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ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Ζοῦμε καί  πορευόμε -
θα, ἀγαπητοί πατέρες, 

ἐντιμότατοι ἄρχοντες καί λαέ 
τοῦ Θεοῦ πεφιλημένε, σέ μία 
ἐποχή ἀντιφατική. Ἐνῶ οἱ δι-
άφοροι Διεθνεῖς Ὀργανισμοί 
ὁμιλοῦν κατά κόρον περί εἰρήνης 
καί συμφιλιώσεως τῶν λαῶν, πε-
ρί κοινωνικῆς δικαιοσύνης καί 
ἴσης κατανομῆς τοῦ εἰσοδήματος, 
τήν ἴδια στιγμή αὐτοί οἱ ἴδιοι δι-
εξάγουν πολέμους μέ ποταμούς 
αἱμάτων καί ἑκατόμβες θυμά-
των. Ζοῦμε σέ μία ἐποχή θέσεων 
καί ἀντιθέσεων, ἀπαξιωτική τοῦ 
ἀνθρώπου ὡς εἰκόνας τοῦ Θεοῦ! 
Καί ἐνῶ γέμισαν τίς ἡμέρες τοῦ 
χρόνου μέ παγκόσμιες ἡμέρες 
ἀφιερωμένες σέ κάτι, ὅπως στά 
παιδιά, στήν τρίτη ἡλικία, στό 
περιβάλλον καί τά τοιαῦτα, ὅλα 
αὐτά μένουν στό γράμμα χω-
ρίς ἀνταπόκριση, χωρίς καμμία 

προσπάθεια, χωρίς κανένα θετι-
κό ἀποτέλεσμα! Ὅλα ἀρχίζουν 
καί τελειώνουν στίς διακηρύ-
ξεις, σέ μελλοντολογίες καί στά 
ἀμέτρητα «ΘΑ». Ἡ ἀδικία συ-
νεχίζεται, τά ἐμπάργκο πληθαί-
νουν, οἱ φτωχοί γίνονται φτωχό-
τεροι, οἱ πλούσιοι πλουσιότεροι, 
ἐνῶ τά παιδιά στόν τρίτο κόσμο 
πεθαίνουν καθημερινά ὁλοένα 
καί περισσότερα.

Καί ὁ κάθε καλοπροαίρετος 
ἄνθρωπος θά διερωτᾶται βα-
σανιστικά: ΓΙΑΤΙ; Μία εἶναι ἡ 
ἀπάντηση καί εἶναι ἁπλή! Διότι 
ἐξέλιπε ἡ ἀνθρωπιά, ἐξέλιπε ἡ 
εὐγένεια τῆς ψυχῆς, ἐξέλιπε ἡ 
καθαρή καί εὐαίσθητη καρδιά 
ἀπό τόν σημερινό ἄνθρωπο, τόν 
λάτρη τῆς ὕλης, τῆς σάρκας καί 
τῆς εὐδαιμονίας! Τόν ἄνθρωπο, 
ὁ ὁποῖος λατρεύει τήν κτίση καί 
ὄχι τόν κτίσαντα, δηλαδή τόν Θεό 

Ἄς ἀκολουθήσουμε τὸν 
Λόγο, ἄς ζητήσουμε 

τὴν ἀνάπαυση ποὺ μᾶς πα-
ρέχει, κι᾽ ἄς ἀπορρίψουμε 
ὅ,τι ἔχουμε ἀπ᾽ ἐδῶ. Ἄς 
ἀποκτήσουμε ἀπὸ τὰ γήι-
να μόνον ὅσα εἶναι καλά, ἄς 
κερδίσουμε τὶς ψυχές μας μὲ 
τὶς ἐλεημοσύνες, ἄς δώσουμε 
ἀπὸ τὰ ὑπάρχοντά μας στοὺς 
πτωχούς, γιὰ νὰ γίνουμε 
πλούσιοι σὲ οὐράνια ἀγαθά. 
Δῶσε μερίδιο καὶ στὴν ψυχὴ 
καὶ ὄχι μόνο στὴ σάρκα. 
Δῶσε μερίδιο καὶ στὸ Θεὸ 
καὶ ὄχι μόνο στὸν κόσμο. 
Δῶσε λίγο σ᾽ Ἐκεῖνον ὁ 
ὁποῖος σοῦ ἔχει χαρίσει τὸ 
πολύ. Δῶσε καὶ τὰ πάντα σ᾽ 
Ἐκεῖνον ὁ ὁποῖος σοῦ ἔχει 
χαρίσει τὰ πάντα. Ποτὲ δὲν 
θὰ ξεπεράσεις τὴν γενναιο-
δωρία τοῦ Θεοῦ, ἀκόμη καὶ 
ἄν χαρίσεις ὅλα τὰ ὑπάρχοντά 
σου, καὶ ἄν σ᾽ αὐτὰ προσθέ-
σεις καὶ τὸν ἴδιο τὸν ἑαυτό 
σου. Διότι καὶ τὸ νὰ δώσεις 
ἀκόμη καὶ τὸν ἑαυτό σου 
στὸ Θεό ἰσοδυναμεῖ μὲ τὸ νὰ 
παίρνεις. Ὅσα καὶ ἄν προ-
σφέρεις, ἐκεῖνα τὰ ὁποῖα 
ὑπολείπονται εἶναι περισσό-
τερα» (Γρηγόριος Θεολόγος). 

του! Ἐκεῖνον, ὁ Ὁποῖος κατέβηκε 
ἀπό τόν οὐρανό, ἔγινε ἄνθρωπος, 
πῆρε ὅλη τήν ἀνθρώπινη φύση, 
παρ’ ἐκτός τῆς ἁμαρτίας, καί πε-
ριώδευε χωριά καί πόλεις προ-
σφέροντας στούς ἀνθρώπους 
ἀγάπη, ἀνθρωπιά, δικαιοσύνη, 

ΠΑΥΛΟΣ
ΕΛΕ�Ω ΘΕΟΥ ΜΗΤPΟΠΟΛΙΤΗΣ

ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ ΜΗΤPΟΠΟΛΕΩΣ  
ΣΕPΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΑΝΟ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

Πρός τούς Πανοσιολογιωτάτους, αἰδεσιμολογιωτάτους καί 
αἰδεσιμωτάτους ἐφημερίους, τά ἐντιμότατα ἐκκλησιαστικά συμβού-
λια καί τόν φιλόχριστο καί φιλόθεο λαό τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητρο-
πόλεως.

«Μακάριοι οἱ ἐλεήμονες, ὅτι αὐτοί ἐλεηθήσονται»
    (Ματθ. 4,7)

Συνέχεια στὴ σελ. �

Ἔρανος  Ἀγάπης Περιφέρεια, Κυριακὴ 17 Δεκεμβρίου Κοζάνη,  Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου



Ὁ Θεὸς λοιπὸν σύμφωνα μὲ 
τὸ ἐδάφιον αὐτὸ τῆς Καινῆς 

Δ ιαθήκης ,  ἀγαπᾶ ἐκε ῖνον  τὸν 
ἄνθρωπο ποὺ δίνει μὲ προθυμία καὶ 
χαρούμενο πρόσωπο. Καὶ τὶ εἶναι 
ἐκεῖνο ποὺ μπορεῖ νὰ προσφέρει κά-
ποιος στὸν συνάνθρωπό του; Εἶναι 
ἡ ἔμπρακτη ἐκδήλωση τῆς ἀγάπης, 
σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὸ σῶμα καὶ τὴν ψυχὴ 
κάθε ἀνθρώπου.

Ἡ  Χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ ὴ  Ὀ ρ θ ό δ ο ξ η  
Ἐκκλησία δὲν μονοπωλεῖ τὴν ἄσκηση 
τῆς ἀγάπης, ἀντίθετα ἐμπνέει καὶ 
κινητοποιεῖ τὴν καλωσύνη ποὺ βρί-

σκεται ἔμφυτη στὸν κάθε ἄνθρωπο 
καὶ τοῦ δίνει εὐκαιρίες νὰ κάνει τὸ 
καλό.

Γιατὶ ὅλοι οἱ ἄνθρωποι στὸ βάθος 
τῆς ψυχῆς μας εἴμαστε ἄνθρωποι τῆς 
καλωσύνης. Σὲ κάποια γωνιὰ τῆς 
ψυχῆς μας, τὴν πιὸ καθαρή, ὑπάρχει 
ὁ σπόρος τοῦ καλοῦ.

Ὁ καλὸς ἑαυτός μας λοιπὸν 
ζητάει ἀφορμὲς γιὰ νὰ ἐκδηλωθεῖ 

ἔμπρακτα στὴ ζωή.  Καὶ  δὲν 
εἶναι μόνο τὰ ὑλικὰ ἀγαθὰ ποὺ 
μποροῦμε νὰ παρέχουμε στὸ συ-
νάνθρωπό μας, εἶναι ἡ ἠθικὴ συ-
μπαράσταση, ἡ καλὴ κουβέντα, 
ἡ τόνωσή του σὲ μιὰ ἀποτυχία, ἡ 
παρηγοριὰ στὴ λύπη του, ἡ βο-
ήθεια στὶς δύσκολες στιγμὲς τῆς 
ζωῆς του.

Γι᾽ αὐτὸ λοιπὸν ἡ φιλανθρωπία 
πρέπει νὰ πάρει ἕνα πλατύτερο πε-
ριεχόμενο. Καὶ φιλάνθρωπος εἶναι 
ὁ ἄνθρωπος ποὺ κάνει «καλὰ» 
στὴ ζωή του, ποὺ δὲν ὑπολογίζει 
χρόνο, χρῆμα, κούραση, ταλαι-
πωρία, προσπάθεια καὶ πολλὲς 
φορὲς ξενύχτι γιὰ ἀσθενεῖς καὶ τα-
λαιπωρημένους ἀνθρώπους.

Τότε πραγματικὰ θὰ μιλήσει ἡ 
ἀγάπη στὴν ψυχή του. Ἡ ἀγάπη, 
ἡ ὁποία εἶναι μιὰ δύναμη ἰσχυρή, 
ποὺ δίνει λύσεις στὰ καθημερινὰ 
κ α ὶ  ἀ ν θ ρ ώ π ι ν α  π ρ ο β λ ή μ α -
τα. Εἶναι τὸ κλειδὶ ποὺ ἀνοίγει 
ὅλες τὶς πόρτες τῆς ἀνθρώπινης 
συμπεριφορᾶς. Εἶναι ἔκφραση 
θυσίας. Δὲν εἶναι τὸ ἅπλωμα 
τοῦ χεριοῦ, ἀλλὰ τὸ δόσιμο τῆς 
καρδιᾶς, εἶναι τὸ τραγούδι τοῦ 
παραδείσου. Θὰ μιλήσει στὴν 

ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου μόνον ὅταν τὸν 
βοηθήσουμε νὰ ἐπιλύσει προβλήμα-
τα τῆς καθημερινῆς του ζωῆς.

Αὐτὲς οἱ βασικὲς ἀνθρώπινες 
ἀνάγκες εἶναι ἀναφαίρετο δικαί-
ωμα κάθε ἀνθρώπου. Αὐτὰ τὰ 
ἀνθρώπινα δικαιώματα,  ὅπως 
ἐ ρ γ α σ ί α ,  ἰ α τ ρ ο φ α ρ μ α κ ε υ τ ι κ ὴ 
π ε ρ ί θ α λ ψ η ,  σ τ έ γ η ,  δ ι α τ ρ ο φ ή , 
ἐ ν δ υ μ α σ ί α ,  ἀ ν α φ έ ρ ο ν τ α ι  κ α ὶ 
στὰ ἱερὰ Εὐαγγέλια καὶ ἐκεῖ ἔχει 
τὶς ρίζες της ἡ σημερινὴ καρπο-
φορία τῶν διεθνῶν ὀργανισμῶν 
ποὺ ἐπιβάλλουν τὴν παγκόσμια 
ἀναγνώρισή τους. Γιὰ τὴν κάλυψη 
αὐτῶν τῶν βασικῶν ἀνθρωπίνων 
ἀναγκῶν ὑπάρχουν σήμερα πολλὲς 
δυνατότητες, ἀρκεῖ ὅλοι, ὀργανισμοί, 
σύλλογοι, σωματεῖα, Ἐκκλησία νὰ 
δραστηριοποιοῦνται καὶ νὰ μὴν μέ-
νουν μόνον στὴν ἀναγνώριση καὶ 
τὴν ὕπαρξη αὐτῶν τῶν ἀναγκῶν, 
ποὺ πολλὲς ἀπὸ αὐτὲς τὶς ἀνάγκες 
εἶναι ἐπείγουσες καὶ δὲν παίρνουν 
ἀναβολή.

Ὅμως, οἱ ἄνθρωποι ποὺ ἀσκοῦμε 
φιλανθρωπία πρέπει νὰ εἴμαστε 
ἰδιαίτερα προσεκτικοὶ. Ἡ τυχὸν ὑλικὴ 
προσφορὰ καὶ πολὺ σημαντικὴ κι ἄν 
εἶναι δὲν πρέπει μὲ κανέναν τρόπο 
νὰ μειώσει τὴν προσωπικότητα τοῦ 
βοηθουμένου, γι᾽αὐτὸ πρέπει νὰ γί-
νεται μὲ τὸν κατάλληλο τρόπο, στὸν 
κατάλληλο χρόνο καὶ ἀπὸ τὸ κατάλ-
ληλο πρόσωπο.

Χρειάζεται δύναμη γιὰ νὰ ξε-
φύγουμε ἀπὸ τὴν παγίδα ποὺ μᾶς 
στήνουν κάθε τόσο ἡ νοοτροπία τοῦ 
κόσμου καὶ τὸ ἁπλωμένο χέρι τῆς 
κραυγάζουσας δυστυχίας.

Ποῦ πῆγε ἡ εὐλογημένη βραδύ-
τητα τῆς ζωῆς μας, ποὺ μᾶς ἄφηνε 
νὰ σκεφτοῦμε, νὰ προσευχηθοῦμε, 
νὰ ἀγαπᾶμε τοὺς ἀνθρώπους καὶ 
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τὰ δημιουργήματα τοῦ Θεοῦ; Τὴν 
ἔφαγε ἡ ταχύτητα τῆς τεχνολο-
γίας ποὺ συνεχῶς μεγαλώνει καὶ 
ποὺ ἐξαρτήματά της καταντήσαμε 
ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι.

