶμα τρεφόμενο καὶ συνδεόμενο μὲ τὶς 
ἀρθρώσεις καὶ τὰ νεῦρα αὐξάνει τὴν αὔξηση 
τοῦ Θεοῦ» (Κολ. 2,19). Αὐτὸ σὲ τελικὴ ἀνάλυση 
γιὰ τὸν ἅγιο Χρυσόστομο σημαίνει ἀνυπαρξία 
καὶ ἑπομένως τέλεια ἀδυναμία, ἀφοῦ «ἀπὸ 
ἐκεῖ (ἀπὸ τὴν Κεφαλή) ἔχει τὸ εἶναι καὶ τὸ 
καλῶς εἶναι» (Εἰς Κολ. PG 62,344). Ὁμοιάζει 
τότε μὲ τὸ δένδρο, τοῦ ὁποίου ἔκοψαν τὶς ρί-
ζες, καὶ τὸ ὁποῖο γιὰ νὰ φαίνεται ζωντανὸ τὸ 
πλαστικοποίησαν. Κι ὅπως ἕνα δένδρο χωρὶς 
ρίζες εἶναι ἀδύναμο νὰ καρποφορήση, ἔτσι καὶ 
ἡ κάθε αἵρεση ἀποκομμένη ἀπὸ τὴν πραγματικὴ 
Παράδοση εἶναι χωρὶς πραγματικὴ δύναμη γιὰ 
σωτηρία. Ὁ ἅγιος Χρυσόστομος διατυπώνει 
μὲ τὸν δικό του τρόπο τὴν ἀλήθεια αὐτή· «(οἱ 
αἱρετικοὶ), σημειώνει, δὲν ἔχουν τὰ παλαιά, καὶ 
ἑπομένως δὲν ἔχουν οὔτε τὰ καινούργια» ( Εἰς 
Ματθ. 10,2).

Ὅσο καὶ ἄν ἡ αἵρεση φαίνεται στοὺς 
πολλοὺς καὶ ἐκ πρώτης ὄψεως ἰσχυρὴ καὶ πα-
ντοδύναμη (ὅπως ἡ παρουσία τοῦ Παπισμοῦ καὶ 
τοῦ Προτεσταντισμοῦ στὸν σύγχρονο κόσμο), 
τὰ αὐθεντικὰ κριτήρια τῆς ἀληθείας, ἡ γυμνα-
σμένη πνευματικὴ αἴσθηση καὶ τὸ διακριτικὸ 
πνευματικὸ χάρισμα, «τὸ χρῖσμα», δίνουν τὴν 
δυνατότητα στοὺς ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας νὰ 
βλέπουν καθαρὰ τὴν ἐσωτερική της ἀνεπάρκεια 
καὶ ἀδυναμία νὰ ὁδηγήση στὴ σωτηρία. Εἶναι 
χαρακτηριστικὸς ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο ὁ 
ἅγιος Χρυσόστομος περιγράφει τὴν ἀδυναμία 
τῆς πλάνης, δηλαδὴ τῆς αἱρέσεως· «Ἡ πλάνη, 
σημειώνει, γίνεται εὔκολα ἀντιληπτή καὶ εἶναι 
ἀδύναμη, ἔστω καὶ ἐὰν ἐξωτερικὰ εἶναι βαμ-
μένη μὲ ἀμέτρητα χρώματα. Κι ὅπως ἀκριβῶς 
αὐτοὶ ποὺ ἀλείφουν τὰ σαθρὰ μέρη τῶν τοίχων 
δὲν μποροῦν μὲ τὸ βάψιμο νὰ τὰ διορθώσουν, 
ἔτσι καὶ ὅσοι ἐξαπατοῦν τοὺς ἄλλους, εὔκολα 
ἐλέγχονται» (Εἰς Ἰω. 68,1). Ὁ δὲ ἅγιος Ἰωάννης 
ὁ Δαμασκηνὸς διακηρύττει μὲ ἀπόλυτη βεβαι-
ότητα· «Οὐδέποτε κάποια αἵρεση νίκησε τὴν 
Ἐκκλησία· ἁπλῶς πάντοτε μαίνεται, ἀλλὰ μὲ 
τὸ πέρασμα τοῦ χρόνου γρήγορα καταλύεται» 
(Ἱερὰ Παράλληλα, PG 95,1165,31).

n
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Ἡ συμμετοχὴ καὶ διακονία τῆς 
Γυναίκας στὴ λατρεία εἶναι ἕνα ἄλλο 
ἄνοιγμά της στὴν ἐκκλησιαστικὴ 
κοινότητα. Στὴ λατρεία, κληρικοὶ 
καὶ λαϊκοί, ἄνδρες καὶ γυναί-
κες συμμετέχουμε, λόγω δὲ τῆς 
γενικῆς ἱερωσύνης μποροῦν καὶ οἱ 
γυναῖκες νὰ τελέσουν ἕνα Μυστή-
ριο τῆς Ἐκκλησίας μας, τὸ Βάπτι-
σμα τῆς ἀνάγκης ἤ ἀεροβάπτισμα. 
Ἡ εἰδικὴ ἱερωσύνη, ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸ 
Χριστὸ προσφέρθηκε στὸ ἀνδρικὸ 
φῦλο. Στὸ γυναικεῖο προσφέρ-
θηκε τὸ λειτούργημα τῆς μητρό-
τητας, χωρὶς αὐτὴ ἡ διαφορο-
ποίηση νὰ σημαίνει ὑποτίμηση ἤ 
περιθωριοποίηση κανενός. Στὴν 
ἐκκλησιαστική μας ζωὴ τὰ πάντα 
γίνονται κατὰ τάξη καὶ μέσα στὸ 
πνεῦμα τῆς ἀλληλοπεριχώρησης 
καὶ συνεργασίας. Στὶς δυὸ μορφὲς 
ζωῆς, ποὺ ἀναγνωρίζει ἡ Παράδο-
σή μας, τῆς βιολογικῆς δηλ. καὶ τῆς 
πνευματικῆς, τὰ πάντα εἶναι συ-
νεργασία καὶ τοῦ ἄνδρα καὶ τῆς γυ-
ναίκας.  Ἀλλὰ στὴν μὲν προσφορὰ 
καὶ ἀνάπτυξη τῆς βιολογικῆς 
ζωῆς, ἔτσι θέλησε ὁ Θεός μας, τὸν 
πρωταγωνιστικὸ ρόλο τὸν ἔχουν 
οἱ γυναῖκες, ἐνῶ στὴν πνευματικὴ 
ζωὴ πρωταγωνιστεῖ ὁ ἄνδρας.   
Ἐκεῖ μάλιστα ποὺ διατυπώνεται 
καὶ ἡ ἀναγκαία παρουσία τῆς γυ-
ναίκας στὴ λατρεία, ἡ Ἐκκλησία 
ἀπὸ τὰ πρῶτα βήματά της, θέσπι-
σε τὸ θεσμὸ τῶν «Χηρῶν» καὶ τῶν 
«Διακονισσῶν», οἱ ὁποῖοι εἶναι 
καθαρῶς γυναικεῖα ἐκκλησιαστικὰ 
διακονήματα, μὲ ἐντονότερη 
συμμετοχὴ στὴ λατρεία.

Ἀλλ᾽ ἐκεῖ ποὺ κατ᾽ ἐξοχὴν 
μποροῦν ὅλες οἱ γυναῖκες νὰ 
προσφέρουν καὶ νὰ διακονήσουν 
τὸ ἐκκλησιαστικὸ και κοινωνικὸ 

σῶμα, εἶναι στὶς πολλαπλὲς 
ἀνθρώπινες ἀνάγκες καὶ στὸν πό-
νο, ποὺ βιώνουν τὰ μέλη τῆς κοι-
νωνίας. Στὴν προσφορὰ τῶν ποι-
κίλων μορφῶν τῆς ἀγάπης ἡ Γυ-
ναίκα πραγματικὰ ἀναδεικνύεται 
πρωταγωνίστρια, ἀληθινὰ «προ-
καθημένη» τῆς ἀγάπης. Βιώνο-
ντας ἔντονα ἡ γυναικεῖα φύση τὴν 
φιλοθεΐα, ἀφοῦ στὴν θρησκευτι-
κότητα ἀποδεικνύεται τὸ ἰσχυρὸ 
φῦλο, ἔρχεται αὐτὴ τὴν φιλοθεΐα 
νὰ τὴν ἐκφράσει ὡς φιλανθρω-
πία. Τὸ φάσμα τῆς ἔμπρακτης 
φιλανθρωπίας ἀπέραντο, ὁ πό-
νος, ψυχικὸς καὶ σωματικός, ἡ 
ἀνέχεια, ἡ ἐγκατάλειψη, ἡ μο-
ναξιά, ἡ ἀνασφάλεια, ἡ περι-
θωριοποίηση καὶ γκετοποίηση 
ἑκατομμυρίων ἀνθρώπων, ἡ ποικί-
λη ἐκμετάλλευση καὶ ἐγκατάλειψη 
παιδιῶν, ἡ κακοποίηση καὶ 
ἐμπορία γυναικῶν, περιμένουν 
ἕνα χαμόγελο, ἕναν παρηγορητικὸ 
λόγο, μιὰ οἰκονομικὴ διευκόλυν-
ση, μιὰ εἰλικρινῆ ἐπικοινωνία, 
ἕνα τρυφερὸ ἀγκάλιασμα, μιὰ 
οἰκογενειακὴ ζεστασιά, ἕναν 
ἀγώνα γιὰ ἐπικράτηση τῆς 
ἀνθρωπιᾶς. Σ᾽ ὅλα αὐτὰ ἡ γυναί-
κα μπορεῖ νὰ στήσει τὴ δική της 
Ἁγία Τράπεζα καὶ νὰ ἱερουργήσει 
τὸ ἀμετεώριστο μυστήριο τῆς 
θυσιαστικῆς ἀγάπης.

Γ´. Ἡ διακονικὴ παρουσία 
τῆς Χριστιανῆς Γυναίκας στὴν 
Οἰκογένεια.

Εἶναι πασιφανὲς πλέον ὅτι 
καὶ ὁ θεόσδοτος θεσμὸς τῆς 
οἰκογένειας στὴν ἐποχή μας, 
δέχεται πολλοὺς ἀρνητικοὺς 
ἐπηρεασμοὺς καὶ κλονίζεται. Τὸ 
κοινωνικὸ κύτταρο, ἡ Οἰκογένεια, 

^H συμβολή τÉς \Oρθόδοξης Γυναίκας
στc μαρτυρία τÉς \Eκκλησίας σήμερα.

Βαρβάρας  Καλογεροπούλου-Μεταλληνοῦ
Δρ. Θεολογίας-Πτυχ. Φιλολογίας
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διαλύεται ἤ δυσλειτουργεῖ. 
Ἀκόμη πρωτόγνωρες μορφὲς 
ἀ φ ύ σ ι κ η ς  ο ἰ κ ο γ έ ν ε ι α ς 
ἀναγνωρίζονται καὶ ἀπὸ τοὺς 
πολιτειακοὺς νόμους. Σ᾽ 
αὐτὴ τὴ σύγχυση καὶ τραγικὴ 
ἀλλοίωση τῆς σύνθεσης καὶ 
λειτουργίας τῆς οἰκογένειας, 
ἡ  Ἐκκλησία ὀφείλει νὰ πα-
ρέμβει εὐεργετικά, συντηρώ-
ντας δυναμικὰ ἀναλλοίωτη 
τὴν εἰκόνα καὶ λειτουργία της, 
ὅπως οἱ αἰῶνες τὴν γνώρισαν, 
καὶ ποὺ κύρια χαρακτηριστικά 
της ἦταν ἡ ἀλληλοδιακονία καὶ 
προσφορά, ἡ ἀλληλεγγύη καὶ 
θυσιαστικὴ ἀγάπη. Σ᾽ αὐτὴ 
τὴν ἀποστολή της ἡ Ἐκκλησία 
δὲν θὰ βρεῖ καλύτερο συνερ-
γάτη ἀπὸ τὴ Γυναίκα-Μά-
να. Ἐνισχύοντάς την κυρίως 
πνευματικὰ ἡ γυναίκα-μά-
να θὰ σμιλέψει στὶς παιδικὲς 
καρδιὲς τὸ ὀρθόδοξο ἦθος, κα-
ταρτίζοντας τοὺς αὐριανοὺς 
ὁλοκληρωμένους πολίτες. 
Παράλληλα ἑπομένως μὲ τὴν 
ἀναζωογόνηση τῆς ἐνορίας ὡς 
«ἐργαστηρίου ἁγιότητος», ἡ 
ἐπέκταση τῆς ἁγιαστικῆς ζωῆς 
τῆς ἐνορίας, θὰ λειτουργεῖ 
συνεκτικὰ καὶ ἀποτελεσματικὰ 
καὶ στὴν οἰκογένεια. 

