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ἩΠαναγία εἶναι τὸ πνευ-
µατικὸ στόλισµα τῆς
ὀρθοδοξίας. Γιὰ µᾶς

τοὺς Ἕλληνες εἶναι ἡ πονεµένη µητέρα,
ἡ παρηγορήτρια κ᾽ ἡ προστάτρια ποὺ
µᾶς παραστέκεται σὲ κάθε περίσταση.
Σὲ κάθε µέρος τῆς Ἑλλάδας εἶναι χτι-
σµένες ἀµέτρητες ἐκκλησιὲς καὶ µο-
ναστήρια, παλάτια αὐτηνῆς τῆς τα-
πεινῆς βασίλισσας, κι ἕνα σωρὸ ρη-
µοκκλήσια, µέσα στὰ βουνά, στοὺς κάµ-
πους καὶ στὰ νησιά, µοσκοβολη-
µένα ἀπὸ τὴν παρθενικὴ καὶ
πνευµατικὴ εὐωδία της.
Μέσα στὸ καθένα ἀπ᾽ αὐτὰ
βρίσκεται τὸ παληὸ καὶ σεβά-
σµιο εἰκόνισµά της µὲ τὸ µελαχροινὸ καὶ
χρυσοκέρινο πρόσωπό της, ποὺ τὸ βρέ-
χουνε ὁλοένα τὰ δάκρυα τοῦ βασανι-
σµένου λαοῦ µας, γιατὶ δὲν ἔχουµε ἄλλη
νὰ µᾶς βοηθήσει, παρεκτὸς ἀπὸ τὴν
Παναγία, ἄλλην γὰρ οὐκ ἔχοµεν
ἁµαρτωλοὶ πρὸς Θεὸν ἐν κινδύνοις καὶ
θλίψεσιν ἀεὶ µεσιτείαν, οἱ κατα-
καµπτόµενοι ὑπὸ πταισµάτων
πολλῶν . Τὸ κάλλος τῆς Παναγίας δεν
εἶναι κάλλος σαρκικό, ἀλλὰ πνευµα-
τικό, γιατὶ ἐκεῖ ποὺ ὑπάρχει ὁ πόνος
κ᾽ ἡ ἁγιότητα, ὑπάρχει µοναχὰ κάλ-
λος πνευµατικό. Τὸ σαρκικὸ κάλλος

φέρνει σαρκικὴ ἔξαψη, ἐνῶ τὸ πνευ-
µατικὸ κάλλος φέρνει κατάνυξη, σε-
βασµὸ καὶ ἁγνὴ ἀγάπη. Αὐτὸ τὸ κάλ-
λος ἔχει ἡ Παναγία. Κι αὐτὸ τὸ κάλ-
λος εἶναι ἀποτυπωµένο στὰ ἑλληνικὰ
εἰκονίσµατά της ποὺ τὰ κάνανε ἄνθρω-
ποι εὐσεβεῖς ὁποὺ νηστεύανε καὶ ψέλ-
νανε καὶ βρισκότανε σὲ συντριβὴ καρ-
δίας καὶ σὲ πνευµατικὴ καθαρότητα.
Στὴν ὄψη τῆς Παναγίας ἔχει τυπω-
θεῖ αὐτὸ τὸ µυστικὸ κάλλος ποὺ τραβᾶ

σὰν µαγνήτης τὶς εὐσεβεῖς ψυχὲς
καὶ τὶς ἡσυχάζει καὶ τὶς πα-
ρηγορᾶ.Καὶ αὐτὴ ἡ πνευµα-
τικὴ εὐωδία εἶναι τὸ λεγόµενο

Χαροποιὸν Πένθος ποὺ µᾶς
χαρίζει ἡ θρησκεία τοῦ Χριστοῦ, ἕνα
βότανο ἄγνωστο στοὺς ἀνθρώπους ποὺ
δὲν πήγανε κοντὰ σ᾽ αὐτὸν τὸν καλὸ ποι-
µένα. Τούτη τὴ χαροποιὰ λύπη τὴν
ἔχουνε ὅλα ὅσα ἔκανε ἡ ὀρθόδοξη τέ-
χνη, καὶ τὰ εὐωδιάζει σὰν σµύρνα καὶ
σὰν ἀλόη, κἄν εἰκόνισµα εἶναι, κἄν
ὑµνωδία, κἄν ψαλµωδία, κἄν χειρό-
γραφο, κἄν ἄµφια, κἄν λόγος, κἄν κί-
νηµα, κἄν εὐλογία, κἄν χαιρετισµός,
κἄν µοναστήρι, κἄν κελί, κἄν σκαλιστὸ
ξύλο, κἄν κέντηµα, κἄν καντῆλι, κἄν
ἀναλόγι, κἄν µανουάλι, ὅ,τι καὶ νἆναι
ἁγιωτικό.

ΛΕΙΜΩΝΑΡΙΟΝ

ὉΘεὸς ἔπλασε τὸν ἄν-
θρωπο «πνεῦμα καὶ
σάρκα», «πνεῦμα διὰ

τὴν χάριν, σάρκα διὰ τὴν ἔπαρ-
σιν· τὸ μέν, ἵνα μένῃ καὶ δοξάζῃ
τὸν εὐεργέτην· τὸ δέ, ἵνα πάσχῃ,
καὶ πάσχων ὑπομιμνήσκεται καὶ
παιδεύηται...». Τὸ ἕνα γιὰ νὰ ζεῖ
καὶ νὰ δοξάζει τὸν Εὐεργέτη, καὶ
τὸ ἄλλο γιὰ νὰ ὑποφέρει καὶ νὰ
μαθαίνει, νὰ διαπαιδαγωγεῖται
ἀπὸ τὸ πάθος του. Ὁ χρόνος
καταργήθηκε κι αὐτὸς μέσα
στὴν Ἐκκλησία, γιὰ χάρη τοῦ
ἀνθρώπου ἔγινε «λειτουργι-
κός»· δὲν σοῦ ἀποκλείει νὰ ξα-
ναζήσεις κάτι, νὰ μετανοήσεις,
νὰ προσπαθήσεις «πάλιν καὶ
πολλάκις», ἕως «ἑβδομηκοντάκις
ἑπτά», μέχρι ποὺ τὸ πάθος νὰ γί-
νει μάθος κι ὁ σταυρός νὰ φέρει
τὴν ἀνάσταση. Τὰ πάντα μέσα
στὴν Ἐκκλησία λειτουργοῦν μο-
νάχα γιὰ νὰ ἁγιάζεται ὁ κόσμος
καὶ νὰ σώζεται ὁ ἄνθρωπος.

ἩἩ  χχααρρὰὰ  ττῶῶνν  ΧΧρριισσττιιααννῶῶνν
Φώτη Κόντογλου

ΕΕὐὐχχὲὲςς  σσττὸὸνν
ΜΜαακκααρριιώώττααττοο

Ἡ εἴδηση γιὰ τὴν
ἐξέλιξη τῆς ὑγείας
τοῦ Μακαριωτάτου
Ἀρ χ ι ε π ι σ κ όπο υ
Ἀθηνῶν καὶ πάσης

Ἑλλάδος κ. Χριστοδούλου βρῆκε τὸ
Λειμωνάριον στὸ τυπογραφεῖο. Θε-
ωρήσαμε χρέος μας νὰ ἑνώσουμε τὶς
εὐχές μας καὶ τὶς προσευχές μας γιὰ
τὸν Μακαριώτατο, μὲ τὶς εὐχὲς καὶ
τὶς προσευχὲς τοῦ Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Σερβίων καὶ Κοζάνης
κ. Παύλου, τοῦ κλήρου καὶ τοῦ λαοῦ
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.



«Ἐξαιρέτως τῆς παναγίας
ἀχράντου... Μαρίας»

Π
ροσφέρουμε τὴ λατρεία «ὑπὲρ» ὅλων
τῶν ἁγίων καὶ κυρίως τῆς Παναγίας.

Πρῶτον γιὰ νὰ τοὺς τιμήσουμε, καὶ δεύ-
τερον, γιὰ νὰ εὐχαριστήσουμε τὸν Θεὸ ποὺ
μᾶς τοὺς χάρισε νὰ μεσιτεύουν γιὰ μᾶς. 

Μάλιστα τοὺς μνημονεύουμε ἀμέσως
μετὰ τὸν καθαγιασμὸ τῆς εὐχαριστιακῆς
προσφορᾶς, γιατὶ οἱ ἴδιοι οἱ ἅγιοι ἀποτε-
λοῦν εὐχαριστία ἀπὸ πλευρᾶς ἀνθρωπίνου
γένους γιὰ τὶς θεῖες εὐεργεσίες. Καὶ ἰδι-
αίτερα ἡ Παναγία. Γι᾽ αὐτὸ μὲ τρόπο ἰδι-
αίτερο (ἐξαιρέτως) τὴν τιμοῦμε.  Ἀλλὰ καὶ
εὐχαριστοῦμε τὸν Χριστὸ προσφέροντας
-δῶρο εὐχαριστήριο- τὴν  Ἀειπάρθενο.

Γιατὶ στὸ Μυστήριο τῆς σαρκώσεως
τοῦ Λόγου καθένα ἀπὸ τὰ δημιουργήμα-
τα  «τὴν εὐχαριστίαν προσάγει» στὸ Βα-

σιλιὰ ποὺ γεννιέται: «Οἱ ἄγγελοι τὸν
ὕμνον· οἱ οὐρανοὶ τὸν ἀστέρα· οἱ μάγοι
τὰ δῶρα· οἱ ποιμένες τὸ θαῦμα· ἡ γῆ τὸ
σπήλαιον· ἡ ἔρημος τὴν φάτνην· ἡμεῖς δὲ
Μητέρα Παρθένον» (Ἑσπερινός Χρι-
στουγέννων). 

Ἡ Κυρία Θεοτόκος εἶναι τὸ κορυφαῖο
Δημιούργημα τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, εἶναι
τὸ «σύνορον (μεθόριον) τῆς κτιστῆς καὶ
ἀκτίστου φύσεως» (Γρηγόριος Παλαμᾶς).

Σὲ  κάθε θεία Λειτουργία -ποὺ εἶναι
ἡ Τράπεζα τοῦ Κυρίου- ἡ Παναγία εἶναι
«ὁ φροντιστὴς καὶ γενναιόδωρος (φιλότι-
μος) ἑστιάτωρ τῆς θείας καὶ θεοποιοῦ
τροφῆς ὅλων τῶν ὑπερφυσικῶν καὶ ἀκτί-
στων δωρεῶν τοῦ θείου Πνεύματος», καὶ
αὐτῶν ποὺ δίνει τώρα καὶ αὐτῶν ποὺ φυ-
λάει γιὰ μετά, διὰ μέσου τῶν ὁποίων γι-
νόμαστε ἀδελφοὶ καὶ συγκληρονόμοι Χρι-
στοῦ. Ἡ τροφὴ ποὺ παρατίθεται στὴν Τρά-

πεζα τοῦ Κυρίου εἶναι προσφορὰ δική
Του καὶ τῆς Παναγίας Μητέρας Του.

Αὐτὴ ἡ τροφὴ θὰ γίνει γιὰ τοὺς
πιστοὺς «εἰς νῆψιν ψυχῆς, εἰς ἄφε-
σιν ἁμαρτιῶν, εἰς κοινωνίαν τοῦ Ἁγί-
ου σου Πνεύματος, εἰς βασιλείας
οὐρανῶν πλήρωμα, εἰς παρρησίαν
τὴν πρὸς σέ, μὴ εἰς κρῖμα ἤ εἰς κα-
τάκριμα». Τὸ εὐχαριστιακὸ δηλαδὴ
μυστήριο δὲν εἶναι τὸ ἴδιο ἕνα τέλος,
ἀλλὰ ἕνα μέσον γιὰ μιὰ πνευματικὴ
πραγματικότητα μεγαλύτερη ἀπὸ τὰ
μυστήρια, «ὧν μετασχόντες» κατὰ
τὸν ἅγιο Κύριλλο  Ἀλεξανδρείας, «τὴν
ζωοποιὸν καὶ ἁγιαστικὴν δύναμιν τοῦ
Χριστοῦ εἰσδεχόμεθα».

Ἡ εὐχὴ τῆς ἀναφορᾶς συνεχίζε-
ται καὶ μετὰ τὴν ἐπίκληση καὶ τὸν κα-
θαγιασμὸ τῶν τιμίων δώρων. Ὅμως
ἀπὸ τὸ σημεῖο αὐτό, ἐνῶ μέχρι τὸν
καθαγιασμὸ ἀνεβαίνομε, τώρα ὁ
πιστὸς ἔχει τὴν αἴσθηση πὼς ἀρχίζει
σιγὰ-σιγὰ νὰ κατεβαίνει. «Ἔτι προ-
σφέρομέν σοι τὴν λογικὴν ταύτην λα-
τρείαν ὑπὲρ τῶν ἐν πίστει ἀναπαυ-
σαμένων προπατόρων, πατέρων,
πατριαρχῶν, προφητῶν, ἀποστό-
λων....τετελειωμένου». Ἡ εὐχὴ θὰ
μποροῦσε νὰ χαρακτηρισθεῖ ἀφ᾽ ἑνὸς
σὰν ἕνα προσκλητήριο τῆς Ἐκκλησίας,
στὸ ὁποῖο εἶναι παρόντες ὅλοι οἱ ἅγι-
οι τῆς Παλαιᾶς καὶ τῆς Καινῆς Δια-
θήκης, ἀφ᾽ ἑτέρου δὲ μιὰ ἀπάντηση σὲ
ὅσους ἀβασάνιστα ὁμιλοῦν γιὰ γε-
νέθλιο ἡμέρα  τῆς  Ἐκκλησίας καὶ
ἀναφέρονται στὸ γεγονὸς τῆς Πεν-
τηκοστῆς. Δὲν εἶναι ἡ Πεντηκοστὴ

«γενέθλιος ἡμέρα ἀλλὰ ἡμέρα τῆς φανε-
ρώσεως» τῆς  Ἐκκλησίας. Διότι ἕνας
εἶναι ὁ Θεὸς, καὶ ἐκείνων (Π.Δ.) καὶ τού-
των  (Κ.Δ.), ἐκεῖνος ποὺ εὐαρεστήθηκε
προαιώνια νὰ κάνει τοῦτο τὸ μυστήριο·
ὅλοι, καὶ ἐκεῖνοι καὶ ἐμεῖς, μὲ τὸ δικό του
τραῦμα γιατρευτήκαμε καὶ γιὰ ὅλους μας,
ἀπὸ τῶν πρωτοπλάστων ἕως καὶ τῆς
Δευτέρας Παρουσίας, χύθηκε τὸ αἷμα
Του. Σὲ τελικὴ ἀνάλυση ἡ θεία Λειτουρ-
γία εἶναι πρόσκληση καὶ σύναξη ὅλων τῶν
ἁγίων στὸ δεῖπνο καὶ τὸ τραπέζι τοῦ Χρι-
στοῦ.

Ἡ εὐχὴ τῆς εὐχαριστίας πρὸς τὸ Θεὸ
Πατέρα συνεχίζεται καὶ ὁ λειτουργὸς
περνάει στὴ μνημόνευση ὅλων τῶν κεκοι-
μημένων· τοὺς μνημονεύει ἕναν-ἕναν μὲ τὰ
ὀνόματά τους καὶ τελειώνει· «καὶ ἀνά-
παυσον αὐτοὺς ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὅπου ἐπι-
σκοπεῖ τὸ φῶς τοῦ προσώπου σου».
Ὕστερ᾽ ἀπὸ τοὺς κεκοιμημένους ἔρχονται
οἱ ζῶντες, ὁ κλῆρος καὶ ὁ λαός, ὅλη, ἡ κα-
θολικὴ  Ἐκκλησία καὶ τελευταῖοι οἱ
ἄρχοντες, στὰ χέρια τῶν ὁποίων εἶναι ἡ
εἰρήνη καὶ ἡ ἀσφάλεια τοῦ λαοῦ· «ἵνα καὶ
ἡμεῖς ἐν τῇ γαλήνῃ αὐτῶν ἤρεμον καὶ
ἡσύχιον βίον διάγομεν, ἐν πάσῃ εὐσεβείᾳ
καὶ σεμνότητι». Ἡ εἰρήνη καὶ ἡ πολιτικὴ
καὶ κοινωνικὴ εὐστάθεια στὸν κόσμο
εἶναι ἡ παντοτινὴ προσευχὴ τῆς Ἐκκλησίας. 

