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Μ
ετὰ τὴν σταυρικὴ θυσία 
τοῦ Χριστοῦ, ὁ Σταυρὸς 
κα ὶ  τὸ  σημε ῖο  τοῦ 

Σταυροῦ μπαίνουν στὴν Παρά-
δοση τῆς  Ἐκκλησίας, σὲ μιὰ 
ξεχωριστὴ καὶ πολὺ ὑψηλὴ θέ-
ση. Δὲν ὑπάρχει Ἀκολουθία τῆς 
ἁγίας  Ἐκκλησίας μας, ποὺ νὰ 
μὴν ἀρχίζει καὶ νὰ μὴν τελει-
ώνει μὲ τὸ Σταυρό. Μετὰ τὴν 
Παναγία, ὁ κάθε ἱερεὺς 
βάζει πρέσβυ καὶ μεσί-
τη γιὰ τὴ σωτηρία μας, 
ὅταν κάνει τὴν ἀπόλυση, 
τὸ Σταυρὸ τοῦ Κυρί-
ου: «δυνάμει τοῦ τιμίου 
καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ». 
Στὶς γιορτὲς καὶ συνάξεις, ποὺ 
γίνονται πρὸς τιμὴν τοῦ τι-
μίου Σταυροῦ, ἡ  Ἐκκλησία 
μας ψάλλει: «Τὸν Σταυρόν σου 
προσκυνοῦμεν, Δέσποτα» καὶ 
τοῦτο εἶναι ὡσὰν νὰ ψάλλει: 
«Προσκυνοῦμεν σου τὰ Πάθη, 
Χριστέ», γιατὶ Σταυρὸς σημαί-
νει «Χριστὸς ἐσταυρωμένος», ποὺ 

εἶναι τὸ κήρυγμα καὶ ἡ καύχηση 
τῶν Ἁγίων  Ἀποστόλων. Κι᾽ 
αὐτὴ ἡ προσκύνηση τοῦ Σταυροῦ 
δὲν πρέπει νὰ σκανδαλίζει, γιατὶ 
ὅλα ὅσα συνδέονται μὲ τὸ μυστή-
ριο τῆς θείας οἰκονομίας γιὰ τὴ 
σωτηρία μας τὰ τιμοῦμε καὶ τὰ 
προσκυνοῦμε. Προσκυνοῦμε τὸ 
Σταυρό, ὅπως καὶ τὴν Ἀνάσταση. 
«Ἡ προσκύνησις αὐτὴ δὲν εἶναι ἡ 

τιμητικὴ προσκύνησις τῶν 
ἱερῶν εἰκονων, ἀλλ᾽ εἶναι 
ἡ λατρευτικὴ προσκύνησις 
τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως 
τοῦ Χριστοῦ, ὄχι ἁπλῶς 
εἰκονιζομένης, ἀλλὰ προ-
σηλωμένης εἰς τὸν Σταυ-

ρόν. Τοῦ Χριστοῦ δέ ὡς βασιλέ-
ως τῆς δόξης, ὅπως ἀναγράφει 
ἐπὶ τοῦ Σταυροῦ ἡ θεολογοῦσα 
βυζαντινὴ εἰκονογραφία. Διότι ὁ 
Σταυρὸς δὲν εἶναι πλέον τὸ ξύ-
λον τῆς κατάρας, ἀλλ᾽ ὁ θρόνος 
τῆς δόξης τοῦ Χριστοῦ· δὲν εἶναι 
τὸ ἐπαίσχυντον τέλος τοῦ βίου 
τοῦ Ἰησοῦ, ἀλλ᾽ ἡ θύρα πρὸς 

Ὁ Σταυρὸς εἶναι ἡ 
ἀποδοχὴ τῆς κλή-

σης τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν ἄν
θρωπο, ἡ ἀποδοχὴ τοῦ σχε-
δίου του.  Ὁ Σταυρὸς εἶναι 
τὸ μυστήριο τῆς πίστης καὶ 
ἡ δύναμη τῆς  Ἐκκλησίας, 
καὶ οἱ ἀληθινοὶ χριστιανοὶ 
ἕνα ξέρουν, τὸ Σταυρὸ ποὺ 
ὁδηγεῖ στὴν Ἀνάσταση καὶ 
στὴν καινὴ κτίση. Αὐτὴ ἡ 
καινὴ κτίση, ὁ καινούργι-
ος κόσμος, εἶναι ὁ κόσμος 
τῆς Ἐκκλησίας, ἕνας κό-
σμος πού, περνώντας ἀπὸ 
τὴ θλίψη τοῦ σταυροῦ, 
κάθε μέρα ἀνασταίνεται 
καὶ μεταμορφώνεται, γιὰ 
νὰ περάσει ἀπὸ τὴ θνη-
τότητα στὴν ἀθανασία κι᾽ 
ἀπὸ τὴ φθορὰ τοῦ κτιστοῦ 
στὴν κατὰ χάρη ἀφθαρσία 
καὶ θέωση. 

τὴν ἔνδοξον ἀνάστασίν του. Διὰ 
τοῦτο ἡ  Ἐκκλησία, ψάλλουσα, 
προσκυνεῖ τὸν Σταυρὸν καὶ δο-
ξάζει τὴν Ἀνάστασιν». Γι᾽ αὐτὸ 
καὶ οἱ πιστοὶ νιώθουν τὴ δύναμη 
αὐτοῦ τοῦ Σταυροῦ καὶ ψάλλουν: 
Σύ μου σκέπη κραταιὰ ὑπάρχεις, 
ὁ τριμερὴς Σταυρὸς τοῦ Χριστοῦ· 
ἁγίασόν με τῇ δυνάμει σου, ἵνα, 
πίστει καὶ πόθῳ, προσκυνῶ καὶ 
δοξάζω σε. 

Ο Σταυρος

Παντελῆ Β. Πάσχου



ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ
Η ΕΚΤΕΝΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙΔΗΣ

M
αζὶ μὲ τὶς ἀγγελικὲς δυνάμεις 
ποὺ δορυφοροῦν τὸν Χριστὸ, 
καθὼς εἰσοδεύει στὴν ἁγία Πόλη, 

εἰσοδεύει καὶ ὁ Παράκλητος. «Καὶ τὸ 
Ἅγιο Πνεῦμα προχωρᾶ μπροστὰ καὶ συ-
νεισέρχεται κατὰ τὴν ἀναίμακτη θυσία 
καὶ λογικὴ λατρείαλειτουργία καὶ τὸ 
βλέπουμε συμβολικὰ στὴ φωτιά, τὸ θυ-
μίαμα καὶ τὴν ἀναθυμίαση εὐωδιαστοῦ 
καπνοῦ. Ἡ φωτιὰ δείχνει τὴν θεότη-
τα, ἐνῶ ὁ εὐωδιαστὸς καπνὸς  τὴν πα-
ρουσία Του ποὺ ἦρθε ἀόρατα καὶ μᾶς 
εὐωδίασε διὰ μέσου τῆς μυστικῆς καὶ 
ζωοθύτου καὶ ἀναίμακτης λατρείας καὶ 
ὁλοκαρπώσεως» (Γερμανός Κων/πόλε-
ως, Μ 98, 420 ΑΒ). ( Σημείωσις: Ζωόθυ-
τος, εἶναι ἡ θυσία κατὰ τὴν ὁποία προ-
σφέρεται κάποιο ζωντανὸ γιὰ σφαγὴ, σ᾽ 
ἀντίθεση μὲ τὴν προσφορὰ καρπῶν, κλπ. 

Ὁλοκάρπωσις εἶναι τὸ ὁλοκαύτωμα, ἡ 
θυσία κατὰ τὴν ὁποία τὸ ζῶο θυσιάζε-
ται καὶ καίγεται ὁλόκληρο). Ὁ Χριστὸς 
ἱερουργεῖ τὴ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου ἐν  
Ἁγίῳ Πνεύματι: «Χριστοῦ ἐπιδημία· 
καὶ τὸ Πνεῦμα προτρέχει. Ἔνσαρκος 
παρουσία· καὶ τὸ Πνεῦμα ἀχώριστον... 
Διάβολος κατηργεῖτο συμπαρόντος τοῦ 
Πνεύματος. Οἰκείωσις πρὸς Θεὸν διὰ 
τοῦ Πνεύματος. (Μ.Βασίλ. Β` , 52 272). 
Αὐτὸ τὸ  Ἅγιο Πνεῦμα ἐπικαλεῖται τώ-
ρα ὁ λειτουργὸς καὶ εὔχεται στὸ διάκονο 
νὰ τὸν ἐπισκιάσει μὲ τὴ Χάρη του. Καὶ 
ὁ διάκονος ἀντεύχεται στὸ λειτουργὸ: 
«Αὐτὸ τὸ Πνεῦμα συλλειτουργήσει 
ἡμῖν...». Ὁ Παράκλητος «συναντιλαμ-
βάνεται ταῖς ἀσθενείαις ἡμῶν» καὶ 
«ὑπερεντυγχάνει ὑπὲρ ἡμῶν στεναγμοῖς 
ἀλαλήτοις» (Ρωμ. 8, 26). Μεσιτεύει γιὰ 
μᾶς. Καὶ οἱ δικές μας προσευχὲς εἶναι 
δικό Του δῶρο: «Οὐδεὶς δύναται εἰπεῖν 
Κύριον  Ἰησοῦν εἰ μὴ ἐν Πνεύματι ἁγίῳ» 
(Α` Κορ. 12,3). Τὸ ἴδιο τὸ γεγονὸς τῆς 

Συνάξεως εἶναι δῶρο τοῦ Παρακλή-
του: «Ὁ ἐκκλησιάζων καὶ πάντας 
συγκαλῶν τῷ κηρύγματι ὁ Παρά-
κλητός ἐστι» (Μ.Βασ. Β 52, 114). 

Καὶ μέσα στὴ Σύναξη τῆς 
Ἐ κ κ λ η σ ί α ς  ὁ  Π α ρ ά κ λ η τ ο ς 
συλλειτουργεῖ μὲ τὸ λειτουργὸ καὶ 
ἀποκαλύπτει στοὺς πιστοὺς τὸν 
Χριστό: Τὸ Πανάγιο Πνεῦμα μὲ σο-
φία ὁδηγεῖ καὶ χειραγωγεῖ «εἰς τὴν 
πρόσωπον πρὸς πρόσωπον τελείαν 
ἐπίγνωσίν τε καὶ μύησιν αὐτοῦ τοῦ 
μεγάλου Θεοῦ καὶ Σωτῆρος τῶν 
ὅλων Χριστοῦ» (Ἅγ. Μάξιμος, Μ. 
91, 73Α).

Μέσα στὴν  Ἐκκλησία τὰ πά-
ντα εἶναι δωρεὰ τοῦ Παρακλήτου: 
«Διὰ πνεύματος ἁγίου ἡ εἰς πα-
ράδεισον ἀποκατάστασις· ἡ εἰς 
υἱοθεσίαν ἐπάνοδος· ἡ παρρησία 
τοῦ καλεῖν ἑαυτῶν πατέρα τὸν Θε-
όν, κοινωνὸν γενέσθαι τῆς χάριτος 
τοῦ Χριστοῦ...» (Μ. Βασ. 52, 260).

«Τὴν ἡμέραν πᾶσαν τελεί-
αν...». Ἡ πνευματικὴ ζωὴ εἶναι 
μιὰ ἀδιάκοπη πορεία πρὸς τὴν τε-
λειότητα. Καὶ εἶναι ἀδιάκοπη ἡ 
πορεία αὐτή, ἐπειδὴ δὲν ὑπάρχει 
τέλος. Καθὼς προχωροῦμε πρὸς 
τὴν θεία Κοινωνία, προχωροῦμε 
πρὸς τὴν τελειότητα ποὺ εἶναι ἡ 
πλήρωσή μας ἀπὸ τὸν Παρά-
κλητο, ἡ ἕνωσή μας μὲ τὸ Χρι-

στό. Γι᾽ αὐτὸ ἰδιαίτερα τὴν ὥρα τῆς 
Εὐχαριστηριακῆς Συνάξεως ζητᾶμε 
τὴν τελειότητα. Γιατὶ «ἡ τελείωση 
προέρχεται ἀπὸ τὶς θεαρχικὲς δωρεὲς 
τῆς Συνάξεως, ποὺ αὐτὲς ὁδηγοῦν 
στὴν τελειότητα» (Διον. Ἀρεοπ. Μ 3, 
424).

Μέσα στὴ  Θε ία  Λειτουργία 
ἡ Εἰρήνη τοῦ Θεοῦ γίνεται τὸ τρα-
γούδι ποὺ ψάλλουν οἱ πιστοὶ: « Ὤ 
εἰρήνη ἀγαπητή, ποὺ εἶσαι ἡ φροντί-
δα μου καὶ τὸ στολίδι μου» (Γρηγ. 
Θεολόγος, ΕΠΕ 1, 328). Ζητᾶμε ἀπὸ 
τὸν Κύριο ὁλόκληρη ἡ μέρα νὰ εἶναι 
εἰρηνική, ὁ φύλακάς μας ἄγγελος νὰ 
εἶναι ἄγγελος εἰρήνης, ἡ ὑπόλοιπη ζωή 
μας νὰ περάσει μὲ εἰρήνη, ὁ κόσμος 
ὁλόκληρος νὰ χαίρεται τὴν εἰρήνη, τὰ 
τέλη τῆς ζωῆς μας νὰ εἶναι εἰρηνικά. 

Μέσα στὴν εἰρήνη ποὺ χαρίζει ἡ 
Θεία Λειτουργία ξαναζητᾶμε ἀπὸ 
τὸν Κύριο τὴν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν, 
τὴν ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τὶς θλίψεις. Ἡ 
καθημερινὴ ζωὴ μὲ τοὺς κινδύνους, τὶς 
ἀγωνίες, τὶς θλίψεις δὲν εἶναι ἔξω ἀπὸ 
τὴ Λειτουργία. Ὁ ἄνθρωπος καθὼς 
μπαίνει στὸν πνευματικὸ χῶρο δὲν 
ἀποσαρκοῦται. Ἀλλὰ ψυχὴ καὶ σῶμα 
γεμίζουν ἀπὸ τὴν εἰρήνη τῆς Βασιλεί-
ας. 

Τὰ καλὰ καὶ συμφέροντα, ποὺ 
ζητᾶμε ἀπὸ τὸν Κύριο νὰ μᾶς χαρίσει, 
δὲν εἶναι αὐτὰ ποὺ ὁ κόσμος ποὺ ζεῖ 
ἔξω ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ 
ὀνομάζει «καλὰ καὶ συμφέροντα». 
Ἐπειδὴ ὡστόσο κι᾽ ἐμεῖς οἱ ἴδιοι ποὺ 
πιστεύουμε στὸ Χριστὸ δὲν ξέρου-
με ποιὰ εἶναι αὐτὰ ποὺ πρέπει νὰ 
τοῦ ζητήσουμε, ἡ μητέρα  Ἐκκλησία 
μᾶς καθοδηγεῖ σ᾽ αὐτό. Πολλοὶ πιστοί, 
ὅταν ζητήσουν κάτι ἀπὸ τὸ Θεὸ καὶ 
δὲν τὸ λάβουν, σκέπτονται ἀφοῦ εἶμαι 
παιδί Του, γιατὶ δὲν μοῦ δίνει αὐτὸ 
ποὺ ζητῶ;  Ἀλλὰ ἀκριβῶς ἐπειδὴ εἶσαι 
παιδί Του, λέει ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος, 
δὲν σοῦ δίνει αὐτὸ ποὺ ζητᾶς. Γιατὶ 
δὲν ζητᾶς ἀπὸ τὸν Θεὸ ψωμί, ἀλλὰ 
πέτρα.