Εἶναι ἀποδεδειγμένο ὅτι ἡ 
σχέση τῶν παιδιῶν μὲ τὴ ζωὴ 
τῆς ἐνορίας συναρτᾶται κυρίως 
μὲ τὶς καταβολὲς, ποὺ καταθέ-
τει στὴν ψυχή τους ἡ χριστιανὴ 
Μάνα. Εἶναι στὸ σημεῖο αὐτὸ 
ἀδιάψευστη ἡ ἐμπειρία καὶ 
ὁμολογία τοῦ Μ. Βασιλείου: 
«ἥν ἐκ παιδὸς ἔλαβον ἔννοιαν 
περὶ Θεοῦ παρὰ τῆς μακαρίας 
μητρός μου καὶ τῆς μάμμης μου 
Μακρίνης, ταύτην αὐξηθεῖσαν 
ἔσχον ἐμαυτῷ»(Ε.Π. 32, 825). 
Συχνὰ δὲ ὁ ἴδιος ἅγιος Πα-
τέρας ὀνομάζει καὶ τὴ μεγα-
λύτερη ἀδελφή του Μακρίνα 
«δασκάλα» του στὸ χῶρο τῆς 
ἁγιοπνευματικῆς ζωῆς. Ἡ 
ἀνάδειξη τῆς χριστιανῆς μη-
τέρας σὲ πρότυπο συνέπειας 
ζωῆς στὴν οἰκογένεια, ἀθόρυβα 
καὶ ἀνεπιτήδευτα, σμιλεύει 

τὴν καθαρότητα τῆς παιδικῆς 
ψυχῆς καὶ ἐνδυναμώνει τὰ 
δείγματα τοῦ χριστιανικοῦ 
ἤθους. Σώζοντας λοιπὸν ἡ 
χριστιανὴ γυναίκα τὴ συνοχὴ 
καὶ ἐκκλησιαστικότητα τῆς 
δικῆς της οἰκογένειας, μπορεῖ 
ἔμμεσα νὰ συμβάλλει καὶ στὴ 
διατήρηση τῆς οἰκογενειακῆς 
ἑνότητας, ἀλληλοβοήθειας 
καὶ ἀγάπης, ἐνῶ συγχρόνως 
τὸ ὑγιὲς κοινωνικὸ κύτταρο, 
ἡ οἰκογένειά της θὰ ἐπηρεάζει 
πνευματικὰ καὶ τὴν ὑπόλοιπη 
κοινωνία, ἡ ὁποία ὁπωσδήποτε 
εἶναι ὁ χῶρος ἱεραποστολῆς 
καὶ τῆς γυναίκας.

Δ´. Ἡ ὀφειλὴ τῆς Γυναί-
κας ἀπέναντι καὶ στὴν μὴ 
ἐκκλησιοποιημένη κοινωνία.

Σ τ ὴ  σ υ ν ά φ ε ι α  α ὐ τ ὴ 
ἀναδύεται καὶ ἡ ὑποχρέωση 
ποὺ αἰσθάνεται ἡ χριστιανὴ 
γυναίκα νὰ μεταφέρει τὴν 
Ὀρθοδοξία ὡς  Ὀρθοπραξία 
καὶ στὴν εὐρύτερη, τὴ μὴ 
ἐκκλησιοποιημένη κοινωνία. 
Μεταφέροντας, κυρίως βι-
ωματικά, τὰ μηνύματα τῆς 
ἰσοτιμίας, ἀδελφωσύνης καὶ 
ἀγάπης τῆς  Ἐκκλησίας μας, καὶ 
μὲ τὴν αὐτοσυνειδησία της ὅτι 
ἐκπροσωπεῖ καὶ αὐτὴ ἕνα μέ-
ρος τῆς ἀνθρωπότητας, μπορεῖ 
νὰ συντελέσει στὴν ἀλλαγὴ 
τῶν ἀρνητικῶν πολιτικῶν 
καὶ πνευματικῶν θεσμῶν καὶ 
δομῶν, ποὺ κρατοῦν τὸ μεγαλύ-
τερο μέρος τῆς ἀνθρωπότητας 
στὴν ἄγνοια, ταπείνωση καὶ 
ἐξαθλίωση. Γι᾽ αὐτὸ ἀκριβῶς 
συμμετέχει μὲ ἐνθουσιασμὸ 
κα ὶ  ἀγων ιστ ικότητα  σὲ 
ἀνθρωπιστικὰ κινήματα, χωρὶς 
φυσικὰ ὑπεροχικὲς τάσεις καὶ 
ἐπιδεικτικὴ προβολή, ἀλλὰ κά-
νοντας αἰσθητὴ τὴν ὑπεύθυνη 
παρουσία της μὲ τὸν λόγο της 
καὶ τὴν ὅλη συνέπεια στὶς πρά-
ξεις της.  Ἔτσι τὸ ποιὸν τῆς 
μαρτυρίας της θὰ στρέψει τὴν 
προσοχὴ καὶ τῶν ἄλλων στὸν 
πνευματικό της χῶρο ἀπὸ τὸν 
ὁποῖο ἀντλεῖ τὴ δυναμικὴ καὶ 
συνεπῆ δράση της. Καὶ ἴσως 

τότε ἀκούσει ἤ διαισθανθεῖ καὶ 
ἐκείνη τὴν ἐντύπωση καὶ τὰ λό-
για, ποὺ ἄκουσε ὁ Χρυσόστο-
μος νὰ λέγει ὁ εἰδωλολάτρης 
δάσκαλός του Λιβάνιος γιὰ 
τὴ μητέρα του, ἐκφράζοντας 
τὸ θαυμασμό του γι᾽ αὐτήν: 
«Βαβαί, οἷαι γυναῖκες παρὰ 
χριστιανοῖς εἰσί».

Στὴν πραγματοποιούμε-
νη σήμερα ἀναδιάρθρωση καὶ 
ἀνανοηματοδότηση τῶν πά-
ντων ἡ  Ὀρθόδοξη Γυναίκα, ὅσο 
τῆς προσφέρεται ἡ δυνατότη-
τα, μὲ ὁποιαδήποτε ἰδιότητα, 
ὀφείλει νὰ δραστηριοποιεῖται 
στὴν εὐρύτερη κοινωνία καὶ νὰ 
εἰσέρχεται στοὺς κοινωνικοὺς 
ἐκείνους θεσμούς, ποὺ δια-
μορφώνουν, γνωμοδοτοῦν 
καὶ ρυθμίζουν τὴ ζωὴ τῆς 
ἀνθρωπότητας, χωρὶς φυσικὰ 
νὰ ἀποβάλλει τὴν ὀρθόδοξη 
ταυτότητά της, γιὰ νὰ δίνει 
τὸν προσωπικό της ἀγώνα 
σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα τοῦ δη-
μόσου βίου.  Ἀλλ᾽ ἐκεῖ ποὺ 
κυρίως τῆς ἀνοίγεται χῶρος 
δράσης ἁγιαστικῆς εἶναι 
στὴ μικρὴ καὶ τὴ μεγάλη της 
οἰκογένεια, στὸ σπιτικό της 
δηλαδὴ καὶ στὴν  Ἐνορία. 
Σὲ ὅλες αὐτὲς τὶς πρακτικὲς 
καὶ πνευματικὲς παλαίστρες, 
ἡ Ὀρθόδοξη Γυναίκα θὰ με-
ταφέρει τὸν εὐαγγελικὸ λόγο 
καὶ τὸ ἁγιοπνευματικὸ μήνυ-
μα, συμβάλλοντας καὶ αὐτὴ 
στὴ μαρτυρία τῆς  Ὀρθόδοξης  
Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία καὶ στὸν 
εἰκοστὸ πρῶτο αἰώνα ἀγωνιᾶ 
νὰ δομήσει μιὰ κοινωνία 
ἀνθρωπιᾶς, γιὰ νὰ πραγματώ-
νει τὴν ἐπὶ γῆς ἀποστολή της, 
ποὺ ἀποβλέπει στὴν ἀγαπητικὴ 
συνένωση ὅλων τῶν ἀνθρώπων, 
ὥστε νὰ γίνει «μία ποίμνη ὑπὸ 
ἕνα ποιμένα», τὸν Χριστό. Σ᾽ 
αὐτὸ τὸν ἀγώνα καὶ τὴν προ-
σπάθεια τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ 
χώρου ἡ Ὀρθόδοξη Γυναίκα 
εἶναι ἱκανὴ, ἀλλὰ καὶ πρόθυμη 
νὰ μεταφέρει τὴ μαρτυρία τῆς  
Ἐκκλησίας, μὲ φρόνημα μαρ-
τυρικό.
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Κατ’ ἀρχάς, θὰ ἤθελα 
νὰ ἐκφράσω τὸ βα-
θ ύ τ α τ ο  α ἴ σ θ η μ α 

τιμῆς ποὺ μὲ διακατέχει ἀλλὰ 
καὶ τὴν εἰλικρινῆ καὶ πηγαία 
εὐγνωμοσύνη μου στὸ Διοικητικὸ 
Συμβούλιο τῆς Εὐξείνου Λέσχης, 
ποὺ μὲ τόση εὐγένεια πῆραν τὴν 
πρωτοβουλία νὰ μοῦ ἀναθέσουν 
αὐτὴν τὴν ὁμιλία γιὰ τὴ Γενοκτο-
νία τῶν Ποντίων. 

Παράλληλα, ὅμως, θὰ ἐπιθυ
μοῦσα νὰ ἐκφράσω καὶ τὴ σαφῆ 
ἀμηχανία μου γιὰ τὸ ὅτι συμφώ-
νησα νὰ μιλήσω γιὰ τὰ γεγονότα 
ἐκείνης τῆς περιόδου, μιᾶς καὶ τὰ 
λόγια κάτι τέτοιες στιγμὲς εἶναι 
πολὺ λίγα γιὰ νὰ ἐκφράσουν τὴ 
σκληρὴ καὶ ἀπάνθρωπη πραγμα-
τικότητα. Αὐτὴν ποὺ φρόντισαν 
νὰ  δημιουργήσουν ὁ φανατισμὸς 
καὶ ἡ κτηνωδία τοῦ Ἐμβέρ, ἡ 
πιὸ ψυχρὴ καὶ κυνικὴ φαντα-
σία τοῦ Ταλαὰτ ἢ ἡ ἀξιοποίηση 
ἀπὸ τὸν Μουσταφὰ Κεμάλ, μα-
έστρο αὐτῆς τῆς ὀρχήστρας δο-
λοφόνων, κι ἄλλων ἀδίστακτων 
ἐγκληματιῶν, οἱ ὁποῖοι προχώ-
ρησαν σὲ μεγάλα ὁλοκαυτώματα 
μὲ σκοπὸ νὰ μὴν μείνει οὔτε ἕνας 
Πόντιος. Γιὰ τοῦ λόγου τὸ ἀληθὲς 
μιὰ τουρκικὴ ἐφημερίδα1 τὸν 
Μάϊο τοῦ 1999 ὑποστηρίζει ὅτι ἡ 
ἐμφάνιση τοῦ Μουσταφᾶ Κεμὰλ 
στὴν Σαμψούντα στὶς 19 Μαΐου 
1919 συνοδεύτηκε μὲ τὴν ταφὴ 

ἑνὸς ἀκόμη λαοῦ, τῶν Ἑλλήνων 
τοῦ Πόντου στὸ νεκροταφεῖο τῶν 
λαῶν... 