Γράφει ὁ Καβάσιλας· «Διὰ τῶν μυ-
στηρίων ἡ  Ἐκκλησία σημαίνεται». Ὁ δὲ
Ἀπόστολος Παῦλος λέει ὅτι ἡ  Ἐκκλησία
εἴμαστε «σῶμα Χριστοῦ καὶ μέλη ἐκ μέ-
ρους» καὶ αὐτὸ γίνεται πραγματικότητα
στὴ θεία Λειτουργία· ἐκεῖ φαίνεται τὶ εἶναι
πραγματικὰ ἡ  Ἐκκλησία, ὡς τὸ σῶμα τοῦ
Χριστοῦ, στὸ ὁποῖο ὁ καθένας ἀπὸ μᾶς
εἴμαστε ἕνα μέλος. Τὸ μνημόσυνο τῶν
ἁγίων, τῶν κεκοιμημένων καὶ τῶν ζώντων,
ἀμέσως μετὰ τὸν καθαγιασμὸ εἶναι ἕνα γε-
νικὸ προσκλητήριο τῆς  Ἐκκλησίας. Μέσα
στὸ ἅγιο δισκοπότηρο εἶναι τὸ σῶμα καὶ
τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ καὶ οἱ μερίδες τῶν
ἀγγέλων καὶ τῶν ἁγίων, τῶν κεκοιμημέ-
νων καὶ τῶν ζώντων καὶ ὅλων ὅσοι εἴμα-
στε στὴ σύναξη καὶ ὅλων τῶν πιστῶν σ᾽ ὅλο
τὸν κόσμο· «πᾶσα ἡ τῶν ἁγίων ἀπογραφὴ
ἀδιαστάτως τῷ Χριστῷ παρεστῶσα»,
καθὼς γράφει ἕνας ἀρχαῖος ἐκκλησια-
στικὸς συγγραφέας. Στὴ μέση ὅλων, στὰ
δεξιὰ τοῦ Χριστοῦ ἡ ὑπεραγία Θεοτόκος,
τὴν ὁποία ξεχωριστὰ μνημονεύει ὁ λει-
τουργός· «Ἐξαιρέτως τῆς Παναγίας,
ἀχράντου, ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου
δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρ-
θένου Μαρίας». Ἀμήν.

π. Δημητρίου Χαρισίου

OLH H EKKLHSIA
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Ὁ ἐξισλαμισμὸς ἦταν τὸ μόνιμο
καὶ μεγάλο πρόβλημα ποὺ ἀντιμε-
τώπιζαν οἱ χριστιανοὶ κατὰ τὴ
διάρκεια τῆς δουλείας, ἕνα βῆμα
πρὶν τὸν ἐκτουρκισμό. Πολλὲς
φορὲς δὲ ἡ ἀντίσταση τοὺς ὁδη-
γοῦσε μέχρι τὴ θυσία. Εἶναι οἱ πε-
ριπτώσεις τῶν νεομαρτύρων, ποὺ
καθοδηγοῦνταν ἀπὸ τὴ διδασκαλία
καὶ τὴ φροντίδα τῆς Ἐκκλησίας.  Ἡ
σκλαβιὰ παρουσιαζόταν ὡς «πει-
ρασμὸς» γιὰ νὰ δοκιμασθεῖ ἡ πί-
στη τῶν χριστιανῶν, ὡς «πίστεως
γυμνάσιον» ὅπως λέει ὁ πρῶτος
μετὰ τὴν Ἅλωση Πατριάρχης, Γεν-
νάδιος…Ἔτσι μὲ τὴν ἐξήγηση αὐτὴ
ἡ Ἐκκλησία προετοίμαζε τοὺς πι-
στούς της γιὰ τοὺς «ὑπὲρ πί-
στεως» ἀγῶνες…Καὶ εἶναι ἀλήθεια
πὼς ἡ αὐτοθυσία τῶν νεομαρτύ-
ρων δυνάμωσε τὴν ὀρθόδοξη πί-
στη, ὅπως παρατηροῦσε ἀργότερα
ὁ Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης. (1749-
1809)

Οἱ νεομάρτυρες προέρχονταν
ἀπὸ ὅλα τὰ στρώματα τοῦ λαοῦ,
γεωργοί, βιοτέχνες, μοναχοί, ἔμπο-
ροι, νέοι 18-30 ἐτῶν, μὲ πρωτο-
στατοῦντες τοὺς κληρικούς, καὶ δὲν
ἔπαυσαν νὰ ἐμφανίζονται ὡς τὰ
μέσα σχεδὸν τοῦ 19ου αἰ. Στρατιὰ
ὁλόκληρη… «Μία λεγεώνα». Οἱ
ἀγωνιστὲς ἐκεῖνοι τῆς πίστεως γί-
νονταν ἔμμεσα καὶ ἀγωνιστὲς τῆς
ἐλευθερίας, νεομάρτυρες καὶ ἐθνο-
μάρτυρες, τονώνοντας τὸ θρησκευ-
τικὸ καὶ τὸ ἐθνικὸ συναίσθημα.  

Τὸ μαρτυρολόγιο τοῦ 17ου αἰ.
εἶναι ἀτελείωτο. Ἑπτὰ Οἰκουμενικοὶ
Πατριάρχες θανατώθηκαν κατὰ τὸν

ἀγριότερο τρόπο καὶ μαζί τους
πάμπολλοι ἀνώτατοι κληρικοί,
ἁπλοὶ ἱερεῖς, μέχρι τὸν τελευταῖο
μοναχὸ ἀπαγχονίζονταν καὶ σφά-
ζονταν, ἀλλὰ ὑψώνονταν μὲ ἁγιό-
τητα στὴ συνείδηση τῶν πιστῶν.
Οἱ ἄγνωστοι ἥρωες  ὑπερπολλα-
πλάσιοι τῶν γνωστῶν. Τὰ βασα-
νιστήρια σατανικότατα καὶ σκλη-
ρότατα, «Οὐδέποτε ἀπὸ τὴν
ἐποχὴ τοῦ Νέρωνα, τοῦ Δομητια-
νοῦ καὶ τοῦ Διοκλητιανοῦ ἔχει ὑπο-
στεῖ ὁ Χριστιανισμὸς διωγμοὺς
σκληρότερους ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ
ἀντιμετωπίζει σήμερα ἡ ἀνατολικὴ
Ἐκκλησία», γράφει στὰ μέσα τοῦ
17 αἰ. ὁ Γάλλος Ἰησουΐτης Ρισάρ.
Ὅμως δὲν ἔκαμπταν κανένα. Καὶ
εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι συνέβαι-
ναν ταυτόχρονα σὲ ὅλα τὰ μέρη
τῆς Ἐπικράτειας.. Οἱ Ἕλληνες μαρ-
τυροῦν ὑπὲρ πίστεως καὶ Πατρίδος
χωρὶς νὰ εἶναι βέβαια συνεννοημέ-
νοι. Αὐτὸ ἀποδεικνύει ἁπλὰ ἀλλὰ
καὶ μαθηματικὰ τὸ ἑνιαῖο τῆς ἑλλη-
νικῆς ψυχῆς, τὸ ἀδιάσπαστο τῆς
ἑλληνικῆς καρδιᾶς

Θερμὸς πατριώτης ὁ Ἕλληνας
Μητροπολίτης Τιρνόβου τῆς Βουλ-
γαρίας, Διονύσιος,  βλέποντας τὰ
καθημερινὰ δεινὰ τῶν συμπα-
τριωτῶν του καὶ τοῦ βουλγαρικοῦ
ποιμνίου του εἶχε ἀρχίσει ἀπὸ
πολὺ νωρίς, ἀπὸ τὸ 1597, τὶς ἐνέρ-
γειές του γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση
τῶν βαλκανικῶν λαῶν. Περιμένον-
τας ρωσικὴ βοήθεια στὴ Βουλγα-
ρία, ἀπάντησε ὅτι «μέσα σὲ λίγες
μέρες θὰ μαζεύονταν 200 000
ἄνδρες».

Τὸ 1600 ὁ Μητροπολίτης Λα-
ρίσης καὶ Τρίκκης Διονύσιος ποὺ οἱ
Ἕλληνες ὀνόμασαν Φιλόσοφο καὶ οἱ
Τοῦρκοι Σκυλόσοφο, ἑτοίμασε τὸ
κίνημά του. «Λίγους μόνον καὶ
ἄοπλους ἄνδρες συγκέντρωσε, τοὺς
ὅπλισε μᾶλλον μὲ θρησκευτικὸ
ἐνθουσιασμό», ρίχτηκε σὲ ἀπελπι-
σμένο ἀγώνα, ἀλλὰ δὲν πέτυχε. Τὰ
θύματα τῆς ἀνταρσίας πολλά, λαϊ-
κοὶ καὶ ἱερωμένοι, μεταξὺ τῶν
ὁποίων καὶ ὁ ἀρχιεπίσκοπος Φα-
ναρίου καὶ Νεοχωρίου Σεραφείμ,
ποὺ ἡ Ἐκκλησία ἀργότερα κατέ-
ταξε μεταξὺ τῶν Νεομαρτύρων. Ὁ
Διονύσιος καταφεύγει στὴν Ἰταλία
καὶ ἐπιστρέφοντας στὴν Ἑλλάδα μὴ
ἔχοντας συνεργάτες ἀποφάσισε νὰ
κινηθεῖ μόνος. Συνελήφθηκε ὅμως
καὶ «Ἀδούλωτος στὴν ψυχὴ ὑπέ-
στη φρικτὰ βασανιστήρια.. Οἱ
Τοῦρκοι τὸν ἔγδαραν ζωντανό, πα-
ραγέμισαν τὸ δέρμα του μὲ ἄχυρα
καὶ τὸν περιέφεραν ἀπὸ πόλη σὲ
πόλη μέχρι τὴν Κωνσταντινού-
πολη,..»

«Δεσπότη μου, τί σήκωσες
τὸν κόσμο στὸ σεφέρι
Καὶ ρήμαξαν τὰ Γιάννενα
καὶ ρήμαξεν ὁ τόπος,
Μείναν τὰ σπίτια ἀδειανά,
γεμίσαν τὰ χαντάκια
Κι ὁ Τοῦρκος δὲν ἀπόσωσε
νὰ κόβει καὶ νὰ καίει.
Ἐδῶ ἁρπάζουν κόρακες
κι ἐκεῖ οἱ γιαχουντῆδες,
Δὲν ἔχει ἡ μάνα πιὰ παιδὶ
καὶ τὰ παιδιὰ γονέους
Κι ἐσένα τὸ τομάρι σου
τὸ στείλανε στὴν Πόλη…».
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Ἡ Ἑλληνικὴ ἘκκλησίαἩ Ἑλληνικὴ Ἐκκλησία
στὰ χρόνια τῆς Τουρκοκρατίας
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Ἡ γενικὴ κατάσταση ἦταν φρι-
κώδης. Τόσο ποὺ οἱ ἀρχιερεῖς καὶ
οἱ κληρικοὶ τοῦ Πατριαρχείου
συνῆλθαν στὶς 30 Μαΐου 1635 καὶ
διακήρυξαν ὅτι «Οὐδεὶς τῶν ὀρθο-
δόξων ἦτο δυνατὸν νὰ μένει ἀνάλ-
γητος βλέποντας ἢ ἀκούοντας
ἀρχιερεῖς νὰ ὁδηγοῦνται ὡς αἰχμά-
λωτοι, τὸν Λαὸν τοῦ Κυρίου νὰ πε-
ριπλανᾶται ἐδῶ καὶ ἐκεῖ, τὶς
Ἐκκλησίες νὰ ἁρπάζονται, ψυχὲς
φτωχῶν ἀνθρώπων νὰ γίνονται
τροφὴ στοὺς λύκους. ΄Ἔτσι ὁ
πρῶτος Πατριάρχης ποὺ θανατώ-
θηκε, ὁ Κύριλλος Λούκαρις βροντο-
φώναζε στὸ Ἑλληνικὸ Γένος: «Πρέ-
πον εἶναι νὰ μὴν προδώσουμε τὴν
εὐγένεια τῆς Φυλῆς μας.»

Ἡ Ἑλληνικὴ Ἐκκλησία εἶχε δύ-
ναμη ἠθικὴ καὶ ἐθνικὴ ἀπεριόριστη.
Αὐτὴ ὑπῆρξε ἡ σωτήρια κιβωτὸς
τῶν Χριστιανῶν στὸν τουρκικὸ κα-
τακλυσμό, ὁ ἀκοίμητος φρουρὸς
τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους. Ὡς ἐπὶ κε-
φαλῆς τοῦ ἀπελευθερωτικοῦ
ἀγώνα συνέπραττε μὲ τοὺς ἀρμα-
τωλοὺς σὲ ἀξιομνημόνευτα πολε-
μικὰ ἔργα καὶ ὁ 17ος αἰ. εἶναι
πλούσιος σὲ ἐθνικὰ γεγονότα. Ὁ
ἐπίσκοπος Ἀμφίσσης Φιλόθεος ἀνα-
δείχθηκε μέγας πολεμικὸς ἡγέτης.
Ἀπελευθέρωσε τὴν Ἄμφισσα καὶ
ἔφθασε μέχρι τὴν Κόρινθο. Ἀλλὰ οἱ
ἐχθροὶ ἐπανῆλθαν μὲ μεγαλύτερες
δυνάμεις καὶ κατατρόπωσαν τοὺς
ἐπαναστάτες. Ὁ ἴδιος ὁ ἐπίσκοπος
θανατώθηκε. 

Ἡ Ἑλληνικὴ Ἐκκλησία συνεπῶς
ἦταν καὶ ὁ πρῶτος στόχος τῆς
ὀθωμανικῆς ἐπιθετικότητας. «Καθ᾽
ὅλον τὸν μακραίωνα χρόνον τῆς
δουλείας –γράφει ὁ καθηγητὴς Δη-
μήτριος Μπαλάνος—ὡς καὶ κατὰ
τὴν διάρκειαν τοῦ ἀγῶνος τῆς
Ἐθνικῆς παλιγγενεσίας, ἱεράρχαι,
κληρικοὶ καὶ μοναχοὶ ἐγένοντο οἱ
ἐνθουσιώδεις σημαιοφόροι τῆς
Ἐθνικῆς Ἰδέας καὶ οἱ ἡρωϊκοὶ πρό-
μαχοι τῆς ἀποκαταστάσεως τοῦ
Γένους, θυσιάζοντες χάριν αὐτοῦ
πάντα τὰ ἐπίγεια ἀγαθὰ καὶ
αὐτὴν τὴν ζωήν…Κρατοῦντες εἰς
τὴν μίαν χεῖρα τὸν σταυρὸν τοῦ
Κυρίου καὶ εἰς τὴν ἄλλην τὴν πυρ-

φόρον δάδα τῆς ἀναστάσεως τοῦ
Ἔθνους, ἀνεδείχθησαν ἐθνικοὶ
ἥρωες, ἄξιοι πανελληνίου στεφάνου
καὶ ἀϊδίου εὐγνωμοσύνης».  

Ἀλλὰ ἡ Ἐκκλησία μας ἀντέ-
δρασε ζωηρὰ καὶ ἔξω ἀπὸ τοὺς
Ὀθωμανούς, γιατί σκοπὸς τῶν
ἀγώνων της ἦταν ἡ ἀπελευθέρωση
τοῦ Γένους ἀπὸ κάθε ζυγό.