Στὴ Θεία Λειτουργία ἔχουμε τὴ δυ-
νατότητα νὰ ζητήσουμε ἀπὸ τὸν Θεὸ 
τὸ ψωμὶ ποὺ τρέφει τὶς ψυχές: Τὸν 
Ἄρτο ποὺ κατέβηκε ἀπὸ τὸν οὐρανὸ 
γιὰ νὰ μᾶς δώσει τὴ ζωή Του. Αὐτὸ 
εἶναι τὸ  Ἕνα καὶ μοναδικὸ ποὺ μᾶς 
συμφέρει: ποὺ μᾶς φέρει ὅλους μαζὶ 
τοὺς πιστοὺς κοντὰ στὸ Θεό.  
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Ἐξαρχῆς, ἐμφατικά, 
πρέπει νὰ τονιστεῖ 
ὅτι  ἡ  παραδοσι -

ακότητα τῆς Ὀρθόδοξης 
Ἀνατολῆς δὲν σχετίζεται μὲ 
καμία ἀκινησία. Ἡ παρά-
δοση εἶναι τὸ “μένειν καὶ 
περιπατεῖν” ἐν Χριστῷ. Πα-
ράδοξη καὶ ἐξάπαντος ὄχι 
παράλογη συνύπαρξη κίνησης 
καὶ στάσης. Καὶ τοῦτο διότι ἡ 
στάση ἀποκτᾶ σημασία ἐὰν 
ὑπάρχει κίνηση καὶ ἡ κίνηση 
κατανοεῖται μόνο ὑπὸ τὸ φῶς 
τῆς στάσης. Τὶ εἶναι ὅμως ἡ 
παράδοση; Εἶναι ἡ “μετάδο-
ση ἀπὸ τοὺς προγόνους στοὺς 
ἀπογόνους μιᾶς γνώμης, 
μιᾶς πίστης ἤ ἑνὸς ἐθίμου;”  
Εἶναι μία “ἐκκλησιαστικὴ 
ἀρχαιολογία… μιὰ ἐξωτερικὴ 
μαρτυρία” ἤ εἶναι ἁπλῶς 
“κάποια θεσπίσματα καὶ  
ν ο μ ι κ ὰ  κ α τ α σ κ ε υ ά σ μ α -
τα”;  Ὁπωσδήποτε δὲν θὰ 
μπορούσαμε νὰ συμφωνή-
σουμε μὲ αὐτὲς τὶς ἀπόψεις 
ὡς ἔχουν. Καὶ τοῦτο διότι ἡ 
παράδοση δὲν εἶναι κάτι τὸ 
ὁποῖο ἔχει ἐξωτερικὴ σχέ-
ση μὲ τὴν  Ἐκκλησία καὶ τὸν 
ἄνθρωπο, ἀλλὰ εἶναι κυρίως 
ἡ “παγίωση τοῦ διαλόγου τῆς  
Ἐκκλησίας μὲ τὸν Χριστό”.  
Εἶναι ἡ ζωὴ τῶν πιστῶν ἐν 
Χριστῷ, συνεπῶς ἐντὸς τοῦ 
σώματος τῆς  Ἐκκλησίας. 
Εἶναι μὲ ἄλλα λόγια “τὸ 
ὑπόμνημα ἤ τὸ μνημεῖο μιᾶς 
συνεχιζόμενης δυναμικῆς 
καὶ ἐσχατολογικῆς ἱστορικῆς 
π ο ρ ε ί α ς ,  σ τ ὴ ν  ὁ π ο ί α 
ἐκφαίνονται οἱ φάσεις τῆς  

Ἐκκλησίας”. Εἶναι  ἀκόμη, ἡ 
ζωὴ τῆς  Ἐκκλησίας, ὁ τρόπος 
τῆς ὑπάρξεως ποὺ δὲ συνδέ-
εται μὲ καμία στατικότητα 
καὶ θεωρητικολογία. Εἶναι ἡ 
“μαρτυρία τοῦ Πνεύματος”, 
τὸ ὁποῖο ἀδιάλειπτα φανερώ-
νεται καὶ φανερώνει τὰ καλὰ 
νέα. Δὲν εἶναι μόνο “μιὰ 
προστατευτική,  συντηρητικὴ 
ἀρχή, ἀλλὰ κυρίως ἡ ἀρχὴ τῆς 
προόδου καὶ τῆς ἀνανέωσης”.  
Στὸ σημεῖο αὐτὸ πρέπει νὰ 
ὑπογραμμιστεῖ ἡ λειτουργικὴ 
σχέση Ἁγίας Γραφῆς καὶ 
Παράδοσης.  Γραφὴ καὶ 
Παράδοση ἐξάπαντος δὲν 
εἶναι ἁπλὰ καὶ μόνο, ὅπως 
ἴσως κάποιοι θὰ ἤθελαν, δυὸ 
πηγὲς τῆς  Ἀποκάλυψης. Καὶ 
τοῦτο διότι ἡ  Ἁγία Γραφὴ 
εἶναι μέρος, κομμάτι τῆς Πα-
ράδοσης. Ἄλλωστε ἡ  Ἁγία 
Γραφὴ μόνο ἐντὸς τῆς Παρά-
δοσης κατανοεῖται, καθὼς δι᾽ 
αὐτῆς ἑρμηνεύεται ἐντὸς τῆς 
ἐκκλησιαστικῆς κοινότητας. 
Πολὺ ὀρθὰ ἔχει τονιστεῖ ὅτι 
ἐὰν εἴχαμε χάσει τὴν  Ἁγία 
Γραφὴ θὰ τὴν ξαναβρίσκαμε 
ὁλόκληρη στὰ κείμενα τῶν 
Πατέρων τῆς  Ἐκκλησίας.

Παραδοσιαρχικοί. Στὴν 
παραδοσιαρχικὴ τάση θὰ μπο
ροῦσα νὰ τοποθετήσω ὅσους 
παραμένουν στὸ γράμμα τοῦ 
νόμου, ἀγνοώντας τὸ πνεῦμα 
του. Ἔτσι παρατηρεῖται μία 
ἐξωτερικὴ κυρίως σκλήρυν-
ση, ποὺ ἀπαιτεῖ ὑποταγὴ τῶν 
μελῶν τῆς Ἐκκλησίας σὲ 
νόρμες, κανόνες, καὶ τύπους. 

Τούτη ἡ στάση ἀγγίζει τό-
σο τὸ χῶρο τῆς Ἐκκλησίας, 
ὅσο καὶ τὸ χῶρο τῆς θεο-
λογίας. Εἶναι κοινὸς τόπος 
ἄλλωστε τὸ γεγονὸς ποὺ θέ-
λει ἡ θεολογικὴ μονομέρεια 
νὰ ὁδηγεῖ σὲ ἐπικίνδυνες 
μορφὲς  ἐκκλησιαστικῆς 
ζωῆς ἤ ἡ ἐκκλησιαστικὴ 
ζωὴ νὰ θεωρητικοποιεῖται 
θεολογικὰ γιὰ νὰ δικαιωθεῖ. 
Πάντως, καὶ στὴ μία καὶ στὴν 
ἄλλη περίπτωση, οἱ κραυγὲς 
γιὰ τὴν παράδοση μοιάζουν 
παραπλανητικὲς, καθὼς ἡ 
παράδοση ἀπομονώνεται 
ἀπὸ τὸ παρόν, ἡ θεολογία ξε-
κόβει ἀπὸ τὴν πραγματικό-
τητα καὶ ἡ ζωὴ ἐκφυλίζεται 
σὲ μορφὲς ἠθικισμοῦ καὶ 
εὐσεβισμοῦ. Καὶ τοῦτο εἶναι 
τὸ παράξενο· οἱ παραδοσι-
αρχικοί, ποὺ ἐπικεντρώνουν 
τὸ ἐνδιαφέρον τους στὴν πα-
ράδοση, ἀλλοιώνουν τὴν ἴδια 
τὴν παράδοση, ὁμιλώντας μό-
νο γιὰ τὴν παράδοση. Εἶναι 
εὐνόητο, ὅτι οἱ θιασῶτες 
αὐτῆς τῆς τάσης ἀρνοῦνται 
ὁποιαδήποτε ἐπαφὴ ὄχι 
μο´νο μὲ τοὺς ἑτερόδοξους, 
ἀλλὰ καὶ μὲ τὰ σύγχρονα 
ρεύματα ποὺ ἀναπτύσσονται 
στὴ σύγχρονη κοινωνία. 
Ἔτσι καταλήγουν σὲ ἕναν 
ἀπομονωτισμό, ἀποτέλεσμα 
ἠθελημένης ἐπιλογῆς καὶ 
στάσης ζωῆς. Ἡ θεολογία 
καὶ ἡ Ἐκκλησία ἀφορᾶ τοὺς 
λίγους, τοὺς ἐκλεκτοὺς καὶ 
ἐξάπαντος ὄχι ὅλον τὸν κό-
σμο.

n

Χρυσοστόμου Ἀ. Σταμούλη,
Ἀναπλ. Καθηγητοῦ Τμήμ. Θεολογίας ΑΠΘ

ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ
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Λόγῳ τῆς Δυτικομα
κεδονικῆς καταγωγῆς 
μου παρακολουθῶ μὲ 

ἐνδιαφέρον τὴ συζήτηση ποὺ 
διεξάγεται μέσω τοῦ Τύπου 
σχετικὰ μὲ τὸ ὄνομα τοῦ 
νεοσυστάτου Πανεπιστημίου 
Δυτικῆς Μακεδονίας. Προ
σωπικὰ θεωρῶ ὅτι γιὰ λό
γους ἐθνικοὺς καὶ γιὰ τὴν 
ἀντιμετώπιση τῆς κακόβουλης 
σκοπιανῆς προπαγάνδας δὲν 
εἶναι κακὸ νὰ παραμείνει τὸ 
ὄνομα τοῦ πανεπιστημίου ὡς 
ἔχει, δηλαδή: Πανεπιστήμιο 
Δυτικῆς Μακεδονίας. Ἄς μὴν 
ξεχνοῦμε ὅτι στὰ διεθνῆ Μέσα 
Ἐνημερώσεως χρησιμοποιεῖται 
ὁρισμένες φορὲς ὁ ὅρος Δυτικὴ 
Μακεδονία γιὰ νὰ ὑποδηλώσει 
τ ὶ ς  δυτ ικὲς  ἐπαρχ ίες  τῆς 
Π Γ Δ Μ ,  ὅ π ο υ  κ α τ ο ι κ ο ῦ ν 
κυρίως Ἀλβανοί.  Φαίνεται 
ὅμως, ὅτι καὶ ἡ Διοίκηση τοῦ 
Πανεπιστημίου μας καὶ ἄλλοι 
τοπικοὶ παράγοντες ἐπιθυμοῦν 
νὰ συνδέσουν τὸ Πανεπιστήμιο, 
τὸ ὁποῖο ἔχει ἕδρα τὴν Κοζάνη, 
μὲ κάποια προσωπικότητα, 
ὅπως λ.χ. τὸ τῆς Θεσσαλονίκης 
λ έ γ ε τ α ι  Ἀ ρ ι σ τ ο τ έ λ ε ι ο , 
ἤ  μ ὲ  κ ά π ο ι ο  σ υ μ β ο λ ι κ ὸ 
τοπωνύμιο. Ἀκούγονται λοιπὸν 
κα ὶ  γράφοντα ι  δ ιάφορες 
προτάσεις, ὅπως π.χ. Αἰάνειον 
Πανεπιστήμιο, μὲ ἀναφορὰ 
τὴν ἀρχαία Αἰανὴ τοῦ νομοῦ 
Κ ο ζ ά ν η ς ,  Π α ν ε π ι σ τ ή μ ι ο 
‘Γεώργιος Λασσάνης’ πρὸς 
τιμὴν τοῦ Κοζανίτη Φιλικοῦ, 
Ἴων Δραγούμης, Νικόλαος 
Κασομούλης καὶ ἄλλα ποὺ ἴσως 
μοῦ ἔχουν διαφύγει. Ὅλα αὐτὰ 
δέχονται κριτικὴ ἀπὸ ἄλλες 
ὁμάδες γιὰ λόγους τοπικιστικοὺς 
ἤ ἰδεολογικούς. Τὸ ἐρώτημα 
παραμένει ἀνοικτό.

Πιστεύω λοιπόν ὅτι ἡ μόνη 

ἑνωτικὴ ὀνομασία μὲ ἰσχυρὸ 
συμβολισμὸ καὶ μὲ ρίζες στὴν 
Ἱστορία καὶ στὴν ἑλληνορθόδοξη 
παράδοση τοῦ λαοῦ μας εἶναι ἡ 
ὀνομασία “Πανεπιστήμιο Δυτικῆς 

Μακεδονίας ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς” 
καὶ μὲ ἔμβλημα τὴν εἰκόνα τοῦ 
Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ. Ὁ 
Ἅγιος Κοσμᾶς μπορεῖ μὲν νὰ 
γεννήθηκε στὴν Αἰτωλία, ἀλλὰ 
συνδέθηκε πολὺ στενὰ μὲ τὴ 
Δυτικὴ Μακεδονία καὶ μὲ τὴν 
παιδεία. Τὴν προσφορά του στὴν 
παιδεία οὐδεὶς τὴν ἀμφισβητεῖ. 
Ἀκόμη καὶ σὲ σχολικὰ βιβλία 
ποὺ  δ ὲ ν  τὸ ν  ἀναφέρουν 
ὡς ἅγιο καὶ  ὡς μάρτυρα 
τουλάχιστον γίνεται ἀναφορὰ 
στὴν ἐκπαιδευτική του δράση. 
Ὡς πρὸς τοὺς δεσμούς του μὲ 
τὸν τόπο μας ἀρκεῖ νὰ διαβάσει 
κανεὶς τὶς τρεῖς ἤ τέσσερις 
περιοδεῖες του στὰ σχετικὰ 
βιβλ ία τοῦ Μητροπολίτου 
πρώην Φλωρίνης Αὐγουστίνου, 
τοῦ Κώστα Σαρδελῆ,  τοῦ 
Ἰωάννη Μενούνου καὶ ἄλλων. 
Ὁ Ἅγιος πέρασε ἀπὸ τὴ Δυτικὴ 
Μακεδονία καὶ ἔδωσε ἔμφαση 
στὴν ἐδῶ διδασκαλία του λόγῳ 
τοῦ ἐντόνου προβλήματος τῶν 
ἐξισλαμισμῶν. Φαίνεται μάλιστα 
ὅτι ἐδῶ οἱ ἁπλοὶ Χριστιανοὶ τοῦ 
φέρθηκαν καλύτερα ἀπὸ ἄλλες 
περιοχές, γι᾽ αὐτὸ καὶ ἄφησε 
πολλὲς εὐλογίες καὶ προφήτευσε 
καλὰ γιὰ τὰ μέρη μας. Ἀναφέρω 
χαρακτηριστικὰ ὅτι στὴν πρώτη 
βιογραφία τοῦ Πατροκοσμᾶ 
ποὺ  συνεγράφη  ἀπὸ  τὸν 
Ἅγιο Νικόδημο στὸ “Νέον 
Μαρτυρολόγιον”, ἕνα ἀπὸ τὰ 
λίγα τοπωνύμια ποὺ ἀναφέρεται 

ὀνομαστικὰ εἶναι καὶ τὸ χωρίον 
Σέλτσα, σημερινὴ Ἐράτυρα 
τοῦ Νομοῦ Κοζάνης. Ἀλλὰ καὶ 
σὲ πολλὰ χωριὰ τῆς Δυτικῆς 
Μακεδονίας οἱ παλαιότεροι 
διηγοῦνται βάσει τῆς προφορικῆς 
παραδόσεως ὅτι σ᾽ αὐτὸν τὸν 
βράχο ἤ σ᾽ αὐτὸν τὸν λόφο 
δίδαξε ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς. Θυμίζω 
ἐπίσης τὴν μαρτυρία τοῦ Ζήση 
Μπέλλου καὶ ἄλλων μελετητῶν 
ὅτι στὸν κώδικα τῆς Μονῆς 
Ζάβορδας (Ὁσίου Νικάνορος) 
ὑπάρχει καταγεγραμμένη ἡ 
διάβαση τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ ἀπὸ 
δυτικομακεδονικὰ χώματα.

Συνδέοντας τὸ Πανεπιστήμιο 
μὲ τὸν Ἅγιο Κοσμᾶ ἀφ᾽ ἑνὸς 
μὲν προβάλλουμε μία μορφὴ 
ποὺ ἔδωσε τὰ πάντα γιὰ τὴν 
παιδεία, γιὰ τὴ νεότητα, γιὰ 
τὸ Ἔθνος μας καὶ γιὰ τὴν 
ἀπελευθέρωση τοῦ τόπου. Καὶ 
ὅταν λέω τὰ πάντα κυριολεκτῶ 
δ ιότ ι  ὁ  Ἅγιος  ἀνεδε ί χθη 
σὲ ἰσαπόστολο καὶ ἀγχόνῃ 
ἐτελειώθη στὸ Καλικόντασι τῆς 
Β. Ἠπείρου τὸ 1779. Ἐπὶ πλέον 
προβάλλουμε τὴ διδασκαλία 
του, ἡ ὁποία μιλοῦσε μεταξὺ 
ἄλλων γιὰ τὰ δικαιώματα τῆς 
γυναίκας καὶ γιὰ τὴν ἀποφυγὴ 
τοῦ ἄδικου πλουτισμοῦ, ἄρα 
μπορεῖ νὰ θεωρηθεῖ πραγματικὰ 
‘προοδευτ ικὴ ’  γ ιὰ  ὅσους 
βλέπουν τὴν οὐσία καὶ δὲν 
προσκολλῶνται σὲ συνθήματα. 
Ἐπὶ πλέον ξεφεύγουμε ἀπὸ τὶς 
τοπικιστικὲς ἀντιθέσεις ποὺ 
λέγουν π.χ. ὅτι ὁ Λασσάνης ἤ 
ἡ Αἰανὴ ἐκφράζουν μόνο τὴν 
Κοζάνη καὶ ὄχι τὴν Ὑπόλοιπη 
Δυτικὴ Μακεδονία.

