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Σ’ ὅλα τά µήκη καί τά
πλάτη τῆς γῆς οἱ λαοί
κάθε θρησκεύµατος καί

δόγµατος, δοξασίας καί ὁµολο-
γίας, τά µεσάνυκτα τῆς 31ης

∆εκεµβρίου τραγουδοῦν: «πάει
ὁ παλιός ὁ χρόνος...» καί δια-
σκεδάζουν. Πληµµυρίζει ὁ
οὐρανός ἀπό βεγγαλικά,
δηµιουργεῖται ἀτµό-
σφαιρα χαρᾶς καί πα-
νηγύρεως. Ὅλα αὐτά
ἀκούγονται καί φαίνον-
ται καλά.

Ἕνας χρόνος πέρασε µέ θέσεις
καί ἀντιθέσεις, χαρές καί λύπες,
ἐπιτυχίες καί ἀποτυχίες. Ἀρχί-
ζει ἕνας νέος µέ ἐλπίδες καί
προσδοκίες γιά κάτι καλύτερο, µέ
εὐχές γιά εἰρήνη στόν κόσµο καί
καταλλαγή τῶν λαῶν, γιά λιγό-
τερη σπατάλη στούς ἔχοντες

καί κατέχοντες, γιά περισσότε-
ρη προσφορά ἀγάπης καί φι-
λανθρωπίας, ἀνθρωπιᾶς καί
ἐγκαρδιότητας στούς λαούς οἱ
ὁποῖοι στεροῦνται καί «τόν
ἄρτον τόν ἐπιούσιον»˙ στε-
ροῦνται νερό, φάρµακα, ἕνα

χάδι, ἕνα χαµόγελο˙ πράγ-
µατα δηλαδή πού δέν κο-
στίζουν.

Ὅλα αὐτά ὅµως µαζί
καί µέ τά µηνύµατα τῶν

ἰσχυρῶν τῆς γῆς µένουν
στά λόγια, χωρίς ἀντίκρυ-

σµα. Τά πάντα ἔχουν ξεχαστεῖ,
διότι δέν ὑπάρχει ἀρετή στίς
καρδιές, οὔτε ἀγάπη! Αὐτά εἶναι
γνωρίσµατα, εἶναι ἰδιώµατα,
εἶναι ἡ οὐσία τοῦ Θεοῦ.

Ὁ ἄνθρωπος, ὁ ὁποῖος ἀπο-
κόπτεται ἀπό τό Θεό καί αὐτο-
θεοποιεῖται, εἶναι ἀν-ούσιος,

ΛΕΙΜΩΝΑΡΙΟΝ

Ἡεὐσεβοφανὴς αἴσθη-
ση τοῦ κενοῦ ποὺ
ἀφήνουν πίσω μας οἱ

γιορτὲς καλύπτει πιθανόν
τὶς ἐνοχὲς μας ἀπὸ τὶς
πνευματικές μας ἐλλείψεις
καὶ τὶς ἑορταστικές μας
ἀστοχίες, χάθηκε ὅμως ἡ
εὐκαιρία, (γιὰ ἄλλη μιά
φορά), νὰ ἀφήσουμε τὴν
ἀλήθεια ν᾽ ἀνατείλει μέσα
μας. Ἄν καὶ κάπου βαθειά
στὴν καρδιά μας τὸ γνωρί-
ζουμε πὼς ὁ Χριστὸς δὲν
θὰ γεννιόταν ποτὲ μέσα
στὸ θόρυβο καὶ στὴν πλη-
σμονή, ἐξακολουθοῦμε νὰ
ἑτοιμάζουμε τὴ φάτνη του
ἐκεῖ ὅπου ἐπιβεβαιώνεται ἡ
ματαιοδοξία μας. Κανεὶς δὲν
καταδέχεται νὰ τὴ στολίσει
στὸν πόνο καὶ στὴ φτώχεια.
Ὅλος ὁ κόσμος ξενητειά!

ΠΑΥΛΟΣ ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ

Πρός τόν εὐσεβῆ κλῆρο,
τούς ἐντιμωτάτους ἄρχοντας καί τόν εὐλαβῆ λαό
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

«ΕΕὐὐλλόόγγηησσοονν  ττόόνν  σσττέέφφααννοονν  ττοοῦῦ  ἐἐννιιααυυττοοῦῦ  ττῆῆςς  χχρρηησσττόόττηηττόόςς  σσοουυ,,  ΚΚύύρριιεε»..

εἶναι ἁλάτι χωρίς ἁλιστική ἀξία
καί ἱκανότητα, εἶναι πόλη χωρίς
σπίτια, ἔχει χάσει τήν οὐσία καί
συνεπῶς δέ µετέχει «τῆς ἄνωθεν
εὐγενίας», κατά τό θεολόγο Γρη-
γόριο.

Ἔτσι πραγµατοποιοῦνται
ἐκεῖνα τά ὁποῖα συµφωνοῦνται
κάτω ἀπό τά τραπέζια, στά σκο-
τεινά κέντρα πού ἀποπροσανα-
τολίζουν τούς λαούς καί τούς
στεροῦν τήν εἰρήνη καί τήν
εὐηµερία.

Συνέχεια στὴ σελ. �

Τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά!



«Καὶ ἔσται τὰ ἐλέη τοῦ με-
γάλου Θεοῦ καὶ Σωτῆρος
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ

πάντων ὑμῶν».

῾Hπαροῦσα ὁμιλία εἶναι ἡ
τελευταῖα στὴν προσπά-

θεια νὰ ἑρμηνεύσουμε τὴ θεία
Λειτουργία μὲ σκοπὸ τὴ διδα-
σκαλία τῶν χριστιανῶν. Οἱ ὁμι-
λίες αὐτὲς ἐγράφησαν ἀπὸ ἕνα
λειτουργὸ ἱερέα καὶ ὄχι ἀπὸ
ἕναν εἰδικὸ ἐπιστήμονα. Προ-
σπαθήσαμε νὰ εἴμαστε ἐξαρ-
τημένοι ἀπὸ τοὺς ἀρχαίους καὶ
τοὺς παλαιούς· ὄχι γιὰ νὰ ἐπα-

ναλάβουμε τὰ λόγια τους, ἀλλὰ
γιὰ νὰ ἔχομε ζωντανὴ τὴ συνέ-
χεια τῆς παράδοσης. Γιατὶ ἡ
θεία Λειτουργία εἶναι πραγ-
ματικὰ ἡ ἔκφραση τῆς παρά-
δοσης τῆς  Ἐκκλησίας. Τὴν
παράδοση, ποὺ δὲν εἶν᾽ εὔκολο
νὰ τὴν ὁρίσει κανεὶς καὶ νὰ τὴν
περιγράψει, τὴν βλέπομε μιὰ
αἰσθητὴ πραγματικότητα στὴ
θεία Λειτουργία. Ὄχι στὴν ξε-
περασμένη βυζαντινὴ μεγαλο-
πρέπεια καὶ στὸ παραφόρτω-
μα τῆς ἱερατικῆς ἀμφίεσης,
ἀλλὰ στὴ διατήρηση ἀπὸ τὴν
ἀρχαιότατη ἐποχὴ κάποιων
ζωντανῶν λέξεων καὶ ἐκφρά-
σεων, στὴν ποίηση τοῦ λει-
τουργικοῦ λόγου καὶ στὸ ἀκοί-
μητο πνεῦμα τῆς κοινωνίας καὶ
τῆς ἑνότητας μέσα στὴ σύναξη
τῆς Ἐκκλησίας. Κανένας λόγος
δὲν πέφτει στὸ κενό, καμμιὰ κί-
νηση καὶ εὐλογία δὲν περνάει
ἀπαρατήρητη, ἀλλὰ ὅλα εἶναι
ἕνας διάλογος ἤχου, κίνησης καὶ
φωτός, ποὺ εἰσχωρεῖ καὶ φτά-
νει στὰ κατάβαθα τοῦ πιστοῦ·
τὸ «Εἰρήνη πᾶσι» τοῦ ἱερέα, ἡ
κλίση τῆς κεφαλῆς, τὸ «Ἀμήν»,
τὸ σημεῖο τοῦ σταυροῦ.

Δὲν ἐπιδιώξαμε νὰ κάνουμε
ἱστορία τῆς λατρείας, οὔτε τε-
λετουργική. Σκοπός μας ἦταν
νὰ δώσουμε νὰ καταλάβουν οἱ
χριστιανοὶ-ἀναγνῶστες τοῦ
`Λειμωναρίου´ τὶ γίνεται στὴ
θεία Λειτουργία. Βέβαια ἡ θεία
Λειτουργία καὶ ἡ ἁγία Γραφὴ
δὲν ἔχουν τέλος καὶ δὲν ἐξαντ-
λοῦνται ποτέ. Γι᾽ αὐτὸ κανένας
δὲν μπορεῖ νὰ πεῖ πὼς, ἑρμη-
νεύοντας τὴ θεία Λειτουργία,
εἶπε τάχα τὴν τελευταία λέξη.

Κάνει ὁ καθένας μας ὅ,τι μπο-
ρεῖ μπροστὰ στὸ μεγάλο χρέος
ποὺ ἔχομε νὰ οἰκοδομήσουμε
τὴν Ἐκκλησία καὶ νὰ οἰκοδο-
μηθοῦμε.

Πιστεύουμε ἀκράδαντα ὅτι
ἡ ἱερώτερη πράξη στὴν ὑλικὴ
καὶ πνευματικὴ κτίση εἶναι ἡ
πράξη τῆς λειτουργίας. Καὶ τὸ
ἱερώτερο γεγονὸς στὴν Ἐκκλη-
σία εἶναι ἡ θεία Λειτουργία.
Ὅ,τι στὴν ὑλικὴ καὶ πνευματικὴ
κτίση τελεῖται μὲ θεῖα τάξη καὶ
μὲ σκοπὸ τὴ σωτηρία εἶναι
λειτουργία. Στὴν πράξη τῆς
λειτουργίας συγκεφαλαιώνε-
ται τὸ πᾶν καὶ ἡ δημιουργία καὶ
ἡ ἀνακαίνιση τοῦ κόσμου καὶ ἡ
πλάση καὶ ἡ ἀνάπλαση τοῦ
ἀνθρώπου. Λειτουργικὰ πνεύ-
ματα εἶναι οἱ θεῖοι ἄγγελοι, ποὺ
ὑπηρετοῦν τὴν σωτηρία τῶν
ἀνθρώπων. Λειτουργοὶ τῆς θεί-
ας Χάρης εἶναι ὅσοι μὲ τὴν χει-
ροτονία ἔλαβαν τὴν ἱερωσύνη.
Λειτουργία τελεῖ ἡ σύναξη τῆς
Ἐκκλησίας μὲ τὸν ἱερέα ἐνώ-
πιον τῆς ἁγίας Τράπεζας «εἰς
ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καὶ εἰς ζωὴν
αἰώνιον». Ὁ ἱερέας δέεται καὶ
ὁ λαὸς ἀναβοᾶ τὸ «Κύριε ἐλέ-
ησον». Ὁ ἱερέας εὐλογεῖ καὶ ὁ
λαὸς προσπίπτει. Αὐτὸ κυρίως
εἶναι τὸ ἔργο τοῦ ἱερέα νὰ εὐλο-
γεῖ, ἔργο λειτουργικό. Ὁ Πατέ-
ρας ἔστειλε τὸν υἱὸ στὸν κόσμο
«εὐλογοῦντα ἡμᾶς» καὶ ἡ τε-
λευταῖα ὁρατὴ πράξη τοῦ Χρι-
στοῦ εἶναι ἡ εὐλογία τῆς Ἀνα-
λήψεως, πράξη λειτουργική.
Αὐτὴ τὴν ὑπέρτατη χειρονομία
ἐπαναλαμβάνει ὁ ἱερεὺς ἀπὸ
τὴν Ὡραία Πύλη καὶ λέει:
«Εἰρήνη πᾶσι». Καὶ ὁ λαὸς στὸ

π. Δημητρίου Χαρισίου
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τέλος τῆς θείας λειτουργίας
ψάλλει· «Τὸν εὐλογοῦντα
καὶ ἁγιάζοντα ἡμᾶς…». Τὰ
πάντα στὴν Ἐκκλησία
ἔχουν χαρακτῆρα λειτουρ-
γικό καὶ μὲ ὅλα ὁρατὰ με-
ταδίδεται ἡ ἀόρατη θεία
Χάρη.

Ὁ ποιμένας τῆς Ἐκκλη-
σίας εἶναι κυρίως ἱερεὺς,
λειτουργὸς δηλαδὴ τῶν θεί-
ων Μυστηρίων. Τέτοιος
φαίνεται κατὰ πρῶτο καὶ
κύριο λόγο μπροστὰ στοὺς
πιστοὺς, ὄχι μόνο ὅταν τε-
λεῖ τὴ θεία Λειτουργία, τὰ
ὑπόλοιπα Μυστήρια καὶ
τὶς ἄλλες ἱερὲς πράξεις,
ἀλλὰ καὶ ὅταν κηρύττει
τὸ θεῖο λόγο.  Ἀλλὰ
καὶ ὅταν κυβερνᾶ
καὶ κατευθύνει
πνευματικὰ τὸ λο-
γικὸ ποίμνιο καὶ
τότε ὁ ποιμένας
ἐνεργεῖ ἱερουργικὰ
καὶ τελετουργικά,
«ἐνδεδημένος τὴν τῆς ἱερα-
τείας χάριν». Καὶ ὅταν ὁ
ἱερέας ἀσκεῖ τὸ ἔργο τῆς
φιλανθρωπίας καὶ τῆς ἀγά-
πης, κινεῖται καὶ δρᾶ σὰν
λειτουργὸς τῆς Ἐκκλησίας
καὶ οὐδέποτε σὰν κοινω-
νικὸς λειτουργὸς ἤ κρα-
τικὸς ὑπάλληλος. Κάθε δια-
κονία τοῦ ἱερέα στὴν
Ἐκκλησία εἶναι διακονία
λειτουργική, γίνεται δη-
λαδὴ κατὰ θεία τάξη καὶ μὲ
σκοπὸ τὴ σωτηρία τῶν
πιστῶν. Αὐτὴ ἡ ζωὴ τοῦ λει-
τουργοῦ τῆς Ἐκκλησίας
εἶναι ἤ πρέπει νὰ εἶναι,
καθὼς καὶ κάθε πιστοῦ,
λειτουργία· λογικὴ λατρεία
καὶ θυσία ζωντανὴ στὸ Θεό.
Τὸ ἔργο τοῦ ἱερέα, ὅπως τὸ
διαγράφει στὰ ἔπη του ὁ
ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολό-

γος, εἶναι ἔργο λειτουρ-
γοῦ, μέχρι νὰ «ποιήση τὴν
τελευτὴν τελευταῖον μυ-
στήριον». 

Ὅταν ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος ὁ
Θεοφόρος πορευόταν δε-
μένος ἀπὸ τὴν Ἀντιόχεια
στὴ Ρώμη, γιὰ νὰ ἐπι-
σφραγίσει ἐκεῖ τὴν ἱερατι-
κή του διακονία μὲ τὸ μαρ-
τύριό του, ἔγραφε στοὺς
χριστιανοὺς τῆς Μ. Ἀσίας:
«Σπουδάζετε οὖν πυκνό-
τερον συνέρχεσθαι εἰς εὐχα-
ριστίαν Θεοῦ καὶ εἰς δό-
ξαν…».