Σπουδαῖο μάθημα ὅμως παίρ-
νουμε ὅλοι μας ἀπὸ ἕνα ἀγοράκι 
ποὺ ὁ πατέρας του τοῦ ἔδωσε 
50 λεπτά καὶ τοῦ εἶπε νὰ τὰ χρη-
σιμοποιήσει ὅπως αὐτὸ ἤθελε. 
Ἀργότερα ὅταν ὁ πατέρας του 
τὸ ρώτησε πῶς τὰ χρησιμοποί-
ησε, τὸ ἀγοράκι τοῦ εἶπε ὅτι τὰ 
ἔδωσε σὲ ἕναν φτωχὸ ἄνθρωπο 
ποὺ ἔμοιαζε πολὺ πεινασμένος. Ὁ 
πατέρας τοῦ ἀπάντησε ὅτι αὐτὸ 
ἦταν ἀνοησία γιατὶ δὲν θὰ τοῦ 
τὰ ἐπιστρέψει ποτέ. Καὶ ὅταν τὸ 
ἀγοράκι εἶπε ὅτι στὴν Καινὴ Δια-
θήκη λέει ὅτι οἱ ἄνθρωποι ποὺ δί-
νουν στοὺς φτωχοὺς δανείζουν 
στὸ Θεό, ὁ πατέρας του ἦταν τόσο 
εὐχαριστημένος μὲ τὴν ἀπάντηση, 
ποὺ τοῦ ἔδωσε 50 λεπτὰ ἀκόμα. 
–Βλέπεις; εἶπε ὁ γυιός του. Στὸ 
εἶπα ὅτι θὰ τὰ πάρω πίσω, μόνο 
δὲν φαντάστηκα ὅτι θὰ τὰ ἔπαιρνα 
τόσο σύντομα!

Καὶ μία ἐπισήμανση: Ἡ φιλαν-
θρωπία πολλὲς φορὲς ἀποτελεῖ 
προσωπεῖο τῶν αἱρετικῶν. Ὁ πιὸ 
ἀποδοτικὸς τρόπος γιὰ νὰ κερδί-
σουν ὀπαδούς εἶναι ἕνα προσωπεῖο 
– μία μάσκα. Ἔχουν γλυκύτατους 
τρόπους καὶ προσποιοῦνται ὅτι 
συμμετέχουν στὰ προβλήματα τῶν 
ἀνθρώπων μὲ ἀπώτερο σκοπὸ νὰ 
κερδίσουν ὀπαδούς. Ἐξαγοράζουν 
ψυχὲς καὶ συνειδήσεις.

Ὅμως παρ᾽ ὅλες τὶς δυσκο-
λίες καὶ  τὰ προβλήματα ποὺ 
ἀντιμετωπίζουν ὑπάρχουν καὶ 
σήμερα καὶ ἄνδρες καὶ γυναῖκες 
ποὺ ἐθελοντικὰ προσφέρουν τὶς 
ὑπηρεσίες τους στὸ κοινωνικὸ 
σύνολο χωρὶς ἀνταμοιβή. Εἶναι 
οἱ ἄνθρωποι οἱ ὁποῖοι ζοῦν τὴν 
ἀγάπη πρὸς τὸν πλησίον, βάζο-
ντας σὲ δεύτερη μοῖρα τὴν ἀγάπη 
πρὸς τὸν ἑαυτό τους.

ἐλεημοσύνη, κυρίως δέ καί πρω-
τίστως τούς ἔδειχνε τό δρόμο 
γιά τήν «μέλλουσαν πόλιν», τόν 
ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΝ! Αὐτῆς τῆς πορεί-
ας συνεχιστής εἶναι ἡ Ἁγία μας 
Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία. Ἐπί δύο 
χιλιάδες χρόνια, ἐν μέσῳ παγί-
δων πολλῶν καί διωγμῶν. Συνεχι-
στής τῆς διδαχῆς τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς 
πίστεώς μας καί ἱδρυτοῦ Αὐτῆς, 
τοῦ παθόντος καί ἀναστάντος 
Ἰησοῦ, μέ τό πολύπλευρο ἔργο 
Της καί κυρίως μέ τό ἔργο Της 
τό ἁγιαστικό, τό λειτουργικό καί 
τό κατηχητικό. Ἀλλά καί τό κοι-
νωνικό καί φιλανθρωπικό! Δε-
κάδες δεκάδων τά φιλανθρωπικά 
ἱδρύματα σέ ὁλόκληρη τή χώρα 
μας, τά συσσίτια, τά καθημερι-
νά βοηθήματα, οἱ ὑποτροφίες, τά 
φάρμακα, τά ἐνοίκια 
καί πολλά ἀκόμη! Στήν 
Ἱερά Μητρόπολή μας τό 
«Τιάλειο Γηροκομεῖο» 
μέ τούς πεντήκοντα τρο-
φίμους ἀδελφούς μας, οἱ 
ὑποτροφίες, ἡ πλούσια  
φιλανθρωπία καί πολλά 
ἀκόμη πρός ἀνακούφιση 
τῶν πασχόντων, ἀλλά καί ἐκείνων 
πού βρίσκουν ὡς τελευταία ἐλπίδα 
τήν πόρτα τῆς Ἱερᾶς Μητρόπολε-
ώς μας.

«Ἔχει πολλά ἡ Ἐκκλησία» λέ-
γουν συνεχῶς κάποιοι, μέσω τῶν 
ἐφημερίδων καί τῶν τηλεοράσε-
ων, «γιατί δέν δίνει;» Καί ἐμεῖς 
τούς ἀπαντοῦμε τίμια, θαρραλέα 
καί εἰλικρινά: Ἐλάτε, κύριοι καί 
κυρίες, νά μᾶς ἐλέγξετε, νά καθί-
σετε ἱκανό χρονικό διάστημα στό 
λογιστικό γραφεῖο καί θά πάρετε 
τήν ἀπάντηση! Ἀλλά καί ἐσεῖς οἱ 
ἴδιοι ξεύρετε ὅτι αὐτά τά ὁποῖα 
λέτε στεροῦνται ἀληθείας, ὡστόσο 
ἐξακολουθεῖτε καί τά λέτε, γιατί 
δυστυχῶς μία μερίδα τοῦ λαοῦ 
μας ἀβασάνιστα σᾶς πιστεύει!

Ὁ Θεός νά ἀναπαύει τόν Γεώρ-
γιο Τιάλιο, καί ὅλους ἐκείνους, οἱ 

ὁποῖοι ἔκτισαν μέ τίς δωρεές τους 
τό Γηροκομεῖο μας καί βρίσκουν 
ἀνακούφιση τόσοι ἀδελφοί μας, 
ἀλλά καί ἐργάζονται ἀρκετοί. Νά 
ἀναπαύει τόν Σωκράτη Μπλιού-
ρα, ἀπό τήν προσφορά τοῦ ὁποίου 
μπορεῖ ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας νά 
ἀνταποκρίνεται στό φιλανθρωπι-
κό καί κοινωνικό της ἔργο, καθώς 
καί τούς Κωνσταντίνο, Θεόδωρο 
καί Δημήτριο Γκέρτσο, ἤδη στούς 
οὐρανούς ἀναπαυόμενους, οἱ 
ὁποῖοι ἐδώρησαν γενναίως πρός 
τήν Ἱερά Μητρόπολή μας, εἰς μνή-
μην τῶν γονέων τους Ἀθανασίου 
καί Ἄννης.

Ὡσαύτως ὁ Θεός νά ἔχει ἐν 
ὑγείᾳ καί ἁγιασμῷ ψυχῆς ὅλους 
ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι ἀπό τό περίσ-
σευμα, ἤ καί τό ὑστέρημά τους 

μᾶς ἐνισχύουν.
Ἀδελφοί, τό ρηθέν «ὁ 

ἐλεῶν πτωχόν δανείζει 
Θεῷ», μήν τό ξεχνᾶτε! 
Ἔρχονται Χριστούγεννα 
καί ὅλοι ἔχουν δικαίωμα 
γιά κάτι περισσότερο στήν 
ἔνδυσή τους καί στό τρα-
πέζι τους. Ἐμεῖς ἔχουμε 

τήν ὑποχρέωση «ὡς ἀδελφοί τόν 
ἀδελφόν...», τόν πεινῶντα, τόν 
διψῶντα, τόν γυμνό, τόν ἄρρωστο 
καί τόν κάθε δοκιμαζόμενο 
ἀδελφό μας νά τόν ἐνισχύσουμε 
καί νά τοῦ συμπαρασταθοῦμε.

Οἱ κυρίες τῶν φιλοπτώχων τα-
μείων καί οἱ καλοί ἱερεῖς μας θά 
κτυπήσουν τίς πόρτες σας καί ταυ-
τόχρονα τήν πόρτα τῆς καρδιᾶς 
σας, γιά τόν Ἔρανο τῆς Ἀγάπης. 
Ἐάν θέλετε νά προσφέρετε τήν 
ἀγάπη σας, ἅγιον καί ἱερόν! Ἄν 
ὄχι μήν τούς ταπεινώσετε μέ λό-
γους πού δέν ταιριάζουν στήν 
ἀνθρώπινη ἀξία! 

Καλή καί εὐλογημένη Τεσσαρα-
κοστή καί Χριστούγεννα μέ Χρι-
στό στίς καρδιές μας.

Ἀμήν.

Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

†  Ο ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 

Συνέχεια ἀπὸ τὴ σελ. �



Ἐσὺ ἡ νηστευτὴς νὰ βοηθήσεις 
ἱκανοποιητικὰ μὲ τὰ παρακάτω. Δεῖξε 
συμπάθεια στοὺς ἀδελφούς σου ποὺ 
δυστυχοῦν. Ὅ,τι στέρησες τὴν κοιλιά 
σου, δῶσε το στὸν πεινασμένο. Ὁ φόβος 
τοῦ Θεοῦ ἄς γίνει ὁ δίκαιος ἐπανορθωτής. 
Θεράπευσε μὲ φρόνιμη ἐγκράτεια δυὸ πά-
θη ἀντίθετα μεταξύ τους, τὸ δικό σου 
κόρο καὶ τὴν πεῖνα τοῦ ἀδελφοῦ σου. Τὸ 
ἴδιο κάνουν καὶ οἱ γιατροί, ἀπὸ ἄλλους 
ἀφαιροῦν κάτι καὶ σὲ ἄλλους συμπληρώ-
νουν, ὥστε προσθέτοντας καὶ ἀφαιρώντας 
νὰ ἐξασφαλιστεῖ ἡ ὑγεία καθενός. 
Πεισθεῖτε ἀπὸ καλὴ προτροπή· ἄς ἀνοίξει 
ὁ λόγος τὶς πόρτες τῶν εὐπόρων, ἡ 
συμβουλὴ ἄς ὁδηγήσει τὸ φτωχὸ στὸ σπί-
τι ἐκείνου ποὺ ἔχει. Ἄς μὴν πλουτίσουν 
τὰ πολλά σου λόγια τοὺς πονεμένους, ἄς 

προσφέρει σ᾽ 
αὐτοὺς καὶ σπί-
τι καὶ κρεβάτι 
καὶ τραπέζι ὁ 
π ρ ο α ι ώ ν ι ο ς 
Λ ό γ ο ς  τ ο ῦ 
Θεοῦ μὲ τὸ λό-
γο τοῦ δούλου 
του· καλλιέρ-
γησε ὅσα χρει-
άζονται  στὰ 
κτήματά σου. 

Κοντὰ σ᾽ αὐτοὺς ὑπάρχουν κι᾽ ἄλλοι 
φτωχοὶ καὶ ἄρρωστοι, πεσμένοι ἐδῶ κι᾽ 
ἐκεῖ. Ἄς προσέχει ὁ καθένας τοὺς γείτο-
νές του. Μὴν ἀφήνεις τὸ διπλανό σου νὰ 
τὸν περιποιηθεῖ ἄλλος, γιὰ νὰ μὴν πάρει 
ἄλλος τὸ θησαυρὸ ποὺ βρίσκεται κοντά 
σου. Ἀγκάλιασε τὸν ταλαιπωρημένο σὰ 
νὰ εἶναι χρυσάφι· ἀγκάλιασέ τον ὅπως 
τὴν ἴδια σου τὴν ὑγεία, τὴ σωτηρία τῆς 
γυναίκας σου, τῶν παιδιῶν σου, τῶν δού-
λων σου καὶ ὅλου τοῦ σπιτιοῦ σου. Ὁ 
φτωχὸς καὶ ἄρρωστος εἶναι διπλὰ φτω-
χός. Οἱ ὑγιεῖς φτωχοὶ καὶ ἀπὸ σπίτι σὲ 
σπίτι  μποροῦν νὰ πᾶνε καὶ πηγαίνουν 
περπατώντας σ᾽ ἐκείνους ποὺ ἔχουν καὶ 
καθισμένοι στὰ περάσματα τῶν δρόμων 

παρακαλοῦν ὅλους τοὺς περαστικούς. 
Αὐτοὶ ὅμως ποὺ τοὺς ἔχει δέσει ἡ νό-
σος τους, ἐγκάθειρκτοι σὲ στενὰ κατα-
λύματα καὶ στενὲς γωνιές, ὅπως ὁ Δα-
νιήλ στὸ λάκκο, περιμένουν ἐσένα τὸν 
εὐλαβὴ καὶ τῶν φτωχῶν φίλο, σὰ νὰ εἶσαι 
ὁ Ἀβακούμ. Μὲ τὴν ἐλεημοσύνη γίνε φί-
λος τοῦ προφήτη. Πήγαινε σ᾽ αὐτὸν ποὺ 
ἔχει ἀνάγκη καὶ γίνε τροφοδότης του γρή-
γορα καὶ μὲ προθυμία. Ἡ προσφορὰ δὲν 
εἶναι ζημία, μὴ φοβηθεῖς. Ὁ καρπὸς τῆς 
ἐλεημοσύνης βλασταίνει πλούσιος. Σπεῖρε 
δίνοντας καὶ θὰ γεμίσεις τὸ σπίτι σου ἀπὸ 
ἀγαθή σοδειά.