Ἀπὸ τὰ τέλη τοῦ 16ου αἰ. καὶ
ἰδιαίτερα τὸν 17ο ἡ Καθολικὴ
Ἐκκλησία ἐντείνει τὶς προσπάθειές
της νὰ ἐξαπλώσει στὴν ἀνατολὴ τὸ
καθολικὸ δόγμα στέλνοντας ἀπε-
σταλμένους της ἀκόμη καὶ μέσα
στὴν Κωνσταντινούπολη. Κορυ-
φαῖοι κληρικοί, ἔσωσαν τότε τὴν
Ὀρθοδοξία. Ὁ Μητροπολίτης Κε-
φαλληνίας Τιμόθεος ὁδηγοῦσε στὴν
πολιορκία τῆς Λευκάδος 150 ἱερεῖς
καὶ μοναχούς. Καὶ ἦταν αὐτὸ τὸ
πρῶτο στὴν ἱστορία στρατιωτικὸ
τμῆμα ποὺ συγκροτοῦνταν ἀπο-
κλειστικὰ καὶ μόνο ἀπὸ μαχητὲς
κληρικούς.   «Νὰ μὴν ἀμελήσουμε,
ἀδελφοί, λέει ὁ Μελέτιος Πηγᾶς, νὰ
ἐπιβαίνουμε στὰ ἴχνη τῶν προγό-
νων μας, γνωρίζοντας ὅτι δὲν ἀκο-
λουθοῦμε πρόσφατα δόγματα,
ἀλλὰ ἀρχαῖα καὶ πατροπαράδοτα,
ποὺ ἔχουν νομοδότη καὶ νομοθέτη
τὸ Χριστό, τοὺς Ἀποστόλους καὶ
τοὺς Ἁγίους Πατέρες…»

Ὁ 18ος αἰ. ὑπῆρξε δύσκολος,
δυσκολότατος. Οἱ κατακτητὲς πεί-
θονταν πλέον ὅτι ἐκεῖνο ποὺ εἶχαν
πετύχει σὲ στιγμὲς ἀδυναμίας καὶ
ἐγκαταλείψεως δὲ θὰ διαρκοῦσε
πολύ. Ἔτσι ἐπιδίδονταν σὲ κάθε
τρομοκρατία καὶ ἐγκληματικὴ
πράξη. Ὅμως ἡ βία μπορεῖ νὰ δη-
μιουργεῖ ἐντυπώσεις, ἀλλὰ δὲ θε-
ραπεύει. Ἡ δὲ πίστη τῶν Ἑλλήνων
στὴν Ἐλευθερία τοῦ Γένους ἦταν
ἀθεράπευτη. Ὁ ἀγώνας δὲν ἀνα-
κόπτονταν καὶ οἱ ἀγωνιστὲς ἦταν
ἄκαμπτοι. Στὴν πρώτη ἔπαλξη τοῦ
Ἔθνους μαχόταν καὶ πάλι ἡ Ἑλλη-
νικὴ Ἐκκλησία.  

Οἱ Τοῦρκοι ἀνέβαζαν καὶ κα-
τέβαζαν ἀπὸ τὸν Οἰκουμενικὸ Θρό-
νο τοὺς πατριάρχες γιὰ ἀσήμαντη
ἀφορμή. Ἄρχισαν πάλι τὸ παιδο-
μάζωμα, κατέστρεψαν Μοναστήρια

καὶ δήμευσαν τὶς περιουσίες τους.
Κατὰ τὴν ἔκφραση χρονογράφου
τοῦ 18 αἰ., οἱ Τοῦρκοι προσπα-
θοῦσαν ἂν ἦταν δυνατόν, νὰ ἀπα-
γορεύσουν στοὺς χριστιανοὺς καὶ τὸ
νὰ ἀναπνέουν τὸν ἀέρα. 

Τὸ σοβαρότερο ἀπελευθερωτικὸ
κίνημα τῶν Ἑλλήνων, ἡ σοβαρό-
τερη προσπάθεια γιὰ ἀποτίναξη
τοῦ τουρκικοῦ ζυγοῦ ἔγινε κατὰ τὸ
δεύτερο μισό του 18 αἰ.. Οἱ
Τοῦρκοι ὅταν πληροφορήθηκαν τὶς
κινήσεις τῶν Ἑλλήνων, ἐκτὸς τῶν
ἄλλων ποὺ φόνευσαν, συνέλαβαν
τὸ Μητροπολίτη Λακεδαίμονος
Ἀνανία Λαμπάρδη. Κατηγορήθηκε
γιὰ ἐπαναστατικὲς ἐνέργειες, κα-
ταδικάστηκε χωρὶς καμιὰ διαδικα-
σία καὶ ἀποκεφαλίσθηκε μέσα στὴ
Μητρόπολη τοῦ Μιστρᾶ. Γενικῶς
ἐνέπνεαν μεγάλο φόβο στοὺς κα-
τακτητὲς τὰ ἑλληνικὰ ράσα, στὰ
ὁποῖα ἀπέδιδαν καὶ ὑπερφυσικὲς
ἀκόμη δυνάμεις.

Ὅταν ἡ Αἰκατερίνη Β΄ κήρυξε
τὸν πόλεμο τῆς Ρωσίας κατὰ τῆς
Τουρκίας (1768) –τὰ γνωστὰ
ὀρλωφικά- καὶ ἦρθαν στὴν Πελο-
πόννησο τὰ ρωσικὰ πολεμικὰ
πλοῖα, πρῶτος ὕψωσε στὸ Αἴγιο
τὴ σημαία τῆς Ἐπαναστάσεως ὁ
Μητροπολίτης Παλαιῶν Πατρῶν
Παρθένιος μαζὶ μὲ ἄλλους ἱεράρχες.
Οἱ Τοῦρκοι τότε ἀμέσως στράφη-
καν κατὰ τῆς κεφαλῆς τῆς Ἑλλη-
νικῆς Ὀρθοδοξίας, κατὰ τοῦ Πα-
τριάρχη Κων/πόλεως ποὺ ἦταν καὶ
ἀρχηγὸς τοῦ Γένους. Διότι ἦταν
ἀπαράδεκτο νὰ διανοηθοῦν οἱ κα-
τακτητὲς ὅτι ἐξεγείρονταν τὸ ἔθνος
χωρὶς νὰ κατευθύνεται καὶ νὰ κα-
θοδηγεῖται ἀπὸ τὸν Ἐθνάρχη τῆς
Βασιλεύουσας. Ὁ τότε Πατριάρχης
Κωνσταντινουπόλεως Μελέτιος Β΄,
ἄνδρας πολὺ μορφωμένος, ἐξελέγη
ὡς τὸ πρῶτο θύμα. «Τὸ φρικωδέ-
στερον πάντων τῶν μαρτυρίων,
γράφει ὁ Ἀναστάσιος Γούδας, ὑπέ-
στη ὁ Πατριάρχης Μελέτιος».

Παρὰ τὴν ἀγριότητα ὅμως ποὺ
ἐξαπέλυσαν οἱ Τοῦρκοι, μὲ πολλὲς
σφαγὲς καὶ καταστροφὲς τὸ ἀπε-
λευθερωτικὸ κίνημα τῶν Ἑλλήνων
κατὰ τὰ Ὀρλωφικὰ πῆρε μεγάλη
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ἔκταση. Πρωταγωνιστὲς οἱ κατὰ
τόπους  ἱεράρχες. Σ’ ὅλη τὴν
Ἑλλάδα ὑψώθηκαν ἐπαναστατικὲς
πολεμικὲς σημαῖες καὶ ξέσπασε γε-
νικὸς πατριωτικὸς ἐνθουσιασμός.
Τότε ἀποφασίσθηκε ἡ γενικὴ
σφαγὴ ὅλων τῶν Ἑλλήνων ἀδια-
κρίτως φύλου καὶ ἡλικίας, ποὺ τε-
λικὰ ἀποσοβήθηκε μὲ τὸ ἐρώτημα
ποὺ ἔθεσε ὁ ναύαρχος Χασᾶν Τζε-
ζαϊρλὴ «Ἐὰν πάντες οἱ Ἕλληνες
φονευθοῦν, ποιὸς θὰ πληρώνει
φόρους;» 

Πολλοὶ Ἕλληνες μετὰ τὰ
ὀρλωφικὰ ἀναγκάσθηκαν νὰ
ἐκπατρισθοῦν, ἄλλοι στὴν
Αὐστρία καὶ ἄλλοι στὴ Ρωσία,
ὅπου ἵδρυσαν ἀκμαῖες ἑλλη-
νικὲς ἀποικίες καὶ νέες πόλεις.
Στὴ νεοσυσταθεῖσα Ἀρχιεπι-
σκοπὴ Σλαβονίου καὶ
Χερσῶνος διέπρεψε ἀπὸ τὸ
1775 ὁ «περικλεὴς Εὐγένιος
Βούλγαρις». Ὡς τότε,  εἶχε διευ-
θύνει στὰ Γιάννενα καὶ στὴν Κο-
ζάνη τὸ Ἑλληνικὸ Γυμνάσιο καὶ τὸ
Γυμνάσιο τοῦ Ἄθω. Εἶχε διδάξει φι-
λοσοφία καὶ Μαθηματικὰ στὴν Πα-
τριαρχικὴ σχολὴ στὴν Κων/πολη,
καὶ στὴ συνέχεια στὴ Λειψία
ἄρχισε τὸ μεγάλο συγγραφικό του
ἔργο, ποὺ τὸν κατέταξε μεταξὺ
τῶν μεγαλυτέρων ἑλληνικῶν
μορφῶν  μετὰ τὴν Ἅλωση. Ἤδη
εἶχε καταστεῖ πανευρωπαϊκὴ ἑλλη-
νικὴ προσωπικότητα, μὲ τὴν ὁποία
ἀκτινοβόλησε ὁλόκληρη ἡ Ἑλλάδα. 

Ὁ Εὐγένιος Βούλγαρις «Προτί-
μησε νὰ ποιμάνει τὸ ποίμνιό του μὲ
τὴ γραφίδα… Δίκαια μπορεῖ νὰ θε-
ωρηθεῖ ὡς ὁ πρῶτος ποὺ ἐγκαι-
νίασε τὴν μὲ τὰ γράμματα ἀνα-
γέννηση τῆς Ἑλλάδος», γράφει ὁ
βιογράφος του. Καὶ προσθέτει ὅτι
τόσο ὁ Βούλγαρις ὅσο καὶ ὁ διά-
δοχός του Νικηφόρος Θεοτόκης
ὑπῆρξαν ἀληθινοὶ πνευματικοὶ ἡγέ-
τες τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους σὲ πε-
ρίοδο κατ’ ἐξοχὴν σκοτεινὴ καὶ δύ-
σκολη. Ἀλλὰ τὴν ἴδια στιγμὴ καὶ
ἄλλη ἡγετικὴ μορφὴ παρουσιά-
στηκε, μυημένος καὶ αὐτὸς ἀπὸ τὸν
Εὐγένιο Βούλγαρι. Εἶναι ὁ ταπεινὸς
μοναχός, ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτω-

λός, ὁ Πατροκοσμᾶς (1759-1779, ἡ
δράση του).

Μορφὴ ἀποστολική, μαγεύον-
τας τὰ πλήθη, ἀνέλαβε νὰ ἐμποδί-
σει τὸ κύμα τῶν ἐξισλαμισμῶν μὲ
τὸ κηρυκτικὸ του ἔργο, τὴν προ-
σωπική του ἀκτινοβολία, τὴν ἐπι-
μονή του στὴ σύσταση σχολείων
καὶ στὴν ἑδραίωση τῆς ἑλληνικῆς
ἀνάμεσα στοὺς βλαχόφωνους καὶ
ἀλβανόφωνους πληθυσμοὺς τῆς

Ἠπείρου. Ὁ λόγος του παίρνει
συχνὰ τόνο προφητικό. Παντοῦ εἰς
τὸ ὕπαιθρο ὅπου κηρύσσει, τοπο-
θετεῖται ξύλινος σταυρὸς καὶ πα-
ραμένει καὶ μετὰ τὴν ἀναχώρησή
του, ὡσὰν σὲ καθαγιασμένο χῶρο.
Διδάσκει τὴν ἀγάπη καὶ τὴν ἀδελ-
φότητα. Στὰ ἀκροατήριά του ἀνα-
μιγνύονται καὶ Τοῦρκοι, μαγεμένοι
καὶ αὐτοί. Τὸν ἀκολουθοῦν πάν-
τοτε περὶ τοὺς πενήντα ἱερεῖς καὶ
καλόγηροι. Εἶναι οἱ μαθητὲς καὶ
ἀπόστολοι τοῦ διδασκάλου, ποὺ
ἐξαποστέλλονται στὰ χωριὰ τῆς
Ρούμελης καὶ τοῦ Μοριά. Σὲ ἁπλὴ
γλώσσα ὁμιλεῖ γιὰ τὶς καταπιέσεις
τῶν ἀρχόντων καὶ γιὰ τὴν ἀνάγκη
δικαιοσύνης καὶ χριστιανικῆς διοι-
κήσεως. Μαστιγώνει ὅσους ἐκμε-
ταλλεύονται τὸ λαό, τοὺς τυραννι-
κούς, τοὺς ἄδικους. Ἔτσι τὸ
κήρυγμά του στὴν τουρκοκρατού-
μενη Ἑλλάδα ἀποκτᾶ ἐθνικὴ
ἔννοια. Ἡ πηγὴ κάθε ἀδικίας στὸν
ὑποδουλωμένο τόπο εἶναι ἡ τουρ-
κικὴ διοίκηση. Ὁ ἅγ. Κοσμᾶς δὲν
κήρυττε καθαρὰ τὴν ἐπανάσταση,
δὲν ἦταν ἐθνεγέρτης ἢ κοινωνικὸς
μεταρρυθμιστής, ἀλλὰ ἔρριχνε στὴ
ζωὴ φῶς καὶ καθιστοῦσε τὸν ἑλλη-
νικὸ κόσμο ἱκανὸ νὰ ἀντιληφθεῖ

τὴν κατάστασή του. Διακόσια
δέκα σχολεῖα  ἱδρύθηκαν στὶς ἑλλη-
νικὲς κοινότητες κατὰ προτροπή
του. «Δὲν βλέπετε ὁποῦ ἀγρίεψε
τὸ γένος μας ἀπὸ τὴν ἀμάθειαν καὶ
ἐγίναμε ὡς θηρία;»

Στὴν Ἤπειρο, ὅπου ἐξακολου-
θοῦσε τὴν ἱεραποστολική του
δράση, θεωρήθηκε ἐπικίνδυνος γιὰ
τὸν κατακτητή, συνελήφθη καὶ
ὁδηγήθηκε στὸν τότε σατράπη τῆς

Ἠπείρου Κοὺρτ Πασᾶ. Ὅμως
ἄσκησε τόση γοητεία στὸ
σατράπη, ὥστε αὐτὸς τοῦ
«ἔδωσε φορητὸ βῆμα, δηλ.
θρόνο καλυμμένο μὲ μεταξωτὸ
ὕφασμα, γιὰ νὰ κηρύττει ἀπὸ
κεῖ πρὸς τὸ λαό.» Ἦταν μιὰ
τεράστια ἠθικὴ νίκη. Ἡ
εὔνοια ὅμως αὐτὴ δὲ διατη-
ρήθηκε πολύ. Ὁ Κοσμᾶς συ-
νελήφθη καὶ προσδέθηκε σὲ
ἕνα δέντρο. Τοῦ ἔδεσαν ἕνα

βρόγχο στὸ λαιμὸ καὶ τὸν ἔσυραν.
24 Αὐγούστου τοῦ 1779 ἡμέρα
Σάββατο ὁ πατρο Κοσμᾶς τελεί-
ωσε σὲ ἡλικία 65 ἐτῶν.

Ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς εἶναι
μία ἀπὸ τὶς μορφὲς ἐκεῖνες, ποὺ κάθε
φορὰ παρέχει σὲ ἕνα λαὸ κάποια
ἀνώτερη, θεϊκὴ δύναμη, γιὰ νὰ δια-
δραματίσουν ρόλο ἀναμφισβήτητα
μεγάλο καὶ ἀναμφισβήτητα σωστι-
κό. Μπορεῖ κανεὶς νὰ πεῖ ὅτι ἄγγι-
ξε ἢ καὶ ξεπέρασε τὸν τέλειο τύπο
τοῦ ἰδανικοῦ Ἕλληνα. Ἀπεριόριστος
θαυμασμὸς γεννιέται στὸ μελετητὴ
τῆς δράσεώς του. Εἶναι ἀπόλυτα δί-
καιο αὐτὸ ποὺ ἔγραψε ὁ κληρικὸς
Κονοφάος: «Ἐὰν ὁ ἐνάρετος, ὁ ἱερο-
διδάσκαλος Κοσμᾶς, ὁ ἀληθὴς ὁμο-
λογητὴς καὶ μάρτυρας δὲν ἐμ φανι-
ζόταν τότε σ’ ἐκεῖνα τὰ μέρη, κα-
νεὶς δὲ θὰ βρισκόταν χριστιανὸς
Ἕλληνας σ’ ἐκεῖνα τὰ ἀπόκεντρα
καὶ ἀπομόνα σημεῖα τῆς ἑλληνικῆς
γῆς.». Σὲ ὅλο τὸν ἀπελευθερωτικὸ
ἀγώνα καὶ στὰ μετέπειτα ἡρωϊκὰ
χρόνια ἀκουγόταν ἀπὸ κάθε ἑλλη-
νικὸ στόμα:

«Βοήθα Ἅγιε Γιώργη
καὶ Σὺ Ἅγιε Κοσμᾶ
Νὰ πάρουμε τὴν Πόλη
καὶ τὴν Ἅγια Σοφιὰ»
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Δεκαπενταύγουστος,
ἀδελφοί μου! Μέρες
ὁλόκληρες ἀφιερωμέ-

νες δοξολογικά, παρακλητικά,
ἱκετευτικά στό πανάγιο καί πά-
ναγνο πρόσωπο τῆς Παναγίας
μας, τῆς μητέρας τοῦ ἐνανθρω-
πήσαντος «ὑπέρ τῆς κόσμου ζωῆς
καί σωτηρίας...» Υἱοῦ καί Λόγου
τοῦ Θεοῦ, ἀλλά καί μητέρας ὅλου
τοῦ κόσμου.

Δεκαπενταύγουστος, τό Πά-
σχα τοῦ καλοκαιριοῦ! Τό Πάσχα
μετά τό Πάσχα, κατά τούς ἁγί-
ους πατέρες τῆς ἀπλανοῦς καί
ἀκαινοτομήτου Ἐκκλησίας μας,
τῆς ἁγίας μας Ὀρθοδοξίας! 

Δεκαπενταύγουστος!  Ὅλοι
λαμπροφορεμένοι, ἑορτάζουν καί
πανηγυρίζουν! Μικροί καί με-
γάλοι, πλούσιοι καί πτωχοί,
ἐπίσημοι καί μή, κορυφαῖοι τῶν
γραμμάτων και τῶν τεχνῶν,
ἄρχοντες καί λαός! Ὅλοι, μά
ὅλοι τιμοῦν τό πάντιμο καί με-
γαλοπρεπές ὄνομα τῆς Παναγίας

μας. Τιμοῦν καί ὑμνοῦν, ψάλλουν,
ἐπαινοῦν καί ἐγκωμιάζουν τήν
Κοίμησή Της! Ὁ οὐρανός καί ἡ
γῆ ἀγάλλονται καί συνεορτά-
ζουν, συνομιλοῦν καί συγχαί-
ρουν! Ἄγγελοι καί ἄνθρωποι
ψάλλουν τήν Παντάνασσα τῶν
οὐρανῶν καί σκέπη ὅλου τοῦ κό-
σμου!

Δεκαπενταύγουστος! Πανη-
γυρίζει ὅλος ὁ λογικός κόσμος, ἡ
κορωνίδα τῆς δημιουργίας τοῦ
Θεοῦ, ὅλοι οἱ Χριστιανοί, ὅλοι οἱ
Ὀρθόδοξοι, οἱ ἀπανταχοῦ τῆς
γῆς Ἕλληνες, τό εὐλογημένο
μας γένος, τό ὑπερβαλλόντως
εὐεργετημένο ἀπό τήν Παναγία
μας! Βουνά καί κάμποι, πόλεις
καί χωριά, νησιά καί ρεματιές,
μοναστήρια καί ἀσκηταριά πα-
νηγυρίζουν! Ἀμέτρητοι οἱ ἱεροί
ναοί στό ὄνομά Της, περικαλλεῖς
καί λαμπροί, ταπεινοί καί ἀπέ-
ριττοι!. Ἄφθονος ὁ λιβανωτός
τήν ἡμέρα αὐτή, ὁλόκληρη ἡ
Ἑλλάδα  κατακλύζεται ἀπό τή

μοσχοβολιά τοῦ θυμιάματος  χά-
ριν τοῦ ἁγίου ὀνόματός Της.

Εὐχές πολλές, ἀμέτρητες, τήν
ἡμέρα αὐτή! Ἐθνική ἑορτή τήν
ὀνόμασε ἕνας ἁπλοϊκός χριστια-
νός. Καί ὄντως κυριολεκτοῦσε!

Τήν ἀγαπᾶμε ἰδιαιτέρως ἐμεῖς
οἱ  Ἕλληνες τήν Παναγία καί
Τήν ἐμπιστευόμαστε σέ κάθε δύ-
σκολη στιγμή, προσωπική, οἰκο-
γενειακή ἤ ἐθνική. Εἶναι ἡ χαρά
καί ἡ ἀπαντοχή μας. Θέλουμε τό
χάδι Της καί τή μητρική στοργή
Της. «Παναγία μου», ἀναφω-
νοῦμε σε κάθε χαρά καί λύπη μας.
Τό ὄνομά Της εἶναι σέ κάθε στιγ-
μή στά χείλη μας καί ἡ ἴδια θρο-
νιασμένη στήν καρδιά μας!

Καί αὐτοί, οἱ ὁποῖοι παρου-
σιάζονται ὡς ἀποστασιοποιημέ-
νοι ἀπό τό ὄνομα τοῦ Τριαδικοῦ
Θεοῦ, «Παναγία μου», φωνάζουν
στή δυσκολία τους!

Ἡ ἀγκαλιά Της μᾶς χωράει
ὅλους!  Ὅλους μᾶς θέλει παιδιά
Της καί ἀδέλφια τοῦ υἱοῦ Της καί
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ΠΠ  ΑΑ  ΥΥ  ΛΛ  ΟΟ  ΣΣ  ΕΕΛΛΕΕῼῼ  ΘΘΕΕΟΟΥΥ
ΜΜΗΗΤΤΡΡΟΟΠΠΟΟΛΛΙΙΤΤΗΗΣΣ  ΤΤΗΗΣΣ  ΑΑΓΓΙΙΩΩΤΤΑΑΤΤΗΗΣΣ  ΜΜΗΗΤΤΡΡΟΟΠΠΟΟΛΛΕΕΩΩΣΣ

ΣΣΕΕΡΡΒΒΙΙΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΙΙ  ΚΚΟΟΖΖΑΑΝΝΗΗΣΣ

Πρός τόν εὐσεβῆ κλῆρον, τούς ἐντιμωτάτους ἄρχοντας
καί τόν εὐλαβῆ λαόν τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

ΠΠΟΟΙΙΜΜΑΑΝΝΤΤΟΟΡΡΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΓΓΚΚΥΥΚΚΛΛΙΙΟΟΣΣ
ΕΕΠΠΙΙ  ΤΤῌῌ  ΚΚΟΟΙΙΜΜΗΗΣΣΕΕΙΙ  ΚΚΑΑΙΙ  ΤΤῌῌ  ΕΕΙΙΣΣ  ΟΟΥΥΡΡΑΑΝΝΟΟΥΥΣΣ  ΜΜΕΕΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΕΕΙΙ
ΤΤΗΗΣΣ  ΥΥΠΠΕΕΡΡΑΑΓΓΙΙΑΑΣΣ  ΔΔΕΕΣΣΠΠΟΟΙΙΝΝΗΗΣΣ  ΗΗΜΜΩΩΝΝ  ΘΘΕΕΟΟΤΤΟΟΚΚΟΟΥΥ  ΚΚΑΑΙΙ

ΑΑΕΕΙΙΠΠΑΑΡΡΘΘΕΕΝΝΟΟΥΥ  ΜΜΑΑΡΡΙΙΑΑΣΣ

«Ἄξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς μακαρίζειν σε τήν Θεοτόκον,
τήν ἀειμακάριστον καί παναμώμητον καί μητέρα τοῦ Θεοῦ ἡμῶν»
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Θεοῦ μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ
ὁποῖος ὑπερβαλλόντως χαίρε-
ται, ὅταν ἀγαπᾶμε, ἐμπιστευό-
μαστε και τιμοῦμε τή μητέρα Του!

Ἀδελφοί μου, ἐάν δέν ὑπῆρχε
ἡ Παναγία δέν θά ἐρχόταν ἡ σω-
τηρία μας! Ἐάν ἐλεύθερα καί
ἀβίαστα δέν ἀποδεχόταν τή βου-
λή τοῦ Θεοῦ νά γίνει μάνα τοῦ
Σωτῆρος Χριστοῦ, ἀκόμη θά
ἦταν ὁ κόσμος στήν τυραννία τοῦ
Διαβόλου καί τῆς ἁμαρτίας! Ἀκό-
μη θά ἦταν κλειστός ὁ Παράδει-
σος! «Χαῖρε δι’ ἧς ἐλύθη παρά-
βασις· χαῖρε δι’ ἧς ἠνοίχθη Πα-
ράδεισος», ψάλλει ἡ Ἐκκλησία
μας ἀπευθυνόμενη ἀπό εὐγνω-
μοσύνη στό πανάγιο πρόσωπό
Της.

Σ’ αὐτόν ἐδῶ ὅμως τόν ἐπί-
γειο κόσμο, τόν προσωρινό καί
πρόσκαιρο, ἔ χουμε ὡς μητέρα
καί τήν ἁγία Ἐκκλησία μας, τήν
ὁποῖα «ἔπηξεν ὁ Κύριος» μέ τό
Αἷμα Του καί καθαγίασε τό ἅγιο
Πνεῦμα τήν ἡμέρα τῆς Πεντη-
κοστῆς! Μέλη της εἴμαστε ὅλοι
οἱ βαπτισμένοι ὀρθόδοξοι χρι-
στιανοί, κληρικοί καί λαϊκοί. Ἡ
Ἐκκλησία μᾶς ἁγιάζει διά τῶν
ἁγίων μυστηρίων της καί τῶν
χαρισμάτων τοῦ παναγίου
Πνεύματος, τό ὁποῖο φωτίζει
«πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς
τόν κόσμον» καί τό ὁποῖο «ὅλον
συγκροτεῖ τόν θεσμόν τῆς

Ἐκκλησίας...». Σ’ αὐτήν τήν
Ἐκκλησία καταφεύγουμε σέ
κάθε στιγμή τῆς ζωῆς μας καί
ἰδιαιτέρως στίς δυσκολίες μας.
Εἶναι τό λιμάνι μας, ἡ ἐλπίδα
μας!

Ὅταν ὅλοι κλείνουν τίς πόρ-
τες στούς πάσχοντες ἀδελφούς, ἡ
Ἐκκλησία ἀνοίγει τήν ἀγκαλιά
της. Ἁπαλύνει τό δάκρυ τοῦ πό-
νου, προσφέρει ἐλεημοσύνη, ἐνι-
σχύει τόν ἄπορο νέο πού θέλει νά
σπουδάσει, τό βιοπαλαιστή πού
ἀγωνίζεται νά σώσει τό σπίτι
του, τό χωράφι του, τό κατά-
στημά του ἀπό χρέη καί δάνεια.
Οἰκονομεῖ τόν ἐνδεῆ καί τόν
ἀνήμπορο πρός ἐργασία! Μέ μιά
λέξη συμπαρίσταται μέ ἀγάπη
Χριστοῦ στόν πάσχοντα ἀδελφό! 

Γιά νά ἀνταποκριθεῖ ὅμως ἡ
Ἐκκλησία μας στήν ἀνάγκη τοῦ
πάσχοντος ἀδελφοῦ χρειάζεται
ἐνίσχυση ἠθική καί ὑλική ἀπό ὅλα
τά μέλη της τά ὁποῖα ἀγαποῦν τό
Θεό, τήν Παναγία, τούς ἁγίους,
τό συνάνθρωπο. «Μακάριοι οἱ
ἐλεήμονες ὅτι αὐτοί ἐλεηθήσον-
ται» (Ματθ. 5,7), μᾶς δίδαξε ὁ
Κύριος στήν ἐπί τοῦ ὄρους ὁμιλία,
καί ὁ θεῖος Παῦλος «τῆς δέ
εὐποιΐας καί κοινωνίας μή ἐπι-
λανθάνεσθε� τοιαύταις γάρ θυσί-
αις εὐαρεστεῖται ὁ Θεός». (Ἑβρ.
13, 16).

Καλεῖσθε, λοιπόν, χριστιανοί
μου λαμπροφορεμένοι, ἑορτά-
ζοντες καί πανηγυρίζοντες τήν
Παναγία μας σήμερα, καλεῖσθε
λέγω, στό δίσκο πού θά περιαχ-
θεῖ, νά προσφέρετε ὅ,τι περισσό-
τερο ἡ φιλότιμη καί φιλόθεη καρ-
διά σας ὑπαγορεύει, ὥστε νά
ἀνταποκριθεῖ ἡ τοπική μας
Ἐκκλησία στό πλούσιο μέχρι
σήμερα κατηχητικό, φιλανθρω-
πικό καί κοινωνικό της ἔργο! Ἡ
προσφορά σας πρέπει νά εἶναι
ἐλεύθερη καί ἀβίαστη, χωρίς ἐπι-
βολή καί ἐξαναγκασμό. 

Ἡ χάρη καί ἡ εὐλογία τοῦ
Θεοῦ διά πρεσβειῶν τῆς Πανα-
γίας μας νά εἶναι πλούσια στήν
προσωπική καί οἰκογενειακή σας
ζωή, καθώς καί στά τίμια ἔργα
σας.

Χρόνια πολλά σέ ὅλους
ἰδιαιτέρως δέ καί ἐξαιρέτως στούς ἑορτάζοντες καί  στίς ἑορτάζουσες 

Εὐχέτης πρός Κύριον
Ὁ Μητροπολίτης καί Ἐπίσκοπός σας

Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

††  ΟΟ  ΣΣΕΕΡΡΒΒΙΙΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΙΙ  ΚΚΟΟΖΖΑΑΝΝΗΗΣΣ    ΠΠΑΑΥΥΛΛΟΟΣΣ
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Καλὴ σχολικὴ χρονιὰ Φίλιππε, καλὴ σχολικὴ χρονιὰ Ἰωάννα…

Ἀναζητώντας τὰ αἴτια τῆς ἀνυπολόγιστου µεγέθους
καταστροφῆς τοῦ καλοκαιριοῦ ἀπὸ τὶς πυρκαγιές

Ἀθροίζοντας κανεὶς τὶς ἰδιο-
µορφίες µιᾶς χώρας σὰν τὴν
δική µας ἔχει δικαιολογη-

µένη τὴν πεποίθηση πὼς κάθε χρόνο
τὸ καλοκαίρι ποὺ ἔρχεται θὰ προ-
σθέσει ἕνα πλῆθος πληγῶν στὸ ἤδη
βεβαρυµµένο ἀπὸ τὰ ἀποτελέσµατα
µιᾶς πολυετοῦς καταστροφικῆς πα-
ράδοσης σῶµα τοῦ φυσικοῦ µας πε-
ριβάλλοντος. Ἀπὸ αὐτὸ τὸ ἀπολύτως
ἀδικαιολόγητο γεγονὸς ποὺ οἱ αἰτίες
του ἐντοπίζονται κυρίως στὴν
ἀνθρώπινη δραστηριότητα ἡ ὁποία
στὴν ἐποχή µας καθορίζεται ἀπὸ τὴν
οἰκονοµικὴ µαταιοδοξία καὶ τὸ κυ-
νηγητὸ τοῦ ἀνόητου διαγκωνισµοῦ
ὡς πρὸς τὴν διασφάλιση µιᾶς ὑπερ-
πρόσκτισης καὶ κατανάλωσης
ὑλικῶν ἢ καὶ κατ’ὄψιν µόνον ἀµφι-
βόλου ποιότητας πνευµατικῶν
«ἀγαθῶν», ἕως αὐτὸ ποὺ πάθαµε τὸ
καλοκαίρι πού µᾶς πέρασε – παρότι
κι αὐτὸ ἀναµενόµενο – ὑπάρχει τε-
ράστια διαφορά. Ἐνῶ ἐπὶ σειρὰν
ἐτῶν πορευόµασταν νωχελικὰ –µὰ
ὄχι λιγότερο καταστροφικά- τὴν ὁδὸ
πρὸς τὴν κατάρρευση τοῦ φυσικοῦ
περιβάλλοντος ποὺ παραλάβαµε καὶ

εἴχαµε ὡς ζωτικὸ χῶρο ἐφέτος ἐπι-
ταχύναµε καὶ φτάσαµε δυστυχῶς
στὴν οὐσιαστικὴ ἀνεστιότητα. 

Ὁ τραγικὸς ἀπολογισµὸς –ἤδη
στοὺς περισσότερους γνωστός- δὲν
εἶναι στὶς προθέσεις αὐτοῦ τοῦ κει-
µένου.  Καὶ τὶς συνέπειες αὐτοῦ τοῦ
ἀπολογισµοῦ -τῶν δεκάδων συναν-
θρώπων µας  ποὺ λείπουν ἀπὸ τὶς
οἰκογένειές τους ἔχοντας τὴν ἀτυχία
νὰ ἀναχωρήσουν βίαια, αἰφνίδια καὶ
µὲ τὸν πλέον ὀδυνηρὸ τρόπο γιὰ τὴν
αἰώνια ζωή, τῶν περιουσιῶν καὶ τῶν
κόπων γενεῶν ἀνθρώπων ποὺ πλέον
ἔµειναν καὶ θὰ εἶναι γιὰ πολλὰ χρό-
νια δραµατικὰ ἐµπερίστατοι, τῶν κα-
κόµορφων πληγῶν στὸ σῶµα τοῦ
ξεχωριστῆς ὀµορφιᾶς καὶ ζωτικῆς
ἀναγκαιότητας φυσικοῦ περιβάλ-
λοντος τῆς χώρας µας, τῆς σχεδὸν
ὁλοσχεροῦς καταστροφῆς τῆς µονα-
δικῆς χλωρίδας καὶ πανίδας τῶν
πληγησῶν περιοχῶν, τῆς ἀπώλειας
πλήθους πολιτιστικῶν µαρτυριῶν
(ναῶν, παραδοσιακῶν οἰκισµῶν,
µνηµείων κλπ.) - δὲν ἔχουµε δυ-
στυχῶς τὴν δυνατότητα ἐξ αἰτίας τῆς
πολυµορφίας καὶ πολυπλοκότητάς

Βολάκη Παναγιώτη, Θεολόγου

Καὶ τί ἐστὶν ἡ καθαρότης συντόμως; Καρδία ἐλεήμων ὑπὲρ πάσης τῆς κτιστῆς φύσεως...... καὶ τί ἐστὶ
καρδία ἐλεήμων; καὶ εἶπε: καῦσις καρδίας ὑπὲρ πάσης τῆς κτίσεως, ὑπὲρ τῶν ἀνθρώπων, καὶ τῶν ὀρνέων,
καὶ τῶν ζώων, καὶ τῶν δαιμόνων, καὶ ὑπὲρ παντὸς κτίσματος. Καὶ ἐκ τῆς μνήμης αὐτῶν, καὶ τῆς θεωρίας
αὐτῶν ρέουσιν οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν δάκρυα. Ἐκ τῆς πολλῆς καὶ σφοδρᾶς ἐλεημοσύνης τῆς συνεχούσης τὴν
καρδίαν, καὶ ἐκ τῆς πολλῆς καρτερίας σμικρύνεται ἡ καρδία αὐτοῦ, καὶ οὐ δύναται βαστάξαι, ἢ ἀκοῦσαι,
ἢ ἰδεῖν βλάβην τινά, ἢ λύπην μικρὰν ἐν τῇ κτίσει γινομένην. 

Ἅγιος  Ἰσάακ ὁ Σύρος, Λόγος ΠΑ΄

Ὁ τραγικὸς ἀπολογισµὸς –ἤδη
στοὺς περισσότερους γνωστός

Καὶ τὶς συνέπειες αὐτοῦ
τοῦ ἀπολογισµοῦ δὲν ἔχουµε
δυστυχῶς τὴν δυνατότητα ἐξ
αἰτίας τῆς πολυµορφίας καὶ
πολυπλοκότητάς τους νὰ τὶς
ὑπολογίσουµε.



τους νὰ τὶς ὑπολογίσουµε.     
Μακεδονία, Στερεά, Εὔβοια, Πε-

λοπόννησος περιµένουν ἕναν ἐξαι-
ρετικὰ δύσκολο χειµώνα. Ἤδη στὶς
αὐλὲς τῶν σχολείων στὴν Πελοπόν-
νησο ποὺ δέχθηκε καὶ τὸ ἰσχυρότερο
πλῆγµα σὲ ὅλους τοὺς τοµεῖς ἀπὸ τὶς
πρόσφατες πυρκαγιὲς κατασκευά-
ζονται ἀναχώµατα ποὺ θὰ προστα-
τεύσουν τοὺς µαθητὲς ἀπὸ τὶς
ἀναπόφευκτες λόγω τῆς ἀποψίλω-
σης τῶν δασῶν πληµµύρες ποὺ θὰ
ἀκολουθήσουν. Σὲ αὐτὲς τὶς σχο-
λικὲς αὐλὲς ποὺ δὲν εὐτύχισαν νὰ
ὑποδεχθοῦν τοὺς δυὸ µικροὺς νέους
µαθητές, τὸν Φίλιππο καὶ τὴν
Ἰωάννα. Τὰ δυὸ παιδιὰ ποὺ φέτος θὰ
πήγαιναν στὴν πρώτη ∆ηµοτικοῦ
στὸ σχολεῖο τῆς Ζαχάρως ἀλλὰ δὲν
πρόλαβαν γιατί  κάηκαν µαζὶ µὲ τὴν
γιαγιά τους στὴν φωτιὰ τῆς Ἀρτέµι-
δας στὴν Ἠλεία. 

Ποιὸς εἶναι ὅµως ὁ ἔνοχος γιὰ
ὅλα αὐτὰ ; 

Σὲ αὐτὸ τὸ ἐρώτηµα ὑπάρχουν
σωστὲς εὔκολες ἀλλὰ καὶ δύσκολες
ἀπαντήσεις. Καὶ πρέπει νὰ ξεκαθα-
ρίσει πολὺ καλὰ κάποιος τί ἀκριβῶς
ρωτᾶ. Ἂν κάποιον τὸν ἐνδιαφέρει τὸ
ποιὸς περιορίζει τὸ κακὸ ἀφοῦ ξεκι-
νήσει τότε ναὶ φταῖνε οἱ χρόνιες δια-
πιστωµένες καὶ πανθοµολογούµενες
ἐλλείψεις τῆς κρατικῆς µηχανῆς. Ἂν
κάποιος νοιάζεται ὅµως γιὰ µία πιὸ
οὐσιαστικὴ γνώση τοῦ τί ὁδηγεῖ τὴν
πυρκαγιὰ νὰ ἀρχίσει, τότε τὰ πράγ-
µατα γίνονται πιὸ σύνθετα. Τὰ µε-
γάλα ἀθέλητα ἢ ἠθεληµένα νοµοθε-
τικὰ κενὰ ὡς πρὸς τὴν προστασία τοῦ
δασικοῦ πλούτου µας καὶ τὸν χαρα-
κτηρισµὸ ἢ ἀποχαρακτηρισµὸ τῶν
ἐκτάσεων ὡς δασικῶν, σίγουρα εὐθύ-
νονται καθὼς ἀνοίγουν τὶς ὀρέξεις
τῶν ἐργολαβικῶν ὁµίλων καὶ τῶν νε-
όπλουτων ἰδιωτῶν. Ἡ ἄγνοια τῶν
νέων περιβαλλοντικῶν δεδοµένων
(βλέπε ξηρασία καὶ δυναµικὴ ἀλλαγὴ

τοῦ µεσογειακοῦ κλίµατος πρὸς τὸ
ἀφρικανικό) ἢ καλύτερα ἡ ἀδιαφο-
ρία γιὰ αὐτὰ καὶ ἡ ἀµεριµνησία ποὺ
ἀπαξιοῖ τὴν λήψη εἰδικῶν µέτρων
προστασίας εὐθύνεται ἐπίσης καθὼς
στατιστικὰ τὸ µεγαλύτερο µέρος τῶν
πυρκαγιῶν στὰ δάση ὀφείλονται σὲ
αὐτανάφλεξη ποὺ ἔρχεται ὡς ἀποτέ-
λεσµα δευτερογενῶς τῆς ἀνθρώπι-
νης δραστηριότητας (π.χ. ἀπορρίµ-
µατα, ἐγ κληµατικὴ ἀµέλεια κλπ).

Σὲ κάθε ὅµως περίπτωση ἡ
εὐθύνη εἶναι συλλογικὴ καὶ πρέπει
νὰ ἀναζητηθεῖ στὰ βαθύτερα τῶν πι-
στεύω µας καθὼς ἐκεῖ ἑδράζονται
τόσο τὰ πρότυπα ὀργάνωσης ποὺ
ἔχουµε ἢ θέλουµε νὰ ἀποκτήσουµε
ὡς κράτος ἀλλὰ καὶ ἡ προσωπική
µας στάση ἀπέναντι στὸν κόσµο ποὺ
διαµορφώνουµε καὶ µᾶς διαµορφώ-
νει.

Ὅταν ἔχουµε ἀµβλυµµένες συ-
νειδήσεις οἱ ὁποῖες πρὸς χάριν µιᾶς
προσδοκίας πρόσκαιρης καὶ συχνὰ
ἀνέφικτης εὐµάρειας δὲν διστάζουν
ἐγκλωβισµένες στὸ ἐγώ τους νὰ µε-
ταχειρισθοῦν κάθε µέσο ποὺ θὰ µᾶς
ἀποφέρει «ὀφέλη» δὲν µποροῦµε νὰ
ἐλπίζουµε σὲ τίποτα καλύτερο. Τὸ
θεοποιηµένο ἐγὼ εἶναι ἡ λάθος
ἐκείνη στάση ζωῆς καὶ πίστης ποὺ
ἀναδεικνύεται στὸ πρώτιστο ἐκεῖνο
κακό τοῦ ὁποίου µύρια ἕπονται.
Κάνει τὸν ἄνθρωπο νὰ ἀντιλαµβάνε-
ται λανθασµένα – ἐγωιστικὰ – τὴν
ὅποια σχέση του. Μὲ τὸν ἄλλο, τὸν
κόσµο καὶ τὸ περιβάλλον, µὲ τὸν θεὸ
στὸν ὁποῖο δηλώνει ὅτι πιστεύει.
Ὅλα λειτουργοῦν ἐγωκεντρικὰ καὶ
ὁ ἄνθρωπος πάσχει ἀπὸ ἕναν ἀθερά-
πευτο αὐτοερωτισµὸ ποὺ νοµίζει
πὼς τὸν καλύπτει ἀλλὰ στὴν πράξη
τοῦ στερεῖ τὴν δυνατότητα µιᾶς ἀγα-
πητικὴς σχέσης µὲ τὸν συνάνθρωπο
καὶ τὴν ὅλη δηµιουργία. Ὅλα ξεκι-
νοῦν καὶ τελειώνουν στὸ ἐγώ του καὶ
ὅλα ἀρχίζουν τὴν στιγµὴ τῆς γέννη-

σής του καὶ τελειώνουν µὲ τὸν θά-
νατό του καθὼς ἀπουσιάζει ἡ ὁποι-
αδήποτε ἀληθινὴ ἐπιθυµία
συνύπαρξης καὶ ἑνότητας µὲ τὸν δη-
µιουργὸ καὶ ἄρα «ὑπέρτερο» καὶ
κατὰ τὴν γνώµη του «δεσµευτικό»
ὡς πρὸς τὴν ἀπόλυτη δύναµή του
Θεό. 

Τότε ὁ συνάνθρωπος σὲ πεῖσµα
τοῦ λόγου καὶ κυρίως τῆς πράξης
τοῦ Χριστοῦ ὑπάρχει γιὰ νὰ µᾶς ὑπη-
ρετεῖ καὶ νὰ µᾶς ὑπακούει, τὸ φυ-
σικὸ περιβάλλον γιὰ νὰ δίνει ὅτι
χρειαζόµαστε. 

Ἀπέχουµε φυσικὰ πολὺ ἀπὸ τὸν
Ἰησοῦ καὶ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία του
καθὼς ὁ πρῶτος εἶναι κυρίως Ἀγάπη,
Θυσία καὶ Προσφορὰ στὴν κτίση καὶ
ἡ δεύτερη ὑπάρχει µὲ βάση τὶς
ἔννοιες τῆς Ἰσοτιµίας, τῆς Κοινότη-
τας καὶ τῆς Ταπείνωσης. 

Ὁ «περιττός» γιὰ πολλοὺς ἀπὸ
τοὺς τάχατες σοφούς τῆς ἐποχῆς µας
θεολογικὸς καὶ ἐκκλησιαστικὸς
λόγος ἴσως συµβάλλει ἂν ἀνιχνευθεῖ
στὴν περίπτωση τοῦ παρόντος κει-
µένου µου στὴν ἀναζήτηση τῶν
πραγµατικῶν αἰτιῶν τῆς πρόσφατης
καταστροφῆς καὶ στὴν ζητούµενη
πρόληψη καὶ ἀποτροπὴ µελλον-
τικῶν ἀνάλογων ὄχι ἀπαραίτητα καὶ
µόνον στὸν χῶρο τοῦ φυσικοῦ περι-
βάλλοντος ἀλλὰ καὶ σὲ ἄλλους ὅπως
ἡ ἐγκληµατικότητα, ὁ ρατσισµός, ἡ
κοινωνικὴ ἀλληλεγγύη καὶ συνύ-
παρξη, ἡ διαχείριση τοῦ πλούτου. 

Μέχρι αὐτὸ ὅµως νὰ γίνει, θὰ γο-
νατίζουµε µπροστὰ στοὺς νεκρούς
µας καὶ θὰ θρηνοῦµε βάζοντας στά-
χτες στὰ µαλλιά µας ἀπὸ ἐκεῖνες ποὺ
προσφέρει ἀφειδῶς ἡ διαρκὴς
ἄρνησή µας νὰ ἐπανεξετάσουµε τὴν
ἐγωιστικὴ στάση µας ἀπέναντι στὸν
Θεὸ καὶ τὴν δηµιουργία τοῦ ἕνα µο-
ναδικὸ καὶ λαµπρὸ ἀλλὰ ὅµως ἕνα
µέσα σὲ ἄλλα ἰσότιµα κοµµάτι τῆς
ὁποίας εἴµαστε καὶ ἐµεῖς.
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ἩΚοίμηση τῆς Πανα-
γίας δὲν ἀναφέρεται
σὲ κανένα κανονικὸ

βιβλίο τῆς  Ἐκκλησίας, σὲ
Εὐαγγέλιο, σὲ  Ἐπιστολή ἤ
στὶς Πράξεις τῶν  Ἀποστό-
λων. Οἱ πληροφορίες ποὺ
ἔχουμε γιὰ τὴν Κοίμηση
ἀντλοῦνται ἀπὸ τὸ ἀπόκρυφο
βιβλίο ««ΤΤοοῦῦ    ἸἸωωάάννννοουυ  ττοοῦῦ  ΘΘεε--
οολλόόγγοουυ  ΛΛόόγγοοςς
εεἰἰςς  ττὴὴνν  ΚΚοοίίμμηησσιινν
ττῆῆςς  ἁἁγγίίααςς  ΘΘεεοοττόό--
κκοουυ»»..  Παραθέ-
τουμε παρακάτω
μὲ συντομία ὅλη
τὴν ἱστορία τοῦ
βιβλίου αὐτοῦ,
τὸ ὁποῖο ἐνέ-
πνευσε τὴν
ὑμνολογία καὶ
τὴν ἁγιογραφία
τῆς Ἐκκλησίας
μας, ὅπως τὴν
κατέγραψε ἡ
πένα τοῦ Φώτη
Κόντογλου:

« Ἡ Παναγία
ἔνδοξη Θεοτόκος
καὶ ἀειπαρθένος
Μαρία ἐπῆγε, ὅπως
εἶχε συνήθεια νὰ
κάνει, στὸ ἅγιο μνῆμα τοῦ Κυ-
ρίου μας, γιὰ νὰ θυμιάσει, κ᾽
ἐκεῖ ποὺ ἔκλινε τὰ ἅγια γό-
νατά της, παρακαλοῦσε τὸν
Χριστό, τὸν Θεό μας, ποὺ γεν-
νήθηκε ἀπ᾽ αὐτή, νὰ τὴν πά-
ρει κοντά του.

Μιὰ μέρα, Παρασκευή, ἐκεῖ
ποὺ προσευχότανε ἡ Πανα-
γία στὸ μνημεῖο, ἀνοίξανε οἱ
οὐρανοὶ καὶ κατέβηκε ὁ
ἀρχάγγελος Γαβριήλ, καὶ τῆς

εἶπε  «Χαῖρε, Ἐσὺ ποὺ γέννη-
σες τὸν Χριστὸ καὶ Θεό μας.
Ἡ προσευχή σου ἀνέβηκε στὸ
οὐρανό, κι ὅπως ζήτησες, θὰ
ἀφήσεις τὸν κόσμο καὶ θ᾽ ἀνε-
βεῖς στὰ οὐράνια, στὴν ἀλη-
θινὴ κι αἰώνια ζωή, μαζὶ μὲ
τὸν Υἱό Σου».

Σὰν ἄκουσε ἡ Παναγία
αὐτὰ τὰ λόγια τοῦ ἀρχαγγέ-

λου, γύρισε πίσω στὴ Βη-
θλεέμ, ἔχοντας μαζί της τὶς
τρεῖς παρθένες ποὺ τὴν ὑπη-
ρετούσανε. Κι ἀφοῦ ξεκουρά-
στηκε λίγο, εἶπε στὶς παρθέ-
νες: «Φέρτε μου θυμιατῆρι,
γατὶ θὰ κάνω τὴν προσευχή
μου». Καὶ τῆς τὸ πήγανε. Κ᾽ ἡ
Παναγία προσευχήθηκε κ᾽
εἶπε: «Κύριέ μου  Ἰησοῦ Χρι-
στέ, ποὺ μὲ ἀξίωσες νὰ γεν-
νηθεῖς ἀπὸ μένα, ἄκουσε τὴ

φωνή μου καὶ στεῖλε μου τὸν
ἀπόστολο  Ἰωάννη, γιὰ νὰ τὸν
δῶ καὶ νὰ ἀρχίσω νὰ χαίρου-
μαι. Στεῖλε μου καὶ τοὺς
ἄλλους ἀποστόλους, μαζὶ κ᾽
ἐκείνους ποὺ ἔχουνε φύγει
ἀπὸ τοῦτον τὸν κόσμο κ᾽
ἤρθανε σὲ Σένα, σὲ ὅποια
χώρα νά  ᾽ρθουνε, μὲ τὸ ἅγιο
πρόσταγμά Σου, καὶ βλέπον-

τάς τους, νὰ
εὐλογήσω τὸ πο-
λυΰμνητο ὄνομά
Σου».

Κι ἀμέσως,
τὴν ἴδια στιγμή,
ἔφτασε ὁ  Ἰωάν-
νης πάνω σὲ
σύννεφο, ἐρχόμε-
νος ἀπὸ τὴν
Ἔφεσο, καὶ χαι-
ρέτησε τὴν Πα-
ναγία. Κι οἱ τρεῖς
παρθένες πή-
γανε καὶ τὸν
προσκυνήσανε.
Κ᾽ ἡ Παναγία

τοῦ εἶπε νὰ θυμιά-
σει καὶ νὰ κάνει
προσευχή.  Κ᾽
ὕστερα, ἐπῆρε τὸ
θυμιατῆρι ἡ Πανα-
γία, κ᾽ εἶπε: «Δόξα

σὲ Σένα, Θεὲ καὶ Κύριέ μου,
ποὺ θὰ ἔλθεις νὰ μὲ πάρεις
μαζὶ μὲ τοὺς Ἀγγέλους, ὅπως
μοῦ ὑποσχέθηκες».

Δὲν πέρασε πολὺ ὥρα, καὶ
φθάσανε κι ἄλλοι ἀπόστολοι
ἀπάνω σὲ σύννεφα, καὶ προ-
σκυνήσανε τὴν Παναγία. Κ᾽
ἐκείνη, σήκωσε τὰ χέρια της
στὸν οὐρανὸ κ᾽ εἶπε: «Κύριε,
προσκυνῶ καὶ ὑμνῶ καὶ δο-
ξάζω τὸ πολυΰμνητο ὄνομά
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«Χαῖρε, Ἐσὺ ποὺ γέννησες τὸν Χριστὸ καὶ Θεό
µας.  Ἡ προσευχή σου ἀνέβηκε στὸ οὐρανό, κι ὅπως
ζήτησες, θὰ ἀφήσεις τὸν κόσµο καὶ θ᾽ ἀνεβεῖς στὰ
οὐράνια, στὴν ἀληθινὴ κι αἰώνια ζωή, µαζὶ µὲ τὸν
Υἱό Σου».



Σου, γιατὶ ἐπέβλεψες στὴν
ταπείνωση τῆς δούλης Σου,
καὶ ἔκανες μεγαλεῖα, Ἐσύ, ὁ
δυνατὸς. Καὶ νά, θὰ μὲ μα-
καρίζουνε ὅλες οἱ γενεές». Κ᾽
ὕστερα εἶπε στοὺς ἀποστό-
λους «Βάλετε θυμίαμα καὶ
προσευχηθῆτε». Κ᾽ ἐκεῖ ποὺ
προσευχότανε, ἀκούσθηκε
μιὰ βροντὴ ἀπὸ τὸν οὐρανό,
κ᾽ ἦλθε μιὰ φοβερὴ βουὴ σὰν
νὰ κυλοῦσαν πολεμικὰ
ἅρματα, καὶ νά, πλῆθος
Ἄγγελοι καὶ Δυνάμεις φανε-
ρωθήκανε, κι ἀκούσθηκε μιὰ
φωνή. Καὶ μὲ τὴ φωνὴ φα-
νήκανε ἄξαφνα ὁ ἥλιος καὶ
τὸ φεγγάρι ἀπάνω ἀπὸ τὸ
σπίτι, κι ὅλοι οἱ ἅγιοι περι-
κυκλώσανε τὴν Παναγία. Καὶ
κείνη τὴν ὥρα μαζευτήκανε
πλῆθος ἄνθρωποι καὶ πολ-
λοὶ ἄρρωστοι γιατρευθήκανε.

Καὶ πάλι, ὕστερ᾽ ἀπὸ λίγο,
λέγει στοὺς ἀποστόλους ἡ
Παναγία: «Βάλετε θυμίαμα,
γιατὶ ἔρχεται ὁ Χριστός». Καὶ
φάνηκε ὁ Χριστὸς καθισμέ-
νος σὲ θρόνο Χερουβικό, καὶ
μαζί του ἀναρίθμητοι  Ἄγγε-
λοι. Κ᾽ εἶπε ὁ Κύριος: «Μη-
τέρα μου, μὴ λυπᾶσαι, ἀλλὰ
νὰ εὐφραίνεται ἡ καρδιά σου.
Ἀπὸ τώρα, τὸ τίμιο σῶμα
σου θὰ μετατεθεῖ στὸν Πα-
ράδεισο, κ᾽ ἡ ἁγία ψυχή σου
θὰ ἔλθει κοντά μου, στοὺς
θησαυροὺς τοῦ Πατρός μου,
ἐκεῖ ποὺ βασιλεύει ἡ εὐφρο-
σύνη τῶν  Ἀγγέλων κι ἀκόμα
μακαριώτερα». Κ᾽ ἡ Παναγία
εἶπε: «Εὐλόγησέ με μὲ τὴ δε-
ξιά σου, Κύριε». Κι ὁ Χριστὸς
ἅπλωσε τὸ δεξί του χέρι καὶ
τὴν βλόγησε, κ᾽ ἡ Παναγία
τὸ καταφιλοῦσε κ᾽ ἔλεγε:
«Προσκυνῶ τὴ δεξιὰ τούτη
ποὺ δημιούργησε τὸν οὐρανὸ
καὶ τὴ γῆ, καὶ Σὲ παρακαλῶ,
Χριστὲ καὶ Θεέ μου, νὰ δεχ-
θεῖς τὴ δούλη Σου,  Ἐσὺ ποὺ
καταδέχτηκες νὰ γεννηθεῖς
ἀπὸ μένα τὴν ταπεινή, γιὰ νὰ

σώσεις τὸ γένος τῶν ἀνθρώ-
πων. Καὶ σὲ κάθε ἄνθρωπο
ποὺ θὰ ἐπικαλεῖται τ᾽ ὄνομά
μου, δίνε τὴ βοήθειά σου».

Καὶ τότε, ἀρχίσανε νὰ
ψέλνουνε οἱ  Ἀπόστολοι τὰ
νεκρώσιμα, μὲ πρῶτο τὸν
ἀπόστολο Πέτρο. Καὶ τότε
ἔλαμψε περισσότερο ἀπὸ τὸν
ἥλιο τὸ πρόσωπο τῆς Πανα-
γίας, ποὺ ἤτανε ξαπλωμένη
στὸ κλινάρι της. Κι ὁ Χριστὸς
δέχτηκε στὰ ἄχραντα χέρια
του τὴν ἁγία κι ἄμωμη ψυχὴ
τῆς Μητέρας του, κι ὅλος ὁ
τόπος γέμισε ἀπὸ ἀνέκφρα-
στη εὐωδία.

Οἱ δὲ ἀπόστολοι σηκώ-
σανε τὸ κλινάρι, ψέλνοντας,
καὶ τὸ πήγανε στὴ Γεθση-
μανῆ, νὰ τὸ ἐνταφιάσουνε
στὸ καινούργιο μνημεῖο ποὺ
τὸ εἶχε ἑτοιμασμένο ἡ Πανα-
γία. Κι ἀπὸ τὸ μνῆμα ἔβγαινε
εὐωδία ἀνεκδιήγητη. Κι ἀφοῦ
ἐνταφιάσανε τὸ ἄχραντο
σῶμα, ἐπὶ τρεῖς μέρες ἀκου-
γόντανε οἱ ὕμνοι ποὺ λέγανε
οἱ ἄγγελοι, χωρὶς νὰ τοὺς
βλέπει κανένας.

Οἱ  Ἀπόστολοι, ἀφοῦ βά-
λανε τὸ σκῆνος,καθίσανε
στὴν Γεσθημανῆ τρεῖς μέρες,
κατὰ θεία οἰκονομία. Γιατὶ
ἕνας ἀπὸ τοὺς  Ἀποστόλους,
ὁ Θωμᾶς, δὲν πρόφθασε τὴν
κηδεία, ἀλλὰ ἐπῆγε τὴν τρίτη
ἡμέρα. Κ᾽ ἐπειδὴ οἱ ἄλλοι
Ἀπόστολοι βλέπανε πὼς
εἶναι ἀπαρηγόρητος, ἀποφα-
σίσανε νὰ ἀνοίξουνε τὸ
μνῆμα γιὰ νὰ προσκυνήσει κι
ὁ Θωμᾶς τὴν Παναγία. Ἀλλὰ
τὸ σῶμα ἔλειπε κι ὁ τάφος
ἤτανε ἄδειος, καὶ μονάχα τὸ
σάβανο ἤτανε μέσα: «Εὗρον
γὰρ αὐτὸν κενὸν τοῦ ἁγίου
σώματος, μόνην δὲ τὴν σιν-
δόνα φέροντα, παραμυθίαν
μείνασαν τοῖς λυπεῖσθαι μέλ-
λουσι καὶ πᾶσι τοῖς πιστοῖς,
καὶ τῆς μεταθέσεως ἀψευδὲς
μαρτύριον».
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Μέσα στὴ χορεία τῶν
Προφητῶν τῆς Πα-
λαιᾶς Διαθήκης,

ἐξαιρετικὴ θέση κατέχει ὁ
προφήτης  Ἠλίας, τοῦ ὁποί-
ου ἡ  Ἐκκλησία σήμερα ἑορ-
τάζει τὴ μνήμη. Τὸ γεγονὸς
ὅτι στὴν Καινὴ Διαθήκη
πολὺ συχνὰ ἀναφέρεται τὸ
ὄνομά του, ὅτι ἦταν ἐκεῖνος
ποὺ παρουσιάσθηκε κατὰ
τὴ Μεταμόρφωση δίπλα στὸ
Χριστὸ μαζὶ μὲ τὸν Προφή-
τη Μωϋσῆ, τὸ γεγονὸς ἀκό-
μη ὅτι πολλοὶ στὴν ἐποχὴ
ἐκείνη ἔπαιρναν τὸ Χριστὸ
γιὰ τὸν προφήτη  Ἠλία, ὅλα
αὐτὰ δείχνουν τὴν ἐξαιρε-
τικὴ θέση του ἀνάμεσα
στοὺς Προφήτας καὶ τὴν
εὐλάβεια καὶ τὴν τιμὴ ποὺ
τοῦ εἶχε ὁ λαός. Ὁ προφή-
της  Ἠλίας εἶναι τὸ χαρα-
κτηριστικώτερο  παράδειγ-
μα ἀνθρώπου, ποὺ φλέγεται
ἀπὸ θεῖο ζῆλο, ποὺ ὅλη του
ἡ ὕπαρξη εἶναι ἕνα ἀναμμέ-
νο καμίνι πίστεως καὶ ἀφο-
σιώσεως στὸ Θεό.  Ἄνθρω-
ποι σὰν τὸν Προφήτη  Ἠλία,
δὲν ξέρουν συμβιβασμοὺς
καὶ ὑποχωρήσεις. Τὰ δί-
νουν ὅλα γιὰ ὅλα.  Ἡ ζωή
τους εἶναι πύρινη κι᾽ ὁ θά-
νατός τους ἀνάληψη  στὸν
οὐρανὸ «ἐπὶ πυρίνου ἅρμα-
τος».

•Ἐπισκόπου Διονυσίου Λ. Ψαριανοῦ,
Μικρὸς Συναξαριστής.

ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ

Ὁ Προφήτης   Ἠλίας



«Γεννήθηκα στὶς Σαράντα Ἐκκλησιὲς
τῆςἈνατολικῆςΘράκηςστὶς7Ἰανουαρίου
τοῦ 1914.Πρόσφυγας σὲπαιδικὴ ἡλικία
στὴνΞάνθηἔφεραστὸαἷμαμουτὴνπα-
ράδοση τῆς καθ’ ἡμᾶς ἀνατολῆς.Πρῶτοι
δάσκαλοίμουστὴμουσικὴἦτανοἱἀδελφοὶ
ΣταμάτηςκαὶΔημήτριοςΠαπασταματίου·
τοὺς λέγανε “καλογέρους”.Μετὰ μαθή-
τευσαστὸνπρωτοψάλτηΞάνθηςΝικόλαο
Καράτσο ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολη.
Σπούδασα στὴν Ξάνθη σολφὲζ μὲ συνο-
δείαβιολιοῦκαὶτὸ1943στὴΒιέννημὲσυ-
νοδείαπιάνουστὸConservatoriumSchule.
Ἀπὸ τὰπαιδικάμου χρόνιαἀσχολήθηκα
συστηματικὰμὲτὴβυζαντινὴμουσικὴκαὶ
τὴνἁγιογραφία,ἀπὸἉγιορείτηἁγιογράφο
στὴνΞάνθη.

Μετὰτὸ1945γνώρισακαὶἔψαλαμὲ
πολλοὺςψάλτεςτῆςἐποχῆςστὴΘεσσα-
λονίκη.Ἐκεῖγνώρισατὸνἄρχονταπρωτο-
ψάλτητῆςΜεγάληςτοῦΧριστοῦἘκκλη-
σίαςΚωνσταντῖνοΠρίγγο.Σὲμιὰπανήγυρη
ποὺψάλαμε,μπροστὰσὲτριάνταπερίπου
ψάλτες, μὲ συνεχάρη δυὸφορὲς καὶ μοῦ
εἶπε“Εἶσαιμαθητήςμου”.

Οἱμαθητέςμουστὴβυζαντινὴμουσικὴ
καὶτὴνἁγιογραφίαεἶναιἀρκετοὶκαὶἄρι-
στοι.Σημαντικὴστιγμὴτῆςζωῆςμου,ὅταν
ἔψαλα τὸ 1943 στὸν Ἅγιο Γεώργιο τῆς
ΒιέννηςστὴνΑὐστρία»(ἰδιόγραφοβιογρα-
φικόσημείωμα).

Ὁ ἁγιογράφος καὶ πρωτοψάλτης Βασί-
λης Γούναρης, ὁ Δάσκαλος, ὅπως τὸν ἀπο-
καλούσαμε ὅλοι, ἦταν ἔτσι ὅπως φάνηκε
ἀπὸ τὸ κείμενο ποὺ διάβασα: λιτός, ἁπλὸς
καὶ ἀπέριττος, βαθὺς μελετητὴς τῆς τέχνης
τοῦ Δαμασκηνοῦ ἀλλὰ καὶ τῆς τέχνης τοῦ
Ἁγίου Ἀποστόλου Λουκᾶ. 