Ἡ θεία Λειτουργία, σὰν
ἁγιώτατη πράξη καὶ τελετὴ

στὴν Ἐκκλησία, μὲ τὴν
ὁποία συνέχεται καὶ
στὴν ὁποία κορυ-
φώνεται ἡ θεία λα-
τρεία, εἶναι τὸ
ἀξιώτατο καὶ
ὑπέρτατο ἔργο στὸν

ὁρατὸ καὶ ἀόρατο
κόσμο μπροστὰ στὸ

Θεό. Στὴ λατρεία τῆς
Ἐκκλησίας καὶ μάλιστα
στὴ θεία Λειτουργία ἑνώ-
νεται καὶ ἀποκαθίσταται
ὀργανικὰ ὁ διεσπασμένος
βίος τῶν ἀνθρώπων. «Ἡμᾶς
δὲ πάντας, τοὺς ἐκ τοῦ
ἑνὸς ἄρτου καὶ τοῦ ποτη-
ρίου μετέχοντας, ἑνώσαις
ἀλλήλοις εἰς ἑνὸς Πνεύμα-
τος ἁγίου κοινωνίαν» δέε-
ται ὁ λειτουργὸς στὴ θεία
Λειτουργία. 

Ἡ Ἐκκλησία στὴν οὐσία
της εἶναι ἱερωσύνη καὶ θεία
λατρεία. Ἔξω ἀπὸ τὴν
ἱερωσύνη καὶ τὴ θεία λα-
τρεία ὑπάρχει ἠθικὴ διδα-
σκαλία, ὑπάρχει κοινωνικὴ
δράση, ὑπάρχει ἰδεολογία
καὶ κοσμοθεωρία, ἀλλὰ
Ἐκκλησία δὲν ὑπάρχει.

Ἀμήν.
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Πραγµατοποιοῦνται τά ἄνοµα καί
παράνοµα συµφέροντα, ἤ τά διαπλε-
κόµενα, µέ τή σύγχρονη ὁρολογία.

Καί τό ἀποτέλεσµα; Οἱ πλούσιοι νά
γίνονται πλουσιότεροι καί οἱ φτωχοί
φτωχότεροι.

Πολλοί θεολόγοι καί µεγάλοι Πα-
τέρες τῆς Ἐκκλησίας µας ἑρµηνεύον-
τας τό «∆ΙΨΩ» πού φώναξε ὁ Κύριος
στό Σταυρό κατέληξαν ὅτι δέν ἤθελε
νερό, ἀλλά ὡς Θεός µέσα στό αἰώνιο
παρόν ἔβλεπε τήν ἀδικία, τό ἔγκληµα,
τόν παράνοµο καί ἄφρονα πλοῦτο, τήν
χλιδή καί τή σπατάλη˙ ὅµως ἐκεῖνος
∆∆ΙΙΨΨΟΟΥΥΣΣΕΕ γιά ἀγάπη, γιά ἀνθρωπιά,
γιά ὁµόνοια καί εἰρήνη, γιά γαλήνη καί
φιλανθρωπία.

Ὁ χρόνος καί οἱ καιροί, ἀδελφοί
µου, καθώς καί ὁ ἄνθρωπος εἶναι στήν
κυριαρχία τοῦ Θεοῦ. Ἐκεῖνος εἶναι ὁ
∆ηµιουργός καί γι’ αὐτό ἡ Ἐκκλησία
µας εὔχεται καί προσεύχεται, παρα-
καλεῖ καί ἱκετεύει στήν ἀρχή τοῦ
ἔτους, ὁ Κύριος καί Θεός µας νά
εὐλογεῖ τούς ἄρχοντες, τό στρατό καί
τό λαό Του τόν εὐλογηµένο καί περι-
ούσιο.

Ὁ Κύριος ζητᾶ ἀπό µᾶς τήν ἐπι-
στροφή στήν ἀλήθεια, ἀνοίγει τήν
ἀγκαλιά του γιά ὅλους, εἶναι φιλάν-
θρωπος γιά ὅλους, ὁ λόγος του µένει εἰς
τόν αἰῶνα, καθώς καί οἱ ὑποσχέσεις
του.

Καιρός γιά πνευµατική ἐπανά-
σταση µέ ἀρχηγό τόν Κύριό µας Ἰησοῦ
καί προπονητές µας πνευµατικούς
τήν Παναγία Μητέρα Του καί τούς
ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας. Λάβαρό µας ὁ
τίµιος καί ζωοποιός Σταυρός τοῦ Κυ-
ρίου µας.

Μέ θερμές εὐχές, 

τιμή καί ἀγάπη ἐν Χριστῷ τεχθέντι

Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
†  Ο ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ

Π Α Υ Λ Ο Σ

Συνέχεια ἀπὸ τὴ σελ. �



4 •• •µ•ΛΕΙΜΩΝΑΡΙΟΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΣΜΟΣ
Α΄

τὴν ΙΘʼ Πανορθόδοξη Συν-
διάσκεψη Ἐντεταλμένων
Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιών
καὶ Ἱερών Μητροπόλεων

γιὰ θέματα αἱρέσεων καὶ παραθρη-
σκείας, ἡ ὁποία πραγματοποιήθηκε,
ὑπό την αἰγίδα τοῦ Μακαριωτάτου
Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ Πάσης
Ἑλλάδος κ. Χριστοδούλου, στό Ιερό
Προσκύνημα τοῦ Ὁσίου Ἰωάννου τοῦ
Ρώσου στό Προκόπι Εὐβοίας, ἀπό
29.10 ἕως 1.11.2007, μὲ τὴν φιλόξενη
φροντίδα τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Χαλ-
κίδος κ. Χρυσοστόμου καὶ ὑπό τὴν προ-
εδρία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Νικο-
πόλεως καί Πρεβέζης κ. Μελετίου,
ἔγιναν εἰσηγήσεις, ἀναλύσεις καὶ συ-
ζητήσεις γιὰ τὸ Κίνημα τοῦ «Ἐσωτε-
ρισμοῦ». Ἐπειδὴ πρόκειται γιὰ αἱρετικὸ
τρόπο σκέψεως καὶ πρακτικῆς, ποὺ
ἐπηρεάζει ὕπουλα τὴν καθημερινή
μας ζωὴ στὸν σύγχρονο κόσμο καὶ ἀπο-
τελεῖ ἐπικίνδυνη παγίδα γιὰ τοὺς κα-
λοπροαίρετους χριστιανοὺς ποὺ
ἀγνοοῦν τὴν ταυτότητά του, δημοσι-
εύουμε στὴν συνέχεια τὰ πορίσματα
τῆς Συνδιασκέψεως, μὲ τὰ ὁποῖα ἀπο-
καλύπτεται τὸ ἀληθινὸ πρόσωπο τοῦ
Κινήματος καὶ οἱ πολλοὶ κίνδυνοι γιὰ
τοὺς πιστούς.

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ

Ὕστερα ἀπό μία μακρά περίοδο
κάμψεως τοῦ θρησκευτικοῦ φαινο-
μένου, καθώς καὶ μετά τὴν κατάρ-
ρευση τῶν ὑλιστικών καί ἄντιθρη-
σκευτικῶν ἰδεῶν καὶ πρακτικῶν τοῦ
20ου αἰῶνος, διαπιστώνουμε μία ἀπρό-
σμενη στροφή τοῦ σημερινοῦ ἀνθρώ-
που στή θρησκευτικότητα καί στήν
πνευματική ἀναζήτηση. Δυστυχῶς
ὅμως ἡ θρησκευτικότητα αὐτή, ἀντὶ νά
ἀναζητήσει τόν ἀληθινό Θεό Ἰησοῦ
Χριστό, παγιδευμένη ἀπό τήν σύγ-
χρονη ἐντελῶς ὑποκειμενική φιλοσο-
φία, ἐπῆρε λάθος δρόμο καὶ ὁδηγεῖ
πολλούς σὲ μία θρησκευτικότητα, πού
βάση της ἔχει τόν Ἀποκρυφισμό καὶ
τὸν Ἐσωτερισμό, πού ἔχουν προσλά-
βει μορφή ἐπιδημίας σὲ παγκόσμιο ἐπί-
πεδο.

Ὁ Ἐσωτερισμός αὐτοπαρουσιάζε-

ται σάν μιά μυστικὴ γνώση,
μὴ κοινοποιήσιμη στοὺς ἀμύητους·
ἀποκτᾶται μὲ διαδοχικὲς μυ ήσεις, ποὺ
τάχα ἐπιτυγχάνονται μὲ αὐτονομημέ-
νες τεχνικές, οἱ ὁποῖες σκοπὸ ἔχουν νὰ
ἐνεργοποιήσουν δῆθεν κρυμμένες
ἐσωτερικές δυνάμεις τοῦ ἀνθρώπου.

Ἔτσι δημιουργεῖται ἡ ἐντύπωση μιᾶς
ἐλίτ, μὲ ὑψηλότερες τάχα ἀναζητήσεις.

Ὁ Ἐσωτερισμός ξεκινάει μὲ βάσεις
παγανιστικὲς συνδεδεμένες μὲ τὶς
εἰδωλολατρικές θρησκεῖες καὶ μάλιστα
τῆς ἐποχῆς τῆς παρακμῆς τους καὶ κα-
ταλήγει νὰ ἐντάσσεται στὸ εὐρύτερο
σύστημα τοῦ Ἀποκρυφισμοῦ, μὲ πιὸ
ἰσχυρὴ ἐπάνω του τὴν ἐπίδραση τοῦ
θεοσοφικοῦ κινήματος.

Κοινὸς τόπος ὅλων τῶν Ἐσωτερι-
στικῶν ὁμάδων εἶναι ὁ θρησκευτικὸς
συγκρητισμός, ὁ ὁποῖος ἀρνείται τὴν
μοναδικὴ αὐθεντία μιᾶς συγκεκριμέ-
νης θρησκείας, καί καλλιεργεῖ τὴν πί-
στη ἤ ὅτι ὅλες οἱ θρησκεῖες ὁδηγοῦν
στὴν ἴδια «Ἐσώτερη Ἀλήθεια» ἤ ὅτι ὁ
Ἐσωτερισμός ἀποτελεῖ ὑπέρβαση
ὅλων τῶν θρησκειῶν.

Στὴ χώρα μας ὁ Ἐσωτερισμὸς
ἐμφανίζεται ἀπὸ τὸ τελευταῖο τέταρ-
το τοῦ 19ου αἰῶνος. Κατὰ τὴν ἱστορική
του διαδρομὴ δρᾶ μὲ πλῆθος ἐξωχρι-
στιανικῶν ὁμάδων, ὅπως ὁ Τεκτονι-
σμός, ἡ Θεοσοφία, ἡ Ἀνθρωποσοφία,
καὶ μὲ ἐξευρωπαϊσμένες μορφὲς τῶν
ἀνατολικῶν θρησκειῶν καὶ τῶν πρα-
κτικῶν τους (Γιόγκα, Διαλογισμός,
Ρέϊκι, Ρεφλεξολογία, Τάϊ Τσί, ἐνερ-
γειακές μορφὲς τύπου Τσί, πολεμικὲς
τέχνες τῆς Ἀνατολῆς κ.λ.π.), ποὺ ἀπό
τοὺς ἀγνοοῦντες τὴν ἀλήθεια γίνον-
ται δεκτὲς σὰν πρακτικὲς ὑγείας καὶ
εὐεξίας. Στὰ πλαίσια αὐτά καλλιερ-
γεῖται ἡ λεγόμενη «Θρησκεία Πε-
λατῶν», πού ἀποτελεῖ κυρίαρχο φαι-
νόμενο μέσα στὴν χαώδη «Ὑπερα-
γορὰ Θρησκείας».

Ὁ Ἐσωτερισμὸς εἶναι ἕνα πνευ-
ματικὸ κίνημα ἀνθρωποκεντρικό.
Ἀρνεῖται τὸν Θεὸ ὡς Πρόσωπο παν-

τοδύναμο, Δημιουργὸ καὶ Σωτήρα τοῦ
κόσμου. Ἀλλʼ ἀδυνατώντας νά ξεπε-
ράσει τὴν ἔντονα προσωπικὴ θρη-
σκευτικότητα τοῦ κάθε ἀνθρώπου,
καταφεύγει στὰ ψυχικὰ θρησκευτικὰ
συναισθήματα καὶ στὸν ἐσωτερικὸ
γύρω ἀπὸ αυτὰ στοχασμό.

Κυρίαρχο δόγμα τοῦ Ἐσωτερισμοῦ
εἶναι ὅτι Θεός, οὐράνια, ἐπίγεια, ὅλα
στὸν κόσμο εἶναι ὁμοούσια. Τά πάντα
εἶναι «Ἕνα», μία «Παγκόσμια Συμ-
παντικὴ Ἐνέργεια». Ὅλα ἀπορρέουν
ἀπὸ αὐτήν. Ὅλα εἶναι προβολὲς αὐτῆς
τῆς Συμπαντικῆς Ἐνέργειας. Δὲν ὑπάρ-
χει δημιουργία. Ὅλα Θεὸς καὶ ὕλη
εἶναι ἐξ ἴσου ἄχρονα καὶ ἀῒδια. Ὁ
Ἐσωτερισμὸς δὲν δέχεται διάκριση
τῆς θείας οὐσίας ἀπό τήν οὐσία τῶν
κτιστῶν ὄντων.

Ἔτσι, γιὰ τὸν Ἐσωτερισμό, ὁ
ἄνθρωπος μόνον τότε βρίσκει τὸ ἀλη-
θινό του «ἐγώ», ὅταν χάσει κάθε
αἴσθηση προσωπικῆς ὕπαρξης καὶ ὑπό-
στασης, ὅταν ἀπορροφηθῆ στὴν ἀπρό-
σωπη «συμπαντική ἐνέργεια»· ἑπομέ-
νως, ὅταν πάψει πιὰ νὰ ὑπάρχει· δη-
λαδὴ μὲ τὴν ἐκμηδένισή του!

Βασικὴ τεχνικὴ τοῦ Ἐσωτερισμοῦ
εἶναι ὁ Διαλογισμός. Ὑπάρχουν πολλὲς
μορφὲς διαλογισμοῦ. Κοινὸς παρονο-
μαστὴς ὅλων εἶναι ὅτι δὲν ἀποτελοῦν
προσευχή. Καὶ πράγματι ὁ διαλογιζό-
μενος δὲν ἐπιδιώκει διαπροσωπικὴ
κοινωνία μὲ τὸν Χριστό, ἀλλά νὰ δια-
μορφώνει τὴν προσωπική του συνει-
δητότητα, νά ταυτιστεῖ μὲ τὶς ἀρχὲς
τοῦ Ἐσωτερισμοῦ φθάνοντας στὸ ση-
μεῖο νὰ πιστεύει τὸν ἑαυτό του σὰν
«Χριστό», δηλαδὴ σὲ μία εἰδωλοποίηση
τοῦ ἑαυτοῦ του.

Ἡ σύγχρονη φιλοσοφία τοῦ φιλε-
λευθερισμοῦ, του «πολιτικῶς ὀρθοῦ»
καὶ τῶν κρατικῶν νομοθεσιῶν ἀνα-
γνωρίζουν στὸ κάθε ἄτομο ἀπόλυτο
καὶ ἀπαραβίαστο δικαίωμα νὰ πιστεύει,
ἤ νὰ μὴν πιστεύει, καὶ νὰ ἀναζητεῖ τὸν
Θεὸ μόνος του, νὰ τὸν δέχεται ὅπως
θέλει, ἄν θέλει καί ὅποτε θέλει, ἐσω-
τερικά, μέσα του, καὶ ἐσωτεριστικά, δη-
λαδὴ μὲ τὸ εὔκολο καλούπι, πού τοῦ
προτείνουν τὰ κέντρα μυήσεως στὸν
Ἐσωτερισμό.