Ἀλλὰ θ᾽ ἀντιτείνεις· «Εἶμαι φτωχὸς 
κι᾽ ἐγώ». Ἄς εἶναι. Ἄς τὸ πάρουμε σὰ δε-
δομένο. Δῶσε ὅμως ὅ,τι ἔχεις. Ὁ Θεὸς 
δὲ μᾶς ζητᾶ πάνω ἀπὸ τὴ δύναμή μας. 
Ἐσὺ δῶσε ψωμί, ὁ ἄλλος ἕνα ποτήρι 
κρασί, ἄλλος ἕνα ροῦχο καὶ ἔτσι μὲ τὴ 
συνεισφορὰ πολλῶν ἀντιμετωπίζεται ἡ 
συμφορὰ τοῦ ἑνός· οὔτε κι᾽ ὁ Μωϋσῆς 
δὲν ἔλαβε ὁλόκληρη τὴ δαπάνη γιὰ τὴ 
σκηνὴ ἀπὸ ἕνα χορηγό, ἀλλὰ ἀπὸ ὅλο τὸ 
λαό. Ὁ πλούσιος τοῦ ἔφερε τὸ χρυσάφι, 
ἄλλος ἀσήμι, ὁ φτωχὸς δέρματα κι᾽ ὁ φτω
χότερος τρίχες. Βλέπεις ὅτι κι᾽ ἡ πεντάρα 
τῆς χήρας ξεπέρασε τὶς προσφορὲς τῶν 
πλουσίων; Γιατὶ αὐτὴ ἄδειασε τὸ ταμεῖο 
της ἀπὸ ὅ,τι εἶχε, ἐνῶ οἱ ἄλλοι λίγο μόνο 
ἔβγαλαν ἀπὸ αὐτό.

Μὴν περιφρονήσεις αὐτοὺς τοὺς κα-
τάκοιτους, σὰ νὰ μὴ εἶναι ἄξιοι γιὰ τί-
ποτα. Σκέψου ποιοὶ εἶναι καὶ θὰ βρεῖς 
τὴν ἀξία τους. Ἔχουν πάρει τὴ μορφὴ 
τοῦ Σωτήρα μας. Ὁ φιλάνθρωπος Κύ-
ριος τοὺς δάνεισε τὸ ἴδιο του τὸ πρό-
σωπο γιὰ νὰ μαλακώνουν μ᾽ αὐτὸ τοὺς 
σκληροὺς καὶ ἐχθροὺς τῶν φτωχῶν, ὅπως 
αὐτοὶ προτάσσουν ἐναντίον ἐκείνων ποὺ 
τοὺς κακομεταχειρίζονται τὶς βασιλικὲς 
εἰκόνες, γιὰ νὰ μαλακώσουν αὐτὸν ποὺ 
τοὺς κακοποιεῖ μὲ τὴ μορφὴ τοῦ βασιλιᾶ. 
Αὐτοὶ εἶναι οἱ ταμίες τῶν ἀγαθῶν ποὺ 
προσδοκοῦμε, οἱ θυρωροὶ τῆς βασιλείας, 
αὐτοὶ ποὺ ἀνοίγουν τὶς πόρτες στοὺς 
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ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΝΥΣΣΗΣ

Λόγος περὶ εὐποιΐας

Ἀλλὰ θ᾽ ἀντιτείνεις· «Εἶμαι 
φτωχὸς κι᾽ ἐγώ». Ἄς εἶναι. 
Ἄς τὸ πάρουμε σὰ δεδομένο. 
Δῶσε ὅμως ὅ,τι ἔχεις. Ὁ 
Θεὸς δὲ μᾶς ζητᾶ πάνω ἀπὸ 
τὴ δύναμή μας. 



καλοσυνάτους καὶ τὶς κλείνουν στοὺς 
σκληροὺς καὶ μισάνθρωπους. Αὐτοὶ εἶναι 
σφοροὶ κατήγοροι καὶ συνήγοροι ἀγαθοί. 
Καὶ συνηγοροῦν καὶ κατηγοροῦν ὄχι μι-
λώντας ἁπλῶς, ἀλλὰ κάτω ἀπὸ τὸ βλέμ-
μα τοῦ ἴδιου τοῦ κριτῆ. Γιατὶ ἡ εὐεργεσία 
ποὺ δέχτηκαν φωνάζει πρὸς τὸν καρδιο-
γνώστη πιὸ εὔγλωττα ἀπὸ κάθε κήρυκα. 

Ἐμεῖς ὅμως ποὺ μὲ κάθε γράμμα 
τῆς Γραφῆς διδασκόμαστε νὰ μιμούμα-
στε τὸν Κύριο καὶ δημιουργό μας, ὅσο 
εἶναι δυνατὴ στοὺς θνητοὺς ἡ μίμηση τοῦ 
Μακαρίου καὶ Ἀθανάτου, σέρνομε τὰ 
πάντα πρὸς τὴν ἀπόλαυσή μας καὶ μέρος 
ἀπὸ αὐτὰ τὰ προορίζομε γιὰ τὸν ἑαυτό 
μας στὴν ἐδῶ ζωή μας κι᾽ ἄλλο μέρος 
τὸ φυλάγομε γιὰ τοὺς κληρονόμους. Γιὰ 
ὅσους κακοπαθοῦν κανένας λόγος καὶ γιὰ 
ὅσους πένονται καμιὰ φροντίδα συμπά-
θειας. Τὶ γνώμη σκληρή! Ἕνας ἄνθρωπος 
βλέπει ἕνα ἄλλο ἄνθρωπο νὰ στερεῖται 
τὸ ψωμὶ καὶ νὰ τοῦ λείπει ἡ ἀπαραίτητη 
ζωογόνηση ἀπὸ τὴν τροφὴ καὶ δὲν τὸν 
βοηθᾶ πρόθυμα παρέχοντάς του τὴ σω-
τηρία, ἀλλὰ ἀδιαφορεῖ καὶ τὸν ἀφήνει, 
σὰν ἕνα θαλερὸ φυτὸ ποὺ ξεραίνεται 
θλιβερὰ ἀπὸ ἔλλειψη νεροῦ, τὴ στιγμὴ 
ποὺ πλημμυρίζει ἀπὸ ἀφθονία καὶ μπορεῖ 
νὰ διοχετεύσει σὲ πολλοὺς ἀνακούφιση 
ἀπὸ τὰ ὑπάρχοντά του.  Ὅπως δηλαδὴ 
ἡ ροὴ μιᾶς πηγῆς γονιμοποιεῖ πολλὲς 
πεδινὲς ἐκτάσεις, ἔτσι καὶ ἡ εὐπορία ἑνὸς 
σπιτιοῦ φτάνει γιὰ νὰ διασώσει πολλὰ 
πλήθη φτωχῶν, ἀρκεῖ νὰ μὴν εἶναι ὁ 
ἄνθρωπος τσιγκούνης καὶ ἀκοινώνητος 
καὶ ἀνακόψει τὴ ροὴ ὅπως μιὰ πέτρα ποὺ 
πέφτει στὴν πηγὴ καὶ τὴ φράζει.

Ἄς μὴν τὰ χαρίζομε ὅλα στὴ σάρ-
κα· ἄς ζήσομε λίγο καὶ γιὰ τὸ Θεό... 
Ἡ εὐσπλαχνία καὶ ἡ εὐεργεσία εἶναι 
πράγματι ἀγαπητὰ στὸ Θεὸ καὶ κάνουν 
θεὸ ἐκεῖνον ποὺ τὰ ἀσκεῖ καὶ παρά-
δειγμα γιὰ μίμηση τοῦ ἀγαθοῦ, γιὰ νὰ 
ὑπάρχει εἰκόνα τῆς πρώτης καὶ ἀκήρατης  
Ὕπαρξης ποὺ ὑπερβαίνει κάθε νοῦ. 

Καὶ ποιὸ τέλος τῆς ἐνέργειάς μας αὐτῆς 
ἐγγυῶνται;  Ἐδῶ στὴ γῆ καλὲς ἐλπίδες 
καὶ προσδοκία ποὺ μᾶς εὐχαριστεῖ, καὶ 
ἔπειτα, ὅταν ἀποθέσομε αὐτὴ τὴ φθαρτὴ 
σάρκα καὶ  φορέσομε στὴ θέση της τὴν 
ἀφθαρσία, ζωὴ μακάρια, ἀτελείωτη καὶ 
ἀνώλεθρη, ποὺ τὴ σημαδεύουν κάποιες 
θαυμαστὲς κι᾽ ἄγνωστες τώρα εὐτυχίες.

Ὅσοι λοιπὸν χτιστήκατε λογικοὶ κι᾽ 
ἔχετε τὸ νοῦ ἐξηγητὴ τῶν θείων καὶ παι
δ α γ ω γ ό ,  μὴ 
δελεαστεῖτε ἀπὸ 
τὰ  πρόσκα ι -
ρα· ἀποκτῆστε 
αὐτὰ ποὺ δὲν 
ἐγκαταλείπουν 
ποτὲ  ὅπο ιον 
τ᾽ ἀποχτήσει. 
Ὁρίσετ ε  μ έ -
τρα γιὰ νὰ τὰ 
χρησιμοποιεῖτε 
στὴ ζωή σας. 
Νὰ μὴν εἶναι 
ὅλα δικά σας· 
ἕνα μέρος ἄς 
εἶναι καὶ τῶν 
φτωχῶν  ποὺ 
ἀγαπᾶ ὁ Θεός. 
Ὅλα εἶναι τοῦ 
Θεοῦ, τοῦ κοινοῦ Πατέρα μας κι᾽ ἐμεῖς 
εἴμαστε ἀδέλφια, ἀφοῦ προερχόμαστε 
ἀπὸ τὸν ἴδιο Πατέρα. Τὸ ἄριστο καὶ πιὸ 
δίκαιο εἶναι ν᾽ ἀπολαμβάνουν οἱ ἀδελφοὶ 
ἴσα μερίδια κλήρου...

Ἄς ἀναλογιστοῦμε λοιπὸν ἐμεῖς οἱ 
λογικοὶ, ὅτι ἡ ζωὴ εἶναι παροδικὴ κι᾽ 
ὁ χρόνος περνᾶ κι᾽ εἶναι ἀσταμάτητος, 
ὅπως τὸ ρεῦμα τοῦ ποταμοῦ, ποὺ παρα-
σέρνει ὅ,τι βρεθεῖ μέσα του πρὸς τὸ τέλος 
τοῦ ἀφανισμοῦ. Καὶ μακάρι, ἀφοῦ εἶναι 
σύντομη καὶ σημαδεμένη ἀπὸ τὴ φθορά, 
νὰ ἦταν ἀνεύθυνη. Ἀλλὰ αὐτὸ ἀκριβῶς 
εἶναι τὸ ἐπικίνδυνο· γιὰ κάθε ὥρα ἀλλὰ 
καὶ γιὰ τοὺς λόγους ποὺ λέμε, ὀφείλομε 
ἀπολογία στὸν ἀδέκαστο κριτή.
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Ὅπως δηλαδὴ ἡ ροὴ μιᾶς πηγῆς 
γονιμοποιεῖ πολλὲς πεδινὲς ἐκτάσεις, 
ἔτσι καὶ ἡ εὐπορία ἑνὸς σπιτιοῦ 
φτάνει γιὰ νὰ διασώσει πολλὰ 
πλήθη φτωχῶν, ἀρκεῖ νὰ μὴν εἶναι ὁ 
ἄνθρωπος τσιγκούνης καὶ ἀκοινώνητος 
καὶ ἀνακόψει τὴ ροὴ ὅπως μιὰ πέτρα 
ποὺ πέφτει στὴν πηγὴ καὶ τὴ φράζει.

« Ὁ Θεὸς ἐκτιμᾶ περισσότερο τὰ αἰσθήματα ποὺ νοιώθουμε κάνοντας 
ἐλεημοσύνη, ἄς εἶναι καὶ πιὸ φτωχή, παρὰ τὶς πράξεις μας, ἄς εἶναι καὶ 
ἁπλόχερες. Δίνει πολλὰ αὐτὸς ποὺ ἀγαπᾶ πολύ.

(Πασκάλ)



Ἄν  ζ η τ ο ῦ σ ε  κ α ν ε ὶ ς 
στὴν  παράδοση τῆς 
Ἐκκλησίας μας ἕναν 

ἅγιο ποὺ νὰ ἐνσαρκώνει κατὰ 
τὸν καλύτερο τρόπο τὸν «ἱλαρὸν 
δότην» ποὺ «ἀγαπᾶ ὁ Θεός», θὰ 
σταματοῦσε σ᾽ ἕναν ἱεράρχη, ποὺ 
γι᾽ αὐτὴν ἀκριβῶς τὴν ἰδιότητα 
ὀνομάστηκε Ἰωάννης ὁ Ἐλεήμων 
(†  619). Θὰ μπορούσαμε νὰ 
ἰσχυριστοῦμε χωρὶς ὑπερβολὴ πὼς 
ὁλόκληρος ὁ βίος του ἦταν μιὰ 
διαρκὴς ἐλεημοσύνη. 

Ὁ ἅγιος Ἰωάννης γεννή-
θηκε στὴν Κύπρο. Ἦταν πολὺ 
εὐκατάστατος. Ἡ ἀγάπη ποὺ 
τοῦ ἐνέπνεε ὁ Χριστὸς γιὰ τοὺς 
συνανθρώπους του, ἔβρισκε τὴν 
εὐκαιρία νὰ ἐκδηλωθεῖ πλουσιο-
πάροχα. Καὶ ὅσο μοίραζε στοὺς 
φτωχούς, τόσο ὁ Θεὸς τοῦ ἔδινε 
περισσότερα ἀγαθά.

Τὰ καλὰ ἔργα του τὸν ἔκαναν 
γνωστὸ σὲ ὅλη τὴν Κύπρο. Ἡ φή-
μη του ἔφτασε μέχρι τὴν Κωνστα-
ντινούπολη! Καὶ ὅταν ἐκοιμήθη ὁ 
πατριάρχης Ἀλεξανδρείας, ἡ σκέ-
ψη ὅλων στράφηκε στὸν Ἰωάννη. 
Ἀλλὰ ἐκεῖνος μὲ κανένα τρόπο 
δὲν ἤθελε νὰ δεχτεῖ ν᾽ ἀναλάβει 
τὴν πατριαρχεία. Ὁ αὐτοκράτωρ 
ὅμως Ἡράκλειος ἐπέμεινε. Τὸ 
ἴδιο καὶ ὁ λαός. Ἔτσι ὁ Ἰωάννης 
ἀναγκάστηκε νὰ ὑποχωρήσει.