“Πανεπιστήμ ιο  Δυτ ικῆς 
Μακεδονίας ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς”, 
λοιπόν καὶ  ἄς  εὐχηθοῦμε 
διδάσκοντες καὶ διδασκόμενοι 
νὰ ἔχουν τὴν εὐλογία του.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

«Ο ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ»

Κων/νου Χολέβα,
Πολιτικοῦ Ἐπιστήμονος
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Ἀμέτρητες καμπάνες 
χτυποῦν, παναρμόνιοι 
ὕμνοι ἀντηχοῦν στὶς 

ἐκκλησιὲς καὶ θεῖα τροπάρια, 
ποὺ ἡ ἀνθρώπινη ψυχὴ 
ἔπλεξε σὰν μυροβόλα στε-
φάνια ἀπὸ ρόδα καὶ κρίνα 
γιὰ τὴν Παντάνασσα Μη-
τέρα, κάθε χρόνο τὸ Δε-
καπενταύγουστο, τὴ μέρα 
τῆς κοίμησής της.

Ὅλο τὸ πρῶτο δεκαπεν-
θήμερο τοῦ Αὐγούστου 
εἶναι ἀφιερωμένο στὴν 
ἤρεμη καὶ γαλήνια κοί-
μησή της. Σ᾽ ὅλες τὶς 
ἐκκλησιὲς διαβάζονται 
μικροὶ καὶ μεγάλοι παρακλητικοὶ 
κανόνες. Ἀποκορύφωμά του ἡ 
μέρα τοῦ Δεκαπενταύγουστου, 
ποὺ εἶναι μιὰ ἀπὸ τὶς μεγάλες 
γιορτὲς τῆς Χριστιανοσύνης.

Ὁ  Δ ε κ α π ε ν τ α ύ γ ο υ σ τ ο ς 
θεωρεῖται ἡ καλοκαιρινὴ Πα-
σχαλιά. Λαμπροὶ γιορτασμοὶ σ᾽ 
ὅλη τὴν  Ἑλληνικὴ ἐπικράτεια 
δ η μ ι ο υ ρ γ ο ῦ ν  θ ε ρ μ ὴ  κ α ὶ 
ὑ π ο β λ η τ ι κ ὴ  ἀ τ μ ό σ φ α ι ρ α 
γιὰ νὰ ἐκφράσουν καὶ  ν᾽ 
ἀποδώσουν τὴν εὐγνωμοσύνη 
καὶ τὶς εὐχαριστίες τοῦ λαοῦ μὲ 
ἀμέτρητη συγκίνηση στὴ Βασί-
λισσα τῶν Ἁγίων, στὴν Κυρὰ 
τῶν  Ἀγγέλων, στὴ Μεγαλόχαρη, 
στὴ μεσίτρια τῶν ἁμαρτωλῶν, 
στήν χαρά τῶν πονεμένων καὶ 
στήν εἰρήνη τῶν πολεμουμένων. 
Πλήθη πιστῶν συρρέουν στὶς 
ἐκκλησιὲς της, γιὰ νὰ προσφέ-

ρουν τὰ μύρα τῶν στοχασμῶν 
καὶ τὴ θερμὴ προσευχή τους 
στὴν Παρθένο Μαρία. Κι᾽ ἡ ψυ-
χή κάθε πιστοῦ βεβαρημένη ἀπὸ 

τὰ πάθη καὶ τὶς θλίψεις τῆς ζωῆς 
γονατίζει εὐλαβικὰ μέσα στὶς 
πιὸ ἱερὲς ἐξάρσεις σ᾽ ἕνα σεπτὸ 
προσκύνημα, σὲ μιὰ παράκληση, 
μιὰ ἱκεσία: 

«Ὦ Δέσποινα τοῦ κόσμου, 
τρισευλογημένη Πύλη τῆς σω-
τηρίας τοῦ ἀνθρώπινου γένους. 
Γλυκιὰ Παρθένα τῶν αἰώνων. 
Γιὰ σένα τὸ προσκύνημα, γιὰ 
σέ τὸ κάθε δάκρυ. Τὸ θεῖο σου 
χαμόγελο μᾶς ἄνοιξε τὶς Πύλες 
τῆς Ἐδὲμ καὶ χάρισε τὴ δροσιὰ 
τοῦ οὐρανοῦ στοὺς ἀνθρώπους. 
Ἀπογύμνωσε τὸν Ἅδη καὶ ἔφερε 
τὸ φῶς τοῦ οὐρανοῦ στὴ γῆ».

Πέρασαν καὶ θὰ περνοῦν 
αἰῶνες  καὶ  πάντα γενεὲς 
πιστῶν  θὰ σὲ ἱκετεύουν καὶ 
θὰ σὲ παρακαλοῦν νὰ μεσι-
τεύσεις, πρὸς τὸν Φιλάνθρω-
πον Θεόν. Ἐπάξια τὸ γένος 

τῶν χριστιανῶν Ὀρθοδόξων 
σὲ στόλισε καὶ σὲ στολίζει 
μὲ τὰ ὡραιότερα ἐπίθετα ποὺ 
μπόρεσε ὁ ἀνθρώπινος νοῦς 

καὶ οἱ ὑμνολόγοι σου 
σὲ  προσφωνοῦν : Δ ί -
καιη, Ἄχραντη, Ἄσπιλη, 
Ἀμόλυντη, Προστάτιδα, 
Κεχαριτωμένη, Ἐλεοῦσα, 
Παντάνασσα, Ὁδηγήτρια, 
Εὐαγγελίστρια καὶ τόσα 
ἄλλα ποὺ ταιριάζουν στὴν 
ἁγνότητά σου καὶ στοὺς 
πάνσεπτους ναούς σου.

Πλῆθος  ἐκκλησιῶν 
ἔχουν ἀφιερωθεῖ στὴ χά-
ρη σου καὶ στὴ λατρεία 

σου, Μητέρα τοῦ Θεοῦ. Ἄπειρες 
ἅγιες καὶ σεπτὲς εἰκόνες σου 
ἔχουν τεχνουργηθεῖ μὲ τὸ  Ἅγιο 
καὶ ἱερὸ πρόσωπό σου ἀπὸ τὰ 
χέρια  Ἀποστόλων καὶ Ἁγίων 
καὶ ἡ χάρη σου Ὑπεραγία Θε-
οτόκε ἔχει δαψιλεύσει πολλὲς 
ἀπὸ αὐτὲς μὲ θαυματουργικὴ 
δύναμη. Θησαυροὶ λυρικῶν καὶ 
κατανυκτικῶν ὕμνων ἔχουν 
γραφτεῖ γιὰ σένα τὴν Πλατυτέ-
ρα τῶν οὐρανῶν.

Πλημμυρισμένοι ἀπὸ ἐλπίδα 
καὶ χαρὰ μὲ μεγάλη κατάνυξη 
καὶ πίστη ἄς ψάλλουμε καὶ φέ-
τος στὴ μνήμη τῆς κοίμησής της 
τοὺς αἴνους πρὸς τὴ Θεοτόκο: 
«Ὁ γλυκασμὸς τῶν ἀγγέλων, τῶν 
θλιβομένων ἡ χαρά, Χριστιανῶν 
ἡ προστάτις, Παρθένε Μήτηρ 
Κυρίου».

n

Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Ἄννας Ρεπανᾶ,
Δημοσιογράφου-Λαογράφου

«Βασίλισσα στὴ χάρη σου μεγάλο θαῦμα πάντοτε
στοὺς ἄχραντους ναούς σου μυριάδες πλήθη,

ἀμέτρητα, προσκυνητὲς θὰ φτάσουν κι᾽ἀργὰ μέσα
στὸ σούρουπο καμπάνες θὰ σημάνουν»
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Καί οἱ βιαιότητες συνεχί-
ζονται. Οἱ Νεότουρκοι, 
μέ ἀφορμή τήν προέ-

λαση τῶν ρωσικῶν στρατευμά-
των καί τήν στρατοπέδευσή τους 
παραλιακά, δίπλα στό Χαρσιώτη 
ποταμό, λίγο ἔξω ἀπό τήν Τρί-
πολη, βρῆκαν τήν εὐκαιρία νά 
ἀπαλλαγοῦν ἀπό τήν παρουσία 
τῶν ἐπικίνδυνων καί ἐνοχλητικῶν 
Ἑλλήνων πού κατοικοῦσαν στίς 
πλούσιες περιοχές τῆς Τρίπο-
λης καί τῆς Κερασούντας. Γιά 
εἴκοσι πέντε ἡμέρες οἱ Τριπολί-
τες προχωροῦν πρός τά ἐνδότερα 
τῆς Τουρκίας. Προορισμός τους ὁ 
θάνατος. Τελικά στίς 9 Δεκεμβρί-
ου τούς ἀνακοινώνεται ἐπίσημα 
ὅτι ὁρίστηκε ὡς τόπος ὁριστικῆς 
διαμονῆς τους τό ἀρμενικό χω-
ριό Πίρκ. «Τό κλίμα τοῦ χωριοῦ», 
γράφει ἡ Τατιάνα Γκρίτση - Μιλλι-
έξ, «δέ μᾶς φάνηκε καλό, γιατί τό 
νερό ἤτανε γλυφό κι ἄνοστο καί 
δέν μποροῦσαν νά τό πιούν οὔτε 
καί οἱ ἄρρωστοι μέ τά καμένα 
χείλια τοῦ πυρετοῦ τους. Ὅμως ἡ 
ἀνάγκη νά εἴμαστε ὅλοι μαζί, κο-
ντά κοντά, γιά ν᾽ ἀντικρίζουμε τή 
μοῖρα, μᾶς ἔκανε νά κατοικήσουμε 
ὅλοι στό Πίρκ, στό Πίρκ πού στά-
θηκε τό ἀπέραντο νεκροταφεῖο 
χιλιάδων χριστιανῶν, στό Πίρκ 
πού σάν τό συλλογιστοῦμε βλέ-
πουμε ἕναν τεράστιο ξύλινο σταυ-
ρό, στό Πίρκ πού ἀφήσαμε ὅ,τι 
εἴχαμε πιό ἀγαπημένο, πατεράδες 
γέρους καί τρυφερά παιδιά, τίς 
μάνες μας καί τίς γυναῖκες μας». 
«Δίχως νερά, μέσα σ᾽ αὐτή τήν 
διαρκῆ ἀκαθαρσία, ὅλοι εἴμαστε 
γιομάτοι ψείρα, κι αὐτοί οἱ προε-
στοί καί οἱ πιό καθαροί ἀπό μᾶς, 
δέν μπορούσανε νά ἐξαλείψουνε 
τή φοβερή τούτη πληγή. Ἔτσι, μέ 

τόν συνωστισμό, μέ τή βρῶμα, μέ 
τήν ψείρα, ἑτοιμάζαμε τίς φοβερές 
ἐπιδημίες πού δέν ἀργήσανε νά 
χτυπήσουνε τήν πόρτα μας. Πρώ-
τη ἡ δυσεντερία, ἔπειτα ὁ τύφος, 
στό τέλος ἡ πανούκλα. O λευκός 
θάνατος πού εἴχανε τόσο καλά 
ἑτοιμάσει οἱ Τοῦρκοι ἔπαιρνε κι 
ἔπαιρνε καθημερινά δεκάδες χρι-
στιανούς.

Τρεῖς μῆνες εἴχανε περάσει 
ἀπό τήν μαύρη ὥρα πού μπήκα-
με στό Πίρκ, ἔμπαινε ὁ Μάρτης 
μήνας κι ἀπό τίς 13 χιλιάδες πού 
εἴχαμε ξεκινήσει, δέν μένανε πιά 
παρά 800, ἀδύναμοι κι ἀνίκανοι 
γιά κάθε δουλειά. Ἀπό τούς 800 
πού σωθήκανε οἱ 300 ἤτανε ἀστοί, 
οἱ ἄλλοι χωρικοί...» .

Εἶχε καί ὁ Πόντος τό δικό του 
Ζάλογγο καί τήν Ἀραπίτσα. Τό 
Κίζ Καλεσί, τό κάστρο τῆς κοπέ-
λας, ὅπως ὀνομάστηκε μετά τό 
1680, εἶναι γιά τούς Ποντίους τοῦ 
Δυτικοῦ Πόντου καί εἰδικότερα 
τῆς Πάφρας ὅ,τι τό Ζάλογγο γιά 
τούς Σουλιῶτες καί ἡ Ἀραπίτσα 
γιά τούς Ναουσαίους. Μόνο πού 
ἡ δική τους θυσία προηγήθηκε 
κατά 140 χρόνια περίπου. Τριάντα 
κορίτσια θυσίασαν τή ζωή τους 
πηδώντας ἀπό τό κάστρο τοῦ 
ποταμοῦ Ἄλυ (Κιζίλ Ἰρμάκ) πρός 
τήν ἐλευθερία. Ἀπό μᾶς τό μόνο 
πού ζητοῦν εἶναι ἠθική δικαίωση 
καί ἀναγνώριση τῆς ἡρωικῆς τους 
πράξης.

Ποιός μπορεῖ ἄραγε νά ξεχά-
σει τόν ἀγώνα τῆς Σάντας καί τή 
θυσία τῶν κατοίκων της; Μιά θυ-
σία πού ξεφεύγει ἀπό κάθε ἔννοια 
λογικῆς. Κι ὅμως προχώρησαν σ᾽ 
αὐτήν ἀπό φόβο μήν πέσουν στά 
αἱμοσταγῆ καί δολοφονικά χέρια 

τῶν Τούρκων. Πόσοι ἄραγε ἀπό 
ἐμᾶς γνωρίζουν ὅτι οἱ κάτοικοι 
τῆς Σάντας, στήν προσπάθειά 
τους νά κρύψουν τό κρησφύγε-
τό τους, σκότωσαν τά ἴδια τους 
τά σπλάχνα; Εἶναι ἀποκαλυπτική 
ἡ  μ α ρ τ υ ρ ί α  τ ο ῦ  Κ α π ε τ ά ν 
Ἐνεπεκίδη, ὅταν στό ἡμερολόγιό 
του περιγράφει τή σκηνή: «Πολλά 
παιδιά τότες, ἐπειδή αἱ γυναῖκες 
των δέν μποροῦσαν νά σταματή-
σουν τάς φωνάς τῶν παιδιῶν τους 
καί μή θέλοντας νά χωρισθοῦν ἐξ 
ἡμῶν τά σκότωσαν καί τά ἄφησαν 
ἐπί τόπου. Οὔτε λέξη παραπάνω, 
οὔτε κρίση καμία, οὔτε ὄνομα κα-
νένα».

Τήν ἴδια περίοδο, ὅμως, 
ἐκτός ἀπό τούς διωγμούς, τίς 
ἐκτοπίσεις, τίς ἀγχόνες καί τήν 
ἰσοπέδωση τῶν  ἑλλην ικῶν 
χωριῶν ἔγιναν σέ ὅλη τήν περιο-
χή τοῦ Πόντου εὐρείας ἔκτασης 
προσπάθειες  ἐξ ισλαμισμοῦ. 
Ἔτσι, πολλές Ἑλληνίδες ἀπό τά 
χωριά Παλτζάνα καί Τρούψη 
κατέληξαν στά χαρέμια, ἀφοῦ 
πρῶτα ἐξισλαμίστηκαν. Ἀλλοῦ 
ἐκτουρκίστηκαν ὁλόκληρα χωριά, 
ὅπως ἔγινε στό Κορατζά, πού μό-
νον 26 οἰκογένειες γλίτωσαν. Καί 
ἀλλοῦ, ὅσοι γλίτωναν ἀπό τή φω-
τιά καί τό μαχαίρι ἐξισλαμίζονταν 
μέ τή βία.