Σ
Γιὰ τὴν ἀντιγραφή

Ἀρχιμ. Αὐγουστῖνος Γ. Μύρου, Δρ. Θ.
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Σὲ τοῦτο τὸ ἄρθρο θὰ κά-
νουμε λόγο γιὰ τὸ «χάρι-
σμα τῶν ὀλίγων», ποὺ

εἶναι ἡ σιωπή. 
Τὶ εἶναι ἡ σιωπή; Εἶναι τὸ

ἀντίθετο τοῦ λόγου. Ἡ σιωπὴ δὲν
ὀφείλεται κατ᾽ ἀνάγκην σὲ ἀφω-
νία, δηλ. σὲ φυσικὴ δυσκολία νὰ
ὁμιλεῖ κανείς. Εἶναι ἡ ἑκούσια
χρονικὴ διακοπὴ τοῦ λόγου καὶ ἡ
συνειδητὴ ἀποφυγὴ τῆς ὁμιλίας,
γιὰ πολλοὺς καὶ διαφόρους λό-
γους: Μπορεῖ π.χ. νὰ σιωπᾶ κα-
νεὶς ἀπὸ χαρακτῆρος καὶ ἰδιο-
συγκρασίας. Ὑπάρχουν ἄνθρωποι
λιγομίλητοι καὶ ἐκ φύσεως σιω-
πηλοί. Συχνὰ ἡ σιωπή μας, ἴσως
νὰ ὀφείλεται σὲ μιὰ ἐμπαθῆ, πει-
σματικὴ κατάστση. Καὶ ἐνῶ ἐξω-
τερικὰ σιωποῦμε, ἐσωτερικὰ
μπορεῖ νὰ φλυαροῦμε, κατακρί-
νοντας ἤ καὶ ὑβρίζοντας τοὺς
ἄλλους. Μπορεῖ ἐπίσης νὰ σιω-
ποῦμε περιφρονητικά, ἀπαξιώ-
νοντας νὰ συζητήσουμε μὲ κά-
ποιον. Ἤ νὰ σιωποῦμε ἀπὸ
ἀμηχανία, μὴ ἔχοντας τὶ νὰ
ποῦμε, ἤ ἀπὸ φόβο μὴ παρεξη-
γηθοῦμε. Καὶ ἀπὸ πολλὰ ἄλλα
αἴτια.

Παρὰ ταῦτα οἱ Πατέρες μᾶς
ὁμιλοῦν γιὰ μιὰ ἄλλη ἀνώτερη
σιωπή, τὴν «σιωπὴ ἐν γνώσει»
(Ἅγ. Ἰσαὰκ Σῦ ρος). Τὶ σημαίνει
ὅμως «σιω πὴ ἐν γνώσει»;

Σημαίνει νὰ σιωπῶ, ἔχοντας
συνειδητοποιήσει τὴν μεγάλη
πνευματικὴ καὶ ἠθικὴ ἀξία τῆς
σιωπῆς καὶ τὰ σπουδαῖα ἀποτε-
λέσματα ποὺ δημιουργεῖ αὐτὴ
στὴ ζωή μας. Πρακτικώτερα, νὰ
γνωρίζω πότε, πῶς καὶ πόσο νὰ
σιωπῶ ἤ νὰ ὁμιλῶ. Νὰ γνωρίζω
π,χ. ὅτι ὑπάρχει «καιρὸς τοῦ
σιγᾶν καὶ καιρὸς τοῦ λαλεῖν»,
ὅπως λέγει ἡ Γραφή (Ἐκκλ.

3,7). Αὐτὸ οἱ Πατέρες τὸ ὀνομά-
ζουν «εὔκαιρον σιωπήν». Δὲν
σιω πῶ πάντοτε, ἀλλὰ ὅταν πρέ-
πει. Ὅταν ἐρώτησαν τὸν Ἀββᾶ
Ποιμένα: τὶ εἶναι προτιμώτερο
νὰ μιλάει κανεὶς ἤ νὰ σιωπᾶ;
ἀπήντησε: «Ἐκεῖνος ποὺ μιλάει,
ἐπειδὴ τὸ θέλει ὁ Θεός, καλὰ κά-
νει. Καὶ ἐκεῖνος ποὺ σιωπᾶ, γιατὶ
τὸ θέλει ὁ Θεός, καλὰ ἐπίσης κά-
νει».

Ἔτσι συνειδητοποιεῖ κανεὶς
ὅτι ὑπάρχει καὶ μιὰ ἄλλη γλῶσσα
τοῦ ἀνθρώπου, μὲ τὴν ὁποία ὁμι-
λεῖ χωρὶς νὰ ὁμιλεῖ. Ὁ σιωπῶν
διδάσκει, παιδαγωγεῖ, νουθετεῖ
καὶ ἐλέγχει, χωρὶς πολλάκις νὰ
τὸ ἐπιδιώκει. Ἡ σιωπὴ τοῦ Κυ-
ρίου μας ἐνώπιον τοῦ Πιλάτου
ὑπῆρξε μεγαλειώδης, εὔγλωττη,
ἀλλὰ καὶ ἐλγκτική, ὥστε νὰ τὸν
ντροπιάσει: «Ἰησοῦ σιωπὴ ἐνέ-
τρεψε Πιλᾶτον» (Κλίμαξ Ἰω.).

Ἐπίσης ἡ παρουσία τῆς Πα-
ναγίας μας στὸν κόσμο αὐτὸν
ὑπῆρξε κατ᾽ ἐξοχὴν σιωπηλή. Σὲ
ὅλη της τὴν ζωὴ ἐλάχιστες φορὲς
μίλησε.  Ἔγινε ὅμως μὲ τὴν πα-
νάμωμη ζωή Της, ἕνα ἄλλο
ἔμψυχο εὐαγγέλιο, ποὺ κηρύττει
ἀνὰ τοὺς αἰῶνας.

Ἡ ζωὴ τοῦ Μ. Βασιλείου –
καὶ πολλῶν ἄλλων ἁγίων- χαρα-
κτηρίσθηκε ὡς «σιωπῶσα παραί-
νεσις». Πράγματι! Πολλοὶ ἅγιοι
περισσότερο μᾶς διδάσκουν μὲ
τὴν «ἐν γνώσει σιωπὴν» τους,
παρὰ μὲ τὴν διδασκαλία τους.

Λέγεται ὅτι, ὅταν ἐπισκέ-
φθηκε στὴν ἔρημο κάποιος με-
γάλος τὸν Ἀββᾶ Παμβὼ καὶ τοῦ
ἐζήτησε νὰ τοῦ πεῖ κάποιον ὠφέ-
λιμο λόγο, αὐτὸς σιωποῦσε. Ὅταν
κατόπιν τὸν ἐρώτησαν γιατὶ δὲν
τοῦ ὁμίλησε, εἶπε: «Ἐὰν δὲν
ὠφελήθηκε ἀπὸ τὴν σιωπή μου,

Τὸ χάρισμα τῶν ὁλίγων

Ἀρχιμ. Ἀθηναγόρα
Καραμαντζάνη
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οὔτε ἀπὸ τὰ λόγια μου ὑπῆρχε
περίπτωσις νὰ ὠφεληθεῖ»! Θὰ
ἔλεγε κανεὶς ὅτι ἀκόμη καὶ τὰ
ζῶα ὁ Θεὸς μᾶς τὰ ἔδωσε ὡς πα-
ραδείγματα σιωπῆς καὶ δημιουρ-
γικοῦ ἔργου, ὅπως π.χ. τὴν μέ-
λισσα, τὸ μηρμύγκι κ.ἄ.

Ἄς δοῦμε ὅμως ποιὲς εἶναι οἱ
ὠφέλειες ὅταν συγκρατοῦμε τὴν
γλώσσα μας καὶ ἐν ἐπιγνώσει
σιωποῦμε;

ΠΠρρῶῶττοονν::  δὲν ἁμαρτάνουμε!
Ἀποφεύγουμε τὶς παρεκτροπὲς
τοῦ «προφορικοῦ» λόγου (πολυ-
λογία, κατάκρισι, ἀργολογία, συ-
κοφαντία, εὐ τρα πελία καὶ πολλὰ
ἄλλα κακά). Ὁ Μ. Ἀρσένιος
ἔλεγε στὸν ἑαυτό του: «Ἀρσένιε,
φεῦγε, σιώπα, ἡσύχαζε, αὗται
γάρ εἰσι αἱ ρίζαι τῆς ἀναμαρτη-
σίας». Καὶ ὁ Ἀββᾶς Ἰσαὰκ ὅταν
κοινωνοῦσε ἔτρεχε στὸ κελλί του.
Ὅταν τὸν ρωτοῦσαν γιατὶ τὸ κά-
νει αὐτό, ἀπαντοῦσε: «Ὅταν κρα-
τάει κανεὶς ἀναμμένη λαμπάδα
καὶ παραμένει στὸν ἀέρα, θὰ τοῦ
σβήσει»! Προφανῶς ἐννοοῦσε τὸν
ἀέρα τῶν πολλῶν λόγων. Καὶ κά-
ποιος ἄλλος εἶπε: «πολλὲς φορὲς
μετανόησα ὅταν μίλησα ποτὲ
ὅμως ὅταν ἐσιώπησα».

ΔΔεεύύττεερροονν:: Ὅταν σιωποῦμε
ἔχουμε τὴν εὐκαιρία νὰ ἀκοῦμε
τοὺς ἄλλους. Τὸ νὰ ἀκούει κα-
νεὶς τοὺς ἄλλους εἶναι μιὰ τέχνη
ἀνώτερη ἀπὸ τὴν τέχνη τοῦ ὁμι-
λεῖν. Νὰ ἀκοῦμε σιωπώντας κρι-
τικὰ καὶ νὰ σιωποῦμε ἀκούοντας
προσεκτικά!

ΤΤρρίίττοονν:: Μὲ τὴν «ἐν γνώσει
σιωπήν» καλλιεργοῦμε τὴν ἐσω-
στρέφεια. Ἡ μυστικὴ καὶ πνευ-
ματικὴ ζωή μας ἀρχίζει ἀπὸ τὴν
σιωπὴ τῶν χειλέων. Τὰ πολλὰ
λόγια προδίδουν ἀπουσία ἐσωτε-
ρικῆς ζωῆς, ἀνωριμότητα καὶ
ἐλαφρότητα.

ΤΤέέττααρρττοονν:: «Σιωπὴ ἐν γνώσει
μήτηρ προσευχῆς» λέγει ὁ Ἅγ.
Ἰσαὰκ ὁ Σῦρος. Ὅταν κανεὶς
ἀσκεῖ τὴν κατὰ Θεὸν σιωπή,
αὐτομάτως μέσα του ἀναδύεται ἡ

προσευχή. «Ἡ φυλακὴ τοῦ στό-
ματος ἐξυπνίζει τὴν συνείδησιν
πρὸς τὸν Θεόν» (ὁ ἴδιος). Μὲ τὴν
προσευχὴ «ἐν γνώσει» ὁμιλοῦμε
πρὸς τὸν Θεό. Συγχρόνως δὲ τὸν
ἀκοῦμε καὶ Ἐκεῖνον νὰ ὁμιλεῖ
ἐντός μας, καθὼς σιγοῦν ἄλλες
μέσα μας ἐμπαθεῖς φωνές.
«Ἀκούσομαι τὶ λαλήσει ἐν ἐμοὶ
Κύριος ὁ Θεός…»(Ψλ 84ος). Καὶ
τὶ λέει μέσα μας ὁ Θεός; «Σωτη-
ρία σου ἐγώ εἰμι» (Ψλ.34ος).

Ὁ Μωυσῆς προσευχόταν πρὸς
τὸν Θεὸ χωρὶς νὰ μιλάει καθόλου
καὶ ὁ Θεὸς τοῦ εἶπε: «Τὶ βοᾶς
πρός με;». Αὐτὸ σημαίνει τὸ τοῦ
Παύλου: «τὸ πνεῦμα ἐντυγχάνει
(προσεύχεται) ὑπὲρ ἡμῶν στε-
ναγμοῖς ἀλαλήτοις» (Ρωμ. 8,26).

ΠΠέέμμππττοονν:: Ὁ Ἅγ. Ἰωάννης ὁ
Χρυσόστομος ὑποδεικνύει καὶ ἕνα
ἄλλο ἀνώτερο τρόπο σιωπῆς.
Εἶναι ἡ κατάπαυσις τῶν ἐμ -
παθῶν λογισμῶν καὶ τῶν ψεκτῶν
παθῶν τῆς καρδίας, στὴν ἀπό-
κτηση τῆς ὁποίας βεβαίως βοηθεῖ
κατ᾽ ἀρχὴν ἡ σιωπὴ τῶν λόγων.
«Ποιὸ θὰ ἦταν τὸ κέρδος –φωνά-
ζει ὁ Ἅγιος- νὰ σιωπᾶ μόνον  τὸ
στόμα, ὅταν ἡ ψυχὴ θορυβῆται
καὶ ἔχει πολλὴν ζάλην; Ἐκείνην
τὴν ἡσυχία ζητῶ ἐγώ, τὴν ἀπὸ
μέσα, ἀπὸ τὴν διάνοια, τὴν μέσα
ἀπὸ τὴν ψυχή»! 

Ἡ Ἐκκλησία μας μὲ πολλοὺς
τρόπους καλλιεργεῖ αὐτὴ τὴν
ἐσωτερικὴ ἡσυχία, κυρίως ὅμως
κατὰ τὴν θεία λατρεία. Εἶναι
πολὺ χαρακτηριστικὸς ὁ ὕμνος
ποὺ ψάλλεται κατὰ τὴν λειτουρ-
γία τοῦ Μ. Σαββάτου: «Σιγησάτω
πᾶσα σὰρξ βροτεία…κλπ.». Ἐπι-
βάλλεται ἀπόλυτη σιγή: χειλέων
(σιγησάτω), σαρκικῶν ἐπιθυμιῶν
(σὰρξ βροτεία) καὶ γήινων λο-
γισμῶν (μηδὲν γήϊνον ἐν ἑαυτῇ
λογιζέσθω).

Πρέπει ὅμως νὰ τονισθεῖ ὅτι,
γιὰ νὰ βιώσει κανεὶς καρποφό-
ρως αὐτὴν τὴν κατὰ Θεόν σιωπή,
χρειάζεται δύναμις καὶ ἀγώνας
μεγάλος καὶ ἡ δύναμις τῆς
ἀνθρωπίνης θελήσεως πολλάκις
δὲν ἐπαρκεῖ, ἀφοῦ κατὰ τὸν θεῖον
Ἰάκωβο: «τὴν γλῶσσαν οὐδεὶς δύ-
ναται ἀνθρώπων δαμάσαι» (3,8)
καὶ κατὰ τὸν Ἅγ. Ἰωάννη τῆς
Κλίμακος: «πολὺ λίγοι μποροῦν
νὰ κρατήσουν τὸ νερὸ χωρὶς κά-
ποιο φράγμα. Λιγότεροι ὅμως
μποροῦν νὰ δαμάσουν ἕνα ἀπύ-
λωτο στόμα». (Κλίμαξ 177).
Ἀπαιτεῖται λοιπὸν «δύναμις ἐξ
ὕψους» καὶ χάρις πολλὴ γιὰ νὰ
ἐπιτευχθεῖ αὐτό.

Ἔτσι «ἡ σιωπὴ ἐν γνώσει»
ἀποβαίνει χάρισμα τῶν ὁλίγων,
τῶν μεγάλων καὶ γενναίων
ψυχῶν. Γι᾽ αὐτὸ καὶ «ὁλίγοι εἰσὶν
οἱ εὑρίσκοντες αὐτό» (Μθ. 7,14).
Ἡ σιωπὴ εἶναι, κατὰ τὸν Ἅγ.
Ἰσαὰκ τὸν Σῦρο, «τὸ μυστήριον
τοῦ μέλλοντος αἰῶνος, οἱ δὲ λόγοι
ὄργανον εἰσὶ τούτου τοῦ κόσμου». 

