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ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Ἀ
γαπητά μου παιδιά, τὰ
Χριστούγεννα ἔφθασαν.
Ὁ Χριστός μας, ἡ πηγὴ

τῆς ἀγάπης καὶ τῆς φιλανθρω-
πίας, κατεβαίνει στὴ γῆ μὲ ἕνα
σκοπό: νὰ θυσιασθεῖ γιὰ χάρη τοῦ
πεσμένου ἀπὸ τὴν ἁμαρτία καὶ
περιφρονημένου ἀπὸ τὸ συνάν-
θρωπό του ἄνθρωπο. Ἔρχεται νὰ
χορτάσει καὶ νὰ ξεδιψάσει τὸν
ἄνθρωπο μὲ δικαιοσύνη� νὰ διδά-
ξει μὲ ἔργα καὶ λόγια τὴν
εὐλογημένη ἐλεημοσύνη. «Μακά-
ριοι οἱ ἐλεήμονες ὅτι αὐτοὶ
ἐλεηθήσονται», μᾶς διαβεβαίωσε
ὁ ἴδιος στὴν ἐπὶ τοῦ Ὄρους ὁμιλία
Του. Ἔθρεψε τοὺς πεινασμένους
εὐλογώντας τὰ δύο ψάρια καὶ τὰ
πέντε ψωμιά, θεράπευσε ἀρρώ-

στους, ἀνέστησε νεκρούς. Σὲ
ὅσους ζήτησαν τὴ βοήθειά Του μὲ
πηγαῖα καὶ βαθειὰ πίστη, ὅπως ἡ
πονεμένη Χαναναία γιὰ τὴν κόρη
Της καὶ ὁ εἰδωλολάτρης ἑκατόν-
ταρχος γιὰ τὸ δοῦλο του, τὴν
προσέφερε ἁπλόχερα. Ἀκόμη καὶ
στὸ Σταυρὸ προσέφερε τὴν
ἀγάπη Του καὶ τὴν ἄφεση στοὺς
σταυρωτές Του.

Αὐτὸ τὸ ἔργο συνεχίζει διαχρο-
νικὰ δύο χιλιάδες χρόνια ἡ Ἁγιω-
τάτη μας Ἐκκλησία: ντύνει,
ξεδιψᾶ, προσφέρει φαγητὸ καὶ
φάρμακα σὲ ὅλους ἐκείνους, οἱ
ὁποῖοι τὰ ἔχουν ἀνάγκη� βοηθᾶ
τοὺς νέους νὰ σπουδάσουν φρον-
τίζει τοὺς ἡλικιωμένους στὰ Γη-
ροκομεῖα της.

ΛΕΙΜΩΝΑΡΙΟ
Ν

Ὁἀτιμάζων πένητα, πα-
ροξύνει τὸν ποιήσαντα
αὐτόν», μᾶς λέει ἡ

Γραφή. Ἐκεῖνος ποὺ περι-
φρονεῖ τὸ φτωχό, ἐξοργίζει
ἐκεῖνον ποὺ τὸν δημιούργησε,
γι᾽ αὐτὸ καὶ ὅποιος περι-
ποιεῖται τὸ δημιούργημα τιμᾶ
τὸν ἴδιο τὸν Δημιουργό. Τὸ
εἶπε καθαρὰ ὁ Κύριος: «ἐφ᾽
ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων
τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχί-
στων, ἐμοὶ ἐποιήσατε». Ἄς
ἐπισκεφθοῦμε λοιπὸν τὸν
Χριστό, ἄς τὸν περιποιηθοῦ-
με, ἄς τὸν θρέψουμε, ἄς τὸν
ἐνδύσουμε, ἄς τὸν περιμαζέ-
ψουμε γιὰ νὰ τὸν φιλοξενή-
σουμε, ἄς τὸν τιμήσουμε. Ἐ-
πειδὴ ὁ Κύριος «ἔλεον θέλει
καὶ οὐ θυσίαν», ἄς τοῦ ἀντι-
προσφέρουμε τὴν εὐσπλαχνία
μέσα ἀπὸ κείνους ποὺ ἔχουν
ἀνάγκη καὶ βρίσκονται σήμερα
πεσμένοι κάτω, γιὰ νὰ μᾶς
ὑποδεχθοῦν αὐτοί, ὅταν φύ-
γουμε ἀπὸ ἐδῶ, στὶς αἰώνιες
σκηνές, στὸν ἴδιο τὸ Χριστό,
«ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας».

ΠΑΥΛΟΣ ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΑΝΟ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

Πρὸς τοὺς Πανοσιολογιωτάτους, αἰδεσιμολογιωτάτους καὶ αἰδεσιμωτά-

τους ἐφημερίους, τὰ ἐντιμώτατα ἐκκλησιαστικὰ συμβούλια, τοὺς ἐντιμωτά-

τους ἄρχοντας καὶ τὸν φιλόχριστον καὶ φιλόθεον λαὸν τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς

Μητροπόλεως.

��Πείνασα καὶ δὲ µοῦ δώσατε νὰ φάγω� δίψασα καὶ δὲ µοῦ δώσατε νὰ πιῶ�
ἤµουν ξένος καὶ δὲ µὲ περιµαζέψατε ·� γυµνός,  καὶ δὲ µὲ περιποιηθήκατε�

ἄρρωστος καὶ φυλακισµένος καὶ δὲ µ� ἐπισκεφθήκατε�. (Ματθ. 25,42-43).

Οἱ οἰκονομικές της δυνάμεις
εἶναι λίγες, ὅμως τὶς εὐλογεῖ ὁ Θεὸς
καὶ πληθαίνουν, γιατί τὸ ἔργο ἐπι-
τελεῖται μὲ ἀγάπη Χριστοῦ, ἀγάπη
ἄδολη πρὸς τὸ συνάνθρωπο. Καὶ
τὸ ἔργο αὐτὸ τὸ εὐλογεῖ ὁ Θεὸς μὲ
τὸ νὰ ἀποκαλύπτει καρδιὲς φιλάν-
θρωπες καὶ ἔνθεες, φιλόχριστες καὶ
φιλάγαθες. Ἂς εἶναι εὐλογημένο τὸ
ὄνομά Του.

«

Ἔρανος Ἀγάπης, Κοζάνη Πέµπτη 13 ∆εκεµβρίου, Περιφέρεια Κυριακή 16 ∆εκεµβρίου

Συνέχεια στὴ σελ. �



«Ἐν πρώτοις μνήσθητι, Κύριε,
τοῦ ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν Παύλου,
ὅν χάρισαι ταῖς ἁγίαις σου Ἐκκλη-
σίαις…»

Πρῶτα νὰ θυμηθεῖς, Κύριε, τὸν
ἀρχιεπίσκοπό μας Παῦλο καὶ νὰ τὸν
χαρίσεις στὶς Ἐκκλησίες σου…».

K
αὶ στὰ Εἰρηνικὰ καὶ στὴν
Ἐκτενῆ  Ἱκεσία ἀκούσαμε νὰ

μνημονεύεται, ὅπως καὶ τώρα, τὸ
ὄνομα τοῦ ἐπισκόπου. Αὐτὴ ἡ μνη-
μόνευση  δὲν εἶναι μιὰ ἁπλὴ φιλο-
φρόνηση ἤ καὶ προσωπολατρικὴ
περιποίηση τοῦ ἐπισκόπου. Εἶναι ἡ
κανονικὴ τάξη. Κι ἀκόμα περισσό-
τερο, εἶναι ὁμολογία πίστεως. Αὐτὴ
ἡ μνημόνευση φανερώνει τὴν ἑνότητα
τῆς Ἐκκλησίας καὶ εἶναι ἐγγύηση
πὼς ἡ θεία Λειτουργία, τὴν ὁποία

τελεῖ ὁ ἱερέας, εἶναι ἀληθινὰ ἱερὴ
πράξη τῆς  Ἐκκλησίας. Κάθε ἱερέ-
ας σὲ   κάθε ἐνορία τελεῖ τὴ θεία
Λειτουργία καὶ ὅλες τὶς ἄλλες ἱερο-
πραξίες «ἐξ ὀνόματος» τοῦ ἐπι-
σκόπου του, κι αὐτὸ φανερώνει
καὶ βεβαιώνει μέσα στὴ σύναξη τῶν
πιστῶν ἡ μνημόνευση κάθε φορὰ τοῦ
ἐπισκόπου. Ὅ,τι συνιστᾶ τὴν
Ἐκκλησία εἶναι ἡ Εὐχαριστία καὶ ὁ
ἐπίσκοπος· χωρὶς Εὐχαριστία καὶ
χωρὶς ἐπίσκοπο, μαζὶ καὶ τὰ δύο σὲ
μιὰ θεία πραγματικότητα, δὲν ἔχο-
με  Ἐκκλησία.

Στὴν ἀρχαία ἐποχὴ γινότανε μιὰ
λειτουργία ἀπὸ τὸν ἐπίσκοπο μαζὶ
μὲ τοὺς πρεσβυτέρους καὶ τοὺς
διακόνους σὲ κάθε τόπο.  Ὅταν
ὕστερα αὐξήθηκε παντοῦ ὁ ἀριθμὸς
τῶν χριστιανῶν, δημιουργήθηκε ὁ

θεσμὸς τῆς ἐνορίας, ὅπου ὁ κάθε
ἱερέας, σταλμένος κανονικά, ἐξου-
σιοδοτημένος καὶ «ἐξ ὀνόματος»
τοῦ ἐπισκόπου τελεῖ τὴ θεία Λει-
τουργία καὶ κάθε ἱερὴ πράξη τῆς
Ἐκκλησίας. Γιὰ ὅλ᾽ αὐτὰ ὑπάρ-
χουν μαρτυρίες καὶ ἀποδείξεις
στοὺς πρώτους, ὕστερα ἀπὸ τοὺς
Ἀποστόλους, Πατέρες τῆς  Ἐκκλη-
σίας καὶ μάλιστα στὸν ἅγιο
Ἰγνάτιο τὸ Θεοφόρο, στὸν ἅγιο
Κυπριανὸ καὶ σὲ ἄλλους. Θὰ
παραθέσουμε μία μόνο μαρτυρία
ἀπὸ τὸν ἅγιο  Ἰγνάτιο τὸ Θεο-
φόρο, στὴν ὁποία φαίνεται αὐτὴ
ἡ ἀδιάσπαστη σχέση μεταξὺ τῆς
θείας Εὐχαριστίας καὶ τοῦ ἐπι-
σκόπου μαζὶ μὲ τοὺς πρεσβυτέ-
ρους καὶ τοὺς διακόνους. «Ἕν θυ-
σιαστήριον, ὡς εἷς ἐπίσκοπος,
ἅμα τῷ πρεσβυτερίῳ καὶ τοῖς
διακόνοις». Κάθε φορὰ ποὺ
ἀκούεται «ὑπέρ τοῦ ἀρχιεπι-
σκόπου ἡμῶν Παύλου», ὁ ἐπί-
σκοπος εἶναι ἐκεῖ καὶ σὲ ὅλη τὴν
ἐπαρχία γίνεται ἡ ἴδια Λειτουρ-
γία. Κι ὄχι μόνο σ᾽ ὅλη τὴν Ἐπαρ-
χία, ἀλλὰ καὶ σ᾽ ὅλο τὸν κόσμο,
ὅπου ὑπάρχουν κανονικοὶ ἐπί-
σκοποι, ποὺ μεταξύ τους βρί-
σκονται σὲ λειτουργικὴ καὶ συ-
νοδικὴ κοινωνία. Πρῶτα σὲ λει-
τουργική, γιατὶ ἀπὸ τὴ λειτουρ-
γικὴ σύναξη ξεκινάει ἡ Σύνοδος
τῆς  Ἐκκλησίας.

Νὰ μὴν ξεχνᾶμε ὅτι ἐπάνω
στὴν ἁγία Τράπεζα κάθε ἱεροῦ
Ναοῦ ὑπάρχει ἁπλωμένο τὸ Ἀντι-
μήνσιο μὲ τὴν ὑπογραφὴ τοῦ  Ἐπι-
σκόπου· αὐ τὸ εἶναι τὸ δια πιστευτή-
ριο τοῦ ἱερέα, ποὺ βεβαιώνει τὴν κα-
νονική του παρουσία. Αὐτὴ τὴν
ἰδιότητα καὶ τὴ θέση του παρου-
σιάζει στὴν ἱερὴ σύναξη ὅταν με-
γαλόφωνα καλεῖ ὅλους τοὺς πιστοὺς
γιὰ νὰ εὐχηθοῦν γιὰ τὸν ἐπίσκοπο.
Ἀκόμη, ὅπως ἀναφέρθηκε, τὸ μνη-
μόσυνο τοῦ ἐπισκόπου στὴ θεία Λει-
τουργία θέλει νὰ δείξει ὅτι ὁ λει-
τουργὸς ἱερέας βρίσκεται σὲ κανο-
νικὴ καὶ λετουργικὴ κοινωνία μὲ τὸν
ἐπίσκοπο, ὅτι δηλαδὴ αὐτὸς καὶ ὁ
ἐπίσκοπός του ἔχουν τὴν ἴδια πίστη
καὶ ζοῦν μέσα στὴν ἴδια παράδοση
τῆς  Ἐκκλησίας. Αὐτὸ δηλ. ποὺ λέμε
παράδοση τῆς  Ἐκκλησίας τὸ βλέ-
πουμε κυρίως στὴ λατρεία καὶ εἰδι-
κώτερα στὴ θεία Λειτουργία σὲ σχέ-
ση μὲ τὸν ἐπίσκοπο.

Τὸ πρῶτο γνώρισμα τῆς  Ἐκκλη-
σίας εἶναι ἡ ἑνότητα, ὅτι δηλαδὴ ἡ
Ἐκκλησία εἶναι μία· πρῶτα μία κι
ἔπειτα ἁγία, καθολικὴ καὶ ἀποστο-
λική. Καὶ ἡ ἑνότητα τῆς  Ἐκκλησίας
δὲν ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴ διοίκηση καὶ
τὴν ὀργάνωση. Αὐτὰ εἶναι ἀνθρώ-
πινα μέσα, μὲ τὰ ὁποῖα ἐξασφαλί-
ζεται μία ἐξωτερικὴ ἐμφάνιση καὶ
μορφή.  Ἡ ἑνότητα ἑπομένως τῆς
Ἐκ κλησίας εἶναι περισσότερο ἀπὸ
μία μόνο καλὴ διοίκηση. Δὲν μπο-
ροῦμε νὰ λέμε γιὰ ἐκκλησιαστικὴ
ἑνότητα, ἄν ὁ νοῦς μας καὶ ἡ πίστη
μας δὲν ἀναφέρονται στὴ θεία
Εὐχαριστία. Καὶ πάλι δὲν μπο-
ροῦμε νὰ λέμε γιὰ θεία Εὐχαριστία,
ἄν στὴ συνείδησή μας δὲν συνδέω-
με ἀχώριστα τὴν ἱερὴ πράξη τῆς
Ἐκκλησίας μὲ τὸ πρόσωπο τοῦ ἐπι-
σκόπου. Καθὼς ἡ θεία Εὐχαριστία
κατέχει κεντρικὴ θέση στὴ ζωὴ τῆς
Ἐκκλησίας, ἔτσι καὶ ἡ ἐκ κλησιαστικὴ
ἑνότητα εἶναι ἀδιανόητη ἔξω ἀπὸ τὴ
θεία Εὐχαριστία.  Ἡ θεία Εὐχαρι-
στία εἶναι ἡ ἴδια ἡ  Ἐκκλησία, τὸ
θεῖο μυστήριο, ποὺ ἐκφράζει τὴν
Ἐκκλησία, ὅταν ἡ ἱερὴ σύναξη «ὁμο-
θυμαδὸν ἐπὶ τὸ αὐτό», μὲ τὸν κα-
νονικὸ ἱερέα «ἐξ ὀνόματος» τοῦ ἐπι-
σκόπου, τελεῖ τὴ θεία Λειτουργία.

