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ΙΟΥΝΙΟΣ

Σ τ ὴ ν 
Ἐ κ κ λ η σ ί α 
ὑπάρχει  μία 
τά ξ η  π ρ αγ-
μάτων. Εἶναι 
τάξη ἱερή, ποὺ 
τὴν ἔβαλε  ὁ 
Θεός, καὶ κα-
νένας ἀπὸ τοὺς 
ἀ ν θ ρ ώ π ο υ ς 

δὲν μπορεῖ νὰ τὴν παραβαίνει καὶ 
νὰ τὴν καταργεῖ. Οἱ Ἀπόστολοι καὶ 
οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μίλησαν 
γιὰ τὴν ἐκκλησιαστικὴ τάξη, ποιὰ 
εἶναι ἡ θέση τοῦ κλήρου ἀλλὰ καὶ 
τοῦ λαοῦ στὴν Ἐκκλησία, τὶ εἶναι 
ὁ Ἐπίσκοπος, ποιὰ ἡ θέση του μέ-
σα στὸν ἱερὸ κλῆρο καὶ τὸ λαό. Ὁ 
Ἐπίσκοπος δὲν εἶναι πρωτίστως ὁ 
διοικητὴς τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ ὁ 
διδάσκαλος καὶ ὁ ἱερέας, ἐκεῖνος 
δηλαδὴ ποὺ στὴν ἐκκλησιαστικὴ σύ-
ναξη κηρύττει τὸ θεῖο Λόγο καὶ τελεῖ 
τὴν Εὐχαριστία. Ὁ ἐπίσκοπος μετα-
βιβάζει τὴν ἱεροσύνη στοὺς πρεσβυ-
τέρους καὶ τοὺς διακόνους καὶ τοὺς 
δίνει τὴ χάρη νὰ κηρύττουν τὸ Λόγο 
καὶ νὰ τελοῦν τὴ Θεία Λειτουργία. 
Σὲ κάθε ἐκκλησιαστικὴ σύναξη εἶναι 
ζωντανὴ ἡ παρουσία τοῦ Ἐπισκόπου, 
γι᾽ αὐτὸ καὶ μνημονεύεται τὸ ὄνομά 
του. Ὁ ἱερέας τελεῖ τὰ μυστήρια «ἐξ 
ὀνόματος» τοῦ Ἐπισκόπου ποὺ εἶναι 
ἔτσι παρὼν στὸ ἔργο τοῦ λειτουργοῦ 
ἀλλὰ καὶ στὴ συνείδηση τοῦ λαοῦ. 
Διαφορετικὰ χωρὶς ἐπίσκοπο καὶ 
ἱεροσύνη δὲν ἔχουμε Ἐκκλησία οὔτε 
Εὐχαριστία.

Ἡ Ἐκκλησία  ε ἶνα ι  κυρ ίως 
εὐχαριστιακὴ σύναξη καὶ δευτε-
ρευόντως ὀργάνωση καὶ διοίκηση, 
πρῶτα χάρη καὶ ὕστερα νόμος. Προ-
κειμένου νὰ διοικήσει κάποιος ἤ νὰ 
κάνει κοινωνικὴ πρόνοια δὲν χρει-
άζεται νὰ εἶναι ὁπωσδήποτε ἱερέας, 
ὅμως ὁ προεστὼς τῆς Ἐκκλησίας, 
ὁ  ἱερουργὸς τοῦ Λόγου καὶ  ὁ 
λειτουργὸς τῶν μυστηρίων εἶναι ὁ 
Ἐπίσκοπος καὶ οἱ «ἐξ ὀνόματός του» 
πρεσβύτεροι καὶ διάκονοι. Ἡ ὕπαρξη 
τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἡ ἑνότητά της 
ἐξαρτῶνται ἀπὸ τὸν Ἐπίσκοπο, 
ποὺ κρατάει στὴν Ἐκκλησία τὴν 
ἀδιάλειπτη συνέχεια τῆς ἱεροσύνης.

Μ ᾽  α ὐ τ ὴ ν  τ ὴ ν  ἔ ν ν ο ι α , 
ἐκκλησιαστικὴ ἑορτὴ διπλὴ πα-
νηγύρισε ἡ τοπικὴ Ἐκκλησία τῆς 
Κοζάνης α) γιὰ τὴν ἱερὴ μνήμη 
τῶν πρωτοκορυφαίων ἀποστόλων 
Πέτρου καὶ Παύλου καὶ β) γιὰ τὰ 
ὀνομαστήρια τοῦ Ἐπισκόπου της, 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Σερβίων καὶ Κοζάνης κ. Παύλου. 
Στὶς 28 Ἰουνίου, ἡμέρα Πέμπτη τὸ 
ἑσπέρας τελέσθηκε στὸν Καθεδρικὸ 
Ναὸ τοῦ ἁγίου Νικολάου ὁ Μέγας 
Ἑσπερινὸς χοροστατοῦντος τοῦ Σε-
βασμιωτάτου Μητροπολίτου μας 
κ. Παύλου, ὁ ὁποῖος κήρυξε καὶ τὸ 
θεῖο Λόγο. Στὶς 29 Ἰουνίου, ἡμέρα 
Παρασκευὴ τὸ πρωὶ, στὸν Ἱερὸ Ναὸ 
τῶν ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης 
ἐψάλη ὁ ὄρθρος καὶ τελέσθηκε ἡ 
Θεία Λειτουργία. Τὸν Σεβασμιώτα-
το Μητροπολίτη μας κ. Παῦλο, ποὺ 
ἱερούργησε τὴν Εὐχαριστία, πλαι-

Ὅταν γaρ àσθεν΅, 
τότε δυνατeς ε¨μι». 

^Η •πομονc στdς δοκιμασί-
ες καd στdς θλίψεις τÉς ζωÉς, 
ποf âνισχύεται àπe τcν πίστη 
στeν παντοδύναμο καd πολυ-
εύσπλαχνο Θεό, δίνει πολf 
καρπe προσευχÉς, δύναμη 
πραγματικc ν\ àντιπαλαίψει 
τdς θλίψεις. Ὁ πόνος μᾶς 
βοηθᾶ νὰ ξαναπλασθοῦμε, 
νὰ ξαναδοῦμε τὸν κόσμο, ν᾽ 
ἀγαπήσουμε. Ὅταν πονᾶς 
δὲν ἀσχολεῖσαι μὲ περιττά, 
περιορίζεσαι ἠθελημένα, 
συγκεντρώνεσαι, προβλη-
ματίζεσαι. Δὲν παραδινόμα-
στε ἀνεπίγνωστα στὸν πόνο, 
ἀλλὰ μὲ τὴ βαθειὰ γνώση ὅτι 
εἶναι ἕνας ἀκόμη τρόπος νὰ 
παραδοθοῦμε στὸ Θεό. Εἶναι 
μιὰ ἀκόμη μιὰ εὐκαιρία νὰ 
διδαχθοῦμε πὼς δὲν σωζόμα-
στε μόνοι μας, μᾶς βοηθᾶ νὰ 
γνωρίσουμε τὰ βάθη μας...

σίωναν ὁ Σεβασμιώτατος Μητρο-
πολίτης Δημητριάδος κ. Ἰγνάτιος, ὁ 
ἱερὸς κλῆρος καὶ ὁ εὐσεβὴς λαὸς τῆς 
πόλεως καὶ τῆς ἐπαρχίας.

Ἡ ἐτήσια ἑορτὴ τοῦ Ἐπισκόπου 
δὲν ἀποτελεῖ μία ἁπλὴ φιλοφρόνη-
ση πρὸς ἕνα κοσμικὸ ἄρχοντα, οὔτε 
ἀφορμὴ πρόσθετων καὶ περιττῶν 
πανηγυρισμῶν, ὑπενθυμίζει σ᾽ ὅλους 
μας ὅμως βασικὲς ἀλήθειες τῆς πί-
στεως, πὼς δηλαδὴ ἐμεῖς εἴμαστε ἡ 
Ἐκκλησία, ὁ κλῆρος καὶ ὁ λαός, συ-
ναγμένοι γιὰ νὰ τελέσουμε τὴ θεία 
Λειτουργία. Ἡ ἱεροσύνη καὶ ἡ θεία 
Εὐχαριστία εἶναι ἡ Ἐκκλησία.

Ἡ Ἑορτὴ τοῦ Ἐπισκόπου
ἑορτὴ τῆς Ἐκκλησίας «



Η
θεία Λειτουργία ὀνομάζεται 
καὶ θεία Εὐχαριστία. Κι αὐτὸ 
γιατὶ ἡ ἁγία ἀναφορὰ εἶναι 

μιὰ προσφορὰ εὐχαριστίας στὸ Θεό, 
καθὼς τὸ ἀκοῦμε στὴν προτροπὴ τοῦ 
ἱερέα «Εὐχαριστήσωμεν τῷ Κυρίῳ». 
Καὶ τότε ὁ λειτουργός, παίρνοντας τὴ 
φωνὴ τοῦ λαοῦ «ἄξιον καὶ δίκαιον» 
ἀρχίζει τὴν εὐχὴ τῆς εὐχαριστίας. «Ἄξιον 
καὶ δίκαιον σὲ ὑμνεῖν, σὲ εὐλογεῖν, 
σὲ αἰνεῖν, σοὶ εὐχαριστεῖν...», ἄξιο 
καὶ δίκαιο εἶναι νὰ σὲ ὑμνοῦμε, νὰ σὲ 
εὐλογοῦμε, νὰ σὲ δοξολογοῦμε, νὰ σὲ 
εὐχαριστοῦμε... Διότι ὅπως λέγει ἡ εὐχὴ 
στὴ συνέχεια ὁ Θεὸς ἔφερε τὸν ἄνθρωπο 
ἀπὸ τὴν ἀνυπαρξία στὴν ὕπαρξη, ἀπὸ 
τὴν πτώση στὴν ἀνάσταση, ἀπὸ τὸν 

ἐπίγειο παράδεισο στὸν οὐρανὸ καὶ τοῦ 
χάρισε τὴν μέλλουσα βασιλεία, καθὼς 
καὶ τὸ ὅτι τὸν ἀξιώνει νὰ τελεῖ τὴ θεία 
Λειτουργία ποὺ εἶναι ἡ ἀνακεφαλαίωση 
τῶν ὅσων ἔκαμε καὶ κάνει ὁ Θεὸς γιὰ 
τοὺς ἀνθρώπους.

Ἀκολουθεῖ  ἡ ἐκφώνηση «Τὸν 
ἐπινίκιον ὕμνον ἄδοντα, βοῶντα, κε-
κραγότα καὶ λέγοντα» καὶ ὁ λαὸς ψάλ-
λει τὸν ὕμνο τῶν ἀγγέλων, καθὼς τὸν 
ἤκουσε ὁ προφήτης Ἡσαΐας, συμπλη-
ρώνοντάς τον μὲ τὸν χαιρετισμὸ τοῦ 
λαοῦ πρὸς τὸν Ἰησοῦ Χριστό, ὅταν τὸν 
ὑποδεχόταν νὰ μπαίνει στὰ Ἱεροσόλυμα. 
Ὑποδεχόμαστε τὸν Υἱό, ποὺ ἔρχεται 
πρὸς τὸ ἑκούσιο πάθος καὶ ὑμνοῦμε τὸν 
Θεὸ μαζὶ μὲ τοὺς ἀγγέλους τοῦ οὐρανοῦ 

γιὰ τὴ μεγάλη του δόξα.
Πρέπει νὰ ποῦμε ὅτι ἡ εὐχὴ 

τῆς ἀναφορᾶς δὲν τελείωσε. Ὅταν 
ὁ λαὸς ψάλλει τὸν ἐπινίκιο ὕμνο, 
ὁ λειτουργὸς ἱερέας συνεχίζει τὴν 
εὐχή. «Μετὰ τούτων καὶ ἡμεῖς τῶν 
μακαρίων δυνάμεων, Δέσποτα φι-
λάνθρωπε, βοῶμεν καὶ λέγομεν· 
Ἅγιος εἶ καὶ πανάγιος, σὺ καὶ ὁ μο-
νογενής σου Υἱὸς καὶ τὸ Πνεῦμα 
σου τὸ Ἅγιον...».

Κεντρικὸ σημεῖο στὸ μυστήριο 
τῆς θείας οἰκονομίας, γιὰ τὴ σω-
τηρία τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ κό-
σμου, εἶναι ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Καὶ 
ἡ εὐχὴ φτάνει, θὰ λέγαμε, στὸ κα-
τακόρυφο.  Ὁ λειτουργὸς μὲ φωνὴ 
σταθερὴ καὶ σεμνὴ ἐκφωνεῖ   τὰ 
λόγια τοῦ Κυρίου, ποὺ εἶν᾽ ἐκεῖνα 
μὲ τὰ ὁποῖα ἵδρυσε τὸ θειότατο μυ-
στήριο. «Λάβετε, φάγετε· τοῦτό 
μού ἐστι τὸ σῶμα, τὸ ὑπὲρ ὑμῶν 
κλώμενον εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν», 
«ὁμοίως καὶ τὸ ποτήριον μετὰ τὸ 
δειπνῆσαι λέγων· Πίετε, ἐξ αὐτοῦ 
πάντες· τοῦτό ἐστι τὸ αἷμά μου, τὸ 
τῆς καινῆς διαθήκης, τὸ ὑπὲρ ὑμῶν 
καὶ πολλῶν ἐκχυνόμενον εἰς ἄφεσιν 
ἁμαρτιῶν». Δὲν τὰ μεταφράζουμε 
γιατὶ εἶναι λόγια καθαγιασμένα. Ὁ 
μυστικὸς δεῖπνος συνεχίζεται, δὲν 
ἐπαναλαμβάνεται.

«Ἔτι προσφέρομέν σοι... κα-
τάπεμψον τὸ Πνεῦμά σου τὸ ἅγιον 
ἐφ᾽ ἡμᾶς καὶ ἐπὶ τὰ προκείμενα 

δῶρα ταῦτα». Ἡ Πεντηκοστὴ εἶναι μιὰ 
γενικὴ σύναξη τῶν μαθητῶν τοῦ Ἰησοῦ 
Χριστοῦ. Τότε ἦλθε τὸ Ἅγιο Πνεῦμα 
κι ἀπὸ τότε γιὰ πάντα μένει στὴν  
Ἐκκλησία.  Εἶναι ὁ «ἄλλος παράκλη-
τος», ποὺ συνεχίζει τὸ ἔργο τοῦ Υἱοῦ 
καὶ «ὅλον συγκροτεῖ τὸν θεσμὸν τῆς 
Ἐκκλησίας».