Ἐδῶ τό ἐρώτημα ἀναφύεται 
ἀβίαστα. Ὁ Μουσταφά Κεμάλ 
καί οἱ μετακεμαλικές κυβερνή-
σεις γνώριζαν γιά τίς βιαιότη-
τες ποὺ διαδραματίζονταν στήν 
περιοχή τοῦ Πόντου; Γνώριζαν 
γιά τό γενοκτονικό ἔργο ποὺ 
ἐπιτελοῦσε ὁ Τοπάλ Ὀσμᾶν ἤ ὄχι; 
Τήν ἀπάντηση βέβαια τή γνωρί-
ζουμε ὅλοι. Ὅμως, ἔχει ἰδιαίτερο 
ἐνδιαφέρον νά τήν ἀκούσουμε 

Η ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ
Β´

(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
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καί ἀπό τουρκικά χείλη. Ο 
Murat Yuksel γράφει ὅτι: 
«Κανένας δέν ἄκουγε τίς 
ἐκκλήσεις καί τά παράπο-
να τῶν δυστυχισμένων κα-
τοίκων τῆς Κερασούντας. 
Κανείς δέν ἔδινε σημασία 
στίς καταγγελίες τους. Τό 
ἀρχεῖο τῶν μηνύσεων στό 
δικαστικό μέγαρο ἦταν γε-
μάτο μέ μηνύσεις ἐναντίον 
τοῦ Τοπάλ Ὀσμᾶν. Ὅμως 
μιά μυστική δύναμη ὄχι μό-
νο κάλυπτε τόν Τοπάλ Ὀσμᾶν, 
ἀλλά σέ κάθε φόνο καί σέ κά-
θε καταγγελία τόν βοηθοῦσε ν᾽ 
ἀνέβει πιό ψηλά στήν ἱεραρχία. 
Ἦταν ὁ ἀνώτερος ἀξιωματικός 
τῆς Κερασούντας, ἦταν τό πᾶν. 
Ὅλα τά νήματα κινοῦνταν ἀπό 
αὐτόν. Ἔδινε ἐντολές, ἀπαγόρευε, 
κρέμαγε, ἔσφαζε. Κανείς δέν 
ἔλεγε οὔτε μιά κουβέντα.» Καί 
ὁ νομικός σύμβουλος τοῦ Φρου-
ραρχείου Κων/πολης, Δζεμάλ 
Νουζχέτ, συμπληρώνει στήν δική 
του ἔκθεση: «Τό παρά τά παράλια 
τοῦ Εὔξεινου Πόντου Ἑλληνικόν 
στοιχεῖον, ὡς ἐργατικόν καί κα-
τέχον τό ἐμπόριον εἰς χείρας του 
καί πλούσιον, ἐτύγχανε ὁ σπου-
δαιότερος παράγων τῆς περιφε-
ρείας αὔτης. 

Ο Μ. Κεμάλ πρός διατή-
ρισιν τῶν τσετῶν ἔπρεπε ὅπως 
ἑτοιμάσει ἔδαφος δράσεως δι᾽ 
αὐτάς καί ὡς τοιοῦτον εὗρε τό 
τῆς περιφερείας τοῦ Πόντου. Αἱ 
γενικαί σφαγαί, αἱ ἁρπαγαί καί 
ἐξοντώσεις εἰς τήν περιφέρειαν 
ταύτην ἤρχισαν ἀπό τόν Φεβρου-
άριον καί διήρκησαν μέχρι τοῦ 
Αὐγούστου. Αἱ σφαγαί αὗται 
καί ἐκτοπισμοί ἐξετελέσθησαν 
ἡμιεπισήμως τῇ συμμετοχῇ καί 
στρατιωτικῶν καί πολιτικῶν 
ὑπαλλήλων. Ἐπειδή δέ ἡ περιφέ-
ρεια αὕτη ἦτο πολύ ἐκτενής καί 
πλουσία, εἰς τήν καταστροφήν της 
ἔλαβον μέρος ἄτομα ἐξ᾽ ὅλων τῶν 
τάξεων. 

Αἱ ἕξ χιλιάδες τῶν κατοίκων 
τῆς Πάφρας ἀποκλεισθεῖσαι ἐντός 
τῶν ἐκκλησιῶν τοῦ Σλαμαλίκ, 
τοῦ Σουλοῦ Δερέ, τῆς Παναγίας 
καί τοῦ Γκιοκτσέ Σου παρεδόθη-

σαν εἰς τό πῦρ, καί ἐντός αὐτῶν 
ἐκάησαν ὅλοι: ἄνδρες, γυναῖκες 
καί παιδιά· οὐδείς ἐσώθη. Μερι-
καί ἐκ τῶν γυναικῶν ὁδηγήθησαν 
εἰς τό ἐσωτερικόν ὑπό τῶν τσετῶν 
καί, ἀφοῦ ἀσέλγησαν ἐπ᾽ αὐτῶν, 
τάς ἐθανάτωσαν.

Αἱ κινηταί περιουσίαι καί τά 
χρήματα τῶν Ἑλλήνων κατοί-
κων τῆς Πάφρας ἐλεηλατήθησαν. 
Μετά τό φρικῶδες τοῦτον ἔργον 
οἱ τσέται ἦλθον εἰς τόν δῆμον 
Ἀλά-Τσάμ, ὅπου παρέταξαν εἰς 
γραμμήν τούς εἰς 2.500 χριστια-
νούς, καί παρασύραντες αὐτούς 
εἰς τούς πρόποδας τῶν ὀρέων, 
τούς ἐθανάτωσαν ὅλους. Ἐκ τῶν 
25.000 Ἑλλήνων τῆς περιφερείας 
Πάφρας, Ἀλά-Τσάμ ἐνενήκοντα 
τοῖς ἑκατόν ἐξοντώθησαν, οἱ δέ 
ἐκτοπισθέντες ἐθανατώθησαν εἰς 
τό ἐσωτερικόν»

Εἶναι γεγονός, λοιπόν, ὅτι ἡ 
γενοκτονία τῶν Ποντίων εἴτε 
ἐπισκιάστηκε ἀπό τόν ὄγκο τῶν 
τραγικῶν περιπτώσεων τοῦ 
ἀρμενικοῦ λαοῦ, ἐπειδή συνέπε-
σε χρονικά, εἴτε ἀποσιωπήθηκε 
ἀπό κυβερνητικές καί διπλωμα-
τικές ἐπιταγές στό ὄνομα κάποι-
ων διακρατικῶν συμφωνιῶν καί 
συμφερόντων. Τό σίγουρο εἶναι 
ὅτι παρέμεινε γιά πολλά χρόνια 
στό περιθώριο, μέ τούς Ποντίους 
νά ἀποτελοῦν μία φολκλορική 
παρουσία ὅπου κυριαρχοῦσαν ὁ 
χορός καί τό τραγούδι.

Ἡ σημερινή Τουρκία, ὡς 
Εὐρωπαϊκή χώρα, μ ιά  καί 
ἐπιδιώκει νά γίνει μέλος τῆς 
Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης, ὀφείλει νά 
ἀκολουθήσει τό γερμανικό παρά-
δειγμα. Νά παραδεχτεῖ τίς πολυά-
ριθμες γενοκτονίες πού διέπραξε 

καί διαπράττει. Νά ζητή-
σει συγγνώμη γι᾽ αὐτές καί 
νά δώσει ἐγγυήσεις στήν 
ἀνθρωπότητα ὅτι δέν θά 
τίς ἐπαναλάβει. Μόνον ἔτσι 
θά μπορέσει νά ἀφομοιώσει 
οὐσιαστικά τίς μεγάλες 
ἀξίες τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ 
Πολιτισμοῦ.

Ἐμεῖς οἱ Πόντιοι, ἕνας 
λαός μέ μεγάλη ἀγάπη στήν 
ἐλευθερία, τήν ἀλήθεια, 
τή ζωή, τήν ἀνθρώπινη 

ἀξιοπρέπεια, τίς ἠθικές ἀξίες, 
τόν ἄνθρωπο, ἦταν ἀδύνατο νά 
ζήσουμε στήν ἀπόκρυψη, στήν 
παραχάραξη τῆς Ἱστορίας, στόν 
ἐφησυχασμό, στήν ὑποκρισία, 
στό ψέμα. Ἔτσι μετατρέψαμε τίς 
ἡμέρες τῶν διώξεων, τῶν παθῶν 
τοῦ θανάτου μας σέ ἡμέρες ζωῆς, 
τίς ἡμέρες τῆς σταύρωσής μας σέ 
ἀφετηρία ἀνάστασης καί νέας 
Ποντιακῆς ἀναγέννησης. Ἡ καθι-
έρωση τῆς 19ης Μαΐου, ὡς ἡμέρας 
μνήμης τῆς γενοκτονίας, συμβολί-
ζει τή νίκη τῆς ζωῆς ἐπί τοῦ θανά-
του, τῆς ἀνάστασης ἐπί τῆς σταύ-
ρωσης, τῆς ἀναγέννησης ἐπί τῆς 
παρακμῆς, τῆς Ἱστορίας ἐπί τῶν 
κακῶν ἀγγέλων τοῦ τέλους τῆς 
Ἱστορίας μας, τοῦ Διγενῆ ἐπί τοῦ 
Χάροντα. 

Ἔλεγαν γιὰ τὸν ἀββᾶ 
Δανιήλ, ὅτι ὅταν 

ἦλθαν οἱ βάρβαροι στὴ 
Σκήτη ἔφυγαν οἱ πατέρες. 
Καὶ λέγει ὁ γέρων:

Ἐὰν δὲν φροντίζει γιὰ 
μένα ὁ Θεός, γιατὶ νὰ ζῶ;

Καὶ πέρασε ἀνάμεσα 
ἀπὸ τοὺς βαρβάρους καὶ 
δὲν τὸν εἶδαν. Λέγει τότε 
μέσα του:

 Νά, ὁ Θεὸς φρόντισε 
γιὰ σένα καὶ δὲν ἀπέθανες. 
Κάνε λοιπὸν καὶ σὺ τὸ 
ἀνθρώπινο καὶ φύγε ὅπως 
οἱ πατέρες.

A¶O TO °EPONTIKO
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Μ εγάλη ἡ ἑορτή καί λα-
μπρή ἡ πανήγυρη τῆς 
Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου 

Σταυροῦ, τέκνα μου ἐν Κυρίῳ 
ἀγαπητά καί λαμπροφορεμένα!

Μεγάλη ἡ ἑορτή, διότι εἶναι 
μεγάλο τό γεγονός τῆς Σταύρω-
σης τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ˙ ἀλλά 
μεγάλο εἶναι καί τό μυστήριο, τό 
ὁποῖο οἰκονόμησε ἡ πανσοφία, 
ἡ παναγαθότητα καί ἡ παμφι-
λανθρωπία τοῦ Θεοῦ γιά τή σω-
τηρία μας! Σταυρώνεται ὁ Χρι-
στός καί λύνονται τά δεσμά τοῦ 
Ἀδάμ καί τῆς Εὔας! Σταυρώνε-
ται ὁ Χριστός καί λύνονται τά 
δεσμά τοῦ πνευματικοῦ θανά-
του! Σταυρώνεται ὁ Χριστός καί 
κλείνει ὁ Ἅδης! Σταυρώνεται ὁ 
Χριστός καί ἀνοίγει ὁ Παράδει-
σος! Σταυρώνεται ὁ Χριστός καί 
ἡ ζωή πολιτεύεται καί ὁ Ἅδης 
στενάζει καί τούς ἀπό αἰώνες 
φυλακισμένους ἀπελευθερώνει! 
Τό ξύλο τοῦ Παραδείσου ἐξ 
αἰτίας τῆς παρακοῆς τῶν πρω-
τοπλάστων, τούς ἀποβάλλει ἀπό 
τόν Παράδεισο. Τό δέ ξύλο τοῦ 
Σταυροῦ «τό φυτευθέν ἐν Κρα-
νίου τόπῳ ξύλον τῆς ὄντως ζωῆς, 
ἐν ᾧ εἰργάσατο σωτηρίαν ὁ τῶν 
αἰώνων Βασιλεύς, ἐν μέσῳ τῆς 
γῆς ὑψούμενον σήμερον, ἁγιάζει 
τοῦ κόσμου τά πέρατα, καί 
ἐγκαινίζεται τῆς Ἀναστάσεως 
ὁ οἶκος...» (τροπάριο Λιτῆς), 

ψάλλει ἡ ἁγιωτάτη Ὀρθόδοξη 
Ἐκκλησία μας.

Μυστήριο μέγα καί θαῦμα 
θαυμάτων ὁ Τίμιος Σταυρός 
τοῦ Κυρίου μας! Σύμβολο καί 
ἱερό τρόπαιο νίκης καί θριάμ-
βου τῆς πνευματικῆς ζωῆς κα-
τά τοῦ πνευματικοῦ θανάτου, 
ἀφοῦ ἐπάνω σ’ αὐτό τό ξύλο, 
τό ὁποῖο ἡ κακία καί τό μίσος 
τοῦ ἀνθρώπου ἐπινόησε καί κα-
τασκεύασε, ἔρρευσε τό ἄχραντο 
αἷμα τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ καί 
τό ἐξαγίασε.

Ὁ διάβολος θέλησε νά φο-
νεύσει τόν Χριστό, τόν Μεσσία 
καί Λυτρωτή τοῦ κόσμου καί 
μέ τά ὄργανά του τό πραγμα-
τοποίησε! Δέν ἤξερε ὅμως ὅτι 
αὐτό ἀκριβῶς τό «τῆς ἀτιμίας 
ξύλον»  θά μετατραπεῖ 
σέ τίμιο καί ἅγιο, ἀλλά 
καί ὅπλο κατά τοῦ 
ἴ δ ιου καί τῶν 

ὀργάνων τ ο υ ˙ 
«Χαίροις... Σταυρέ τί-
μιε, δι’ οὗ διαλέλυται ἡ 
φθορά καί ἐξήνθησεν ἡ 
ἀφθαρσία, κ α ί 
β ρ ο τ ο ί ἐθεώθημεν, 
κ α ί  δ ι - ά β ο λ ο ς 

παντελῶς καταβέβληται...» 
(τροπάριο Ἑσπερινοῦ), ψάλλει ἡ 
Ἐκκλησία.

Μυστήριο μέγα καί ἐν «πο-
λέμοις φρικτόν» ὁ Τίμιος Σταυ-
ρός τοῦ Κυρίου μας, ἀδελφοί 
μου. Αὐτό τό ξύλο ἁγίασε τόν 
τοῦ «Κρανίου τόπον», ἀφοῦ 
ἐκεί ἔρρευσε τό «αἷμα κάι τό 
ὕδωρ» ἀπό τήν πανάχραντη 
πλευρά τοῦ Κυρίου μας! Αὐτό 
τό Σῶμα καί τό Αἷμα, πού μᾶς 
προσφέρει ἡ Ἐκκλησία μας σέ 
κάθε Θεία Λειτουργία, ὅταν μᾶς 
προσκαλεῖ μέ τό «μετά φόβου 
Θεοῦ, πίστεως καί ἀγάπης», μᾶς 
μετατρέπει ἀπό ἀνθρώπους τῆς 
καθημερινότητας σέ θεανθρώ-
πους τῆς αἰωνιότητας, διά τῆς 
μεταλήψεώς Του, ἐφόσον προ-
σερχόμαστε μέ ταπείνωση, με-
τά ἀπό ἐξομολόγηση, ἀλλά καί 
μέ δάκρυα, συναισθανόμενοι 
τήν ἐλεεινότητα καί ἀναξιότητά 
μας ἐνώπιον τοῦ Μεγάλου, τοῦ 
Μόνου Ἁγίου, Ἀθάνατου καί 
Αἰώνιου Βασιλέα Χριστοῦ !