π. Δημητρίου Χαρισίου
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Μέσα στὸν ἔνθεο

ἱ εραποστολικὸ

ζῆλο τοῦ  ἀπο-

στόλου Παύλου εἶναι συγκι-

νητικὸ τὸ ἐνδιαφέρον του

γιὰ τοὺς φτωχούς. Σ᾽ ὅλες

σχεδὸν τὶς ἐπιστολές του

συναντοῦμε ἐκκλήσεις καὶ

ὁδηγίες γιὰ τὴ συλλογὴ χρη-

μάτων «ὑπὲρ τῶν ἁγίων ἐν
Ἱερουσαλήμ». Δίνει πολλὴ

σημασία σ᾽ αὐτὴ τὴν ὑπόθε-

ση, σὰν σὲ ἔμπρακτη ἐκδή-

λωση τῆς πίστης τῶν χρι-

στιανῶν. Φαίνεται κι ἀπὸ τὶς

λέξεις ποὺ χρησιμοποιεῖ γιὰ

νὰ ὀνομάσει τὸ πρᾶγμα, ποὺ

εἶναι λέξεις λειτουργικές.  Ἡ
λογία, δηλαδὴ ὁ ἔρανος γιὰ

τοὺς φτωχούς, εἶναι χάρις,
εὐλογία, διακονία, κοινωνία.

Ἀκόμη ὁ ἀπόστολος μι-

λάει γιὰ τὴν ψυχικὴ διάθεση

καὶ γιὰ τὸν τρόπο ποὺ πρέ-

πει νὰ ἐκπληρώνεται τὸ ἱερὸ

χρέος στοὺς φτωχούς�

«ἕκαστος καθὼς προαι-
ρεῖται τῇ καρδίᾳ, μὴ ἐκ λύ-
πης ἤ ἐξ ἀνάγκης� ἱλαρὸν
γὰρ δότην ἀγαπᾶ ὁ Θεός».
Γι᾽ αὐτὸ σημασία ἔχει πάντα

ὄχι τὶ μπορεῖ κανεὶς νὰ δώ-

σει, μὰ πῶς τὸ δίνει. Μιὰ

καλὴ πράξη δὲν εἶναι ζή-

τημα ποσότητας ἀλλὰ

ποιότητας� εἶναι

ζήτημα ἐσωτερικῆς

διάθεσης καὶ ἐξω-

τερικῆς συμπερι-

φορᾶς ἐκείνου ποὺ

τὸ πράττει.

Στὴ σημερινὴ ἐποχὴ ἡ

Ἐκκλησία ἀντὶ τῆς «λο-

γίας» τῶν πρώτων χρι-

στιανικῶν χρόνων καθιέ-

ρωσε τὸν ἜἜρρααννοο  ττῆῆςς

ἈἈγγάάππηηςς..  Μὲ τὴ βοήθεια τοῦ

Θεοῦ  ὁὁ    ἜἜρρααννοοςς  ττῆῆςς    ἈἈγγάά--

ππηηςς γιὰ τὸ τρέχον ἔτος

2007, θὰ διενεργηθεῖ στὴ

μὲν πόλη τῆς Κοζάνης τὴν
ΠΠέέμμππττηη  ����  ΔΔεεκκεεμμββρρίίοουυ  καὶ

γιὰ τὰ χωριὰ τὴν ΚΚυυρριιαακκὴὴ

��66  ΔΔεεκκεεμμββρρίίοουυ..  Τὰ κλιμά-

κια θὰ ἀποτελοῦνται ἀπὸ

Ἱερεῖς τῆς  Ἱερᾶς Μητρο-

πόλεώς μας, ἀπὸ τὰ μέλη

τῶν ἐνοριακῶν Φιλοπτώ-

χων Ταμείων, καθὼς καὶ

ἀπὸ εὐσεβεῖς κυρίες καὶ μα-

θητές. 

Ὅπως ἔχετε ἤδη διαπι-

στώσει, ἐντὸς τοῦ ἀνὰ

χεῖρας φυλλαδίου ὑπάρχει

μία ἀπόδειξη Ταχυπλη-

ρωμῆς, μὲ τὴν ὁποία μπο-

ρεῖτε νὰ καταθέσετε τὸ ποσὸ

ποὺ ἐπιθυμεῖτε γιὰ τὸν

Ἔρανο τῆς Ἀγάπης, σὲ πε-

ρίπτωση κατὰ τὴν ὁποία θὰ

ἀπουσιάζετε ἀπὸ τὸ σπίτι ἤ

τὸ κατάστημά σας, ὅταν θὰ

σᾶς ἐπισκεφθεῖ τὸ κλιμάκιο.

Τέλος ὀφείλουμε νὰ σᾶς

ἐνημερώσουμε ὅτι τὸ

ποσὸ ποὺ συγκεντρώ-

θηκε ἀπὸ τὸν περ-

σινὸ, 2006, ἔρανο

ἀγάπης ἀνῆλθε

στὸ ποσὸ τῶν

�5.�78,�0 .
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ΕΡΑΝΟΣ ἀἀγγάπηςάπης Πολλοὶ λέγουν καὶ ξαναλέγουν:
Ἔχει ἡ Ἐκκλησία� κι ἐμεῖς πάντοτε
διερωτώμαστε: μήπως ἔχουμε καὶ δὲν
τὸ γνωρίζουμε; Καὶ τοὺς προσκαλοῦμε
ὅλους αὐτούς, οἱ ὁποῖοι διατείνονται
ὅτι ξέρουν: «Ἐλᾶτε, σᾶς παρακα-
λοῦμε, νὰ μᾶς ὑποδείξετε ποῦ εἶναι οἱ
θησαυροί. Ἐλᾶτε, θὰ σᾶς εἴμαστε
εὐγνώμονες, θὰ μᾶς λύσετε ὅλα τὰ
προβλήματα, θὰ μᾶς ἀπαλλάξετε ἀπὸ
τὴ ζητιανιὰ καὶ τὶς ταπεινώσεις, τὰ
ἀρνητικὰ σχόλια καὶ τοὺς χλευα-
σμούς».

Ἀδέλφια μου, ἡ ἐλεημοσύνη θέλει
καὶ ἀπαιτεῖ θυσίες, θέλει καὶ ἀπαιτεῖ
ταπεινώσεις καὶ ἐξευτελισμούς, θέλει
καὶ ἀπαιτεῖ προσευχὴ καὶ ἐμπιστοσύνη
στὸ Δωρεοδότη Χριστό. Κι Ἐκεῖνος
ὄντας στὴ γῆ ταπεινώθηκε, ὑβρίσθηκε,
ραπίσθηκε, φραγγελώθηκε καὶ σταυ-
ρώθηκε ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους τοῦ σκό-
τους καὶ τῆς ἁμαρτίας! Καὶ ποιό τὸ
ἁμάρτημά Του; Ἡ ἀγάπη Του γιὰ τὸν
ἄνθρωπο! Ὄντας πλούσιος, πτώχευσε,
ἐλέησε καὶ στάθηκε δίπλα στὸν πονε-
μένο καὶ καταφρονημένο ἄνθρωπο.

Ἂν νοιώθουμε ὅτι εἴμαστε παιδιά
Του καὶ ἀδέλφια Του, οἰκεῖοι καὶ φίλοι
Του, ἂς ἀνοίξουμε τὸ πορτοφόλι τῆς
καρδιᾶς μας στὸ σημερινὸ Ἔρανο τῆς
Ἀγάπης, ὥστε ὁ πάσχων ἀδελφός μας
νὰ ἔχει καὶ αὐτὸς ἕνα χριστουγεννιά-
τικο τραπέζι ζεστὸ καὶ γεμάτο ἀπὸ
τὴν ἀγάπη τοῦ συνανθρώπου του.
Μὴν περιφρονήσετε οὔτε νὰ ταπεινώ-
σετε αὐτοὺς ποὺ θὰ χτυπήσουν τὴν
πόρτα σας! Ὁ Χριστὸς τὴ χτυπάει.
Αὐτὸς προσκαλεῖ, παρακαλεῖ ἀλλὰ
καὶ διαβεβαιώνει ὅτι: «Μακάριοι οἱ
ἐλεήμονες ὅτι αὐτοὶ ἐλεηθήσονται ...»

Εὔχομαι Εὐλογημένα Χριστού-
γεννα μὲ Χριστὸ στὶς καρδιές μας.

Εὐχέτης πρὸς Κύριον.

Ὁ Ἐπίσκοπος
καὶ Μητροπολίτης σας.

Συνέχεια στὴ σελ. �



Ἡφιλανθρωπία τοῦ
Θεοῦ εἶναι ἔκφρα-
ση τῆς ἄπειρης

ἀγάπης Του, ποὺ ποικιλοτρό-
πως καὶ ἀφειδῶς χαρίζεται πρὸς
τὸ µόνο λογικὸ ἐπὶ γῆς πλάσµα
Του, τὸν ἄνθρωπο. Τοῦτο τὸ
δεῖγµα τῆς θεϊκῆς παρεµβολῆς
ἦταν ἀναγκαῖο νὰ ἀποκαλυφθεῖ,

γιατὶ ἡ τάση καὶ ἡ συµπεριφορὰ
τῆς πάσχουσας φύσεως τοῦ
ἀνθρώπου, ἀφ᾽ ὅτου ἐξέπεσε ἀπὸ
τὸ «πρωτόκτιστον κάλλος» Του,
ἦταν στρεβλωµένη, ἀρρωστηµένη. 

«Ἦµεν γάρ ποτε καὶ ἡµεῖς
ἀνόητοι», γράφει ὁ ἀπόστολος
Παῦλος στὴν Πρὸς Τίτον Ἐπι-
στολή, «ἀπειθεῖς, πλανώµενοι,

δουλεύοντες ἐπιθυµίαις καὶ ἡδο-
ναῖς ποικίλαις, ἐν κακίᾳ καὶ
φθόνῳ διάγοντες, στυγητοί, µι-
σοῦντες ἀλλήλους» (Τίτ. 3,3).

Ὁ ἄνθρωπος ζοῦσε φυλακι-
σµένος µέσα στὸν ἀσφυκτικὸ
κλοιὸ τοῦ ἐγωκεντρισµοῦ καὶ δὲν
ἦταν σὲ θέση ν᾽ἀντιληφθεῖ τὸ τὶ
ἀληθινὰ ἔπρεπε νὰ βιώνει ἡ ψυχή
του γιὰ νὰ ζεῖ εὐτυχισµένος.
«Ὅτε δὲ ἡ χρηστότης καὶ ἡ φι-
λανθρωπία ἐπεφάνη τοῦ Σωτῆρος
ἡµῶν Θεοῦ…κατὰ τὸν αὐτοῦ
ἔλεον, ἔσωσεν ἡµᾶς» (Τίτ. 3,4-
5). Μέσα ἀπὸ τὴ φιλανθρωπία
τοῦ Θεοῦ ἀναδεικνύονται καὶ οἱ
ἄλλες ἰδιότητές Του, ὅπως τὸ
ἔλεός Του, ἡ εὐσπλαχνία Του,
«τά σπλάχνα τῶν οἰκτιρµῶν», ἡ
µακροθυµία Του, ἡ ἀγαθοσύνη
Του, ἡ ἐλεηµοσύνη Του, ποὺ
ἐκφράζουν, τόσο τὶς ποιότητες
πνευµατικῆς σχέσεως µὲ τὰ
κτιστὰ ὄντα Του, ὅσο καὶ τὶς
ἄκτιστες ἐνέργειές Του.

Ὁ Κύριος διδάσκει τοὺς µα-
θητές Του νὰ ἀγαποῦν ὁ ἕνας τὸν
ἄλλον, καθὼς  Ἐκεῖνος τοὺς
ἀγάπησε (Ἰω. 15,12). Ὁ Θεὸς
εἶναι τὸ πρότυπο καὶ τὸ δηµι-
ούργηµα πρέπει νὰ µιµεῖται τὸ
∆ηµιουργό Του. Σύµφωνα µὲ
τοὺς λόγους τοῦ Ἰησοῦ «ἐντολὴν
καινὴν δίδωµι ὑµῖν, ἵνα ἀγαπᾶτε
ἀλλήλους, καθὼς ἠγάπησα ὑµᾶς,
ἵνα καὶ ὑµεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλή-
λους.  Ἐν τούτῳ γνώσονται πάν-
τες ὅτι ἐµοὶ µαθηταὶ ἐστε, ἐὰν
ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις» (Ἰω.
13,34-35).

Τὸ κήρυγµα περὶ παγκοσµίας
ἀγάπης γίνεται τὸ σύνθηµα τῶν
µαθητῶν τοῦ Χριστοῦ καὶ ὁ θε-
µέλιος λίθος τῆς πρώτης Ἐκκλη-
σίας. ∆ὲν ἀποτελοῦσε ἁπλῶς
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Ἀρχιµ. ∆ωροθέου Χαρτοµατσίδη,
Πρωτοσυγκέλλου Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Σερβίων καὶ Κοζάνης

«Γίνεσθε οὖν οἰκτίρμονες…»«Γίνεσθε οὖν οἰκτίρμονες…»

«Γίνεσθε οὖν οἰκτίρµονες, καθὼς
καὶ ὁ Πατήρ µου οἰκτίρµων ἐστί».