Μόλις ἔγινε πατριάρχης, 
ἀμέσως κάλεσε στὸ γραφεῖο του 
τοὺς ἱερεῖς τῆς Ἀλεξανδρείας ποὺ 
εἶχαν τὴν φροντίδα τῶν φτωχῶν, 
καὶ τοὺς εἶπε:

– Πηγαίνετε στὴν πόλη καὶ μά-
θετε πόσοι εἶναι οἱ κύριοί μου.

Ἐκεῖνοι τὸν κοίταξαν ἔκ
πληκτοι! Δὲν κατάλαβαν τὶ ἐν

νοοῦσε. Τοὺς ἐξήγησε λοιπόν:
– Ἐννοῶ αὐτοὺς ποὺ συνήθως 

οἱ ἄνθρωποι τοὺς ὀνομάζουν φτω-
χούς. Αὐτοὶ εἶναι οἱ δικοί μου κύ-
ριοι.

Σὲ λίγες μέρες οἱ ἱερεῖς τοῦ 
ἔφεραν ἑπτάμισι χιλιάδες ὀνόματα 
φτωχῶν ποὺ εἶχαν ἀπόλυτη 
ἀνάγκη βοηθείας. Ὅλους αὐτοὺς 
φρόντισε μὲ κάθε τρόπο νὰ τοὺς 
βοηθήσει.

Ἀγαποῦσε τόσο πολὺ τοὺς 
ἄλλους, ὥστε λησμονοῦσε τὸν 
ἴδιο τὸν ἑαυτό του. Ζοῦσε φτω-
χικά. Δὲν μποροῦσε νὰ ἡσυχάσει 
ὅταν σκεφτόταν ὅτι αὐτὸς τὰ εἶχε 
ὅλα, ἐνῶ ἄλλοι ἴσως νὰ μὴν εἶχαν 
ἕνα κομμάτι ψωμί. Γι᾽ αὐτὸ ἔδινε, 
ἔδινε μέχρι τοῦ σημείου νὰ μὴν 
ἔχει τίποτε ὁ ἴδιος. Τὸ ράσο του 
ἦταν παλιὸ καὶ τριμμένο. Καὶ τὸ 
δωμάτιό του σχεδὸν ἄδειο.

Κάποτε ἕνα ἄρχοντας ἔτυχε 
νὰ δεῖ σὲ τὶ φτωχικὴ στρωμνὴ 
ἀναπαυόταν ὁ  πατριάρχης . 

Ἀγόρασε λοιπὸν ἕνα ἀκριβὸ πά-
πλωμα καὶ τοῦ τὸ χάρισε. Ἐκεῖνος 
τὸ δέχτηκε. Τὸ βράδυ ξάπλωσε 
καὶ σκεπάστηκε μὲ τὸ πολυτελές 
πάπλωμα. Μὰ τοῦ ἦταν ἀδύνατο 
νὰ κλείσει μάτι! Στὸ νοῦ του 
ἐρχόταν ἡ εἰκόνα τόσων φτωχῶν 
ἀνθρώπων ποὺ θὰ ἔτρεμαν ἀπὸ τὸ 
κρύο. Τὴν ἄλλη μέρα πρωΐπρωΐ 
ἔστειλε καὶ πούλησε τὸ πάπλω-
μα καὶ μὲ τὰ χρήματα ποὺ πῆρε 
ἔντυσε πολλοὺς φτωχούς, ὅπως 
γράφει ὁ βιογράφος του Λεόντιος. 
Τὶ συνέβη ὅμως; Συμπτωματικὰ 
τὸ βλέπει ὁ ἄρχοντας ποὺ τοῦ τὸ 
εἶχε χαρίσει, τὸ ἀγοράζει πάλι καὶ 
τὸ ξαναστέλνει στὸν πατριάρχη. 
Ἀλλὰ ὁ ἅγιος τὸ ξαναπούλησε 
καὶ ἔντυσε ἄλλους φτωχούς! Αὐτὸ 
ἔγινε καὶ ξανάγινε, ὥσπου κάποτε 
συναντήθηκαν ὁ πατριάρχης καὶ ὁ 
ἄρχοντας δωρητής.

Ὁ ἅγιος χαμογέλασε καὶ τοῦ 
εἶπε:

– Γιὰ νὰ δοῦμε ποιὸς ἀπὸ τοὺς 
δύο θὰ κουραστεῖ πρῶτος, ἐγὼ νὰ 
πουλῶ τὸ πάπλωμα ἤ ἐσὺ νὰ τὸ 
ἀγοράζεις;

Τότε ὁ ἄρχοντας ἀποκρίθηκε:
– Ὑπάρχει κίνδυνος νὰ κρυ-

ολογήσεις καὶ τὶ θὰ γίνουν τόσες 
χιλιάδες φτωχοί;

– Σ᾽εὐχαριστῶ πολὺ γιὰ τὸ 
εἰλικρινές σου ἐνδιαφέρον, 
ἀπάντησε ὁ πατριάρχης, ἀλλὰ πῶς 
μποροῦσα νὰ ἡσυχάσω ἐγὼ καὶ 
νὰ κοιμηθῶ, ὅταν γύρω μου τόσα 
παιδιά μου ὑποφέρουν; Μπορεῖ 
ποτὲ νὰ καλοπερνᾶ ὁ πατέρας, 
ὅταν στεροῦνται καὶ δεινοπαθοῦν 
τὰ παιδιά του;

Ὁ ἄρχοντας κατάλαβε ὅτι εἶχε 
δίκιο ὁ ἅγιος καὶ δὲν ξαναμίλησε. 
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Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Ἐλεήμων

A ¶ O  T O ™ Y N A • A P I

Ἀγαποῦσε τόσο πολὺ τοὺς 
ἄλλους, ὥστε λησμονοῦσε τὸν ἴδιο 
τὸν ἑαυτό του. Ζοῦσε φτωχικά. 
Δὲν μποροῦσε νὰ ἡσυχάσει ὅταν 
σκεφτόταν ὅτι αὐτὸς τὰ εἶχε ὅλα, 
ἐνῶ ἄλλοι ἴσως νὰ μὴν εἶχαν ἕνα 
κομμάτι ψωμί.

Ἀπὸ τὸν πλησίον μας προέρχεται ἡ ζωὴ καὶ ὁ θάνατος. Γιατὶ ἂν κερδίσουμε τὸν ἀδελφό μας, 
κερδίζουμε τὸν Θεό·  (Ἀββᾶς  Ἀντώνιος)



Ὁ Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης μας κ. 
Παῦλος, ἐπιδεικνύοντας 
ἰδιαίτερη εὐαισθησία καὶ 
πραγματικὸ ἐνδιαφέρον 
γιὰ τὰ κοινωνικὰ προβλή-
ματα ποὺ ὑπάρχουν καὶ 
ἀνακύπτουν στὴ Μητρο-
πολιτική του περιφέρεια, 
ἐπισκέφθηκε τὸ Δῆμο 
Βελβεντοῦ ἀμέσως μετὰ 
τὴν καταστροφικὴ ἔκρηξη 
τῆς 23ης Ὀκτωβρίου στὸ 
κέντρο τῆς κωμόπολης, 
ἐκφράζοντας τὴ συμπα-
ράστασή του στοὺς πλη-
γέντες κατοίκους καὶ κα-
ταστηματάρχες. Ὁ Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης 
μας, πέρα ἀπὸ τὴν ἠθικὴ 
στήριξη, πρόσφερε ἀπὸ τὸ 
Γενικὸ Φιλόπτωχο Ταμεῖο 
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
γιὰ τὴν ἀποκατάσταση 
τῶν ζημιῶν τὸ ποσὸ τῶν 
10.000 ₠. Ὁ Δῆμος καὶ οἱ 
κάτοικοι τοῦ Βελβεντοῦ, 
ἐκτιμώντας βαθύτατα τὸ 
ἔμπρακτο ἐνδιαφέρον του,  
εὐχαρίστησαν θερμὰ τὸν 
Σεβασμιώτατο γιά τὴν συ-
μπαράστασή του. 
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Ὁ Μητροπολίτης Σερβίων καὶ Κοζάνης κ. Παῦλος

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

Εὐχαριστήριο
«Τὴν Τρίτη 31 Ὀκτωβρίου 2006 ἐπισκέφθηκαν τὸ 

Δημαρχεῖο Βελβεντοῦ, ἐκ μέρους τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτη Σερβίων καὶ Κοζάνης κ.κ. Παύλου, ὁ Πρω-
τοσύγκελος Χαρτοματσίδης Δωρόθεος, ὁ Πρεσβύτερος 
Βαχτσεβάνος Νικόλαος, Δ/ντὴς τοῦ Γενικοῦ Φιλόπτωχου 
Ταμείου τῆς Ἱ.Μ. Σερβίων καὶ Κοζάνης καὶ ὁ Πιτσιάβας 
Βασίλειος, ὑπάλληλος τῆς Μητροπόλεως καὶ ἐπέδωσαν 
στὸν Δήμαρχο Βελβεντοῦ, Μανώλη Στεργίου, ἐπιταγὴ 
ποσοῦ 10.000 € πρὸς ἀποκατάσταση ζημιῶν τῶν πληγέ-
ντων ἀπὸ τὴν ἔκρηξη τῆς 23ης Ὀκτωβρίου στὸ κέντρο τοῦ 
Βελβεντοῦ.

Ὁ Δήμαρχος Βελβεντοῦ εὐχαρίστησε τὸν Σεβασμιώτα-
το Μητροπολίτη Σερβίων καὶ Κοζάνης κ.κ. Παῦλο γιὰ τὴν 
ἀνθρώπινη πάνω ἀπ᾽ ὅλα χειρονομία τῆς ἐνίσχυσης τῶν 
πληγέντων ἀλλὰ καὶ γιὰ τὸ πνεῦμα συμπαράστασης στὸν 
δοκιμαζόμενο αὐτὴν τὴν περίοδο Δῆμο Βελβεντοῦ.

Ἐξάλλου ὁ Μητροπολίτης Σερβίων καὶ Κοζάνης κ.κ. 
Παῦλος ἦταν ἀπὸ τοὺς πρώτους ποὺ ἐπισκέφθηκαν τὸν 
τόπο τοῦ συμβάντος καὶ μίλησε μὲ τοὺς πληγέντες κατοί-
κους καὶ καταστηματάρχες, ἐνῶ στὶς 25 Ὀκτωβρίου ἔκανε 
δέηση ὑπὲρ τῶν πληγέντων πολιτῶν, κατὰ τὴ Θεία Λει-
τουργία ποὺ τελέσθηκε στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Νικολάου 
Βελβεντοῦ, μὲ ἀφορμὴ τὴν 5η ἐπέτειο ἀπὸ τὴν ἐπιστροφὴ 
τῶν κλεμμένων εἰκόνων τοῦ βυζαντινοῦ μνημείου.

Ἐκ μέρους τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου καὶ τῆς κοι-
νωνίας ὁλόκληρης τοῦ Βελβεντοῦ εὐχαριστοῦμε θερμὰ 
τὸν Μητροπολίτη μας γιὰ τὴν κίνηση συμπαράστασής 
του, ἀποδεικνύοντας ἔμπρακτα καὶ γιὰ ἄλλη μιὰ φορά, 
τὸ ἐνδιαφέρον, τὴν ἀξία καὶ τὰ φιλάνθρωπα αἰσθήματά 
του ὡς ποιμενάρχη τῆς περιοχῆς μας». (Πρωινός Λόγος, 
1/11/06).

κοντά στοὺς πληγέντες τοῦ Βελβεντοῦ

«καλὸν ποιῆσαι ἐλεημοσύνην ἢ θησαυρίσαι χρυσίον·  ἐλεημοσύνη γὰρ ἐκ θανάτου 
ρύεται, καὶ αὐτὴ ἀποκαθαριεῖ πᾶσαν ἁμαρτίαν· οἱ ποιοῦντες ἐλεημοσύνας καὶ 
δικαιοσύνας πλησθήσονται ζωῆς» (Τωβίτ 12,8-9).
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Ἡ κοινωνικὴ πολιτικὴ 
εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ ζη-

τούμενα ποὺ ἀπασχολοῦν 
τὸ σύγχρονο κράτος. Ἀπὸ 
τὴν μία ἡ πίεση γιὰ συνεχῆ 
αὔξηση τῆς παραγωγικότητας, 
σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν ἀνάγκη 
περιστολῆς δαπανῶν, προκει-
μένου ἡ οἰκονομία νὰ ἀντέξει 
στὴ λογική τῆς ἀειφόρου 
ἀνάπτυξης, καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη ἡ 
σύνθλιψη τῶν εἰσοδημάτων τῶν 
οἰκονομικὰ ἀδύναμων, ἀλλὰ 
καὶ ἡ παρουσία μιᾶς μεγάλης 
ὁμάδας ἀνθρώπων ποὺ βιώ-
νουν τὸ κοινωνικὸ περιθώριο, 
ὁδηγοῦν αὐτὸ ποὺ παλαιότερα 
ὀνομάζαμε «κράτος πρόνοιας» 
σὲ μία διαρκῆ ὑποχώρηση. 

 Ἡ ἐποχή μας, ἐξάλλου, δια
πνέεται, τουλάχιστον ἐπίσημα, 
ἀπὸ ἕνα πνεῦμα ἀλληλεγγύης 
καὶ ἀνθρωπισμοῦ. Παρότι 
δὲν θέλει νὰ παραδεχτεῖ ὅτι 
ἡ χριστιανικὴ ἀγάπη εἶναι ἡ 
βάση γιὰ ἕναν ἀνθρωπιστικὸ 
πολιτισμό, ἐντούτοις δὲν 
μπορεῖ νὰ μένει ἀσυγκίνητη 
στὸν ἀνθρώπινο πόνο. Ἔτσι, 
ὁ καθένας μας καλεῖται νὰ 
κάνει τὸ καθῆκον του ἔναντι 
ὅσων ὑποφέρουν, προσφέρο-
ντας ἀπὸ τὸ περίσσευμά του 
γιὰ εὐγενεῖς σκοπούς, ὅπως ἡ 
στήριξη ἐγκαταλελειμμένων, 
καρκινοπαθῶν, περιθωρι-
οποιημένων παιδιῶν, ἡ προ-
στασία γυναικῶν ποὺ πέ-
φτουν θύματα κακοποίη-
σης ἢ ἡ στήριξη ὀργανισμῶν 

μὴ κυβερνητικοῦ χαρακτή-
ρα, ποὺ πραγματοποιοῦν 
ἀνθρωπιστικὲς ἀποστολὲς ἢ 
συμβάλλουν στὴν ἀνακούφιση 
τῶν κοινωνικῶν ἀνισοτήτων, 
μέσω, κυρίως, τηλεμαραθωνί-
ων καὶ ἄλλων διαφημιστικῶν 
ἐκστρατειῶν. Παράλληλα, τὶς 
ἑορτὲς τῶν Χριστουγέννων, 
αἰσθανόμαστε ὑποχρέωση νὰ 
προσφέρουμε στὸ τραπέζι τῶν 
φτωχῶν, βοηθώντας τὸ Δῆμο, 
τὴν Μητρόπολη στὴν ὁποία 
ἀνήκουμε ἢ ἄλλους, ποὺ ἔχουν 
ἀναλάβει γιὰ λογαριασμό μας 
νὰ ἀσκοῦν κοινωνικὴ πολιτική.