«Μεμνημένοι τοίνυν τῆς σωτηρίου 
ταύτης ἐντολῆς... τοῦ σταυροῦ, τοῦ 
τάφου, τῆς τριημέρου ἀναστάσεως, 
τῆς εἰς οὐρανοὺς ἀναβάσεως, τῆς ἐκ 
δεξιῶν καθέδρας, τῆς δευτέρας καὶ 
ἐνδόξου πάλιν παρουσίας». Ἡ θεία 
Λειτουργία εἶναι ἡ ἀνάμνηση ὅλου τοῦ 
μυστηρίου τῆς θείας οἰκονομίας γιὰ τὴ 
σωτηρία τοῦ κόσμου, ποὺ κορυφώνεται 
στὸ θάνατο τοῦ Υἱοῦ, στὴν ἀνάσταση 
καὶ στὴν ἀνάληψη, μὲ τὴν προσδοκία 
τῆς δεύτερης καὶ ἔνδοξης παρουσίας 
τοῦ Χριστοῦ.  

«Τὰ σὰ ἐκ τῶν σῶν σοὶ προσφέρο-
μεν κατὰ πάντα καὶ διὰ πάντα». Σὲ 
κάθε καιρὸ καὶ γιὰ ὅλες τὶς εὐεργεσίες, 
σοῦ προσφέρουμε αὐτὰ τὰ δῶρα, ποὺ 
εἶναι δικά σου ἀπὸ ἐκεῖνα ποὺ μᾶς δί-
νεις ἐσύ. Τὰ δῶρα (ἄρτος καὶ οἶνος) εἶναι 
ἀναφορὰ καὶ προσφορὰ τοῦ ἀνθρώπου 
καὶ ὅλης τῆς κτίσεως πρὸς τὸ Θεό. Ἡ 
θεία Λειτουργία εἶναι ἡ ἀποκατάσταση 
τοῦ ἀνθρώπου καὶ τῆς κτίσεως, ποὺ 
ἔπεσε κι αὐτὴ μαζὶ μὲ τὸν ἄνθρωπο κι 
ἐξαιτίας τοῦ ἀνθρώπου.

«Καὶ ποίησον τὸν μὲν ἄρτον τοῦτον 
τίμιον σῶμα τοῦ Χριστοῦ σου· τὸ δὲ 
ἐν τῷ ποτηρίῳ τούτῳ τίμιον αἷμα τοῦ 
Χριστοῦ σου· μεταβαλὼν τῷ Πνεύ-
ματί σου τῷ Ἁγίῳ». Ἡ εὐχαριστιακὴ 
μεταβολὴ πραγματοποιεῖται μὲ τὴν 
ἐνέργεια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Μὲ 
τὴ θεία Λειτουργία «δυνάμεθα ἀεὶ 
πεντηκοστὴν ἐπιτελεῖν»(Ἱερὸς Χρυ-
σόστομος, Μ.50,454). Ἡ στιγμὴ τῆς 
καθόδου τοῦ Παρακλήτου εἶναι ἡ 
εὐχαριστιακὴ Πεντηκοστή. Ἡ παρου-
σία τοῦ Παρακλήτου συνάγει τὸ λαὸ 
τοῦ Θεοῦ γύρω ἀπὸ τὴν Ἁγία Τράπεζα. 
Συγκροτεῖ τὸ θεσμὸ τῆς εὐχαριστούσης  
Ἐκκλησίας.  Ἄν δὲν ἦταν παρὸν τὸ 
Πνεῦμα, δὲν θὰ γινόταν ἡ  Ἐκκλησία· 
κι ἐφόσον ἡ  Ἐκκλησία ὑπάρχει, εἶναι 
φανερὸ ὅτι τὸ Πνεῦμα εἶναι παρόν.
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τὸ προηγούμενο ἄρθρο, ἀφοῦ 
ἐντοπίσαμε τρία βασικὰ γνω-
ρίσματα τῆς ἀληθινῆς, τῆς 
ὄντως ἀρετῆς, τὴν πνευμα-
τικότητα, τὴν ἐλευθερία καὶ 

τὴν καθολικότητα, θέσαμε τὸ ἐρώτημα 
ἐὰν διαθέτη αὐτὰ τὰ γνωρίσματα ἡ ἀρετή, 
ὅπως τὴν ἀντιλαμβάνονται τὰ ποικίλα 
αἱρετικὰ συστήματα. Καὶ ἡ ἀπάντησή μας 
εἶναι ἐξ ἀρχῆς κατηγρηματικά ὄχι.

Οἱ ὀπαδοὶ τῶν συστημάτων αὐτῶν 
ἀντιλαμβάνονται τὴν ἀρετὴ μόνον ὡς 
ἁπλὸ φυσικὸ χάρισμα, χωρὶς κἄν νὰ 
ὑποψιάζονται ὅτι ὑπάρχει καὶ ἄλλης ποι-
ότητος ἀρετή, αὐτὴ ποὺ δίδεται στὰ μέλη 
τοῦ Σώματος τῆς Ἐκκλησίας ὡς καρπός 
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀπογυμνωμένοι 
ἀπὸ τὸ πνευματικὸ χάρισμα τῆς διακρίσε-
ως ἀδυνατοῦν νὰ ἀντιληφθοῦν ὅτι διαφέ-
ρει ἡ ποιότητα τῆς φυσικῆς ἀγάπης ἀπὸ 
ἐκείνη τῆς πνευματικῆς, ὅπως καὶ ἡ ποιό-
τητα τῆς φυσικῆς εἰρήνης ἀπὸ ἐκείνη τῆς 
πνευματικῆς, ἤ τῆς πραότητος καὶ τῆς 
ἀγαθοσύνης. Κυρίως  ὅμως ἀδυνατοῦν 
νὰ δεχθοῦν τὴν θεία χάρη ὡς ἄκτιστη 
ἐνέργεια, ἡ ὁποία μὲ τὴν ἐλεύθερη συ-
νέργεια τῶν ζωντανῶν μελῶν τοῦ θεαν-
θρωπίνου Σώματος τῆς μιᾶς Ἐκκλησίας 
μορφώνει τὴν πνευματικὴ ἀρετή μέσα 
τους.

Ἐπίσης οἱ αἱρετικοὶ ἔχουν χάσει 
ἀπὸ τὸ πνευματικὸ ὀπτικό τους πε-
δίο τὴν καθολικότητα τῆς ἀρετῆς. 
Ἀποτελεῖ χαρακτηριστικὸ γνώρισμα 
ὅλων  τῶν αἱρέσεων ὅλων τῶν ἐποχῶν 
τὸ γεγονὸς ὅτι ἑστιάζουν τὴν προσοχή 
τους σὲ ὁρισμένες ἀρετές, τὶς ὁποῖες 
ἐξυμνοῦν καὶ προβάλλουν μὲ ὑπερβολή, 
ἐνῶ ἄλλες τὶς ἀγνοοῦν, τὶς ὑποτιμοῦν 
καὶ ἀδιαφοροῦν γιὰ τὴν ἀπόκτησή τους. 
Συμβαίνει σ’ αὐτοὺς ὅ,τι καὶ στὶς μωρὲς 
παρθένες τῆς παραβολῆς τοῦ Χριστοῦ, οἱ 
ὁποῖες ἐνῶ κρατοῦσαν μία ποσότητα ἀπὸ 
λάδι στὰ λυχνάρια τους, δὲν κατώρθωσαν 
τελικὰ νὰ μποῦν στὸ σπίτι τοῦ Νυμφίου, 
ἐπειδὴ δὲν ἦταν γεμάτα τὰ δοχεῖα τους 
μὲ λάδι. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι εἶχαν μερικὲς 
ἀρετές, ὅπως ἦταν ἡ παρθενία, ἀλλὰ δὲν 
εἶχαν τὴν καθολικὴ ἀρετὴ, ποὺ χρειάζο-
νταν γιὰ νὰ σωθοῦν (Βλ. Ἁγ. Μάρκου τοῦ 
Ἀσκητοῦ, Πρὸς μονάζοντα Νικόλαον, 12, 
Φιλοκαλία, τ. Α). Τὸ ἴδιο συμβαίνει καὶ μὲ 
ὅλους τοὺς αἱρετικούς.

Γιὰ παράδειγμα, οἱ διάφοροι αἱρετικοὶ 
ὁμιλοῦν κατὰ κόρον καὶ ἀφιερώνουν 
πολύτιμο χρόνο γιὰ τὴν μελέτη καὶ 
τὴν διάδοση τῶν Ἁγίων Γραφῶν, ἀλλὰ 

ἀγνοοῦν τὴν ἀλήθεια, ὅπως φαίνεται 
ἀπὸ τὶς πολυποίκιλες ὑποκειμενικὲς καὶ 
διαστρεβλωμένες ἑρμηνεῖες τους. Ὁ 
ἅγιος Χρυσόστομος ἐντοπίζει τὴν αἰτία 
τῶν ἑρμηνευτικῶν αἱρετικῶν πλανῶν 
στὴν προκατειλημμένη καὶ ἐπιπόλαια 
ἐξέταση τῶν  β ιβλ ικῶν  κε ιμένων. 
Παρατηρεῖ γιὰ τὶς συνήθειές τους: «Διότι 
ἔτσι καὶ οἱ αἱρετικοὶ πλανῶνται, ἐπειδὴ 
(ἑρμηνεύοντας τὶς Ἅγιες Γραφές) οὔτε 

τὸν σκοπὸ αὐτῶν ποὺ ὁμιλοῦν ἐξετάζουν, 
οὔτε τὶς συνήθειες αὐτῶν ποὺ ἀκούουν» 
(Εἰς Ἰω. 40,1· PG 59,229).

Προβάλλουν μὲ ἐπίταση οἱ αἱρετικοὶ 
τὴν πίστη στὸν Θεό, ἀλλ’ ἀδιαφοροῦν 
γιὰ τὴν ἐσωτερική τους κάθαρση. 
Ὑπερτονίζουν τὴν ἐκτέλεση καλῶν 
κοινωνικῶν ἔργων (δικαιοσύνη, φιλαν-
θρωπία, περίθαλψη, φιλοξενία κ. ἄ.) καὶ 
ὑποτιμοῦν τὴν προσωπικὴ ταπείνωση. 
Ὅμως ἡ φανερὴ καὶ, πολλὲς φορὲς, ἡ 
κρυφὴ φιλοδοξία ἀποτελεῖ τὴν βασικὴ 
αἰτία γιὰ τὴν δημιουργία τῶν αἱρέσεων. 
Ὅπως σημειώνει ὁ ἅγιος Χρυσόστομος, 
«εἶναι τόσο μεγάλο κακὸ τὸ πάθος τῆς 
φιλοδοξίας γιὰ τὰ πρωτεῖα, ὥστε αὐτὸ 
γέννησε καὶ τὶς αἱρέσεις» (Εἰς Ἰω. 38,5· 
PG 59,218). Τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ γιὰ τὴν 
ὁμογάλακτη ἀδελφή της, τὴν κενοδοξία, 
ἡ ὁποία «εἶναι ἱκανὴ νὰ τυφλώση καὶ τὰ 
μάτια τῶν σοφῶν, ὅταν δὲν βρίσκονται 
σὲ ἐγρήγορση» (Εἰς Ἰω. 8,1· PG 59,66). Γε-
νικώτερα, γιὰ τὸν ἅγιο πατέρα, «ἡ μητέρα 
τῶν αἱρέσεων εἶναι ἡ ἐπιθυμία τῆς φιλαρ-
χίας» (Εἰς Γαλ. 5,4· PG 61,670), ὅπως καὶ 
κάθε πάθος ποὺ καθιστᾶ ἀκάθαρτη τὴν 
ψυχή. Κι αὐτὸ συμβαίνει διότι «ἡ ἐμπαθὴς 
ψυχὴ δὲν μπορεῖ νὰ ἀντιληφθῆ τίποτε τὸ  
ὑψηλὸ καὶ σπουδαῖο, ἀλλὰ ὡσὰν νὰ εἶναι 
θαμπωμένη ἀπὸ κάποια μεγάλη βλάβη 
ὑφίσταται τὴν χειρίστη ἀμβλυωπία» (Εἰς 
Ἰω. 24,3· PG 59,148).

Γι αὐτὸ ἀκριβῶς «ἐκεῖνος ποὺ πρό-
κειται νὰ συλλάβη τὴν ἀλήθεια εἶναι 
ἀπαραίτητο νὰ διατηρῆ τὸν ἑαυτό του 
καθαρὸ ἀπὸ ὅλα τὰ πάθη, διότι ὅποιος 
ε ἶνα ι  ἀπαλλαγμένος ἀπὸ αὐτὰ θὰ 
ἀπαλλαγῆ ἀπὸ τὴν πλάνη καὶ θὰ γνωρίση 
τὴν ἀλήθεια.» (Εἰς Α’ Κορ. 8,2· PG 61,70). 
Ἀξίζει νὰ παρατηρήσουμε ὅτι ὁ ἅγιος 
Χρυσόστομος, ὅταν ὁμιλῆ γιὰ τὴν κά-
θαρση, τονίζει ἐπίμονα ὅτι πρόκειται γιὰ 
ἀπαλλαγὴ ἀπὸ ὅλα τὰ πάθη. Ὑπογραμμίζει 
δηλαδή τὴν καθολικότητα ὡς βασικὸ 

γνώρισμα τῆς πνευματικῆς ἀρετῆς. 
Μία προσεκτικὴ, λοιπόν, μελέτη ὅλης 

τῆς παραπάνω διαλεκτικῆς τοῦ ἁγίου 
Χρυσοστόμου μᾶς βοηθεῖ σημαντικὰ 
νὰ προσεγγίσουμε βαθύτερα τόσον τὸ 
ἐκκλησιαστικὸ ἦθος, ὅσο καὶ τὴν ἠθικὴ 
τῶν αἱρετικῶν.