µιὰ θεωρητικὴ ἀφηρηµένη ἔννοια,
ἀλλὰ µιὰ ἐφαρµοσµένη ἀρετή.
Ἡ χριστιανικὴ φιλανθρωπία
ἀγκάλιασε ὅλους τοὺς ἀνθρώ-
πους, ἀφοῦ ὁ ἄνθρωπος εἶναι τὸ
ὕψιστο δηµιούργηµα τοῦ Θεοῦ.
Ἡ διαφορὰ ἀνάµεσα στὸν ἀρχαῖο
ἑλληνορωµαϊκὸ κόσµο καὶ στὸ
χριστιανισµὸ ἦταν ὅτι ὁ πρῶτος
θεωροῦσε τὸν ἄνθρωπο βασικὰ
ὡς ἕνα κοινωνικὸ καὶ πολιτικὸ ὄν,
ἐνῶ ὁ δεύτερος ὡς εἰκόνα Θεοῦ,
ποὺ, ὅπως ὁ ἄσωτος υἱός, ἐπανα-
κλήθηκε στὸν οἶκο τοῦ Πατέρα
Του µέσω τῆς φιλανθρωπίας τοῦ
Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ὅλοι οἱ µεγάλοι Πατέρες
τῆς  Ἐκκλησίας µὲ τὰ κηρύγ-
µατά τους συνιστοῦσαν καὶ προ-
έτρεπαν τὴν ἐλεηµοσύνη καὶ τὴν
εὐποιΐα.  Ἡ φιλανθρωπία, ὅµως
δὲν εἶναι λόγος κενός, συγκινη-
σιακὴ ἁπλῶς κατάσταση, χωρὶς
ἐγκάρδια ἀνταπόκριση.  Ἡ πρα-
κτικὴ ἄσκηση τῆς φιλανθρωπίας,
«κατὰ µίµησιν Θεοῦ», ἀπαιτεῖ τὴν
ἔµπρακτη συµµετοχὴ τοῦ καθε-
νός µας γιὰ τὴν ἀνακούφιση τῶν
προβληµάτων τοῦ ἄλλου, ἀνά-
λογα µὲ τὸν πόνο τῆς ψυχῆς ἤ τοῦ
σώµατος «τῶν ἐν ἀνάγκαις» εὑρι-
σκοµένων συνανθρώπων µας. 

Συνήθως περιορίζουµε τὴν
ἀρετὴ τῆς φιλανθρωπίας στὴν
προσφορὰ χρηµάτων ἤ µόνον
ὑλικῶν ἀγαθῶν. «Μηδεὶς ὅµως»,
γράφει ὁ ἅγιος Γρηγόριος Νύσ-
σης, «ἐν µόναις ταῖς ὕλαις τὴν
ἀρετὴν θεωρείτω οὕτω γὰρ ἄν οὐ
πάντως εἴη κατόρθωµα τὸ
τοιοῦτον, πλὴν τοῦ δύναµίν τινα
πρὸς εὐποιΐαν ἔχοντος». 

Ἡ φιλανθρωπία καὶ ἡ ἐλεη-
µοσύνη πρὸς τοὺς ἀδελφούς µας
δὲν πρέπει νὰ ἑστιάζεται καὶ νὰ

ἀνταποκρίνετατι µόνο στὶς ὑλι-
κές ἀνάγκες γιατὶ ἔτσι ἴσως δὲν
θὰ ἦταν κατορθωτὴ ἀπὸ ὅλους.
«Οὐχὶ διὰ χρηµάτων µόνον ἐστὶ
ἐλεεῖν ἀλλὰ καὶ λόγου, κἄν
µηδὲν ἔχῃς, διὰ δακρύων», ση-
µειώνει χαρακτηριστικὰ ὁ ἅγιος
Ἰωάννης ὁ Χρυσόστοµος.

Ὁ σοφὸς Σειρὰχ αἰῶνες πρὶν
ἔχει καταγράψει ὅλες τὶς δια-
στάσεις τῆς φιλάνθρωπης διαθέ-
σεως καὶ προσφορᾶς τοῦ ἀνθρώ-
που, µιὰ καὶ οἱ θησαυροὶ ποὺ
βγαίνουν, ὄχι µόνο ἀπὸ τὸ πορ-
τοφόλι, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν καρδιὰ
τοῦ ἀνθρώπου ἔχουν σπουδαία
ἀξία καὶ ἀνταποκρίνονται στὶς
ἀνάγκες τοῦ ἀνωτέρου συστατι-
κοῦ τῶν συνανθρώπων µας, δηλ.
τῆς ψυχῆς των. «Κρείσσων λόγος
ἤ δόσις· οὐκ ἰδοὺ λόγος ὑπὲρ δόµα
ἀγαθόν;» (Σ.Σειράχ 18,16-17).

Ὁ λόγος τῆς ἀλήθειας τοῦ
Χριστοῦ, ποὺ ζωογονεῖ τὴν πίστη,
θεριεύει τὴν ἐλπίδα, ἐµπνέει τὴν
ἀγάπη καὶ τονώνει τὴν ὑποµονή,
εἶναι αὐτὸς ποὺ ἀνορθώνει τὸν πε-
σµένο, παρηγορεῖ τὸν πονεµένο,
καταπραΰνει τὸν ὀργισµένο,
ὁπλίζει τὸν πνευµατικὸ ἀγωνι-
στή, σὲ ὅλες τὶς µορφὲς φιλαν-
θρωπίας καὶ ἐλεηµοσύνης.

Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο καλλιερ-
γοῦµε µέσα µας ἕναν πλοῦτο
ἀρετῶν καὶ πιστευµάτων, ποὺ
στηρίζονται στὴν ἐπίγνωση «τῆς
πρὸς ἡµᾶς συµπαθείας» τοῦ Θεοῦ
καὶ τῆς φιλανθρωπίας Του. Μὲ
τὴν διάθεση τῆς φιλανθρωπικῆς
προσφορᾶς ὁ ἄνθρωπος ἀποδει-
κνύεται «εὐγνώµων πρὸς τὸν
Θεὸν» γιὰ τὴ µεγάλη καὶ ἔµπρα-
κτη  Ἐκείνου φιλανθρωπία πρὸς
Αὐτόν.

Ἄς µιµηθοῦµε τὸν Θεό, ποὺ
βρέχει ἐπὶ δικαίους καὶ ἁµαρ-
τωλούς, ἀνατέλλει γιὰ ὅλους τὸν
ἥλιο καὶ δείχνει τὸν πλοῦτο τῆς
χρηστότητός Του µὲ ὅλες του τὶς
ἐνέργειες. «Γενοῦ Θεός», µᾶς
προτρέπει ὅλους µὲ ἔµφαση ὁ
ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος,
«τὸ ἔλεος Θεοῦ µιµησάµενος καὶ
µίµησον Θεοῦ φιλανθρωπίαν καὶ
µὴ πρόῃ τὸν καιρὸν τῆς θεώσεως».
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«Οὐχὶ διὰ χρηµά�
των µόνον ἐστὶ ἐλεεῖν
ἀλλὰ καὶ λόγου, κἄν
µηδὲν ἔχῃς, διὰ δα�
κρύων»,



Ξ έρω ὅτι πολλοὶ ἀπὸ τοὺς
συγκεντρωμένους πάλι
θὰ μᾶς κατηγορήσουν,

ὅταν μιλοῦμε γι' αὐτά, καὶ θὰ
ποῦν «Μή, σὲ παρακαλῶ, μὴ γί-
νεσαι φορτικὸς καὶ βαρετὸς
στοὺς ἀκροατές· ἄφησέ το στὴ
συνείδηση τοῦ καθενός, ἄφησέ
το στὴν κρίση τῶν ἀκροατῶν·
ἔτσι τώρα μᾶς ντροπιάζεις, μᾶς
κάνεις νὰ κοκκινίζουμε!...».

Ἀλλ' ὄχι! Αὐτὰ τὰ λόγια δὲν
τὰ ἀνέχομαι! Γιατί οὔτε ὁ
Παῦλος ντρεπόταν νὰ ἐνοχλῆ
συνέχεια γιὰ τέτοια πράγματα
καὶ νὰ ζητᾶ σὰν ζητιάνος. Ἐὰν
ἔλεγα τοῦτο, δηλαδὴ δός μου,
φέρε γιὰ τὸ σπίτι μου, ἲσως νὰ
'ταν ντροπή. Ἂν καὶ οὔτε τότε
θὰ 'ταν ντροπή. «Οἱ γὰρ
τῷ θυσιαστηρίῳ», λέγει,
«προσεδρεύοντες, τῷ
θυσιαστηρὶῳ συμμερί-
ζονται» (Α' Κορ. 9,13).
Πλὴν ὅμως πιθανὸν νὰ
μὲ κατηγοροῦσε κάποιος,
ὅτι μιλῶ γιὰ τὸν ἑαυτὸ μου·
τώρα ὅμως παρακαλῶ γι'
αὐτοὺς ποὺ στεροῦνται, μᾶλλον
ὄχι γι' αὐτοὺς ποὺ στεροῦνται,
ἀλλὰ γιὰ σᾶς ποὺ δίνετε· γι'
αὐτὸ καὶ μιλῶ χωρὶς νὰ ντρέ-
πομαι.

Γιατί ποῦ εἶναι ἡ ντροπὴ σὰν
πῶ, δῶσε στὸν Κύριο ποῦ
πεινᾶ, ντύσε τον ποὺ γυρίζει
γυμνός, φιλοξένησέ τον ποῦ
εἶναι ξένος; Ὁ Δεσπότης σου

δὲν ντρέπεται μπροστὰ σ' ὅλη
τὴν οἰκουμένη νὰ λέγη «ἐπεί-
νασα καὶ οὐκ ἐδώκατέ μοι φα-
γεῖν» (Ματθ. 25,42), ὁ ἀνενδεής,
ἐκεῖνος ποὺ δὲν ἔχει ἀνάγκη
ἀπὸ τίποτε' καὶ ἐγὼ θὰ ντραπῶ
καὶ θὰ διστάσω; Σὲ παρακαλῶ,
μακριὰ τέτοια πράγματα! Τοῦ
διαβόλου εἶναι αὐτὴ ἡ ντροπή!

Δὲν θὰ ντραπῶ, λοιπόν.
Ἀντίθετα μάλιστα καὶ μὲ παρ-
ρησία θὰ πῶ· δῶστε σ' ὅσους
ἔχουν ἀνάγκη, καὶ θὰ φωνάζω
πιὸ δυνατὰ ἀπ' αὐτούς. Γιατί
ἐὰν κάποιος ἔχη στοιχεῖα καὶ
μπορῆ νὰ μᾶς κατηγορήση, ὅτι
αὐτὰ τὰ λέμε γιὰ νὰ σᾶς παρα-
σύρουμε πρὸς ὄφελός μας, καὶ

μὲ τὸ πρόσχημα τῶν φτωχῶν
κερδίζουμε ἐμεῖς, τότε

πράγματι αὐτὰ δὲν
εἶναι μονάχα ἄξια
ντροπῆς, ἀλλὰ καὶ μυ-
ρίων κεραυνῶν, καὶ

οὔτε ἀξίζει νὰ ζοῦν ὅσοι
κάνουν παρόμοια.

Ἀλλὰ ἐάν, μὲ τὴ χάρη τοῦ
Θεοῦ, καθόλου δὲν σᾶς ἐνο-
χλοῦμε γιὰ τὸν ἑαυτό μας καὶ
κηρύττουμε ἀδάπανο τὸ εὐαγ-
γέλιο, χωρὶς βέβαια νὰ κοπιά-
ζουμε ὅπως ὁ Παῦλος, ἀρκού-
μενοι πάντως στὰ δικά μας, μὲ
ὅλο τὸ θάρρος θὰ σᾶς λέγω,
δῶστε στοὺς φτωχούς· καὶ δὲν
θὰ σταματήσω νὰ τὸ λέγω, καὶ
ὅταν δὲν δίνετε θὰ σᾶς εἶμαι
σκληρὸς κατήγορος!
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Στὴ λαύρα τῶν Πυρ-
γίων διέμενε κάποιος
γέροντας.  Ἦταν τε-
λείως ἀκτήμονας καὶ
εἶχε τὸ χάρισμα τῆς
ἐλεημοσύνης. Κάποια
μέρα λοιπὸν ἦρθε κά-
ποιος φτωχὸς στὸ κελλί
του καὶ τοῦ ζητοῦσε
ἐλεημοσύνη.  Ὁ γέρον-
τας δὲν εἶχε παρὰ μόνο
ἕνα ψωμί, ποὺ τὸ
ἔβγαλε καὶ τὸ ἔδωσε στὸ
φτωχό.

Τοῦ λέγει ὁ φτωχός�
-Δὲν θέλω ψωμί

ἀλλὰ ροῦχο. 
Θέλοντας τότε ὁ γέ-

ροντας νὰ τὸν θεραπεύ-
σει τὸν ἔπιασε ἀπὸ τὸ
χέρι καὶ τὸν ὁδήγησε
μέσα στὸ κελλί του.  Ὁ
φτωχὸς ἐπειδὴ δὲ βρῆκε
τίποτε ἄλλο, παρὰ μόνο
τὸ ροῦχο ποὺ φοροῦσε ὁ
γέροντας, συγκινημένος
ἀπὸ τὴν ἀρετή του,
ἔλυσε τὸ σάκκο του καὶ
ἄδειασε ὅλα ὅσα εἶχε
στὴ μέση τοῦ κελλιοῦ,
λέγοντας: -Πάρε αὐτά,
καλόγηρε, καὶ ἐγώ ἀπὸ
ἀλλοῦ θὰ βολευτῶ.

AΠO TO
ΛEIMΩNAPIO

* Ἀπὸ τὴν ΜΓ' ὁµιλία του στὴν Α' πρὸς Κορινθίους" Ε.Π.Ε. 18Α, 720 ἑξ.

ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Δῶστε στοὺς φτωχούς*



Σ’ ὅλους, λοιπόν, τούς
φτωχούς καί σ’ ἐκεί-
νους πού γιά ὁποιον-

δήποτε λόγο κακοπαθοῦν, ὀφεί-
λουμε νά δείχνουμε εὐσπλαχνία,
σύμφωνα μέ τήν ἐντολή: «Νά με-
τέχετε στή χαρά ὅσων χαίρονται
καί στή λύπη ὅσων λυποῦνται»
(Ρώμ. 12:15). Καί ὀφείλουμε νά
προσφέρουμε στούς ἀνθρώπους,
ὡς ἄνθρωποι κι ἐμεῖς, τήν ἐκδή-
λωση τῆς καλοσύνης μας, ὅταν τή
χρειάζονται, χτυπημένοι ἀπό κά-
ποια συμφορά, λ.χ. χηρεία ἤ
ὀρφάνια ἤ ξενιτιά ἤ σκληρά ἀφεν-
τικά ἤ ἄδικους ἄρχοντες ἤ ἄσπλα-
χνους φοροεισπράκτορες ἤ φονι-
κούς ληστές ἤ ἄπληστους κλέφτες
ἤ δήμευση περιουσίας ἤ ναυάγιο.
Ὅλοι εἶναι ἀξιολύπητοι. Ὅλοι
βλέπουν τά χέρια μας, ὅπως
ἐμεῖς βλέπουμε τά χέρια τοῦ
Θεοῦ.