 Καμία ἀπὸ τὶς παραπά-
νω δραστηριότητες δὲν εἶναι 
ἀπορριπτέα. Τὸ ἀντίθετο 
μάλιστα.  Βεβαίως,  ε ἶναι 
δηλωτικὲς μιᾶς κοινωνικῆς 
νοοτροπίας ἡ ὁποία χαρακτη-
ρίζεται ἀπὸ ὑποκρισία. Ἐνῶ 
θεοποιεῖ τὴν ἀτομικὴ εὐτυχία 
βάσει τῶν χρημάτων ποὺ θὰ 
ἀποκτήσουμε καὶ μετρᾶ τὴν 
κοινωνικὴ πρόοδο βάσει τῆς 
ἀνάπτυξης τῆς οἰκονομίας, 
προσπαθεῖ μέσα ἀπὸ τὴν χο-
ρήγηση ἀσπιρινῶν νὰ θεραπεύ-
σει τὸ πρόβλημα ποὺ ἡ ἴδια ἡ 
νοοτροπία προκαλεῖ. Ὡστόσο, 
«καλὸν ἔργον ἐστί». 

 Ὅσο κι ἂν πιέζεται ἀπὸ 
τὴν ἐποχὴ καὶ τὴν κοινωνία νὰ 
λειτουργήσει ὡς ἁπλὸ δεκανίκι 
τοῦ κράτους γιὰ νὰ συμπληρώ-
σει τὰ κενὰ στὴν κοινωνικὴ πο-
λιτική, ὅσο κι ἂν ἡ ἀποστολὴ 
της μετριέται μὲ βάση τὰ χρή-

ματα ποὺ δαπανᾶ γιὰ τοὺς 
ἀπόρους καὶ ἐμπερίστατους, 
ἡ  Ὀ ρ θ ό δ ο ξ η  Ἐ κ κ λ η σ ί α 
δὲν θὰ πάψει νὰ βλέπει τὸ 
φιλανθρωπικὸ ἔργο εὐρύτερα. 
Ἡ θεολογία μᾶς μιλᾶ γιὰ τὴν 
ἐλεημοσύνη ὡς κίνηση ἀγάπης 
πρὸς τὸν ὅλο ἄνθρωπο, ποὺ 
δὲν περιορίζεται μόνο στὴν κά-
λυψη τῶν ὑλικῶν, ἀλλὰ θεᾶται 
καὶ τὶς πνευματικὲς καὶ τὶς 
κοινωνικές του ἀνάγκες. Ὁ 
λόγος τοῦ Κυρίου ὡς κριτή-
ριο τῆς Τελικῆς Κρίσης τοῦ κό-
σμου καὶ τοῦ ἀνθρώπου τὸ δη-
λώνει ξεκάθαρα: «Ἐπείνασα 
γάρ, καὶ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν, 
ἐδίψησα καὶ ἐποτίσατέ με, ξέ-
νος ἤμην καὶ συνηγάγετέ με, 
γυμνὸς καὶ περιεβάλετέ με, 
ἠσθένησα καὶ ἐπεσκέψασθέ 
με, ἐν φυλακῇ ἤμην καὶ ἤλθετε 
πρὸς με» (Ματθ. 25, 3536). 

Ὁ πεινασμένος, ὁ διψα-
σμένος καὶ ὁ γυμνὸς ἔχουν 
ὑλικὲς ἀνάγκες. Ὁ ξένος 
καὶ ὁ φυλακισμένος βιώνουν 
τὴν κοινωνικὴ καὶ ψυχικὴ 
ἀπομόνωση. Ὁ ἀσθενὴς τὸν 
πόνο. Καὶ ὅλοι μαζὶ ἔχουν τὴν 
ἀνάγκη τῆς παρουσίας τοῦ 
Θεοῦ, διὰ τῶν ἀνθρώπων. Ἡ 
ἐλεημοσύνη, ποὺ μᾶς καλεῖ ὁ 
Θεὸς καὶ ἡ Ἐκκλησία νὰ δεί-
ξουμε, δὲν πηγάζει ἀπὸ τὸν 
οἶκτο ἢ ἀπὸ τὴν αἴσθηση τοῦ 
κοινωνικοῦ καθήκοντος. Εἶναι 
κίνηση ἀληθινῆς ἀγάπης, ποὺ 
ξεκινᾶ ἀπὸ τὴν ὑπέρβαση τῆς 
ἀτομικῆς μας αὐτάρκειας, 

ΕΚΚΛΗΣΙΑ - ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ

Πρωτ. Θεμιστοκλῆ Μουρτζανοῦ

«ὅ ἕκαστος ποιήσῃ ἀγαθὸν τοῦτο κομεῖται παρὰ τοῦ Κυρίου» (Ἐφεσ. 6).
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ἀπὸ τὴν βεβαιότητα ὅτι ὅπως 
ἡ σωτηρία δὲν εἶναι ἀτομικὴ 
ὑπόθεση, ἀλλὰ ἐκκλησιαστικὸ 
γεγονός, ἔτσι καὶ ἡ διαχείριση 
τῶν ἀγαθῶν ποὺ ὁ Θεὸς ἔδωσε 
ἢ ἐπέτρεψε νὰ ἔχουμε, δὲν 
εἶναι ἀτομικὴ ὑπόθεση, ἀλλὰ 
ἀφορᾶ καὶ στοὺς ἄλλους. 

Καὶ τὰ ἀγαθὰ  εἶναι καὶ 
ὑλικά, ἀλλὰ καὶ πνευματικά. 
Γιατί ἐλεημοσύνη δὲν εἶναι 
μόνο ἕνα πιάτο φαγητὸ ἢ ἕνα 
ροῦχο. Εἶναι καὶ τὸ νὰ προσεύ-
χεται κανεὶς στὸ Θεὸ γι’ αὐτὸν 
ποὺ Τὸν ἔχει ἀνάγκη καὶ δὲν 
Τὸν ἔχει γνωρίσει. Εἶναι καὶ 
τὸ νὰ μιλᾶ κανεὶς γιὰ τὸ Θεὸ 
στοὺς ἄλλους, εἴτε διὰ τῶν λό-
γων εἴτε διὰ τῶν ἔργων. Εἶναι 
τὸ χόρτασμα τῆς πνευματικῆς 
πείνας καὶ δίψας μὲ τὴν διά-
δοση τοῦ Εὐαγγελίου. Εἶναι 
ἡ ἐπίσκεψη στοὺς ἀσθενεῖς 
καὶ ἡ συμπαράσταση στοὺς 
κάθε λογῆς περιθωριοποιημέ-
νους. Εἶναι κάθε κίνηση ποὺ 
ἀποσκοπεῖ καὶ στὴν θερα-
πεία τῶν ὑλικῶν ἀναγκῶν τοῦ 
ἀνθρώπου, ἀλλά, κυρίως, στὸ 
νὰ βοηθήσει στὴ σωτηρία τοῦ 
κόσμου. Καὶ «ἡ ἀγάπη καλύ-
ψει πλῆθος ἁμαρτιῶν» (Α΄ Πέ-
τρ. 4, 8).   

Ἡ Ὀρθόδοξη θεολογία, 
χωρὶς νὰ περιφρονεῖ τὴν δι-
ακονία τῶν τραπεζῶν, δί-
νει βάρος στὸ Λόγο τοῦ 
Θεοῦ. Χωρὶς νὰ ἀρνεῖται 
νὰ ἐπιτελέσει τὸ χρέος τῆς 
ἀγάπης καὶ νὰ συμπαρασταθεῖ 
στὸν  κάθε  ἐμπερ ίστατο 
καὶ  ἀναξιοπαθοῦντα,  νὰ 
ἐπιστρέψει στὸ λαὸ τὴν κάθε 
προσφορά του, ἐντούτοις πρω-
τίστως θεωρεῖ φιλανθρωπία τὸ 
ἱερατικὸ καὶ προφητικὸ ἔργο. 
Δὲν ἐγκλωβίζεται στὴ λογι-
κή τοῦ νὰ ἀσκήσει κοινωνικὴ 
πολιτικὴ γιὰ νὰ τὴν ἐπαινέσει 
ὁ κόσμος καὶ νὰ τονίσει ἔτσι 

πόσο τὸν ἀγαπᾶ. Ἡ φιλανθρω-
πία πηγάζει ἀπὸ τὴν ἀγάπη 
καὶ εἶναι ἀγάπη. Ἡ σωτη-
ρία ὅμως τοῦ ἀνθρώπου καὶ 
τοῦ κόσμου εἶναι ἡ ὕψιστη 
ἀποστολὴ τῆς Ἐκκλησίας καὶ 
ὅ,τι ἄλλο ἐντάσσεται σ’ αὐτὸ  
τὸ πρίσμα. 

Ἡ Ἐκκλησία καταγγέλ-
λει τὴν κοινωνικὴ ἀδικία. Ὁ 
Πατερικὸς λόγος βρίθει πα-
ραδειγμάτων ποὺ τονίζουν ὅτι 
εἴμαστε διαχειριστὲς τοῦ πλού-
του καὶ ὄχι κάτοχοί του. Τὸ 
ὅραμα τῆς ἀτομικῆς αὐτάρκειας 
καὶ εὐτυχίας, ποὺ συνθλίβει τὸν 
οἰκονομικὰ ἀδύναμο, ὅσο κι ἂν 
ἀποτελεῖ πειρασμὸ καὶ γιὰ τὸν 
χριστιανό, δὲν μπορεῖ νὰ γίνει 
ἀποδεκτὸ γιὰ τὴν Ἐκκλησία 
ὡς στάση ζωῆς. Ἑπομένως, ἡ 
Ἐκκλησία τονίζει ὅτι ἡ ἑκούσια 
παραίτησή μας ἀπὸ τὸ δικαί-
ωμα νὰ καρπωνόμαστε τὸν 
πλοῦτο ἀποκλειστικὰ γιὰ τὸν 
ἑαυτό μας καὶ ἡ προσφορὰ ἀπὸ 
τὸ περίσσευμα ἢ τὸ ὑστέρημά 
μας πρὸς τοὺς ἀδύναμους εἶναι 
πράξη σωφροσύνης γιὰ τὸν 
πιστό. Ἂν αὐτὸ γινόταν βίω-
μα στὴν κοινωνία, τότε σαφῶς 
καὶ ὁ κόσμος μας θὰ εἶχε λιγό-
τερο ἀνάγκη τὴν ὑλικὴ φιλαν-
θρωπία τῆς Ἐκκλησίας καὶ θὰ 
καλοῦνταν νὰ καρπωθεῖ τὴν 
ἐλεημοσύνη τοῦ λόγου. Ἀλλὰ 
καὶ ὁ κόσμος μας τότε θὰ ἦταν 
κοινωνικὰ ἀλληλέγγυος καὶ στό-
χος τῆς πολιτικῆς δὲν θὰ ἦταν 
ἡ ἀτομικὴ αὐτάρκεια, ἀλλὰ οἱ 
ἴσες εὐκαιρίες γιὰ ὅλους, ὄχι 
τόσο γιὰ κατανάλωση ὅσο γιὰ 
ἀγάπη, παιδεία καὶ ἀναζήτηση 
νοήματος στὴ ζωή. 

Τὶς ἡμέρες τῶν Χριστου-
γέννων ἡ Ἐκκλησία καλεῖ σὲ 
Ἔρανο ἀγάπης ὅλους. Τὸ 
κύριο μέρος τοῦ προϊόντος 
του δίδεται στοὺς φτωχοὺς 
καὶ τοὺς ἐμπερίστατους. 

Ἕνα τμῆμα του ὅμως στηρί-
ζει καὶ τὴν διακονία τοῦ λό-
γου, τὴν κύρια ἀποστολὴ τῆς 
Ἐκκλησίας. Εἶναι χρέος ὅλων 
μας κανεὶς νὰ μὴν πεινᾶ. 
Κανεὶς νὰ μὴν εἶναι μόνος. 
Κανεὶς νὰ μὴν ἀπορρίπτεται 
καὶ περιθωριοποιεῖται. Εἶναι 
ὅμως, πρωτίστως, χρέος μας, 
νὰ προσευχόμαστε γιὰ τὴν σω-
τηρία ὅλων καὶ νὰ στηρίζουμε 
τὴν προφητικὴ ἀποστολὴ τῆς 
Ἐκκλησίας. Γιὰ νὰ εἶναι ἡ φι-
λανθρωπία θεραπεία τοῦ ὅλου 
ἀνθρώπου, ἀγάπη ποὺ δίνει 
ζωὴ καὶ ἐν τῷ νῦν καὶ ἐν τῷ 
μέλλοντι αἰῶνι.

AΠO TO ΛEIMΩNAPIO

Mᾶς διηγήθηκε κά-
ποιος ἀπὸ τοὺς 

πατέρες γιὰ τὸν Ζήνωνα 
τὸν βασιλιά, λέγοντας, 
πὼς ἀδίκησε τὴν κόρη 
μιᾶς γυναίκας. Αὐτὴ πή-
γαινε στὸ ναὸ τῆς Πανα-
γίας Δέσποινάς μας, τῆς 
Θεοτόκου Μαρίας καὶ 
μὲ δάκρυα παρακαλοῦσε 
α ὐ τ ή ν ,  λ έ γ ο ν τ α ς ·

- Ἐκδικήσου γιὰ χάρη 
μου τὸν βασιλιὰ Ζήνωνα.