Εἶναι ἀπαραίτητο νὰ τονίσουμε ὅτι 
ὑπάρχει τεράστια διαφορὰ ἀνάμεσα 
στὶς δύο αὐτὲς πραγματικότητες. Στὴν 
Ἐκκλησία ὁμιλοῦμε πάντα γιὰ ἦθος, ἐνῶ 
στὴ φιλοσοφία, στὶς θρησκεῖες καὶ στὶς 
αἱρέσεις γίνεται λόγος γιὰ συστήματα 
ἠθικῆς. Τὸ ἦθος εἶναι ὁ τρόπος ζωῆς ὡς 
συνέπεια μιᾶς ἐσωτερικῆς καταστάσεως 
τοῦ ἀνθρώπου, ἡ ὁποία δημιουργεῖται 
ἀπὸ συγκεκριμένη Πίστη.  Γιὰ τὴν 
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἡ Πίστη αὐτὴ δὲν 
εἶναι ἡ ἀνθρώπινη ἀντίληψη τῶν μελῶν 
της, ἀλλὰ αὐτὴ ποὺ ἀποκαλύφθηκε ἀπὸ 
τὸν Θεάνθρωπο Ἰησοῦ Χριστό, «ἡ ἅπαξ 
τοῖς ἁγίοις παραδοθεῖσα πίστις» (Ἰούδα 
3). Μὲ βάση αὐτὴ τὴν Πίστη, τὸ Ἅγιο 
Πνεῦμα, ποὺ κατοικεῖ στὴν καρδιὰ τῶν 
μελῶν τῆς Ἐκκλησίας, ἐμπνέει σ’αὐτὰ 
ἕνα συγκεκριμένο φρόνημα καὶ μία συ-
γκεκριμένη συμπεριφορά. Αὐτὸ εἶναι τὸ 
ἐκκλησιαστικὸ ἦθος. Ἡ ἠθική, ἀντιθέτως, 
εἶναι ἕνα ἀνθρώπινο τεχνητὸ σύστη-
μα κανόνων, μὲ τὸ ὁποῖο ἐπιβάλλεται 
ἀνθρωπίνως σὲ μία ὁμάδα ἀνθρώπων 
ἕνας συγκεκριμένος τρόπος ζωῆς. Αὐτὸς 
ὁ τρόπος καὶ τὴν πραγματικὴ παρουσία 
τοῦ Θεοῦ ἀποκλείει καὶ τὴν ἀνθρώπινη 
ἐλευθερία καταργεῖ.

Ἡ πνευματικότητα, ἡ ἐλευθερία 
καὶ ἡ καθολικότητα τῆς πνευματικῆς 
ἀρετῆς εἶναι ἀδύνατο νὰ ἐκφρασθοῦν 
ἀπὸ ὁποιοδήποτε σύστημα ἠθικῆς, τὸ 
ὁποῖο ὡς ἄνθρώπινο κατασκεύασμα εἶναι 
ἀσθενὲς καὶ περιορισμένο, ὥστε νὰ μὴν 
μπορῆ οὔτε τὴν πνευματικότητα τῆς 
ἀρετῆς νὰ ἐμπνεύση, οὔτε τὴν ἐλευθερία 
της νὰ ἀνεχθῆ, οὔτε τὴν καθολικότητα 
της νὰ χωρέση. Ἀντίθετα τὰ τρία αὐτὰ 
στοιχεῖα εἶναι ἀπόλυτα συμβατὰ μὲ τὸ 
ἐκκλησιαστικὸ ἦθος, τὸ ὁποῖο διαθέ-
τει τὴν χριστοκεντρικὴ εὐρύτητα, τὴν 
ἁγιοπνευματικὴ ἔμπνευση καὶ τὸ κατ’ 
εἰκόνα Θεοῦ ἐλεύθερο ἀνθρώπινο πρόσω-
πο. Ὅλα αὐτὰ διαφοροποιοῦν τὴν φυσικὴ 
ἀρετὴ ἀπὸ τὴν πνευματικὴ, τὴν ὄντως 
ἀρετή, καὶ ἐξηγοῦν μὲ ἐπάρκεια γιατὶ ὅσοι 
διαθέτουν κάποιες φυσικὲς ἀρετές, ὅπως 
πολλοὶ αἱρετικοί, δὲν μποροῦν γι᾽  αὐτὸν 
τὸν λόγο νὰ ἔχουν στὴν αἵρεσή τους καὶ 
τὴν ἀληθινὴ πίστη.

Η ΗΘΙΚΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ 
ΚΑΙ  ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΗΘΟΣ
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Ὅμως οἱ Τοῦρκοι δὲν 
τηροῦν τὰ προνόμια 
καὶ τὶς ὑποσχέσεις 

καί, εἰδικὰ στοὺς δύο πρώ-
τους αἰῶνες, δὲν μποροῦμε 
νὰ μιλοῦμε γιὰ ἀνεμπόδιστη 
ἄσκηση τῶν θρησκευτικῶν καὶ 
τῶν ἐκπαιδευτικῶν ἐλευθεριῶν. 
Αὐτὰ ἐξαρτῶνται ἀπὸ τοὺς 
κατὰ τόπους πασάδες. Φα-
νατισμένοι Ἰσλαμιστὲς στρέ-
φονται ἐναντίον κάθε μορφῆς 
ἐκπαιδεύσεως καὶ ἀπαγορεύουν 
τὴ μελέτη ἐπιστημονικῶν βι-
βλίων ἀκόμη καὶ στοὺς μου-
σουλμάνους. Πόσο πιὸ δύσκο-
λο ἦταν σὲ Χριστιανοὺς νὰ δι-
δάσκουν καὶ νὰ διδάσκονται!

 Ἔτσι δημιουργήθηκε ἡ 
ἀνάγκη γιὰ τὰ «Κρυφὰ σχο-
λειά».

«Ἐ κ ε ῖ  κ α τ α δ ιωγ μ έ ν η 
κατοικεῖ

 τοῦ σκλάβου ἡ ἁλυσόδετη 
πατρίδα.

 Βραχνὰ ὁ παπάς, ὁ δάσκα-
λος ἐκεῖ 

θεριεύει τὴν ἀποσταμένη 
ἐλπίδα

 μὲ λόγια μαγικά.»
Λειτουργοῦν σ’ ὅλες τὶς 

ἑλληνικὲς Ἐκκλησίες, «ποὺ 
παίρνουν κάθε βράδυ τὴν 
ὄψη τοῦ σχολειοῦ», στὰ μο-

ναστήρια καὶ σὲ σπίτια ἀκόμη 
τῶν κληρικῶν σχεδὸν πάντο-
τε τὴ νύχτα καὶ κρυφά. Ἐξ 
οὗ τὸ «Φεγγαράκι μου λα-
μπρό». Σύμφωνα μὲ τὴ μαρ-
τυρία τοῦ Νικόλαου Δραγού-
μη, ἕνας μαθητὴς στεκόταν 
κοντὰ στὸ παράθυρο καὶ 
εἰδοποιοῦσε ὅταν ἔβλεπε νὰ 
πλησιάζει Ὀθωμανός. Δάσκα-
λοι συνήθως  οἱ Ἐπίσκοποι, 
ἄλλοι κληρικοὶ καὶ μοναχοί. 
Λαϊκοὶ  ἦσαν σπάνιοι. «Ἡ 
ἐκπαίδευση στοὺς πρώτους 
αἰῶνες τῆς Τουρκοκρατίας, λέ-
ει ὁ Νίκος Σβορῶνος, βρίσκεται 
ἀποκλειστικὰ στὰ χέρια τῆς 
Ἐκκλησίας καὶ εἶναι ἀξιόλογες 
οἱ προσπάθειές της.» 

Στὰ 1593 ὁ πατριάρχης 
Ἱερεμίας Β΄ὁ Τρανὸς συγκαλεῖ 
σύνοδο καὶ ἀποφασίζεται 
νὰ φροντίσουν οἱ ὀρθόδοξοι 
μητροπολίτες νὰ ἱδρύσουν 
σχολεῖα «ὥστε τὰ θεῖα καὶ τὰ 
ἱερὰ γράμματα δύνασθαι δι-
δάσκεσθαι», νὰ βοηθοῦν κατὰ 
δύναμη ὅσους θέλουν νὰ διδά-
σκουν καὶ ὅσους ἐπιθυμοῦν νὰ 
μάθουν. Προτρέπει δὲ τὸν κάθε 
Ἐπίσκοπο στὴν Ἐπισκοπή του 
νὰ φροντίζει καὶ νὰ δαπανᾶ 
ὅ,τι χρειάζεται ὥστε νὰ μὴ 
στεροῦνται τὴ μόρφωση καὶ 

ὅσοι δὲν ἔχουν τοὺς ἀναγκαίους 
πόρους.

 Ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων 
Δοσίθεος ἵδρυσε ἀπὸ τοῦ 1680 
στὸ Ἰάσιο τυπογραφεῖο, καὶ 
κατὰ τὴν ἴδια περίπου ἐποχὴ 
καὶ στὸ Βουκουρέστι. 

 «Ὁ Οἰκουμενικὸς θρόνος, 
γράφει ὁ Παῦλος Καρολίδης, 
κατὰ τὸν 17ο αἰ. ἀνέδειξε 
ἱερομάρτυρες Πατριάρχες, ποὺ 
…ἐργάσθηκαν πολυειδῶς γιὰ 
τὴν πνευματικὴ ἀνάπτυξη τοῦ 
ἑλληνικοῦ λαοῦ μὲ σχολεῖα, μὲ 
τὸ Πατριαρχικὸ Τυπογραφεῖο, 
μὲ ἔκδοση βιβλίων ψυχωφελῶν, 
μὲ τὴ διατήρηση τῆς ἀρχαϊκῆς 
ἐκκλησιαστικῆς γλώσσας καὶ 
πρὸ πάντων μὲ τὴ στερέωση 
στὴν πίστη καὶ τὴν ἀφοσίωση 
τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ στὴν πά-
τρια παράδοση.»

Οἱ λόγιοι τοῦ Ἁγίου Ὄρους 
ὠφέλησαν τὸ ὑπόδουλο Γένος 
μὲ τὶς συγγραφὲς καὶ τὰ κη-
ρύγματά τους καὶ συνετέλεσαν 
στὴ διατήρηση τῆς Ὀρθοδοξίας 
καὶ τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Τὸ 1743 
ἱδρύθηκε στὴ Μονὴ Βατοπεδί-
ου ἡ Ἀθωνιάδα Σχολὴ καὶ ἦταν 
αὐτὸ μία ἐπίτευξη ἀπὸ τὶς λα-
μπρότερες τοῦ Ἔθνους, ποὺ 
ὀφειλόταν ἐξ ὁλοκλήρου στὴν 
Ἑλληνικὴ Ἐκκλησία. Περιλάμ-
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Ἡ Ἑλληνικὴ Ἐκκλησία
στὰ χρόνια τῆς Τουρκοκρατίας
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βανε δύο κύκλους σπουδῶν σὲ 
9 τάξεις. Οἱ πρῶτες τέσσερις 
ἀντιστοιχοῦσαν στὴ σημερινὴ 
γυμνασ ιακὴ ἐ κπα ίδ ευση 
κα ὶ ο ἱ  ἄλλες πέντε ἦταν 
πανεπιστημιακὲς.

 Ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας  
Μελέτιος Πηγᾶς εἶχε μεταβά-
λει τὸ Θρόνο του σὲ σχολεῖο. 
Ὁ Κων. Σάθας λέγει ὅτι ἀπὸ 
τοὺς πάνω ἀπὸ 1500 ἄνδρες 
ποὺ διέπρεψαν στὰ γράμμα-
τα ἀπὸ τὴν  Ἅλωση μέχρι τὰ 
μεταπελευθερωτικὰ χρόνια, πε-
ρισσότεροι ἀπὸ τὰ δύο τρίτα 
ἦσαν κληρικοί. «Ἅπαντες δὲ 
οὗτοι κατηνάλωσαν ἅπαντα 
τὸν εὐσεβῆ βίον των συγ-
γράφοντες ἢ διδάσκοντες τὸ 
Ἔθνος καὶ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον 
ἐν πενίᾳ καὶ δωρεάν».

Ἡ πνευματική , λοιπόν , 
ἀναγέννηση ἔγινε κατὰ μεγά-
λο μέρος ἀπὸ τοὺς κληρικούς. 
Αὐτοὶ ἦσαν οἱ περισσότερο 
μορφωμένοι καὶ στὶς χειρό-
τερες περιόδους ὑπῆρξαν οἱ 
μόνοι. «Ἡ Ἐκκλησία, λέγει ὁ 
Νίκος Σβορῶνος, θὰ συνεχίσει 
τὸ ἔργο τῆς ἀνασυγκρότησης 
τῆς πνευματικῆς ζωῆς τῶν 
Ἑλλήνων…Παραμένει ἡ κατευ-
θυντήρια δύναμη τοῦ Ἔθνους.» 
Ἐπὶ πλέον ἡ Ἐκκλησία, ἐπειδὴ 
στοὺς ἐπισκοπικοὺς θρό-
νους  ἀνέβαιναν ἄνθρωποι 
μορφωμένοι καὶ συχνὰ ἀπὸ 
τὸν φτωχὸ λαό, ἀποτελοῦσε 
τελικὰ ἀρχὴ δημοκρατικότε-
ρη ἀπὸ αὐτὴ ποὺ δημιουργή-
θηκε ἀπὸ τὴν ἀριστοκρατικὴ 
δημογεροντία. Τὰ μοναστή-
ρια ἔγιναν καταφύγια πολλῶν 
ἀνθρώπων ποὺ κινδύνευαν, 
ἕνα ἀπαραβίαστο ἄσυλο, ὅπου 
μποροῦσαν νὰ συντηροῦνται 
καὶ νὰ ἀναπτύσσονται δυνά-

μεις ἐθνικές, τόποι γαλήνης, 
ὅπου ἦταν δυνατὴ κάθε μελέ-
τη. Πολλοὶ ὅσιοι δὲν περιορίζο-
νταν μόνο ν’ ἀπομονωθοῦν, νὰ 
ἀσκήσουν τὸ σῶμα καὶ τὴν ψυ-
χή τους, ἀλλὰ ἔκαναν τὶς μονὲς 
κέντρα παιδείας ἢ ἐργαστήρια 
θρησκευτικῆς τέχνης…  Παρέ-
λαβαν τὰ περισωθέντα χειρό-
γραφα συγγράμματα τῶν Πα-
τέρων τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῶν 
προγόνων μας Ἑλλήνων καὶ 
ἀνέλαβαν τὸν ὑπὲρ πάντων 
ἀγώνα. 

Ἔτσι ἡ Ἐκκλησία μὲ τὴν 
ἐκπαίδευσή της, κρατοῦσε 
τοὺς Ἕλληνες πνευματικὰ 
ἐλεύθερους.. Κρατοῦσε ζωντανὴ 
τὴν ἐθνικὴ συνείδηση μὲ τὶς 
ἐθνικὲς παραδόσεις, ποὺ τὶς 
φύλαγε πιστὰ μὲ τὴν ἑλληνικὴ 
γλώσσα καὶ τὰ ἑλληνικὰ γράμ-
ματα. Αὐτὸς ὁ Ἀδαμάντιος 
Κοραὴς ἔγραφε σχετικά:  «Εἰς 
τὴν Ἐκκλησίαν ὡς κοινὴν μη-
τέρα, εἶναι τὸ Γένος προσκε-
κολλημένο  καὶ διὰ τὴν θρη-
σκείαν καὶ διὰ τὴν μητρικὴν 
φροντίδα, τὴν ὁποίαν δεικνύει 
καθ’ ἑκάστην ἡμέραν ὑπὲρ τῆς 
Παιδείας τοῦ Γένους.»