Ἐμεῖς, ὡστόσο, καὶ ἄν δὲν
μποροῦμε νὰ φθάσουμε ἀκόμη
στὶς χαρισματικὲς αὐτὲς κατα-
στάσεις, ἄς ἀσκοῦμε τὴν ἁγία
σιωπή, τὶς ὥρες ποὺ ἀντιμετω-
πίζουμε τὶς προκλήσεις τῶν
ἀνθρώπων καὶ τῶν περιστάσεων.
Ἄς μάθουμε στὴ ζωή μας νὰ σιω-
ποῦμε, ὅσο ζοῦμε, γιατὶ θὰ ἔλθει
ἐξάπαντος ἡ στιγμὴ ποὺ θὰ  μᾶς
ἐπιβληθεῖ, θέλοντας καὶ μὴ «ἡ
ἄκρα τοῦ τάφου σιωπή»!...

«Ἡ σιωπὴ ἐν γνώσει»
ἀποβαίνει χάρισµα τῶν ὁλί-
γων, τῶν µεγάλων καὶ γεν-
ναίων ψυχῶν. Γι᾽ αὐτὸ καὶ
«ὁλίγοι εἰσὶν οἱ εὑρίσκοντες
αὐτό» (Μθ. 7,14). Ἡ
σιωπὴ εἶναι, κατὰ τὸν Ἅγ.
Ἰσαὰκ τὸν Σῦρο, «τὸ µυστή-
ριον τοῦ µέλλοντος αἰῶνος, οἱ
δὲ λόγοι ὄργανον εἰσὶ τούτου
τοῦ κόσµου».
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Κάποιος ἀπ᾽τοὺς πα-
τέρες μᾶς διηγήθηκε.

Ἀνέβηκα κάποτε στὴν
Κωνσταντινούπολη γιὰ
κάποια ἀνάγκη. Καθὼς
καθόμουν στὴν  Ἐκκλη-
σία μπῆκε κάποιος κατὰ
κόσμο λαμπρὸς καὶ πολὺ
φιλόχριστος, καὶ ὅταν μὲ
εἶδε, κάθισε� ἄρχισε νὰ
μὲ ρωτᾶ γιὰ τὴ σωτηρία
τῆς ψυχῆς. Ὅταν λοιπὸν
τοῦ εἶπα, 

- Δίνεται σὲ ἐκείνους
ποὺ διοικοῦν σωστὰ τὰ
ἐπίγεια,

εἶπε: -Σωστὰ  εἶπες,
πάτερ, πὼς μακάριος
εἶναι ὅποιος ἔχει τὴν
ἐλπίδα στὸ Θεὸ καὶ πα-
ραδίνει τὸν ἑαυτό του
στὰ χέρια τοῦ Θεοῦ.

AΠO TO
ΛEIMΩNAPIO

Ἐκκλησία µέσα µας κι ὁ λόγος
φαίνεται µᾶλλον ἀόριστος καὶ
σχηµατικός, στὸ βάθος αὐτὸ
ἐννοοῦµε κι αὐτὸ αἰσθανόµαστε
νὰ ζεῖ µέσα µας, ἡ χαρὰ τῆς
σωτηρίας καὶ ἡ ἀγωνία τῆς
µαρτυρίας· ὅσο περισσότερο
εἴµαστε βέβαιοι γιὰ τὴ σωτηρία
µας µέσα στὴν  Ἐκκλησία, τόσο
πιὸ πολὺ ἀγωνιοῦµε γιὰ τὴ
µαρτυρία ποὺ δίνοµε στοὺς
ἔξω γιὰ τὸν Ἰησοῦ Χριστὸ καὶ
γιὰ τὴν  Ἐκκλησία. Γιατὶ ἄν θέ-
λοµε νὰ ὁρίσουµε καὶ νὰ ποῦµε
τὶ εἶναι χριστιανός, δὲν ἔχοµε
παρὰ νὰ ἐπαναλάβοµε τὰ τε-
λευταῖα ἐδῶ στὴ γῆ λόγια τοῦ
Ἰησοῦ Χριστοῦ· «ἔσεσθέ µοι
µάρτυρες...ἕως ἐσχάτου τῆς
γῆς». ∆ὲν τὰ ἔλεγε µόνο γιὰ
τοὺς  Ἀποστόλους, ἀλλὰ γιὰ
ὅλους τοὺς µαθητές του, γιὰ
ὅλους ποὺ ἀνήκουν στὸ σῶµα
του, ποὺ εἶναι ἡ  Ἐκκλησία. « Ἅ
ὑµῖν λέγω, πᾶσι λέγω» εἶπε κά-
ποτε, γιὰ νὰ µὴ µᾶς µένει ἀµφι-
βολία ὅτι ἡ µαρτυρία τοῦ ὀνό-
µατός του εἶναι ἡ εὐθύνη καὶ ἡ
ἀγωνία µας, µὲ τὴν ὁποία ἐξα-
γοράζεται ἡ θέση µας στὴν
Ἐκκλησία.  Ἡ µαρτυρία αὐτὴ
δὲν εἶναι βέβαια ἕνας λόγος,
ἀλλὰ ὁ βίος µας ὅλος καὶ ἡ
ἀναστροφή µας στὸν κόσµο,
ποὺ εἶναι πάντα µαρτύριο συ-
νειδήσεως καὶ φτάνει ὥς τὸ
πάθος καὶ τὸ µαρτύριο τοῦ
αἵµατος. 

Ὁ µεγάλος Ἀπόστολος γρά-
φει στὴν πρώτη πρὸς Κορινθί-
ους· «ὁ δοκῶν ἑστάναι βλεπέ-
τω µὴ πέσῃ», κι ὁ κάθε πιστὸς
ζεῖ τὸ φόβο καὶ τὴν ἀγωνία
τῆς πτώσεώς του, µὰ τὸ ἴδιο καὶ
πιὸ πολὺ στὴν κρίσιµη ἐποχή
µας ζεῖ τὴν ἀγωνία τῆς µαρτυ-
ρίας. Σὲ κάθε καιρό, καὶ περισ-
σότερο σὲ κρίσιµους  ὅπως
τώρα καιρούς, καθὼς τὸ βλέπει

ὁ προφήτης, οἱ χριστιανοὶ εἶναι
οἱ  «αἴροντες τὰ σκεύη  Κυρίου».
Ὅση εἶναι ἡ τιµὴ, ἄλλη τόση καὶ
περισσότερη εἶναι ἡ ἀγωνία, ἡ
ἀγωνία τῆς µαρτυρίας καὶ τὸ
µαρτύριο τῆς συνειδήσεως. Μα-
κάρι ὁ Θεὸς νὰ ἐπικαλύψει τὶς
ἁµαρτίες µας καὶ νὰ ἀντισταθ-
µίσει στὸ βάρος τῆς ἀναξιότη-
τάς µας τὴ µεγάλη µας ἀγωνία
καὶ τὸ µαρτύριο τῆς συνειδή-
σεώς µας γιὰ τὴν εὐθύνη τῆς
µαρτυρίας µας.

† ∆ιονυσίου Λ. Ψαριανοῦ,
Μητροπολίτου Σερβίων καὶ Κοζάνης

ΤΤὸὸ  µµυυσσττήήρριιοο  ττῆῆςς  σσωωττηηρρίίααςς
κκααὶὶ  ἡἡ  ἀἀγγωωννίίαα  ττῆῆςς  µµααρρττυυρρίίααςς11

Ἡ µεγάλη µας εὐθύνη καὶ
ἀγωνία εἶναι ὅτι ἀνήκοµε στὴν
Ἐκκλησία.  Ὅταν ὄχι ὁ καλύτε-
ρος, ἀλλὰ ὁ µόνος τρόπος, γιὰ νὰ
δείξουµε τὶ εἶναι ἡ  Ἐκκλησία,
µᾶς ἀποµένει ἡ µαρτυρία, δη-
λαδὴ τὸ «ἔρχεσθε καὶ ἴδετε», τότε
λοιπὸν πρέπει νὰ βρισκόµαστε
σὲ διαρκῆ ἑτοιµότητα, νὰ ζοῦµε τὸ
µυστήριο τῆς  Ἐκκλησίας µέσα
µας σὲ ὅλη του τὴ θεϊκὴ πραγµα-
τικότητα.  Ὁ ἅγιος  Ἰωάννης ὁ
Χρυσόστοµος, ὅταν ἑρµηνεύει τὸ
λόγο τοῦ Χριστοῦ «ὅπως ἴδωσιν
ὑµῶν τὰ καλὰ ἔργα...», λέγει ὅτι ὁ
λόγος αὐτὸς φτάνει γιὰ νὰ δείξει
τὴν ἀγωνία καὶ τὴν εὐθύνη τῶν
χριστιανῶν, ποὺ ζοῦν τὸ µυστή-
ριο τῆς  Ἐκκλησίας καὶ τῆς σω-
τηρίας των· «ἱκανὸν αὐτοὺς ἐνα-
γωνίους ποιῆσαι καὶ εἰς πᾶσαν
ἀγαγεῖν σπουδήν».  Ὅσο περισ-
σότερο τὸ ζοῦν καὶ χαίρουν στὴν
πληροφορία τῆς λύτρωσης καὶ
τῆς σωτηρίας των, τόσο περισ-
σότερο ἀγωνιοῦν καὶ τρέµουν
γιὰ τὴν εὐθύνη τῆς µαρτυρίας
των.  Ὅταν λέµε ὅτι ζοῦµε τὴν

1 Ἐπὶ πτερύγων ἀνέµων, Λόγος ΜΘ´



Τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπη-
τά!

Καί πάλι ἑορτάζουμε Χρι-
στούγεννα! Καί τίθεται τό
ἐρώτημα: τά ἑορτάζουμε

μέ Χριστό ἤ χωρίς Χριστό;
Μᾶλλον τό δεύτερο συμβαίνει

γιά τούς πολλούς! Τί κρίμα! Διότι
Χριστούγεννα χωρίς Χριστό, χωρίς
τήν ἀποδοχή τοῦ μυστηρίου τῆς
σάρκωσης τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ,
εἶναι στέρηση τῆς ἐσωτερικῆς
χαρᾶς, τῆς καρδιακῆς ἀγάπης,
τῆς ψυχικῆς εὐφροσύνης.

««ΕΕὐὐφφρρααίίννεεσσθθεε  δδίίκκααιιοοιι,,  οοὐὐ  ρραα  ννοοίί
ἀἀγγααλλλλιιᾶᾶσσθθεε,,  σσκκιιρρττήήσσααττεε  ττάά  ὄὄρρηη,,
ΧΧρριισσττοοῦῦ  γγεεννννηηθθέέννττοοςς......»».. Μ’
αὐτούς τούς λόγους μᾶς καλεῖ ὁ
ἱερός ὑμνωδός τῆς Ἐκκλησίας μας
νά ὑποδεχθοῦμε μέ εὐφροσύνη καί
ἀγαλλίαση καρδιᾶς τή Γέννηση τοῦ
Χριστοῦ. Ἡ πρόσκληση δέν ἀπευ-
θύνεται μόνο σ’ ἐμᾶς, ἀλλά κα-
 λοῦνται καί ὁ οὐρανός καί τά ὄρη
νά σκιρτήσουν ἀπό χαρά. Ὅλη ἡ
κτίση, λογική καί ἄλογη, ὑλική καί
πνευματική, προσκαλεῖται νά ὑπο-
δεχθεῖ τό Θεό, ὁ ὁποῖος κατεβαίνει
στή γῆ σωματικῶς γιά νά λυτρώ-
σει τόν «πεπτωκότα» ἄν θρω πο
ἀπό τά δεσμά τοῦ πνευ ματικοῦ θα-
νάτου, νά κλείσει τόν Ἅδη καί τά
σκοτεινά καταγώγιά του, νά ἀνα-
στήσει τόν προπάτορα Ἀδάμ ἀπό

τήν ἀνυπακοή καί τήν ἀμετανοη-
σία, νά καταλύσει τή μονοκρατο-
ρία τοῦ Διαβόλου, νά φέρει φῶς,
ἀφοῦ «φῶς εἰς τόν κόσμον ἐλήλυ-
θεν»˙ νά φέρει «Ζωή καί Ἀ νάστα-
ση».

Μυστήριο ξένο καί παράδοξο ἡ
Γέννηση τοῦ Χριστοῦ μας. Ὁ Θεός
εἶχε ὑποσχεθεῖ αὐτή τήν ἐπίσκεψη,
ἀλλ’ ἔμενε σεσιγημένη στούς χρό-
νους καί στούς αἰῶνες, καί ὅταν
ἦρθε τό πλήρωμα τοῦ χρόνου τότε
ὁ Πάνσοφος καί Δωρεοδότης Θεός
μας ἀποφάσισε νά στείλει τόν Υἱό
Του, τό δεύτερο πρόσωπο τῆς
Ἁγίας Τριάδας, γιά νά ἀποκατα-
στήσει καί πάλι τήν ἐπικοινωνία
οὐρανοῦ καί γῆς καί γιά νά ἐπα-
νασυνδέσει τήν πνευματική σχέση
τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν οὐράνιο Πα-
τέρα του. Σημειώνει χαρακτηρι-
στικά ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, «ὅτε
δέ ἦλθε τό πλήρωμα τοῦ χρόνου,
ἐξαπέστειλεν ὁ Θεός τόν υἱόν
αὐτοῦ, γενόμενον ἐκ γυναικός γε-
νόμενον ὑπό νόμον...». (Γαλ. 4, 4).

Ἀποκαλύπτεται τό Μυστήριο!
Γίνεται πραγματικότητα γιά τόν
ἄνθρωπο, ὁ ὁποῖος ἐλευθερώνεται
ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ἀπό τήν ἁμαρτία
καί ἔχει ἐπιλογή πορείας ἐλεύθε-
ρα καί ἀβίαστα. Ὁ Ἰησοῦς ἦλθε
στόν κόσμο ὡς ζωή ἀληθινῆς πο-
ρείας καί ὡς «φῶς Μέγα» στούς
ἐσκοτισμένους καί πεπλανημέ-

νους˙ ἐν τούτοις «ὁ κόσμος αὐτόν
οὐκ ἔγνω», σημειώνει ὁ ἱερός εὐαγ-
γελιστής.

Προβλήματα σέ κάθε ἐποχή!
Πόλεμοι, αἵματα, δολιοφθορές! Τά
πολεμικά ἐργοστάσια παράγουν
δυστυχῶς καθημερινά τά ἐργαλεία
τά ὁποῖα ἀφαιροῦν τό πολύτιμο
ἀγαθό τῆς ζωῆς. Τόνοι διακι-
νοῦνται τά ναρκωτικά, χιλιάδες
νέοι σ’ ὁλόκληρο τόν κόσμο εἶναι οἱ
χρῆστες, πολλοί μάλιστα ἀπ’
αὐτούς πεθαίνουν.

ΓΓ  ΙΙ  ΑΑ  ΤΤ  ΙΙ;;

Διότι ἀποκόπηκε ὁ ἄνθρωπος
ἀπό τό Θεό καί θεοποίησε τό ἐγώ
του! Καί ὅσο αὐτοδικαιώνει καί
αὐτοθεώνει τόν ἑαυτό του, τόσο
ἀποπροσανατολισμένος, φοβισμέ-
νος  καί εὐτελισμένος νοιώθει!
Πα ρόλη τήν τεχνολογική του ἀπο-
θέωση ὁ σημερινός ἄνθρωπος
αἰσθάνεται ἐγκλωβισμένος στίς
φοβίες του, τίς ἀγωνίες του καί τίς
ποικίλες ψυχασθένειες καί ἀνι-
σορροπίες. Γι’ αὐτό καί ἡ Ἁγιω-
τάτη μας Ἐκκλησία προσκαλεῖ σέ
μετάνοια, ἀποτέλεσμα τῆς ὁποίας
εἶναι ἡ ψυχοσωματική ἰσορροπία.
Ἡ μετάνοια γεννᾶ ἤ ἀναγεννᾶ
στήν ψυχή καί στήν καρδιά τοῦ
ἀνθρώπου τό Σωτῆρα Χριστό,
πηγή τῆς χαρᾶς, τῆς γαλήνης,
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Πρός τόν εὐσεβῆ κλῆρο,τούς ἐντιμωτάτους ἄρχοντας
καί τόν εὐλαβῆ λαό τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

��«ΕΕὐὐφφρρααίίννεεσσθθεε  δδίίκκααιιοοιι,,  οοὐὐρρααννοοίί  ἀἀγγααλλλλιιᾶᾶσσθθεε,,  σσκκιιρρττήήσσααττεε  ττάά  ὄὄρρηη,,  ΧΧρριισσττοοῦῦ  γγεεννννηηθθέέννττοοςς,,  ΠΠααρρθθέέννοοςς  κκααθθέέζζεεττααιι,,
ττάά  ΧΧεερροουυββίίµµ  µµιιµµοουυµµέέννηη,,  ββαασσττάάζζοουυσσαα  ἐἐνν  κκόόλλπποοιιςς,,  ΘΘεεόόνν  ΛΛόόγγοονν  σσααρρκκωωθθέένντταα......»..