Τί θά κάνουμε, λοιπόν, ἐμεῖς
πού ἔχουμε τιμηθεῖ μέ τό μεγά-
λο ὄνομα ‘’χριστιανοί’’ καί ἀπο-
τελοῦμε τόν διαλεχτό καί ξεχω-
ριστό λαό, ὁ ὁποῖος ὀφείλει νά κα-
ταγίνεται σέ καλά καί σωτήρια
ἔργα; Τί θά κάνουμε ἐμεῖς οἱ μα-
θητές τοῦ πράου καί  φιλάνθρω-
που Ἰησοῦ, ποὺ σήκωσε τίς ἁμαρ-
τίες μας, ταπεινώθηκε, παίρνον-
τας τήν ἀνθρώπινη φύση μας, κι
ἔγινε φτωχός, γιά νά γίνουμε
ἐμεῖς πλούσιοι μέ τή θεότητα; Τί
θά κάνουμε, ἔχοντας μπροστά μας
ἕνα τόσο μεγάλο ὑπόδειγμα
εὐσπλαχνίας καί συμπάθειας; Θά
παραβλέψουμε τούς συνανθρώ-
πους μας; Θά τούς περιφρονή-
σουμε; Θά τούς ἐγκαταλείψουμε;
Κάθε ἄλλο, ἀδελφοί μου. Αὐτά
δέν ταιριάζουν σ’ ἐμᾶς, τούς
θρεμμένους ἀπό τό Χριστό, τόν
καλό ποιμένα, πού φέρνει πίσω τό

πλανεμένο πρόβατο καί ψάχνει νά
βρεῖ τό χαμένο καί στηρίζει τό
ἀσθενικό. Μά δέν ταιριάζουν
οὔτε στήν ἀνθρώπινη φύση μας,
πού ἐπιβάλλει τή συμπάθεια,
ἀφοῦ ἀπό τήν ἴδια τῆς τήν ἀδυ-
ναμία ἔμαθε τήν εὐσέβεια καί τή
φιλανθρωπία.

Γιατί, μολαταῦτα, δέν
βοηθᾶμε τούς συνανθρώπους
μας, ὅσο εἶναι ἀκόμα καιρός;
Γιατί ἐμεῖς ζοῦμε μέσα στήν
ἀπόλαυση, ἐνῶ οἱ ἀδελφοί μας
μέσα στή δυστυχία; Ποτέ νά μήν
πλουτίσω, ἄν αὐτοί στεροῦνται!
Ποτέ νά μήν ἔχω ὑγεία, ἄν δέν
βάλω βάλσαμο στίς πληγές τους!
Ποτέ νά μή χορτάσω, ποτέ νά
μήν ντυθῶ, ποτέ νά μήν ἡσυχάσω
μέσα σέ σπίτι, ἄν δέν τούς δώσω
ψωμί καί ροῦχα, ὅσα μπορῶ, κι
ἄν δέν τούς ξεκουράσω μέσα στό
σπίτι μου.

Ἄς τ’ ἀναθέσουμε ὅλα στό
Χριστό, γιά νά τόν ἀκολουθή-
σουμε ἀληθινά, σηκώνοντας τό
σταυρό Του, γιά ν’ ἀνεβοῦμε
στόν ἐπουράνιο κόσμο ἀνάλαφρα
καί ἄνετα, χωρίς τίποτα νά μᾶς
τραβάει πρός τά κάτω, καί γιά νά
κερδίσουμε στή θέση ὅλων αὐτῶν
τό Χριστό, ἀνεβασμένοι χάρη
στήν ταπείνωσή μας καί πλουτι-
σμένοι χάρη στή φτώχειά μας. Ή,
τουλάχιστον, ἄς μοιραστοῦμε μέ
τό Χριστό τά ὑπάρχοντά μας, γιά
ν’ ἁγιαστοῦν κάπως μέ τή σωστή
κατοχή τους καί τήν προσφορά
μεριδίου τους στούς φτωχούς.

Δέν θά συνέλθουμε, ἔστω καί
ἀργά; Δέν θά νικήσουμε τήν ἀναι-
σθησία μας, γιά νά μήν πῶ τήν
τσιγκουνιά μας; Δέν θά σκε-
φτοῦμε ὡς ἄνθρωποι; Δέν θά βά-
λουμε νοερά στή θέση τῶν ξένων
συμφορῶν τίς πιθανές δικές μας;

Γιατί, στ’ ἀλήθεια, τίποτε ἀπό
τ’ ἀνθρώπινα δέν εἶναι βέβαιο, τί-
ποτε δέν εἶναι σταθερό, τίποτε δέν
εἶναι ἀνεξάρτητο ἀπό ἄλλους
παράγοντες, τίποτε δέν στηρίζε-
ται σέ ἀμετάβλητες προϋποθέσεις.
Ἡ ζωή μας γυρίζει σέ κύκλο, ἕναν
κύκλο πού φέρνει πολλές μετα-
βολές, συχνά μέσα σέ μία μέρα,
κάποτε καί μέσα σέ μίαν ὥρα. Πιό
σίγουρο εἶναι νά ἐμπιστεύεται κα-
νείς τόν ἄνεμο, πού κινεῖται ἀκα-
τάπαυστα, πιό σίγουρο εἶναι νά
ἐμπιστεύεται τή γραμμή, πού
ἀφήνει πάνω στά νερά ἕνα πον-
τοπόρο πλοῖο, πιό σίγουρο εἶναι
νά ἐμπιστεύεται τ’ ἀπατηλά ὄνει-
ρα μίας νύχτας, πού ἡ ἀπόλαυσή
τους κρατάει τόσο λίγο, πιό σί-
γουρο εἶναι νά ἐμπιστεύεται ὅσα
χαράζουν τά παιδιά πάνω στήν
ἄμμο, ὅταν παίζουν, παρά τήν
ἀνθρώπινη εὐτυχία.

Εἶναι, λοιπόν, συνετοί ἐκεῖνοι,
πού, μήν ἔχοντας ἐμπιστοσύνη
στά τωρινά, φροντίζουν νά ἐξα-
σφαλιστοῦν γιά τό μέλλον. Ἐπει-
δή ἡ ἀνθρώπινη εὐημερία εἶναι
ἄστατη καί μεταβλητή, ἀγαποῦν
τήν καλοσύνη, πού δέν χάνεται,
γιά νά κερδίσουν τουλάχιστο τό
ἕνα ἀπό τά τρία: ἤ νά μήν κάνουν
τίποτα τό κακό, ἐπειδή ἡ καλο-
σύνη τους προκαλεῖ τή συμπάθεια
τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος πολλές φορές
εὐεργετεῖ στόν οὐρανό τούς εὐσε-
βεῖς γιά τίς ἐπίγειες ἀγαθοεργίες
τους· ἤ νά ἔχουν θάρρος ἐνώπιον
τοῦ Θεοῦ, ἐπειδή κακοπάθησαν
ὄχι γιά κάποια κακία, ἀλλά γιά
κάποιον ἄλλο σκοπό· ἤ, τέλος,
ὄντας φιλάνθρωποι, νά ἀπαιτοῦν
ἀπό τό Θεό σάν ὀφειλόμενη τή φι-
λανθρωπία, τήν ὁποία ἔδειξαν
πρῶτα ἐκεῖνοι στούς φτωχούς,
ἐνεργώντας ἔξυπνα.
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Τὸ ἐρώτημα ποὺ κυριαρχεῖ
σήμερα εἶναι, τὶ εἴδους
κοινωνία ἐπιθυμοῦμε; τὶ

λογῆς ὅραμα πηδαλιουχεῖ τὴ ζωή
μας; Αὐτὸ τὸ ἐρώτημα παραμένει
κεντρικὸ, εἴτε ζοῦμε νύχτες λιμοῦ,
εἴτε ἡμέρες χρηματιστηριακοῦ
παραδείσου. Παραμένει κεντρικὸ,
ἀκόμα κι ἄν φαίνεται δυσνόητο
στὸν χορτασμένο, στὸν ἄκοπα
σπουδαγμένο, στὸν ἀθυσίαστα
σπιτωμένο. 

Ἡ κοινωνικὴ συνείδηση τῆς
Ἐκκλησίας δὲν εἶναι ἕνας πλα-
δαρὸς σωρὸς ἀλλὰ κορμὶ σφρι-
γηλό. Οἱ μαρτυρίες τῶν ἐκκλη-
σιαστικῶν πατέρων καὶ συγγρα-
φέων δὲν εἶναι κείμενα οὐρανο-
κατέβατα, οὔτε συνταγολόγια,
οὔτε πολὺ περισσότερο ὑπαινιγ-
μοὶ γιὰ ἐπιστροφὴ σὲ προηγού-
μενες ἐποχές. Ἀντίθετα οἱ πατέρες,
οἱ αὐθεντικὲς αὐτὲς χριστιανικὲς
παρουσίες, ζοῦν τὴν ἑκάστοτε
ἐποχή τους, βιώνουν τὶς ὀδύνες
της, κρίνουν τὶς ἀποστασίες της
καὶ κομίζουν μιὰ ἀλλιώτικη νοη-
ματοδότηση τοῦ ἀνθρώπινου
βίου.

Ἡ  Ἐκκλησία τοοποθετεῖται
πάντοτε μὲ τὴν πλευρὰ τῶν θυ-
μάτων, πιστεύει ὅτι ἡ κοινωνικὴ
ἀδικία ἀντιστρατεύεται τὸ θέλη-
μα τοῦ Θεοῦ, ὁραματίζεται ἕνα
μελλοντικὸ κόσμο δικαιοσύνης.
Κατὰ πόσο βέβαια ἀποδέχονται
τὴ φιλοσοφία αὐτὴ ὅσοι δηλώ-
νουν θρησκευόμενοι καὶ , ἀντί-
στοιχα, κατὰ πόσο γνωρίζουν
τὴν ὕπαρξη τέτοιας σκέψης στοὺς
κόλπους τῆς  Ἐκκλησίας ὅσοι

δηλώνουν μὴ χριστιανοί, εἶναι
ἐρωτήματα, στὰ ὁποῖα ἡ ἀπάν-
τηση μᾶλλον δὲ μπορεῖ νὰ εἶναι
αἰσιόδοξη.  Ἡ ὑποβάθμιση ἤ κα-
λύτερα ἡ στρέβλωση τοῦ χρι-
στιανισμοῦ σὲ ἕνα ἀνώδυνο σύ-
στημα ἠθικιστικοῦ, ἀτομοκεντρι-
κοῦ καὶ ἐφησυχαστικοῦ καθω-
σπρεπισμοῦ ἀποτελεῖ μέσα στὴν
ἱστορία ἕνα ἀδιάκοπο πειρασμό.

Ὁ ἄνθρωπος, ἀποδεχόμενος
τὴ χριστιανικὴ πίστη, ἀναλαμβά-
νει προσωπικὰ τὸ χρέος νὰ δια-
κρίνει τὸ κακὸ μέσα στὴ ζωὴ καὶ
νὰ ἀντιτίθεται σ᾽ αὐτὸ· μὲ ἄλλα
λόγια, ἡ ἀποδοχὴ τῆς ἀγάπης ὡς
ὕψιστου κριτηρίου δὲ σημαίνει
ἀφασία, παθητικότητα, ἀνοχή,

ἀλλὰ ἀπόρριψη τοῦ ἀτομοκεν-
τρισμοῦ, τῆς ἀδικίας, τῆς ἐξουθέ-
νωσης τοῦ ἄλλου.

Ἡ τοπικὴ  Ἐκκλησία καθ᾽ ὅλη
τὴ διάρκεια τοῦ ἔτους ποὺ δια-
νύουμε καὶ ποὺ τώρα βρίσκεται
στὴ δύση του, κάλεσε πολλὲς
φορὲς τὰ μέλη της νὰ ἀντιστα-
θοῦν σ᾽ αὐτὴ τὴν ἀδικία καὶ τὴν
ἐξουθένωση τῶν συνανθρώπων
τους. Καὶ πάντοτε ἁπλόχερα οἱ
πιστοὶ ἐνίσχυσαν τὸ Γενικὸ Φι-
λόπτωχο Ταμεῖο τῆς Μητρόπο-
λής μας, ὥστε αὐτὸ νὰ μπορέσει
μὲ τὴ σειρά του νὰ ἀνταποκριθεῖ
στὶς ἀνάγκες τῶν χειμαζομένων
ἀδελφῶν.

Οἱ πιὸ συνήθεις περιπτώσεις
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Ἡ  Ἱερὰ Μητρόπολη Σερβίων καὶ Κοζάνης κοντὰ στοὺς πυρροπα-
θεῖς τῆς Πελοποννήσου. Τὸ φορτηγὸ γιὰ τὴ μεταφορὰ τῆς βοηθείας, τὸ
ὁποῖο διέθεσε ἡ ἑταιρεία ΜΚΜ Δόμηση, ὁδήγησε ὁ Ὑπεύθυνος τοῦ Γε-
νικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου π. Νικόλαος Βαχτσεβάνος, συνοδευόμενος
ἀπὸ τὸν Πρωτοσύγκελλο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀρχιμ. Δωρόθεο
Χαρτοματσίδη καὶ τὸν π. Στέφανο Γκριτζέλη.



στὶς ὁποῖες ἀνταποκρίνεται τὸ Γε-
νικὸ Φιλόπτωχο Ταμεῖο μας εἶναι
οἱ ἑξῆς:

• Ἄπορες ἤ μὲ ἐλάχιστο ἐτήσιο
εἰσόδημα οἰκογένειες.

• Οἰκογένειες ποὺ βρίσκονται στὸ
χεῖλος τῆς οἰκονομικῆς κατα-
στροφῆς.

• Φοιτητὲς καὶ σπουδαστές.

• Ναρκομανεῖς (χωρὶς ἠθικὴ συμ-
παράσταση σὲ συνεργασία μὲ
εἰδικοὺς).

• Φυλακισμένοι (ἐντόπιοι ὡς ἐπὶ
τὸ πλεῖστον).

• Ἀσθενεῖς (παροχὴ χρηματικῆς
καὶ ἰατροφαρμακευτικῆς βοή-
θειας).

• Κέντρα κοινωνικῆς μέριμνας.

Ἐπιπλέον κάθε μήνα παρέ-
χονται εἴδη πρώτης ἀνάγκης καὶ
τρόφιμα σὲ 40 οἰκογένειες. Κατὰ
δὲ τὶς ἑορτὲς τῶν Χριστουγέννων
καὶ τοῦ Πάσχα ἡ δραστηριότητα
αὐτή, ἐμπλουτισμένη μὲ ὅσα ἀπαι-
τοῦν οἱ ἅγιες αὐτὲς ἡμέρες, ἐπε-
κτείνεται σὲ περισσότερες οἰκο-
γένειες.