Παράλληλα ἡ Ἐκκλησία 
ἐκμεταλλευόμενη τὴ δυνατό-
τητα ποὺ εἶχε νὰ κηρύττει τὸ 
Θεῖο Λόγο, ὑψώνει τὸ κήρυγ-
μά της σὲ διδασκαλία ὄχι μόνο 
ἠθικοθρησκευτικὴ ἀλλὰ καὶ πο-
λιτική. Θαρραλέοι πατριάρχες, 
ἐπίσκοποι καὶ ἄλλοι κληρικοὶ 
βρίσκουν συχνὰ τὴν εὐκαιρία 
νὰ σχολιάσουν, φανερὰ ἢ συ-
γκεκαλυμμένα, τὶς αὐθαίρετες 
ἐνέργειες ἢ τὶς τυραννικὲς 
διαταγὲς τῶν κατακτητῶν καὶ 
προσπαθοῦν νὰ παρηγορή-
σουν τὶς ἐξουθενωμένες ψυχὲς 
τοῦ ποιμνίου τους –παράδοση 

ποὺ συνεχίζεται σὲ ὅλους τοὺς 
αἰῶνες τῆς τουρκοκρατίας. Τὰ 
κηρύγματα ἔχουν ἄμεση σχέση 
μὲ τὴ ζωὴ καὶ ἀνταποκρίνονται 
στὴν πραγματικότητα. Ἔτσι 
ἡ Ἐκκλησία ἐπωμίστηκε γιὰ 
πρώτη φορὰ καὶ τὸ ρόλο τοῦ 
πολιτικοῦ ἡγέτη. Καὶ ὡς τέτοια 
ποτὲ δὲ δίχασε τὸ Ἑλληνικὸ 
Ἔθνος. Πάντοτε ἕνωσε τὸ 
Ἔθνος μας.  Ποτὲ δὲ ζητή-
θηκε νὰ ὑποταχθεῖ ὁ λαὸς σ’ 
αὐτήν. Ἀντίθετα,  ὑπηρέτησε 
τὸ λαό, καθοδηγώντας τον 
στὸ ἀγαθό.

Ἀπὸ ὅλους τοὺς ἱστορικούς 
μας τον ί ζ ετα ι ὅτ ι  μὲ κέ -
ντρο συνοχῆς τὴν Ἑλληνικὴ 
Ἐκκλησία «τὸ ἑλληνικὸ Ἔθνος 
παρὰ τὸ πλῆγμα ποὺ δέχθηκε 
στὴ φιλοτιμία καὶ ὑπερηφάνεια 
του  γρήγορα ἀνέκτησε τὸ 
συναίσθημα τῆς ὑπεροχῆς του 
ἀπέναντι στὸν κατακτητή.» 
Ἡ  Ἐκκλησία δυνάμωνε τὶς 
ἐλπίδες  γιὰ τὴν ἐθνικὴ καὶ 
πολιτικὴ του ἀποκατάσταση. 
«Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, λέγει 
ὁ Νίκος Σβορῶνος, βρίσκεται 
ἐπὶ κεφαλῆς τῶν δυνάμεων ποὺ 
ὀργανώνουν τὴν ἄμυνα τοῦ 
Ἑλληνισμοῦ καὶ ἐξασφαλίζουν 
τὴν διατήρησή του μέσα στὶς 
δύσκολες συνθῆκες τῆς κατά-
κτησης καὶ συνδέεται ἄρρηκτα 
μὲ τὸ ἔθνος». 

Γιὰ ποιοὺς ὅμως λόγους 
δὲν κηρύσσει ἐπίσημα τὴν 
ἀντίσταση ἐναντίον τῶν Τούρ-
κων;  Γενικὰ οἱ ἀνώτεροι κλη-
ρικοί, τηροῦν πολιτικὴ σύνε-
σης καὶ νομιμοφροσύνης καὶ 
γνωρίζοντας τὴ σκληρότητα 
τῶν κατακτητῶν, φροντί-
ζουν νὰ μὴν τοὺς ἐρεθίσουν. 
Εἶναι εὐχαριστημένοι, τονίζει 
ὁ Ἀπόστολος Βακαλόπου-
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λος, γιὰ τὴν ὥρα, ποὺ δὲν 
τοὺς ἐμποδίζουν νὰ ἀσκοῦν 
τὰ θρησκευτικά τους καθήκο-
ντα καὶ νὰ δροῦν μὲ σχετικὴ 
ἐλευθερία. Μόνιμος φόβος τῆς 
Ἐκκλησίας ἦταν ὅτι μιὰ τοπικὴ 
ἐξέγερση ἀκόμη καὶ σὲ περί-
πτωση ἐπιτυχίας, θὰ ἐξέθετε 
τὸ ὑπόλο ιπο τμῆμα τοῦ 
Ἑλληνισμοῦ στὴν ἐκδικητικὴ 
μανία τῶν Τούρκων καὶ τελικὰ 
στὸν ἀφανισμὸ – φόβος, ὅπως 
ἀποδείχθηκε ἀπὸ τὴν Ἱστορία, 
ὄχι ἀβάσιμος. 

Ὅμως κανένα στοιχεῖο δὲν 
ἔμενε ἀνεκμετάλλευτο, ὅταν 
ἐπρόκειτο νὰ ἀποβεῖ γιὰ τὸ 
καλό τοῦ Ἔθνους. Τὸ 1560 
στὴ Ζάκυνθο ἱδρύθηκε Ταμεῖο 
ἐξαγορᾶς αἰχμαλώτων. Οἱ ἱερεῖς 
τῶν ἑλληνικῶν Ἐκκλησιῶν 
ὑποχρεοῦνταν κάθε Κυριακὴ 
στὴ λειτουργία νὰ προτρέ-
πουν τοὺς ἐκκλησιαζομένους 
σὲ ἐλ εημοσύνη γ ιὰ τοὺ ς 
αἰχμαλώτους καὶ στοὺς ναοὺς 
τοποθετοῦνταν κιβωτίδια 
μὲ ἑλληνικὲς ἐπιγραφὲς γι’ 
αὐτούς.

Ἕναν αἰώνα μετὰ τὴν ἅλωση 
ὁ Σουλτάνος Μουρὰτ σκεφτό-
ταν τὸν τέλειο ἑξαφανισμὸ τῶν 
Χριστιανῶν θέλοντας νὰ μετα-
τρέψει καὶ αὐτὸν τὸ ναὸ τῆς 
Ἀναστάσεως σὲ μουσουλμανικὸ 
τέμενος. Στὰ σχέδια αὐτὰ 
ἀντιτάχθηκε ὁ Πατριάρχης 
Ἱερεμίας Β΄ ὁ ἀποκληθεῖς «Τρα-
νός». Κατέβαλε στὸ Σουλτάνο 
φόρο ἀπὸ δυὸ χιλιάδες χρυσὰ 
νομίσματα, καὶ πῆρε ἀπ’ αὐτὸν 
«κάθε ἐξουσία καὶ δεσποτεία 
σὲ ὅλους τους εὐσεβεῖς χριστι-
ανούς… νὰ κάμει κατὰ τὴν πί-
στη του καὶ νὰ μὴν ἔχει κανένα 
ἐμπόδιο ἀπὸ κανένα».

Χαρὰ στὸν ἄνθρωπο, ποὺ 
μπορεῖ, βλέποντας νὰ πλησιά-
ζει τὸ τέλος του, νὰ ἐπαναλάβει 
τὰ λόγια τοῦ ἀποστόλου Παύ-
λου· «τὸν ἀγῶνα τὸν καλὸν 
ἠγώνισμαι, τὸν δρόμον τετέλε-
κα, τὴν πίστην τετήρηκα». Μὲ 
μιὰ τέτοια πληροφορία τῆς συ-
νειδήσεως, τὸ τέλος τοῦ βίου 
δὲν εἶναι ὀδυνηρό, δὲν εἶναι 
θάνατος, ἀλλὰ μετάβαση, ὅπως 
λέει τὸ ἱερὸ Εὐαγγέλιο, «ἐκ τοῦ 
θανάτου εἰς τὴν ζωήν». Γιατὶ 
στὸν οὐρανὸ δὲν φθάνομε, 
παρὰ μονάχα περνώντας ἀπὸ 
τὴ γῆ, καὶ τὸ τέρμα τοῦ βίου 
δὲν εἶναι τὸ τέλος τῆς ζωῆς 
ἀλλὰ τὸ ἀκρότατο σημεῖο τῆς 
ἠθικῆς τελειώσεως, στὴν ὁποία 
ἐφθάσαμε κατὰ τὴν ἐπίγειο 
πορεία μας.  Ὁ ἅγιος Μιχα-
ήλ, ἐπίσκοπος Συνάδων, τοῦ 
ὁποίου τὴ μνήμη ἑορτάζει σή-
μερα (23 Μαΐου) ἡ Ἐκκλησία, 
στὴν ἡλικία τῶν ὀγδόντα ἐτῶν 
ποὺ ἀπέθανε, ὕστερα ἀπὸ 
κόπους καὶ ἀγῶνας γιὰ τὴν 
ὀρθόδοξη πίστη, θὰ μποροῦσε 
νὰ ἐπαναλάβει τὰ λόγια τοῦ με-
γάλου  Ἀποστόλου· «...λοιπὸν 
ἀπόκειταί μοι ὁ τῆς δικαιοσύ-
νης στέφανος».

Ἐπισκόπου
Διονυσίου Λ. Ψαριανοῦ,

Μικρὸς Συναξαριστής

Ὁ ἅγιος Μιχαήλ
ἐπίσκοπος Συνάδων

A ¶ O  T O
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Παῦλος ὁ Ταρσεύς! 
Σὰν τὸ πανύψηλο, 

ἑλκυστικὸ καὶ γεμάτο μυ-
στήρια βουνὸ τῆς πατρί-
δος του, τὸν Ταῦρο, ἔτσι 
στέκει καὶ ὁ πνευματικὸς 
κόσμος τοῦ Παύλου. Πε-
λώριος, ρωμαλέος, δυνα-
τός. Λές τ᾽ ὄνομά του κι᾽ 
ἕνα πλῆθος ἀπὸ εἰκόνες 
καὶ παθήματα περνοῦν 
μπροστὰ ἀπὸ τὰ μάτια 
σου καὶ κατακλύζουν τὸ 
νοῦ σου. Τὸ ἐκτυφλωτικὸ 
φῶς τοῦ ὁράματος τῆς 
Δαμασκοῦ, ποὺ τὸν ἔρριξε 
κάτω καὶ μέσα ἀπὸ τὸ 
ὁποῖο εἶδε ἕνα πρόσωπο 
σὰν κάποιου «ἐπουρανίου 
ἀνθρώπου» νὰ τὸν κοιτά-
ζει σοβαρὸ καὶ λυπημένο 
καὶ μιὰ φωνὴ σὰν «αὔρα 
λεπτή» νὰ τοῦ λέει μὲ πα-
ράπονο «Σαούλ, Σαούλ, 
τὶ μὲ διώκεις;», εὔχεσαι νὰ 
εἶχε τυφλώσει καὶ σένα.
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Ἀλήθεια, πόση θεϊκὴ χά-
ρη χύθηκε πάνω στὸν νεαρὸ 
Σαῦλο!  Ἴσως δὲν πρέπει νὰ 
λησμονεῖ κανεὶς τὸ γεγονὸς, 
πὼς ἐνῶ ὁ νεαρὸς Σαῦλος 
ἐργαζόταν στὸ ἐργαστήρι 
τοῦ πατέρα του καὶ τὸ βρά-
δυ ὀνειρευόταν γιὰ μακρινοὺς 
τόπους, τὴν ἴδια ὥρα μα-
κριά, σ᾽ ἕνα μικρὸ χωριό, 
ἕνα ἄλλο ἀγόρι, λίγο μεγαλύ-
τερό του, ἄφηνε τὰ ἐργαλεῖα 
τῆς ξυλουργικῆς. Τὸ ἀγόρι τῆς 
Ταρσοῦ  δὲν γνώριζε τίπο-
τε γιὰ τὸν νέο τῆς Ναζαρέτ. Κι 
ὅμως, ὅταν Αὐτὸ ξάπλωνε νὰ 
ξεκουραστεῖ πάνω στὸ σκληρὸ 
κρεββάτι Του, ἴσως νὰ ἔκανε 
καὶ κάποια προσευχὴ στὸν 
Οὐράνιο Πατέρα Του γιὰ τὸν 
μικρὸ Σαῦλο τῆς Ταρσοῦ.

Παῦλος ἀνὴρ Ἰουδαῖος! Σὰν 
ἀστραπή, ἡ οὐράνια ἐπίγνωση 
τὸν συνταράσσει. Παραδέχεται 
πὼς ὁ Στέφανος, στοῦ ὁποίου 
τὸ μαρτύριο εἶχε πρωτοστατήσει 
λίγο πρίν, ἔχει δίκιο. Ὁ  Ἰησοῦς 
ζεῖ. Μ᾽ αὐτὸν τὸν ὑπέροχο τρό-
πο ἀρχίζει ἡ καινούργια του 
ζωή.  Ἀνανεωμένος, μεταμορ-
φώνεται ἀπὸ φοβερὸς διώκτης 
τοῦ Χριστοῦ σὲ πιστὸ ἀκόλουθο 
καὶ Ἀπόστολο τοῦ Κυρίου γιὰ 
ὅλους τοὺς αἰῶνες. «Τὶ ποιήσω, 
Κύριε;» ρωτᾶ καὶ ρίχνεται στὴ 
δράση. Δὲν θρηνεῖ γιὰ τὴν κομ-
ματιασμένη του ζωή, δὲν κάνει 
ἀπελπισμένα διαβήματα. Μο-
νάχα ἔργα.