«Σταυρός ὑψοῦται σήμερον 
καί κόσμος ἁγιάζεται· ὁ γάρ Πα-
τρί συνεδρεύων, καί Πνεύματι τῷ 
ἁγίῳ, ἐν τούτῳ χεῖρας ἁπλώσας, 
τόν κόσμον ὅλον εἵλκυσας πρός 
σήν Χριστέ ἐπίγνωσιν· τούς οὖν 
εἰς σέ πεποιθότας, θείας ἀξίωσον 
δόξης» (ἐξαποστειλάριο ἑορτῆς), 
ψάλλει μέ κατάνυξη ὁ λαός 

Ἐν Κοζάνῃ τῇ 14ῃ Σεπτεμβρίου  2006

ΠΑΥΛΟΣ
ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΒΙΩΝ & ΚΟΖΑΝΗΣ

ΠΟΙΜΑΝΤΟPΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΕΠΙ Τ�H ΕΟPΤ�H ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΥΨΩΣΕΩΣ 

ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΚΑΙ ΖΩΟΠΟΙΟΥ ΣΤΑΥPΟΥ

Πρός τούς Πανοσιολογιωτάτους, αἰδεσιμολογιωτάτους καί αἰδεσιμωτάτους ἐφημερίους, τά ἐντιμώτατα 
ἐκκλησιαστικά συμβούλια καί τόν φιλόχριστο καί φιλόθεο λαό τῆς καθ ̓ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

‹‹Τόν Σταυρόν Σου προσκυνοῦμεν Δέσποτα καί
τήν ἁγίαν Σου Ἀνάστασιν ὑμνοῦμεν καί δοξάζομεν››.
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^H σ υ ν ή θ ε ι α  τ ῆ ς 
καθιέρωσης ναῶν καὶ 
θυσιαστηρίων ἦταν 

γνωστὴ τόσο στοὺς Ἰουδαίους 
ὅσο καὶ στοὺς ἐθνικοὺς. Στὴν 
Παλαιὰ Διαθήκη περιγράφονται 
μὲ λεπτομέρεια τὰ ἐγκαίνια 
τῆς Σκηνῆς τοῦ Μαρτυρίου, 
τοῦ ναοῦ τοῦ Σολομώντα καὶ 
τοῦ Ζοροβάβελ. Φυσικὸ ἦταν 
νὰ συνεχισθεῖ καὶ ἀπὸ τοὺς 
χριστιανοὺς ἡ ὑφιστάμενη 
προχριστιανικὴ παράδοση. Δὲν 
εἶναι ὅμως γνωστὸ πότε ἀκριβῶς 
ἄρχισε ἡ καθιέρωση τῶν ναῶν 
μὲ εἰδικὲς τελετές. Σχετικὲς 
πληροφορίες ἔχουμε ἀπὸ τὴν 
ἐποχὴ τοῦ Μ. Κωνσταντίνου, 
ἀσφαλῶς ὅμως τὸ ἔθος τοῦ 
ἐγκαινιασμοῦ νέων ναῶν εἶχε 
εἰσαχθεῖ νωρίτερα. Ἀπὸ τὴ 
συνήθεια νὰ τελεῖται ἡ θεία 
Λειτουργία κατὰ τὴν περίοδο 
τῶν διωγμῶν στοὺς τάφους 
τῶν μαρτύρων ἐπικράτησε τὸ 
ἔθιμο τῆς κατάθεσης ἁγίων 
λειψάνων κάτω ἀπὸ τὴν Ἁγία 
Τράπεζα, γιὰ νὰ μὴν ξεχνᾶμε 
ὅτι ἡ Ἐκκλησία 
θ ε μ ε λ ι ώ θ η κ ε 
στὸ αἷμα τῶν 
« ἐ σ φ α γ μ έ ν ω ν 
διὰ τὸν λόγον 
τ ο ῦ  Θ ε ο ῦ 
κ α ὶ  δ ι ὰ  τ ὴ ν 
μ α ρ τ υ ρ ί α ν 
ἥν εἶχον». Ἡ 
ἀρχικὴ τελετὴ 
τῶν ἐγκαινίων 
π ε ρ ι λ ά μ β α ν ε 
ε ἰ δ ι κ ο ὺ ς 
ὕμνους, εὐχὲς, 

ἀναγνώσματα καὶ 
σχετικὰ κηρύγματα. 
Τ ὸ  β ά ρ ο ς  ὅ λ ο 
ὅμως ἔπεφτε στὸν 
καθαγιασμὸ τοῦ 
θυσιαστηρίου μὲ 
τὴν  τέλεση τῆς 
π ρ ώ τ η ς  Θ ε ί α ς 
Λειτουργίας. Στὰ 
στοιχεῖα αὐτὰ σιγά-
σιγὰ προστέθηκαν 
ἡ  π λ ύ σ η  μ ὲ 
ἁγιασμένο νερὸ 
καὶ ροδόσταγμα, ἡ 
χρίση μὲ ἅγιο μῦρο, 

ἡ ἔνδυση καὶ ἡ διακόσμηση τῆς 
Ἁγίας Τράπεζας, τὸ ἄναμμα 
τῆς ἀκοίμητης κανδήλας, καθὼς 
καὶ ἡ χρίση μὲ ἅγιο μῦρο τῶν 
πεσσῶν καὶ κιόνων τοῦ ναοῦ. 
Ὅλα αὐτὰ πλούτισαν ἰδιαιτέρως 
τὴν ἀκολουθία τῶν ἐγκαινίων, 
ἡ ὁποία ἔγινε μεγαλοπρεπής, 
πλούσια  καὶ  πολύπλοκη, 
διατήρησε δὲ πάντοτε τὸν 
ἐνθουσιαστικὸ καὶ νικητήριο 
χαρακτῆρα ποὺ εἶχε ἀπὸ τὴν 
ἀρχή. Τὰ ἐγκαίνια τελοῦσε 
πάντοτε καὶ τελεῖ ὁ Ἐπίσκοπος. 
Σήμερα ἡ ἀκολουθία τοῦ 
ἐγκαινιασμοῦ ξεκινάει ἀπὸ τὴν 
προηγούμενη μὲ τὴν ὑποδοχὴ 
τῶν ἁγίων λειψάνων καὶ τὸν 
Ἑσπερινό. Τὴν ἄλλη μέρα 
τελεῖται ὁ Ὄρθρος, ἡ λιτανεία 
πέριξ τοῦ νέου ναοῦ καὶ ἡ καθ᾽ 
αὐτὸ τελετὴ τῶν ἐγκαινίων. Ἡ 
ὅλη ἀκολουθία κορυφώνεται 
μὲ τὴν τέλεση τῆς πρώτης 
πανηγυρικῆς ἀρχιερατικῆς 
Θείας Λειτουργίας.

τοῦ Θεοῦ πρός τόν Σωτῆρα Χρι-
στό, ὁ ὁποῖος τόν ἀπάλλαξε ἀπό τὴν 
αἰχμαλωσία, τούς στεναγμούς καί τίς 
ὠδίνες τοῦ πνευματικοῦ θανάτου!

Χαίρονται καί πανηγυρίζουν οἱ 
λαοί, ὅταν ἐλευθερώνονται ἀπό τόν 
κατακτητή. Στεφανώνουν τούς ἥρωες 
καί πρωταίτιους τῆς ἐλευθερίας 
τους. Κειμήλια κρατοῦν καί κρα-
δαίνουν τά ὅπλα, μέ τά ὁποῖα συ-
νέτριψαν τούς ἐχθρούς. Ποιήματα, 
ὕμνους καί λόγους ἀναφωνοῦν καί 
ἀπαγγέλουν! Καί ὅλα αὐτά δικαίως 
καί ἐπιβαλλόντως γίνονται καί τά 
κάνουν, ὅμως τό σχῆμα τοῦ κόσμου 
τούτου παρέρχεται. Τό οὐράνιο καί 
αἰώνιο σχῆμα εἶναι αὐτό πού μένει 
στόν αἰώνα, καί τά σύμβολα αὐτοῦ 
καί τά ἀνδραγαθήματα αὐτῶν πού 
ἀγωνίσθηκαν καί ἄθλησαν «ὑπέρ ὧν 
Χριστός ἔπαθεν» στεφανώνονται 
ὄχι μέ φθαρτούς στεφάνους, ἀλλά 
αἰώνιους καί ἀμάραντους καί φεγ-
γοβόλους, ὅπως φεγγοβολᾶ ὁ Ἥλιος 
τῆς Δικαιοσύνης Χριστός!

Ἀδελφοί μου καί τέκνα ἐν Κυρίῳ 
ἀγαπητά, 

Ὁ Τίμιος Σταυρός τοῦ Κυρίου 
πρόσφερε «εἰς τούς ἀποδήμους τῆς 
αὐτοῦ χάριτος» (Χαιρετισμοί Θεο-
τόκου) τήν αἰώνια ζωή, τήν πραγ-
ματική ἐλευθερία, τήν Ἀνάσταση, 
καί χάρισε στόν κόσμο «τήν εἰρήνην 
τήν πάντα νοῦν ὑπερέχουσαν» (Μι-
κρός Παρακλητικός κανόνας τῆς Θε-
οτόκου). Ἀπό ἐμᾶς ἐξαρτᾶται, ἀπό 
τή θέληση καί τή διάθεσή μας, νά 
ἀκολουθήσουμε τόν Χριστό σηκώ-
νοντας τόν προσωπικό μας Σταυ-
ρό καί νά ἀνεβοῦμε τόν δικό μας 
Γολγοθᾶ, ἔτσι ὥστε νά ἀπολάβουμε 
τήν προσωπική μας Ἀνάσταση. 
«Δεῦτε οὗν καί ἡμεῖς, κεκαθαρμέναις 
διανοίαις, συμπορευθῶμεν αὐτῷ, καί 
συσταυρωθῶμεν, καί νεκρωθῶμεν δι’ 
αὐτόν, ταῖς τοῦ βίου ἡδοναῖς· ἵνα 
καί συζήσωμεν αὐτῷ, καί ἀκούσωμεν 
βοῶντος αὐτοῦ·… συνανυψῶ ὑμᾶς εἰς 
τήν ἄνω Ἱερουσαλήμ, ἐν τῇ Βασιλείᾳ 
τῶν Οὐρανῶν», ψάλλει ἡ ἁγιωτάτη 
μας Ἐκκλησία τὴν Μεγάλη Δευτέρα.

Ὁ Σταυρωθείς καί Ἀναστάς 
Ἰησοῦς νά σᾶς εὐλογεῖ καί νά σᾶς 
ἁγιάζει ὅλους.

n

ΕΓΚΑΙΝΙΑ  ΝΑΟΥ

Ἀπό τά ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ ναοῦ
Ἁγίου Γεωργίου Νεράιδας.

Ἀπό τά ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Ἀκρινῆς.
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Μαριάνθης Καραπαναγιωτίδου-Μπουχουρᾶ
Συνταξ. Καθηγήτριας Ἀγγλικῆς Φιλολογίας

Ἦταν περασμένα με-
σάνυχτα χθές, ὅταν 

ἐπιστρέφαμε σπίτι μας μὲ τὸν 
σύζυγό μου ἀπὸ τὸ μοναστή-
ρι τοῦ  Ἁγίου Ἀθανασίου στὸ 
χωριὸ Ἀγκαθιά Βεροίας. Εἴχαμε 
παραβρεθεῖ στὴν ἀκολουθία τῆς 
μεγαλοσχημίας τῆς ἀδελφῆς 
Μαριάμ μέσα στὴν τελευταία 
γιορτινὴ Ἀναστάσιμη Θ. Λει-
τουργία τῆς ἀποδόσεως τῆς λα-
μπροφόρου ἑορτῆς τοῦ Πάσχα. 
Παραμονὴ τῆς μεγάλης γιορτῆς 
τῆς Ἀναλήψεως, βλέπετε.

Σ᾽ ὅλο τὸ δρόμο τῆς ἐπιστρο-
φῆς, ἔφερα στὸ νοῦ μου τὶς 
σκηνὲς ποὺ ἔζησα μέσα στὸ Ναὸ 
μαζὶ μὲ τοὺς ἄλλους πιστοὺς. 
Ὁμολογῶ πὼς ἦταν σκηνὲς 
πρωτόγνωρες, σκηνὲς μοναδι-
κές.

Ἡ ὅλη ἀκολουθία ἔλαβε χώ-
ρα μέσα στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγ. 
Ἀθανασίου. Εἶναι ἕνας πανέμορ-
φος καὶ πεντακάθαρος παλιὸς 
ναός. Τὰ φῶτα ἦταν ἀναμμένα 
τόσα, ὅσα νὰ μποροῦν νὰ 
δημιουργοῦν τὴν ἀπαιτούμενη 
κατάνυξη στοὺς  π ιστούς . 
Δὲν ὑπῆρχε συνωστισμὸς, 
ἐπικρατοῦσε ἀπόλυτη τάξη 
καὶ ὁ χορὸς τῶν γεροντισσῶν 
ἔψαλλε τόσο γλυκά, τόσο 
ὄμορφα. Ξεχώριζε ἀπ᾽ ὅλες ἡ 
γλυκιὰ φωνὴ τῆς γερόντισσας 
Ὀλυμπιάδος, τῆς ἡγουμένης τῆς 
Μονῆς, ἡ ὁποία ἐδονεῖτο ἀπὸ 
τὴν συγκίνηση καὶ χαρά. Κι᾽ εἶχε 
κάθε δικαίωμα νὰ εἶναι χαρού-
μενη ἡ γερόντισσα Ὀλυμπιάδα 
χθές, γιατὶ μιὰ δική της κόρη, 
μιὰ δική της μοναχὴ εἶχε ἀξιωθεῖ 
τοῦ Ἀγγελικοῦ σχήματος. Ἀλλὰ 
εἶχε καὶ ἄλλο λόγο νὰ ψάλ-
λει τόσο γλυκά ἡ γερόντισ-

σα. Ἔψαλλε καὶ γιὰ τὸν Ἅγιο  
Ἀθανάσιο. Τὸν Ἅγιο καὶ προ-
στάτη τους, ποὺ φροντίζει τόσο 
πολὺ γι᾽ αὐτές καὶ εἶναι πάντα 
μιὰ ζωντανὴ παρουσία ἀνάμεσά 
τους. Εἶχα τὴν αἴσθηση ὅτι προ-
γευόμασταν κάτι ἀπὸ ἐκεῖνες τὶς 
ἀτέλειωτες καὶ οὐράνιες χαρές, 
ποὺ ὁ Θεὸς εἶχε ὑποσχεθεῖ στὸν 
καθένα μας νὰ χαρίσει. Μακάρι!

Καὶ καθὼς προχωροῦσε ἡ 
Θ. Λειτουργία, μπῆκε μέσα στὸ 
Ναό ἡ μοναχὴ Μαριάμ, φορώ-
ντας ἕνα μακρὺ λευκὸ χιτώνα 
κοσμημένο μὲ κόκκινους σταυ-
ρούς καὶ συνοδευόμενη ἀπὸ 
τὶς ἄλλες ἀδελφές τῆς Μονῆς. 
Ἡ γερόντισσα  Ὀλυμπιάδα 
τὴν ὁδήγησε στὸν Μητρο-
πολίτη Παντελεήμονα, ποὺ 
ἱερουργοῦσε, κρατώντας την 
ἀπὸ τὸ χέρι. Οἱ ἀδελφές πάλι, 
ἔχοντας ἀναμμένες τὶς λαμπά-
δες τους, τὴν ἀκολουθοῦσαν 
μὲ εκεῖνο τὸ χαρακτηριστικὸ 
ἀνάλαφρο βάδισμά τους κι᾽ 
ἔκαναν ἕναν σεμνὸ κλοιὸ γύρω 
της. Κρατοῦσαν τὸ κεφάλι σκυ-
φτό. Γνώριζαν κι᾽ ἐκεῖνες πολὺ 
καλὰ τὴν εὐθύνη καὶ τὴ σημασία 
αὐτῆς τῆς στιγμῆς. Ἡ συγκίνηση 
ὅλων ἦταν ἔκδηλη.

Οἱ στιγμές ποὺ ἀκολούθησαν 
ἦταν ἱερές. Ὁ Μητροπολίτης 
διάβαζε τὶς εὐχές κι᾽ ἐκείνη τὶς 
ἄκουγε μὲ χαμηλωμένο βλέμ-
μα καὶ κεφάλι. «Τὶ σοί ἐστιν 
ὄνομα;» τὴν ἐρώτησε. «Μαρι-
άμ», ἀπάντησε ἐκείνη μὲ τὴ γλυ-
κιά καὶ ἁπαλή φωνή της.

Ναί, εἶναι ἡ Μαριάμ τῆς 
Εὐαγγελικῆς περικοπῆς, σκέ-
φθηκα, «ἥτις παρακαθήσασα 
παρὰ τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ τὴν 
ἀγαθήν μερίδα ἐξελέξατο». Ἡ 

ἀπόφασή της γιὰ τὸ μοναχικὸ 
σχῆμα ἦταν ἀπόλυτα δική της. 
Δὲν τὴν παρότρυνε κανεὶς νὰ 
ἐγκαταλείψει τὶς «χαρές» αὐτοῦ 
τοῦ κόσμου. Δὲν πιέστηκε ἀπὸ 
κανέναν νὰ ἀρνηθεῖ πετυχη-
μένη καριέρα καὶ ἴσως καὶ κά-
ποιες τιμὲς καὶ διακρίσεις στὸ 
χῶρο τῆς ἐργασίας της.  Ἦταν 
σταθερὴ ἡ ἀπόφασή της νὰ ζή-
σει κοντὰ στὸ Χριστό, μὲ τὸν 
Χριστό καὶ γιὰ τὸν Χριστὸ μέχρι 
τελευταίας της πνοῆς.