(τροπάριο αἴνων ἑορτῆς Χριστουγέννων)



ἩἉγιωτάτη μας Ὀρθό-
δοξη Ἐκκλησία ἑορ-
τάζει λαμπροφορεμέ-

νη καί στολισμένη, «ἐν ὠδαῖς καί
ὕμνοις», μέ ἀγαλλίαση καρδιᾶς
καί χαρούμενα τά πρόσωπα, τά
Θεοφάνεια.

Πόσο λογοτεχνικός μέ πλούσιες
ἐκφράσεις καί κοσμητικά ἐπίθετα
εἶναι διακοσμημένος χωρίς κάτι τό
περιττό ὁ ποιητικός καί ἐπαινε-
τικός λόγος, γιά τή γιορτή τῶν Θε-
οφανείων, τοῦ Σωφρονίου, Πα-
τριάρχου Ἱεροσολύμων! Ὅλα συν-
θέτουν τό βάθος τοῦ Μυστηρίου
καί τό θεολογικό καί ἁγιαστικό
περιεχόμενο τῆς μεγάλης αὐτῆς
ἑορτῆς καί πανηγύρεως.

«Σήμερον τά ἄνω τοῖς κάτω
συνεορτάζει, καί τά κάτω τοῖς ἄνω
συνομιλεῖ».

Ἁμάρτησε ὁ πρῶτος ἄνθρωπος,
ὁ γενάρχης μας Ἀδάμ καί ἡ Εὔα,

διά τῆς ἀνυπακοῆς καί τῆς ἀμε-
τανοησίας μέ ἀποτέλεσμα τήν
οἰκειοθελῆ ἀποχώρηση ἀπό τήν
ἀγάπη καί τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ,
δηλαδή ἀπό τόν παράδεισο.
Ἔκλεισε ὁ οὐρανός, ἐσιώπησε ὁ
Θεός, ἀπό ἄκρα ὅμως ἀγάπη γιά
τόν ἄνθρωπο δέν τόν ἐγκατέλειψε
ἀλλά τόν παρακολουθεῖ διακριτι-
κά καί τόν φροντίζει. Πόσο πα-
ραστατικά λέγει τοῦτο ὁ Μ. Βα-
σίλειος στή Θεία Λειτουργία:
«Ἀλλά ἐπειδή παράκουσε Ἐσένα
τόν ἀληθινό Θεό πού τόν δημι-
ούργησες καί ὑποτάχθηκε στήν
ἀπάτη τοῦ φιδιοῦ καί νεκρώθηκε
μέ τά παραπτώματά του, τόν
ἐξόρισες, Θεέ, μέ τή δίκαιη κρίση
Σου ἀπό τόν παράδεισο σ’ αὐτόν
τόν κόσμο, καί τόν ἐπέστρεψες στή
γῆ ἀπό τήν ὁποία τόν ἔλαβες, σχε-
διάζοντας γι’ αὐτόν τή σωτηρία μέ
νέα γέννηση, πού θά πραγματο-

ποιούνταν ἀπό Αὐτόν, τό Χριστό
Σου. Διότι, ἀγαθέ, δέν ἀποστρά-
φηκες τελειωτικά τό πλάσμα Σου
πού δημιούργησες, οὔτε λησμό-
νησες τό ἔργο τῶν χεριῶν Σου,
ἀλλά τό ἐπισκέφθηκες μέ πολλούς
τρόπους γιατί τά σπλάγχνα Σου
εἶναι γεμάτα ἔλεος. Ἔστειλες
προφῆτες, ἔκανες ἔργα δυνάμεως
μέ τούς ἁγίους Σου πού Σέ εὐαρέ-
στησαν σέ κάθε γενιά. Μᾶς μίλη-
σες μέ τό στόμα τῶν δούλων Σου
τῶν προφητῶν, προαναγγέλοντάς
μας τή σωτηρία πού ἐπρόκειτο νά
ἔλθει. Μᾶς ἔδωσες τό νόμο γιά
βοήθεια. Τοποθέτησες ἀγγέλους
φύλακες. Καί ὅταν συμπληρώθη-
καν οἱ χρόνοι μίλησες σ’ ἐμᾶς μέ
τόν Ἴδιο τόν Υἱό Σου, διά τοῦ
Ὁποίου δημιούργησες ὅσα ἔγιναν
μέσα στό χρόνο. Αὐτός  - ὁ Υἱός
Σου— ἐμφανίστηκε πάνω στή γῆ
καί συναναστράφηκε τούς ἀνθρώ-
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ΠΑΥΛΟΣ ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ

��«Σήμερον τά ἄνω τοῖς κάτω συνεορτάζει, 
καί τά κάτω τοῖς ἄνω συνομιλεῖ».

Ἐντιμώτατοι Ἄρχοντες τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ,
Εὐλαβέστατοι κληρικοί, 
λαέ τοῦ Θεοῦ περιφρούρητε καί πολυφίλητε,

τῆς εἰρήνης καί τῆς ἀγάπης. Δια-
λύει τό σκότος τῆς καρδιᾶς μέ
ἀποτέλεσμα τήν ἐλπίδα καί τήν
αἰσιοδοξία.

Μέ τό Χριστό τίποτα δέν εἶναι
ξένο καί ἀκατάληπτο γιά τόν
ἄνθρωπο τῆς μετάνοιας καί τῆς ἐξο-
μολόγησης, τῶν δακρύων, τῆς προ-
σευχῆς καί τῆς ἐγκράτειας. Ὁ
Θεός προσφέρεται καί ἀποκαλύ-
πτεται σέ κάθε τίμιο καί εἰλικρινῆ
ἐργάτη τῆς πίστης καί τῆς ἀγάπης.
Διαχρονικό καί βροντερό παρά-
δειγμα ἡ ψηλάφηση τοῦ Θωμᾶ.

Ἀντίθετα, δέν ἀποκαλύπτεται στόν
ὀρθολογιστή, στήν ἀναιδή ἀπαίτηση
καί τό δαιμονικό θράσος. 

Ὁ Θεός δέν ἀποκάλυψε τό Μυ-
στήριο τῆς σάρκωσής του οὔτε
στούς γραμματεῖς, οὔτε στούς φα-
ρισαίους. Ἀντίθετα ἀποκαλύφθηκε
στούς ἄδολους καί καθαρούς ποι-
μένες καί στούς Μάγους οἱ ὁποῖοι
μέ κόπους καί ταλαιπωρίες τόν ἀνα-
ζητοῦσαν.

Ἀδελφοί καί παιδιά μου, καί συ-
νάμα παιδιά τοῦ Θεοῦ ἀγαπημένα,
ὁ Σωτῆρας Χριστός εἶναι κοντά μας.

Ὅλους μᾶς προσκαλεῖ νά μποῦμε
στήν ἀγκαλιά του μέ τόση ἀγάπη,
τήν ὁποία κανείς ἄλλος δέ διαθέτει.
Χαρεῖτε τή σημερινή ἡμέρα, ἀλλά
καί ὅλες τίς εὐλογημένες ἡμέρες
τῶν ἑορτῶν!

ΕΕὐὐλλοογγηημμέένναα  ΧΧρριισσττοούύγγεενννναα!!
ΧΧρρόόννιιαα  πποολλλλάά!!

ΝΝάά  χχααίίρρεεσσττεε  ττίίςς  οοἰἰκκοογγέέννεειιέέςς  σσααςς
κκααίί  ἡἡ  ττααππεειιννόόττηηττάά  μμοουυ

ννάά  χχααίίρρεεττααιι  ὅὅλλοουυςς  ἐἐσσᾶᾶςς,,  ππααιιδδιιάά
μμοουυ  ππεερριιππόόθηητταα  κκααίί  ἀἀγγααππηημμέένναα..

�

Συνέχεια στὴ σελ. ��



πους καί ἀφοῦ σαρκώθηκε ἀπό
τήν ἁγία Παρθένο, κένωσε τόν
ἑαυτό Του, παίρνοντας μορφή
δούλου, ἔγινε ὁμοιόμορφος πρός
τό σῶμα τῆς ταπεινότητας γιά νά
μᾶς κάνει ὁμοιόμορφους τῆς
ἔνδοξης εἰκόνας Του. Διότι, ἀφοῦ
διά μέσου ἀνθρώπου μπῆκε ἡ
ἁμαρτία στόν κόσμο καί μέ τήν
ἁμαρτία ἦλθε ὁ θάνατος, εὐαρε-
στήθηκε ὁ μονογενής Σου Υἱός,
πού ὑπάρχει πάντοτε στούς δι-
κούς Σου κόλπους, τοῦ Θεοῦ καί
Πατέρα, νά γίνει ἄνθρωπος ἀπό
γυναίκα, τήν ἁγία Θεοτόκο καί
ἀειπάρθενο Μαρία, ἀφοῦ ὑπο-
τάχθηκε στό νόμο, γιά νά κατα-
δικάσει μέ τή σάρκα Του τήν
ἁμαρτία, ὥστε αὐτοί, πού ἐξαι-
τίας τῆς σχέσης τους μέ τόν
Ἀδάμ πεθαίνουν, νά ζωοποι-
ηθοῦν μέ τήν ἕνωσή τους μ’
Αὐτόν, τό Χριστό. Καί ἀφοῦ ἔζη-
σε στόν κόσμο καί μᾶς ἔδωσε
ἐντολές πού ὁδηγοῦν στή σωτη-
ρία καί μᾶς ἀπομάκρυνε ἀπό τήν
πλάνη τῶν εἰδώλων, μᾶς ὁδήγη-
σε στήν ἀκριβή γνώση γιά Σένα
τόν ἀληθινό Θεό, ἀποκτώντας
ἐμᾶς γιά τόν Ἑαυτό Του, ἐκλε-
κτό λαό, ἱερατεῖο βασιλικῆς κα-
ταγωγῆς, ἅγιο ἔθνος. Καί ἀφοῦ
μᾶς καθάρισε μέ τό νερό –τοῦ
βαπτίσματος- καί μᾶς ἁγίασε μέ
τό Ἅγιο Πνεῦμα, ἔδωσε τόν
ἑαυτό Του ἀντάλλαγμα στό θά-
νατο, ὁ ὁποῖος μᾶς κατακυρίευε,
πουλημένους κάτω ἀπό τήν
ἁμαρτία. Κι ἀφοῦ κατέβηκε
στόν ἅδη πεθαίνοντας στό Σταυ-
ρό, γιά νά γεμίσει μέ τήν πα-
ρουσία Του τά πάντα, διέλυσε
τίς λῦπες τοῦ θανάτου». Καί συ-
νεχίζει κλείνοντας ὁ Μέγας Βα-
σίλειος: «Καί ἀφοῦ ἀναστήθηκε
τήν τρίτη ἡμέρα, καί ἔτσι ἑτοί-
μασε τό δρόμο γιά κάθε ἄνθρω-
πο νά ἀναστηθεῖ ἀπό τούς νε-
κρούς, - ἐπειδή δέν ἦταν δυνα-
τόν, ὁ Ἀρχηγός τῆς ζωῆς, νά κρα-
τεῖται ἀπό τή φθορά - ἔγινε
ἀπαρχή τῶν κεκοιμημένων, πρω-
τότοκος ἀπό τούς νεκρούς, γιά

νά γίνει Αὐτός πρῶτος σέ ὅλα».
Ἔστειλε λοιπόν, ἀδελφοί

μου, τόν Υἱό Του γιά νά μᾶς
ἀπαλλάξει ἀπό τήν ἁμαρτία,
νά καταργήσει τό κέντρο τοῦ
Διαβόλου, νά μᾶς προσφέρει
ἐλευθερία, τήν κατά Χριστόν
ἐλευθερία. Ἀνοίγει καί πάλι ὁ
οὐρανός. Στόν Ἰορδάνη ἀποκα-
λύπτεται ὅλο τό Μυστήριο τοῦ
Τριαδικοῦ Θεοῦ. Ὁ Σωτήρας
καί σαρκωθείς Ἰησοῦς, μέσα
στά Ἰορδάνια ρεῖθρα, βαπτίζεται
ὑπό Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου καί
βαπτιστοῦ˙ τό Πανάγιο Πνεῦμα
παρίσταται «ἐν εἴδει περι-
στερᾶς» καί ὁ Οὐράνιος Πατέ-
ρας ἀναφωνεῖ καί ἐπιβεβαιώνει
στούς ἀνθρώπους ὅτι ὁ βαπτι-
ζόμενος εἶναι ὄντως ὁ Υἱός Του
ὁ ἀγαπητός «Σύ εἶ ὁ Υἱός μου ὁ
ἀγαπητός ἐν σοί εὐδόκησα»
(Μρκ α΄ 11).

Ὁ Χριστός μας ἦλθε φῶς
στόν κόσμο, φῶς ἀληθινό «φω-
τίζον καί ἁγιάζον» ὅλους τούς
ἀνθρώπους, ἀρκεῖ οἱ ἄνθρωποι
νά τόν θέλουν καί νά τόν ἐπι-
θυμοῦν, νά τόν δέχονται καί νά
μήν τόν ἀπορρίπτουν.

Ὁ σημερινός ἄνθρωπος, ψά-
χνοντας νά βρεῖ φῶς σέ ὑποκα-
τάστατα, στήν τεχνολογία καί τά
ἐπιτεύγματά του, ἔχει ἀπορρίψει
τό Χριστό. Βιώνει ἀνασφάλειες,
φοβίες καί ψυχολογικές διατα-
ραχές˙ δέν ἀπολαμβάνει τούς κό-
πους του καί τά ἐπιτεύγματά
του παρά μόνο γιά λίγο. Βιώνει
το σκοτάδι και τά προϊόντα
του.

Ἀδελφοί μου, ὁ Χριστός εἶναι
πραγματικότητα, ὅπως πραγ-
ματικότητα εἶναι ὅτι εἴμαστε
παιδιά Του, εἴμαστε λαός Του
καί Αὐτός Θεός μας εἰρηνικός,
γαλήνιος, φιλάνθρωπος, πηγή
ζωῆς καί ἀγάπης.

Στά χέρια μας, στήν προαί-
ρεσή μας, στή διάθεσή μας εἶναι
καί ἐξαρτᾶται ἡ φιλία μας μαζί
Του, ἡ ἀδελφοσύνη, ἡ οἰκειότη-
τα.
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Χρόνια πολλά καί εὐλογημένα! 