Ἃς ἀφήσουμε, ὅμως, τὴν 
ἱστορία νὰ ξετυλίξει τὸ κουβάρι 
τῶν ἀναμνήσεων· ὄχι γιὰ νὰ ξύ-
σουμε πληγὲς ἀλλὰ γιατί εἴμαστε 
πεπεισμένοι ὅτι ἡ ἱστορικὴ μνήμη 
εἶναι τὸ ἀντίδοτο τῆς ἱστορικῆς 
λήθης.

Στὶς 19 Μαΐου, λοιπόν, τοῦ 
1919 ὁ Μουσταφὰ Κεμὰλ ξεκινᾶ 
τὴν ἐκκαθάριση ὀργανώνοντας 
καὶ ὑποκινώντας τοὺς Τούρκους 
οἱ ὁποῖοι ἀποτελοῦν μειοψηφία 
ἐναντίον τῶν Ποντίων. Ἀπὸ τὴ 
Σαμψούντα πάει στὴ Χάβζα ὅπου 
συναντιέται κρυφὰ μὲ τὸν Ὀσμᾶν 
Ἀγά, τὸν ὁποῖο ὑποκινεῖ ἐναντίον 
τῶν Χριστιανῶν Ποντίων. Ἐνῶ δὲ 
διστάζει νὰ συγκροτήσει σώματα 
μὲ τσέτες, ποὺ εἶχαν βαμμένα τὰ 
χέρια τους μὲ αἷμα, προκειμένου 
νὰ ἐλέγξει τὸ κίνημα τῶν Ποντί-
ων ἐφαρμόζοντας μιὰ καινούρια 
ἀφομοιωτικὴ πολιτική. 

Ἡ διαβολικότερη ἐπινόηση, 
ποὺ συνέλαβε ποτὲ ἀνθρώπινος 
νοῦς, ἄρχισε νὰ ἀποκαλύπτεται. 
Ἡ «Λευκὴ σφαγὴ» τῶν Ποντί-
ων, ποὺ ἔρχεται νὰ ὁλοκληρώσει 
τὴν «Ἐρυθρὰ σφαγὴ» τῶν 
Ἀρμενίων, εἶναι γεγονός. Σύμ-
φωνα µὲ τὸν Μέττερνιχ, Γερμανὸ 
πρεσβευτὴ στὴν Κων/πόλη, «οἱ 
Νεοτοῦρκοι προσπαθοῦσαν νὰ 

δικαιολογήσουν τὶς ἐκτοπίσεις 
τῶν Ἑλλήνων ποὺ ζοῦσαν στὰ 
παράλια της Μαύρης Θάλασ-
σας µὲ τὴν πρόφαση ὅτι οἱ Ρῶσοι 
εἶχαν ἐξοπλίσει τὸν ἑλληνικὸ 
πληθυσμὸ καὶ φοβοῦνταν γιὰ 
τὸ λόγο αὐτὸν μιὰ ἑλληνικὴ 
ἐξέγερση»2. H ἐπιχειρηματολογία 
ὅμως αὐτὴ ἦταν ἀστήριχτη, ἀφοῦ 
ὁ πληθυσμὸς ποὺ κατὰ κύριο 
µέρος ἐκτοπίστηκε, ἀποτελοῦνταν 
ἀπὸ γυναῖκες, παιδιὰ καὶ γέ-
ρους. Οἱ ἱκανοὶ γιὰ ὅπλα εἶχαν 
κληθεῖ καὶ καταταγεῖ στὸ 
στρατὸ ἢ βρίσκονταν στὰ βουνὰ 
καὶ στὸ ἐξωτερικό. Σύμφωνα 
μὲ τὴν Pervin Erbil, κοινωνικὴ 
ἀνθρωπολόγο τοῦ Πανεπιστη-
μίου τῆς Ἄγκυρας, «Αὐτὴ ἡ 
ἐξορία ἦταν μιὰ διαφορετικὴ 
ἐξορία ἀπὸ τὶς ἄλλες. Ὁ τελικὸς 
στόχος αὐτῆς τῆς ἐξορίας ἦταν 
ὁ θάνατος. Ἀρχικά, τοὺς εἶπαν 
ὅτι θὰ ἀποσυρθοῦν πενήντα χι-
λιόμετρα νοτιότερα, ἐνῶ στὴν 
πραγματικότητα ὁ δρόμος ποὺ 
θὰ διέσχιζαν ἦταν τὸ λιγότερο 
διακόσια χιλιόμετρα. Ἡ πορεία 
ποὺ πραγματοποιεῖται μέσα σὲ 
ἀφόρητο κρύο καὶ κάτω ἀπὸ 
πυκνὴ χιονόπτωση, ὑπὸ τὴν κα-
θοδήγηση ἑνὸς ἀξιωματικοῦ ποὺ 
κραδαίνει στὰ χέρια του μαστίγιο, 
δὲν ἀποτελεῖ ὀπισθοχώρηση ἀλλὰ 
ἐξορισμό. Ἐξορισμὸ ποὺ τελικὸς 
σταθμὸς του εἶναι ὁ θάνατος»3. 

Η ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ
A´

(Λόγος ποὺ ἐκφωνήθηκε στὶς 19 Μαΐου 2006 στὸ μνημεῖο Γενοκτονίας τῶν Ποντίων στὸ Δ.Δ. Σκήτης
στὰ πλαίσια ἐκδηλώσεων τῆς Εὐξείνου Λέσχης Κοζάνης γιὰ τὴν ἡμέρα τῆς Γενοκτονίας)

Ἀθανασίου Κ. Γεωργιάδη, Φιλολόγου
Μέλους τῆς Εὐξείνου Λέσχης Κοζάνης

1.  Πρωτοσέλιδο ἄρθρο τῆς ἐφημερίδος Atilim τῆς Σαμψούντας στὶς 22 Μαΐου 1999.
2. Bonn PAAA, Türkei Nr. 168, Beziehungen der Türkei zu Griechenland, Bd. 15, Nr. 532, (7.9.1916).
3. «Ἡ Νιόβη θρηνοῦσε γιὰ τὴν Μικρά Ἀσία»:  Pervin Erbil,  κουρδικῆς καταγωγῆς κοινωνικὴ ἀνθρωπολόγος, πού διδά-
σκει στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Ἄγκυρας.
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Ἔτσι, «ἐξορία καὶ ἐξολόθρευση 
εἶναι στὰ τουρκικὰ ἡ ἴδια ἔννοια, 
γιατί ὅποιος δὲ δολοφονεῖται, πε-
θαίνει ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἀπὸ τὶς 
ἀρρώστιες καὶ τὴν πείνα»4.

Οἱ ἄνθρωποι κατὰ τὴ διάρ-
κεια τῆς πορείας πάγωσαν ἀπὸ 
τὸ ψύχος, ἀποδεκατίστηκαν ἀπὸ 
τὶς ἐπιδημίες καὶ ἐξουθενώθηκαν 
ἀπὸ τὴν πείνα. Ὁ ἀριθμὸς τῶν 
Ἑλλήνων ποὺ ἔχασαν τὴν ζωή 
τους, εἴτε στὴν περιοχὴ μεταξὺ 
Τρίπολης καὶ Σινώπης εἴτε στὰ 
χωριά τους εἴτε δολοφονήθηκαν 
στοὺς δρόμους ἢ πέθαναν κατὰ 
τὴ διάρκεια τῆς πορείας πρὸς τὴν 
ἐξορία, ἀνέρχεται στοὺς 350.000 
καὶ πλέον. Ὅσοι κατάφεραν νὰ 
σωθοῦν ἀπὸ τὶς σφαγές, πρὶν ἀπὸ 
τὴν ἐξορία, ὅσοι ἐπέζησαν ἀπὸ 
τὴν πορεία ἢ γλίτωσαν διαφεύ-
γοντας μετὰ ἀπὸ ἀπεγνωσμένες 
προσπάθειες στὸ ἐξωτερικό, 
ἔγιναν ζωντανοὶ μάρτυρες τῶν 
γεγονότων. Ἡ φωνὴ ὅμως τῶν 
ἀνθρώπων αὐτῶν, ὅπως ἦταν 
φυσικό, ἔκανε ἀρκετὸ καιρὸ νὰ 
ἀκουστεῖ. Ἔτσι, δὲν μπόρεσε 
νὰ παρεμποδίσει τὴν ἐφαρμογὴ 
αὐτοῦ του σχεδίου.

Μέσα σὲ λίγο διάστημα ὁ θά-
νατος εἶχε ἁπλώσει τὰ παγερά 
του φτερὰ πάνω ἀπὸ ὁλόκληρη 
τὴν ἐπικράτεια τοῦ Πόντου. 
Ἡ ἑλληνικὴ πρεσβεία τῆς Πε-
τρούπολης πληροφοροῦσε τὸ 
ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν γιὰ τὴν 
τραγικὴ κατάσταση τῶν κατοί-
κων τῆς περιφερείας Τραπε-
ζούντας: «...Τὴν 15ην Ἀπριλίου 
οἱ κάτοικοι τῶν 16 χωριῶν τῆς 
περιοχῆς Βαζελῶνος, περιφε-
ρείας Τραπεζούντας, ἅπαντες 
Ἕλληνες, λαβόντες διαταγὴν τῶν 
τουρκικῶν στρατιωτικῶν ἀρχῶν 
νὰ φύγωσιν εἰς τὸ ἐσωτερικόν 
τῆς Ἀργυρουπόλεως καὶ φοβη-
θέντες μὴ ἔμελλον καθ’ ὁδὸν νὰ 

σφαγῶσιν, καθ᾿ ὃν τρόπον εἶδον 
σφαγέντας τοὺς Ἀρμενίους, 
ἐγκατέλειπον τὰς κατοικίας 
τῶν καὶ εἰσῆλθον εἰς τὰ δάση, 
ἐλπίζοντες νὰ σωθῶσι ἐκ ταχείας 
τινὸς προελάσεως τοῦ ρωσικοῦ 
στρατοῦ. Ἐκ τούτων, εἰς 6.000 

ἀνερχομένων, 650 κατέφυγον 
εἰς τὴν μονὴν Βαζελῶνος, εἰς ἣν 
προϋπῆρχον καὶ ἄλλοι 1.500 ἐκ 
Τραπεζοῦντος πρόσφυγες, 1.200 
εἰσῆλθον εἰς ἕν μέγα σπήλαιον τοῦ 
χωρίου «Κουνάκα» καὶ οἱ λοιποὶ 
διεσκορπίσθησαν εἰς τὰ ἀνὰ δά-
ση σπήλαια καὶ τὰς διαφόρους 
κρύπτας. Ἀπασαι αἱ οἰκίαι τῶν 
χωρίων τούτων ἐλεηλατήθησαν 
καὶ αἱ περιουσίαι διηρπάγησαν 
ὑπὸ τοῦ τουρκικοῦ στρατοῦ. Οἱ ἐν 
τῷ σπηλαίῳ τῆς Κουνάκας κρυ-
βέντες, ἀναγκασθέντες ἐκ τῆς πεί-
νης, μετὰ συνθηκολόγησιν, παρε-

δόθησαν. Ἐκ τούτων 26 γυναῖκες 
καὶ νεάνιδες ἴνα ἀποφύγωσιν τὴν 
ἀτίμωσιν ἔρριψαν ἑαυτὰς εἰς τινὰ 
ποταμὸν κείμενον παρὰ τὸ χωρί-
ον Γέφυρα καὶ παρὰ τὰς προσπα-
θείας τῶν ἄλλων, πρὸς σωτηρίαν 
των, ἐπνίγησαν...» .