Τὸ βασικό του χαρακτηριστικὸ ἦταν ἡ
δίψα του γιὰ νέα γνώση, τὴν ὁποία ἀπό-
κτησε μὲ συνεχῆ ἀναζήτηση καὶ μελέτη
στὴν τεράστια συλλογὴ ἀπὸ μουσικὰ
ἔντυπα καὶ χειρόγραφα ποὺ διέθετε, πολλὰ
ἀπὸ τὰ ὁποῖα καλλιγραφημένα καὶ μελο-
ποιημένα ἀπὸ τὸν ἴδιο. Παρότι καταξιωμέ-
νος καὶ ἀναγνωρισμένος ψάλτης καὶ ἁγιο-
γράφος, δὲν ἔπαυε νὰ μαθητεύει καὶ νὰ
βελτιώνεται συνεχῶς. Ἡ μεγάλη του κα-
ριέρα καὶ στὶς δυὸ ἱερὲς τέχνες, ποὺ πιστὰ
καὶ μὲ ἐπιτυχία ὑπηρέτησε, ἄρχισε μὲ τὴν
πρόσληψή του τὸ 1949 ὡς πρωτοψάλτη
στὸν μητροπολιτικὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Νικο-
λάου Κοζάνης, αὐτοῦ ἐδῶ τοῦ ναοῦ, τὸν
ὁποῖο λάμπρυνε μὲ τὸ ψάλσιμό του γιὰ 34
ὁλόκληρα χρόνια, ὡς τὸ 1983. 

Μὲ προτροπὴ καὶ συστάσεις τοῦ μα-
καριστοῦ μητροπολίτη Διονυσίου πῆγε στὴν
Ἀθήνα καὶ μαθήτευσε κοντὰ στὸν κορυφαῖο
ἁγιογράφο καὶ πνευματικὸ ἄνθρωπο Φώτη
Κόντογλου καὶ τοὺς μαθητὲς του “πάνω
στὶς σκαλωσιὲς ὅπου δούλευαν”, ὅπως
διαρκῶς ἐπαναλάμβανε χαρακτηριστικά.
Πάλι μὲ σύσταση τοῦ δεσπότη πῆγε στὸ
Ἅγιον Ὄρος, ὅπου γνώρισε καὶ μαθήτευσε

ἀρχικὰ κοντὰ στὴν ἁγιογραφικὴ ἀδελφό-
τητα τῶν Παχωμαίων. Σταδιακὰ γνωρίζεται
καὶ μὲ τὶς ἄλλες ἀδελφότητες τῆς Νέας
Σκήτης, τοὺς Ἀβραμαίους, τοὺς Καρτσω-
ναίους, καὶ κυρίως τοὺς Θωμάδες καὶ τοὺς
Δανιηλαίους. Μὲ τοὺς δυὸ τελευταίους
ἔψαλλε γιὰ 27 συναπτὰ ἔτη σὲ διάφορες
πανηγύρεις τοῦ Ὄρους διδασκόμενος ἀλλὰ
καὶ διδάσκων. Ἔγραψε μάλιστα κατὰ πα-
ραγγελία τους ἀρκετοὺς ὕμνους γιὰ τὶς
ἁγιορείτικες ἀγρυπνίες.

Κορυφαία στιγμὴ τῆς μεγάλης του πο-
ρείας στὸ ἀναλόγιο καὶ τὴν ψαλτικὴ τέχνη
ὑπῆρξε, τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1982, ἡ ἀπονομὴ
ἀπὸ τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη Δημήτριο
τοῦ ὀφικίου τοῦ Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου τῆς
Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως,
διὰ χειρὸς τοῦ μακαριστοῦ μητροπολίτη Σερ-
βίων καὶ Κοζάνης κυροῦ Διονυσίου Ψαρια-
νοῦ. Ἦταν γι’ αὐτὸν μιὰ δίκαιη ἀναγνώρι-
ση τῆς πιστῆς ἀφοσίωσής του στὴ βυζαντινὴ
μουσικὴ καὶ τῆς ἄριστης ἐπίδοσης στὴν ψαλ-
τικὴ τέχνη καὶ γιὰ μᾶς τοὺς μαθητὲς του
καύχηση καὶ τιμὴ γιὰ τὸ Δάσκαλό μας. Ἀπὸ
τότε καὶ στὸ ἑξῆς ἔψαλλε πάντοτε φορών-
τας τὸ καλπάκι τοῦ “Ἄρχοντος Πρωτο-
ψάλτου” καὶ τὸ κόκκινο περιλαίμιο στὸ ράσο
του, κατὰ χρέος καὶ τιμήν. 

Ἡ δίψα του γιὰ μάθηση τὸν ὁδήγησε σὲ
πολλὲς προσωπικὲς ἀναζητήσεις στὴν ἀνα-
τολικὴ μουσική, ὑπῆρξε δὲ αὐτοδίδακτος
ἄριστος τεχνίτης τοῦ βυζαντινοῦ ἔγχορδου
μουσικοῦ ὀργάνου “τσιουμπούς”, διαδόχου
τῆς ἀρχαίας πανδουρίδας. Ἀσχολήθηκε ἐπί-
σης συστηματικὰ καὶ μὲ ἰδιαίτερη ἐπιτυχία
μὲ τὶς μεταγραφὲς ἀπὸ τὸ εὐρωπαϊκὸ καὶ
τὸ τουρκικὸ μουσικὸ πεντάγραμμο στὴ βυ-
ζαντινὴ σημειογραφία καὶ ἀντιστρόφως.

Ἀνιδιοτελὴς καὶ γενναιόδωρος ὁ Δά-
σκαλος, ὅ,τι μάθαινε δὲν τὸ κρατοῦσε γιὰ
τὸν ἑαυτὸ του ἀλλὰ τὸ μοίραζε ἁπλόχερα
στοὺς μαθητὲς του κατὰ χρέος καὶ χωρὶς νὰ
περιμένει ἀνταπόδοση. Ὅποιος περνοῦσε
ἀπὸ τὸ ἁγιογραφεῖο του, ποὺ ἦταν τὸ στέκι
ὅλων μας κάποια περίοδο τῆς ζωῆς μας,
ἔβρισκε ἐκεῖ ἕναν σπάνιο φίλο, δάσκαλο
καὶ συνομιλητὴ καὶ κάτι ἔπαιρνε φεύγον-
τας: ἕνα χερουβικό, ἕνα “Δύναμις”, μιὰ κα-
σέτα μὲ ἠχογραφήσεις καλῆς πάντοτε ψαλ-
τικῆς. 

Ἀγαπητὲ καὶ σεβαστέ μας Δάσκαλε, 
εἶμαι σίγουρος ὅτι καὶ στὸν Παράδεισο

τούτη τὴ στιγμή σοῦ ἐπιφυλάσσεται μία
θέση ὑμνητική τοῦ θρόνου τοῦ Θεοῦ, 

ἐμεῖς, οἱ μαθητὲς καὶ οἱ φίλοι σου, θὰ
σὲ θυμόμαστε καὶ θὰ σὲ μνημονεύουμε “ἐν
ἀναλογίῳ” πάντοτε ψάλλοντας τὰ “μαθή-
ματά” σου,

καὶ ἡ οἰκογένειά σου, ποὺ ὑπεραγάπη-
σες καὶ ποὺ ὅλο καὶ αὐξάνεται, θὰ σὲ
ἀγαπᾶ καὶ θὰ σὲ τιμᾶ.

Αἰωνία ἡ μνήμη σου!
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Βασίλειος
Γούναρης

ἘἘκκοοιιμμήήθθηη  ἐἐνν  ΚΚυυρρίίῳῳ,,  ππλλήή--
ρρηηςς  ἡἡμμεερρῶῶνν,,  ὁὁ  ἌἌρρχχοοννττααςς
ΠΠρρωωττοοψψάάλλττηηςς  κκααὶὶ  ἁἁγγιιοογγρράά--
φφοοςς  ΒΒαασσίίλλεειιοοςς  ΓΓοούύννααρρηηςς..
ἌἌννθθρρωωπποοςς  πποο  λλυυττάάλλααννττοοςς
κκααὶὶ  σσεεμμννὸὸςς,,  μμὲὲ  μμεερράάκκιι  κκααὶὶ
δδίίψψαα  γγιιὰὰ  ττὴὴ  μμοουυσσιικκὴὴ,,  ψψάάλλττηηςς
ἀἀξξεεππέέρραασσττοοςς..  ΤΤὴὴνν    ἘἘξξόόδδιιοο
ἀἀκκοολλοουυθθίίαα,,  ὡὡςς  ἐἐκκππρρόόσσωωπποοςς
ττοοῦῦ  ΣΣεεββαασσμμιιωωττάάττοουυ  ΜΜηηττρροο--
πποολλίίττοουυ  ΣΣεερρββίίωωνν  κκααὶὶ  ΚΚοοζζάά--
ννηηςς  κκ..  ΠΠααύύλλοουυ  ἐἐττέέλλεεσσεε  ὁὁ
ΠΠρρωωττοοσσύύγγκκεελλλλοοςς  ττῆῆςς  ἹἹεερρᾶᾶςς
ΜΜηηττρροοππόόλλεεωωςς  ἈἈρρχχιιμμ..  ΔΔωω--
ρρόόθθεεοοςς  ΧΧααρρττοομμααττσσίίδδηηςς..  ΜΜααζζὶὶ
μμὲὲ  ττοοὺὺςς  ἱἱεερρεεῖῖςς  ττῆῆςς  ππόόλλεεωωςς
ππρροοέέππεεμμψψαανν  ττὸὸνν  ΒΒαασσίίλληη
ΓΓοούύννααρρηη  κκααὶὶ  σσύύσσσσωωμμοοςς  ὁὁ
ΣΣύύλλλλοογγοοςς  ττῶῶνν  ἹἹεερροοψψααλλττῶῶνν
ττῆῆςς  ἹἹεερρᾶᾶςς  ΜΜηηττρροοππόόλλεεωωςς..
ΤΤὸὸνν  ἐἐππιικκήήδδεειιοο  λλόόγγοο  ἐἐκκφφώώ--
ννηησσεε  ὁὁ  ἀἀνν..  κκααθθηηγγηηττὴὴςς  ΓΓλλωωσσ--
σσοολλοογγίίααςς  ττοοῦῦ  ΠΠααννεεππιισσττηημμίί--
οουυ  ΔΔυυττιικκῆῆςς  ΜΜαακκεεδδοοννίίααςς  κκααὶὶ
ΔΔιιππλλωωμμααττοοῦῦχχοοςς  ΒΒυυζζααννττιιννῆῆςς
ΜΜοουυσσιικκῆῆςς,,  κκ..  ΚΚώώσσττααςς  ΔΔ..
ΝΝττίίννααςς,,  ἀἀππόόσσππαασσμμαα  ττοοῦῦ
ὁὁπποοίίοουυ,,  ἀἀννττὶὶ  ἄἄλλλλοουυ  κκεειιμμέέννοουυ,,
ππααρρααθθέέττοουυμμεε::
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ΑΠΟ  ΤΟ  ΥΣΤΕΡΗΜΑ
ΚΑΙ  ΤΟ  ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ

Δωρεὲς πρὸς τὸ Τιάλειον
Ἐκκλησιαστικὸν Γηροκο-
μεῖον Κοζάνης  «Ἅγιος Παν-
τελεήμων», εἴτε χρηματικές,
εἴτε σὲ εἴδη καὶ γεύματα,
προσέφεραν εὐγε νῶς:

α) Χρηματικές δωρεές: �� Πε-
λαγία Παπαδοπούλου 50 €,
εἰς μνήμην τῆς θείας της
Κυριακῆς Θεοδωρίδου. ��

Παπαδοπούλου Ἑλένη 50 €.
�� Γεν. Φιλόπτωχο Ταμεῖο
Ἱ.Ν. Ἁγ. Κων/νου-Ἑλένης
Κοζάνης 200 €. �� Ἀσημακο-
πούλου Ἐλευθερία 150 €,
εἰς μνήμην τῆς μητέρας της
Ζωῆς. �� Ἐκκλησ. Συμβούλιο
Ἱ.Ν. Προφήτου Ἠλιοῦ Κοι-
λάδος 80 €. �� Ἄννα Στεφά-
νου-Παπαδημητρίου 100 €. ��
Σοφία Δεληγιωργίδου 50 €,
εἰς μνήμην γονέων καὶ γαμ-
προῦ. �� Δήμητρα Ἀθ. Μου-
μουζιᾶ 100 €, εἰς μνήμην μη-
τέρας της Φρόσως. ��

Δημήτριος Γιαπράκας 100 €,
εἰς μνήμην Σίμου Εὐστα-
θίου. �� Ἱ.Ν. Ἁγ. Ἰωάννου
Προδρόμου Βατεροῦ 386 €.
�� Ἐκκλησ. Συμβούλιο Ἱ.Ν.
Κοιμήσεως Θεοτόκου Ροδί-
του 100 €. 
�� Ἀνώνυμοι 400 €.

β) Προσφορὰ γεύματος: ��

Ἐκκλησ. Συμβούλιο Ἱ.Ν. Ἁγ.
Δημητρίου Μεταξᾶ 100 €. ��

Τζῆμος Ἰωάννης 200 €. ��

Οἰκογ. Σιάντσου, εἰς μνήμην
Μαρίας Σιάντσου.

γ) Προσφορὰ εἰδῶν-τροφί-
μων: �� Τεντζίδης   �� Κεσό-
γλου   �� Σκήτη Τ. Προδρό-

μου Ἁγ. Ἄννης  Ἁγ. Ὄρους
�� Ἀνώνυμος    �� Ἱ.Ν. Ἁγ. Γε-
ωργίου Κλείτους    �� Ἀνώνυ-
μος   �� Μαρκοπούλου Χρυσή
�� Καρυπίδης  Ἰωάννης   ��

Ἀνώνυμος �� Σαμαρᾶ Σοφία
�� Κυπάρογλου Στυλιανός ��

Ἀφοί Κακουλίδη �� Ἱ.Ν.Ἁγ.
Ἀθανασίου Ἐράτυρας. ��Κα-
τασκηνώσεις Ἱ.Μητροπό-
λεως Σερβίων καὶ Κοζάνης ��
Μαλούδης Νικόλαος-Γιάννα
�� Ἀθηνᾶ Παρασκευᾶ �� Ἀνώ-
νυμος �� Αἰκατ. Νιάκα �� Πα-
παδόπουλος Γεώργιος.

Δωρεὲς πρὸς τὴν  Ἱερὰ
Μητρόπολη:
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητρο-
πολίτης Σερβίων καὶ Κοζά-
νης κ. Παῦλος  5000 €.
�� Ἀρχιμ. Νεκτάριος Παπα-

ζαφειρόπουλος καὶ Βασί-
λειος Παπαζαφειρόπου-
λος 400 €.

�� Μάριος Στυλιανοῦ 1.000 $
USA.

�� Χρῆστος Σάββας 620 €.
�� Ἱ. Ναὸς Ἁγίας Τριάδος

Κρόκου 200 €.
��  Ἱ. Ναὸς  Ἁγίας Κυριακῆς

Σερβίων 250 €.
�� Ἱ. Ναὸς  Ἁγίας Παρα-

σκευῆς Κοζάνης 500 €.
�� Ἱ.Ναὸς  Ἁγίου Γεωργίου

Πολυμύλου 125 €.

Δωρεὲς πρὸς τὸ Γενικὸ
Φιλόπτωχο Ταμεῖο τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως:
��  Ἱ. Ναὸς Γεννήσεως Θεο-

τόκου  Ἀλωνακίων 80 €.
��  Γκάντος Ἠλίας 100 €.
��  Ἀνώνυμος 200€.

Ὁ ἀββᾶς Ἀθανάσιος
μᾶς διηγήθηκε:

Κάποτε μοῦ ἦρθε ὁ λο-
γισμὸς, λέγοντας: -ἄραγε
τὶ ὑπάρχει γι᾽ αὐτοὺς
ποὺ ἀγωνίζονται καὶ γι᾽
αὐτοὺς ποὺ δὲν ἀγωνί-
ζονται;

Περιέπεσα τότε σὲ
ἔκσταση καὶ ἦρθε κά-
ποιος καὶ μοῦ λέει:
–Ἀκολούθησέ με.

Μὲ ὁδήγησε τότε σὲ
κάποιο τόπο πλημμυρι-
σμένο ἀπὸ φῶς καὶ μὲ
ἔβαλε κοντὰ σὲ μιὰ
πόρτα, τῆς ὁποίας τὴν
ὄψη δὲν μπορῶ νὰ περι-
γράψω· καὶ ἀκούγαμε
ἀπὸ μέσα ὑμνωδία σὰν
ἀπὸ ἀναρίθμητο πλῆ θος,
ποὺ ὑμνοῦσαν τὸ Θεό.
Ἀφοῦ χτυπήσαμε τὴν
πόρτα, ἀκούστηκε κά-
ποιος ἀπὸ μέσα νὰ λέει:
–Τὶ θέλετε;

Λέει ὁ ὁδηγός μου:
–Θέλουμε νὰ μποῦμε.