Εὔχομαι καθημερινά νά βιώνετε Θεοφάνεια!
Εὐχέτης πρός Θεόν φανέντα

Ὁ Ἐπίσκοπος καί Μητροπολίτης σας

ΔΗΛΩΣΙΣ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΜΙΑΝ
ΤΟΥ  ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ

ΚΥΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Πλη-
ροφορη-
θείς τήν
κο ίμη -
σιν τοῦ
μακαρι-
σ τ ο ῦ
προκα-
θημένου
τῆς Ἑλ -

λαδικῆς Ἐκκλησίας κυροῦ Χρι-
στοδούλου (Παρασκευαΐδη) ὁ Σε-
βασμιώτατος Μητροπολίτης Σερ-
βίων καί Κοζάνης κ. Παῦλος ἐδή-
λωσε τά ἐξῆς:

«Μέ ψυχικόν ἄλγος ἀναγγέλο-
μεν εἰς τό θεοσεβές πλήρωμα τῆς
καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
τήν ἐκδημίαν τοῦ μακαριστοῦ
Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν & πάσης
Ἑλλάδος κυροῦ Χριστοδούλου.
Ἐκοιμήθῃ ἐν Κυρίῳ κληροδοτήσας
εἰς τήν ἑλληνορθοδοξίαν ἦθος
ἐκκλησιαστικόν καί ἔργον πολυ-
σχιδέστατον, ἐπιδεικνύοντας δέ
γενναιότητα εἰς πάσαν περίπτωσιν.

Εὐχόμεθα ὅπως ὁ ἐν Τριάδι προ-
σκυνούμενος Θεός τάξῃ τήν μα-
καρίαν αὐτοῦ ψυχήν ἐν χώρᾳ
ζώντων.

Συλλυπούμεθα Ὑμᾶς, Αὑτούς
καί ἀλλήλους καί εὐχόμεθα ὅπως
ὁ Ἀρχιποιμήν Κύριος Ἰησοῦς χα-
ρίσῃ ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ Του ἀνταξίαν
διαδοχήν».

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
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Ὅπως κάθε χρόνο, πρdν τdς γιορτbς τ΅ν Χρι-
στουγέννων, διενεργήθηκε στc Μητροπολιτικc
Περιφέρεια Σερβίων καd Κοζάνης ï ‰Ερανος

τÉς \Αγάπης, ποf σκοπe öχει νa êπαλύνει τdς ποικίλες
àνάγκες  τ΅ν àδελφ΅ν µας, ποf περιµένουν συµπαρά-
σταση καd βοήθεια. ̂ Η àνταπόκριση τοÜ κόσµου στe κά-
λεσµα αéτe τÉς àγάπης •πÉρξε θετική καd σb πολλbς
περιπτώσεις êπλόχερη. Παρόλα αéτa ™ ôσκηση τÉς φι-
λανθρωπίας àπαιτεÖ ëτησίως ποσa πολf µεγαλύτερα

àπe τa συλλεγησόµενα καd καλύπτονται àπe τa φιλαν-
θρωπικa îδρύµατα τÉς Μητροπόλεως καd àπe δωρεές. 

^Η ^Ιερa Μητρόπολη εéχαριστεÖ θερµa τeν πιστe λαό
της γιa τc συνεισφορά του στcν ôσκηση τÉς φιλανθρω-
πίας, καθgς καd âκείνους ποf βοήθησαν στc διενέργεια
τοÜ âράνου καd εûχεται σ\ ¬λους τcν παρa τοÜ Κυρίου,
προσωπικc καd ο¨κογενειακc, χάρη καd εéλογία.

\Αναλυτικa, κατa âνορία, τa ποσa ποf  συλλέχθηκαν
àπe τeν öρανο τÉς \Αγάπης öχουν ½ς ëξÉς:

Ἄγιος Δημήτριος
Ἁγία Παρασκευή
Ἅγιος Χαράλαμπος
Αἰανή
Ἀκρινή
Ἀλωνάκια
Ἀνθότοπος
Ἄνω Κώμη
Ἄργιλλος
Αὐλές
Βαθύλακος
Βατερό
Βελβενδοῦ Κοίμ. Θεοτόκου
Βελβενδοῦ Ἅγ. Διονύσιος
Βοσκοχώρι
Γοῦλες
Δρέπανο
Ἐλάτη
Ἐρμακιά
Θυμαριά
Ἴμερα
Καισαρειά
Καλαμιά
Καπνοχώρι
Καρδιά Νέα
Καρυδίτσα
Καστανιά-Ἄγ. Θεόδωροι
Κερασιά
Κλεῖτος
Πολύμυλος
Πολύρραχος
Ποντοκώμη
Προσήλιο
Πρωτοχώρι
Ροδιανή
Ροδίτης
Ρύμνιο
Σερβίων Ἁγ. Κυριακή
Σερβίων Ἅγ. Γεώργιος
7ο Δημοτ. Σχολεῖο
8ο Δημοτ. Σχολεῖο

Κοζάνη
Ἁγία Παρασκευή
Ἅγιος Ἀθανάσιος
Ἅγιος Δημήτριος
Ἅγιος Νικάνωρ
Ἅγιος Νικόλαος
Ἅγιοι Ἀνάργυροι
Ἅγιοι Κων/νος & Ἑλένη
Παναγία Φανερωμένη
Κοῖλα
Κοιλάδα
Κοντοβούνι
Κρανίδια
Κρόκος 
Κτένι
Λάβα
Λαζαράδες
Λιβαδερό
Λευκόβρυση
Λευκοπηγή
Μαυροδένδρι
Μεσιανή
Μεταξά
Μηλιά
Μικρόβαλτο
Ν. Νικόπολις
Ξηρολίμνη
Οἰνόη
Παλαιογράτσανο
Πετρανὰ
Πλατανόρευμα
Πτελέα
Σιδερά
Σκήτη
Τετράλοφος
Τρανόβαλτο
Τριγωνικό
Φρούριο
Χαραυγή Νέα
Νεράϊδα

ΣΥΝΟΛΟ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ
Ε Ρ Α Ν Ο Σ  Α Γ Α Π Η Σ  2 0 0 7 - 2 0 0 8

500,00
360,00
220,00
500,00
100,00
350,00
205,00
500,00

152,00
250,00
216,00
405,00

1620,00
300,00
170,00
212,00
465,00

80,00
75,00
36,00

225,00
244,00
162,00
210,00
420,00
430,00
230,00
173,00
350,00
140,00

75,00
605,50
162,50

97,00
162,00
576,00

94,50
450,00
650,00

41,00

30,00
595,00

1395,00
3850,00

925,00
3231,20

650,00
4200,00
1300,00

487,00
300,00

35,00
175,00
700,00
500,00
365,00
140,00
674,00
100,00
750,00
450,00
477,00
225,00
105,60
200,00 

20,00
260,00

50,00
170,00
235,00
530,00

30,00
162,50
280,00
130,00
184,00
325,00

50,00
500,00

82,00

37.498,80

ΠΟΛΙΣ  Η ΧΩΡΙΟΝ ΠΟΣΟ (€) ΠΟΛΙΣ  Η ΧΩΡΙΟΝ ΠΟΣΟ (€)
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«Ἐδῶ, δὲν ξεχωρίζουν

μὲ ὀνόματα οἱ νεκροί,

στὴ δόξα, σμίγουν ὅλοι,

κι ἕνας εἶναι ὅλοι αὐτοί»

Μὲ τὰ παραπάνω λόγια, ὁ ποιητής
μας Ἰωάννης Πολέμης, ἐξύμνησε, ὄχι

μόνο τὴν πολεμικὴ ἀρετὴ καὶ ἀνδρεία, ἀλλὰ
καὶ τὴν αὐτοθυσία τοῦ Ἕλληνα πολεμιστῆ.
Τοῦ Ἕλληνα ἀξιωματικοῦ. Συγχρόνως, ἐπι-
βεβαιώνεται σ’ αὐτὸ τὸ ἐπίγραμμα, ἡ ὁμό-
νοια  καὶ ἡ ὁμοψυχία τῶν Ἑλλήνων, ὅταν
τὸ ἀπαιτοῦν οἱ περιστάσεις.

Γιορτὴ τῶν ἐνόπλων δυνάμεων τῆς χώ-
ρας μας, ἡ 21η Νοεμβρίου, καὶ ἡ πατρί-
δα μας, τιμᾶ μὲ λαμπρότητα, τοὺς ἄγρυ-
πνους φρουροὺς τῶν συνόρων μας. Ἡ ση-
μερινὴ γιορτή, Στρατηγέ, δὲν ἀποτελεῖ
ἁπλῶς, ἕναν ἔπαινο πρὸς τὶς ἔνοπλες δυ-
νάμεις μας, ἀλλὰ εἶναι, καὶ μία ἔμπρακτη
ἀπόδοση τιμῆς, καὶ πρὸς ὅλους τους πε-
σόντες, γιὰ τὴν ἐλευθερία τῆς πατρίδας
μας. Γι’ αὐτὴν τὴν ἐλευθερία, ποὺ γρά-
φτηκε ὁ Ἐθνικός μας Ὕμνος. Ἡ ἔμπρακτη
αὐτὴ τιμή, εἶναι ἐπανάληψη τῆς τιμῆς, μὲ
τὴν ὁποία οἱ ἀρχαῖοι Ἀθηναῖοι, τίμησαν
τοὺς νεκροὺς των, μετὰ τὸν Πελοποννη-
σιακὸ πόλεμο, ὅπως παραστατικὰ ἀνα-
φωνεῖ ὁ Περικλῆς στὸν ἐπιτάφιό του. Τὸν
ἐπιτάφιο, ποὺ ἀποτελεῖ ἀγλάισμα, προ-
χριστιανικῆς ἐπιμνημόσυνης δέησης.
«Ἀνδρῶν ἀγαθῶν, ἔργῳ γενομένων ἔργῳ
καὶ δηλοῦσθαι τὰς τιμάς.» Γι’ ἀνθρώπους
δηλαδή, ποὺ μὲ ἔργα ἀναδείχθηκαν
ἀνδρεῖοι, μὲ ἔργα, πρέπει νὰ ἐκδηλώνον-
ται, καὶ οἱ τιμὲς πρὸς αὐτούς.

Γιορτές, σὰν τὴ σημερινή, ὅπως καὶ
ὅλες οἱ ἐθνικὲς γιορτές, ὄχι ἁπλῶς πρέπει
νὰ διατηρηθοῦν, ἀλλὰ εἶναι ἐπιβεβλημένο,
νὰ ἔχουν πανηγυρικὸ χαρακτήρα. Ἀλίμο-
νο, ἂν φτάσουμε στὸ σημεῖο, νὰ τὶς κα-
ταργήσουμε ἢ νὰ τὶς ὑποβαθμίσουμε. Τότε,
θὰ λησμονήσουμε τὴν ἱστορία μας. Καὶ
λαοί, ποὺ παραβλέπουν τὴν ἱστορία
τους, παύουν νὰ ἔχουν ἰδανικά, καὶ κα-
ταλήγουν στὴν ἐξαφάνιση. Ἴσως θὰ
ἔπρεπε, νὰ καθιερωθεῖ ὡς ἡμέρα ἀργίας,
ἡ γιορτὴ τῶν ἐνόπλων δυνάμεων, γιὰ νὰ
συμμετέχουν ὅλοι οἱ πολίτες. Ἀσφαλῶς καὶ
δὲν ἔρχεται ἡ συντέλεια τοῦ κόσμου μὲ μία

ἐπιπλέον ἀργία ὅταν πρόκειται νὰ τιμη-
θοῦν οἱ ἔνοπλες δυνάμεις μας. Ἐξ ἄλλου,
ὁ σκοπὸς αὐτῶν τῶν ἐκδηλώσεων, δὲν
εἶναι μόνο, ἡ ἐκφώνηση ἑνὸς πανηγυρικοῦ,
καὶ ἡ κατάθεση στεφάνων. Εἶναι κυρίως,
ἡ ἐμπέδωση τῆς ἐμπιστοσύνης τοῦ λαοῦ,
στὸ ἀξιόμαχο τῶν ἐνόπλων δυνάμεων.
Αὐτὸ τὸ ἀξιόμαχο, διαμηνύουμε πρὸς κάθε
ἀποδέκτη. Εἶναι ἡ ἑνότητα, ἡ ὁμόνοια καὶ
ἡ ὁμοψυχία στρατοῦ καὶ λαοῦ. Ὅλοι οἱ
Ἕλληνες, ἕνας ἄνθρωπος, ἕνα αἴσθημα, μία
θέληση, μία δύναμη, μία προσκύνηση.

Ἡ Ὑπέρμαχος Στρατηγὸς Θεοτόκος,
τῆς ὁποίας τὰ εἰσόδια συνεορτάζουμε σή-
μερα, εἶχε πάντοτε, ἐμφανῆ τὴν παρουσία
της, στὸ πλευρὸ τῶν ἀγωνιζομένων
Ἑλλήνων. Τῶν ἀγωνιζομένων, ὑπὲρ βωμῶν
καὶ ἑστιῶν. Τῶν ἀγωνιζομένων, γιὰ τὴν
προάσπιση τῶν ὑπερτάτων ἀγαθῶν, τῆς
Ἐλευθερίας καὶ τῆς Δημοκρατίας. Τῶν δυὸ
αὐτῶν ἀγαθῶν, ποὺ γεννήθηκαν στὴν
Ἑλλάδα, καὶ κληρονομοῦνται συνεχῶς
μέχρι σήμερα. Ὅλοι οἱ ἀγῶνες τῶν
Ἑλλήνων, ἀμυντικοὶ κι ἀπελευθερωτικοὶ
ἄλλωστε, εἶχαν τὶς εὐλογίες καὶ τὴν βοή-
θεια τῆς Ἐκκλησίας. Παράλληλη ἡ πορεία,
καὶ κοινὲς οἱ περιπέτειες, κλήρου καὶ λαοῦ.
Τὸ ράσο τὸ Ἑλληνικό, ἔγινε σύμβολο, τῆς
ταυτόσημης ἔννοιας, τῆς Ἐκκλησίας καὶ τοῦ
Γένους, τῆς Θρησκείας καὶ τοῦ Ἔθνους, τοῦ
Χριστιανισμοῦ καὶ τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Ἐξ
ἄλλου, πολλοὶ ρασοφόροι, ἀπ’ ὅλες τὶς βαθ-
μίδες τῆς Ἱεραρχίας, ἄρδεψαν μὲ τὸ αἷμα
τους, τὸ πολυπαθὲς δέντρο τῆς Ἐλευθερίας.
Σταχυολογώντας, ἀναφέρω μόνο μερικὰ
ὀνόματα: Ἐπίσκοπος Σαλώνων Ἠσαΐας.
Παλαιῶν Πατρὼν Γερμανός, Ἡγούμενος Γα-
βριὴλ ἀπὸ Ἀρκάδι, Σαμουὴλ στὸ Κούγκι,
Παπαφλέσσας, Ἀθανάσιος Διάκος, Πα-
τριάρχης Γρηγόριος ὁ Ε, Κοσμᾶς ὁ Αἰτω-
λός, Ἐπίσκοπος Τρίκκης Διονύσιος, Μη-
τροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος. Ἐπὶ
πλέον, ὅλοι οἱ πολέμαρχοι τοῦ 21, ἦταν
ἄνθρωποι θεοσεβεῖς. Ζητοῦσαν τὴν εὐλο-
γία τῆς Παναγίας, πρὶν πιάσουν στὸ χέρι
τους τὸ καρυοφύλλι, καὶ πρὶν ξεκινήσουν,
νὰ συναντήσουν τὸν κατακτητὴ στὴ θά-
λασσα. Ἀλλά, καὶ κατὰ τὸν τελευταῖο πό-
λεμο, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Χρύσανθος, ἔδινε
ἀπὸ μία εἰκόνα τῆς Παναγίας σὲ κάθε
στρατιώτη, ποὺ ἀναχωροῦσε γιὰ τὰ βουνὰ

τῆς Πίνδου. Ἡ ἐκκλησία μας, ἦταν ἀνέκαθεν
ἡ κιβωτός, τῶν ἐθνικῶν καὶ θρησκευτικῶν
μας παραδόσεων. Αὐτὲς τὶς παραδόσεις,
τὴν ἐλευθερία, τὴν εἰρήνη, τὴν ἀνεξαρτη-
σία τοῦ λαοῦ μας, τὴν ἀξιοπρέπεια τοῦ
ἀτόμου, καὶ τὴν ἀκεραιότητα, τοῦ κατὰ ξη-
ράν, ἀέρα καὶ θάλασσα χώρου, πού μας
ἀνήκει, ἔχουν ἀποστολή, νὰ ὑπερασπί-
ζονται οἱ ἔνοπλες δυνάμεις μας. Μία σκλα-
βωμένη εἰρήνη, ὁδηγεῖ ἀναπόφευκτα, σὲ μία
ματωμένη λευτεριά. Ἡ Ἑλλάδα παίρνει ζωὴ
καὶ δύναμη, ἀπὸ τὸ αἷμα τῶν παιδιῶν της.
Αὐτῶν τῶν παιδιῶν, ποὺ ὁρκίζονται, ὅπως
ἔκαναν οἱ ἀρχαῖοι ἔφηβοι Ἀθηναῖοι: «τὴν
πατρίδα, οὐκ ἐλάττω παραδώσω». «Ἀεὶ
τῇ θυσίᾳ ἕπεται ἡ νίκη», εἶναι γραμμένο,
σὲ κάποιο ἔμβλημα τοῦ στρατοῦ μας. Ἡ
δύναμη τοῦ ἔθνους μας, «ἀπ’ τὰ κόκκα-
λα βγαλμένη τῶν Ἑλλήνων τὰ ἱερά», στη-
ρίζεται, στὴν πολεμικὴ ἱκανότητα τῶν ἐνό-
πλων μας δυνάμεων καὶ εἶναι βράχος ἀκλό-
νητος, μπροστὰ στὶς πιθανές, ἐπεκτατικὲς
βλέψεις, οἱουδήποτε ὕπουλου καὶ ἄνανδρου
ἐπιδρομέα, καὶ ἐπίβουλου τῶν ἱερῶν μας
χωμάτων.