Ἀφοῦ τὸ ἔκαμε αὐτὸ 
πολλὲς μέρες, παρουσιά-
σθηκε σ᾽ αὐτὴν ἡ Παναγία 
Θεοτόκος, λέγοντάς της·

- Πίστεψέ με, γυναίκα, 
πολλὲς φορὲς θέλησα νὰ 
σοῦ κάνω τὴ χάρη, ἀλλὰ 
μὲ ἐμποδίζει τὸ δεξί 
του χέρι.

Πραγματικὰ ἦταν 
πολὺ ἐλεήμονας.

«ἄρτιος ᾖ ὁ τοῦ Θεοῦ ἄνθρωπος, πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἡτοιμασμένον» (Τιμ. Β΄ 3)



ΤΟ ΕPΓΟ ΚΑΙ Η ΠPΟΣΦΟPΑ
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

ΤΗΣ ΙΕPΑΣ ΜΗΤPΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕPΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ

Πολλοὶ ἀπὸ ἐμᾶς ἴσως 
ἔχουν συνηθίσει στὶς 

εἰκόνες πόνου καὶ ἐξαθλίωσης 
ποὺ καθημερινὰ προβάλ-
λονται ἀπὸ τὰ Μ.Μ.Ε.: ἄν
θρωποι ποὺ πονᾶνε, παιδιὰ 
ποὺ κλαῖνε, σπιτικὰ ρημαγ-
μένα... ἀπελπισία!  Ὅμως 
ποιὸς ἀπὸ ὅλους ἐμᾶς ἔχει 
σκεφθεῖ ,  μήπως αὐτὴ ἡ 
ἀπάνθρωπη κατάσταση λαμ-
βάνει χώρα μόλις ἔξω ἀπὸ 
τὴν πόρτα μας, στὸ γείτονά 
μας, στὸ φίλο μας, στὸν συ-
ντοπίτη μας; 

Τὸ Γενικὸ Φιλόπτωχο 
Ταμεῖο τῆς  Ἱερᾶς Μητροπό
λεώς μας, ὁ «καλὸς ποι-
μήν», δημιουργήθηκε γιὰ νὰ 
φέρει ὅσο τὸ δυνατὸν πε-
ρισσότερο φῶς σ᾽ αὐτὲς τὶς 
σκοτεινὲς εἰκόνες. Ἱδρύθηκε 
γιὰ νὰ κάνει τὸ καλό, ἐκεῖ 
ὅπου ὑπάρχει ἡ κοινωνικὴ 
ἀνισότητα καὶ ἀδικία. Γιατὶ 
δὲν ἀρκοῦν μόνο τὰ λόγια 
καὶ οἱ εὐχές.  Ὅλοι αὐτοὶ 
οἱ ἄνθρωποι, οἱ ἐν Χριστῷ 
ἀδελφοί μας, χρειάζονται ἕνα 
στήριγμα, ἕνα χέρι γιὰ νὰ 
σκουπίσει τὰ βγαλμένα μέσα 
ἀπὸ τὴν ψυχή τους δάκρυα!

Τὸ Γενικὸ Φιλόπτωχο 
Ταμεῖο τῆς  Ἱερᾶς Μητρο
πόλεώς μας ἔχει στὴν κε-
φαλή του τὸν Σεβασμιώ-
τατο Ποιμενάρχη μας κ. 
Παῦλο καὶ συμπαραστάτες 
ἐπιφανεῖς καὶ μὲ φιλάνθρω-
πα αἰσθήματα καὶ διάθεση 
διακονίας ἀδελφούς μας, μέ-
λη τῆς τοπικῆς  Ἐκκλησίας.

Οἱ πιὸ συνήθεις περιπτώ
σεις κατὰ τὶς ὁποῖες τὸ Γε
νικὸ Φιλόπτωχο Ταμεῖο μας 
σπεύδει νὰ ἁπαλύνει τὸν πό-
νο τῶν ἀδελφῶν μας εἶναι οἱ 
ἑξῆς:
●  Ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι κατα-

φεύγουν στὴν πόρτα τῆς  
Ἱερᾶς Μητροπόλεως, σὰν 

τελευταία ἐλπίδα.
●  Ἄπορες ἤ μὲ ἐλάχιστο ἐτή

σιο εἰσόδημα οἰκογένειες.
●  Οἰκογένειες ποὺ βρίσκονται 

στὸ χεῖλος τῆς οἰκονομικῆς 
καταστροφῆς.

●  Φοιτητὲς καὶ σπουδαστές.
●  Ναρκομανεῖς· (κυρίως ἠ

θικὴ συμπαράσταση, σὲ συ-
νεργασία μὲ εἰδικούς)

●  Φυλακισμένοι· (ἐντόπιοι 
ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον).

●  Ἀσθενεῖς· (εἴτε παρέχο-
ντας χρηματικὴ βοήθεια, 
εἴτε συνεργαζόμενοι μὲ 
ἰατρικὰ κέντρα ἐντὸς καὶ 
ἐκτὸς περιφερείας μας καὶ 
φαρμακεῖα).

●  Κέντρα κοινωνικῆς μέρι-
μνας.
Ἐπιπλέον κάθε μῆνα 

παρέχουμε εἴδη πρώτης 
ἀνάγκης καὶ τρόφιμα σὲ 30 
οἰκογένειες. Κατὰ δὲ τὶς 
ἑορτὲς τῶν Χριστουγέννων 
καὶ τοῦ Πάσχα ἡ δραστηριό-
τητα αὐτή, ἐμπλουτισμένη μὲ 
ὅσα ἀπαιτοῦν οἱ ἅγιες αὐτὲς 
ἡμέρες, ἐπεκτείνεται σὲ πε-
ρισσότερες οἰκογένειες.

Τὰ χρήματα ποὺ δα
πανῶνται  γ ιὰ ὅλες  τ ὶς 
προαναφερθεῖσες ἐνέργειές 
μας, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὶς ἔκ
τακτες (οἱ ὁποῖες εἶναι καὶ 
οἱ δυσκολότερες καὶ πιὸ δα-
πανηρές) προέρχονται ἀπὸ 
τὸν ἐτήσιο «Ἔρανο τῆς Ἀ
γάπης», ποὺ διενεργεῖται 
κάθε Δεκέμβριο, ἀπὸ δωρεὲς 
ἁπλῶν ἀνθρώπων, ποὺ προ-
σφέρουν εἴτε ἀπὸ ἀγάπη 
πρὸς τὸν πλησίον εἴτε εἰς 
μνήμην προσφιλῶν τους προ-
σώπων ἀντί στεφάνων, ἀπὸ 
ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες, 
ἀπὸ βιοτεχνίες, ἐργοστάσια, 
ὀργανισμοὺς καὶ ἑταιρεῖες. 

Δὲν πρέπει νὰ λησμονηθεῖ 
ὅτι ἕνα μεγάλο ποσοστὸ τῶν 
χρημάτων προέρχεται ἀπὸ τὶς 
παραστάσεις τοῦ Σεβασμι-
ωτάτου Ποιμενάρχου μας σὲ 
μυστήρια (γάμους, βαπτίσεις, 
κηδεῖες, μνημόσυνα) καθὼς 
καὶ ἀπὸ τὸ Μπλιούρειο  
Ἐκκλησιαστικὸ  Ἵδρυμα.

Κατὰ τὸ τρέχον ἔτος 
(2006) τὸ Γενικὸ Φιλόπτω-
χο Ταμεῖο μας ξεκίνησε μὲ 

10 •• •µ•§EIMøNAPION

Τὸ Γε ν ι κ ὸ  Φ ιλόπτωχο 
Ταμεῖο τῆς  Ἱερᾶς Μητροπό
λεώς μας, ὁ «καλὸς ποιμήν», 
δημιουργήθηκε γιὰ νὰ φέρει ὅσο 
τὸ δυνατὸν περισσότερο φῶς 
σ᾽ αὐτὲς τὶς σκοτεινὲς εἰκόνες. 
Ἱδρύθηκε γιὰ νὰ κάνει τὸ καλό, 
ἐκεῖ ὅπου ὑπάρχει ἡ κοινωνικὴ 
ἀνισότητα καὶ ἀδικία.
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κεφάλαιο 36.747,06 € (ἐκ 
μεταφορᾶς ἀπὸ τὸ 2005). 
Στὴν πορεία τοῦ ἔτους καὶ 
μέχρι τὴν ἡμέρα ἐκτύπωσης 
τοῦ ἀνὰ χεῖρας φύλλου 
(συνεπῶς μὴ συμπεριλαμ-
βανομένου τοῦ προσεχοῦς 
ἐράνου ἀγάπης) τὰ ἔσοδά 
του ἀνῆλθαν στὸ ποσὸ τῶν 
71.582,56 € καὶ τὰ ἔξοδά 
του (δηλαδὴ τὸ ἔργο τῆς φι-
λανθρωπίας) στὸ ποσὸ τῶν 
58.662,68 €, χωρὶς νὰ συ-
μπεριλαμβάνεται τὸ ποσὸ 
ποὺ θὰ δαπανηθεῖ στοὺς ἀ
δελφούς κατὰ τὸ μῆνα Δε-
κέμβριο καὶ τὶς ἑορτὲς τῶν 
Χριστουγέννων.

Μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ, 
ὁ Ἔρανος τῆς Ἀγάπης, γιὰ 
τὸ τρέχον ἔτος (2006), θὰ 
διενεργηθεῖ στὰ μὲν χωριὰ 
τὴν 17η Δεκεμβρίου, ἡμέρα 
Κυριακὴ, στὴν δὲ πόλη τῆς 
Κοζάνης τὴν 20η Δεκεμβρίου, 
ἡμέρα Τετάρτη. Τὰ κλιμάκια 
θὰ ἀποτελοῦνται ἀπὸ ἱερεῖς 
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, 
ἀπὸ τὰ μέλη τῶν ἐνοριακῶν 

φιλοπτώχων ταμείων καὶ 
ἄλλες εὐσεβεῖς κυρίες καὶ 
ἀπὸ μαθητές.

Ὅπως συνέβη καὶ πέ-
ρυσι ἔτσι καὶ φέτος τὰ μέ-
λη τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώ-
χου Ταμείου θὰ περιοδεύ-
σουν (κατόπιν συνεννοή-
σεως) στὰ ἐργοστάσια, τὶς 
ἑταιρεῖες καὶ τὶς βιοτεχνίες 
(δηλαδὴ σ᾽ ἐκείνους τοὺς 
ἀδελφούς μας ποὺ ἔχουν τὶς 
ἐργασίες τους ἐκτὸς πόλεων, 
στὶς βιομηχανικὲς λεγόμενες 
περιοχὲς) ὅλης τῆς ἐπαρχίας 
μας γιὰ τὴ διεξαγωγὴ τοῦ 
ἐράνου ἀγάπης.

Ὅπως ἤδη ἔχετε διαπι-
στώσει ἐντὸς τοῦ ἀνὰ χεῖρας 
φυλλαδίου ὑπάρχει  μία 
ἀπόδειξη Ταχυπληρωμῆς, 
μὲ τὴν ὁποία μπορεῖτε νὰ 
καταθέσετε τὸ ποσὸ ποὺ 
ἐπιθυμεῖτε γιὰ τὸν ἔρανο τῆς 
ἀγάπης, σὲ περίπτωση κατὰ 
τὴν ὁποία θὰ ἀπουσιάζετε 
ἀπὸ τὸ σπίτι ἤ τὸ κατάστημά 
σας ὅταν θὰ σᾶς ἐπισκεφθεῖ 
τὸ κλιμάκιο. Τέτοιες ἀπο

δείξεις Ταχυπληρωμῆς θὰ 
βρίσκονται καὶ στὸ κεντρικὸ 
Ταχυδρομικὸ Κατάστημα, 
καθὼς καὶ στοὺς Ἱεροὺς 
Ναοὺς τῆς πόλεως τῆς Κο-
ζάνης.

Παρόλα αὐτὰ ἐπικρατεῖ 
στοὺς περισσότερους ἡ 
ἄποψη ὅτι ἡ φιλανθρωπία 
εἶναι ἕνα κοινωνικὸ καθῆκον, 
ποὺ ἐπιβάλλεται ἐξαιτίας τῆς 
ἁγιότητας ὁρισμένων ἑορτῶν, 
ὅπως π.χ. τὰ Χριστούγεννα 
ἤ τὸ Πάσχα. Γιὰ τὸν πιστὸ 
ὅμως ἡ φιλανθρωπία εἶναι 
ζήτημα καθημερινοῦ βιώμα-
τος σὲ ὅλη του τὴ ζωή καὶ 
ὄχι μία περιστασιακὴ καὶ 
ἐπετειακὴ εὐκαιρία ἔκφρασης 
φιλανθρώπων αἰσθημάτων 
ἤ ἀκόμη καὶ ἕνα «ξεμπέρ-
δεμα» ἀπέναντι στὴν ἐντολὴ 
τῆς ἀγάπης. Ὅπως γρά-
φει ὁ ἀββᾶς Ἰσαάκ, ἡ γνή-
σια χριστιανικὴ φιλανθρω-
πία εἶναι «καῦσις καρδίας 
ὑπὲρ πάσης τῆς κτίσεως, καὶ 
αὐτῶν εἰσέτι τῶν δαιμόνων».▪
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Μέλημα καὶ ἀγωνία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Παύλου εἶναι νὰ ἀποκτήσουν οἱ 
τρόφιμοι τοῦ  Ἐκκλησιαστικοῦ Γηροκομείου σύγχρονες ἐγκαταστάσεις διαμονῆς καὶ διαβίωσης. Κάθε 
ἡλικία ἔχει τὴν ἀξία της κι᾽ ὁ κάθε ἄνθρωπος παραμένει μοναδικὸς γιὰ τὸ Θεό, ἰσότιμος στὸ δικαίωμα 
τῆς ἀγάπης. Πάνω ἡ μακέτα τῆς νέας Πτέρυγας τοῦ Τιαλείου  Ἐκκλησιαστικοῦ Γηροκομείου 
Κοζάνης, προϋπολογισμοῦ 700.000 €.