Τὰ χρήματα ποὺ δαπανῶνται
γιὰ ὅλες τὶς προαναφερθεῖσες
ἐνέργειες ἀλλὰ καὶ γιὰ τὶς ἔκτα-
κτες, οἱ ὁποῖες εἶναι καὶ οἱ δυ-
σκολότερες καὶ οἱ πιὸ δαπανηρές,
προέρχονται ἀπὸ τὸν ἐτήσιο
Ἔρανο τῆς  Ἀγάπης ποὺ διενερ-
γεῖται κάθε Δεκέμβριο, ἀπὸ ἔκτα-
κτες δισκοφορίες, ποὺ διενερ-
γοῦνται στοὺς  Ἱεροὺς Ναούς
τῆς Μητροπόλεώς μας, ἀπὸ δω-
ρεὲς ἁπλῶν ἀνθρώπων, ποὺ προ-
σφέρουν εἴτε ἀπὸ ἀγάπη πρὸς
τὸν πλησίον εἴτε εἰς μνήμην προ-
σφιλῶν τους προσώπων ἀντὶ στε-
φάνων, ἀπὸ ἐλεύθερους ἐπαγ-
γελματίες, καθὼς καὶ ἀπὸ βιοτε-
χνίες, ἐργοστάσια, ὀργανισμοὺς
καὶ ἑταιρείες.

Δὲν πρέπει νὰ λησμονηθεῖ ὅτι
ἕνα μεγάλο ποσοστὸ τῶν χρημά-
των προέρχεται ἀπὸ τὶς παρα-
στάσεις τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποι-
μενάρχου μας σὲ μυστήρια (γά-
μους, βαπτίσεις, κηδεῖες, μνημό-
συνα, ἁγιασμοὺς ἐγκαινίων),
καθὼς καὶ ἀπὸ τὸ Μπλιούρειο
Ἐκκλησιαστικὸ  Ἵδρυμα. 

Κατὰ τὸ τρέχον ἔτος, 2007, τὸ
Γενικὸ Φιλόπτωχο Ταμεῖο μας
ξεκίνησε μὲ κεφάλαιο 56.041, 95 €
(ἐκ μεταφορᾶς ἀπὸ τὸ 2006). Στὴ
διάρκεια τοῦ ἔτους καὶ μέχρι τὴν
ἡμέρα ἐκτύπωσης τοῦ ἀνὰ χεῖρας
φύλλου, (συνεπῶς μὴ συμπερι-
λαμβανομένου τοῦ  Ἐράνου Ἀγά-
πης 2007), τὰ ἔσοδα ἀνῆλθαν
στὸ ποσὸ τῶν 19.630 € καὶ τὰ ἔξο-
δα (γιὰ ἔργα φιλανθρωπίας) στὸ
ποσὸ τῶν 68.871,95 €, μὴ συμπε-
ριλαμβανομένου τοῦ ποσοῦ που
θὰ δαπανηθεῖ γιὰ τοὺς ἐν ἀνάγ-
καις ἀδελφούς μας τὸ μήνα Δε-
κέμβριο καὶ τὶς ἑορτὲς τῶν Χρι-
στουγέννων.

Ἰδιαιτέρως τὸ 2007 δαπανή-
θηκε ἕνα ἐπιπλέον ποσὸ γιὰ τοὺς
ἀδελφούς μας στὴν Εὔβοια καὶ
στὴν Πελοπόννησο, ποὺ δοκι-
μάστηκαν ἀπὸ τὶς πυρκαγιὲς
κατὰ τὸ περασμένο θέρος. Τὸ
ποσὸ αὐτὸ, ἀνερχόμενο σὲ
33.330 €, προῆλθε ἀπὸ τὶς ἑξῆς
εἰσφορὲς:

Ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο Μη-
τροπολίτη μας κ. Παῦλο 1.000 €.

Ἀπὸ τὸ Ταμεῖο Ἀλληλοβοη-
θείας τῶν κληρικῶν τῆς Μητρο-
πόλεώς μας 5.000 €.

Ἀπὸ τὸυς  Ἱερεῖς τῆς Μητρο-
πόλεώς μας 8.900 €.

Ἀπὸ  Ἱεροὺς Ναοὺς τῆς Μη-
τροπόλεώς μας 4.380 €.

Ἀπὸ ἰδιῶτες 1.050 €.
Ἀπὸ δισκοφορίες 13.000 €.
Τὸ ποσὸ αὐτὸ κατανεμήθηκε

ὡς ἑξῆς:

4.000 € στὴν  Ἱερὰ Σύνοδο τῆς
Ἐκκλησίας τῆς  Ἑλλάδος, κατό-
πιν  Ἐγκυκλίου Σημειώματός της
γιὰ τοὺς πυρροπαθεῖς.

20.330 € στὴν  Ἱερὰ Μητρό-
πολη Τριφυλίας καὶ  Ὀλυμπίας.

3.000 € στὴν  Ἱερὰ Μητρόπο-
λη Μονεμβασίας καὶ Σπάρτης.

3.000 € στὴν  Ἱερὰ Μητρόπο-
λη Μεσσηνίας καὶ 

3.000 € στὴν  Ἱερὰ Μητρόπο-
λη Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας.

Ἐκτὸς ὅμως ἀπὸ χρήματα
συγκεντρώθηκαν τρόφιμα (ζυμα-
ρικά, ὄσπρια, γάλα, νερό, ἀλεύρι,
κονσέρβες) καὶ εἴδη καθαριότητος
(χαρτί, σαπούνι, ἀπορρυπαντι-
κά), τὰ ὁποῖα μεταφέρθηκαν στὴν
Ἱερὰ Μητρόπολη Τριφυλίας καὶ
Ὀλυμπίας μὲ φορτηγὸ αὐτοκίνη-
το, ποὺ διατέθηκε ἀπὸ τὴν ἑται-
ρεία Μ.Κ.Μ. ΔΟΜΗΣΗ.

Ἐπίσης ἀπὸ τὶς ἐνορίες Ροδί-
τη καὶ Λευκάρων συγκεντρώθη-
καν χρήματα μὲ τὰ ὁποῖα ἀγο-
ράστηκαν 20 τόνοι καλαμπόκι,
ποὺ μεταφέρθηκαν μὲ ἰδιωτικὸ
φορτηγὸ αὐτοκίνητο στὴν  Ἱερὰ
Μητρόπολη Καλαβρύτων καὶ
Αἰγιαλείας.

Αἰσθανόμαστε τὴν ἀνάγκη νὰ
εὐχαριστήσουμε θερμὰ ὅλους ἐκεί-
νους ποὺ βρίσκονται καὶ στέκον-
ται δίπλα μας μὲ πολλοὺς καὶ
διάφορους τρόπους, ὥστε νὰ δώ-
σουμε λύσεις στὰ προβλήματα
τῶν συνανθρώπων μας καὶ νὰ
ἀπαλύνουμε, ὅσο εἶναι δυνατὸ,
τὸν πόνο τους.

Κατόπιν ὅλων αὐτῶν εἶναι
ἀναντίρρητο γεγονὸς ὅτι ἡ
Ἐκκλησία, τὸ σῶμα τοῦ ζῶντος
Χριστοῦ, ὅποτε τάσσεται στὸ
πλευρὸ τῶν θυμάτων καὶ μπο-
λιάζει τὴν ἱστορία μὲ δικαιοσύνη,
ἀλληλεγγύη καὶ ἐλευθερία, προ-
ξενεῖ ρωγμὲς στὶς ταφόπλακες
τῆς κοινωνίας γιὰ νὰ περάσει στὸ
σήμερα τὸ φῶς τῶν  Ἐσχάτων.
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«Μανθανέτωσαν καὶ οἱ ἡμέτε-
ροι καλῶν ἔργων προΐστασθαι εἰς
τὰς ἀναγκαίας χρείας, ἵνα μὴ
ὦσιν ἄκαρποι», νὰ μαθαίνουν
καὶ οἱ δικοί μας νὰ μὴν εἶναι
ἄκαρποι, ἀλλὰ νὰ πρωτοστα-
τοῦν σὲ καλὰ ἔργα, ἐκεῖνα ποὺ
ἐξυπηρετοῦν πραγματικὲς ἀνάγ-
κες τῶν πιστῶν. Τὰ ἔργα εἶναι ὁ
καρπὸς τῆς πίστεως κι  ἐκεῖνοι
ποὺ πραγματικὰ πιστεύουν δὲν
μποροῦν νὰ εἶναι ἄκαρποι. Ἡ
πίστη τους πρέπει νὰ εἶναι
ἔγκαρπη, νὰ ἔχει ἔργα «καλὰ καὶ
ὠφέλιμα»· καλὰ ὡς πρὸς τὴν
προέλευσή τους καὶ ὠφέλιμα ὡς
πρὸς τὴ χρησιμότητά τους.

Τὰ καλὰ ἔργα εἶναι καρπὸς
τῆς πίστεως. Χωρὶς πίστη καλὰ
ἔργα δὲν ὑπάρχουν. Ὑπάρχουν
ἔργα ποὺ κάνουν ἐντύπωση, ποὺ
τὰ βλέπουν οἱ ἄνθρωποι καὶ
θαυμάζουν, μὰ καλὰ ἔργα δὲν
εἶναι. Κι ὅταν ἐξωτερικὰ φαίνον-
ται γιὰ καλὰ ἔργα, γιὰ ἔργα φι-
λανθρωπικὰ ἤ κοινωνικὰ ἤ καὶ
τὰ λεγόμενα πνευματικά, καὶ
τότε δὲν εἶναι καλὰ ἔργα. Φαί-
νονται, ἀλλὰ δὲν εἶναι. Τοὺς λεί-
πει ἡ ρίζα, ἐκεῖνο ποὺ πάντα
εἶναι ἡ αἰτία τοῦ καλοῦ. Τοὺς λεί-
πει ἡ πίστη. Ὁ  Ἀπόστολος τὸ
λέει καθαρά· «πᾶν ὅ οὐκ ἐκ πί-
στεως ἁμαρτία ἐστιν», κάθε τι
ποὺ γίνεται καὶ δὲν βγαίνει ἀπὸ
τὴν πίστη εἶναι ἁμαρτία. Κι ἕνας
ἀπὸ τοὺς μεγάλους Πατέρες τῆς
Ἐκκλησίας ὅλα αὐτὰ τὰ δῆθεν
καλὰ ἔργα, ποὺ προβάλλονται
μὲ τὸ ὄνομα τῆς καλωσύνης καὶ
μὲ τὸ ἔνδυμα τῆς ἀρετῆς, τὰ ὀνο-
μάζει «λαμπρὲς κακίες». 

Ἡ πίστη, ὅταν ὑπάρχει, σὰν

ἕνα μεγάλο πνευματικὸ κεφά-
λαιο μέσα στὸν ἄν θρωπο, σὰν
μιὰ δύναμη, ἡ μεγαλύτερη δύ-
ναμη ποὺ ὑ πάρχει στὸ κόσμο,
δὲν μπορεῖ  νὰ μένει νεκρή.
Ἀλλιῶς δὲν εἶναι πίστη· εἶναι φι-
λολογία γιὰ τὴν πίστη, συζήτηση

γιὰ τὴ θρησκεία καὶ τὴν ἠθική,
θόρυβος γιὰ τὴ λεγόμενη κοινω-
νικὴ πρόνοια, κι ἄλλα τέτοια
πολλά, μὲ τὰ ὁποῖα ἀσχολοῦνται
πολλοί, ποὺ ἔχουν καθὼς γράφει
ὁ  Ἀπόστολος «μόρφωσιν εὐσε-
βείας», μὰ δὲν ἔχουν τὴ δύναμη
τῆς εὐσέβειας. Ἡ πίστη γεννᾶ
στὸν ἄνθρωπο ρωμαλεότητα
φρονήματος, κι αὐτὴ ἡ ρωμαλεό-
τητα δὲν εἶναι ἐπαναστατικό-
τητα καὶ ἀνυποταξία ἀλλὰ
ὑπακοή, σεβασμός, ἐργατικό-
τητα καὶ πρὶν ἀπ᾽ ὅλα καὶ πάνω
ἀπ᾽ ὅλα ἀγάπη· ἀγάπη πρὸς
τοὺς ἀνθρώπους καὶ εἰλικρινὲς
καὶ τίμιο ἐνδιαφέρον πρὸς τὰ ζη-
τήματα τῆς  Ἐκκλησίας. Στὴν
ἀγάπη συμπεριλαμβάνονται ὅλοι
οἱ καρποὶ τῆς πίστεως, ὅλη ἡ
δραστηριότητα τῶν πιστῶν· στὴν

ἀγάπη, ποὺ δὲν εἶναι λόγος,
ἀλλὰ ἔργο, καθὼς γράφει ὁ
Εὐαγγελιστὴς· «Μὴ ἀγαπῶμεν
λόγῳ μηδὲ γλώσσῃ, ἀλλὰ ἐν ἔργῳ
καὶ ἀληθείᾳ», νὰ μὴν περιορί-
ζουμε τὴν ἀγάπη στὰ λόγια καὶ
στὴ γλώσσα, ἀλλὰ νὰ ἀγαποῦμε
ἔμπρακτα καὶ ἀληθινά.

Ἀλλὰ τὰ ἔργα τῆς πίστεως δὲν
εἶναι μόνο καλά, ἀλλὰ καὶ ὠφέ-
λιμα. Δὲν εἶναι μάταια τὰ καλὰ
ἔργα καὶ δὲν εἶναι ἄχρηστος ὁ
καρπὸς τῆς πίστεως.  Ὁ  Ἀπό-
στολος εἶπε ὅτι ὄχι μόνο δὲν πρέ-
πει νὰ εἶναι ἄκαρποι οἱ
«πεπιστευκότες τῷ Θεῷ», ἀλλὰ
καὶ ὅτι οἱ καρποὶ τῆς πίστεως
πρέπει νὰ ὑπηρετοῦν «εἰς τὰς
ἀναγκαίας χρείας». Τὰ καλὰ
ἔργα εἶναι ἅγια στὴν προέλεσή
τους καὶ ὅσια στοὺς σκοπούς
των, δηλαδὴ προέρχονται ἀπὸ τὸ
Θεὸ καὶ ὑπηρετοῦν τοὺς ἀνθρώ-
πους.  Ὁ  Ἱησοῦς Χριστὸς στὰ
Εὐαγγέλια λέει γιὰ ἔργα, ποὺ γί-
νονται πρὸς τὸ «θεαθῆναι τοῖς
ἀνθρώποις», γιὰ νὰ φανοῦν
στοὺς ἀνθρώπους ἐκεῖνοι ποὺ τὰ
κάνουν. Ἀλλὰ πολλοὶ ἄνθρωποι
δὲν κάνουν ὅ,τι κάνουν μόνο γιὰ
ἐπίδειξη, ἀλλὰ καὶ γιὰ αὐτοϊκα-
νοποίηση, γιὰ προσωπική τους
δηλαδὴ εὐχαρίστηση καὶ ὑπερη-
φάνεια πὼς τάχα κάνουν καλὰ
ἔργα. Γι᾽ αὐτοὺς λέει ἡ θεία
Γραφὴ ὅτι «εὐφραίνονται ἐν τοῖς
ἔργοις τῶν χειρῶν αὐτῶν», εἶναι
γεμάτοι μέσα τους ἱκανοποίηση
μὲ ὅσα κάνουν. 