Οἱ ἀδούλωτες μορφὲς τοῦ 21, περι-
φρόνησαν τὴν ἀδιαφορία τῶν μεγάλων τῆς
Εὐρώπης, δὲν λογάριασαν τὴν ἔλλειψη
ἀγαθῶν καὶ μέσων, πίστεψαν ὅμως, στὴν
ὑπέροχη, καὶ θαυματουργὸ δύναμη τῆς
Ἑλληνικῆς ψυχῆς.

Οἱ Ἕλληνες, δὲν ἀντιγράφουν, ἀλλὰ
γράφουν ἱστορία, ἡ ὁποία, οὔτε διαγρά-
φεται, οὔτε τροποποιεῖται, ἀπὸ γραπτὰ
κείμενα, μερικῶν δῆθεν ἱστοριογράφων. Ἐπὶ
πλέον, δὲν πρέπει νὰ διαστρεβλώνεται,
οὔτε νὰ βεβηλώνεται, ἡ ἱστορικὴ ἀλήθεια,
στὸ ὄνομα δῆθεν τῆς καλῆς γειτονίας. Δὲν
πρέπει νὰ φαλκιδεύεται καὶ νὰ νοθεύεται
ἡ Ἑλληνικὴ παράδοση. Ἡ ἱστορία καὶ ἡ
γλώσσα μας εἶναι ἐθνικὴ περιουσία, ἔτσι,
ὅπως τὰ διδάχθηκαν οἱ πρόγονοί μας, στὸ
κρυφὸ σχολειό, στοὺς ναοὺς καὶ τὰ μο-
ναστήρια. Αὐτὸ τὸ σχολειό, ποὺ ἐπιχει-
ροῦν μερικοί, νὰ τὸ ἀμφισβητήσουν. Τοὺς
παραπέμπω, νὰ διαβάσουν τὸ ποίημα τοῦ
Πολέμη: «Ἀπ’ ἔξω μαυροφόρα ἀπελπισιά,
καὶ μέσα στὴ θολόκτιστη ἐκκλησιά, τὸ φο-
βισμένο φῶς τοῦ καντηλιοῦ, τρεμάμενο τὰ
ὀνείρατα ἀναδεύει, καὶ γύρω, τὰ σκλα-
βόπουλα μαζεύει».

ΕΟΡΤΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ 21-11-2007

Ὀδυσσέα Γαύρου – Ἐφέδρου Λοχαγοῦ1

1 Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν  ὁμιλία  στὴν  ἑορτὴ τῶν ἐνόπλων δυνάμεων  Ἱερὸς ναὸς Ἁγίου Νικολάου Κοζάνης 21-11-07
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ΑΠΟ  ΤΟ  ΥΣΤΕΡΗΜΑ
ΚΑΙ  ΤΟ  ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ

Δωρεὲς πρὸς τὸ Τιάλειον
Ἐκκλησιαστικὸν Γηροκομεῖον Κο-
ζάνης  «Ἅγιος Παντελεήμων»,
εἴτε χρηματικές, εἴτε σὲ εἴδη καὶ
γεύματα, προσέφεραν εὐγενῶς:

α) Χρηματικές δωρεές: • Φω-
τιάδη Οὐρανία 300 €, εἰς μνήμην
Κατίνας, Ἑλένης καὶ ἀνηψιᾶς Στέλ-
λας. • Ζούνη-Κορδώση Αἰκατερίνη
150 €, εἰς μνήμην πατρός της Κυ-
ριάκου Ζούνη. • Γάνα Ἑλένη 200 €,
εἰς μνήμην γονέων της. • Σεμερ-
τζίδου Σοφία 150 €. • Λιάπη-Δί-
πλαρου Ἀρετή 150 €, εἰς μνήμην
προσφιλῶν κεκοιμημένων. • Μπλι-
ούρα Αἰμιλία 500 €, εἰς μνήμην συ-
ζύγου Σωκράτη, γονέων καὶ ἀδελ-
φοῦ. • Χαδιώ Εὐθυμούλα 200 €, εἰς
μνήμην συζύγου της Μανώλη. •
Γιαννόπουλος Σωτήριος 200 €. •
Χαριτωνίδου Ἀναστασία 500 €. •
Κυράνου Αἰκατερίνη 300 €, εἰς
μνήμην Κων/νου καὶ Κυριάκου. •
Δαϊρούσης Δημήτριος, Πρόεδρος
ΣΥΦΦΑΣΔΥΜ 500€. • ΣΥΦΦΑΣ-
ΔΥΜ 200 €. • Ἀνώνυμος 300 €, εἰς
μνήμην προσφιλῶν προσώπων. •
Ἱ.Ν.Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Βα-
θυλάκκου 50 €. • Παναγιώτης
Τσόγκας 120 €, εἰς μνήμην Παύλου
Γιαταγαντσίδη. • Μαρία Μέλλιου
100 €, εἰς μνήμην συζύγου της Γε-
ωργίου. • Καλλὸς Χαρίλαος 50 €,
εἰς μνήμην προσφιλῶν προσώπων.
• Ἱ.Ν.Ἁγ. Ἀθανασίου Κοζάνης 100
€, εἰς μνήμην Ἱεροψάλτου Θωμᾶ
Λιόγα. • Δουγαλῆ Βασιλικά 30 €,
εἰς μνήμην Ἀνθῆς Δουγαλῆ. • Ζα-
ρογιάννης Παῦλος καὶ Φανή 40 €,
εἰς μνήμην Ἀνθῆς Δουγαλῆ. • Κύρ-
για Βασιλικὴ 50 €, εἰς μνήμην Βα-
σιλείου Κύργια. • Φιλόπτωχο Τα-
μεῖο Ἱ.Ν.Κοιμήσεως Θεοτόκου Ρο-
δίτου 100 €. • Δίκου Ἰωάννης καὶ
Εὐαγγελία 150 €, εἰς μνήμην προ-
σφιλῶν προσώπων. • Βαβίτσας
Κρίτων 70 €, εἰς μνήμην γονέων.
• Ραδιώτη Ἀντιγόνη 350 €, εἰς

μνήμην Δημητρίου καὶ Γεωργίας.
• Ἀναστασόπουλος Σταῦρος 150 €.
• Φιλόπτωχο Ταμεῖο Ἱ.Ν.Ἁγ. Παρα-
σκευῆς Κοζάνης 200 €.  • Φιλό-
πτωχο Ταμεῖο Ἱ.Ν.Κοιμήσεως Θε-
οτόκου Βελβενδοῦ 350 €. •
Ἱ.Ν.Ἁγ.Γεωργίου Αἰανῆς 200 €. •
Δρίζης Ἰωάννης 150 €, εἰς μνήμην
προσφιλῶν προσώπων. • Οἰκογέ-
νειες: Κολοβοῦ, Σωτηρόπουλου,
Ἀσημόπουλου, Γκάγκαλη, Πατιᾶ,
Κουτσούλα 280 €, εἰς μνήμην
Θωμᾶ Κοΐδη. • Τσιόκανος Χρῆστος
50 €. • Πασχαλίδης Ἠλίας 50 €. •
Χαϊτίδης Κων/νος 50 €. • Παπαδη-
μητρίου Ἀπόστολος 100 €. • Ἀνώ-
νυμος 400 €, εἰς μνήμην προ-
σφιλῶν προσώπων. • Φιλόπτωχο
Ταμεῖο Ἁγ. Νικολάου Κρόκου 200
€. • Μάρμαρα Βούρκα Α.Ε. 300 €,
εἰς μνήμην τῶν ἀδελφῶν Γεωργί-
ου, Ἰωάννου καὶ Βασιλικῆς. • Κόμ-
πος Ἀλέξης 100 €, εἰς μνήμην Πα-
ρασκευᾶ Δότσιου. • Πιτσιάβας Γε-
ώργιος 150 €. • Ζιάμπας Ἀργύριος
50 €, εἰς μνήμην γονέων Ἀθανα-
σίου καὶ Μαρίάς, συγγενῶν καὶ
φίλων. • π.Ἀθανάσιος Χατζημα-
νώλης 110 €. • π.Νικόδημος Τριαν-
ταφυλλίδης 150 €, εἰς μνήμην
π.Κων/νου. • Ἀνώνυμος 100 €, εἰς
μνήμην προσφιλῶν προσώπων.

β) Προσφορὰ γεύματος: •
Α´Σῶμα Στρατοῦ(Γεῦμα-Ζωντανὴ
μουσική)

γ) Προσφορὰ εἰδῶν-τροφίμων:
• Κορκᾶς Αἰκατερίνη. • π.Δημή-
τριος Παπαδημητρίου. • Ἐνορία
Ἄνω Κώμης. • π. Θωμᾶς Μπασδέ-
κης. • Κουτσιάδης Βασίλειος. •
Ἱ.Ν.Ἁγ.Γεωργίου Κλείτους. •
Ἱ.Ν.Ἁγ.Ἀναργύρων Κοζάνης. • Κυ-
πριτόγλου Εὐαγγελία. • Παραλού-
κα Μαρία. • Ζερβανταρίδης Ἀντώ-
νιος & Σία. • Μιχαηλίδης Λεωνίδας.
• Τσαουσίδης Ἐλευθέριος. • Κυ-
πάρογλου Στυλιανός. • Τσελικί-

δης Δημήτριος. • Ἀφοί Πουταχίδη,
Κρεοπωλεῖο ῾Τὰ δίδυμα᾽. • Ζερ-
βανταρίδης Ἰωάννης & Υἱός, Κρε-
οπωλεῖο. • Ἀνώνυμοι.

Δωρεὲς πρὸς τὴν  Ἱερὰ Μητρό -
πολη:
��  Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Μελόης κ.

Φιλόθεος 500 $.
��  Ἱ. Ναὸς Ἁγίου Δημητρίου Κοζά-

νης 1500 €.
��  Ἱ. Ναὸς Ἁγίου Νικάνορος Κοζά-

νης 1000 €.
��  Γκογκομῆτρος Ζήσης 600 €. 

Δωρεὲς γιὰ τὸ  Ἱερὸ Κάθισμα
Νέας Νικοπόλεως:
��  Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολί-

της Σερβίων καὶ Κοζάνης κ.
Παῦλος  500 €.

��  Βασίλειος Παπαζαφειρόπουλος
700 €.

��  Ἄννα Κουλάκη       100 $.

Δωρεὲς γιὰ τὸ Κειμηλιαρχεῖον
τῆς  Ἱερᾶς Μητροπόλεως
��  π.  Ἰωάννης Βατάλης  500 €.
��  Καραβαγγέλας Χαρίσιος 1000 $.

Δωρεὲς πρὸς τὸ Γενικὸ Φιλό-
πτωχο Ταμεῖο τῆς Ἱερᾶς Μητρο-
πόλεως
��  Κοντοδημητρόπουλος Νικό-

λαος 50 €.
��  Κάνιστρας Νικόλαος  50 €.
��  Εἰς μνήμην Λάζου Μήλιου, ἀντὶ

στεφάνου, 100 €, τὰ πρῶτα ἐξα-
δέλφια  ἀπὸ τὴν μητέρα του.

��  Τζουρᾶ Εὐθυμία 300 €.
��  Γεωργότας Μάρκος 50 €.
��  Τιάκας Κων/νος 100 €.
��  Πλιάκη-Βούλγαρη Μαρία 200 €.

Ἡ  Ἱερὰ Μητρόπολη  εὐχαριστεῖ
θερμὰ τοὺς δωρητὲς καὶ εὔχεται
τὴν παρὰ τοῦ Κυρίου ἀντιδωρεὰ
καὶ εὐλογία.
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Λειτουργική Διακονία:
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σερβίων καί

Κοζάνης κ. Παῦλος, κατά τό δίμηνο Νοεμβρίου - Δε-
κεμβρίου 2007, χοροστάτησε, λειτούργησε ἤ ὡμί-
λησε εἰς τούς κάτωθι Ἱ. Ναούς:
�� Ἁγ. Ἀναργύρων Κοζάνης (1/11), Ἁγ. Γεωργίου Με-

σιανῆς (3/11), Ἁγ. Γεωργίου Πολυμύλου (4/11), Παμ.
Ταξιαρχῶν Κερασέας (7/11), Παμ. Ταξιαρχῶν Βα-
θυλάκκου (8/11), Ἱ. Μονῆς Ζιδανίου (9/11), Ἁγ. Γε-
ωργίου Αὐλῶν (18/11), Παναγ. Φανερωμένης Κο-
ζάνης (30/11), Ἁγ. Κων/νου & Ἑλένης Λευκάρων
(2/12), Ἁγ. Βαρβάρας γέφυρας Σερβίων (3/12), Κα-
θεδρικόν Ἁγ. Νικολάου (4, 5, 6, 9, 16/12), Κοιμ. Θε-
οτόκου Βατεροῦ (23/12).

Ἀκολουθίες τοῦ Δωδεκαημέρου

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σερβίων καί
Κοζάνης κ. Παῦλος διά τήν περίοδον τοῦ Δωδεκαη-
μέρου, ἀπό 24ης Δεκεμβρίου 2006 ἕως καί 7ης

Ἰανουαρίου 2007, ἱερούργησε ὡς ἑξῆς: 
�� Θ. Λειτουργίαν εἰς Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Κήπου

(24/12).
�� Θ. Λειτουργίαν Χριστουγέννων εἰς Ἱ. Καθεδρικόν

Ναόν Ἁγίου Νικολάου
�� & χοροστασίαν εἰς β΄ Θ. Λειτουργίαν εἰς Ἱ. Ν. Ἁγ.

Κων/νου & Ἑλένης Κοζάνης (25/12).

�� Θ. Λειτουργίαν εἰς Ἱ. Ν. Ἁγ. Κυριακῆς Σερβίων
(26/12).

�� Θ. Λειτουργίαν εἰς Ἱ. Ν. Ἁγ. Δημητρίου Βελβενδοῦ
(27/12).

�� Θ. Λειτουργίαν εἰς Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου «Θεραπευ-
τηρίου Σπινάρη» (29/12).

�� Θ. Λειτουργίαν τοῦ Ἁγ. Ἰακώβου εἰς Ἱ. Ν. Ἁγ.
Κων/νου & Ἑλένης Κοζάνης (30/12).