Ἀπὸ τὴν ὀργὴ τῶν Νεοτούρ-
κων καὶ Κεμαλιστῶν δὲν γλίτω-
σαν οὔτε τὰ Μοναστήρια τοῦ Πό-
ντου. Εἶναι τέτοιος ὁ φανατισμὸς 
τ ῶ ν  Τ ο ύ ρ κ ω ν  π ο ὺ  π λ έ ο ν 
ἀδυνατοῦν νὰ κρατήσουν ἀκόμη 
καὶ τὰ προσχήματα. Εἶναι ἡ πρώ-
τη φορὰ ποὺ στοὺς πέντε αἰῶνες 
δουλείας οἱ ἐπίσημες ὀθωμανικὲς 
ἀρχὲς δὲν σεβάστηκαν τὰ προ-
σκυνήματα τῶν χριστιανῶν ποὺ 
ἦταν πάντοτε τὸ ἄσυλό τους. 
«Φρίττει ὁ νοῦς τοῦ ἀνθρώπου», 
ἔγραφε στὶς 12 Νοεμβρίου 1918 ὁ 
Μητροπολίτης Ροδοπόλεως Κύ-
ριλλος, «διὰ τᾶς διαπραχθείσας 
φρικαλεότητας καὶ τὸν ἀριθμὸν 
τῶν θυμάτων, ἀνερχομένων εἰς 
487 ψυχᾶς, αἵτινες εὗρον οἰκτρὸν 
θάνατον ἐν τοῖς ὄρεσι, τοῖς σπη-
λαίοις καὶ ταὶς ὀπαὶς τῆς γῆς, 
ὅπου ἐκρύβησαν ἴνα ἀποφύγωσι 
τὴν δολοφόνον μάχαιραν τῶν 
σφαγέων. Μεταξὺ τῶν δολοφο-
νηθέντων τούτων θυμάτων κατα-
τάσσονται ἄλλαι 14 νεάνιδες κό-
ραι, αἵτινες φεύγουσαι τὸν βαρὺν 
πέλεκυν τοῦ δημίου, κατέφυγον, 
ὡς εἰς ἄσυλον θρησκευτικόν, εἰς 
τὴν διαληφθεῖσαν ἱερὰν μονὴν 
τοῦ Βαζελῶνος, ὀπόθεν οἱ τύραν-
νοι οὗτοι, ἀφοῦ ἀπήγαγον τοὺς 
φιλησύχους πατέρας τῆς Μονῆς 
αἰχμαλώτους, προέβησαν οὗτοι εἰς 
κορεσμὸν τῶν σωματικῶν αὐτῶν 
ἡδονῶν, βία ἀτιμάσαντες τὰς 
παρθένους ταύτας, ὧν τελευταῖον 
ἀφοῦ ἀπέκοψαν τοὺς μαστοὺς καὶ 
τὰς κεφαλάς, ἀφήκαν τὰ πτώμα-
τα καὶ ἀπῆλθον» .

n

4.  16 Ἰουλίου 1916: Γερµανὸς πρόξενος τῆς Ἀµισοῦ, Kückhoff σὲ ἐπιστολὴ πρὸς τὸ Ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν, στὸ 
Βερολῖνο.

Μέσα σὲ λίγο διάστη-
μα ὁ θάνατος εἶχε 

ἁπλώσει τὰ παγερά του 
φτερά πάνω ἀπὸ ὁλόκληρη 
τὴν ἐπικράτεια τοῦ Πόντου...
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Γι᾽ αὐτὸ καὶ ὁ Κύριος στὴ συνέ-
χεια τῆς περικοπῆς μεταβιβάζει τὴν 
πνευματικὴ καὶ σωτήρια ἐξουσία Του 
γιὰ τοὺς ἀνθρώπους στὰ πρόσωπα 
τῶν μαθητῶν Του καὶ τῶν διαδόχων 
τους. 

Ἡ ἐξουσία τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ 
δὲν ἔχει σχέση μὲ τὶς ἐγκόσμιες 
ἐξουσίες, γιατὶ εἶναι «ἐπὶ πάσης σαρ-
κός, ἵνα δώσῃ αὐτοῖς ζωὴν αἰώνιον». 
Εἶναι ἐξουσία διακονίας καὶ βρί-
σκεται στὴ σταυρωμένη ἀγάπη Του, 
ποὺ ζωοποιεῖ τὶς ὑπάρξεις καὶ τὶς 

ὑπερυψώνει στὸ ἐπίπεδο τῆς ζωῆς 
τοῦ Θεοῦ. Ἡ Ἐκκλησία ὅμως εἶναι 
ἕνα γεγονὸς ὄχι παρελθοντικὸ 
ἀλλὰ συνεχῶς παροντικό. 
Ἔκφραση τῆς Ἐκκλησίας 
εἶναι ἡ Θεία Εὐχαριστία καὶ 
κεφαλὴ τοῦ σώματος αὐτῆς 
ὁ Ἰησοῦς Χριστός. Εἰκόνα 
τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ στὴν 
Ἐκκλησία εἶναι ὁ ἑκάστοτε 
διάδοχος τῶν Ἀποστόλων, 
δηλαδὴ ὁ Ἐπίσκοπος. Ἄρα ἡ 
μεταβίβαση τῆς πνευματικῆς 
ἐξουσίας τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ 
στοὺς μαθητές καὶ στοὺς δι-
αδόχους τους, δηλαδὴ τοὺς 
ἐπισκόπους καὶ τοὺς πρεσβυ-
τέρους εἶναι ἡ δυνατότητα νὰ 

θυσιάζονται συνεχῶς καὶ νὰ 
προσφέρουν στοὺς ἀνθρώπους 

τὴ σταυρωμένη καὶ ζωοποιοῦσα 
ἀγάπη τοῦ Κυρίου. 

Αὐτὲς ἀκριβῶς οἱ σκέψεις βρί-
σκονται στὸ μυαλὸ καὶ στὴν ψυχὴ 

τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας, τοῦ κλή-
ρου, τῶν ἀρχόντων καὶ τοῦ λαοῦ, 
ποὺ συνῆλθαν ἐπὶ τοῖς ὀνομαστηρίοις 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
μας κ. Παύλου.Ἡ σύναξη αὐτὴ δὲν 
ἀποτελεῖ ἁπλὴ τιμητικὴ φιλοφρό-
νηση πρὸς τὸ πρόσωπο τοῦ συγκε-
κριμένου Ἱεράρχου ἀλλὰ φανερώ-
νει καὶ ὁμολογεῖ τὸ μυστήριο τῆς 
Ἐκκλησίας.

Ἀληθῶς λοιπὸν «Ἑορτὴ χαρμόσυ-
νος ἐπέλαμψε τοῖς πέρασι σήμερον».
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Ἀρχιερατικὸ συλείτουργο·  ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Σερβίων καὶ Κοζάνης κ. Παῦλος μετὰ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητρο-
πολίτου Καστορίας κ. Σεραφείμ καὶ ἱερέων.

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΣ

Τὸ ἑσπέρας τῆς 28ης Ἰουνίου, παραμονὴ τῆς 
ἑορτῆς τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, 
ἐψάλη Μέγας Πολυαρχιερατικὸς ἑσπερινὸς μετ᾽ 
ἀρτοκλασίας, εἰς τὸν  Μητροπολιτικὸν  Ἱ.Ν. Ἁγ. 
Νικολάου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου Νεαπόλεως καὶ Σταυρουπόλεως κ. 
Βαρνάβα, συμπροσευχομένων τῶν Σεβασμιωτάτων 
Μητροπολιτῶν Ἐλλασῶνος κ. Βασιλείου καὶ τοῦ 
ἑορτάζοντος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας.

Τὴν ἑπομένην, 29ην Ἰουνίου, κυριώνυμον ἡμέραν 
τῆς ἑορτῆς τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
μας, ἐτελέσθη εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίων Κωνστα-
ντίνου καὶ Ἑλένης Ἀρχιερατικὴ Πανηγυρικὴ Θεία 
Λειτουργία ὑπὸ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολί-
του κ. Παύλου, συλλειτουργούντων τῶν Σεβασμι-
ωτάτων  Μητροπολιτῶν Λαγκαδᾶ κ. Σπυρίδωνος 
καὶ Καστορίας κ. Σεραφείμ.

Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, καθὼς 
καὶ τὸ ἀπόγευμα,  ἐδέχθη τὰς εὐχὰς Κλήρου καὶ 
λαοῦ, εἰς τὴν αἴθουσαν τοῦ Θρόνου  εἰς  τὰ γραφεῖα 
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
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Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ

Πραγματοποιήθηκε 
χθές, Δευτέρα 22 
Μαΐου 2006, στὴν 

Αἴθουσα Λόγου τῆς Στοᾶς 
τοῦ Βιβλίου, ἡ  Ἡμερίδα 
ποὺ διοργάνωσε ἡ Ἱερὰ 
Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Ἑλλάδος μὲ θέμα: 
«Μονοτονικὸ: Ἐμπειρία 
24 ἐτῶν», μὲ φορέα δι-
οργάνωσης τὴν Εἰδικὴ 
Συνοδικὴ  Ἐπιτροπὴ 
Πολιτιστικῆς Ταυτότητος.

Τοὺς  πολυπληθε ῖ ς 
παρισταμένους χαιρέ-
τησε ὁ Σεβασμιώτατος 
Μητροπολ ί της  Δημη -
τριάδος καὶ Ἀλμυροῦ κ. 
Ἰγνάτιος, Πρόεδρος τῆς 
διοργανώτριας Εἰδικῆς 
Συνοδικῆς  Ἐπιτροπῆς 
Πολιτιστικῆς Ταυτότητος, 
ὁ ὁποῖος, μεταξὺ ἄλλων, 
ὑπογράμμισε ὅτι: «Ἡ 
Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος 
στὰ κείμενά της καὶ στὰ 
ἐπ ίσημα ἔντυπά της 
ἀκολουθεῖ κατὰ κανόνα 
τὸν παραδοσιακὸ τονισμὸ 
τῆς γλώσσας μας, τὸ λε
γόμενο πολυτονικό. Δὲν 
ἐπιθυμεῖ, ὂμως, σὲ καμ
μία περίπτωση νὰ δογμα
τίσει ἤ νὰ  ἐπιβάλλει τὴν 
ἄποψή της ἐπὶ ἑνὸς τόσο 
μεγάλου θέματος, τὸ ὁποῖο 
ἅπτεται πολλῶν κλά
δων τῶν Ἀνθρωπιστικῶν 
Ἐπιστημῶν.  Ἡ Ἱερὰ Σύ
νοδος τῆς Ἐκκλησίας μας 
ἐπιθυμεῖ ἁπλῶς νὰ βοηθή
σει στὴν ἔναρξη τοῦ δια
λόγου καὶ εὔχεται αὐτὴ ἡ 
προσπάθεια νὰ συνεχισθεῖ 
δ η μ ι ο υ ρ γ ι κ ὰ  μ ὲ  τ ὴ ν 
συμμετοχὴ τῆς Πολιτείας, 
τῶν ἐκπαιδευτικῶν, τῶν 
εἰδικῶν ἐπιστημόνων, τῶν 
λογοτεχνῶν καὶ φυσικὰ 
τῶν γονέων ποὺ ἀγωνιοῦν 
γιὰ τὸ μορφωτικὸ ἐπίπεδο 
τῶν παιδιῶν».