Γρήγορα ἀποκτᾶ δικούς 
του μαθητές. Τὸν Μάρκο, τὸν 
Βαρνάβα καὶ τοὺς γεμάτους 
χάρη Θεοῦ, Τίτο καὶ Τιμόθεο. 
Μ᾽ αὐτοὺς ξεκινᾶ τὶς τρεῖς 
περιοδεῖες ὁ ἀκάματος ἐργάτης 

τοῦ Κυρίου,  ὁ  φλογερὸς 
σκαπανεὺς τοῦ Εὐαγγελίου. 
Τὰ χιλιοκουρασμένα πόδια του 
ὀργώνουν κυριολεκτικὰ τὴν Μ. 
Ἀσία καὶ φθάνουν μέχρι τὴν 
Κόρινθο. Διασχίζει βαθειὲς χα-
ράδρες, χωρὶς νὰ ἔχει ἄνεση 
καὶ χρησιμοποιεῖ ζῶο γιὰ τὴ με-

ταφορά του. Περνᾶ μέσα ἀπὸ 
πόλεις καὶ χωριά. Περπατεῖ σὲ 
χωμάτινους στενοὺς καὶ κα-
κοτράχαλους δρόμους κινδυ-
νεύοντας ἀπὸ ληστὲς καὶ Ρω-
μαίους ἐπάρχους, νηστικὸς 
καὶ διψασμένος. Ἀντιμετωπίζει 
φανατισμένο  Ἰουδαϊκὸ πλῆθος 
μὲ καρτερία καὶ σύνεση. Κιν-
δυνεύει σὲ τρικυμισμένες θά-
λασσες. Κρατεῖται σὲ φυλακὲς 
ἀπὸ φρουρὲς, ἄδοντας καὶ 
δοξολογώντας τὸν Κύριο. 
Ἱδρύει ἐκκλησίες, κηρύσσο-
ντας «Χριστὸν  Ἐσταυρωμένον» 
κ α ὶ  γ ί ν ε τ α ι  π α ρ ά δ ε ι γ μ α 
ἐργατικότητας στοὺς ἀδελφοὺς 
Χριστιανοὺς ἀσκῶντας τὸ 
ἐπάγγελμα τοῦ σκηνοποιοῦ. 
Δὲν γίνεται βάρος σὲ κανέ-
ναν. Δὲν κάνει κατάχρηση φι-
λοξενίας πουθενά. Τὸ «ὁ μὴ 
ἐργαζόμενος, μηδὲ ἐσθιέτω» 

ἐφαρμόζεται ἔμπρακτα ἀπὸ τὸν 
ἴδιο. Κι ὅμως! Τὸ σῶμα του εἶναι 
ταλαιπωρημένο ἀπὸ ἀσθένεια. 
Ὑπάρχει «σκόλοψ τῇ σαρκί 
του». Φρονεῖ ὅτι ὁ Κύριος τὸ 
ἐπέτρεψε, «ἵνα μὴ ὑπεραίρεται». 

Τὸ τέλος ἔρχεται καὶ εἶναι 
μαρτυρικό. «Παῦλε, δεῖ σε καὶ 
εἰς Ρώμην μαρτυρῆσαι»,  ὁ Κύ-
ριος τοῦ ἀποκαλύπτει. 

Κι ἕνα πρωί, ὁ γερο-Ἀπό-
στολος μὲ δεμένα τὰ χέρια 
γυρισμένος στὴν Ἀνατολή, 
ἀπευθύνει μεγαλόφωνα πρὸς 
τὸν Θεό του τὴν τελευταία του 
προσευχή. 

Σ᾽ αὐτὸ ἐκεῖ τὸ μέρος ἔπεσε 
τὸ κεφάλι του καταγῆς ἀπὸ τὸν 
δήμιο. Τὸ στόμα του, ποὺ δὲν 
εἶπε τίποτε χωρὶς νὰ ἀποπνέει 
«εὐωδία Χριστοῦ» σώπασε γιὰ 
πάντα.

Ἅγιε καὶ Ἀπόστολε Παῦλε!  
Ἐσύ, ποὺ ἡρπάγης μέχρι «τρί-
του οὐρανοῦ» καὶ «ἤκουσες 
ἄρρητα ρήματα» δίδαξέ μας ν᾽ 
ἀγαποῦμε καὶ νὰ ἐπιθυμοῦμε 
ὅσα ἀληθῆ, ὅσα σεμνά, ἁγνά, 
προσφιλῆ καὶ εὔφημα. Χάρισέ 
μας λίγη ἀπὸ τὴν ζέουσα πί-
στη καὶ θεῖο ζῆλο σου, γιὰ νὰ 
γίνουμε κι ἐμεῖς στὴν καθημερι-
νή μας ζωή «μικροὶ ἀπόστολοι» 
τοῦ Χριστοῦ. Κάνε, ὥστε, ὅταν 
ἡ ζωή μας βογγᾶ σὰν ἄγρια θά-
λασσα, τότε ἡ ἐσωτερική μας 
ζωὴ νὰ εἶναι «μὲ τὸν Χριστό, 
κρυμμένη μέσα στὸν Θεό». Αὐτὸ 
ἦταν τὸ μυστικό σου. Βοήθη-
σέ μας ν᾽ ἀγωνιζόμαστε γιὰ τὸ 
«ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγώ, ζεῖ δὲ ἐν ἐμοί 
Χριστός». Εὔχου στὸν Κύριο νὰ 
βρισκόμεθα, νὰ κινούμεθα καὶ 
νὰ ὑπάρχουμε μέσα σ᾽Αὐτὸν 
μέχρις ἐσχάτων.

Ἀπόστολος Παῦλος, Οἰκουμένης ἀγλάϊσμα

Μαριάνθης Καραπαναγιωτίδου-Μπουχουρᾶ,
συνταξιούχου καθηγητρίας Ἀγγλικῆς Φιλολογίας

Ἀνανεωμένος, μεταμορφώ-
νεται ἀπὸ φοβερὸς διώκτης 

τοῦ Χριστοῦ σὲ πιστὸ ἀκόλουθο 
καὶ Ἀπόστολο τοῦ Κυρίου γιὰ 
ὅλους τοὺς αἰῶνες. «Τὶ ποιήσω, 
Κύριε;» ρωτᾶ καὶ ρίχνεται στὴ 
δράση. Δὲν θρηνεῖ γιὰ τὴν κομ-
ματιασμένη του ζωή, δὲν κάνει 
ἀπελπισμένα διαβήματα. Μονά-
χα ἔργα.
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Λειτούργησαν γιά τή θερινή περίοδο 2007 οἱ Κατασκηνώσεις 
τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, στίς ἐγκαταστάσεις πού εὐγενικά παραχωρεῖ 
κατ’ ἔτος ὁ Δῆμος Βελβενδοῦ, πλησίον τῆς Ἱ. Μονῆς τῆς Ἁγίας 
Τριάδος.

Τά Στελέχη καί οἱ κατασκηνωτές τῆς περιόδου Γυμνασίου 
– Λυκείου ἔστειλαν τίς εὐχές τους στόν ἑορτάζοντα Μητροπολίτη 
κ. Παῦλο, στίς ὁποῖες σημειώνουν: «........ σᾶς εὐχαριστοῦμε πού 
μᾶς δώσατε τήν εὐκαιρία νά περάσουμε εὐλογημένες ἡμέρες 
στήν κατασκηνωτική ἀγκαλιά τῆς Ἐκκλησίας μας. Σᾶς εὐχόμαστε 
ὁλόθερμα νά σᾶς σκεπάζει ὁ Ἅγιος Θεός καί νά σᾶς στηρίζει ὁ 
Ἀπόστολος Παῦλος γιά νά εὐλογεῖτε καί ἐμᾶς τά παιδιά σας».

Χαρακτηριστικοί εἶναι οἱ στίχοι πού ἔστειλαν κάποιοι μικροί 
κατασκηνωτές: «Εὐχόμαστε στόν Ἐπίσκοπο σήμερα πού γιορτάζει, 
πάντα τό γέλιο καί ἡ χαρά στά χείλη του νά στάζει ....».

Εὐχαριστίες

Ὁ Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης Σερβίων καὶ Κο-
ζάνης κ. Παῦλος εὐχαριστεῖ 
θερμὰ τὶς Δημοτικές, Πολιτι-
κές καὶ Στρατιωτικές Ἀρχές, 
τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ 
λαό, ποὺ παρέστησαν στὶς λα-
τρευτικές ἐκδηλώσεις καὶ τὸν 
ἐτίμησαν εὐχόμενοι ἐπὶ τοῖς 
ὀνομαστηρίοις του.

Ἐπίσης εὐχαριστεῖ τὶς κυ-
ρίες τοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου 
τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ. Κων/νου καὶ  
Ἑλένης καὶ ὅλες τὶς κυρίες ποὺ 
βοήθησαν στὸ δεῖπνο ποὺ πα-
ρετέθη πρὸς τοὺς συνεργάτες 
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Εὐχές ἀπό τήν Κατασκήνωση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ὁ Σεβασμιώτατος, γιά τήν προσφορά τους στήν τοπική 
Ἐκκλησία, τίμησε μέ τόν Σταυρό τοῦ Ἁγ. Νικολάου τόν 
κ. Πολυνίκη Ἀγγέλη, Ἀρχιτ. Μηχανικό, καί τόν κ. Μιλτι-
άδη Ἠλιάδη, Θεολόγο-Ἱεροψάλτη (Ἱ. Ν. Ἁγ. Κων/νου & 
Ἑλένης, 29/6)

Βράβευση
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Παραλείπω νὰ ἀναφέρω τοὺς κόπους, τὶς 
ἀγρυπνίες, τοὺς φόβους, τὶς ταλαιπώριες ἀπὸ 
τὴν πεῖνα καὶ τὴ δίψα, ἀπὸ τὸ 
κρύο καὶ τὴ γυμνότητα, τοὺς 
ἐξωτερ ικοὺς ἐχθροὺς ,  τοὺς 
ἐσωτερικοὺς ἀντιπάλους. Ἀφήνω 
τοὺς διωγμούς, τὰ συνέδρια, τὰ 
κρατητήρια, τὶς φυλακίσεις... Ἀπ᾽ 
ὅλα αὐτὰ ποιὸς θὰ μποροῦσε νὰ 
ἐξετάσει ἐπάξια τὴν καθημερινὴ 
φροντίδα γιὰ τὸν καθένα χωρι-
στά, τὴν φροντίδα γιὰ ὅλες τὶς  
Ἐκκλησίες, τὴν συμπάθεια καὶ 
τὴν ἀγάπη γιὰ ὅλους;  Ἔπεφτε 
κάπο ιος  σὲ  πε ι ρασμὸ κα ὶ 
ἀσθενοῦσε ὁ Παῦλος, ἄλλος σκα-
ωδαλιζόταν καὶ ὁ Παῦλος κατακαιόταν.

Θέτει νόμους σὲ δούλους καὶ κυρίους, σὲ ἄνδρες 
καὶ γυναῖκες, σὲ γονεῖς καὶ τέκνα, σὲ ἐγγάμους 
καὶ ἀγάμους, σὲ ἐγκρατεῖς καὶ σὲ ὅσους ζοῦν 
μὲ τρυφή, σὲ σοφοὺς καὶ ἀγραμμάτους, σὲ πε-
ριτετμημένους καὶ ἀπερίτμητους, σ᾽ ἐκείνους 
ποὺ ἀνήκουν στὸ Χριστὸ καὶ σ᾽ ἐκείνους ποὺ 
ἀνήκουν στὸν κόσμο, στὴ σάρκα καὶ στὸ πνεῦμα. 
Ἐκείνους, ποὺ ἀκολουθοῦν τὸ σωστὸ δρόμο, τοὺς 

συνοδεύει καὶ μὲ προθυμία βαδίζει κοντά τους, 
ἐνῶ ἐκείνους ποὺ δὲν βαδίζουν σωστὰ προσπαθεῖ 

νὰ τοὺς σταματήσει .  Πότε 
ἀποκόπτει ἀπὸ τὴν  Ἐκκλησία 
καὶ πότε προσφέρει ἀγάπη. Πότε 
θρηνεῖ καὶ πότε ἐνθουσιάζεται 
καὶ χαίρει. Πότε ποτίζει μὲ γάλα 
καὶ πότε πλησιάζει τὰ μυστήρια. 
Πότε ταπεινώνεται μαζὶ μὲ 
ἄλλους καὶ πότε ἀνυψώνει τὸν 
ἑαυτό του. Πότε ἀπειλεῖ μὲ 
ράβδο καὶ πότε παρουσιάζεται 
μὲ πνεῦμα πραότητος. Πότε 
ὑπερηφανεύεται γιὰ τὰ ὑψηλὰ 
καὶ πότε ταπεινώνεται γιὰ τὰ 
χαμηλά. Πότε ἐπιθυμεῖ τὸ θάνατο 

καὶ θυσιάζεται καὶ πότε ἀποφαίνεται ὅτι εἶναι 
συμφερότερο γι᾽ αὐτοὺς νὰ παραμείνει στὴ ζωή. 
Διότι δὲν ἐπιδιώκει τὸ δικό του συμφέρον, ἀλλὰ 
τὸ συμφέρον τῶν τέκνων του τῶν πιστῶν, τοὺς 
ὁποίους ἐγέννησε ἐν Χριστῷ διὰ τοῦ Εὐαγγελίου. 
Αὐτὸ εἶναι τὸ βασικὸ καθῆκον κάθε πνευματικοῦ 
ἡγέτου, τὸ νὰ παραβλέπει σὲ κάθε περίπτωση τὸ 
δικό του συμφέρον πρὸς χάριν τοῦ συμφέροντος 
τῶν ἄλλων.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παῦλος τιμᾶ τὶς κυ-
ρίες τοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου τοῦ  Ἱ.Ν. Ἁγ. Κων/νου καὶ 
Ἑλένης Κοζάνης, γιὰ τὴν προσφορά τους.

Εἰς  ἀπόστολον Παῦλον ἐγκώμιον,

ἀγίου Γρηγορίου Θεολόγου

Ἡ «Καταφυγή Βιβλιοφίλων»
σέ Ἔκθεση Βιβλίου 

Τό Βιβλιοπωλεῖο τῆς Ἱ. Μη-
τροπόλεως «Καταφυγή Βι-

βλιοφίλων» συμμετεῖχε στήν 
Ἔκθεση τοῦ Ἐμπορικοτεχνικοῦ 
Ἐπιμελητηρίου Κοζάνης «Τρο-
χός (καί Βιβλίο)» στό Ἐκθεσιακό 
Κέντρο τῶν Κοίλων (9-13/6) 
ἐντυπωσιάζοντας τό κοινό μέ τήν 
ποικιλία καί τήν ποιότητα τῶν βι-
βλίων πού ἐκτίθονταν.
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Ἡ ζωὴ ὡς χαρὰ
καὶ ἡ χαρὰ τῆς ζωῆς.