Ἡ τελετὴ τελείωσε μὲ τὸ ντύ-
σιμό της στὸ μαῦρο καὶ τιμημέ-
νο ράσο. Ὑποσχέθηκε ὑπακοὴ 
στὴν ἡγουμένη, ἀγάπη στὶς 
ἀδελφές καὶ τέλεια ἀκτημοσύνη 
στὸν ἑαυτό της. Στὴ συνέχεια 
ἀποσύρθηκε σ᾽ ἕνα στασίδι γιὰ 
νὰ προσευχηθεῖ μέχρι τέλους τῆς 
θείας Λειτουργίας. Εἶχε λάβει τὸ 
δεύτερο βαπτισμά της σύμφωνα 
μὲ τὶς εὐχές. Ἡ ψυχή της ἦταν 
ὁλοκάθαρη, πάλλευκη. Μ᾽ αὐτὴ 
μιλοῦσε στὸ Θεὸ καὶ ἡ προσευχή 
της ἀνέπνεε εὐωδία Χριστοῦ.

Ποιὸς ἀπὸ μᾶς εἶχε ἄραγε 
ἐκεῖνα τὰ καθαρὰ πνευματικὰ 
μάτια νὰ ἰδεῖ ἐκείνη τὴ στιγμὴ 
τὸ περιστέρι ποὺ φτερούγισε μέ-
σα στὸ Ναὸ καὶ ἦλθε καὶ κάθισε 
ἐπάνω της; Ἄν μπορούσαμε νὰ 
τὸ δοῦμε θὰ τῆς εἴχαμε σίγου-
ρα εὐχηθεῖ νὰ τὴν φωτίζει καὶ 
νὰ τὴν καθοδηγεῖ στὸ ὑπόλοιπο 
τῆς μοναχικῆς της ζωῆς. Ἡ 
ἀναμμένη λαμπάδα φώτιζε τὸ 
πρόσωπό της, ποὺ ἦταν κρυμ-
μένο μέσα στὶς ἄκρες τῆς μανδύ-
λας της. Εἶναι ἡ «φρόνιμη παρ-
θένα» τῆς γνωστῆς παραβολῆς, 
σκέφθηκα, καθὼς τὴν κοιτοῦσα. 
Εἶναι σίγουρο πὼς δὲν θὰ τὴν 
ἀφήσει νὰ σβήσει ποτὲ καὶ πὼς 

Η ΜΕΓΑΛΟΣΧΗΜΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑΧΗΣ ΜΑΡΙΑΜ
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πάντα θὰ φροντίζει γιὰ τὸ λά-
δι της.

Τὰ σαρκικά μου μάτια 
καὶ ἡ ψυχή μου εἶναι ἀκόμα 
πλημμυρισμένα ἀπὸ δάκρυα. 
Πόσες εὐλογίες μᾶς χαρίζεις, 
Θεέ μου, ἀναλογίζομαι! Φώ-
τιζέ μας, ὥστε αὐτὲς νὰ βλέ-
πουμε πάντα καὶ νὰ ξεχωρί-
ζουμε ἀνάμεσα ἀπ᾽ ὅλα τὰ 
πνευματικὰ καὶ ὑλικὰ ἀγαθά, 
ποὺ μᾶς δίνεις. Νὰ συντριβό-
μαστε καὶ νὰ κατανυγόμαστε. 
Νὰ ἀνασταινόμαστε καὶ νὰ 
βαδίζουμε κι᾽ ἐμεῖς οἱ κοσμικοὶ 
σ᾽ ἕνα παράλληλο μ᾽ αὐτὸ τῆς 
ἀδελφῆς Μαριάμ μονοπάτι, 
ποὺ εἶναι γεμᾶτο ἀπὸ μύριες 
καθημερινὲς, ἀλλὰ ἄχαρες φρο-
ντίδες. 

Καθὼς ἔσκυψα νὰ χαιρετί-
σω τὸν μεγάλο ξύλινο Σταυρὸ, 
ποὺ κρατοῦσε στὸ χέρι της ἡ 
Μαριάμ –δῶρο κι᾽ αὐτὸ τῆς με-
γαλοσχημίας της-  ἔφερα στὸ 
νοῦ μου μιὰ χάρτινη ἔγχρωμη 
εἰκόνα, ποὺ κρατῶ στὸ σπί-
τι μου. Ἡ εἰκόνα δείχνει ἕναν 
πέτρινο καὶ χοντροκομμένο 
Σταυρὸ πάνω στὴν κορυφὴ 
ἑνὸς βράχου μέσα στὴ θάλασ-
σα. Γύρω, τὰ κύματα μανια-
σμένα τὸν κτυποῦν. Μιὰ κόρη 
μὲ μακριὰ καὶ ξέπλεκα μαλλιὰ 
εἶναι ἀγκιστρωμένη πάνω του 
μὲ τὰ ἀνοιχτά χέρια της. Τὸν 
ἀτενίζει εὐτυχισμένη καὶ φαίνε-
ται πὼς βρῆκε τὸ λιμάνι της.

Καθὼς ἔσκυψα καὶ φίλη-
σα τὸ Σταυρὸ τῆς Μαριάμ, 
ἔνιωσα πὼς εἶναι ἡ ἴδια ἡ κό-
ρη τῆς χάρτινης εἰκόνας μου. 
Εἶχα τὴν καλὴ τύχη νὰ βρεθῶ 
προσκαλεσμένη κι᾽ ἐγὼ στοὺς 
γάμους της. Στοὺς γάμους της 
μὲ τὸν  Ἕναν, τὸν Νυμφίο τῆς 
Ἐκκλησίας. Βρέθηκα στὴ χα-
ρά της καὶ δὲν ὑπάρχει τίποτε 
τιμιότερο καὶ ὡραιότερο ἀπ᾽ 

αὐτό!

A ¶ O  T O ™ Y N A • A P I

Tὰ Συναξάρια εἶναι οἱ 
πνευματικοὶ λειμῶνες, 
ποὺ πλουσιοπάροχα μᾶς 

τρέφουν, μᾶς ἐνδυναμώνουν, 
μᾶς καθοδηγοῦν. Ἀποτελοῦν 
μία πραγματικὰ θαυμαστὴ, 
πνευματικὴ πηγὴ, ἀπ᾽ ὅπου 
πηγάζει ζωντανὸ τὸ νερὸ τῆς 
χριστιανικῆς ζωῆς. Κάθε ἐντολὴ 
τοῦ Κυρίου καὶ κάθε ἀρετὴ 
πραγματώνονται στὰ πρόσω-
πα, στὸ βίο καὶ στὰ παλαίσμα-
τα τῶν ἁγίων, ἀποτελώντας γιὰ 
μᾶς τὴν ἀσφαλέστερη ὁδό πρὸς 
τὴν ὄντως Ζωή. Μᾶς διδάσκουν 
τὴν πίστη, τὴν εὐλάβεια, τὴν 
εὐσέβεια. Ὁ βίος τοῦ ἁγίου 
Νεομάρτυρος Ἀχμέτ,  ἐπὶ 
παραδείγματι, τοῦ ὁποίου τὴ 
διήγηση παραθέτουμε, ἐξηγεῖ 
πὼς ὅταν εὐλογεῖ ὁ Ἀρχιερέας, 
εἴτε μὲ τὰ χέρια εἴτε μὲ 
τὰ δικεροτρίκερα, 
κλίνουμε τὴν κεφαλὴ 
πρὸς τὰ κάτω, γιατὶ 
ἐπέρχεται ἡ χάρη τοῦ 
Ἁγίου Πνεύματος.

Ὁ  Ἀ χ μ έ τ 
καταγόταν ἀπὸ τὴν 
Κωνσταντινούπολη , 
δευτερδάρης, ἀρχιλογιστής 
στὸ ἐπάγγελμα. Δὲν εἶχε 
σύζυγο, ἀλλὰ στὴ θέση της, 
σύμφωνα μὲ τὸ νόμο τῶν 
Ὀθωμανῶν, κρατοῦσε μία 
αἰχμάλωτη γυναίκα ἀπὸ τὴ 
Ρωσία, καὶ κοντά της ἄλλη 
μία δούλη γριὰ κι᾽ αὐτὴ ἀπὸ 
τὴ Ρωσία. Καὶ οἱ δύο γυναῖκες 
ἦσαν εὐσεβεῖς. Ἡ γριὰ πήγαινε 
τὶς γιορτὲς στὴν Ἐκκλησία, 
ἔπαιρνε ἀντίδωρο καὶ ἁγιασμὸ 
καὶ ἔδινε καὶ στὴ νέα. Ὅταν 
ὅμως συνέβαινε αὐτὸ καὶ ὁ 
Ἀχμέτ βρισκόταν κοντά της, 
αἰσθανόταν μιά εὐωδία νὰ 
βγαίνει ἀπὸ τὸ στόμα της. 
Τὴ ρώτησε λοιπὸν τὶ ἔτρωγε 
κάποιες φορὲς καὶ τὸ στόμα 

της εὐωδιάζει τόσο ὡραία. 
Ἐκείνη τοῦ διηγήθηκε ὅτι 
τίποτε ἄλλο δὲν ἔτρωγε παρὰ   
ἄρτο  ἁγιασμένο ἀπὸ τοὺς 
ἱερεῖς, ποὺ τῆς ἔφερνε ἡ γριά. 
Ὁ Ἀχμέτ τότε αἰσθάνθηκε τὸν 
πόθο νὰ δεῖ μὲ ποιὸ τρόπο 
λαμβάνουν οἱ  χριστιανοὶ 
τὸν ἄρτο καὶ τὴν τάξη τῆς 
Ἐκκλησίας των.  Ντύθηκε 
λοιπὸν ὅπως οἱ χριστιανοὶ καὶ 
πῆγε στὸ Πατριαρχεῖο ὅπου 
καὶ παρακολούθησε τὴ Θεία 
Λειτουργία.

Ὁ Δεσπότης τοῦ παντός, 
“ὁ γινώσκων τὰ κρύφια τῆς 
ψυχῆς τῶν ἀνθρώπων”, στὸ 
πρῶτο θαῦμα πρόσθεσε καὶ 
δεύτερο καὶ ἔτσι τὸν ὡδήγησε 
στὴν ἐπίγνωση τῆς ἀλήθειας. 
Καθὼς βρισκόταν μέσα στὸ 

Ναό, εἶδε τὸν ἱερέα, ἐνῶ 
ὥδευε πρὸς τὴν  Ὡραία 
Πύλη, ὑπερυψωμένο 
ἀ π ὸ  τ ὴ  γ ῆ  κ α ὶ 

ὁλόφωτο, καὶ εἶδε 
καὶ τὸν Πατριάρχη, 
ὅταν  εὐλογοῦσε 

τὸ λαό, νὰ βγαίνουν 
ἀπὸ τὰ δάχτυλά του 
ἀκτῖνες φωτός, ποὺ 

φώτιζαν τὰ κεφάλια ὅλων τῶν 
χριστιανῶν ἐκτὸς ἀπὸ τὸ δικό 
του. Αὐτὸ τὸ ἔκανε δυὸ καὶ 
τρεῖς φορές καὶ ἔβλεπε τὸ ἴδιο.

Πίστευσε ἔτσι καὶ χωρὶς 
δισταγμό βαπτίσθηκε καὶ 
παρέμεινε γιὰ ἀρκετό καιρό 
κρυφο-χριστιανός. Κάποτε, σὲ 
μία συνάθροιση, συζητοῦσαν 
οἱ μεγιστᾶνες γιὰ τὸ τὶ εἶναι τὸ 
μεγαλύτερο στὸν κόσμο, καὶ 
ρώτησαν καὶ τὸν Ἀχμέτ. Αὐτὸς 
εἶπε τότε καὶ ὁμολόγησε ὅτι τὸ 
μεγαλύτερο ὅλων εἶναι ἡ πίστη 
τῶν χριστιανῶν  καὶ ἔλαβε ἔτσι 
τὸ μαρτυρικὸ στεφάνι, ἀφοῦ 
ἀποκεφαλίστηκε στὶς 3 Μαΐου 
τοῦ 1682.

Ὁ  ἅγιος Νεομάρτυς Ἀχμέτ



’Εκκλησία και κόσμοǍ`

μ ι ὰ  ἀ ν θ ρ ώ π ι ν η  δ η λ α δ ὴ 
ὀργάνωση, ποὺ τὴν εὔρυθμη 
λειτουργία της μποροῦνε 
ν ὰ  τ ὴ ν  ἐ ξ α σ φ α λ ί σ ο υ ν 
ἀνθρώπινες μόνο ἐνέργειες 
καὶ δραστηριότητες,  ὅσο 
καλοπροαίρετες κι᾽ ἄν εἶναι. 
Τὴν Ἐκκλησία συγκροτοῦν 
ὄχι μόνο ἄνθρωποι, ἀλλὰ 
καὶ ἄγγελοι καὶ ἡ ἴδια ἡ 
τρ ισυπόστατη  Θεότητα . 
Ἑπομένως γιὰ ποιὰ Ἐκκλησία 
ὁμιλοῦμε,  ὅταν λέμε  ὅτ ι 
αὐτὴ μάχεται, ὅτι ζεῖ, ὅτι 
ὑγιαίνει ἤ νοσεῖ, ὅτι πρέπει 
νὰ ἀναγεννηθεῖ καὶ ἄλλα 
τέτο ια ;  Ἀσφαλῶς,  ὅταν 
λέμε αὐτά, ἐννοοῦμε τὴν 
Ἱεραρχία, τὸν ἱερὸ Κλῆρο, 
τὴν ἀνθρώπινη ὀργάνωση 
τῆς Ἐκκλησίας· γιατὶ βέβαια 
ἡ Ἐκκλησία, ἀφοῦ εἶναι στὸν 
κόσμο, ζεῖ τὶς συνθῆκες τοῦ 
κόσμου. Κι᾽ὅμως δὲν παύει ἡ 
Ἐκκλησία νὰ εἶναι θεοκίνητος 
ὀργανισμός, νὰ συγκροτεῖται 
καὶ νὰ ζωογονεῖται ἀπὸ τὸ 
Ἅγιο Πνεῦμα. 