Τὰ καλὰ ἔργα ἔχουν ἕναν
προσεχῆ, δηλαδὴ ἕναν κοντινὸ
σκοπό, κι αὐτὸς εἶναι νὰ ἐξυπη-
ρετηθοῦν οἱ ἄνθρωποι, νὰ θερα-
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* Ἐπισκόπου Διονυσίου Λ. Ψαριανοῦ, Λόγος Οἰκοδομῆς 1981, Κοζάνη.

† Ἐπισκόπου Διονυσίου Λ. Ψαριανοῦ

«οὕτω λαµψάτω
τὸ φῶς ὑµῶν ἔµπρο-
σθεν τῶν ἀνθρώπων,
ὅπως ἴδωσιν ὑµῶν τὰ
καλὰ ἔργα καὶ δοξά-
σωσι τὸν πατέρα
ὑµῶν τὸν ἐν τοῖς
οὐρανοῖς»

«Καλῶν ἔργων προΐστασθαι»*«Καλῶν ἔργων προΐστασθαι»*



πευθοῦν πραγματικὲς ἀνάγκες
τῶν ἀνθρώπων.  Ὑπάρχει ὅμως
κι ἕνας ἀπώτερος, ἕνας δηλαδὴ
πιὸ μακρινὸς σκοπὸς τῶν καλῶν
ἔργων, κι αὐτὸς εἶναι ἡ δόξα τοῦ
Θεοῦ. Τὸ λέει   ὁ Κύριος στὰ ἱερὰ
Εὐαγγέλια μὲ αὐτὰ τὰ λόγια·
«οὕτω λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν
ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως
ἴδωσιν ὑμῶν τὰ καλὰ ἔργα καὶ
δοξάσωσι τὸν πατέρα ὑμῶν τὸν
ἐν τοῖς οὐρανοῖς»· ἔτσι σὰν τὸ
φῶς νὰ λάμψει ἡ ἁγιωσύνη σας
μπροστὰ στοὺς ἀνθρώπους, γιὰ
νὰ δοῦν τὰ καλά σας ἔργα καὶ νὰ
δοξάσουν τὸν οὐράνιο πατέρα
σας.  Ὅλα ἀπὸ τοὺς πιστοὺς γί-
νονται γιὰ τὴ δόξα τοῦ Θεοῦ.
Ἀπὸ τὸ Θεὸ ξεκινάει κάθε καλὸ
στὸν ἄνθρωπο καὶ στὸ Θεὸ ξα-
ναγυρίζει κάθε ἔπαινος καὶ κάθε
δόξα γιὰ ὅ,τι καλὸ γίνεται στὴ
γῆ. Γι᾽ αὐτὸ στὸ τέλος τῆς θείας
Λειτουργίας ὁ ἱερέας ὁμολογεῖ
ὅτι «πᾶσα δόσις ἀγαθὴ καὶ πᾶν
δώρημα τέλειον ἄνωθεν ἐστι...».
Καὶ γι᾽ αὐτὸ δοξάζει τὸ Θεὸ μὲ
αὐτὰ τὰ λόγια· «καὶ σοὶ τὴν
δόξαν καὶ εὐχαριστίαν καὶ προ-
σκύνησιν ἀναπέμπομεν...». Ἕνα
λοιπὸν σημάδι, ποὺ μᾶς δείχνει
πὼς τὰ ἔργα μας εἶναι πραγμα-
τικὰ καλὰ ἔργα, εἶναι ὅταν μπο-
ροῦμε νὰ βεβαιώσουμε πὼς
γίνονται γιὰ τὴ δόξα τοῦ Θεοῦ.

Ὑπάρχει ἕνας πρακτικὸς τρό-
πος γιὰ νὰ βεβαιώσουμε αὐτὸ τὸ
πρᾶγμα. Μᾶς τὸ λέει ἡ θεία

Γραφὴ καὶ μᾶς τὸν διδάσκουν οἱ
ἱεροὶ Πατέρες τῆς  Ἐκκλησίας.
Εἶναι ἡ οἰκοδομὴ τῆς  Ἐκκλη-
σίας· ὅ,τι βοηθάει στὴν πραγμα-
τικὴ προαγωγὴ τῆς κοινωνίας
τῶν πιστῶν, ποὺ εἶναι τὸ σῶμα
τοῦ Χριστοῦ.  Ὁ ἅγιος Παῦλος
γράφει πὼς οἱ πιστοὶ τὰ πάντα
πράττουν  «εἰς οἰκοδομὴν τοῦ
σώματος τοῦ Χριστοῦ». Καὶ ὁ
ἄγιος  Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος
διδάσκει ὅτι ὅλο τὸ ἔργο τῶν ποι-
μένων καὶ τῶν ποιμενομένων
εἶναι «τοῦ Θεοῦ ἡ δόξα, τῆς
Ἐκκλησίας ἡ οἰκοδομή». Τὰ
καλὰ ἔργα μὲ τὰ ὁποῖα δοξάζε-
ται ὁ Θεός, καθὼς τὰ ὁρίζει ὁ
Ἀπόστολος, εἶναι πρῶτα «ἔργα
πίστεως καὶ κόπου ἀγάπης», κι
ὕστερα ἀπαραιτήτως «ἄξια τῆς
μετανοίας ἔργα». Δὲν βγαίνει τί-
ποτα, ὅταν θέλεις δῆθεν νὰ σώ-
σεις τοὺς ἄλλους καὶ δὲν σώζεις
τὸν ἑαυτό σου μὲ τὴ μετάνοια·
καὶ δὲν κερδίζει τίποτα ὁ κόσμος
καὶ δὲν δοξάζεται ὁ Θεός, ὅταν
ἐνδιαφερόμαστε δῆθεν γιὰ τοὺς
ἀνθρώπους, χωρὶς νὰ τοὺς ἀγα-
ποῦμε στ᾽ ἀλήθεια, ὅταν τοὺς δί-
νομε ψωμὶ καὶ δὲν τοὺς
βοηθοῦμε νὰ μετανοήσουν. Δὲν
ξέρομε κάθε φορὰ τὶ λείπει πε-
ρισσότερο στοὺς ἀνθρώπους, ἄν
λείπει τὸ ψωμὶ ἤ ἄν λείπει ἡ
ψυχή. 

Ἡ ἐποχή μας εἶναι μιὰ ἐποχὴ
πολὺ πρακτική, μιὰ ἐποχὴ μεγά-
λης ἐξωτερικῆς δραστηριότητας.

Οἱ ἄνθρωποι κινοῦνται, τρέχουν,
κουράζονται καὶ μέσα σ᾽ ὅλη τὴν
ἐξαντλητική τους ἐργασία ἕνα
δείχνουν, πὼς πολὺ πιστεύουν
στὴ δύναμή τους, στὸ μυαλό
τους καὶ στὰ χέρια τους.  Ὁ
λόγος ἐδῶ βέβαια εἶναι γιὰ τοὺς
χριστιανούς, γιὰ τοὺς ἀνθρώ-
πους τῆς  Ἐκκλησίας. Εἶναι πολ-
λοὶ ἀπὸ μᾶς, ποὺ θέλουν νὰ
ἔχουν τὴν πρωτοπορία καὶ νὰ ξε-
χωρίζουν στὰ καλὰ ἔργα. Πι-
στεύουν καὶ θέλουνε νὰ
πιστέψουμε κι ἐμεῖς πὼς ἡ
Ἐκκλησία δὲν εἶναι παρὰ γιὰ νὰ
κάνει θόρυβο μὲ τὰ λεγόμενα
κοινωνικὰ ἔργα, εἴτε ἄν αὐτὰ
χρειάζονται εἴτε ὄχι, εἴτε ἄν ὑπη-
ρετοῦν εἴτε ὄχι «εἰς τὰς ἀναγ-
καίας χρείας». Ποιὰ ὅμως εἶναι ἡ
αἰτία καὶ ποιὸς εἶναι ὁ σκοπὸς
τῶν καλῶν ἔργων;  Ἄν μέσα σὲ
ὅλη τὴν εὐεργετικὴ δῆθεν δρα-
στηριότητα δὲν οἰκοδομεῖται ἡ
Ἐκκλησία, εἶναι βέβαιο πὼς ὁ
Θεὸς δὲν δοξάζεται. Κι ἄν δὲν
δοξάζεται ὁ Θεός, ἡ δραστηριό-
τητα λοιπὸν αὐτὴ δὲν πηγάζει
ἀπὸ πίστη καὶ σκοπό της δὲν ἔχει
τὴν ἀγάπη· δὲν εἶναι δραστηριό-
τητα εἰλικρινής, γιατὶ εἰλικρίνεια
θὰ πεῖ νὰ ταιριάζουν ἀπόλυτα τὰ
ἐλατήρια καὶ οἱ σκοποὶ τῶν πρά-
ξεών μας. Αὐτὸ ἐννοεῖ ὁ  Ἀπό-
στολος, ὅταν γράφει ὅτι «οἱ
πεπιστευκότες τῷ Θεῷ» νὰ μα-
θαίνουν «καλῶν ἔργων προΐστα-
σθαι εἰς τὰς ἀναγκαίας χρείας».
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Ἡµερολόγιον 2008
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σερβίων καὶ Κοζάνης

Κυκλοφόρησε ἀπὸ τὴν  Ἱερὰ Μητρόπολη
Σερβίων καὶ Κοζάνης τὸ  Ἡμερολόγιον τοῦ

ἔτους 2008, τὸ ὁποῖο εἶναι ἀφιερωμένο στὸ μα-
καριστὸ Ποιμενάρχη μας κυρὸ Διονύσιο Ψα-
ριανό, μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς συμπληρώσεως 10
χρόνων ἀπὸ τὴν κοίμησή του.

Τὸ ἡμερολόγιο διατίθεται ἀπὸ τὸ Βιβλιοπω-
λεῖο τῆς  Ἱερᾶς Μητροπόλεως  ῾Καταφυγὴ Βι-
βλιοφίλων᾽ καὶ ἀπὸ τοὺς  Ἐνοριακοὺς Ναούς.

Τὴ δαπάνη τῆς ἐκδόσεως κάλυψε ἡ Νομαρ-
χιακὴ Αὐτοδιοίκηση Κοζάνης, τὴν ὁποία καὶ
εὐχαριστοῦμε θερμά.



Εἶναι ἐμφανὲς ὅτι ζοῦμε σὲ
μιὰ ἐποχὴ ἀντιφατική.
Ὁ ἀκόρεστος εὐδαιμο-

νισμὸς συνυπάρχει μὲ τὴν ἀφόρη-
τη ἐξαθλίωση ἀναρίθμητων ἀνθρώ-
πων. Στὸ ὄνομα συλλογικῶν συμ-
φερόντων καταπατεῖται καὶ θυ-
σιάζεται ἡ ἀνθρώπινη ἀξιοπρέπεια.
Ἡ ὑπερτροφικὰ ἀναπτυγμένη τε-
χνολογία συμβαδίζει μὲ τὴν ὑπο-
δούλωση τοῦ ἀνθρώπου στὶς ὁλο-
ένα αὐξανόμενες ἀνάγκες του.
Ἔχουμε περισσότερες ἀνέσεις
ἀλλὰ λιγότερο χρόνο. Ἔχουμε
ὑψηλότερα εἰσοδήματα ἀλλὰ χα-
μηλότερες ἠθικὲς ἀξίες. Κατα-
κτήσαμε τὸ διάστημα καὶ χάσα-
με τὸ δικό μας πλανήτη. Φτάσα-
με ὡς τὸ φεγγάρι ἀλλὰ δυσκο-
λευόμαστε νὰ συναντήσουμε τὸ
γείτονά μας, τὸ συνάνθρωπό μας,
τὸν «πλησίον» μας, ποὺ μπορεῖ νὰ
εἶναι ὁ ἄρρωστος ποὺ τὸν βασανί-
ζει ὁ καρκίνος, ἡ γυναῖκα ποὺ
ἔχασε τὸ σύζυγο, ἡ μάνα ποὺ
ἔχασε τὸ παιδί της, ὁ οἰκογενει-
άρχης ποὺ ἀδυνατεῖ νὰ θρέψει τὰ
παιδιά του, ὁ νέος δέσμιος τοῦ
ἀλκοὸλ ἤ τῶν ναρκωτικῶν, ὁ
ἐγκαταλελειμμένος γέροντας καὶ

τόσοι ἄλλοι. Στὸν καιρὸ λοιπὸν τῆς
ἀφθονίας ὑπάρχουν ἄνθρωποι δί-
πλα μας ποὺ ὑποφέρουν, στε-
ροῦνται, πεινοῦν, ταλαιπωροῦνται,
δυστυχοῦν, πονοῦν.  Ὁ Φώτιος
Κόντογλου σημειώνει ὅτι «ἡ ζωὴ
τοῦ δυστυχισμένου μοντέρνου
ἀνθρώπου εἶναι ζωὴ ἀποστειρω-
μένη ἀπὸ κάθε ζέστα τῆς καρδιᾶς».

Ὁ ἄνθρωπος πόνος ὡστόσο
προκαλεῖ καὶ προσκαλεῖ τὴν κάθε
ἐνάρετη ψυχὴ μὲ δυνατὴ φωνὴ
«Δός μου τὴν καρδιά σου». Στὴν
πρόσκληση καὶ πρόκληση αὐτὴ ὁ
χριστιανὸς ὀφείλει κάθε φορὰ νὰ
ἐγκαταλείπει τὸ ἴδιον θέλημα,
τὸν ἀτομικιστικὸ τρόπο ζωῆς, τὴ
φιλαυτία του καὶ νὰ δίνει τὴν καρ-
διά του, νὰ διακονεῖ, νὰ προσφέ-
ρει, νὰ μὴν ἀδιαφορεῖ, νὰ στερεῖται
ἄν χρειάζεται, νὰ γίνεται τελικὰ
«πλησίον» καὶ νὰ συναντᾶ τὸ
Χριστὸ σὲ κάθε συνάνθρωπό του
ποὺ ἔχει τὴν ἀνάγκη μιὰ καὶ ἡ
ἐντολή του εἶναι αὐτὸν νὰ πλη-
σιάσουμε καὶ μάλιστα μὲ ἀγάπη
καὶ μόνο μὲ ἀγάπη.  Ἄς μὴν ψά-
χνουμε λοιπὸν ποιὸς εἶναι ὁ πλη-
σίον ἀλλὰ ἄς βοηθοῦμε στ᾽ ἀλήθεια
τὸν πλησίον.
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Καὶ ποιὸς εἶναι ὁ πλησίον µου;

Παναγιώτη Καραγιάννη, Θεολόγου

Τὸ τέταρτο Εὐαγγέλιο,
τὴν  Ἀποκάλυψη καὶ
τρεῖς  Ἐπιστολὲς μᾶς

ἀφῆκε στὴν Καινὴ Διαθήκη ὁ
εὐαγγελιστὴς  Ἰωάννης, τοῦ
ὁποίου ἡ  Ἐκκλησία σήμερα
(26 Σεπτεμβρίου) ἑορτάζει
τὴν ἱερὴ μνήμη. Ἀπὸ τὴν
Ἐκκλησία ὁ τέταρτος Εὐαγ-
γελιστὴς ὠνομάσθηκε Θεο-
λόγος καὶ πῆρε τὸν ἰδιαίτε-
ρο τίτλο τοῦ εὐαγγελιστοῦ
τῆς ἀγάπης.  Ὁ  Ἰωάννης πε-
ρισσότερο ἀπ᾽ ὅλους τοὺς
Ἀποστόλους καὶ τοὺς Εὐαγ-
γελιστὰς ἐκήρυξε γιὰ τὴν
ἀγάπη – τὴν ἀγάπη τοῦ
Θεοῦ πρὸς τοὺς ἀνθρώπους,
τὴν ἀγάπη τῶν ἀνθρώπων
πρὸς τὸ Θεὸ καὶ τὴν ἀγάπη
τῶν ἀνθρώπων μεταξύ των.
Ἡ ἀγάπη εἶναι τὸ πρῶτο καὶ
κύριο γνώρισμα τῶν χρι-
στιανῶν, γι᾽ αὐτὸ γράφει
στὸ Εὐαγγέλιό του ὁ ἅγιος
Ἰωάννης· «Ἐν τούτῳ γνώ-
σονται ὅτι ἐμοὶ μαθηταί
ἐστε, ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν
ἀλλήλοις». Τόσο περισσό-
τερο εἶν᾽ ἐπίκαιρο πάντα τὸ
κήρυγμα τοῦ εὐαγγελιστοῦ
Ἰωάννου γιὰ τὴν ἀγάπη, ὅσο
κάθε φορὰ καὶ μάλιστα σή-
μερα ἡ ἀγάπη κοντεύει νὰ
εἶν ᾽ ἄγνωστο πρᾶγμα στὸν
κόσμο.