Γ ιὰ  τοὺς  ὑπερασπιστὲς 
τ ῆ ς  δ ι α κ ο π ῆ ς  τ ῆ ς  κ ύ η -
σης τῶν «προβληματικῶν» 
ἀ ν α π τ υ σ σ ό μ ε ν ω ν  σ τ ὴ ν 
κοιλιὰ τῆς μητέρας τους νέων 
ἀνθρώπων ἰσχύει τὸ ὑπέρτερο 
ἀγαθό. «Ὅταν ἀντιπαρατίθεται 
μὲ ἄλλα ἀγαθὰ καὶ ἀξίες, ἡ ζωὴ 
πρὶν ἀπὸ τὴ γέννηση μπορεῖ 
καὶ νὰ ὑποχωρεῖ» μᾶς λέ-
ει ἡ Ἐπιτροπή. Εἶναι καθ’ ὅλα 
σεβαστὸς ὁ ἄνθρωπος, ποὺ 
θεωρεῖ ὑπέρτερο ἀγαθὸ τὴν 
ἀπροβλημάτιστη καὶ ἀβασάνιστη 
ζωή;  Ἂν ναί, τότε ὅμως ἄς προ-
σέξει, πῶς θὰ ἀντιμετωπίσει τὰ 
δικά του σοβαρὰ προβλήματα 
ὅταν θὰ ἔρθουν, γιατί σὲ ὅλους 
τοὺς ἀνθρώπους ἔρχονται ἀργὰ 
ἢ γρήγορα, κι ἄς «γλύτωσε» τὰ 
προβλήματα ποὺ θὰ εἶχε μὲ τὸ 
παιδὶ του, ὅταν τὸ σκότωσε. Κι 
ἂν ἡ κοινωνία τὸν καταλαβαίνει, 
δικαιοῦται θεωρητικὰ νὰ προ-
τείνει μιὰ τέτοια στάση ἀπέναντι 
στὴν ζωὴ στὰ μέλη της, μέσω 
κειμένων εἰδικῶν ἐπιτροπῶν; Τί 
εἴδους νοσηρὴ ἀνηθικότητα προ-
σεταιρίστηκαν, ὅσοι ἀπὸ τοὺς 
συνανθρώπους μας πάσχουν 
ἢ συμπάσχουν, προσφέροντας 
συνεχῶς στὴν ζωὴ καὶ τὴν κοι-
νωνία; Εἶναι παράλογο τελικά, 
αὐτὸ ποὺ νιώθουν ἑκατομμύρια 
γιατροί,  νοσηλευτές, ἁπλοὶ 

ἄνθρωποι, ποὺ ἡ χαρὰ τῆς 
δικῆς τους ζωῆς περνάει μέσα 
ἀπὸ τὴν καθημερινὴ ἐπαφὴ καὶ 
προσπάθεια, νὰ ἀνακουφίσουν 
λίγο τὴν ὀδύνη καὶ τὸν πό-
νο τῶν ἄλλων. Ἀκοῦμε συχνά, 
πὼς στὴν κοινωνία μας ἀρχὴ 
ἔχει γίνει, ἡ ἐλάχιστη προσπά-
θεια. Στὴν ἐργασία, στὴν μελέτη 
τῶν μαθητῶν, στὴν ἀναζήτηση 
τῆς εὐτυχίας. Λογικὲς τέτοιου 
εἴδους, ὅπως ἡ θανάτωση τῶν 
λεγόμενων «προβληματικῶν» 
ἐμβρύων, γιατί  κουράζουν 
καὶ μᾶς στενοχωροῦν, ὅταν 
ἔρχονται στὸν κόσμο, πό-
σο συμβάλλουν στὴν λογι-
κή τῆς ἀποφυγῆς αὐτῆς τῆς 
ἥσσονος προσπάθειας, ποὺ ἐνῶ 
ὁπουδήποτε ἀλλοῦ εἶναι καταδι-
καστέα, ἐδῶ θεσμοθετεῖται;

Παραίτηση ἢ προσπάθεια;
«Εὐχὴ ὅλων μας εἶναι νὰ 

μπορέσει ἡ ἐπιστήμη, ἂν κατὰ 
τὴ διάρκεια τοῦ προγεννητικοῦ 
ἐλέγχου διαπιστωθεῖ μιὰ τέτοια 
ἀνωμαλία, νὰ φτάσει στὸ σημεῖο 
νὰ τὴ διορθώσει, ὄχι νὰ ὁδηγεῖ 
ἔμβρυα στὸ θάνατο»! Αὐτὸ 
δήλωσε ἡ κ. Γιάννα Δεσποτο-
πούλου, Πρόεδρος τῶν Special 
Olympics, στὸν Ραδιοφωνικὸ 
Σταθμὸ τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος καὶ στὴν ἐκπομπὴ «Κα-
λημέρα» μὲ τὸν Μάκη Παπαγε-
ωργίου. Ποιὸς ἐρευνητὴς ὅμως, 
θὰ θυσιάσει χρόνο καὶ χρῆμα 

Σωματικὴ ἀναπηρία καὶ ἀνάπηρες συνειδήσεις
Ἡ θεσμοθέτηση δρόμων πρὸς μιὰ χωλὴ δημοκρατία ποὺ εὔκολα ἐκπίπτει σὲ φασισμό.

Παναγιώτη Βολάκη, Θεολόγου

Σκέψεις μὲ ἀφορμὴ τὴν πρόσφατη γνωμοδότηση τῆς Ἐθνικῆς Ἐπιτροπῆς Βιοηθικῆς
περὶ τῆς προγεννητικῆς καὶ προεμφυτευτικῆς διάγνωσης καὶ τὴν βασιζόμενη σ’ αὐτὴν μεταχείριση τοῦ ἐμβρύου

Ἀφιερωμένο στὴν Τάσα, ποὺ ἔζησε μιὰ «δίκαιη» ἂν καὶ σύντομη
ἐπὶ γῆς ζωὴ καὶ σὲ ὅλα τὰ ἀγέννητα παιδιά μας... 

Β

γιὰ μιὰ τελειωμένη ὑπόθεση; Καὶ 
ποιὸς θὰ ὁρίσει, τὸ τί θὰ πρέπει 
νὰ ἐρευνήσει. «Ἀνίατες ἀσθένειες 
μὲ τὰ σημερινὰ δεδομένα»  δη-
λώνει ἡ ἐπιτροπή. Φανταστεῖτε 
τὴν ἐπιστήμη, ἀνὰ τὶς ἐποχές, νὰ 
ἔχει ὡς ἀρχή της, τὰ σημερινὰ 
δεδομένα. Ποτὲ δὲν θὰ εἶναι 
ἄλλα τὰ αὐριανά. Νὰ σταμα-
τήσουν οἱ ἔρευνες, φωνάζει ἡ 
«γνώμη» αὐτή. Ἐκεῖνος θὰ ζήσει 
κι ὁ ἄλλος ὄχι, ἀποφασίζει. Μὴν 
ἀκουστεῖ ἁπλοϊκὴ αὐτὴ ἡ προ-
σέγγιση. Ὁ ρατσισμὸς καὶ ὁ φα-
σισμός, φοροῦν τὰ πολυτελέστε-
ρα τῶν ἐνδυμάτων, γιὰ νὰ προ-
σελκύσουν, ὅσους ἐνδιαφέρονται 
μόνον γιὰ τὰ φαινόμενα καὶ 
συνηθίζουν μόνον μία πρώτη 
ἀνάγνωση τῶν κειμένων. Στὸ 
2007 ζοῦμε ἐπιτέλους. Μὴν πε-
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ριμένετε αἰσθητὰ τὰ σημεῖα τῆς 
βαρβαρότητας. Ἀνεπαισθήτως 
γύρω μας θὰ κτισθοῦν τὰ τείχη. 
Κι ὁ ἐφιάλτης θὰ ζωντανέψει. 
Τὸ κόστος τῆς συντήρησης τῶν 
ἀσθενῶν στὶς μονάδες ἐντατικῆς 
θεραπείας καὶ τὸ ἔλλειμμα τῶν 
ἀσφαλιστικῶν ταμείων, θὰ 
ἐπιφέρουν, ἀκολουθώντας τὴν 
ἴδια λογικὴ μὲ τῆς ὑπάρχουσας 
γνώμης γιὰ τὰ ἔμβρυα μὲ τρι-
σωμίες καὶ σύνδρομο Down καὶ 
ἄλλες γνωμοδοτήσεις, οἱ ὁποῖες 
θὰ κλείσουν χωρὶς πρόβλημα 
τὸν διακόπτη τῆς ζωῆς γιὰ πολ-
λούς. Καὶ ἡ ξέφρενη πορεία τοῦ 
μαύρου χρυσοῦ πρὸς τὰ πάνω 
στὰ διεθνῆ χρηματιστήρια, θὰ 
φέρει γρήγορα τὴν εὐφυῆ δι-
καιολογία, ποὺ χρειάζονται τὰ 
ἁρμόδια ὑπουργεῖα, γιὰ τὸ τέλος 
τῶν μέτρων διευκόλυνσης τῶν 
ἀτόμων μὲ εἰδικὲς δυνατότητες 
στὰ κτίρια, τὰ μέσα μεταφορᾶς, 
τὴν ἐργασία, τὴν κοινωνικὴ 
φροντίδα. 

Ἀνεπαισθήτως, θὰ ἔχουμε 
ἐκβαρβαρισθεῖ, ὡς κοινωνία 
καὶ ἕνας πολιτισμὸς τοῦ Και-
άδα θὰ ἐπανέλθει, μὲ πρόσχη-
μα τὴν διαφύλαξη τῶν δικαι-
ωμάτων αὐτῶν ποὺ θὰ σκο-
τώνουμε. Οἱ διεθνεῖς ἐπιτροπὲς 
Βιοηθικῆς, ἔχουν υἱοθετήσει ἕναν 
κομψὸ ὄρο γιὰ κάποια παιδιὰ 
καὶ συνανθρώπους μας, ποὺ 
ὑπάρχουν δίπλα μας, ὡς σημεῖα 
κρίσης τοῦ πολιτισμοῦ καὶ τῆς 
ἀνθρωπιᾶς μας. Τὸν ὄρο «ἄδικη 
ζωὴ» (wrongful life). Καὶ ποιὸς 
θὰ κρίνει, ἂν ἡ ζωὴ κάποιου 
εἶναι δίκαιη ἢ ἄδικη; Προτιμοῦμε 
χίλιες φορές, ἕνα χαμόγελο ἑνὸς 
παιδιοῦ μὲ σύνδρομο Down ἢ τὶς 
πολλὲς χαρὲς καὶ λύπες ποὺ μᾶς 
χάρισε, σ’ ὅλους ποὺ τὴν γνώρι-
σαν, τὸ ἀγγελούδι τῶν 20 ἐτῶν, 
ποὺ τώρα μᾶς χαμογελᾶ πλέον 
ἀπὸ τὸν οὐρανὸ κι ἔζησε καὶ δη-
μιούργησε καὶ πάλεψε σὰν τέλει-
ος ἄνθρωπος μὲ τὴν μεσογειακὴ 
ἀναιμία, ἀπὸ πολλοὺς «ὑγιεῖς», 
ποὺ ζώντας μιὰ ζωὴ χωρὶς νόη-

μα καταντοῦν «ἄχθος ἀρούρης». 
Γιατί τῶν ἀνθρώπων ἡ δύ-

ναμη, κι ἄς τὸ σκεφθοῦμε 

αὐτὸ ἀπροκατάληπτα, πιστοὶ 
καὶ ἄπιστοι ,  «ἐν ἀσθενείᾳ 
τελειοῦται». Κι ἂν ὅλα αὐτὰ μοι-
άζουν νὰ ἀφοροῦν κάποιους 
ἀπὸ μᾶς κι ὄχι ὅλους, δὲν θὰ 
εἶχε τὸ ταπεινὸ αὐτὸ δημοσίευ-
μα παρὰ νὰ τοὺς ἀπαντήσει πα-
ραφράζοντας τὸν Brecht: Σκό-
τωσαν τὸ ἔμβρυο τοῦ γείτονα 
γιατί θὰ γεννιόταν μὲ σύνδρομο 
Down, δὲν κυοφοροῦσε ἡ γυναί-
κα μου κι ἔτσι δὲν ἀνησύχησα, 
διέκοψαν τὴν κύηση τῆς γειτό-
νισσας, γιατί τὸ παιδί της θὰ γεν-
νιόταν μὲ μεσογειακὴ ἀναιμία, 
δὲν εἶχα τὸ «στίγμα» κι ἔτσι δὲν 
ἀνησύχησα, ἀρρώστησα σοβα-
ρά, εἶπαν πὼς δὲν θὰ γίνω ποτὲ 
καλά, ὑπάρχει ἄραγε κάποιος 
νὰ ἀνησυχήσει γιὰ μένα…

Καὶ ποιὸς θὰ κρίνει, ἂν ἡ 
ζωὴ κάποιου εἶναι δίκαιη ἢ ἄδικη; 
Προτιμοῦμε χίλιες φορές, ἕνα χα-
μόγελο ἑνὸς παιδιοῦ μὲ σύνδρομο 
Down ἢ τὶς πολλὲς χαρὲς καὶ λύ-
πες ποὺ μᾶς χάρισε, σ’ ὅλους ποὺ 
τὴν γνώρισαν, τὸ ἀγγελούδι τῶν 
20 ἐτῶν, ποὺ τώρα μᾶς χαμογελᾶ 
πλέον ἀπὸ τὸν οὐρανὸ κι ἔζησε καὶ 
δημιούργησε καὶ πάλεψε σὰν τέ-
λειος ἄνθρωπος μὲ τὴν μεσογειακὴ 
ἀναιμία, ἀπὸ πολλοὺς «ὑγιεῖς», 
ποὺ ζώντας μιὰ ζωὴ χωρὶς νόημα 
καταντοῦν «ἄχθος ἀρούρης».

ΑΠΟ ΤΟ ΛΕΙΜΩΝΑPΙΟ

Κά π ο ι ο ς  ἀ δ ε λ φ ὸ ς 
ἐπισκέφθηκε τὸν ἀββᾶ  

Ὀλύμπιο στὴ λαύρα τοῦ 
ἀββᾶ Γερασίμου, κοντὰ στὸν 
ἅγιο Ἰορδάνη, καὶ τοῦ λέει:

- Πῶς κάθεσαι ἐδῶ, ποὺ 
ἔχει τόση ἀφόρητη ζέστη καὶ 
τόσες σκνίπες; 

Τοῦ ἀποκρίθηκε ὁ γέρο-
ντας:

-Ὑπομένω τ ὶ ς  σκν ί -
πες, γιὰ νὰ ἀποφύγω τὸ 
ἀκοίμητο σκουλήκι. Ὅμοια 
καὶ τὸν καύσωνα αὐτὸν 
ὑποφέρω, ἐπειδὴ φοβοῦμαι 
τὸ αἰώνιο πῦρ· γιατὶ 
αὐτὸ εἶναι πρόσκαι-
ρο, ἐνῶ ἐκεῖνο τέλος 
δὲν ἔχει.