Καὶ αὐτὸς ἀποκρίθηκε:
–Δὲν μπαίνει ἐδῶ κα-

νεὶς ποὺ ζεῖ μὲ ἀμέλεια·
ἀλλὰ ἄν θέλετε νὰ
μπεῖτε, πηγαίνετε ν᾽ ἀγω-
νιστεῖτε, χωρὶς νὰ σκέ-
πτεστε τίποτε ἀπὸ τὸ
μάταιο κόσμο. 

AΠO TO ΛEIMΩNAPIO
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Λειτουργική Διακονία:

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σερβίων
καί Κοζάνης κ. Παῦλος, κατά τό δίμηνο Ἰου-
λίου – Αὐγούστου 2007, χοροστάτησε, λει-
τούργησε ἤ ὡμίλησε εἰς τούς κάτωθι Ἱ.
Ναούς:

�� Ἁγ. Ἀναργύρων Κοζάνης (1/7), Παναγίας
Βλαχερνῶν Τετραλόφου (2/7), Ἁγ. Κυριακῆς
Σερβίων (6/7), Κοιμ. Θεοτόκου Βελβενδοῦ
(8/7), Ὑψώσεως Τιμ. Σταυροῦ Λιβερῶν
(15/7), ἐξωκλ. Προφ. Ἠλιοῦ Κοζάνης (19/7),
Προφ. Ἠλιοῦ Κοιλάδος (20/7), Ἁγ. Δημη-
τρίου Μεταξᾶ (22/7), ἐξωκλ. Ἁγ. Ἄννης Κο-
ζάνης (24/7), Ἁγ. Παρασκευῆς Δ.Δ. Ἁγ. Πα-
ρασκευῆς (26/7), Ἁγ. Παντελεήμονος
Ποντοκώμης (26/7), Κοιμ. Θεοτόκου Κατα-
φυγίου (5/8), ἐξωκλ. Μεταμορφ. Σωτῆρος
Κοζάνης (5/8), ἐξωκλ. Μεταμορφ. Σωτῆρος
Κτενίου (6/8), Ἁγ. Νικάνορος Κοζάνης (6-
7/8), Ἱ. Μ. Ζιδανίου (9/8), Ἁγ. Νικολάου Πα-
λαιογρατσάνου (12/8), Κοιμ. Θεοτόκου Βελ-
βενδοῦ (15/8), Παναγίας Φανερωμένης
Κοζάνης (22-23/8), Κοσμᾶ Αἰτωλοῦ Ἄνω Κώ-
μης (24/8), Ἱ. Μ. Ἁγ. Ἀντωνίου (Σιάπκας) Κα-
στανιᾶς (31/8).

�� Κατά τήν περίοδον ἀπό 1ης ἕως καί 15ης

Αὐγούστου ὁ Σεβασμιώτατος κ. Παῦλος
ἐτέλεσε τόν Παρακλητικόν Κανόνα τῆς
Ὑπεραγίας Θεοτόκου εἰς τούς Ἱ. Ναούς: Ἱ.
Μ. Ζιδανίου (1/8), Κοιμ. Θεοτόκου Ἁγ. Κυ-
ριακῆς (Σκούλιαρης) Βελβενδοῦ (2/8), Κοιμ.
Θεοτόκου Ροδίτου (3/8), Ἁγ. Παρασκευῆς
Πολυφύτου (7/8), Κοιμ. Θεοτόκου Ρυακίου
(8/8), Κοιμ. Θεοτόκου Ἐλάτης (10/8), Κοιμ.
Θεοτόκου Λαζαράδων (12/8), Ὑψώσ. Τιμ.
Σταυροῦ Λεβέντη (13/8).

Ἐπίσης ὁ Σεβασμιώτατος:
�� συμμετεῖχεν εἰς τό πανηγυρικόν Ἀρχιερα-

τικόν Συλλείτουργον, προεξάρχοντος τοῦ

Σεβ. Μητροπολίτου Ἐλασσῶνος κ. Βασι-
λείου, εἰς τόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Κυριακῆς Σερβίων
(7/7),

�� συμμετεῖχεν εἰς τόν πανηγ. Ἑσπερινόν, χο-
ροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου
Ἀτλάντας κ. Ἀλεξίου, εἰς τόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Πα-
ρασκευῆς Κοζάνης (25/7),

�� ὑπεδέχθη τά ἱερά λείψανα τοῦ Ἁγ. Διονυ-
σίου τοῦ ἐν Ὀλύμπῳ εἰς τόν ὁμώνυμον Ἱ. Ν.
Βελβενδοῦ τελῶντας, ἐν συνεχείᾳ, πανη-
γυρικόν Ἑσπερινόν (28/7), 

�� προήδρευσε Συνάξεως τῶν Ἀρχιερατ. Ἐπι-
τρόπων τῶν περιφερειῶν τῆς καθʼ ἡμᾶς Ἱ.
Μητροπόλεως (30/7), 

�� ἐτέλεσε Μνημόσυνον ἐπί τῇ συμπληρώσει
τριάντα ἐτῶν ἀπό τοῦ θανάτου τοῦ Μ.
Εὐεργέτου τῆς καθʼ ἡμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως
Κων/νου Ἀθαν. Γκέρτσου (Ἱ. Ν. Ἁγ. Δημη-
τρίου Κοζάνης, 26/8),

�� ἐτέλεσε τόν «ἁγιασμόν ἐγκαινίων τοῦ κα-
ταστήματος Κοζάνης τῆς Millenium Bank
(4/7),

�� εὐλόγησε τούς γάμους τῶν: α) Κων/νου
Κικῆ & Περιστέρας Τσιοῦρα (Ἱ.  Ν. Ἁγ. Νι-
κολάου Κοζάνης, 7/7), β) Ἀθαν. Χρ. Παπα-
στεργίου & Βασιλικῆς Χαρ. Γκατζόφλια (Ἱ.
Ν. Ἁγ. Κων/νου & Ἑλένης Κοζάνης, 14/7), γ)
Βέργου Π. Βεργίδη & Εὐαγγ. Γ. Παπαδημη-
τρίου (Ἱ. Ν. Ἁγ. Κων/νου & Ἑλένης Κοζάνης,
25/8), Ἀθαν. Γκάντου & Κων/νας Στεφανί-
δου (Ἱ.  Ν. Ἁγ. Παρασκευῆς Κοζάνης, 26/8).

Παραστάσεις - Ἐθιμοτυπία:

Ὁ Σεβασμιώτατος κ. Παῦλος:
�� ἐπεσκέφθη τὶς κατασκηνώσεις τῆς καθʼ

ἡμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως εἰς τήν Ἱ. Μονήν
Ἁγίας Τριάδος Βελβενδοῦ (10/7),

�� συλλειτούργησεν μετά τοῦ Σεβ. Μητροπο-
λίτου Ἐλασσῶνος κ. Βασιλείου εἰς τόν πα-
νηγυρίζοντα Ἱ. Ν. τῆς Ἁγίας Μαρίνης Σα-
ρανταπόρου (17/7),

�� συμμετεῖχεν εἰς τό πανηγ. Ἀρχιερατικόν
συλλείτουργον ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις τοῦ
Σεβ. Μητροπολίτου Βεροίας κ. Παντελεή-
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μονος, εἰς Βέροιαν (27/7),
�� στά πλαίσια τῶν ἐκδηλώσεων «Οἱ Σα-

ρακατσάνοι τοῦ Βερμίου» συμμετεῖχεν
εἰς τό  Ἀρχιερατ. συλλείτουργον εἰς τήν Ἱ.
Μονήν «Παναγίας Σουμελᾶ» καί παρηκο-
λούθησε τάς εἰσηγήσεις τοῦ σχετικοῦ Συ-
νεδρίου (28/7)˙ τήν ἑπομένην ἐτέλεσε Θ.
Λειτουργίαν εἰς τό ἱ. ἐξωκλ. τῆς Ἁγ. Παρα-
σκευῆς τοῦ συνοικισμοῦ τῶν Σαρακατσά-
νων εἰς Βέρμιον καί ἐτέλεσε τά θυρανοίξια
ναΐσκου εἰς τήν στάνην τοῦ Ἐξοχωτ. πρ.
Ἀντιπροέδρου τῆς Βουλῆς κ. Γ. Σούρλα
(29/7),

�� ἐπιθεώρησε τάς ἐργασίας ἀνεγέρσεως τοῦ
Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου & Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ εἰς
τόν ἀνεγειρόμενον οἰκισμόν τοῦ Δ.Δ. Νέου
Κλείτου (4/8),

�� ἐπεσκέφθη τόν Γεν. Δ/ντήν τοῦ Λιγνιτωρυ-
χικοῦ Κέντρου Δυτ. Μακεδονίας (ΔΕΗ) κ.
Χρ. Δαβᾶκον (9/8), 

�� συμμετεῖχεν εἰς τάς πανηγυρικάς - λα-
τρευτικάς ἐκδηλώσεις τοῦ Ἱ. Ν. Κοιμ. Θεο-
τόκου Καστορίας, ὅπου ἐχοροστάτησε κατά
τόν Ἑσπερινόν καί ἐκήρυξεν τόν θεῖον λό-
γον (14/8),

�� ἐδέχθη εἰς τό Μητροπολιτικόν Γραφεῖον
τάς ἐθιμοτυπικάς ἐπισκέψεις τῶν ὑποψη-
φίων Βουλευτῶν Ν. Κοζάνης κ.κ.: Δημ. Λαμ-
πρόπουλου & Χαρ. Σαχουλίδη (27/8) καί Ἀλ.
Ἀθανασιάδη (7/9).

Ἀπονομή ὀφικίων
Ὁ Σεβασμιώτατος κ. Παῦλος ἀπένειμε: α)

τό ὀφίκιο τοῦ Σταυροφόρου στόν Πρεσβύ-
τερο Νικόλαο Βαχτσεβᾶνο, Προϊστάμενο τοῦ
ἱ. Προσκυνήματος τῶν Ἁγ. Ἀναργύρων Κοζά-
νης καί Δ/ντή τοῦ Γεν. Φιλοπτώχου Ταμείου
τῆς Ἱ. Μητροπόλεως (1/7) καί β) τό ὀφίκιο τοῦ
Οἰκονόμου στόν Πρεσβύτερο Κων/νο Παπα-
γιάννη, Ἐφημέριο τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ. Δημητρίου
Μεταξᾶ (22/7).

Ἱερά Λείψανα τῆς Ἁγίας Μαρίνας
στή Λευκόβρυση

Τμῆμα ἱερῶν λειψάνων τῆς Ἁγίας Μαρίνας
ἔφθασε στό ὁμώνυμο ἐξωκλήσι τοῦ Δ.Δ. Λευ-

κόβρυσης ἀπό τήν Ἱ. Μονή Ξενοφῶντος
τοῦ Ἁγίου Ὄρους κατά τήν φετεινή πα-

νήγυρη (16 & 17 Ἰουλίου). Τά ἱ. λείψανα
ὑποδέχθηκε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. Παῦλος,
ὁ ὁποῖος τέλεσε καί τόν πανηγυρικό Ἑσπε-
ρινό μετʼ ἀρτοκλασίας.

Ἡ ἔλευση τῶν ἱ. λειψάνων, μέ τήν ἔγκριση
τῆς Ἱ. Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
καί τῆς Ἱ. Ἐπιστασίας τοῦ Ἁγίου Ὄρους,
πραγματοποιήθηκε ἔπειτα ἀπό πρωτοβουλία
τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου, τοῦ Τοπι-
κοῦ Συμβουλίου καί τοῦ Πολιτιστ. Συλλόγου
«Διγενῆς Ἀκρίτας» τῆς Λευκόβρυσης πρός
εὐλογία, ἴαση καί ἐνίσχυση τριῶν χρόνιων
ἀσθενῶν, ἐνοριτῶν τοῦ Δημ. Διαμερίσματος.

Τά ἐγκώμια τῆς Παναγίας

Στό ἱ. Ἐξωκλήσι τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς
(«Παναγία») Κοζάνης τελέστηκε μέ κατάνυξη
ἡ Ἀκολουθία τῶν Ἐγκωμίων τῆς Θεοτόκου
χοροστατοῦντος τοῦ  Σεβ. Μητροπολίτη κ.
Παύλου (15/8). Ἀκολούθως, τελέστηκαν τά
ἐγκαίνια τῶν νέων βοηθητικῶν χώρων τοῦ ἱ.
Ἐξωκλησίου. 

Ἱ. Πανήγυρις τοῦ μητροπολιτικοῦ
καθίσματος τοῦ Τιμίου Προδρόμου

Μέ κάθε λαμπρότητα τελέστηκαν ἀπό τόν
Σεβ. Μητροπολίτη κ. Παῦλο ὁ Μ. Ἑσπερινός
(28/8) καί ἡ Θ. Λειτουργία (29/8) ἐπί τῇ μνήμῃ
τῆς ἀποτομῆς τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ Προ-
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δρόμου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου στό ὁμώνυμο
ἱερό Μητροπολιτικό κάθισμα Δ.Δ. Νέας Νικό-
πολης (Σκαφιδίου).

Κατά τό Μ. Ἑσπερινό ὁ Σεβασμιώτατος
βράβευσε μέ τόν «Σταυρό τοῦ Ἁγίου Νικο-
λάου» τούς εὐεργέτες τοῦ ἱ. καθίσματος κ.κ.
Πολύβιο Βούρκα καί Χαράλαμπο Μουράτο-
γλου, Ἐμπόρους μαρμάρου καί ἠλεκτρολο-
γικῶν εἰδῶν ἀντιστοίχως.

Ἡ ἱερή Εἰκόνα
τῆς Παναγίας Ζιδανιώτισσας

Ἡ ἱερή Εἰκόνα τῆς Παναγίας Ζιδανιώτισ-
σας, ἡ ὁποία, κατά παράδοση, ἁγιάζει τήν
πόλη τῆς Κοζάνης ἀπό τήν διακαινήσιμη
ἑβδομάδα, μεταφέρθηκε τήν 1η Αὐγούστου
μέ τήν ἁρμόζουσα ἱερότητα, τιμή καί μεγα-
λοπρέπεια στήν Ἱ. Μονή Γενέσεως τῆς Θεο-
τόκου Ζιδανίου γιά τήν πανήγυρη τοῦ
Σεπτεμβρίου (7 καί 8/9).

Ἀφοῦ τελέστηκε ἱ. Παράκληση στόν Ἱ. Ν.
τῶν Ἁγ. Κωνσταντίνου & Ἑλένης Κοζάνης,
χοροστατοῦντος τοῦ  Σε β. Μη τρο πο λί του κ.
Παύλου, ἡ ἱ. Εἰκόνα ἀναχώρησε μέ τιμές, συ-
νοδευόμενη ἀπό δύναμη τῆς Τροχαίας, ἀπό
κληρικούς καί λαϊκούς. Ἡ πομπή κατέληξε
στήν Ἱ. Μονή μέσῳ τῶν Δημοτ. Διαμερισμά-
των τοῦ Δήμου Ἐλίμειας: Κρόκος, Ἄνω
Κώμη, Κάτω Κώμη, Κῆπος καί Καισαρειά,
ὅπου ὁ Σεβασμιώτατος ἀνέπεμπε δεήσεις
πρός ἁγιασμό τῶν πιστῶν.

Ἡ ἱ. Εἰκόνα θά παραμείνει στό Μοναστήρι
ὡς τήν Παρασκευή τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς,
ὁπότε μέ ἀνάλογη πομπή θά μεταφερθεῖ
στήν πόλη τῆς Κοζάνης.

ΕΕὐὐχχααρριισσττήήρριιοο

Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη Σερβίων καὶ Κοζάνης διὰ τοῦ Σεβασμιω-
τάτου Ποιμενάρχου της κ. Παύλου εὐχαριστεῖ θερμότατα τὸν Ἐξο-
χώτατο πρ. Ὑπουργὸ Ἐσωτερικῶν, Δημόσιας Διοίκησης καὶ
Ἀποκέντρωσης κ. Ἀπόστολο Ἀνδρεουλᾶκο γιὰ τὴν παραχώρηση
ἑνὸς κρατικοῦ αὐτοκινήτου γιὰ τὴν κάλυψη τῶν ἀναγκῶν τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως.