Χαιρετισμὸ ἀπηύθυνε 
καὶ ὁ κ. Βύρων Πολύ-
δωρας, Ὑπουργὸς Δη-
μόσιας Τάξης, ὁ ὁποῖος 
δήλωσε ὅτι ἐπιμένει στὸ 
πολυτονικὸ σύστημα ἀπὸ 
σεβασμὸ καὶ λατρεία γιὰ 
τὴν Ἑλληνικὴ γλῶσσα. 
«Ἀπευθύνομαι ἐνώπιόν 
σας γιὰ νὰ σᾶς θαυμά
σω, γιὰ νὰ σᾶς ἀπευθύνω 
δημόσιο ἔπαινο, γιατὶ 
συγκροτοῦμε μιὰ Σχολὴ 
Ἀκαδημαϊκοῦ καὶ Ἐθνικοῦ 
ἤθους», παρατήρησε ὁ κ. 
Πολύδωρας καὶ συνέχι-
σε: «Ἐκφράζω τὴν προ
σήλωσή μου σ᾽ αὐτὴ τὴ 
Σχολή, γιατὶ θέλω νὰ μεί
νουμε  Ἕλληνες καὶ εἶναι 
συστατικὸ στοιχεῖο ἡ 
γλῶσσα στὴν πληρότητά 
της. Κάθε φορὰ ἀντιλέγω 
σ᾽ ἐκείνους ποὺ λένε: 
“Ἤρθατε πέντε ρασο
φόροι, πέντε παλιομοδί
τες ἀκαδημαϊκοὶ καὶ ἕνας 
sui generis πολιτικὸς 
στὴ Στοὰ τοῦ Βιβλίου, 
ὂταν θριαμβεύουν τὰ τέ
ρατα τῆς  Φιλλανδίας 
καὶ τῆς Eurovision. Ἡ 
ἱστορική μας σκέψη μᾶς 
γεμίζει αἰσιοδοξία, καθὼς 
κοιτᾶμε τοὺς κύκλους τῆς 
ἱστορίας. Αὐτὰ τὰ τέ
ρατα εἶναι προορισμέ
να νὰ αὐτοκρημνίζονται 
στὸν Καιάδα καὶ τὸ φῶς 
νὰ βασιλεύει” κατέληξε ὁ 
Ὑπουργὸς Δημόσιας Τά-
ξης.

Ἡ Ὑπουργὸς Ἐθνικῆς 
Παιδείας καὶ Θρησκευμά-
των κ. Μ. Κουτσίκου, ἡ 
ὁποία λόγω κωλύματος 
δὲν παρέστη, ἀπέστειλε 
πρὸς τὸν Μακαριώτατο 
κ. Χριστόδουλο ἐπιστολή, 
στὴν ὁποία σημείωνε 
ὅτι «Σήμερα, 24 χρόνια 
μετὰ τὴν κατάργηση τοῦ 

πολυτονικοῦ καὶ τὴν κα
θιέρωση τοῦ μονοτονικοῦ 
ὀρθογραφικοῦ συστήματος 
συντρέχουν οἱ κατάλλη
λες προϋποθέσεις γιὰ μιὰ 
νηφάλια, ἀποφορτισμένη 
καὶ ἐπιστημονικὴ συζή
τηση τοῦ θέματος, βάσει 
ἐμπειρικῶν δεδομένων 
καὶ ἐρευνητικῶν πορισμά
των».

Ὁ  Μ α κ α ρ ι ώ τ α τ ο ς 
Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ 
Πάσης Ἑλλάδος κ. Χριστό-
δουλος στὴν εἰσαγωγικὴ 
ὁμιλία του, ἀφοῦ ἔκανε 
μιὰ ἱστορικὴ ἀναδρομὴ 
στὰ τῆς πραξικοπηματικῆς 
ἐπιβολῆς τοῦ μονοτονικοῦ 
συστήματος γραφῆς τὶς 
μεταμεσονύκτιες ὧρες 
τῆς 11ης  Ἰανουαρίου 
1982, ἀναφέρθηκε ἐπι-
γραμματικὰ στὰ ῾ὑπὲρ᾽ 
καὶ τὰ ῾κατὰ᾽ τοῦ Μο-
νοτονικοῦ λέγοντας: «Δι
απιστώνουμε, λοιπόν, ὂτι ἡ 
ἐπιβολὴ τοῦ Μονοτονικοῦ 
καὶ ἡ ἐπὶ ἕνα τέταρ
το αἰῶνος ἐφαρμογή του, 
ἐπέτυχε:

α) Νὰ διχάσει τοὺς 
ἀνθρώπους τῶν γραμ
μάτων, β) Νὰ δυσκολέψει 
τὴν ἐτυμολογία τῶν λέ
ξεων, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν 
ἀπομάκρυνση τοῦ λαοῦ 
ἀπὸ τὸ ἀρχικὸ νόημά τους, 
γ) Νὰ ἐπιφέρει σύγχυση 
στὴν ὀρθογραφία, μὲ κίν
δυνο κατολισθήσεως στὴν 
φωνητικὴ γραφή, δ) Νὰ 
στερήσει τὸν γραπτό μας 
λόγο ἀπὸ τὴν αἰσθητική 
του ὀμορφιά, ε) Νὰ κα
ταστρέψει, ἐν πολλοῖς, 
τὴ σωστὴ καὶ ρυθμικὴ 
προφορὰ τοῦ λόγου, μὲ 
ἄφευκτη διολίσθηση στὸν 
βατταρισμὸ καὶ βαρβα
ρισμό, στ) Νὰ δυσκολέψει 
ἀφάνταστα τὶς κλασικὲς 
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καὶ ἀνθρωπιστικὲς σπουδές, μὲ 
τραγικὰ γιὰ τὸ ὂλο πνευματικὸ 
ἐπίπεδο τῶν Νεοελλήνων καὶ 
τὴν συνείδηση τῆς ἐθνικῆς μας 
συνέχειας ἀποτελέσματα, ζ) 
Νὰ προβάλει ὡς παιδαγωγικὸ 
ἰδεῶδες τὴν ἥσσονα προσπά
θεια καὶ νὰ ἐπιβραβεύσει τὴν 
ὀκνηρία, η) Νὰ δώσει τραγικὰ 
δε ίγματα ὀσφυοκαμψίας 
ἐνώπιον τῶν μεγάλων συμφε
ρόντων πολυεθνικῶν ἑταιρειῶν, 
διαφημιστικῶν γραφείων, 
ἐκδοτικῶν οἴκων, ἐφημερίδων 
καὶ περιοδικῶν.

Ὀκτὼ «ἐπιτυχίες», ὂσα καὶ 
τὰ «Οὐαὶ ὑμῖν» τοῦ Χριστοῦ 
πρὸς τοὺς Γραμματεῖς καὶ Φα
ρισαίους τῆς ἐποχῆς Του…

Τὸ Μονοτονικὸ ἀπέτυχε:
α)  Νὰ πείσει  γ ιὰ  τὴν 

ἀθωότητα τῶν κινήτρων τῆς 
αἰφνιδίας καὶ δυναστικῆς 
ἐπιβολῆς του, β) Νὰ κρύψει κά
τω ἀπὸ τὸ διάτρητο μανδύα τῆς 
«χρησιμότητος» τὸ ψηλαφητὸ 
σκότος τῆς βαρβαρότητος ποὺ 
φέρει ἐν ἑαυτῷ, γ) Νὰ διευκο
λύνει τὴν μάθηση, δ) Νὰ προ
αγάγει τοὺς σκοποὺς τῆς παι
δείας.

Ἡ Ἐκκλησία, ἔχουσα πά
ντοτε πλήρη αὐτοσυνειδησία 
ὂτι εἶναι ἡ Κιβωτὸς τοῦ Γέ
νους, ἀγκαλιάζει καὶ ὂλες τὶς 
ἐκφάνσεις τοῦ πολιτισμοῦ του, 

ἐν αἷς καὶ τὴν γραπτὴ μορφὴ 
τῆς γλώσσης του, μὲ στοργή. 
Ἔτσι, φρονίμως ποιοῦντες καὶ 
τὸ πνευματικὸ συμφέρον τοῦ 
Γένους προασπίζοντες, δὲν 
ἐστέρξαμε, οὔτε ἐπισήμως, οὔτε 
ἀνεπισήμως, νὰ υἱοθετήσουμε 
τὸ μονοτονικό. Ἐκρατήσαμε, 
ὄχι μόνο στὰ ἱερὰ Γραφικὰ καὶ 
Λειτουργικὰ κείμενα, ἀλλὰ καὶ 
στὰ ἔγγραφα τὰ ὑπηρεσιακὰ 
καὶ στὴν ἀλληλογραφία καὶ 
στὶς ἐκκλησιαστικὲς ἐκδόσεις, 
τὸ πολυτονικό. Ἄν κάποιοι 
ἐκ τῶν κληρικῶν, οἱουδήτινος 
βαθμοῦ, μπῆκαν στὸν πειρασμὸ 
νὰ χρησιμοποιήσουν μονοτονι
κό, πρόκειται γιὰ προσωπική 
τους «ἁμαρτία». Ὡς Ἐκκλησία 
τῆς Ἑλλάδος ἐκρατήσαμε, 
κρατοῦμε καὶ θὰ κρατήσου
με τὸ πολυτονικὸ. Τὸ ἴδιο, ἐξ 
ὂσων γνωρίζουμε, πράττει καὶ 
τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, 
καθὼς καὶ τὰ Πατριαρχεῖα 
Ἀλεξανδρείας καὶ Ἱεροσολύμων 
καὶ ἡ  Ἐκκλησία τῆς Κύπρου. 
Πεῖσμα; Ὄχι! Στεῖρος συ
ντηρητισμός; Ὄχι! Ἄρνησις 
προσαρμογῆς; Ὄχι! Φυλάσ
σομε, μὲ πλήρη συνείδηση, τὶς 
πνευματικές μας Θερμοπύλες. 
Ἡ γλῶσσα εἶναι ἡ πατρίδα!»

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
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Ἔλεγε ὁ ἀββᾶς Δου-
λᾶς, ὁ μαθητὴς τοῦ 

ἀββᾶ Βησσαρίωνος:
Ὅταν κάποτε βαδίζα-
με στὴν παραλία, δίψασα 
καὶ εἶπα στὸν ἀββᾶ Βησ-
σαρίωνα:
-Ἀββᾶ, διψῶ πολύ.
Καὶ ὁ γέρων, ἀφοῦ προσευ-
χήθηκε, μοῦ λέγει:
– Πίε ἀπὸ τὴ θάλασσα.
Καὶ γλυκάθηκε τὸ νερὸ καὶ 

ἤπια. Μάλιστα ἄντλησα στὸ 
δοχεῖο μου, μὴ τυχὸν διψά-
σω παρεκεῖ. Καθὼς τὸ εἶδε 
ὁ γέρων μοῦ λέγει:
– Γιατὶ ἄντλησες;
Τοῦ λέγει:
– Συγχώρεσέ με, τὸ ἔκανα 
μήπως διψάσω παρεκεῖ.
Καὶ εἶπε ὁ γέρων:
– Ὁ Θεὸς ἐδῶ καὶ παντοῦ ὁ 
Θεὸς.

A¶O  TO  °EPONT IKO

¶ῆρα τὸν κύριό μου 
τὸν Σωφρόνιο καὶ 

πήγαμε στὴ λαύρα ποὺ 
βρίσκεται στὸ δέκατο 
ὄγδοο σημεῖο ἀπὸ τὴν 
Ἀλεξάνδρεια, σὲ κάποιο 
γέροντα πάρα πολὺ με-
γάλο καὶ Αἰγύπτιο στὴν 
καταγωγὴ καὶ τοῦ λέ-
γω:

–Πές μας λόγο, ἀββᾶ 
μου, τὶ πρέπει νὰ κά-
νουμε γιὰ νὰ σωθοῦμε;

Καὶ λέει ὁ γέροντας:
–Ἄν θέλετε, τέκνα 

μου, νὰ σωθεῖτε, φύγετε 
ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους. 
Γιατὶ σήμερα ἐμεῖς δὲν 
σταματᾶμε νὰ χτυπᾶμε 
κάθε πόρτα καὶ νὰ γυ-
ρίζομε κάθε πόλη καὶ 
χώρα, γυρεύοντας νὰ 
ψωνίσομε ἀπὸ ὅπου 
μποροῦμε φιλαργυρία 
καὶ κενοδοξία, καὶ νὰ 
γεμίσομε τὴν ψυχή μας 
μὲ ματαιότητα.