A¶O TO
°EPONTIKO

Ρώτησαν οἱ ἀδελφοὶ τὸν 
ἀββᾶ Ἀγάθωνα:

– Ποιὰ ἀρετὴ ὑπάρχει, πά-
τερ, ἀνάμεσα στὶς ἀσκήσεις 
ποὺ ἔχει περισσότερο κόπο;

– Συγχωρήσατέ με, νομίζω 
δὲν ὑπάρχει ἄλλος κόπος σὰν 
τὴν προσευχὴ πρὸς τὸ Θεό. 
Διότι πάντοτε, ὅταν θέλει ὁ 
ἄνθρωπος νὰ προσευχηθεῖ, 
θέλουν οἱ ἐχθροὶ νὰ τὸν δια
κόψουν· διότι γνωρίζουν ὅτι 
ἀπὸ πουθενὰ ἀλλοῦ δὲν ἐμ
ποδίζονται, παρὰ ἀπὸ τὴν 
προσευχὴ στὸ Θεό. Καὶ μὲ 
ὁποιαδήποτε ἄσκηση ποὺ 
τυχὸν ἐφαρμόζει ὁ ἄνθρωπος, 
ὑπομένοντας σ᾽ αὐτήν, ἀπο
κτᾶ ἀνάπαυση· ἀλλὰ ἡ προ
σευχὴ χρειάζεται ἀγῶνα ἕως 
τὴν τελευταία ἀναπνοή.
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Παρατηρήθηκε τὸν τελευταῖο 
καιρό, τόσο στὴν περιοχὴ τῆς 
Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως, ὅσο καὶ 
σὲ ἄλλες περιοχὲς τῆς πα-
τρίδος μας, μία ἔξαρση 
στὶς προπαγανδιστικὲς 
ἐνέργειες τῶν μελῶν τοῦ 
α ἱ ρ ε τ ι κ ο ῦ  Κ ι ν ή μ α τ ο ς 
τῶν Πεντηκοστιανῶν. Σ’ 
αύτὲς περιλαμβάνονται 
οἱ ἐπίμονες ἐκπομπὲς ἀπὸ 
τὸν ραδιοφωνικό τους 
σταθμό Χριστιανισμός, 
κατάλληλα ἑτοιμασμένες, 
ὥστε νὰ ἐξαπατῶνται 
εὔκολα ἐκεῖνοι ποὺ δὲν 
εἶναι στερεωμένοι στὴν 
Πίστη, καθὼς ἐπίσης καὶ 
ἀθρόα διανομὴ φυλλα-
δίων μὲ περιεχόμενο τὶς 
αἱρετικὲς διδασκαλίες, τέ-
λεια καμουφλαρισμένες, 
ὥστε νὰ στρατολογηθοῦν 
νέοι προσήλυτοι ἀπὸ τὸν χῶρο τῆς 
Ὀρθοδοξίας.

Ἔχοντας καλὰ συνειδητο-
ποιήσει οἱ ὑπεύθυνοι γιὰ τὴν 
ἀντιμετώπιση τῶν αἱρέσεων 
στὴν Ἱερά μας Μητρόπολη ὅτι ἡ 
κάθε αἵρεση, ἀλλὰ καὶ ἡ συγκε-
κριμένη τῶν Πεντηκοστιανῶν, 
ἀποτελεῖ σοβαρὴ ἀπόκλιση ἀπὸ 
τὴν ἀλήθεια, ὡς ἐπικίνδυνη κατά-
σταση πνευματικῆς ἀσθένειας, ποὺ 
ὁδηγεῖ στὴν αἰώνια καταστροφὴ 
τοῦ ἀνθρώπου, σκέφθηκαν ὅτι οἱ 
προκλήσεις τῶν Πεντηκοστιανῶν 
χρειάζεται νὰ ἀντιμετωπισθοῦν 
ὁπωσδήποτε μὲ κάποιο ἀποτελε
σματικὸ τρόπο. Ἡ εὐκαιρία δόθη-
κε μὲ τὴν πρόσφατη κυκλοφορία 
τῆς μεταφράσεως ἑνὸς βιβλίου, 
ποὺ ἀναφέρεται στὸ αἱρετικὸ Κί-
νημα τῶν Πεντηκοστιανῶν καὶ τῶν 
Χαρισματικῶν γενικώτερα. Πρό-
κειται γιὰ τὸ βιβλίο ποὺ κυκλοφο-
ρήθηκε ἀπὸ τὸν Σύλλογο τῆς Κοζά-
νης «Μακρυγιάννης» μὲ τὸν τίτλο, 
«Ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν: 

Πρόσκληση στοὺς Πεντηκοστια-
νούς μὲ ἑρμηνεία τῶν πνευματικῶν 
χαρισμάτων».

Τὸ βιβλίο συνέγραψε στὴν 
ἀγγλικὴ γλῶσσα ὁ ἐξ Ἀμερικῆς 
καταγόμενος ἀγιορείτης μοναχὸς 
π. Ἀλέξιος (Trader) Καρακαλλι-
νός, τὸ μετέφρασε ὁ ἱεροκήρυκας 
τῆς Μητροπόλεώς μας Ἄρχιμ. 
Αὐγουστῖνος Μύρου καὶ τὸν πρό-
λογο στὴν ἑλληνικὴ ἔκδοση ἔγραψε 
ὁ πρωτοπρεσβύτρος π. Γεώρ-
γιος Μεταλληνός, κοσμήτωρ τῆς 
Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπι-
στημίου Ἀθηνῶν.

Γιὰ τὴν παρουσίαση τοῦ βιβλί-
ου διοργανώθηκε μὲ τὴν εὐλογία, 
τὴν βοήθεια καὶ τὴν παρουσία τοῦ 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας 
κ. κ. Παύλου εἰδικὴ ἐκδήλωση, ἡ 
ὁποία ἔλαβε χώρα στὸν ἐνοριακὸ 
ναὸ τοῦ ἁγίου Νικάνορος Κοζά-
νης τὸ ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς 3ης 
Ἰουνίου 2007.

Στὴν ἐκδήλωση, τὴν ὁποία 
παρακολούθησε μὲ ἰδιαίτερο 
ἐνδιαφέρον πλῆθος κόσμου, 
ὡμίλησαν οἱ ἑξῆς διακεκριμένοι 
ὁμιληταί:

1. Ὁ πρωτοπρεσβύτρος π. Γε-
ώργιος Μεταλληνός, κοσμήτωρ 
τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ πα-

νεπιστημίου Ἀθηνῶν 
μὲ θέμα, «Τὸ ἱστορικὸ 
πλαίσιο γεννήσεως τοῦ 
αἱρετικοῦ Κινήματος τῶν 
Πεντηκοστιανῶν».

2. Ὁ πανοσιολογιώ
τατος ἀρχιμανδρίτης 
π. Αὐγουστῖνος Μύρου, 
ἱεροκῆρυξ τῆς ἱερᾶς μας 
Μητροπόλεως μὲ θέ-
μα, «Οἱ Πεντηκοστιανοὶ 
χωρὶς θεμέλια».

3. Ὁ πρώην Πεντη
κοστιανὸς κ. Ἀναστάσιος 
Πολυχρόνης μὲ θέμα, «Οἰ 
ἐμπειρίες μου ὡς πρώην 
πεντηκοστιανοῦ».

4. Ὁ ἁγιορείτης ἱερο
μόναχος π. Ἀλέξιος Καρα-
καλλινός μὲ θέμα, «Γιατὶ 

καὶ πῶς ἔγραψα τὸ βιβλίο, Ἐν 
εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν».

Στὸ μέσον τοῦ Προγράμματος 
παρενεβλήθηκε ἡ βυζαντινὴ χο-
ρωδία «Ἰάκωβος ὁ Ναυπλιώτης» 
ὑπὸ τὴν διεύθυνση τοῦ Πρωτοψάλ-
του κ. Σωτήρη Ἀρβανίτη, γιὰ νὰ 
ἀποδώση ὕμνους τῆς Πεντηκοστῆς. 
Τέλος τὴν ὅλη ἐκδήλωση ἔκλεισε ὁ 
Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Παῦλος, 
ο ὁποῖος, ἀφοῦ εὐχαρίστησε ὅλους 
ὅσους συνήργησαν στὴν διοργά-
νωση τῆς ἐκδηλώσεως, τόνισε τὸ 
ἀνύστακτο ἐδιαφέρον τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως Σερβίων καὶ Κο-
ζάνης γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν 
αἱρέσεων.

Πιστεύουμε ὅτι ἡ ἐκδήλωση συ-
νετέλεσε στὴν ἀφύπνιση πολλῶν 
Ὀρθοδόξων γιὰ τὴν συνειδητοποί-
ηση τοῦ κινδύνου ἀπὸ τὶς αἱρέσεις 
καὶ ἰδιαίτερα τῶν Πεντηκοστιανῶν, 
ἀλλὰ καὶ στὸν προβληματισμὸ 
κάποιων ἄλλων τοὺς ὁποίους ἤδη 
ἔχουν πλησιάσει οἱ Πεντηκοστια-
νοί.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

«ΕΝ ΕΙΡΗΝῌ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΔΕΗΘΩΜΕΝ»

Ὁ π. Γεώργιος Μεταλληνός κατὰ τὴν παρουσίαση
τοῦ βιβλίου «Ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν»,

στὸν Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικάνορος.
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ΑΠΟ  ΤΟ  ΥΣΤΕΡΗΜΑ 
ΚΑΙ  ΤΟ  ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ 

Δωρεὲς πρὸς τὸ Τιάλειον Ἐκκλησιαστικὸν 
Γηροκομεῖον Κοζάνης  «Ἅγιος Παντελεή-
μων», εἴτε χρηματικές, εἴτε σὲ εἴδη καὶ γεύ-
ματα, προσέφεραν εὐγενῶς:

α) Χρηματικές δωρεές: ♦ Φιλόπτωχο Ταμεῖο 
Ἱ.Ν.Ἁγ. Δημητρίου 150 €.  ♦ Αἰμιλία Μπλιούρα 
100 €, εἰς μνήμην προσφιλῶν προσώπων.  ♦ 
Ἀνώνυμος 100 €, εἰς μνήμην συζύγου καὸ 
προσφιλῶν προσώπων.  ♦ Βασίλειος Γκου-
ντιός 300 €, Αἰκατερίνη Γκουντιοῦ 100 € 
καὶ Ἰωάννης Γκουντιὸς 100 €, εἰς μνήμην 
Μαρίτσας Ματιάκη.  ♦ Νικόλαος Ροῦσσος 50 
€.  ♦ Βασιλικὴ Σιαμπανοπούλου-Στάθη 100 €, 
εἰς μνήμην συζύγου της Κων/νου καὶ θυγα-
τρός της Θεολογίας.  ♦ Σοφία Δεληγιωργί-
δου 50 €, εἰς μνήμην γονέων καὶ γαμβροῦ.  

♦ Εὐφροσύνη Τσιάντα 150 €.  ♦ Δημήτριος 
Χατζηπαπᾶς 200 €, εἰς μνήμην  πατρός του 
Ἀντωνίου.  ♦ Ἰωάννης Πάλλας 100 €.  ♦ Γεώρ-
γιος Καρακάσης 150 €, εἰς μνήμην προσφιλῶν 
προσώπων.  ♦ Ἀθανάσιος Τσιώρας 250 €, εἰς 
μνήμην ἀδελφοῦ του Μανώλη.  ♦ Ἀναστασία 
Κουντουρᾶ 50 € καὶ Παναγιώτα καὶ Βαΐτσα 
Χατζηδάμου 50 €, εἰς μνήμην Δημητρίου Δι-
άφα.  ♦ Ἑλένη καὶ Βασιλικὴ Μάτσου 150 €, εἰς 
μνήμην γονέων Κων/νου καὶ Χιονίας.

β) Προσφορὰ γεύματος:  ♦ Ἱ.Ν.Ἁγ. Τριάδος 
Δρεπάνου 150 €.  ♦ Ἰωάννης Δίκος 150 €, 
εἰς μνήμην προσφιλῶν προσώπων.  ♦ Κυ-
ράνου Αἰκατερίνη 300 €, εἰς μνήμην Συζύ-
γου Κων/νου καὶ υἱοῦ Κυριάκου.  ♦ Τζήμκα 
Ἀλεξάνδρα 200 €, εἰς μνήμην πολυαγαπη-
μένης της ἀδελφῆς Ρίκης.  ♦ Παλούκα Ἀνθή 
150 €, εἰς μνήμην συζύγου της Δημητρίου.  ♦ 
Ἀναστάσιος Μπέλλος 100 €, εἰς μνήμην γο-
νέων καὶ προκατόχου διδασκάλου Λαρίσης 
Ξενοφῶντος Μπακούρα.  ♦ Σιαλβαρᾶ Σοφία, 
εἰς μνήμην Γεωργίου, Εὐφροσύνης καὶ Σοφί-
ας.  ♦ Σιάτρα Δήμητρα.  ♦ Ἕνωση προσκόπων.

γ) Προσφορὰ εἰδῶν:  ♦ Τσιόκανος Χρῆστος, 5 
κοτόπουλα, 4 κ ρύζι, 3 κ. κριθαράκι, 2 κ ζάχα-
ρη, καφές.  ♦ Ἀνώνυμος 45 μπούτια κοτόπου-
λο, 4 κ ρύζι.  ♦ Γκουντιοῦ Ἀναστασία 2 κτ βου-
τήματα.  ♦ Καλαϊτζίδου Ἑλένη καὶ Ἀγγέλου  
Ἐλπινίκη, εἰς μνήμην τῶν συζύγων τους 2 κ 

ζάχαρη, ½ καφέ, 3 κ βουτήματα, 2 ταψιά πί-
τες.  ♦ Ξενοδοχεῖο ᾽Κατερίνα᾽ 20 κουβέρτες.  

♦ Δεμιρτζίδης  Ἰωάννης 14 κιβ. χυμούς.  ♦ 
π.Θωμᾶς Μπασδέκης 10 κ μαρούλια.

Ἡ  Ἱερὰ Μητρόπολη  εὐχαριστεῖ θερμὰ 
τοὺς δωρητὲς καὶ εὔχεται τὴν παρὰ τοῦ Κυρί-
ου ἀντιδωρεὰ καὶ εὐλογία.

Δωρεὲς πρὸς τὴν  Ἱερὰ Μητρόπολη:

 ♦  Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σερβίων 
καὶ Κοζάνης κ. Παῦλος  5000 €.

 ♦  Ἀρχιμ. Νεκτάριος Παπαζαφειρόπουλος καὶ 
Βασίλειος Παπαζαφειρόπουλος 350 €.

 ♦  Νεοκλῆς Νεοκλέους 250 €.
 ♦  Εὐθυμία Τζουρᾶ 200 €.
 ♦  Ἰωάννης Κύργιας 70 €.
 ♦  Φραντζῆς  Ἰωάννης 500 €.
 ♦  Ἱ. Ν. Ἀγ. Νικολάου Κρόκου 125 €.
 ♦  Ἱ. Ν. Τιμίου Προδρόμου Λευκοπηγῆς 125 €. 
 ♦  Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Κοζάνης 1250 €. 
 ♦  Ἱ. Ν. Ἁγ. Τριάδος Δρεπάνου 125 €. 
 ♦   Ἱ. Ν. Ἁγ. Κων/νου καὶ Ἑλένης Κοζάνης 1350 €.