Ἄς μιμηθοῦμε τὸ νόμο τοῦ 
Θεοῦ, τὸν πρῶτο καὶ ἀνώτερο, 
ὁ ὁποῖος βρέχει ἐπὶ δικαίους 
καὶ ἁμαρτωλούς· καὶ ἀνατέλλει 
τὸν ἥλιο γιὰ ὅλους. Ἔκαμε 
τὴ γῆ εὐρύχωρη γιὰ ὅλα τὰ 
χερσαῖα ζῶα καὶ δημιούργησε 
πηγὲς καὶ ποταμοὺς καὶ δάση, 
τὸν ἀέρα γιὰ τὰ πτερωτὰ ὄντα 
καὶ τὸ νερὸ γιὰ τὰ ὑδρόβια, καὶ 
ἔδωσε σ᾽ ὅλα τὰ ὄντα ἄφθονα 
τὰ στοιχεῖα τὰ ἀπαραίτητα γιὰ 
τὴ ζωή τους, χωρὶς νὰ τὰ περι-
ορίζει καμιὰ ἐξουσία, χωρὶς νὰ 
τὰ περιορίζει κανένας γραπτὸς 
νόμος, χωρὶς νὰ τὰ ἐμποδίζουν 
σύνορα.  Τὰ παρέδωσε τὰ 
στοιχεῖα αὐτὰ κοινὰ στὰ πάντα 
καὶ πλουσιοπάροχα, χωρὶς νὰ 
κάνει καμιὰ διάκριση καὶ νὰ πε-
ριορίζει κάποιο ἀπ᾽ αὐτά, τιμώ-
ντας τὴν ὁμοιότητα τῆς φύσε-
ως μὲ τὴν ἰσότητα τῆς δωρεᾶς 
καὶ δείχνοντας τὸν πλοῦτο τῆς 
ἀγαθότητός του.

Ο ἱ  ἄ ν θ ρ ω π ο ι  ἀ φ ό τ ο υ 
ἔσκαψαν καὶ ἔβγαλαν ἀπὸ τὴ 
γῆ τὸ χρυσάφι, τὸ ἀσῆμι καὶ 
τοὺς πολύτιμους λίθους καὶ 
ἀφοῦ κατασκεύασαν μαλακὰ 
καὶ περιττὰ ἐνδύματα καὶ ὅ,τι 
ἄλλο παρόμοιο πρᾶγμα, ποὺ 
ἀποτελεῖ ἀφορμὴ τοῦ πολέμου 
καὶ τῶν ἐπαναστάσεων καὶ τῆς 
ἐγκαθιδρύσεως τῆς τυραννί-

ας, ἀποκτοῦν ἔπειτα παρά-
λογη ὑπεροψία ἐξαιτίας τῆς 
ἀνοησίας τους. Καὶ ἀποκλείουν 
τὴν ἐλεημοσύνη ἀπὸ τοὺς 
δυστυχεῖς συνανθρώπους τους 
καὶ δὲν θέλουν οὔτε μὲ αὐτὰ 
ποὺ γι᾽ αὐτοὺς εἶναι περιττὰ νὰ 
βοηθήσουν γιὰ νὰ ἀποκτήσουν 
οἱ ἄλλοι τὰ ἀναγκαῖα, ξε-
χνώντας ὅτι ἡ φτώχεια καὶ ὁ 
πλοῦτος, ἡ ἐλευθερία, ὅπως 

τὴν ὀνομάζουμε, καὶ ἡ δου-
λεία καὶ τ᾽ ἄλλα τὰ παρόμοια 
ἐμφανίστηκαν στὸ ἀνθρώπινο 
γένος ἀργότερα σὰν ἀρρώστιες 
μαζὶ μὲ τὴν κακία, καὶ εἶναι 
δικά της ἐπινοήματα. Ὅμως 
δὲν ἔγιναν τὰ πράγματα ἀπὸ 
τὴν ἀρχὴ ἔτσι, ἀλλὰ ἐκεῖνος 
ποὺ ἔπλασε τὸν ἄνθρωπο 
ἐξαρχῆς, τὸν ἄφησε ἐλεύθερο 
καὶ αὐτεξούσιο, πλούσιο μέσα 
στὸν παράδεισο τῆς τρυφῆς, νὰ 
συγκρατιέται μόνο ἀπὸ τὸ νό-

μο τῆς ἐντολῆς. Ἐλευθερία καὶ 
πλοῦτος ἦταν τότε μόνον ἡ τή-
ρηση τῆς ἐντολῆς. Πραγματικὴ 
πτωχεία καὶ δουλεία ἡ παράβα-
σή της.

Δοῦλοι τοῦ Χριστοῦ, ἀδελφοὶ 
καὶ συγκληρονόμοι, ὅσο εἶναι 
καιρός, ἄς ἐπισκεφθοῦμε τὸν 
Χριστό, ἄς τὸν περιποιηθοῦμε, 
ἄς τὸν θρέψουμε, ἄς τὸν ντύ-
σουμε, ἄς τὸν περιμαζέψουμε 
γιὰ νὰ τὸν φιλοξενήσουμε, ἄς 
τὸν τιμήσουμε. Ὄχι μόνο μὲ τὴν 
τράπεζα, σὰν μερικούς, οὔτε μὲ 
τὰ μύρα ὅπως ἡ Μαρία, οὔτε 
μὲ τὸν τάφο ὅπως ὁ Ἰωσὴφ ὁ 
ἀπὸ Ἀριμαθαίας, οὔτε μὲ τὸ 
ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν ταφὴ ὅπως 
ὁ Νικόδημος οὔτε μὲ χρυσὸ καὶ 
λίβανο καὶ σμύρνα ὅπως οἱ μά-
γοι πρὶν ἀπὸ τοὺς παραπάνω. 
Ἀλλὰ ἐπειδὴ ὁ Κύριος τῶν πά-
ντων θέλει εὐσπλαχνία καὶ ὄχι 
ἐξωτερικὲς θυσίες καὶ ἐπειδὴ 
ἡ εὐσπλαχνία εἶναι παραπάνω 
ἀπὸ μυριάδες ἀρνιά, ἄς τὴν 
προσφέρουμε σ᾽ αὐτὸν διὰ μέ-
σου ἐκείνων ποὺ ἔχουν ἀνάγκη 
καὶ βρίσκονται σήμερα πεσμέ-
νοι κάτω, γιὰ νὰ μᾶς δεχτοῦν, 
ὅταν ἀναχωρήσουμε ἀπὸ τὴν 
ζωὴ αὐτή, στὶς αἰώνιες σκηνές, 
στὸν ἴδιο τὸν Χριστὸ καὶ Κύ-
ριό μας, στὸν ὁποῖο ἀνήκει ἡ 
δόξα στοὺς αἰῶνες. Ἀμήν.
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Περὶ Φιλοπτωχίας
Ἁγ. Γρηγορίου Θεολόγου

Ὅσο εἶναι καιρός, 
ἄς ἐπισκεφθοῦμε
τὸν Χριστό, ἄς
τὸν περιποιηθοῦμε,
ἄς τὸν θρέψουμε, 
ἄς τὸν ντύσουμε, 
ἄς τὸν τιμήσουμε.

«Δανείζει Θεῷ ὁ ἐλεῶν πτωχὸν, κατὰ δὲ τὸ δόμα αὐτοῦ ἀνταποδώσει αὐτῷ» (Παροιμ. 19,17).
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ΑΠΟ  ΤΟ  ΥΣΤΕΡΗΜΑ 
ΚΑΙ  ΤΟ  ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ 

Δωρεὲς πρὸς τὸ Τιά-
λειον Ἐκκλησιαστικὸν 
Γηροκομεῖον Κοζάνης  
«Ἅγιος Παντελεήμων», 
εἴτε χρηματικές, εἴτε σὲ 
εἴδη καὶ γεύματα, προσέ-
φεραν εὐγενῶς:

α) Χρηματικές δωρε
ές: u Οἰκ. Εὐθυμίου Κου-
τσουνάνου  250 €, εἰς 
μνήμην τοῦ ἀειμνήστου 
υἱοῦ των Δημητρίου. u 
Οἰκ. ἸωάννουΔήμητρας 
Μπαμπαλῆ 60 €, εἰς μνή-
μην προσφιλῶν προσώ-
πων. u  Ἀδελ. Βασιλικὴ 
καὶ Ἀναστασία Παπακων-
σταντίνου 150 €, εἰς μνή-
μην Κων/νου Γκοβεδάρου. 
• Ἰωάν. Ἀποστολίδης 
290 €. u Ἀδελ. Βασιλικὴ
Αἰκατερίνη Παγούνη 100 
€, εἰς μνήμην σεβαστῆς μη-
τρός των Ἀλεξάνδρας Πα-
γούνη. u Ἰωάν. Καραδαλῆς 
50 €, εἰς μνήμην Ἀφροδίτης 
Γιαννουντάκου. u  Οἰκ. 
Ἄννης Κυρατοῦ 150 €, εἰς 
μνήμην συζύγου καὶ πα-
τρός Χρήστου Κυρατσοῦ. 
u Ἰωάν. Βήττας καὶ υἱός 
του Κων/νος 250 €, εἰς 
μνήμην ἀγαπητῆς συζύ-
γου καὶ μητρός Ἀσπασίας. 
u Ἀναστασία Κισκίνη 50 
€, εἰς μνήμην θείου της 
Ἀντωνίου Χατζηπαπᾶ. 
u Ἀθηνᾶ Τζιν ίκουΚα-
κούλη 100 €, εἰς μνήμην 
προσφιλῶν προσώπων. u 
Χαρίλαος Καλός 50 €, εἰς 
μνήμην προσφιλῶν προσώ-
πων. u Σοφία Δεληγεωργί-
δη 50 €, εἰς μνήμην γονέων 
καὶ γαμβροῦ.

β) Προσφορὰ γεύμα
τος: u Ἐκκλ/κὸ Συμβούλιο 
Ἱ. Ν. Γεννήσεως Θεοτόκου 
Ἀλωνακίων, στὶς 26/10/06. 
u  Εἰς μνήμην Πολυξένης 
Ἀντωνιάδου, στὶς 3/11/06. 
u Γεώργ. Μωϋσιάδης, εἰς 
μνήμην προσφιλῶν προσώ-
πων, στὶς 21/10/06.

γ) Προσφορὰ εἰδῶν: 
• Ἱερὸ Ἐξωκκλήσιο Πα-
ναγίας Κοζάνης, 30 φιάλ. 
λάδι. u Μητζικίδης ΕΠΕ, 
διάφορα τρόφιμα. u Ἱ.Ν. 
Ἁγ. Γεωργίου Κλείτου 
φροῦτα, ἐμφιαλωμένα νε-
ρά. u SuperMarket Μαρι-
νόπουλος, ἀπορρυπαντικά 
καὶ τρόφιμα. u Ἱ. Ν. Ἁγ. 
Κοσμᾶ Αἰτωλοῦ Ἄνω Κώ-
μης, κηπευτικά. u Ἱ.Ν. 
Ἁγ. Γεωργίου Πολυμύλου, 
1000 κιλ. πατάτες. u Μα-
ρία Παπαδοπούλου, διά-
φορα βουτήματα καὶ γλυ-
κά, εἰς μνήμην Σοφίας Πα-
παδοπούλου. u Παραγωγοὶ 
ἀπὸ  ἐνορίες Αὐλῶν καὶ 
Γούλων διάφορα λαχανι-
κά καὶ φροῦτα. u Ἱ.Ν.Ἁγ. 
Κων/νου καὶ Ἑλένης Μαυ-
ροδενδρίου 30 κιλ. λάδι 
καὶ λαχανικά. u  Τομέας 
Περιβάλλοντος Λιγνιτικοῦ 
Κέντρου Πτολεμαΐδος με-
γάλη ποσότητα μήλων. u 
Δῆμος Βελβενδοῦ, τρό-
φιμα, γάλα, φάρμακα. u 
Στέλιος Κυπάρογλου 20 
κιλ. γάλα.

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

ΔΩΡΕΕΣ

Δωρεές πρὸς τὴν  Ἱερὰ Μητρόπο
λη Σερβίων καὶ Κοζάνης:

u  Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπο-
λίτης Σερβίων καὶ Κοζάνης κ. 
Παῦλος, 800 €, γιὰ τὶς ἀνάγκες 
τῆς  Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

u  Ἱ. Ν. Ζωοδόχου Πηγῆς (Πανα-
γία) Κοζάνης 550 €.

u  Ἀνώνυμος 1.000 €.

Δωρεὲς γιὰ τὸ  Ἱερὸ Κάθισμα
Νέας Νικοπόλεως:

u   Ἵδρυμα «ΚΙΒΩΤΟΣ» (ΗΠΑ)   
10.000 $

u  Ροδίτη Καλλιόπη, Νέα Ὑόρκη   
600 $

u  Μαγκλάρα  Ἔφη, Νέα Ὑόρκη   
250 $

u   Ἀνδριώτης Γαβριήλ, Νέα Ὑόρκη 
1000 $

u  Κάτος  Ἄννα, Νέα  Ὑόρκη 400 $
u  Κεχαγιᾶ Εὐαγγελία, Νέα Ὑόρκη  

300 $.
u  Ἐ ρ γ ο σ τ ά σ ι ο  Μ α ρ μ ά ρ ω ν 

Ἀφροδίτης Βούρκα μάρμαρα 
ἀξίας 9000 €.