Εἶπε πάλι:
–Οὔτε ὅταν ἐγκω-

μιαζόμαστε συγκρα-
τοῦμε τὸν ἑαυτό μας, 
οὔτε πάλι λόγο ἐναντίον 
μας ἀνεχόμαστε. Γιατὶ 
τὸ ἕνα μᾶς δημιουργεῖ 
φιλοδοξία, ἐνῶ τὸ ἄλλο 
προξενεῖ σὲ μᾶς τοὺς 
ταλαίπωρους στεναχώ-
ρια. Καὶ ὅπου ὑπάρχει 
στεναχώρια καὶ κενο-
δοξία, δὲν ὑπάρχει 
κανένα ἀγαθό.
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Στὰ ἱερὰ Εὐαγγέλια 
ἔχομε τὴν παραβολὴ 
τοῦ ἀσώτου υἱοῦ, 

ποὺ ἐζήτησε τὸ μερίδιό του 
κι᾽ ἔφυγε ἀπὸ τὴν πατρικὴ 
στέγη σὲ μακρυνὴ χώ-
ρα «ζῶν ἀσώτως». Στὴν 
ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας 
ἔχομε τὸ παράδειγμα τοῦ 
ἁγίου  Ὑπατίου, ποὺ σήμε-
ρα ἑορτάζεται ἡ μνήμη του. 
Κι αὐτὸς, ἔπειτα ἀπὸ μιὰ 
διαφωνία μὲ τὸν πατέρα 
του, ἔφυγε σὲ μακρυνὴ χώ-
ρα, ὄχι γιὰ νὰ ἀσωτέψει, μὰ 
γιὰ νὰ διακριθεῖ, σὰν ἄριστο 
παράδειγμα ὁσίου μοναχοῦ 
καὶ ἀσκητοῦ.  Ὅπως καὶ σὲ 
ὅλους τοὺς ἀληθινοὺς καὶ 
ἁγίους  Ἀσκητὰς ἔτσι καὶ 
στὸ πρόσωπο τοῦ ἁγίου  
Ὑπατίου βρίσκει δικαίωση 
ἡ φυγὴ ἀπὸ τὸν κόσμο καὶ 
ὁ μοναχικὸς βίος, ὄχι σὰν 
ἀργία καὶ ἀχρήστευση τῶν 
δημιουργικῶν μας δυνάμε-
ων, ἀλλὰ σὰν σκληρὴ ἠθικὴ 
προσπάθεια καὶ πνευματικὴ 
ἐργασία, εὐεργετικὴ καὶ σὲ 
μᾶς καὶ στὸ περιβάλλον 
μας. Βρίσκονται ἄνθρωποι 
–καὶ σήμερα καὶ πάντα-, 
ποὺ βγαίνουν ἔξω ἀπὸ τὰ 
μέτρα τῆς ἀνθρωπίνης φύ-
σεως. Εἶναι οἱ «δυνάμενοι 
χωρεῖν».

Ὁ   Ὅσιος  Ὑπάτιος
17 Ἰουνίου

Τ
ὰ ἀδέλφια Λάζαρος 
καὶ  Σοφία  Δημοξέ -

νους προσέφεραν τὸ ποσὸ τῶν 
29.350 €,  ὡς δεύτερη δόση τῆς 
δωρεᾶς τους   γιὰ τὸ  Ἱερὸ 
Κειμηλιαρχεῖο τῆς  Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεως.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης μας κ. Παῦλος,  
ἐκτιμώντας βαθύτατα τοὺς 
ἀνθρώπους  καὶ  τ ιμώντας 
τὴν προσφορὰ τους , σὲ μία 
συγκινητικὴ τελετὴ μετὰ τὸ τέ-
λος τῆς Θ. Λειτουργίας κατὰ 
τὴν ὀνομαστική του Ἑορτή, στὸν 
Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίων Κωνσταντί-
νου καὶ Ἑλένης, ἀπένειμε στὰ 
δύο ἀδέλφια τὸ Ἱερὸ Μετάλλιο, 
τὴν ὕψιστη τιμητικὴ διάκριση 
τῆς  Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ποὺ 
ἀπεικονίζει τὴ μορφὴ τοῦ Ἁγίου 
Νικολάου, καθὼς ἐπίσης τοὺς 
παρέδωσε καὶ τὸ Εὐεργετήριο 
Γράμμα.  

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητρο-
πολίτης μας εὐχαρίστησε καὶ 

ἐξῆρε τὴ μεγάλη προσφορὰ τῶν 
ἀδελφῶν, Λαζάρου καὶ Σοφίας 
Δημοξένους, εὐχόμενος τὴ θεία 
ἀντιδωρεά καὶ προσευχόμενος 
γιὰ τὴν ὑγεία καὶ μακροημέρευ-
σή τους.

Συγκινητικὰ ἦταν καὶ τὰ 
λόγια ποὺ τὰ δύο ἀδέλφια 
ἀντεῖπαν, εὐχαριστώντας θερμὰ 
τὸν Σεβ. Μητροπολίτη μας 
γιὰ τὴ μεγάλη τιμὴ, ποὺ τοὺς 
ἔκανε: «Ἐσεῖς, Σεβασμιώτατε, 
ἐκτιμᾶτε πρόσωπα καὶ κατα-
στάσεις καὶ ἐσεῖς εἶστε ὁ πλέ-
ον  ἁρμόδιος νὰ ρυθμίζει καὶ 
νὰ προωθεῖ τὶς ἐξελίξεις.  Ἡ 
ἄφιξή σας στὴν Κοζάνη καὶ ἡ 
ἐνθρόνισή σας μᾶς ἔκανε νὰ 
βλέπουμε τὴν Ἐκκλησία σὰν τὸν 
κύριο μοχλό, ποὺ ὁδηγεῖ ὅλους 
τοὺς ἀνθρώπους στὴ σωτηρία, 
νὰ ξεπερνᾶ τὶς διαφορὲς τῶν 
ἀνθρώπων, τὰ πάθη καὶ τὰ μί-
ση, καὶ νὰ ἀγαπᾶ μὲ ἕνα τρόπο 
πρακτικὸ καὶ συγκεκριμμένο τὸ 
συνάνθρωπό του».

Στa χνάρια
τ΅ν μεγάλων Εéεργετ΅ν
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ΑΠΟ  ΤΟ  ΥΣΤΕΡΗΜΑ
ΚΑΙ  ΤΟ  ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ

Δωρεὲς πρὸς τὸ Τιάλειον 
Ἐκκλησιαστικὸν Γηροκομεῖον 
Κοζάνης  «Ἅγιος Παντελεήμων», 
εἴτε χρηματικές, εἴτε σὲ εἴδη καὶ 
γεύματα, προσέφεραν εὐγενῶς:

α) Χρηματικές δωρεές:
u Ἑλένη Λιάπη 100 €, εἰς μνή-

μην συζύγου της Κων/νου Λιάπη. 
u Βασιλικὴ Κύργια 50 €, εἰς μνή-
μην συζύγου της Βασιλείου Κύρ-
για. uΤὸ προσωπικὸ τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως 80 €, εἰς μνήμην 
τοῦ Ἱεροδιδασκάλου-Πρωτο-
πρεσβυτέρου Γεωργίου Χαρ-
τοματσίδη. u Ἡ οἰκ. Πρεσβυτέ-
ρας Ἰωάννας Χαρτοματσίδου 
200 €, εἰς μνήμην ἀγαπημένου 
συζύγου καὶ σεβαστοῦ πα-
τρός Ἱεροδιδασκάλου-Πρωτο-
πρεσβυτέρου Γεωργίου Χαρ-
τοματσίδη. u  π. Δημήτριος 
Ἀντωνόπουλος 105 €, εἰς μνήμην 
σεβαστοῦ πατρός του Θεοδοσί-
ου. u Ἰωάννης Ἀποστολίδης 250 
€. u Ἀναστάσιος Παυλίδης 20 €. 
u Νικόλαος Σιαλβέρας ἤ Μέντι-
κας 200 €, εἰς μνήμην προσφιλῶν 
προσώπων, συγγενῶν καὶ φίλων. 
u Νικόλαος Χατζημανώλης 30 €, 
εἰς μνήμην προσφιλῶν προσώ-
πων. u Ἱ.Ν.Ἁγ. Γεωργίου Σερ-
βίων 100 €, διὰ τὴν παράστασιν 
τοῦ Σεβασμιωτάτου  Μητροπο-
λίτου μας εἰς τὴν  Ἱ. Πανήγυριν. 
uπ. Ἠλίας Κοντός 50 €, -εὐσεβεῖς 
κυρίες ἀπὸ Ροδίτη, Ν. Καρδιά, 
Μεσσιανή, Ἴμερα 115 €. u Οἱ Γε-
ώργιος, Μαίρη, Καίτη Δελιαλῆ 
100 €, εἰς μνήμην σεβαστῶν γονέ-
ων. u Μαρία Γκοβεδάρου 150 €, 
εἰς μνήμην συζύγου της Κων/νου. 
u Παρθένα Ἰωαννίδου 200 €. u 
Οἰκ. Αἰκατερίνης Κυράνου 300 
€, εἰς μνήμην ἀγαπητοῦ συζύγου, 
σεβαστοῦ πατρός καὶ παπποῦ 
Κων/νου Κυράνου. u Σοφία Γκάλ-
λα 100 €, εἰς μνήμην σεβαστοῦ 
πεθεροῦ της Εὐαγγέλου Γκάλλα. 
u Σοφία Σεμερτζίδου 150 €, εἰς 

μνήμην προσφιλῶν προσώπων. 
u Ἀνώνυμοι 50 €, 50 €, 150 €, εἰς 
μνήμην προσφιλῶν προσώπων. 
u  Οἰκ. Γεωργίου Δακῆ 150 €, 
εἰς μνήμην ἀγαπημένου πατρός 
καὶ σεβαστοῦ παπποῦ Κων/νου 
Δακῆ, δικηγόρου.

β) Προσφορὰ γεύματος:
u Οἰκ. Παναγιώτου Παφί-

λη, εἰς μνήμην πολυαγαπημένου 
ἀνιψιοῦ καὶ ἐξαδέλφου Φωτίου 
Βαρδάκα. u Οἰκ. Ἀλεξάνδρου 
Βουνοτρυπίδη, εἰς μνήμην γονέ-
ων καὶ προσφιλῶν προσώπων. 
u Παλαιοὶ πρόσκοποι Κοζάνης, 
στὶς 18-6-06, ποὺ μὲ τὴν παρου-
σία τους ἔδωσαν μεγάλη χαρὰ σ᾽ 
ὅλους τοὺς τροφίμους.

γ) Προσφορὰ εἰδῶν:

u Ἑλένη Κατίδου, κοτόπου-
λα καὶ ρύζι. u Δημοτικὸ Σχολεῖο 
Ποντοκώμης, διάφορα γλυκὰ καὶ 
βουτήματα. u  Δημήτριος Κολ-
τσίδης, κρουασὰν καὶ φροῦτα. u 
Ἱ.Ν. Ἁγ. Γεωργίου Πολυμύλου 
50 αὐγά. u Ἱ.Ν. Ἁγ. Κων/νου καὶ 
Ἑλένης Μαυροδενδρίου 23 λί-
τρα ἐλαιόλαδο. u Κ. Γκέκα 45 
τεμ.κέικ. u Δημήτριος Κουτσο-
νάνος 40 κιλά λάδι, εἰς μνήμην 
πολυαγαπημένου ἀνιψιοῦ του 
Δημητρίου Κουτσονάνου. u Οἰκ. 
Θεοδωρίδη, ἀπὸ Πολύμυλο 50 
αὐγά. u Πολλοὶ ἀνώνυμοι, διά-
φορα φροῦτα, λαχανικά, καφέ, 
κουλουράκια, γλυκά. u Ὁ Λα-
ογραφικός Ὅμιλος «Φίλοι τῆς 
Παράδοσης» εἴδη ἐνδύσεως. u 
Supermarket Μαρινόπουλος, εἴδη 
πλυντηρίου. u Χρῆστος Φτάκας, 
13 κοστούμια ἀνδρικά καλοκαι-
ρινά.

uΤὸ Τιάλειο Γηροκομεῖο 
εὐχαριστεῖ θερμὰ τὴν Τεχνικὴ 
Ὑπηρεσία τοῦ Δήμου Κοζάνης, 
γιὰ τὴν ἄμεση ἐξυπηρέτηση, 
ὅποτε τῆς ζητηθεῖ.