�� Ὄρθρον – Θ. Λειτουργίαν – Δοξολογίαν ἐπί τῷ
Νέῳ Ἔτει εἰς Ἱ. Καθεδρικόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου
(1/1).

�� Ὄρθρον – Μ. Ὥρας Θεοφανείων εἰς Ἱ. Μονήν Πα-
ναγίας Ζιδανίου (4/1).

�� Ὄρθρον – Θ. Λειτουργίαν – Μ. Ἁγιασμόν εἰς Ἱ. Ν.
Ἁγ. Κων/νου & Ἑλένης Λευκάρων (5/1).

�� Μ. Ἑσπερινόν Θεοφανείων εἰς Ἱ. Καθεδρικόν
Ναόν Ἁγ. Νικολάου (5/1).

�� Ὄρθρον – Θ. Λειτουργίαν εἰς Ἱ. Καθεδρικόν Ναόν
Ἁγ. Νικολάου καί Μ. Ἁγιασμόν τῶν ὑδάτων εἰς
κεντρ. Πλατεῖαν Κοζάνης (6/1).

�� Ὄρθρον – Θ. Λειτουργίαν εἰς Ἱ. Ναόν Τιμίου Προ-
δρόμου Λευκοπηγῆς (7/1).

Ἐπίσης ὁ Σεβασμιώτατος:
�� ἐτέλεσε τά θυρανοίξια τοῦ ἱ. ναΐσκου τοῦ Ἁγ. Δη-

μητρίου εἰς Λυγερήν (4/11),
�� χοροστάτησε κατά τάς Δοξολογίας: ἐπί τῇ ἑορτῇ

τῶν Παμμεγ. Ταξιαρχῶν, προστατῶν τῆς Πολε-
μικῆς Ἀεροπορίας, εἰς τό ὁμώνυμο ναΐδριο τοῦ
Ἀεροπορικοῦ Ἀποσπάσματος (Ἀερολιμένος) Κοζά-
νης (8/11), ἐπί τῷ ἑορτασμῷ τῆς Ἡμέρας τῶν Ἐνό-
πλων Δυνάμεων εἰς τόν Ἱ. Καθεδρικόν Ναόν τοῦ
Ἁγ. Νικολάου (21/11), ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Προφ. Δα-
νιήλ καί τῶν τριῶν παίδων ἐν καμίνῳ, προστατῶν
τοῦ Πυροσβεστικοῦ Σώματος, εἰς τόν Ἱ. Ν. τοῦ Ἁγ.

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

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ2007

Ἱ. Πανήγυρις στὸν Καθεδρικό Ναὸ τοῦ  Ἁγίου Νικολάου.
∆ιακρίνονται ὁ Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης µας κ.
Παῦλος, ὁ Σεβασµιώταος Μητροπολίτης Πάφου κ. Γε-
ώργιος καὶ ὁ Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Καστορίας κ.
Σεραφείµ.

Λιτανεία τῆς Ἱερᾶς εἰκόνος
τοῦ πολιούχου Ἁγίου Νικολάου.
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Νικολάου (17/12), 
�� ἐπί τῇ πανηγύρει τοῦ ἐπισκοπικοῦ παρεκκλησίου

τῆς Ἁγ. Αἰκατερίνης καί λόγῳ τῶν ἐργασιῶν εἰς τόν
χῶρον τοῦ Ἐπισκοπείου ἐτέλεσε τάς ἀκολουθίας
ὡς ἑξῆς: α) εἰς τό ἱ. κάθισμα Τιμ. Προδρόμου Ν. Νι-
κοπόλεως τόν Μ. Ἑσπερινόν καθώς καί τήν μονα-
χικήν κουράν τοῦ Ἀθαν. Ἀργυρόπουλου (λαβόντος
τό ὄνομα Πρόδρομος) (24/11), β) εἰς τόν Ἱ. Καθε-
δρικόν Ναόν τοῦ Ἁγ. Νικολάου τήν πανηγ. Θ. Λει-
τουργίαν καί τήν χειροτονίαν εἰς διάκονον τοῦ
Προδρόμου Ἀργυρόπουλου (25/11),

�� εὐλόγησε τούς γάμους τῶν: Ἀθαν. Χατζόπουλου
& Ἑλένης Κ. Σανίδου εἰς τόν Ἱ. Ν. Κοιμ. Θεοτόκου
Ν. Χαραυγῆς (17/11), 

�� ἐτέλεσε ἁγιασμόν ἐγκαινίων: τοῦ Super Market
Γρηγοριάδη εἰς Σέρβια (16/11), τῆς Αἰθούσης Τέ-
χνης τοῦ Δήμου Αἰανῆς (15/12) καί τοῦ Super Mar-
ket Βερόπουλος εἰς Κοζάνην (21/12),

�� ἐτέλεσε τάς ἐξοδίους ἀκολουθίας: τοῦ Νέστορα
Τέτου εἰς τόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Δημητρίου Βελβενδοῦ
(14/11) & τοῦ ἰατροῦ Θωμᾶ Π. Κοΐδη, εὐεργέτου τῆς
καθʼ ἡμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως, εἰς τόν Ἱ. Καθεδρικόν
Ναόν τοῦ Ἁγ. Νικολάου (20/12).

Παραστάσεις - Ἐθιμοτυπία:

Ὁ Σεβασμιώτατος κ. Παῦλος:
�� ἀπηύθυνε χαιρετισμόν κατά τήν ἔναρξιν τοῦ πα-

νελληνίου συνεδρίου τῆς Μαθηματικῆς Ἑταιρείας
εἰς Κοζάνην (2/11), 

�� παρέθεσε γεῦμα εἰς τούς ἐργαζομένους τῶν Γρα-
φείων τῆς Ἱ. Μητροπόλεως (5/11),

�� ἐπεσκέφθη, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις, τούς Σεβ.
Μητροπολίτας Ἐδέσσης κ. Ἰωήλ (6/11) καί
Ἐλασσῶνος κ. Βασίλειον (2/1),

�� συμμετεῖχεν εἰς τάς λατρευτικάς καί πανηγυρικάς

ἐκδηλώσεις ἐπί ταῖς ἑορταῖς τοῦ πολιούχου
καί τῶν ἐλευθερίων τῆς Καστορίας (10-11/11),

�� παρεχώρησε συνέντευξιν εἰς τήν τηλεοπτι-
κήν ἐκπομπήν «Παράδοση» τοῦ Top Channel
Κοζάνης (12/11),

�� προήδρευσε τῶν συναντήσεων: μέ τούς ἱερεῖς -
ὁμιλητάς τῶν ἑσπερινῶν κηρυγμάτων τοῦ Σαββά-
του καί μέ τούς κατηχητάς & κατηχήτριας τῆς Ἱ.
Μητροπόλεως (13/11),

�� συμμετεῖχεν εἰς τάς λατρευτικάς καί πανηγυρικάς
ἐκδηλώσεις ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ πολιούχου τῆς Σπάρ-
της Ἁγ. Νίκωνος (26/11), 

�� ἐπεσκέφθη τόν Δήμαρχον Ἐλλησπόντου κ.
Κων/νον Σανίδην (23/11), τόν ἑορτάζοντα Γ.Γ. Πε-
ριφερείας Δυτ. Μακεδονίας κ. Ἀνδρέαν Λεούδην
(30/11) καθώς καί τούς Γεν. Ἀστυνομ. Δ/ντήν Τα-
ξίαρχον κ. Ἀθαν. Μήτσου καί Νομάρχην Κοζάνης κ.
Γ. Δακῆν (20/12),

�� προήδρευσε: τῆς Ἱερατικῆς Συνάξεως τῶν Ἐφη-
μερίων τῆς καθʼ ἡμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως εἰς τόν Ἱ. Ν.
Ἁγ. Κων/νου & Ἑλένης Κοζάνης (22/11) καί τοῦ
Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου (28/11),

�� παρηκολούθησε τάς ἐκδηλώσεις: τήν Ἡμερίδα
«Κατάθλιψη καί θλίψη τοῦ κόσμου» εἰς τό Θερα-
πευτήριον Σπινάρη (3/11), τήν παρουσίασιν τοῦ βι-
βλίου «Ἀλειφούσης τῆς πόλεως» τοῦ κ. Μελᾶ Γιαν-
νιώτη (18/11), τό Χριστουγεννιάτικον Bazaar τοῦ
Κέντρου Ἀποκατ/σεως Α.Μ.Ε.Α. Νομαρχ. Αὐτοδι-
οικήσεως Κοζάνης (16/12), τήν Χριστουγ. ἐκδήλω-
σιν τῆς Στέγης Ἀνηλίκων Κοζάνης (19/12), τήν ἑορ-
τήν τοῦ West Channel διά τά 19χρονά του (19/12),
τήν Χριστουγ. ἑορτήν τοῦ Γυμνασίου Καπνοχω-
ρίου, δωρίζοντας τήν Καινήν Διαθήκην εἰς τούς
μαθητάς (21/12), τοῦ Συλ. Πολυτέκνων Ν. Κοζάνης
(3/1), τῆς βραβεύσεως τῶν ἀριστούχων μαθητῶν
τοῦ Βελβενδοῦ (5/1),

�� παρεχώρησε συνέντευξιν εἰς τά Μ.Μ.Ε. διά τόν
Ἔρανον τῆς Ἀγάπης (11/12),

Ἀπὸ τὴ χειροτονία εἰς διάκονον τοῦ   Προδρόµου  Ἀργυ-
ρόπουλου.

Ὁ Σεβασµιώτατος ὑποδέχεται στὸ Τιάλειο Ἐκκλησια-
στικὸ Γηροκοµεῖο τό ∆.Σ. τοῦ Ε.Β.Ε. Ν. Κοζάνης.
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�� ἐδέχθη ἐπισκέψεις διά τάς εὐχάς καί τά κά-
λαντα τῶν Χριστουγέννων (22/12) καί τῆς
Πρωτοχρονιᾶς (29/12),

�� ὡς Πρόεδρος τοῦ Τιαλείου Ἐκκλ. Γηροκομείου
ὑπεδέχθη εἰς τό Ἵδρυμα: α) τό Δ.Σ. τοῦ Ε.Β.Ε. Ν.
Κοζάνης, τό ὁποῖο ἐπεσκέφθη καί προσέφερε
δῶρα εἰς τούς τροφίμους (23/12) & β) τόν Νομάρ-
χην κ. Γ. Δακῆν κατά τήν προσφορά τοῦ χριστου-
γεννιάτικου γεύματος (25/12),

�� παρέστη εἰς τήν χοροεσπερίδαν τοῦ Δ/κτοῦ Α΄
Σ.Σ. Ἀντιστρατήγου κ. Ἰω. Μιχαλολιάκου (25/12),
εἰς τήν κοπήν τῆς βασιλόπιτας τοῦ Α΄ Σ.Σ. (31/12)
καθώς καί εἰς τήν δεξίωσιν ἐπί τῶν ὀνομαστηρίων
τοῦ Δ/κτοῦ Α΄ Σ.Σ. (7/1) εἰς τήν Λ.Α.Φ.Κ. 

Σύναξη γυναικῶν

Μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολί-
του μας κ. Παύλου, στὶς 9-1-2008 πραγματοποιήθηκε
γιὰ μιὰ φορὰ ἀκόμη ἡ σύναξη γυναικῶν τῆς Μητρό-
πολής μας στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίων Κων/νου καὶ Ἑλέ-
νης Κοζάνης.

Ἡ ἐκδήλωση αὐτὴ ἐντάσσεται σὲ μιὰ γενικότερη
προσπάθεια τοῦ Μητροπολίτου μας νὰ ἐπικοινωνεῖ
ὅσο μπορεῖ περισσότερο μὲ τοὺς συνεργάτες του
καὶ μ᾽ ὅλο τὸ πλήρωμα τῆς Μητρόπολής μας.

Ξεκίνησε μὲ τὴν ἱερὴ ἀκολουθία κοπῆς τῆς βασι-
λόπιττας, τὴν ὁποία ἐτέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος. Ἡ
προλαλήσασα πρεσβυτέρα κ.Δωροθέα Ἀντωνοπού-
λου παρουσίασε τὴν ὁμιλήτρια κ. Λίτσα Χατζηφώτη,
ἡ ὁποία ἀνέπτυξε τὸ θέμα «ἡ ἱστορία, ἡ παράδοση κι
ἐμεῖς» καὶ ἡ ὁποία ἀναφέρθηκε καὶ στὴ μεγάλη μά-

στιγα τῶν ναρκωτικῶν, στοὺς προβληματισμοὺς καὶ
στὶς ἀνησυχίες τῶν μητέρων γυναικῶν.

Τὴν ἐκδήλωση ἔκλεισε ὁ Σεβασμιώτατος Μητρο-
πολίτης μας μὲ πατρικὲς συμβουλὲς καὶ εὐχὲς πρὸς
τὸ χριστεπώνυμο πλήρωμα.

Τριήμερος Ἑορτασμός

Τὴν ἱερὴ μνήμη τοῦ προστάτη καὶ πολιούχου της
Ἁγίου Νικολάου τίμησε καὶ πάλι ἡ πόλη τῆς Κοζάνης.
Ἰδιαίτερη λαμπρότητα προσέδωσε καὶ φέτος ὁ τριή-
μερος ἑορτασμός . Τὴ Τρίτη 4 Δεκεμβρίου στὸ Μ.
Ἑσπερινὸ χοροστάτησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητρο-
πολίτης Σερβίων καὶ Κοζάνης κ. Παῦλος καὶ κήρυξε
τὸ θεῖο Λόγο ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης
π.Ἰωάννης Τασιᾶς, Πρωτοσύγκελλος τῆς ἱερᾶς Μη-
τροπόλεως Θεσσαλονίκης. Τὴν Τετάρτη 5 Δεκεμ-
βρίου στὸ Μ. Πανηγυρικὸ  Ἑσπερινὸ χοροστάτησε
καὶ μίλησε στὸ ἐκκλησίασμα ὁ Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης Καστορίας κ. Σεραφείμ.  Ἀνήμερα τῆς
ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Νικολάου στὸν ἑορτάζοντα Καθε-
δρικὸ Ναό τελέσθηκε ἡ ἀκολουθία τοῦ  Ὄρθρου καὶ
ἡ Πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία.  Ἱερουργὼν τὴν
Εὐχαριστία ἀλλὰ καὶ τὸ θεῖο Λόγο ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης  Πάφου κ. Γεώργιος, συλλειτουρ-
γοῦντες ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καστορίας
κ. Σεραφείμ καὶ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Σερβίων καὶ Κοζάνης κ. Παῦλος. Μετὰ τὸ πέρας τῆς
Θείας Λειτουργίας ἔγινε πάνδημη λιτάνευση τῆς
ἱερῆς εἰκόνας τοῦ  Ἁγίου Νικολάου, μὲ τὴ συμμε-
τοχὴ τοῦ κλήρου τῆς πόλεως καὶ τῆς ἐπαρχίας, τῶν
Ἀρχῶν καὶ τοῦ λαοῦ.

Ὁ Σεβασµιώτατος, διακρίνοντας τὴν ἐλπίδα καὶ τὸ µέλ-
λον γιὰ τὴ διακονία τῆς Ἐκκλησίας, βρίσκεται πάντα  κοντά
στοὺς Νεότητα. Στὴ φωτογραφία µαζὶ µὲ τοὺς νέους ποὺ
διακονοῦν στοὺς Ναοὺς τῆς πόλης, µετὰ τὸ γεῦµα ποὺ πα-
ρέθεσε, ὡς ἀναγνώριση τοῦ κόπου τους.

Ὁ Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης µας Κ. Παῦλος µὲ τὸν
Νοµάρχη Κοζάνης κ.  Γεώργιο ∆ακῆ, σὲ γεῦµα τὸ ὁποῖο
προσέφερε ὁ Νοµάρχης Κοζάνης στοὺς τροφίµους τοῦ
Γηροκοµείου.