 ♦   Ἐπὶ τοῖς ὀνομαστηρίοις τοῦ Σεβασμιωτά-
του Μητροπολίτου μας ἡ Μακλάρα Ἔφη 
200 $.

 ♦   Ἐπὶ τοῖς ὀνομαστηρίοις τοῦ Σεβασμιωτά-
του Μητροπολίτου μας ἡ Ροδίτη Καλλιόπη 
550 $. 

 ♦   Ἐπὶ τοῖς ὀνομαστηρίοις τοῦ Σεβασμιωτά-
του Μητροπολίτου μας ὁ Harry Kalas 600 
$. 

 ♦   Ἐπὶ τοῖς ὀνομαστηρίοις τοῦ Σεβασμιωτά-
του Μητροπολίτου μας ὁ Σταυριανίδης 
Δημήτριος 200 $.

 ♦   Ἐπὶ τοῖς ὀνομαστηρίοις τοῦ Σεβασμιωτά-
του Μητροπολίτου μας ὁ Κεχαγιᾶς Δημή-
τριος 600 $.

 ♦   Ἐπὶ τοῖς ὀνομαστηρίοις τοῦ Σεβασμιωτά-
του Μητροπολίτου μας ὁ Ροδίτης Βασίλει-
ος 200 $.

 ♦   Ἐπὶ τοῖς ὀνομαστηρίοις τοῦ Σεβασμιωτά-
του Μητροπολίτου μας οἱ Κεχαγιᾶς Γεώρ-
γιος καὶ Εὐαγγελία 300 $. 

 ♦   Ἐπὶ τοῖς ὀνομαστηρίοις τοῦ Σεβασμιωτά-
του Μητροπολίτου μας ἡ Ἄννα Κουλάκη 
200 $.
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Λειτουργική Διακονία:

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σερ-
βίων καί Κοζάνης κ. Παῦλος, κατά τό δί-
μηνο Μαΐου - Ἰουνίου 2007, χοροστάτησε, 
λειτούργησε ἤ ὡμίλησε εἰς τούς κάτωθι Ἱ. 
Ναούς:
v  Ἁγ. Ἀθανασίου Κοντοβουνίου (1/5), Ἁγ. 

Ἀθανασίου Τρανοβάλτου (2/5), Ἁγ. Νι-
κολάου Λιβαδεροῦ (6/5), Ἁγ. Ἰωάννου 
τοῦ Θεολόγου εἰς Ἀμυγδαλιάν (7/5) & 

Καρυδίτσαν (8/5), ἐξωκλ. Ἁγ. Χριστοφό-
ρου Προσηλίου (8/5), παρεκλ. Ἁγ. Χρι-
στοφόρου Ἐλάτης (9/5), Ἁγ. Νικολάου 
Ν. Καρδιᾶς (10/5), Καθεδρικόν Ἁγ. Νικο-
λάου (13/5), Ἁγ. Ἀχιλλείου Λάβας (15/5), 
Τιμ. Προδρόμου Καισάρειας (20/5), Ἁγ. 
Κων/νου & Ἑλένης Κοζάνης (20, 21/5), 
Τιμ. Προδρόμου Ρυμνίου (25/5), Ἁγ. Τρι-
άδος Σταυρωτῆς (26/5), Ἁγ. Γεωργίου 
Κοζάνης (27/5), Ἁγ. Τριάδος Δρεπάνου 
(27/5), Ἱ.Μ. Ἁγ. Τριάδος Λαριοῦς (28/5), 
Ἁγ. Παντελεήμονος Καλαμιᾶς (17/6), 
ἐξωκλ. Ὁσ. Ζήνωνος Βελβενδοῦ (21/6), 
Τιμ. Προδρόμου Βαζελῶνος (23/6), Ἁγ. 
Γεωργίου Μελισσίων (24/6), Καθεδρι-
κόν Ἁγ. Νικολάου (28/6), Ἁγ. Κων/νου & 
Ἑλένης Κοζάνης (29/6), Ἁγ. Ἀναργύρων 
Κοζάνης (30/6).

 Ἐπίσης ὁ Σεβασμιώτατος:
v  ἐπί τῇ 12ῃ ἐπετείῳ τοῦ σεισμοῦ τῆς 

13ης Μαΐου 1995 ἐτέλεσε εὐχαριστήριον 
Δέησιν διά τήν διάσωσιν τῆς πόλεως 
καί τῆς εὐρυτέρας περιοχῆς εἰς τόν Ἱ.  
Καθεδρικόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου 
(13/5). Ἡ καθιερωμένη Λειτανεία τῆς 
Ἱ. Εἰκόνος τῆς Παναγίας Ζιδανίου δέν 
ἐπραγματοποιήθη λόγῳ τῶν ἔργων πέ-
ριξ τοῦ Ἱ. Ναοῦ.

v  ἐπί τῇ ἐπετείῳ τῆς Γενοκτονίας τῶν Πο-
ντίων χοροστάτησε εἰς τήν Δοξολογίαν 
εἰς τόν Ἱ.Ν. Ἁγ. Δημητρίου Σκήτης καί 
ἐτέλεσε ἐπιμνημόσυνον δέησιν εἰς τό 
μνημεῖον τοῦ Ποντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ 
εἰς Ξηρολίμνην (19/5),

v  ἐτέλεσε Θ. Λειτουργία ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ 
ὁσίου Ἰλαρίωνος, προστάτου τοῦ Συλ. 
Πτυχιούχων Μηχανικῶν Αὐτοκινήτων 
Κοζάνης (Ἱ. Μ. Ἁγ. Τριάδος Λαριοῦς, 
6/6),

v  ἐτέλεσε τούς ἀγιασμούς ἐγκαινίων: 
τοῦ γραφείου ἀσφαλίσεων τοῦ κ. 
Εὐάγ. Παπαδόπουλου εἰς Σέρβια (5/5), 
τῆς αἰθούσης τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου 
Λιβαδεροῦ (6/5), τῆς ἔκθεσης «Τροχός» 
εἰς τό Ἐκθεσιακό Κέντρο Κοίλων (9/6),   

XPONIKA  u  EIΔΗΣΕΙΣ  u  ΣXOΛIA

ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΒΙΩΝ & ΚΟΖΑΝΗΣ

2007
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ΜΑΪΟΣ
ΙΟΥΝΙΟΣ

Οἱ  Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Καισαριανῆς, Βύ-
ρωνος καὶ Ὑμητοῦ κ. Δανιήλ καὶ Σερβίων καὶ Κοζάνης 
κ. Παῦλος  στὴν  Ἱ. Πανήγυρι τοῦ  Ἱ.Ν. Ἁγ. Κων/νου 
καὶ Ἑλένης Κοζάνης.

Ἐγκαίνια αἰθούσης
 Ἰ.Ν. Ἁγ. Νικολάου Λιβαδεροῦ.
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v  εὐλόγησε τούς γάμους τῶν: α) Βα-
σιλ. Π. Καραμούζα & Θεοδ. Χρ. Κιννᾶ (Ἱ. 
Ν. Ἁγ. Παρασκευῆς Κοζάνης, 12/5),  β) 
Σπυρ. Νέστ. Γιαλίδη & Εὔης Βασ. Ἴτζιου 
(Ἱ.  Ν. Ἁγ. Νικολάου Κοζάνης, 19/5), Γ. Δ. 
Βαλταδώρου & Αἰκατ. Ἀπ. Καβούκα (Ἱ.  
Ν. Ἁγ. Νικολάου Κοζάνης, 27/5),

v  ἐτέλεσε τήν βάπτισιν τῆς θυγατρός τῶν 
Ἀλεξίου Δ. Κόμπου & Παρασκευῆς Π.  
Δότσιου (Ἱ. Ν. Ἁγ. Παρασκευῆς Κοζά-
νης, 13/5).

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑ

Ὁ Σεβασμιώτατος κ. Παῦλος:
v  παρέστη εἰς τήν ἐξόδιον ἀκολουθίαν 

τοῦ μακαρ. Μητροπολίτου Τράλλεων κ. 
Ἰσιδώρου εἰς Ἀθήνας (16/5),

v  συμμετεῖχεν εἰς τάς πανηγυρικάς 
- λατρευτικάς ἐκδηλώσεις τοῦ Ἱ. Ν. 
Ἀναλήψεως τοῦ Σωτήρος Βόλου, ὅπου 
ἐχοροστάτησε κατά τόν Ἑσπερινόν καί 
ἐκήρυξεν τόν θεῖον λόγον (16-17/5),

v  προήδρευσε τῶν Ἱερατικῶν Συνάξεων 
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως εἰς τούς 
Ἱ. Ν. Κοιμήσ. Θεοτόκου Ν. Χαραυγῆς 
(24/5) & Ἁγ. Νικάνορος Κοζάνης (26/6),

v  παρέστη εἰς τό μνημόσυνον τῆς μη-
τρός τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μιλήτου 
κ. Ἀποστόλου εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ἁγ. Ἀ-
ναστασίας Βασιλικῶν Χαλκιδικῆς (26/5),

v  παρακολούθησε τάς ἐορταστικάς 
ἐκδηλώσεις διά τήν μνήμην τῶν Μα-
κεδονομάχων Τέλλου Ἄγρα & Ἀντ. 
Μίγγα εἰς Ἔδεσσαν, παρουσίᾳ τοῦ Μα-
καρ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν & πάσης 
Ἑλλάδος κ. Χριστοδούλου (2-3/6),

v  παρέστη εἰς τήν κουράν εἰς μοναχόν 
τοῦ Κων/νου Φ. Λεβέντη εἰς τήν Ἱ. Μ. 
Παναγίας Μαυριωτίσσης Καστορίας 
(9/6),

v  ἐπεσκέφθη τήν ἔκθεση φωτογραφίας 
«Πάζλ» τοῦ 17ου Νηπιαγωγείου Κοζάνης,

v  ἐπεσκέφθη τόν ἑορτάζοντα Σεβ. Μη-
τροπολίτην Νεαπόλεως & Σταυρουπόλε-
ως κ. Βαρνάβαν εἰς τήν Νεάπολιν Θεσ/

νίκης (11/6),
v  π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ ε  τ ή ν  τ ε λ ε τ ή ν 

ἀναγορεύεσεως εἰς ἐπίτιμον Διδάκτο-
ραν τοῦ Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονίας τοῦ 
Καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Σι-
κάγου κ. Ἀθαν. Οἰκονόμου,

v  ἐπεσκέφθη τόν ἀσθενοῦντα Μα-
καρ. Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν & πάσης 
Ἑλλάδος κ. Χριστόδουλον εἰς Ἀθήνας 
(14/6, 

v  παρακολούθησε τήν ἐκδήλωσιν τοῦ Συλ. 
Ἐθελοντῶν Αἱμοδοτῶν Σερβίων (16/6)

v  προήδρευσε τῶν Συνεδριάσεων τοῦ 
Δ.Σ. τοῦ Τιαλείου Ἐκκλ. Γηροκομείου 
(14/5 & 20/6),

v  ἐδέχθη εἰς τό Μητροπολιτικόν Γραφεῖον 

Ἀπό τήν τήν χειροτονίαν εἰς Διάκονον
τοῦ κ. Κων/νου Καλαϊτζίδη εἰς τόν Ἱ. Ν. Ἁγίας 

Κυριακῆς Σερβίων (10/6).

‘Απὸ τὴ χειροθεσία εἰς ἀναγνώστη
τοῦ Νικολάου Βαντσιώτη.

ΧΡΟΝΙΚΑ                   ΣΧΟΛΙΑEI∆HΣEIΣ
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ΧΡΟΝΙΚΑ                   ΣΧΟΛΙΑEI∆HΣEIΣ

τάς  ἐθ ιμοτυπ ικάς  ἐπ ισκέψε ις : 
τοῦ Βουλευτοῦ & πρ. Ὑπουργοῦ 
κ. Στυλ. Παπαθεμελῆ (5/5) καί τοῦ 
Εὐρωβουλευτοῦ κ. Γ. Καρατζαφέρη 
(23/6).

Συναυλία Φινλανδικῆς Ὀρθόδοξης 
Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς

Ἕνα μοναδικό πολιτιστικό γεγονός 
εἶχε τήν εὐκαιρία νά ἀπολαύσει τό κοινό 
τῆς περιοχῆς μας κατά τήν πρώτη, γιά τά 
ἑλληνικά δεδομένα, συναυλία Φινλανδικῆς 
Ὀρθόδοξης Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς. 
Ἡ παράσταση, ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἱ. Μη-
τροπόλεως Σερβίων & Κοζάνης, δόθηκε 
στήν Αἴθουσα Τέχνης τοῦ Δήμου Κοζά-
νης (8/6), ὅπου ἀκούστηκαν οἱ ἰδιαιτέρας 
ὀμορφιᾶς ἐκκλησιαστικοί ὕμνοι τῆς 
μακρινῆς αὐτῆς χώρας ἀπό τίς χορωδίες 
Ilomantsi καί Taipale, ὑπό τή διεύθυνση τῶν 
πρωτοψαλτῶν Riika Patrikainen καί Kaisu 
Potkonen.

Τῆς φινλανδικῆς ἀποστολῆς ἡγοῦνταν 
ὁ Βοηθός Ἐπίσκοπος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου 
Φινλανδίας,  Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος 
Γιοένσου κ. Ἀρσένιος, ὁ ὁποῖος, σέ εὐ-
χαριστήρια ἐπιστολή του πρός τόν Μη-
τροπολίτη μας κ. Παῦλο, ἔγραψε μετα-

ξύ ἄλλων: «... Ἡ ἐπίσκεψη τῶν ἱερέων 
καί τῶν χορωδιῶν ἦταν γιά μᾶς ὠφέλιμη 
πνευματικῶς. Πήραμε δείγματα ἀπό τήν 
ζωή τῶν ἐνοριῶν σας καί ἀντλήσαμε δύνα-
μη γιά τή δική μας πνευματική ζωή. Πάνω 
ἀπό ὅλα ὅμως γνωρίσαμε καί νοιώσαμε 
τήν πατρική ἀγάπη καί φροντίδα σας.....».

Σημε ιώνετα ι  πώς  τή  Φ ινλανδ ι -
κή Ἐκκλησία διακονεῖ ὁ ἐκ Κοζάνης 
ὁρμώμενος Πρεσβύτερος Ἰωάννης Λα-
μπρόπουλος, ὁ ὁποῖος καί μετεῖχε στήν ὡς 
ἄνω ἀποστολή.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παῦλος παρακολουθεῖ τὴ συναυλία ποὺ δόθηκε
στὴν Αἴθουσα Τέχνης ἀπὸ χορωδία Φινλανδῶν ὀρθοδόξων, στοὺς ὁποίους καὶ παρέθεσε

γεῦμα στὴν αἴθουσα τοῦ  Ἱ. Ν. Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Βατεροῦ.