ΔΩΡΕΕΣ

Δωρεές πρὸς τὴν  Ἱερὰ
Μητρόπολη Σερβίων

καὶ Κοζάνης:

• Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Σερβίων καὶ Κοζάνης κ. Παῦλος, 900 €, 
γιὰ τὶς ἀνάγκες τῆς  Ἱερᾶς Μητροπό-
λεως.

• Ἀπὸ παράσταση τοῦ Σεβασμιω-
τάτου Μητροπολίτου μας εἰς τὸ μνημό-
συνο τοῦ συζύγου της Ἀναστασίου, ἡ κ. 
Θεοπίστη Βαλωμᾶ-Κουρτέλη 100 €. 

•  Σ ύ λ λ ο γ ο ς  « Κ Ι Β Ω Τ Ο Σ » 
Foundation ἀπὸ Ἀμερική 8000 $, γιὰ τὸ  
Ἱερὸ Κάθισμα Νέας Νικοπόλεως.

• Κεχαγιᾶς Γεώργιος 100 $, γιὰ τὸ  
Ἱερὸ Κάθισμα Νέας Νικοπόλεως.

• Ἀνδρεάδης Γεώργιος 200 $, γιὰ τὸ  
Ἱερὸ Κάθισμα Νέας Νικοπόλεως.

Δωρεὲς πρὸς τὸ Γενικὸ Φιλόπτω-
χο Ταμεῖο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως:

•  Ἀπὸ παράσταση τοῦ Σεβασμιω-
τάτου Μητροπολίτου μας εἰς τὸ μνημό-
συνο τοῦ συζύγου της Ἀναστασίου, ἡ κ. 
Θεοπίστη Βαλωμᾶ-Κουρτέλη 100 €. 

•  Ἀπὸ παράσταση τοῦ Σεβασμι-
ωτάτου Μητροπολίτου μας εἰς τὰ 
ἐγκαίνια καταστήματος τῆς κόρης του 
ὁ π. Δημήτριος Χαρισίου 150 €.

•  Ἐπὶ τοῖς ὀνομαστηρίοις τοῦ Σε-
βασμιωτάτου Μητροπολίτου μας ὁ  
Ἱ.Ν. Ἁγίου Νικολάου Κοζάνης 300 €. 

•  Ἐπὶ τοῖς ὀνομαστηρίοις τοῦ Σε-
βασμιωτάτου Μητροπολίτου μας ὁ  
Ἱ.Ν. Ἁγίου Γεωργίου Κοζάνης 200 €.

•  Ἐπὶ τοῖς ὀνομαστηρίοις τοῦ Σε-
βασμιωτάτου Μητροπολίτου μας ὁ  
Ἱ.Ν. Ἁγίου Δημητρίου Κοζάνης 150 €. 

•  Ἐπὶ τοῖς ὀνομαστηρίοις τοῦ Σε-
βασμιωτάτου Μητροπολίτου μας τὸ 
Δ.Σ. τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου 
τῆς  Ἱερᾶς  Μητροπόλεως 150 €. 

•  Ἐπὶ τοῖς ὀνομαστηρίοις τοῦ Σε-
βασμιωτάτου Μητροπολίτου μας ὁ π. 
Χρῆστος Ζαχαράκης 100 €.
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τόσο στὰ πράγματα, ὅσο 
στὴν ὀρθολογιστικὴ σκέ-
ψη τοῦ ἀνθρώπου. Ὄχι 
πὼς ὁ ὀρθὸς λογισμὸς δὲν 
εἶναι ἀπὸ τὰ πρῶτα γνωρί-
σματα τοῦ ἀνθρώπου, ὄχι 
πὼς στὸν ὀρθὸ λογισμό, 
ποὺ ξέρει νὰ παρατηρεῖ, 
νὰ πειραματίζεται καὶ νὰ 
μετρεῖ, δὲν ὀφείλεται ἡ 
ἐπιστήμη, ἀλλὰ ἡ ζωὴ δὲν 
εἶναι μόνο ὀρθὸς λογισμός· 
ἡ ζωὴ δὲν κλείνεται καὶ 
δὲν χωρεῖ μέσα στὰ σχήμα-
τα καὶ τὰ συστήματα τοῦ 
ὀρθοῦ λογισμοῦ…

Ὅ,τι εἶναι ἡ ψυχὴ μέ-
σα στὸν ἄνθρωπο εἶναι ἡ 
Ἐκκλησία μέσα στὸν κό-
σμο. Γιὰ ὅποιον τυχὸν 
αὐτὸς ὁ λόγος θὰ φαι-
ν ό τ α ν  ὑ π ε ρ β ο λ ι κ ό ς , 
ἔχομε νὰ ποῦμε πὼς 
δὲν εἶναι δικός μας· ὄχι 
γ ι ὰ  ν ὰ  ἀ π ο σ ε ί σ ο υ μ ε 
τὴν εὐθύνη, ἀλλὰ γιὰ 
νὰ τὸν ἐπικυρώσουμε. 
Ὑ π ά ρ χ ε ι  σ τ ὰ  π ρ ῶ τ α 
χρόνια τῆς Ἐκκλησίας, 
μετὰ τὰ ὑπομνήματα 
καὶ τὶς ἐπιστολὲς τῶν 
Ἀποστόλων, ἕνα ἱερὸ κεί-
μενο, ἡ «πρὸς Διόγνητον» 
ἐπιστολή. Σ᾽ αὐτὸ λοιπὸν 
τὸ κείμενο, ὁ συγγραφέας 
περιγράφει τὴ θέση τῶν 
χριστιανῶν στὸν κόσμο, 
καὶ κλείνει τὴν περιγραφή 
του μὲ αὐτὴν ἀκριβῶς τὴ 
φράση· «Ἁπλῶς δ᾽ εἰπεῖν, 
ὅπερ ἐστὶν ἐν σώματι ψυ-
χή, τοῦτ᾽ εἰσιν ἐν κόσμῳ 
χριστιανοί». Πολὺ σωστὰ 
ὁ ἱερὸς συγγραφέας, ἀντὶ 
νὰ πεῖ ἡ  Ἐκκλησία, λέ-
γει οἱ χριστιανοί, γιατὶ  
Ἐκκλησία, καθὼς διαρκῶς 

τὸ τονίζουμε, δὲν εἶναι ὅ,τι 
μάθαμε νὰ λέμε χριστια-
νισμός, ἀλλὰ οἱ χριστια-
νοί. Βρίσκομε πάλι τώρα 
τὴν εὐκαιρία νὰ ποῦμε 
ὅτι σὲ ἀνύποπτο χρό-
νο τὴ λέξη χριστιανισμὸς 
τὴν χρησιμοποιεῖ ὁ ἅγιος 
Ἰγνάτιος ὁ Θεοφόρος σὲ 
τρεῖς ἐπιστολές του, ἀλλὰ 
καθὼς ἀπὸ πολλὰ τώρα 
χρόνια ἐμεῖς τὸ κηρύττομε 
καὶ τὸ γράφομε, δὲν μᾶς 
κάνει πιὰ ἡ λέξη χριστια-
νισμός, γιατὶ μᾶς πηγαί-
νει ἀλλοῦ· σὲ ὅ,τι παρα-
πάνω λέγαμε θεωρητικὸ 
σύστημα, ἔξω δηλαδὴ ἀπὸ 
τὴν Ἐκκλησία, ποὺ εἶναι 
ζωὴ καὶ κοινωνία προσώ-
πων, ἀπὸ τὰ τρία πρόσω-
πα τοῦ Θεοῦ ὥς τὸν πιὸ 
ταπεινὸ μὰ καὶ ἁμαρτωλὸ 
ἄ ν θ ρ ω π ο .  Γ ι α τ ὶ  σ τ ὸ 
ἐκκλησιαστικὸ σῶμα δὲν 
ὑπάρχουν μόνο ἅγια καὶ 
γιερὰ μέλη, ἀλλὰ καὶ μέλη 
ἄρρωστα καὶ ἁμαρτωλά. 
Καὶ ἡ  Ἐκκλησία δὲν 
τ ὰ  ἀ π ο κ ό π τ ε ι ,  ὅ π ω ς 
θ ὰ  ἤ θ ε λ α ν  κ ά π ο ι ο ι 
ἀνυπόμονοι καὶ χωρὶς 
ἀγάπη ἄνθρωποι, ἀλλὰ τὰ 
περιθάλπει καὶ τὰ φρο-
ντίζει, γιατὶ ὁ Θεὸς θέλει 
τὴν ἐπιστροφὴ καὶ τὴ σω-
τηρία τους. Ἡ  Ἐκκλησία 
εἶναι ἁγία, ὄχι δυνάμει τῆς 
ἁγιωσύνης τῶν μελῶν της, 
ποὺ προσπαθοῦν καὶ πα-
λέβουνε νὰ γίνουν ἅγιοι, 
ἀλλὰ δυνάμει τοῦ Θεοῦ, 
ποὺ εἶναι ἅγιος· «κατὰ 
τ ὸ ν  κ α λ έ σ α ν τ α  ἡ μ ᾶ ς 
ἅγιον», καθὼς γράφει ὁ 
Ἀπόστολος.

q

1

1  Ἀπὸ τὸ «Ἐπὶ πτερύγων 
ἀνέμων», ΙΖ` Ὁμιλία.

† Διονυσίου Λ. Ψαριανοῦ,
Μητροπολίτου

Σερβίων καὶ Κοζάνης

Ὅ,τι καταστρέφει τὴ 
ζωὴ καὶ πεθαίνει ὄχι 
μόνο τὸν ἄνθρωπο, 

ἀλλὰ καὶ τὸ Θεὸ μέσα στὸν 
ἄνθρωπο, εἶναι τὸ σύστημα. 
Κάποιος δικός μας ἱερέας 
καὶ φωτισμένος δάσκαλος, 
ποὺ διδάσκει καὶ γράφει γιὰ 
τὴν  Ὀρθοδοξία, λέγει πολὺ 
σωστὰ ὅτι «ἡ ἔννοια τοῦ συ-
στήματος εἶναι σχολαστικὴ, 
κ α ὶ  ἀ π ο δ ε ι κ ν ύ ε ι  π ό σ ο 
βαθειὰ ἔχει προχωρήσει 
τοὺς τελευταίους αἰῶνες ἡ 
σχολαστικὴ ἐπίδραση στὴ 
θεολογία καὶ τὴ ζωή μας». 
Ἐμεῖς θὰ προσθέσουμε 
ἀναλυτικώτερα ὅτι ὅλα 
τὰ κοινωνικοπολιτικὰ συ-
στήματα τῆς Δύσης, ποὺ 
ταλαιπωροῦν σήμερα τὸν 
κόσμο, εἶναι γέννημα τῆς 
σχολαστικῆς σκέψης καὶ θε-
ολογίας. Ὅταν λέμε θεολο-
γία, ἐννοοῦμε γενικώτερα τὴ 
φιλοσοφία τῆς ζωῆς. Τὸ σύ-
στημα εἶναι ἕνα θεωρητικὸ 
σχῆμα, ποὺ στηρίζεται ὄχι 
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Λειτουργική Διακονία:

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Σερβίων καί Κοζάνης κ. Παῦλος, κατά 
τό δίμηνο Μαΐου - Ἰουνίου 2006, χο-
ροστάτησε, λειτούργησε ἤ ὡμίλησε 
εἰς τούς κάτωθι Ἱ. Ναούς:

v  Ἁγ. Χριστοφόρου Προσηλίου 
(9/5), Ἁγ. Νικολάου Κρόκου, ὅπου 
ἐτέλεσε καί τήν χειροτονίαν εἰς Πρε-
σβύτερον τοῦ Διακόνου Ἀθανασίου 
Παπαϊωάννου (13/5), Ἱ.Μ. Ἁγίας Τρι-
άδος Βελβενδοῦ (17/5), Ἁγ. Νικολά-
ου Ν. Καρδιᾶς (20/5), Ἁγ. Κων/νου 
& Ἑλένης Κοζάνης (20, 21/5), ὅπου 
ἐτέλεσε καί τήν χειροτονίαν εἰς 
Πρεσβύτερον τοῦ Διακόνου Νικο-
λάου Κοντοῦ (21/5), Τιμ. Προδρόμου 
Ρυμνίου (25/5), ἐξωκλ. Ἀναλήψεως 
Σωτ ῆρος Πολυρράχου (31 /5), 
Ἀναλήψεως Σωτήρος Γαλάνης (1/6), 
Ἁγ. Νικολάου Γουλῶν (4/6), Ἁγ. Δη-
μητρίου Κοζάνης (5/6), Ἁγ. Γεωργίου 
Κοζάνης (11/6), Ἁγ. Τριάδος Δρεπά-
νου (11/6), Ἱ.Μ. Ἁγ. Τριάδος Λαριοῦς 
(12/6), Καθεδρικόν Ἁγ. Νικολάου 
(18/6), Τιμ. Προδρόμου Βαζελῶνος 
(24/6), Ἁγ. Κυριακῆς Σερβίων (25/6), 
Καθεδρικόν Ἁγ. Νικολάου (28/6), Ἁγ. 
Κων/νου & Ἑλένης Κοζάνης (29/6), 
παρεκλ. Ἁγ. Ἀποστόλων Στρατοπ. 
Μαυροδενδρίου (30/6).

Ἐπίσης ὁ Σεβασμιώτατος:

v  ἐπί τῇ ἐπετείῳ τῆς Γενοκτονίας 
τῶν Ποντίων χοροστάτησεν εἰς τήν 
Δοξολογίαν εἰς τόν Ἁγ. Δημήτριον 
Σκήτης καί ἐτέλεσε ἐπιμνημόσυνον 
δ έη σ ι ν  ε ἰ ς  τό  μ ν η μ ε ῖον  το ῦ 
Ποντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ εἰς Ξηρολί-
μνην (19/5),

v  ἐτέλεσε τούς ἁγιασμούς: θεμελι-
ώσεως τοῦ Νηπιαγωγείου δωρεᾶς 
τῆς κ. Χατζηκώστα (Κοζάνη, 24/5), 
ἐγκαινίων τοῦ κουρείου τῆς κ. Ροδῆς 
Β. Τσικοπούλου (24/5) καί τοῦ γρα-
φείου ὀργανώσεως ἐκδηλώσεων 
τῆς κ. Μαρίας Δ. Χαρισίου (3/6), 
εἰς τό Κέντρον ἀποκαταστάσεως 
& ἀποθεραπείας «Κιβωτός» τοῦ  κ. 
Κυριακοῦ Μ. Ἠλιάδη (25/5),  

v   ἐτέλεσε τὸ 40νθήμερον μνη-
μόσυνον τοῦ Πρωτοπρεσβυτέ-
ρου Γεωργ ίου Χαρτοματσ ίδη, 
ἱεροδιδασκάλου, εἰς τὸν Ἱ.Ν. Ἁγίου 
Δημητρίου Κοζάνης (7/5),

v  ἐτέλεσε τό 40νθήμερον μνημό-
συνον τοῦ Ἀναστασίου Βαλωμᾶ εἰς 
τόν Ἱ. Κοιμητηρ. Ναόν τοῦ Ἁγ. Δημη-
τρίου Βελβενδοῦ (3/6),  

v  ἐτέλεσε τὰ θυρανοίξια τοῦ ἱεροῦ 
Παρεκκλησίου τοῦ Ἁγ. Σάββα, εἰς 
τὸ κτῆμα τοῦ κ. Ἰωάν. Κουντουρᾶ, 
Καθηγητοῦ Ἱατρικῆς (16/6),

v   ἐτέλεσε τὴν χειροθεσίαν εἰς 

ἀ να γ νώ σ τ ην  το ῦ  Μηνᾶ  Σπά -
νου, εἰς τὸν Ἱ.Ν. Ἁγ. Κων/νου καὶ 
Ἑλένης(29/6),

v  εὐλόγησε τούς γάμους τῶν: α) 
Κων/νου Ξάνθου & Μαρίας Δουβαρ-
τζίδου (Ἱ.Ν. Ἁγ. Κων/νου & Ἑλένης 
Κοζάνης, 3/6), β)Ἰωάν. Παπαδημη-
τρίου καὶ Χρυσούλας Τσαλίδου (Ἱ.Ν. 
Παναγίας Φανερωμένης Κοζάνης, 
20/5),   καθώς καί τάς βαπτίσεις: τοῦ 
υἱοῦ τῶν Ἰω. & Νέλης Ἀληχανίδη 
(Ἱ.Ν. Ἁγ. Γεωργίου Σερβίων, 7/5) καί 
τῆς Βουάζι Ραφίκα, ἐκ Τυνησίας (Ἱ.Ν. 
Παναγίας Φανερωμένης Κοζάνης, 
25/5).

¶APA™TA™EI™ – E£IMOTY¶IA:

Ὁ Σεβασμιώτατος κ. Παῦλος:

v  παρέστη εἰς τὸ ἑξάμηνον μνημό-
συνον τῆς μητρός τοῦ Σεβ. Μητρο-
πολίτου Ἐλασσῶνος κ. Βασιλείου 
εἰς τὴν Ἱερὰν Μονήν Ἁγίας Τριάδος  
Σπαρμοῦ Ὀλύμπου (1/5),

v συμμετεῖχε εἰς τάς πανηγυρικάς 
- λατρευτικάς ἐκδηλώσεις: τοῦ Ἱ. Ν. 
Ἁγ. Ἀρσενίου Ἐλασσῶνος (7/5),

v  ἐπεσκέφθη, εἰς τάς ἕδρας των, 
τούς ἑορτάζοντας Σεβ. Μητροπο-
λίτας Σερρῶν & Νιγρίτης κ. Θεο-
λόγον (8/5) καθώς καί Νεαπόλεως 
καί Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβαν 
(10/6),

XPONIKA  u  EI¢H™EI™  u  ™XO§IA

IEPA™ MHTPO¶O§Eø™ ™EPBIøN KAI KOZANH™

MA´O™
πOYNIO™2006

Ἡ χειροτονία τοῦ διακόνου Νικολάου Κοντοῦ εἰς πρεσβύτερον. Ἁγιασμὸς στὸ Κέντρο Ἀποκαταστάσεως καὶ Ἀποθεραπείας «Κιβωτός»
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v παρέστη εἰς τάς πανηγυρικάς - λατρευτικάς 
ἐκδηλώσεις ἐπί τῇ ἐλεύσει τῶν ἱερῶν λειψάνων 
τοῦ Ἁγ. Ἀρσενίου εἰς Ἐλασσῶνα, παρουσίᾳ τοῦ Μα-
καρ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν & πάσης Ἑλλάδος κ. Χρι-
στοδούλου (17/6),

v ἐπεσκέφθη ἐθιμοτυπικῶς εἰς τήν Λάρισαν τόν Γεν. 
Γραμματέαν Περιφερείας Θεσσαλίας κ. Φώτιον Γκού-
παν καθώς καί τόν Σεβ. Μητροπολίτην Λαρίσης & Τυρ-
νάβου κ. Ἰγνάτιον (14/6),

v προήδρευσε εἰς Ἱερατικήν Σύναξιν τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἱ. 
Μητροπόλεως εἰς τόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικάνορος (11/5),

v προήδρευσε τῶν Συνεδριάσεων τῶν Δ.Σ. τοῦ Μπλι-
ουρείου  Ἱδρύμ. Ὑποτροφιῶν  & τοῦ Τιαλείου Ἐκκλ. 
Γηροκομείου (25/5),

v  ἐδέχθη εἰς τὸ Μητροπολιτ ικὸν Γραφεῖον τὴν 
ἐθιμοτυπικὴν ἐπίσκεψιν τῶν Διοικητῶν τῆς 1ης Στρατιᾶς 
κ. Δημ. Βούλγαρη καὶ Α´ Σ.Σ. Ἀντιστρατήγου κ. Βασ. Γω-
γουβίτη (2/6),

v  παρέστη εἰς τὴν δεξίωσιν πρὸς τιμήν τῶν ἀποστράτων 
καὶ συνταξιούχων Ἀστυνομικῶν εἰς Λ.Α.Φ.Κ. (18/6),

v ἐπεσκέφθη, μετά τοῦ Ἐντιμ. Δημάρχου Κοζάνης κ. 
Παρασκ. Κουκουλόπουλου, τόν Μακαρ. Ἀρχιεπίσκοπον 
Ἀθηνῶν κ. Χριστόδουλον διά τήν ἐπίσημον πρόσκλη-
σιν συμμετοχῆς τοῦ Μακαριωτάτου εἰς τάς τιμητικάς 
ἐκδηλώσεις διά τόν Μακαριστόν Μητροπολίτην Σερβί-
ων & Κοζάνης κυρόν Διονύσιον Ψαριανόν (21/6), 

v παρεχώρησε, μετά τοῦ Ἐντιμ. Δημάρχου Κοζάνης κ. 
Παρασκ. Κουκουλόπουλου, συνέντευξιν τύπου εἰς τά 
τοπικά Μ.Μ.Ε. ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ τῶν ὡς ἄνω ἐκδηλώσεων 
(27/6),

v  ἐπεσκέφθη τάς κατασκηνώσεις τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἱ. 

Μητροπόλεως εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ἁγίας Τριάδος 
Βελβενδοῦ (28/6),

Ἐπίσης, ὁ Σεβασμιώτατος κ. Παῦλος συμμετεῖχεν εἰς 
τάς Συνεδρίας τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου διά τούς 
μήνας Μάιον (2-5) & Ἰούνιον (6-9).  

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σερβίων
καὶ Κοζάνης κ. Παῦλος στὴν Τσεχία.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παῦλος πα-
ρέστη  (28/5) εἰς τὴν ἐνθρόνιση τοῦ Μακαριωτάτου Μη-
τροπολίτου Τσεχίας καὶ Σλοβακίας κ. Χριστοφόρου ὡς 
ἐκπρόσωπος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, συνοδευό-
μενος ἀπὸ τὸν  Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμανδρίτη κ. Προ-
κόπιο Πετρίδη, συνεργάτη τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς 
Διορθοδόξων καὶ Διαχριστιανικῶν Σχέσεων.

Θεία Λειτουργία διά τούς ἐν Ἀθήναις Κοζανίτας 

(14/5) Εἰς τόν Ἱ. Ναόν τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ 
Σωτῆρος Πλάκας Ἀθηνῶν ἐτέλεσε Θείαν Λειτουργίαν 
ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σερβίων & Κοζάνης κ. Παῦλος 
κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Συνδ. Κοζανιτῶν Ἀθηνῶν 
«Ο ΛΑΣΣΑΝΗΣ» καί παρουσίᾳ μελῶν τῶν Συλλόγων 
Σερβιωτῶν καί Βελβεντινῶν Ἀθηνῶν. 

Ὁ Σεβασμιώτατος, συλ λειτουργῶν μετά τῶν 
Ἀρχιμανδριτῶν κ. Χριστοφόρου Ἀγγελόπουλου (ἐκ 
Σερβίων καταγομένου),  Βαρθολομαίου Ἀντωνίου  Τρι-
ανταφυλλίδη (ἐφημέριου τοῦ ὡς ἄνω Ἱ. Ναοῦ) καί τοῦ 
Ἀρχιδιακόνου Ἀμβροσίου Σταμπλιάκα, προσευχήθη 
διά τούς ἐν Ἀθήναις διαβιοῦντας Κοζανίτας, Σερβιώτας 
καί Βελβενδινούς, ὑπέρ ὑγείας, προόδου καί εὐημερίας 
αὐτῶν.

Ἐπίσκεψις στὶς Κατασκηνώσεις
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, στὸ Βελβενδό Κοζάνης.

Ἐπιμνημόσυνος δέησες εἰς τὸ μνημεῖο
τοῦ Ποντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ στὴν Ξηρολίμνη Κοζάνης.