Αὐτῆς  τῆς  Ἐκκλησ ίας 
λο ιπὸν κλῆρος ε ἶναι  νὰ 
μάχεται καὶ νὰ ἀγωνίζεται, 
ἐπειδὴ αὐτὴ εἶναι ἡ ἐντολὴ τοῦ 
ἀρχηγοῦ της· «ἀγωνίζεσθε». 
Δὲν χρειάζεται νὰ ποῦμε ὅτι 
ὁ ἀγώνας τῆς Ἐκκλησίας 
εἶναι γιὰ τὸν ἄνθρωπο, γιὰ 
ὁλόκληρο τὸν ἄνθρωπο. 
Ὅλες τὶς καταστάσεις καὶ τὶς 
ἀνάγκες τῶν ἀνθρώπων ἡ 
Ἐκκλησία τὶς βλέπει ὄχι μόνο 
ὡς προβλήματα βίου, ἀλλὰ 
καὶ ὡς αἰτήματα ζωῆς· ὄχι 
μόνο ὡς βιολογικὲς ἀνάγκες 
τοῦ παρόντος, ἀλλὰ καὶ ὡς 
πνευματικὲς προεκτάσεις 
τοῦ μέλλοντος.Ἡ Ἐκκλησία 
εὐλογεῖ καὶ ἁγιάζει τὸ βίο τῶν 
ἀνθρώπων καὶ τὸν βλέπει 
πάντα κάτω ἀπὸ τὸ φῶς τῆς 
αἰωνιότητας. Ὁ Θεὸς παρέχει 
«ἡμῖν πάντα πλουσίως εἰς 

ἀπόλαυσιν», ἀλλὰ μένει σ᾽ 
ἐμᾶς νὰ πάρωμε μιὰ θέση 
ἀπέναντι στὰ ὑλικὰ ἀγαθά. 
«Ἡ ἐπιθυμία τῆς σαρκὸς καὶ 
ἡ ἐπιθυμία τῶν ὀφθαλμῶν 
καὶ ἡ ἀλαζονεία τοῦ βίου », 
καθὼς γράφει ὁ εὐαγγελιστὴς 
Ἰωάννης, κατευθύνει κυρίως 
τὸν ἄνθρωπο, κι᾽ ὅλ᾽ αὐτὰ 
βέβαια «οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ 
πατρός, ἀλλ᾽ ἐκ τοῦ κόσμου». 
Μέτρο ε ἶναι  «ἡ εὐσέβεια 
μετ᾽αὐταρκείας». Ὁ εὐσεβὴς 
εἶναι αὐτάρκης, ξέρει νὰ 
ἔχει μέτρο στὸ βίο του, κάνει 
χρήση τῶν πραγμάτων, ἀλλὰ 
ὄχι κατάχρηση, ξέρει δηλαδὴ 
νὰ θέτει ὅριο ἀνάμεσα στὸ 
ἀναγκαῖο καὶ τὸ περιττό. 
Ἡ Ἐκκλησία,  δηλαδὴ οἱ 
ἄνθρωποι ποὺ συγκροτοῦν 
τὴν Ἐκκλησία, ἔχουν μιὰ 
εὐλάβεια κι᾽ αἰσθάνονται ἕνα 
σεβασμὸ στὰ πράγματα καὶ 
τὰ ἀγαθὰ τῆς γῆς, γιατὶ ὅλ᾽ 
αὐτὰ εἶναι δῶρα τοῦ Θεοῦ. 
Αὐτὰ τὰ δῶρα εἶναι γιὰ ὅλους 
τοὺς ἀνθρώπους, γιὰ τὴν 
ὑλικὴ συντήρησή τους, γιὰ 
τὸ στηριγμὸ τοῦ σώματος, 
ποὺ εἶναι ἡ ὑλικὴ βάση τῆς 
ζωῆς σὲ τοῦτο τὸν κόσμο. 
Τὴν ἀπόλαυση τῶν ἀγαθῶν 
ὁ κόσμος τὴν ἐννοεῖ  ὡς 
πλησμονὴ καὶ κορεσμό, ἀλλὰ 
ἡ Ἐκκλησία τὴν αἰσθάνεται ὡς 
μετάληψη καὶ τὴν πλησιάζει 
μὲ εὐλάβεια κι᾽ εὐγνωμοσύνη. 
Ἡ Ἐκκλησία ἀναγνωρίζει 
τὴν ὑλικὴ ἀνάγκη, ἀλλὰ 
δὲν ἐπευλογεῖ τὸν κορεσμὸ 
καὶ  τὴν πλησμονή.  Στὴν 
Κυριακὴ Προσευχὴ ὑπάρχει 
τὸ αἴτημα πρὸς τὸ Θεό, στὸ 
ὁποῖο ἡ ἱκανοποίηση τῆς 
φυσικῆς ἀνάγκης ὁρίζεται 
στὸ ἐλάχιστο, στὸ καθημερινὸ 
δηλαδὴ ψωμί.  Πρέπει  νὰ 
τὸ ὁμολογήσουμε ὅτι  τὸ 
κήρυγμα τοῦ Εὐαγγελίου εἶναι 
ἀσκητικό.

1

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

† Διονυσίου Λ. Ψαριανοῦ,
Μητροπολίτου

Σερβίων καὶ Κοζάνης

Ἡ ζωὴ τῆς  Ἐκκλησίας 
δ ὲ ν  ε ἶ ν α ι  π ά ν τ α 
ὁρατή, καθὼς δὲν 

ἦταν στὴν ἀρχαία Ρώμη, τότε 
ποὺ ἀνάδευε ἀθέατη στ ὶς 
κατακόμβες. Πολὺ περισσότερο, 
ζ ω ὴ  τ ῆ ς  Ἐ κ κ λ η σ ί α ς  δ ὲ ν 
εἶναι ὁ βίος,  ἡ ἀνθρώπινη 
δραστηριότητα,  ἡ κοσμικὴ 
δύναμη, ὁ ὑλικὸς πλοῦτος. 
Συμβαίνει κάποτε ὅλ᾽ αὐτὰ νὰ 
συνοδεύουν τὴν παρακμὴ τῆς 
Ἐκκλησίας καὶ νὰ εἶναι ὁ θάνατός 
της, ἄν θὰ μπορούσαμε νὰ ποῦμε 
πὼς ἡ Ἐκκλησία παρακμάζει 
καὶ πεθαίνει. Συμβαίνει πάλι 
ὅλ᾽ αὐτὰ νὰ λείπουν καὶ ἡ 
Ἐκκλησία νὰ ἀκμάζει μὲ δόξα· 
ἐννοοῦμε θεία καὶ ἀληθινὴ 
δόξα. Γι᾽ αὐτὸ ἀκριβῶς πρέπει 
νὰ τὸ θεωρήσουμε πὼς εἶναι 
βλασφημία καὶ ἄρνηση τῆς 
ἴδιας τῆς Ἐκκλησίας νὰ λέμε 
« ε ὐ κ α ί ρ ω ς  ἀ κ α ί ρ ω ς »  γ ι ὰ 
κάθαρση καὶ ἀναγέννηση τῆς 
Ἐκκλησίας· γιατὶ καὶ δὲν εἶναι 
βέβαιο τὶ ἀκριβῶς ἐννοοῦμε καὶ 
πῶς τὴν ἐννοοῦμε αὐτὴ τὴν 
ἀναγέννηση. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι 
θεῖος καὶ ζωντανὸς ὀργανισμὸς 
κι᾽ ὄχι μόνο αὐτὸ ποὺ φαίνεται, 
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Δωρεὲς πρὸς τὸ Τιάλειον 
Ἐκκλησιαστικὸν Γηροκομεῖον 
Κοζάνης  «Ἅγιος Παντελεή-
μων», εἴτε χρηματικές, εἴτε σὲ 
εἴδη καὶ γεύματα, προσέφεραν 
εὐγενῶς:

α) Χρηματικές δωρεές:

u Γεώρ. Δακής 150 €, εἰς 
μνήμην πατρός του Κων/νου 
Δακῆ, Δικηγόρου. u Παρέα Δημ. 
Γκαντιᾶ 50 €, εἰς μνήμην του. 
uΑἰκ. Δεμιροπούλου καὶ παιδιά 
της 150 €, εἰς μνήμην ἀγαπητοῦ 
συζύγου καὶ πατρός των Δημη-
τρίου. u Οἰκ. Ἑλένης Κυρατσοῦ 
150 €, εἰς μνήμην ἀειμνήστου 
συζύγου καὶ πατρός Ἰωάννου. 
uΣοφία Δεληγιαννίδου 50 €, εἰς 
μνήμην προσφιλῶν γονέων καὶ 
γαμβροῦ. uΓεώρ. Τσουμῆς 100 
€, εἰς μνήμην σεβαστῶν γονέ-
ων. u Ναοὺμ Βαρδάκας 50 €, εἰς 
μνήμην θείου του Ἀποστόλου 
Σιάτρα. uΣοφία Δεληγιωργίδου 
50 €, εἰς μνήμην προσφιλῶν προ-
σώπων. u Εὐαγγελία Κική 100 
€, εἰς μνήμην Ἰωάννου Τόλιου, 
ἰατροῦ. Εὐγγελία Παλαμᾶ 100 
€, εἰς μνήμην συζύγου της Δη-
μητρίου. u  Μαρία Λούδα 100 
€, εἰς μνήμην συζύγου της Γε-
ωργίου (τριετές Μνημόσυνο). 
Ἀνώνυμοι: 50 €, 100 €, 50 €, 
300 €, 200 €, 300 €, εἰς μνήμην 
προσφιλῶν προσώπων.

Ἀπό Παραστάσεις τοῦ Σεβα-
σμιωτάτου Μητροπολίτου Σερ-
βίων καὶ Κοζάνης κ. Παύλου: u 
Ἱ.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν 
Βαθυλάκκου 100 €, διὰ τὴν 
παράστασιν τοῦ Σεβασμιωτά-
του Μητροπολίτου μας εἰς τὰ 
ἐγκαίνια τοῦ ὁμωνύμου Ἱ. Ναοῦ. 
u Ἱ.Ν.Ἁγ.Παρασκευῆς, Δ.Δ. Ἁγ. 
Παρασκευῆς 20 €, διὰ τὴν παρά-
στασιν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου 
μας εἰς τὴν Θ. Λειτουργίαν τῆς 

ἑορτῆς. u Ἱ.Ν.Κοιμήσεως Θε-
οτόκου Ροδίτου 100 €, διὰ τὴν 
παράστασιν τοῦ Σεβ. Μητροπο-
λίτου μας εἰς τὸν ἑσπερινόν τῆς 
ἑορτῆς.

β) Προσφορὰ γεύματος:

u  Σπυρ. Κανετίδης στὶς 
3/9/06, εἰς μνήμην συζύγου του 
Ἀργυρῶς, τὸ γένος Ξυνάδα 
(40νθήμερο Μνημόσυνο). u Οἰκ. 
Κέντρο ‘Λευκάδια’. uΔρίζης, εἰς 
μνήμην προσφιλῶν προσώπων. 
u Κων. Ζιάκας στὶς 15/8/06, εἰς 
μνήμην συζύγου του Μαρίας.

γ) Προσφορὰ εἰδῶν:

u Ἀθαν. Μπίσκας, σαλάτες. 
• Ἱ.Ν.Ἁγ. Γεωργίου Κοζάνης 1 
τελ. σταφύλια. u Στέλλα Μαυ-
ροματίδου, βουτήματα, καφέ. 
u Γλυκ. Πρόφτσια, εἰς μνήμην 
σεβ. πατρός της Ἀθανασίου,  
ζυμαρικά, ὄσπρια, καφέ. u Α΄ 
Σ.Σ. βρώσιμα εἴδη. u  Στέλλα 
Τσιπράλογλου, γάλα. u Φιλο-
πρόοδος Σύλλογος Χρυσαυγῆς 
750 €. u Κων. Κοκκαλιάρης, λα-
χανικά διάφορα. u Supermarket 
Μαρινόπουλος, ἐλαιόλαδο, 
ἀπορρυπαντικά. u ΔΕΗ Κοζά-
νης, λαχανικά, φροῦτα. u Στέλ. 
Κυπάρογλου, Πετρανά, γάλα. u 
Ἀνδρον. Τιμιάνη, Πτολεμαΐδα, 
διάφορα τρόφιμα καὶ χαρτικά. 
u Εὐαγ. Πατσιούρα, βουτήματα, 
καφέ. u Κ. Γκιούρας, 2 τελ. σαρ-
δέλες. u  Χαρίκλ. Ζαραφίδου, 
Ποντοκώμη, ψωμί. u Ἑλ. Κατί-
δου, κοτόπουλα. u Ἀνώνυμοι: 
φροῦτα, λαχανικά, διάφορα 
τρόφιμα καὶ εἴδη ἰματισμοῦ.

Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη  εὐχαρι
στεῖ θερμὰ τοὺς δωρητὲς καὶ 
εὔχεται τὴν παρὰ τοῦ Κυρίου 
ἀντιδωρεὰ καὶ εὐλογία.

ΔΩΡΕΕΣ

Δωρεές πρὸς τὴν  Ἱερὰ
Μητρόπολη Σερβίων καὶ Κοζάνης:

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

• Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Σερβίων καὶ Κοζάνης κ. Παῦλος, 250 €, 
στὸν Ἱερὸ Παναγίας Φανερωμένης.

• Ἱερὸς Ναὸς Παναγίας Κοζάνης 815 €.

Δωρεὲς γιὰ τὸ  Ἱερὸ Κάθισμα
Νέας Νικοπόλεως:

• Μάριος Στυλιανοῦ 2000 $ 
• Νεόφυτος Σαρηγιαννίδης 100 $
• Καλλιόπη Ροδίτη 500 $
• Οἰκ. Βασ. Παπαζαφειρόπουλου, 

Βασιλικὴ Καραλέκος, Ἀλέκος Πουλά-
κος, Ἑλένη Χουσέα, Ἔφη Μαγλάρος καὶ 
ἰατρὸς Εὐάγγελος Διακουμάκης 1500 $. 

Δωρεὲς πρὸς τὸ Γενικὸ
Φιλόπτωχο Ταμεῖο

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως:

• Ἀπὸ παράσταση τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου μας εἰς  τὸν Γάμον τοῦ 
παιδιοῦ του ὁ Ταρατσίδης  Ἰωάννης 300 
€.

• Ἀπὸ παράσταση τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου μας εἰς  τὸν Γάμον τοῦ 
παιδιοῦ του ὁ Σκαρκαλᾶς Εὐθύμιος 120 
€.

• Ἀπὸ παράσταση τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου μας εἰς  τὸν Γάμον τοῦ 
παιδιοῦ του ὁ Χιονίδης Εὐστάθιος 300 €.

• Ἀπὸ παράσταση τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου μας εἰς  τὰ  Ἐγκαίνια 
τοῦ  Ἱεροῦ Ναοῦ Μεταμορφώσεως τοῦ 
Σωτῆρος  Ἀκρινῆς, ὁ ὁμώνυμος  Ἱ. Ναὸς  
200 €. 

• Ἱ. Ν. Ἁγίων Κων/νου & Ἑλένης Κο-
ζάνης 200 €.

• Ἀσλανίδου Ἀνθούλα 70 €.
• Τσιούρα Περιστέρα 100 €.
• Κάνιστρας Νικόλαος 50 €.
• Μαμάτσιος Γεώργιος 50 €.
• Ἀνώνυμος  50 €.
• Ἀνώνυμος 30 €.



Λειτουργική Διακονία:

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σερ-
βίων καί Κοζάνης κ. Παῦλος, κατά τό 
δίμηνο Ἰουλίου – Αὐγούστου 2006, χο-
ροστάτησε, λειτούργησε ἤ ὡμίλησε εἰς 
τούς κάτωθι Ἱ. Ναούς:

v  Ἁγ. Γεωργίου Κοζάνης (1/7), Ἁγ. 
Κων/νου & Ἑλένης Κοζάνης (2/7), 
Ἁγ. Κυριακῆς Σερβίων (7/9), Παναγί-
ας Βλαχερνῶν Τετραλόφου (9/7), Ἁγ. 
Νικολάου Λιβαδεροῦ (23/7), ἐξωκλ. 
Ἁγ. Ἄννης Κοζάνης (24/7), ἐξωκλ. 
Ἁγ. Παρασκευῆς Κρόκου (25/7), Ἁγ. 
Παρασκευῆς Δ.Δ. Ἁγ. Παρασκευῆς 
(26/7), Ἁγ. Παντελεήμονος Ποντο-
κώμης (26/7), Ἁγ. Γεωργίου Νεράιδας 
τελῶντας τά ἐγκαίνια τοῦ Ἱ. Ν. (4-5/8), 
Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Βατεροῦ (5/8), Μετα-
μορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Οἰνόης (6/8), Ἁγ. Νικάνορος 
Κοζάνης (6-7/8), Ἱ. Μ. Ζιδανίου (11/8), Κοιμ. Θεοτόκου 
Ροδίτου (14/8), Ἁγ. Κων/νου & Ἑλένης Κοζάνης (20/8), 
Παναγίας Φανερωμένης Κοζάνης (22/8), Κοιμ. Θεοτό-
κου Ἐλάτης (27/8), 

v Κατά τήν περίοδον ἀπό 1ης ἕως καί 15ης Αὐγού-
στου ὁ Σεβασμιώτατος κ. Παῦλος ἐτέλεσε τόν Παρα-
κλητικόν Κανόνα τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου εἰς τούς Ἱ. 
Ναούς: Ἱ. Μ. Ζιδανίου (1/8), Ἁγ. Γεωργίου Κοζάνης (2/8), 
Ἁγ. Κων/νου & Ἑλένης Κοζάνης (7/8), Κοιμ. Θεοτόκου 
Ἁγ. Κυριακῆς (Σκούλιαρης) Βελβενδοῦ (8/8), παρεκλ. 
Προφήτου Ἠλιοῦ Ἱ. Μ. Ἁγ. Ἰλαρίωνος (9/8). 