•Ἐπισκόπου Διονυσίου Λ. Ψαριανοῦ,
Μικρὸς Συναξαριστής.

ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ

Ὁ Προφήτης   Ἠλίας
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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 εὐγενῶς:

α) Χρηματικές δωρεές: ��

Κατίνα Λάτσκου, Λάζαρος
Λάτσκος, Χιονία Λάτσκου-
Βάμβα 100 €, εἰς μνήμην
ἀδελφοῦ των καὶ θείου
Ἰωάννη Λάτσκου. �� Κάτοικοι
Τρίκερι Βόλου, Κων/νος καὶ
Καίτη Πατρικίου καὶ τὰ παιδιά
τους  Ἰωάννης καὶ  Ἔλμα 100
€, εἰς μνήμην  Ἰωάννη Λά-
τσκου. �� Σοφία Δεληγεωργί-
δου 50 €, εἰς μνήμην γονέων
καὶ γαμπροῦ. ��  Νικόλαος
Ροῦσσος 50 €. ��  Ἀνώνυμος
300 €, εἰς μνήμην π. Ἀντω-
νίου. ��  Τσιάντα Εὐφροσύνη
150 €. ��  Ζήση Χρυσούλα 100
€, εἰς μνήμην Ἰφιγενείας
Κριεζῆ. ��  Εὐαγγελία Κριεζῆ
100 €, εἰς μνήμην μητρός
της  Ἰφιγενείας Κριεζῆ. ��

Τζουβαλέκη Παναγιώτα 50 €,
εἰς μνήμην Ἰφιγενείας
Κριεζῆ. ��  Ἀνώνυμος 50 €. ��

Εὐαγγελία Παλαμᾶ 50 €, εἰς
μνήμην τοῦ συζύγου της Δη-
μητρίου. ��  Ραδιώτης Γεώρ-
γιος 150 €, ἐπὶ τελέσεως
Βαπτίσεως τοῦ γαμπροῦ του.
��  Μαργαρίτα Καλογρίδου
100 €, εἰς μνήμην προσφιλῶν
προσώπων.

β) Προσφορὰ γεύματος: ��

Ἱ. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου
150 €. ��  Ἀρχιμ. Θεόφιλος
Μανωλάτος. ��  Μιχαήλ
Μήκος. ��  Πολιτιστικός Σύλ-
λογος Κρόκου «Ἰωακείμ Λι-
ούλιας».

γ) Προσφορὰ εἰδῶν-τροφί-
μων: ��  Τεντζίδης Κων/νος. ��

π.Θωμᾶς Μπασδέκης. ��  Βα-
σίλειος Κουτσιάδης. ��  Ἐλευ-
θέριος Τσαουσίδης. ��  Άφρο-
δίτη Μπαντῆ. ��  Νικόλαος
Μαμάτσιος. ��  Ἱ.Ν.Παναγίας
Βλαχερνῶν Τε τραλόφου. ��

Ἱ.Ν.Ἁγ. Χαραλάμπους Ἁγ. Χα-
ραλάμπους. ��  Ἱ.Ν.Τιμίου Προ-
δρόμου Βοσκοχωρίου. ��

Ἱ.Ν.Ἁγ.Γεωργίου Κλείτους. ��

Κερμανίδης Ἰωάννης.  ��

Ἱ.Ν.Ἁγ.Κων/νου καὶ Ἑλένης
Μαυροδενδρίου. ��  Ἱ.Ν.Πανα-
γίας Φανερωμένης Κοζάνης.
��  Ἱ.Ν.Ἁγ.Νικολάου Λιβαδε-
ροῦ.

Δωρεὲς πρὸς τὴν  Ἱερὰ
Μητρόπολη:
��  Ἀρχιμ. Νεκτάριος Παπαζα-

φειρόπουλος καὶ Βασίλειος
Παπαζαφειρόπουλος 350 €.

��      Διακουμάκης  Ἰωάννης
200 €.

��  Παπαδημητρίου Παναγιώ-
της  15 €.

��  Ἱ. Ναὸς Ἁγίας Τριάδος
Δρεπάνου 125 €.

��  Ἱ. Ναὸς  Ἁγίας Κυριακῆς
Σερβίων 250 €.

��  Ἱ. Ναὸς  Ἁγίας Παρα-
σκευῆς Κοζάνης 250 €.

��  Ἱ.Ναὸς  Ἁγίου Γεωργίου
Πολυμύλου 125 €.

��  Ἱ. Ναὸς Ἁγ. Νικολάου  Κο-
ζάνης 1250 €.

��  Ἱ. Ναὸς Ἁγ. Νικολάου Κρό-
κου 125 €.

��  Ἱ. Ναὸς  Ἁγ. Κων/νου καὶ
Ἑλένης Κοζάνης 1250 €. 

��  Ἱ. Ναὸς Ἁγ. Νικολάου Λι-
βαδεροῦ  250 €.

��  Ἱ. Ναὸς Τιμίου Προδρόμου
Λευκοπηγῆς  125 €.

Δωρεὲς γιὰ τὸ  Ἱερὸ Κάθι-
σμα Νέας Νικοπόλεως:

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητρο-
πολίτης Σερβίων καὶ Κοζάνης
κ. Παῦλος  10.000 €.
��  Φρειδερίκη Γεωργίου  200

$.
��  Παυλάκος Θεόδωρος καὶ

Ἀλέξανδρος  400 $.
��  Κιβωτός Foundation   4.500

$.
��  Γαβαλᾶς Νικόλαος 2.000 $.
��  Ροδίτη Καλλιόπη  1.000 $.
��  Σταυριανίδης Δημήτριος

300 $.
��  Νίτσα Δάλπη  500 €.
��  Τσαβδαρίδης Κων/νος

1.162 €.

Δωρεὲς γιὰ τὸ Κειμηλιαρ-
χεῖον τῆς Ἱερᾶς Μητροπό-
λεως

�� Ἀφοί  Μεσσήνη  Α.Ε.
1.000 €.

��  SuperMarket  Γρηγοριάδη
1.500 €.

Οἱ  Ἀφοί  Θ. Γκατζόφλια
προσέφεραν στὴν  Ἱερὰ Μη-
τρόπολη  3.000 ζεύγη ὑποδη-
μάτων, ἐκ τῶν ὁποίων τὰ 500
ζεύγη ἐδόθησαν στὸ Γενικὸ
Φιλόπτωχο Ταμεῖο τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως, ἐνῶ τὰ 2.500
ζεύγη ἐδωρίσθησαν στὴ φι-
λανθρωπικὴ Ὑπηρεσία Χρι-
στιανικὴ Ἀλληλεγγύη τῆς
Ἱερᾶς  Ἀρχιεπισκοπῆς  Ἀθη -
νῶν.

Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη  εὐχα-
ριστεῖ θερμὰ τοὺς δωρητὲς
καὶ εὔχεται τὴν παρὰ τοῦ Κυ-
ρίου ἀντιδωρεὰ καὶ εὐλογία.



Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Ἐν Κυπαρισσίᾳ τῇ 12ῃ Σεπτεμβρίου 2007

Σεβασμιώτατον
Μητροπολίτην Σερβίων καὶ Κοζάνης
κ.κ. Παῦλον.
Εἰς Κοζάνην

Σεβαστέ μου  Ἅγιε Κοζάνης, 
Ἐλάβαμε τὸ συλληπητήριο γράμμα σας, ἐξ αἰτίας τῆς

πρόσφατης συμφορᾶς ποὺ ἔπληξε τὴν Μητρόπολή μας
καὶ ἀπὸ τὰ μύχια τῆς ὑπάρξεώς μας σᾶς εὐχαριστοῦμε
γιὰ τὴν παρακλητικὴ ἀρωγὴ ποὺ ἀποπνέει τὸ περιεχό-
μενό του καὶ γιὰ τὰ συμπονετικὰ αἰσθήματα τῆς καρδιᾶς
σας, τὰ ὁποῖα σὲ μεγάλο βαθμὸ μᾶς ἀνέψυξαν, καθὼς βιώ-
σαμε ἤδη τῆς ἀνεπανάληπτης τραγωδίας τὸ μέγεθος.

Ἡ πύρινη λαίλαπα ποὺ τὶς τελευταῖες ἡμέρες ἐκδη-
λώθηκε, μὲ ἀτιθάσευτη ὁρμὴ καὶ σὲ ἐκτεταμένη ὁμολο-
γουμένως κλίμακα, ἀπατέφρωσε μέγα μέρος καὶ τῶν κα-
ταφύτων ἐδαφῶν τῆς ποιμαντικῆς μας δικαιοδοσίας, ἔπλη-
ξε σὲ βαθμὸ ἀφανισμοῦ τὴν μέχρι πρότινος δασοσκέπαστη
ἐπαρχία τῆς  Ὀλυμπίας, ἐπέφερε φρικτὸ τέλος σὲ πολ-
λοὺς ἀνθρώπους ἀπὸ τὸ Χριστεπώνυμο λαὸ τῆς Μη-
τροπόλεώς μας, κατέστρεψε σπίτια, ἐρήμωσε χωριά, ἀπο-
στέρησε τοὺς ζωτικοὺς πόρους ποὺ ἐξασφαλίζουν ἀπρό-
σκοπτη διαβίωση στὸν ντόπιο πληθυσμὸ καὶ μονολογῆς
μετέβαλε ραγδαῖα τὰ δεδομένα ὑγιεινῆς ζωῆς καὶ φυσικῆς
ἰσορροπίας στὰ κοινωνικὰ δρώμενα τῆς περιοχῆς.

Γιὰ τοὺς λόγους τούτους, μαζὶ μὲ τὶς εὐγνώμονες εὐχα-
ριστίες μας γιὰ τὴν ἐκδηλωθεῖσα συμπαράστασή σας, πα-
ρακαλοῦμε τὴν ἀγάπη σας, μὴ μᾶς λησμονεῖτε στὶς προ-
σευχές σας, προκειμένου ὁ Κύριος τῶν Δυνάμεων, ὁ σταυ-
ρωθεὶς καὶ ἀναστὰς γιὰ τὸν ἐξωραϊσμὸ τοῦ ἀνθρωπίνου
γένους, νὰ ἀποστείλει τὴν λυτρωτικὴ χάρη Του καὶ σ᾽ ἐμᾶς
γιὰ νὰ βαλσαμωθοῦν οἱ πληγὲς μας καὶ νὰ ἀνασυγκρο-
τηθοῦν τὰ κομμάτια τῆς τραυματισμένης, ἀπὸ τὶς φονικὲς
φλόγες, ἐπαρχίας μας.

Μετὰ βαθυτάτου σεβασμοῦ κατασπαζόμενος
τὴν τιμίαν δεξιάν Σας καὶ ἐξαιτούμενος

τὰς Θεοδέκτους Εὐχάς Σας

O ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
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Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Ἐν Καλαμάτᾳ τῇ 8-10-2007

Εὐχαριστῶ πολὺ διὰ τὴν ἐκ βάθους ψυχῆς οἰκονο-
μικὴν συμπαράστασιν  Ὑμῶν ἐπὶ τῇ ἐπιπεσούσῃ εἰς τὴν
Ἐπαρχίαν ἡμῶν πυρίνην λαίλαπαν καὶ δοκιμασίαν.

Ἡ συμμετοχὴ  Ὑμῶν ἀποτελεῖ δι᾽ ἐμὲ καὶ τὸ ποίμνιον
Ἡμῶν ἐνίσχυσιν, παρηγορίαν, ὡς καὶ πνεῦμα ἐλπίδος εἰς
τὰς δυσχειμέρους ταύτας ἡμέρας τῶν θλίψεων καὶ τῶν
δοκιμασιῶν.

Εὔχομαι ὅπως ὁ Πανσθενουργὸς Κύριος χορηγῇ εἰς
Ὑμᾶς ὑγείαν καὶ προκοπὴν εἰς τὴν ζωήν σας.

Εὐχέτης πρὸς Κύριον
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ & ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

Ἐν  Αἰγίῳ 17  Ὀκτωβρίου 2007

Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην
Σερβίων καὶ Κοζάνης 
Κύριον κ. ΠΑΥΛΟΝ

Στὴ σκληρὴ δοκιμασία μας ἀπὸ τὰς καταστρεπτικὰς
πυρκαϊὰς τῆς 25ης Ἰουλίου ἐ.ἔ., ποὺ ἔπληξαν τὴν Θεόσω-
στον Ἐπαρχίαν μας, ἡ πολύτιμος οἰκονομική Σας ἐνίσχυ-
σις, ἦλθε σὰν ἕνα ἁπαλὸ χάδι ἀγάπης, ἐγλύκανε τὸν πόνο
μας καὶ μᾶς ἔδωσε παρηγορία.