Δωρεὲς πρὸς τὸ Γενικὸ Φιλό
πτωχο Ταμεῖο τῆς Ἱερᾶς Μητρο
πόλεως:

u Ἀνώνυμος 1000 €.
u Παπαδοπούλου Μαρία 500 €.
u  Ζιάμπρα Δεληγιωργίδου Ἑλένη 

150 €.
u  ΔεμιροπούλουΒουδούρη Αἰκα

τερίνη 150 €.
u  Γενικὴ Τράπεζα, Ὑποκατάστημα 

Κοζάνης 600 €.
u ΠλιάκηΒούλγαρη Μαρία 100 €.
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Στὸν  Ἱερὸ Ναὸ  Ἁγίου Δημητρίου Κοζά-
νης μεταφέρθηκε γιὰ λίγες μέρες ἡ κάρα 

τοῦ ὁσίου Δαβίδ, τοῦ ἐν Εὐβοίᾳ, πραγματικὴ 
εὐλογία γιὰ τὴν  Ἐνορία καὶ τὴν πόλη τῆς Κο-
ζάνης.  Ἡ ὑποδοχὴ τῆς τιμίας Κάρας τοῦ  Ὁσίου 
ἔγινε τὸ ἀπόγευμα τῆς 24ης 
Ὀκτωβρίου, στὴν πλατεία 
Ἀλώνια Κοζάνης ἀπὸ τὸν 
Σεβασμιώτατο Μητρο-
πολίτη Σερβίων καὶ Κο-
ζάνης κ. Παῦλο καὶ τὸν 
Σεβασμιώτατο Μητροπο-
λίτη Σιατίστης κ. Παῦλο, 
μὲ τὴν παρουσία πλή-
θους ἱερέων καὶ λαοῦ, 
καθὼς καὶ τῶν πολιτικῶν 
καὶ στρατιωτικῶν ἀρχῶν. 
Στὴ συνέχεια ἔγινε λι-
τάνευση τῆς τιμίας Κά-
ρας πρὸς τὸν Ἱερὸ Ναὸ, 
ὅπου καὶ  ἀποτέθηκε 
πρὸς προσκύνηση μέ-
χρι τὴν Παρασκευὴ 27 
Ὀκτωβρίου. Συγκινητικὴ 
ἦταν ἡ προσέλευση τοῦ 
λαοῦ καὶ κατὰ τὴ διάρκεια 
τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν 
ποὺ τελέσθηκαν, ἀλλὰ καὶ 
καθ᾽ ὅλη τὴν παραμονὴ 
τῆς τιμίας Κάρας στὸν  Ἱ. 
Ναό, ποὺ τὴν συνόδευαν ὁ 
γέροντας π.Κύριλλος καὶ 
ὁ μοναχὸς π. Γαβριήλ.

Ὁ ὅσιος Δαβίδ ἤκμασε 
τὸ 1519 καὶ καταγόταν 
ἀπὸ τὴν Γαρδινίτσα τῆς 
ἐπαρχίας Λοκρίδας. Ὁ 
πατέρας του Χριστόδου-
λος, ποὺ εἶχε τὸ ἀξίωμα 
τῆς ἱερωσύνης, καὶ ἡ μητέρα του Θεοδώρα ἦταν 
θεοσεβεῖς καὶ ἐνάρετοι καὶ ἀνάθρεψαν τὰ τέσ-
σερα παιδιά τους «ἐν παιδείᾳ καὶ νουθεσίᾳ Κυ-
ρίου». Σὲ ἡλικία δεκαπέντε περίπου ἐτῶν ἔφυγε 
ἀπὸ τὴν πατρίδα του, ἀφοῦ πρῶτα ζήτησε τὴ βο-

ήθεια τοῦ φιλανθρώπου καὶ οἰκτίρμονος Θεοῦ. 
Τὰ πρῶτα του πνευματικὰ βήματα τὰ ἔκανε 
κοντὰ στὸν ἐνάρετο Ἱερομόναχο Ἀκάκιο στὸ μο-
ναστήρι του στὴ Μαγνησία, ὁ ὁποῖος ἀργότερα, 
ὅταν ἔγινε Μητροπολίτης Ναυπάκτου, πῆρε 

μαζί του τὸν ὅσιο καὶ 
τὸν χειροτόνησε ἱερέα, 
ἐνῶ λίγο ἀργότερα ἔγινε 
ἡγούμενος τῆς Μονῆς τῆς 
Θεοτόκου Βαρνάκοβας. 
Ἀπὸ τὸ μοναστήρι αὐτὸ 
ἔφυγε πικραμένος ἀπὸ τὴν 
ἀνάρμοστη συμπεριφορὰ 
τῶν μοναχῶν καὶ ἵδρυσε 
ἄλλο στὸ ὄρος Στεῖρι, κο-
ντά στὸν Παρνασσό.  Ἐκεῖ 
ἐπειδὴ τὸν κατηγόρησαν 
ὡς αἴτιο φυγῆς κάποιων 
σκλάβων ἑνὸς  Ἀγαρηνοῦ 
ἄρχοντα, ὁ  Ὅσιος βασα-
νίστηκε καὶ φυλακίστη-
κε.  Ὅταν  ἐλευθερώθηκε, 
μετὰ ἀπὸ πληρωμὴ τῶν 
εὐσεβῶν χριστιανῶν, πέ-
ρασε ἀπὸ τὴν  Ἀταλάντη 
ἀπέναντι στὶς Ροβιὲς τῆς 
Β. Εὔβοιας.  Ἀπὸ ἐκεῖ 
ἀνέβηκε πάνω στὸ βουνὸ, 
ὅπου ἐγκαταστάθηκε σ᾽ 
ἕνα ἐρειπωμένο ἐκκλησάκι 
τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ 
Σωτῆρος, γιὰ νὰ χτίσει 
μετὰ ἀπὸ πολλὰ θαυμαστὰ 
γεγονότα τὸ μοναστήρι 
στὸν τόπο ὅπου εἶναι καὶ 
σήμερα.

Ὁ Ὅσιος βρῆκε στὴν 
ὑπόλοιπη ζωή του τόση 
παρρησία στὸ Θεό, ποὺ 

τὸν ἀνέδειξε ποταμὸ θαυμασίων ἀείρροο καὶ τὸ 
Μοναστήρι του περίλαμπρο φάρο  Ὀρθοδοξίας 
καὶ πηγὴ  ἰαμάτων. Πλήθη πιστῶν τετρακόσια 
πενήντα καὶ πλέον χρόνια μετὰ τὴν κοίμησή του 
προσέρχονται γιὰ νὰ πάρουν τὴν εὐλογία του.

Ἡ Κάρα τοῦ ὁσίου Δαβίδ στὴν Κοζάνη
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Λειτουργική Διακονία:

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Σερβίων καί Κοζάνης κ. Παῦλος, κατά τό 
δίμηνο Ὀκτωβρίου - Νοεμβρίου 2006, 
χοροστάτησε, λειτούργησε ἤ ὡμίλησε εἰς 
τούς κάτωθι Ἱ. Ναούς:

v  Τιμ. Προδρόμου Βοσκοχωρίου (8/10), 
Μεταμορφ. τοῦ Σωτῆρος Ἀκρινῆς 
(17/10), Ἁγ. Λουκᾶ Κοζάνης (18/10), 
Ἁγ. Δημητρίου Κοζάνης (24 & 26/10), 
Ἁγ. Νικολάου Βελβενδοῦ (25/10), Ἁγ. 
Δημητρίου ὁμωνύμου Δ.Δ. (25/10), 
Ἁγ. Νικολάου Κρανιδίων (29/10), Ἁγ. 
Ἀναργύρων Κοζάνης (1/11), Ἁγ. Γεωργίου 
Μεσιανῆς (3/11), Ἁγ. Παντελεήμονος 
Ποντοκώμης (3/11), Ἁγ. Κων/νου & 
Ἑλένης Κ. Κώμης (5/11), Παμ. Ταξιαρχῶν 
Βαθυλάκκου (7/11), Παμ. Ταξιαρχῶν 
Κερασέας (8/11), Τιμ. Προδρόμου Ν. 
Νικοπόλεως (12/11), Ἁγ. Κων/νου & 
Ἑλένης Καπνοχωρίου (19/11). 

Ἐπίσης ὁ Σεβασμιώτατος:
v  ἐχοροστάτησε κατά τάς Δοξολογίας: ἐπί 

τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Ἀρτεμίου, προστάτου 
τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας (20/10), τῇ 
ἐθνικῇ ἐπετείῳ τοῦ «ΟΧΙ» (28/10) καί 
τῷ ἑορτασμῷ τῆς Ἡμέρας τῶν Ἐνόπλων 
Δυνάμεων (21/11) εἰς τόν Ἱ. Καθεδρικόν 
Ναόν τοῦ Ἁγ. Νικολάου, καθώς καί ἐπί τῇ 
ἑορτῇ τῶν Παμ. Ταξιαρχῶν, προστατῶν 
τῆς Πολεμικῆς Ἀεροπορίας, εἰς τό 
ὁμώνυμον ναΐδριον τοῦ Ἀεροπορικοῦ 
Ἀποσπάσματος (Ἀερολιμένος) Κοζάνης 
(8/11),

v  ἐτέλεσε τόν ἁγιασμόν ἐπί τῇ ἐνάρξει 
τοῦ νέου ἐκπαιδευτικοῦ ἔτους εἰς τό 
Ι.Ε.Κ. Ν. Κοζάνης (9/10) καί εἰς τήν 

Σχολήν Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱ. 
Μητροπόλεως (4/11),

v  εὐλόγησε τούς γάμους τῶν: Ἀνα-
στασίου Π. Φιλιππίδη & Μαρίας Ζ. 
Παπαδοπούλου εἰς τόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Κων/νου 
& Ἑλένης Κοζάνης (15/10) & Ἐλευθερίου 
Μπάκανου & Αἰκατερίνης Κ. Θεοχάρη εἰς 
τόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Κυριακῆς Σερβίων (28/10),

v  ἐτέλεσε τούς ἁγιασμούς ἐγκαινίων τῶν 
ἐκλογικῶν καταστημάτων τῶν ὑποψηφίων 
Νομαρχῶν Ν. Κοζάνης κ.κ .  Νικ. 
Καρακουλάκη & Γ. Δακῆ (4/10),

v  ἐτέλεσε ἁγιασμόν: εἰς τά ἐγκαίνια τοῦ 
καταστήματος δομικῶν ὑλικῶν τοῦ κ. 
Εὐαγγέλου Μπαλιάκα (7/10) καί εἰς τήν 
τελετήν ὁρκωμοσίας νεοσυλλέκτων εἰς τό 
Στρατόπεδον Μαυροδενδρίου (18/11),

v  ἐτέλεσε τάς ἐξοδίους ἀκολουθίας: τῆς 
Νίκης Καραθάνου εἰς τόν Ἱ. Ν. Ἁγ. 
Δημητρίου Κοζάνης (30/10) καί τῆς 
Κωνσταντινιᾶς Μητλιάγκα εἰς τόν Ἱ. Ν. 
Τιμ. Προδρόμου Λευκοπηγῆς (3/11).

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑ

Ὁ Σεβασμιώτατος κ. Παῦλος:
v  συμμετεῖχεν εἰς τό Ἀρχιερατικόν 

συλλείτουργον ἐπί τῇ συμπληρώσει 
τῶν δεκάχρονων χειροτονίας τοῦ Σεβ. 
Μητροπολίτου Καστορίας κ. Σεραφείμ, 
εἰς τόν Ἱ. Μητροπολιτικόν Ναόν Κοιμή-
σεως Θεοτόκου Καστοριᾶς (1/10),

v  συμμετεῖχεν εἰς τάς πανηγυρικάς 
ἐκδηλώσεις ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν Ἐλευθερίων 
τῆς Ἐλασσῶνος (5 & 6/10),
v  παρέστη εἰς τήν χειροτονίαν τοῦ νέου 

Μητροπολίτου Κορίνθου κ. Διονυσίου 
εἰς τόν Ἱ. Καθεδρικόν Ναόν τῶν Ἀθηνῶν 
(15/10),

XPONIKA  u  EI¢H™EI™  u  ™XO§IA
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v  προήδρευσε τῶν Ἱερατικῶν Συνά-
ξεων τῶν Ἐφημερίων τῆς καθ’ ἡ-
μᾶς Ἱ. Μητροπόλεως εἰς τούς Ἱ. Ν. 
Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Ἀκρινῆς 
(17/10) καί Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου 
Βελβενδοῦ (14/11),

v  συμμετεῖχεν εἰς τό Ἀρχιερατικόν 
συλλείτουργον ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις 
τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἐδέσσης κ. Ἰωήλ 
(19/10),

v  ἐτέλεσε Θ. Λειτουργίαν εἰς τόν Ἱ. Ν. τοῦ 
Ἁγ. Νικολάου τῆς γενέτειρός του Ροδιᾶς 
Αἰγιαλείας (22/10),

v  ἐχοροστάτησε κατά τόν Πανηγ. Ἑσπε-
ρινόν εἰς τόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Μηνᾶ Καστοριᾶς, 
ὅπου ἐκήρυξεν τόν θεῖον λόγον (10/11) 
καί συμμετεῖχε, τήν ἑπομένην, εἰς τό 
Ἀρχιερατικόν συλλείτουργον καί εἰς τάς 
ὑπολοίπους ἐκδηλώσεις ἐπί ταῖς ἑορταῖς 
τοῦ πολιούχου καί τῶν ἐλευθερίων τῆς 
πόλεως Καστοριᾶς,

v  παρέστη εἰς τήν χειροτονίαν τοῦ Θεοφ. 
Ἐπισκόπου Κολουέζης κ. Μελετίου εἰς 
τήν Ἀλεξάνδρεια τῆς Αἰγύπτου (25/11),

v  παρηκολούθησε: τάς ἐκδηλώσεις τοῦ 
ΚΑΠΗ Δ. Κοζάνης (1/10), τοῦ Συνδ. 
Γραμμάτων & Τεχνῶν διά τήν χορήγησιν 
ὑποτροφιῶν καί βράβευσιν μαθητῶν 

(7/10) ,  τῆς Γενικῆς Τραπέζης 
«Ἡμερίδα Συνάντησης» (30/10) καί 

τοῦ Δικηγορικοῦ Συλ. Κοζάνης διά τά 
Ναρκωτικά (18/11) καθώς καί τήν 
μουσικήν ἐκδήλωσιν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως 
καί τοῦ Δήμου Σερβίων μέ τή μικτή 
χορωδία Κοζάνης «ΕΛΙΜΕΙΑ» στά Σέρβια 
(26/11),

v  ἐπεσκέφθη τήν ἔκθεσιν ξυλογλύπτων καί 
ἁγιογραφίας τῶν κ.κ. Παν. Δημητρίου καί 
Γ. Χριβατίδη (28/10), 

v  ἐπεσκέφθη τό Γυμνάσιο & Λύκειο 
Βελβενδοῦ ὅπου ὡμίλησε εἰς τούς 
μαθητάς (31/10).
Συμμετεῖχεν, ἐπίσης, εἰς τήν Τακτικήν 

Συνεδρίαν τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἱερᾶς 
Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (10-
13/10), καθώς καί εἰς τάς λειτουργικάς 
ἐκδηλώσεις ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις τοῦ 
Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν 
& πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Χριστοδούλου, εἰς 
Ἀθήνας (21/10).
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