Ἐπίσης ὁ Σεβασμιώτατος:

v ἐτέλεσε τά ἐγκαίνια τῶν Ἱ. Ναῶν: Ἁγ. Γεωργίου Νερά-
ιδας (4-5/8) & Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτήρος Ἀκρινῆς 
(23-24/8)

v ἐτέλεσε τήν ἐξόδιον ἀκολουθίαν τοῦ συν/χου Πρε-
σβυτέρου Γεωργίου Κακούλη εἰς τόν Ἱ. Ν. Κοιμήσεως 
Θεοτόκου Βελβενδοῦ (4/7), 

v  ἐτέλεσε τό ἐτήσιον Μνημόσυνον τοῦ Κων/νου Π. 
Τσαουσίδη εἰς τόν Ἱ. Ν. Παναγίας Βλαχερνῶν Τετραλό-
φου (9/7),

v εὐλόγησε τούς γάμους τῶν: α) Θεοδώρου Γ. Χαρτο-
ματσίδη & Μυρσίνης Ι. Λαμπρίδου (Ἱ. Ν. Ἁγ. Δημητρίου 
Κοζάνης, 8/7), β) Θεοδώρου Εὐστ. Χιονίδη & Μαρίας Γ. 
Πέκου (Ἱ. Ν. Ἁγ. Κων/νου & Ἑλένης Κοζάνης, 22/7), γ) 
Θωμᾶ Ἀγραφιώτου & Ἑλένης Εὐθ. Σκαρκαλᾶ (Ἱ. Ν. Ἁγ. 

Νικολάου Κοζάνης, 23/7), δ) Κων/νου Ἀν. Λαζαρίδη & 
Ζωῆς Δ. Διούφα (Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικάνορος Κοζάνης, 23/7), ε) 
Σπυρίδωνος Τουρτουρίδη & Ἠλιάνας Μπουαζί (Ἱ. Ἐξωκλ. 
Ἁγ. Τριάδος Κρόκου, 27/8).

v συλλειτούργησε κατά τήν πανήγυριν τοῦ Ἱ. Ν. τῆς 
Παναγίας Φανερωμένης Κοζάνης μετά τοῦ Σεβ. Μη-
τροπολίτου Ἀτλάντας κ. Ἀλεξίου (23/8).

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑ

Ὁ Σεβασμιώτατος κ. Παῦλος:

v ἐπεσκέφθη τάς κατασκηνώσεις τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱ. Μη-
τροπόλεως εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ἁγίας Τριάδος Βελβενδοῦ 
(12/7),

v  συμμετεῖχεν εἰς τάς πανηγυρικάς - λατρευτικάς 
ἐκδηλώσεις εἰς τό ἱ. κοινόβιον τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ 
Ἁγιορείτου εἰς Πεντάλοφον Γουμενίσσης (13-14/7),

v  παρέστη εἰς τάς πανηγυρικάς - λατρευτικάς 
ἐκδηλώσεις ἐπί τῷ ἑορτασμῷ τῶν «1000 χρόνων 
βυζαντινῆς παρουσίας στήν Πρέσπα» εἰς τόν Ἅγιον Γερ-
μανόν Πρεσπῶν, παρουσίᾳ τοῦ Μακαρ. Ἀρχιεπισκόπου 
Ἀθηνῶν & πάσης Ἑλλάδος κ. Χριστοδούλου (14-16/7),

v  συλλειτούργησε μετά τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου 
Ἐλασσῶνος κ. Βασιλείου εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ν. 
τῆς Ἁγίας Μαρίνης Σαρανταπόρου (17/7),

v συμμετεῖχε εἰς τό πανηγ. Ἀρχιερατικό συλλείτουργο 
ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Βεροί-
ας κ. Παντελεήμονος, εἰς Βέροιαν (27/7),
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Ὁ μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Χριστό-
δουλος καί ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σερβίων καί Κοζάνης κ. Παῦλος ἐν 
μέσω τῶν ἱερέων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
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v ἐτέλεσε Θ. Λειτουργία εἰς τό  ἐγκαταλελειμμένο 
χωρίον Δίγελα Καλαβρύτων (30/7), 

v  ἐδέχθη εἰς τό Μητροπολιτ ικόν Γραφεῖον τάς 
ἐπισκέψεις: τῆς Ἐξοχωτάτου Ὑπουργοῦ Ἐθνικῆς Παι-
δείας & Θρησκευμάτων Κας Μαριέττας Γιαννάκου (2/8), 
τοῦ Ἐλλογιμ. Καθηγητοῦ τοῦ Παν/μίου Ἀθηνῶν κ. Παντ. 
Β. Πάσχου, τοῦ ἐκ Λευκοπηγῆς ὁρμωμένου (17/8),

v συλλειτούργησε μετά τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κα-
στορίας κ. Σεραφείμ κατά τήν Ἱ. Ἀγρυπνίαν εἰς τήν Ἱ. 
Μονήν Παναγίας Μαυριωτίσσης Καστορίας (3/8),

v παρηκολούθησε τήν τελετήν παράδοσης - παραλαβῆς 
τῆς Διοικήσεως τοῦ Ἀεροπορικοῦ Ἀποσπάσματος Κο-
ζάνης (11/8),

v παρηκολούθησε τήν ἔναρξιν τῆς 2ας Πανελ. Συνα-
ντήσεως Ποντιακῆς Νεολαίας εἰς τό Ἀμφιθέατρον τοῦ 
ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (18/8),

v παρέστη εἰς τελετήν ὁρκωμοσίας νεοσυλλέκτων εἰς 
τό Στρατόπεδον Μαυροδενδρίου (19/8),

v ἐπεσκέφθη τήν Ἱ. Μ. τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου Σιάπκας 
Σερβίων (20/8),

v  παρέστη εἰς τάς πανηγυρικάς – λατρευτικάς 
ἐκδηλώσεις τοῦ Ἱ. Ν. Τιμίου Προδρόμου Ξάνθης, 
παρουσίᾳ τοῦ Μακαρ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν & πάσης 
Ἑλλάδος κ. Χριστοδούλου (28-29/8).

v Ἐπίσης, ὁ Σεβασμιώτατος κ. Παῦλος συμμετεῖχεν 
εἰς τήν τελευταίαν Συνεδρίαν τῆς 149ης Συνοδικῆς Πε-
ριόδου τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου (30-31/8).

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟ  ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ
ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΟ ΕΙΣ  ΤΟ  ΒΕΛΒΕΝΔΟ 

Μέ ἰδιαίτερη λαμπρότητα ἑορτάστηκεν ἡ Κοίμησις 
τῆς Θεοτόκου εἰς τό Βελβενδό. Εἰς τόν ὁμώνυμον Ἱ. 

Ναόν ἐτελέσθη Πανηγυρικό Ἀρχιερατικό Συλ-
λείτουργο προεξάρχοντος, συμφώνως μέ τό ἔθος 

τῶν τελευταίων ἐτῶν, τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Περ-
γάμου κ. Ἰωάννου καί συλλειτουργοῦντος τοῦ Σεβ. 
Μητροπολίτου μας κ. Παύλου. Ἀκολούθησεν ἡ πάν-
δημος λιτάνευσις τῆς Ἱ. Εἰκόνος ἀνά τάς ὁδούς τῆς 
κωμοπόλεως.

v Ἐπίσης, οἱ ὡς ἄνω Ἀρχιερεῖς συλλειτούργησαν, 
διά μίαν ἀκόμη φοράν, καί εἰς τόν Ἱ. Ν. Ἁγίου Νικολάου 
Καταφυγίου, γενέτειρα τοῦ Σεβασμιωτάτου κ. Ἰωάννου 
(13/8).

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  2006

Λειτουργική Διακονία:

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σερβίων καί 
Κοζάνης κ. Παῦλος, κατά τό μῆνα Σεπτέμβριον 2006, 
χοροστάτησε, λειτούργησε ἤ ὁμίλησε εἰς τούς κάτωθι 
Ἱ. Ναούς:

v  ἐξωκλ. Ζωοδώχου Πηγῆς Ρυμνίου τελώντας καί 
θυρανοίξια (2/9), Ἁγ. Χαραλάμπους ὁμωνύμου Δ.Δ. (3/9), 
Ἱ. Μονῆς Γενεσίου τῆς Θεοτόκου Ζιδανίου (7/9 & 20/9), 
Ἁγ. Γεωργίου Σιδερῶν (17/9), Ἁγ. Γεωργίου Ἀργίλου 
(23/9), Ἁγ. Ἀθανασίου Τρανοβάλτου (24/9). 

Ἐπίσης ὁ Σεβασμιώτατος:

v  ἐτέλεσε τά ἐγκαίνια τοῦ Ἱ. Ν. Παμμεγίστων 
Ταξιαρχῶν Βαθυλάκκου (9 - 10/9),
v κατά τήν ἑορτήν τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ 
συλλειτούργησε μετά τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου 
Μελόης κ. Φιλοθέου εἰς τόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Κων/νου & 
Ἑλένης Κοζάνης (13-14/9),
v ἐτέλεσε ἀρτοκλασίαν κατά τήν Θ. Λειτουργίαν πρός 
τιμήν τῶν μελῶν τοῦ Συνδ. Ἐφέδρων Ἀξ/κων Κοζάνης 
εἰς τόν Ἱ. Καθεδρικόν Ναόν τοῦ Ἁγ. Νικολάου (15/9),
v ἐτέλεσε τόν ἁγιασμόν τῶν ἐγκαινίων τοῦ Δημαρχείου 
Ἑλλησπόντου εἰς τήν Κοιλάδαν, παρουσίᾳ τῆς Ἐξοχ. 
Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν Κας Ντόρας Μπακογιάννη (8/9),
v  ἐτέλεσε τόν ἁγιασμόν ἐπί τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου 
σχολικοῦ ἔτους εἰς τά Σχολεῖα: 2ο & 3ο Ἐν. Λύκειο 
Κοζάνης, Λύκειο Σερβίων, Γυμνάσιο & Λύκειο 
Βελβενδοῦ καθώς καί Γυμνάσιο Λιβαδεροῦ (11/9),
v  ἐτέλεσε τόν ἁγιασμόν ἐγκαινίων: τῆς Ἐκθέσεως 
τῆς Τροχαίας Κοζάνης (20/9)  καί  τῆς 22ας 
Ἐμποροβιοτεχνικῆς καί Γεωργικῆς Ἐκθέσεως εἰς τά 
Κοῖλα (22/9),
v ἐτέλεσε τούς ἁγιασμούς ἐγκαινίων τῶν ἐκλογικῶν 
καταστημάτων τῶν: ὑποψ. Δημάρχου Κοζάνης κ. Παρ. 
Κουκουλόπουλου (25/9) καί ὑποψ. Νομαρχῶν Κοζάνης 
κ.κ. Ἰορδ. Ἀνδρεάδη & Ἰω. Ἀποστολίδη (27/9).
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ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑ

Ὁ Σεβασμιώτατος κ. Παῦλος:

v  παρέστη εἰς τήν ἐκδήλωσιν τοῦ “Tennis Club” 
Κοζάνης εἰς τό Δᾶσος Κουρί (2/9),
v  ἐδέχθη εἰς τό Μητροπολιτικόν Γραφεῖον τάς 
ἐθιμοτυπικάς ἐπισκέψεις τῶν συνδυασμῶν: ὑποψ. 
Δημάρχου Κοζάνης κ. Ἄννας Νανοπούλου (5/9), ὑποψ. 
Νομαρχῶν κ.κ. Ἰορδ. Ἀνδρεάδη (11/9) & Γ. Δακῆ (29/9), 
v συλλειτούργησε μετά τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κίτρους 
κ. Ἀγαθονίκου εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ν. Γενεσίου τῆς 
Θεοτόκου –Παντανάσσης Κατερίνης (8/9),
v  προήδρευσε τῶν Δ.Σ. τῶν Ἱδρυμάτων: Τιαλείου 
Ἐκκλ. Γηροκομείου καί Σωκρ. Μπλιουρείου (11/9), Χ.Ε.Ν. 
(19/9) καθώς καί τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου (27/9),
v  προήδρευσε τῆς Ἱερατικῆς Συνάξεως τῶν 
Ἐφημερίων τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως εἰς τόν Ἱ. 
Ν. Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Βατεροῦ (19/9),
v παρηκολούθησεν: τήν παρουσίασιν τοῦ βιβλίου «Ὁ 
Κώδιξ τῆς Ἐπισκοπῆς Σερβίων & Κοζάνης τῶν ἐτῶν 
1849-1868» τῆς κ. Βασιλικῆς Διάφα – Καμπουρίδου εἰς 
Κοζάνην (17/9) & τήν ἐκδήλωσιν τοῦ Παραρτήματος 
Κοζάνης τῆς Ἑλληνικῆς Ἀντικαρκινικῆς Ἐταιρίας (20/9),
v παρηκολούθησεν εἰς τήν Ἔδεσσαν τήν Διημερίδαν 
ἀφιερωμένην εἰς τήν μνήμην τοῦ Μητροπολίτου 
Ἐδέσσης κυροῦ Παντελεήμονος Παπαγεωργίου (23/9),

Ἀναστήλωση καὶ ἀποκατάσταση
τοῦ ἐπισκοπείου Κοζάνης

Ἐπὶ τῇ ἐνάρξει τῶν ἐργασιῶν τῆς ἀνακαίνισης 
καὶ ἀποκατάστασης τοῦ Ἐπισκοπείου Κοζάνης, 
ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σερβίων καὶ 
Κοζάνης κ. Παῦλος ἐτέλεσε Ἁγιασμό, στὶς 14 
Σεπτεμβρίου. Ὁ Σεβασμιώτατος δὲν ἔκρυψε τὴ 
χαρὰ καὶ τὴ συγκίνησή του γιὰ τὴν ἔναρξη τῶν 
ἐργασιῶν τῆς ἀποκατάστασης τοῦ ἱστορικοῦ 
κτίσματος, ἀφοῦ ὅπως εἶπε «γιὰ μένα ἦταν καὶ 
εἶναι ὄνειρο ζωῆς». 

Τὸ Ἐπισκοπεῖο κτίστηκε τὸ 1742 καὶ ἡ τελική 
του μορφὴ θὰ ἀπεικονίζει τὶς τρεῖς σημαντικὲς 
ἐποχὲς τοῦ κτίσματος. Τὸ 1742, ποὺ κτίστηκε, 
τὸ 1835, ποὺ ὑπέστη πολλὲς μετατροπές καὶ τὸ 
1952, ποὺ ὁ τότε Μητροπολίτης Κωνστάντιος τὸ 
ἄλλαξε ριζικά. Ἡ ἀνακαίνιση θὰ γίνει μὲ ἀπόλυτο 
σεβασμὸ στὴν ἀρχιτεκτονικὴ καὶ στὶς ὁδηγίες 
τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ὑπηρεσίας. «Οἱ ὁδηγίες 
τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ὑπηρεσίας θὰ τηροῦνται 
αὐστηρά. Δὲν πρόκειται νὰ βιάσω κανέναν», 
τόνισε ὁ Σεβασμιώτατος.

Ὁ προϋπολογισμὸς τοῦ ἔργου ἀνέρχεται σὲ 
1 ἑκατ. Εὐρώ, ἐκ τῶν ὁποίων 500.000 κατέβαλε ἡ 
Περιφέρεια Δυτικῆς Μακεδονίας. Ἡ Νομαρχιακὴ 
Αὐτοδιοίκηση συνέβαλε μὲ τὸ ποσὸ τῶν 150.000 
εὐρώ ἀπὸ τὸν Τοπικὸ Πόρο, προκειμένου νὰ 
γίνουν οἱ μελέτες ἀποκατάστασης.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σερβίων καὶ 
Κοζάνης κ. Παῦλος, ὅπως κάθε χρόνο, τέλεσε τὴν 
ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ ἐπὶ τῇ ἐνάρξει τῶν μαθημάτων 
τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς σὲ σχολεῖα τῆς πόλεως τῆς 
Κοζάνης, ἀλλὰ καὶ τῆς ἐπαρχίας. Ἀνάμεσα σ' αὐτὰ καὶ 
στὸ γυμνάσιο Λιβαδεροῦ, στὸ ὁποῖο γιὰ πρώτη φορὰ 
στὰ τριάντα χρόνια λειτουργίας του τελεῖ τὸν ἁγιασμό 
μητροπολίτης. Ὁ Σεβασμιώτατος  Μητροπολίτης μας 
εὐχήθηκε καλὴ καὶ δημιουργικὴ χρονιὰ σ' ὅλους τοὺς 
μαθητές καὶ τοὺς καθηγητές. Συνομίλησε μὲ τοὺς 
μαθητὲς τῆς πρώτης τάξης καὶ τοὺς καλωσόρισε στὸ 
νέο τους σχολικὸ περιβάλλον καὶ τοὺς διαβεβαίωσε 
ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι καὶ θὰ εἶναι πάντα κοντά στὴ 
μαθητιῶσα νεολαία.  

Ἁγιασμός στὰ σχολεῖα