Βεβαιοῦντες τὴν ἀσφαλῆ λῆψιν τῆς εὐγενοῦς προσφορᾶς
Σας ἐκ 3.000 εὐρώ παρακαλοῦμεν δεχθῆτε τὴν ἔκφρασιν
θερμῶν εὐχαριστιῶν διὰ τὴν φιλάδελφον συμπαράστασίν
Σας, πρὸς τοὺς πληγέντας ἀδελφούς μας εὐχόμενοι, ὅπως
Κύριος ὁ Θεὸς χαρίζηται τὴν κατ᾽ ἄμφω ὑγείαν καὶ ἐνδυ-
νάμωσιν πρὸς συνέχισιν τῆς Ποιμαντικῆς Σας Διακονίας.

Τῷ παρόντι ἐπισυνάπτομεν τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. ΔΜ
416/17.10.2007 Γραμμάτιον Εἰσπράξεως.

Ἐπὶ δὲ τούτοις διατελοῦμεν,
Ἐλάχιστος ἐν Χριστῷ  ἀδελφός

Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ & ΣΠΑΡΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

‘Αδελφέ µου Ἅγιε Κοζάνης,
Ἔφθασε στὰ χέρια μας ὁ πολύτιμος καρπὸς τῆς ἀγά-

πης σας, προοριζόμενος διὰ τὴν ἐπούλωση τῶν πληγῶν
ποὺ ἐδημιούργησε στὴν Μητροπολιτικὴ  Ἐπαρχία μας ἡ
πύρινη λαίλαπα, ποὺ ἀπετέφρωσε 250.000 στρέμματα δά-
σους καὶ κατέστρεψε τὸ φυτικὸ καὶ ζωϊκὸ κεφάλαιο μιᾶς
ὁλόκληρης περιοχῆς τριῶν Δήμων, ἐνῶ κατέκαυσε 30 σπί-
τια καὶ 31 ποιμνιοστάσια.

Ἡ ἐνέργειά σας αὐτή, ποὺ ἔχει ὡς κίνητρό της τὴν ἀνι-
διοτελῆ χριστιανικὴ ἀγάπη, συγκίνησε καὶ τὸν Μητροπο-
λίτη καὶ τοὺς δοκιμαζομένους ἀδελφούς μας ποὺ
διαπιστώνουν τόσο ἀναμφισβήτητα, ὅτι εἶσθε κοντά μας
στὴν στιγμὴ τῆς μεγάλης δοκιμασίας μας. 

Εὐχηθεῖτε σᾶς παρακαλῶ, νὰ σταματήσει αὐτὸ τὸ
κακό, νὰ μὴ δοκιμάσουμε ἄλλη φορὰ τέτοια περιπέτεια,
νὰ μὴ γνωρίσει ὁ τόπος μας τέτοια τραγωδία καὶ ἀπὸ
αὐτὴ τὴ συμφορὰ νὰ βγοῦμε πνευματικὰ ὠφελημένοι ὅλοι
μας.

Μὴ λησμονήσουμε σ᾽ αὐτὴ τὴ δύσκολη στιγμὴ ποὺ τὴ
βιώνουμε σ᾽ ὅλη τὴν τραγικότητά της, ὅτι τὸν καλὸ καρα-
βοκύρη τὸν κάνει ἡ τρικυμία, τὸν γενναῖο στρατηγὸ ὁ πό-
λεμος καὶ τὸν καλὸ χριστιανὸ καὶ ἅγιο ἡ δοκιμασία. 

Σᾶς συγχαίρω διὰ τὴν συμμετοχή σας στὸν πόνο τῶν
χριστιανῶν τῆς ἐπαρχίας μας καὶ σᾶς εὐγνωμονῶ γιὰ τὴν
προσφορά σας βεβαιώνοντάς σας, ὅτι καὶ τὸ τελευταῖο
της εὐρὼ θὰ πάει στὸν προορισμό του.

Εὔχομαι γιὰ σᾶς καὶ τοὺς οἰκείους σας ὑγεία, χαρὰ καὶ
συνεχῆ τὴν προστασία τοῦ Θεοῦ στὴ ζωή σας.

Μὲ τιμή, θερμὲς εὐχαριστίες καὶ ἐγκάρδιες εὐχές
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ὁ Μονεμβασίας καὶ Σπάρτης  Εὐστάθιος
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Λειτουργική Διακονία:

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σερβίων καί
Κοζάνης κ. Παῦλος, κατά τό δίμηνο Σεπτεμβρίου –
Ὀκτωβρίου 2007, χοροστάτησε, λειτούργησε ἤ ὡμί-
λησε εἰς τούς κάτωθι Ἱ. Ναούς:
�� Ἁγ. Τριάδος Δρεπάνου (2/9), Ἱ. Μονῆς Γενεσίου

Θεοτόκου Ζιδανίου (7/9), Γενεσ. Θεοτόκου Ἁλω-
νακίων (8/9), Ἁγ. Γεωργίου Μικροβάλτου (9/9), Ἁγ.
Γεωργίου Πολυρράχου (15/9), Καθεδρικόν Ἁγ. Νι-
κολάου (16/9), Ἁγ. Ἰωάννου Θεολόγου Καρυδίτσας
(25/9), Κοιμ. Θεοτόκου Ἀνατολῆς (7/10), Καθεδρι-
κόν Ἁγ. Νικολάου (11/10), Κοιμ. Θεοτόκου Ν. Χα-
ραυγῆς (14/10).

Ἐπίσης ὁ Σεβασμιώτατος:
�� εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ἁγ. Νεκταρίου Παλαιογρατσάνου

ἐτέλεσε θυρανοίξια,  Μ. Ἑσπερινόν καθώς καί κου-
ράν εἰς μοναχόν τοῦ Πρεσβ. Γεωργίου Μύρου
(2/9),

�� ἐτέλεσε θυρανοίξια καί Ἑσπερινόν εἰς τό ἰδιωτ.
παρεκκλήσιον τῶν Ἁγίων Ἰωακείμ & Ἄννης εἰς τό
Βελβενδό (8/9),

�� ἐτέλεσε ἁγιασμόν ἐπί τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου σχολι-
κοῦ ἔτους εἰς τά Σχολεῖα: Γυμνάσιον & Λύκειον
Βελβενδοῦ, Λύκειον Σερβίων (11/9),

�� ἐτέλεσε ἁγιασμόν ἐγκαινίων εἰς τό Νηπιαγωγεῖον
Πλατανορεύματος (13/9),

�� κατά τήν ἑορτήν τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυ-
ροῦ συλλειτούργησε μετά τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκό-
που Μελόης κ. Φιλοθέου καί τοῦ Σεβ. Μητροπολί-
του Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἀνθίμου εἰς τόν Ἱ. Ν.

Ἁγ. Κων/νου & Ἑλένης Κοζάνης (13-14/9),
�� ἐτέλεσε τό 40νθήμερον μνημόσυνον τοῦ Δημ.

Δαλαγεώργου εἰς τόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Πολυρ-
ράχου (15/9),

�� συμμετεῖχεν εἰς Ἱ. Ἀγρυπνίαν εἰς τήν Ἱ. Μονήν
Κοιμ. Θεοτόκου Μικροκάστρου Σιατίστης (5/10),

�� ἐπί τῇ ἐπετείῳ τῶν Ἐλευθερίων τῆς πόλεως Κο-
ζάνης ἐτέλεσε Δοξολογίαν εἰς τόν Ἱ. Καθεδρικόν
Ναόν τοῦ Ἁγ. Νικολάου καί ἐπιμνημόσυνον δέησιν
εἰς τήν Πλ. Νίκης (11/10),

�� συμμετεῖχεν εἰς τάς πανηγυρικάς λειτουργικάς
ἐκδηλώσεις τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ. Δημητρίου Καισαριανῆς
(25-26/10),

�� χοροστάτησεν, εἰς τόν Ἱ. Καθεδρικόν Ναόν τοῦ
Ἁγ. Νικολάου, κατά τάς ἀκολουθίας διά τήν ἐθνι-

XPONIKA � EI∆HΣEIΣ � ΣXOΛIA
ΙΕΡΑΣ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΒΙΩΝ  ΚΑΙ  ΚΟΖΑΝΗΣ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ2007

Ὁ Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης µας τελεῖ τὰ θυρα-
νοίξια τοῦ Ἱεροῦ Παρεκκλησίου τῶν ἁγίων Ἰωακείµ καὶ
Ἄννης στὸ Βελβενδό

Ἑορτὴ τοῦ Τιµίου Σταυροῦ στὸν  Ἱ. Ναὸ Ἁγ.
Κων/νου καὶ  Ἑλένης Κοζάνης. Ὁ Σεβασµιώτατος Μη-
τροπολίτης µας κ. Παῦλος µὲ τὸν Σεβασµιώτατο Μητρο-
πολίτη  Ἀλεξανδρουπόλεως κ.  Ἄνθιµο καὶ τὸν Θεοφιλέ-
στατο Ἐπίσκοπο Μελόης κ. Φιλόθεο.

Ἀπὸ τὸν Ἁγιασµὸ Ἐγκαινίων τοῦ Νηπιαγωγείου Πλα-
τανορεύµατος
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κήν ἐπέτειον τοῦ «ΟΧΙ» καί παρηκολούθησε
τάς σχετικάς ἑορταστικάς ἐκδηλώσεις (28/10),

�� εὐλόγησε τούς γάμους τῶν: α) Γεωργ. Εὐστρ.
Ξανθόπουλου & Βίκης Γ. Μάστορα (Ἱ. Ν. Ἁγ. Δη-
μητρίου Κοζάνης, 1/9),  β) Ἰω. Ἐλ. Βασιλειάδη &
Ἐλευθ. Θ. Παπαδέλη (Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Κοζάνης,
1/9), γ) Στεφ. Ν. Κούρτη καί Εὐφροσ. Δ. Γκατζόφλια
(Ἱ. Ν. Παναγίας Κοζάνης, 15/9), δ)  Εὐαγ. Δ. Λιάκου
καί Βαΐας Δ. Ἀγνάντου (Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Κοζά-
νης, 15/9).

Παραστάσεις - Ἐθιμοτυπία:
Ὁ Σεβασμιώτατος κ. Παῦλος:

�� προήδρευσε τῶν Συνεδριάσεων τῶν Δ.Σ. τοῦ Τια-
λείου Ἐκκλ. Γηροκομείου (6/9) καί τῆς Χ.Ε.Ν. (11/9),

�� ἐπεσκέφθη τόν Σεβ. Μητροπολίτην Περγάμου κ.
Ἰωάννην εἰς τήν γενέτειράν του, Καταφύγιον Βελ-
βενδοῦ (10/9),

�� ἡγήθη προσκυνηματικῆς ἐκδρομῆς κληρικῶν καί
λαϊκῶν τῆς καθʼ ἡμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως εἰς τά πα-
ράλια τῆς Μ. Ἀσίας καί τά Μύρα τῆς Λυκίας, ὅπου
ἐποίμανεν ὁ Ἅγ. Νικόλαος, ὁ καί πολιοῦχος καί
προστάτης τῆς πόλεως τῆς Κοζάνης, ἀλλά καί συμ-
πάσης τῆς καθʼ ἡμᾶς Μητροπολιτικῆς περιφερείας
(17-24/9),

�� ὡμίλησεν εἰς Ἱερατικήν Σύναξιν τῆς Ἱ. Μητροπό-
λεως Λαρίσης & Τυρνάβου (εἰς Ἱ. Ν. Ἁγ. Σπυρίδω-
νος Κοιλάδος) μέ θέμα «Ἡ θέσις τοῦ Ἐπισκόπου ἐν
τῇ Ἐκκλησίᾳ» (25/9),

�� παρέστη εἰς τήν χειροτονίαν καί ἐνθρόνισιν
τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Μιχαλουπόλεως
(Σλοβακίας) κ. Γεωργίου (30/9),

�� ἐπεσκέφθη τόν Γεν. Γραμματέα τοῦ ΥΠ.Ε.ΧΩ.Δ.Ε.
κ. Εὐάγγελο Μπαλτά διά ὑπηρεσιακά θέματα (8/10),

�� συμμετεῖχεν εἰς τήν Τακτικήν Συνεδρίαν τῆς
Ἱεραρχίας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος (9-10/10),

�� παρέστη εἰς τήν τελετήν ἀποκαλυπτηρίων τῆς προ-
τομῆς τοῦ Εὐεργέτου Ἰω. Παπάφη εἰς Κοζάνην
(11/10),

�� παρέστη εἰς τάς ἐκδηλώσεις «Ἀκρίτεια» τῆς Εὐξεί-
νου Λέσχης Κοζάνης εἰς Ν. Χαραυγήν (14/10),

�� προήδρευσε τῆς Ἱερατικῆς Συνάξεως τῆς καθʼ
ἡμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως εἰς τόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Κων/νου &
Ἑλένης Κοζάνης (15/10),

�� παρέθεσε δεῖπνο εἰς τάς Κυρίας – Μέλη τῶν Φιλο-
πτώχων Ταμείων τῶν Ἱ. Ναῶν πόλεως Κοζάνης
(16/10), 

�� ὡς ἐκπρόσωπος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρ-
χίας μετέβη εἰς Μαϊάμι Η.Π.Α., μετά τοῦ Σεβ. Μη-
τροπολίτου Καλαβρύτων κ. Ἀμβροσίου, διά τήν
ἐπίδοσιν Ἐπιστολῆς συμπαραστάσεως εἰς τόν
ἀσθενοῦντα Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον κ. Χρι-
στόδουλον (17-24/10), 

�� ἐπεσκέφθη μετά κλιμακίου τῆς 11ης Ἐφορ. Βυ-
ζαντ. Ἀρχαιοτήτων τόν Ἱ. Ν. Κοιμ. Θεοτόκου Βελ-
βενδοῦ καί ἐπέβλεψαν τάς ἐργασίας συντηρήσεως
(31/10).

Μέριµνα τοῦ Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου µας εἶναι ἡ
ἀνακατασκευὴ τοῦ Ἐπισκοπείου. Στὴ Φωτογραφία µαζὶ µὲ
τὸν Ποιµενάρχη µας διακρίνονται ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπί-
σκοπος Μελόης κ. Φιλόθεος, ὁ Γενικὸς Γραµµατέας Πε-
ριφερείας ∆υτ. Μακεδονίας κ. Λεούδης καὶ ὁ ὑπεύθυνος Μη-
χανικὸς τοῦ ἔργου κ. Ἀγγέλης.

ΤΙΑΛΕΙΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΝ

«Ο  ΑΓΙΟΣ  ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»

Θυμηθεῖτε ἅγιοι ἀδελφοί καί
ἀναγνῶστες τοῦ «Λειμωναρίου» τό Γη-
ροκομεῖο μας

«Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»
καί τούς ἀνθρώπους πού φιλοξε-

νοῦνται καὶ περιθάλπονται ἐκεῖ. Ἡ ἐνθύ-
μισή σας θά τούς δώσει χαρά καί ζεστασιά
γιά τίς ἅγιες ἡμέρες πού ἔρχονται.

Σᾶς εὐχόμεθα Καλά Χριστούγεννα
ἀλλά μέ Χριστό καί Εὐλογημένο τό Νέο
Ἔτος.

ΕΚ ΤΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ


