
«…ἡµεῖς δὲ τῇ προσευχῇ καὶ τῇ διακονίᾳ τοῦ λόγου προσκαρτερήσωµεν» (Πράξ στ΄ 4).

ΦΥΛΛΟ 37

• •µ• •

• •

ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΙΔΑΧΗΣ
ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ETOΣ Ζ΄ • 2008
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ

Ἡ περίοδος τοῦ Τριωδίου ἀποτελεῖ
γιά τόν ἄνθρωπο τήν ἀφορµή νά ἀνα-
ζητήσει ἀπαντήσεις σέ µία µεγάλη
πρόσκληση καί, ταυτόχρονα, πρόκλη-
ση πού τοῦ ἀπευθύνει ὁ Θεός. Νά ξα-
ναγίνει ὁ ἄνθρωπος υἱός, νά ξαναβρεῖ
πνευµατικά τήν ἰδιότητα τοῦ τέκνου
ἀπέναντι στό Θεό-Πατέρα καί νά ἐπι-
στρέψει στήν ἀρχική του οἰκογένεια πού
εἶναι ἡ Ἐκκλησία.

Οἱ πολλοί σήµερα ἐξακολουθοῦν νά
πιστεύουν εἰς Ἕνα Θεό. Παρά τόν κα-
ταιγισµό ἀλλότριων προτύπων πού µᾶς
περιβάλλουν, εἶναι δύσκολο νά ξεριζω-
θεῖ ἀπό τήν καρδιά τοῦ ἀνθρώπου ἡ πί-
στη. Ἡ µεταφυσική ἀγωνία, οἱ ἀνα-
µνήσεις ἀπό τήν παιδική ἡλικία καί τήν
λαϊκή θρησκευτικότητα, οἱ µεγάλες
ἑορτές, πού σέ πεῖσµα τῶν καιρῶν,
ἀποτελοῦν ὁρόσηµα γιά τόν ἀνθρώπι-
νο χρόνο, ὁ πόνος καί ἡ ἀρρώστια, ση-
µαντικές στιγµές στήν ἀνθρώπινη ζωή
ὅπως εἶναι ἡ βάπτιση καί ὁ γάµος, ἀλλά
καί ὁ θάνατος κάνουν τόν κόσµο µας,
ὅσο κι ἄν µέσα του δέν ἀναζητεῖ συ-
νειδητά τόν Θεό, ἐντούτοις νά µήν Τόν
ἀπορρίπτει. Πάνω σ’ αὐτή τήν µή
ἀρνητική στάση χτίζει ἡ Ἐκκλησία τίς
γέφυρές της µέ τόν σύγχρονο ἄνθρωπο,
µέσα ἀπό τήν προαίρεση ἐργάζεται ὁ
Θεός τήν σωτηρία τοῦ κόσµου.

Τό Τριώδιο εἶναι ἔτσι δοµηµένο,

ὥστε νά καλεῖ τόν κάθε ἄνθρωπο, ἀνε-
ξαρτήτως ἐποχῆς καί κατάστασης, νά
στραφεῖ στόν ἔσω κόσµο του. Ἡ σοφία
καί ἡ θεοπνευστία τῶν Πατέρων τῆς
Ἐκκλησίας µας πού ὅρισαν τόν ἑορτο-
λογικό κύκλο, τῶν ὑµνογράφων πού
συνέγραψαν τίς ἀκολουθίες, τῶν
ἀσκητῶν πού συνδύασαν τήν λατρεία µέ
τόν πνευµατικό ἀγῶνα, γέννησαν µία
παράδοση πού κράτησε τόν λαό µας
ζωντανό, παρά τίς ἱστορικές συγκυρίες,
οἱ ὁποῖες θά ἐπέβαλλαν τήν διαγραφή
του ἀπό τόν ροῦ τοῦ κόσµου. Γιατί
στήν καθ’ ἡµᾶς Ἀνατολή τό Πάσχα, ἡ
κατάληξη τοῦ Τριωδίου, ἀποτελεῖ τόν
κορµό τῆς πίστης µας. Σέ ἀντίθεση µέ
τήν ∆υτική Ἐκκλησία πού νοηµατοδο-
τεῖ τόν πολιτισµό πού γέννησε στά
Χριστούγεννα καί στό Σταυρό, ἡ Ὀρθο-
δοξία πορεύεται µέ κέντρο της τό Πά-
σχα καί τήν Ἀνάσταση. Γι’ αὐτό καί τό
Τριώδιο στήν Ἀνάσταση ἀναφέρεται καί
τήν Ἀνάσταση δείχνει. Ἡ ὅλη προετοι-
µασία καί ἡ πνευµατική µας προσπά-
θεια ἐκεῖ ἀποσκοπεῖ. Στό νά ξανα-
βροῦµε τήν υἱότητά µας, νά βιώσουµε
τί σηµαίνει νά εἶναι ὁ Θεός γιά µᾶς ὁ
Πατέρας µας ἐν οὐρανοῖς, Αὐτός πού
σαρκώθηκε καί µᾶς ὁδήγησε καί πάλι
στόν Οὐρανό.

Αὐτό εἶναι καί τό βαθύτερο νόηµα
τῶν Κυριακῶν τοῦ Τριωδίου. Ὁ τρόπος
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Τὸ μόνο πνευματικό ἀγώνι-
σμα, τὸ ὁποῖο ἀναδεχόμα-
στε, κατὰ τὸ μᾶλλον ἤ

ἦττον, στὴν εὐλογημένη αὐτή πε-
ρίοδο εἶναι ἡ νηστεία. Τὸ μόνο
πνευματικό ἀγώνισμα, τὸ ὁποῖο
τόσο πολὺ ἀπογυμνώνουμε πνευ-
ματικὰ εἶναι ἡ νηστεία. Τὸ «ἕν οὗ
ἐστὶ χρεία» χάνεται μέσα στὴ μέ-
ριμνα γιὰ τὰ νηστήσιμα. Ἡ φρον-
τίδα ἁπλῶς νὰ ὑποκαταστήσου-
με τὰ ἀρτύσιμα. ἀκυρώνει τὸν ἴδιο
τὸ χαρακτήρα της, τὸν λιτό καὶ
ἀσκητικό. Ὅμως καθὼς ὁ ἱερὸς
Χρυσόστομος λέγει, «τιμὴ γὰρ νη-
στείας οὐχὶ σιτίων ἀποχή, ἀλλ
ἁμαρτημάτων ἀναχώρησις ὡς ὅ
γε τῇ τῶν βρωμάτων ἀποχῇ μό-
νον ὁρίζων τὴν νηστείαν, οὗτός
ἐστιν ὁ μάλιστα ἀτιμάζων
αὐτήν».

µέ τόν ὁποῖο θά ξαναζήσουµε τήν υἱότη-
τα. Υἱός γίνεται ὁ ταπεινός τῇ καρδίᾳ.
Αὐτός πού ἐπιστρέφει ἀπό τήν ἄσωτη
ζωή. Αὐτός πού ἀγαπᾶ τό Θεό στό πρό-
σωπο τοῦ κάθε ἀδελφοῦ του. Αὐτός πού
ὑπακούει στό θέληµα τοῦ Θεοῦ, πα-
ραιτούµενος ἀπό τό δικαίωµά του νά
φάει, ἀπό ἕναν τρόπο ζωῆς ὁ ὁποῖος δο-
µεῖται µέ βάση τίς ἀνάγκες τῶν ἐνστί-
κτων. Αὐτός πού βλέπει τό «κατ’ εἰκό-
να Θεοῦ» ὄχι στήν ὕλη, ἀλλά στό πρό-
σωπο. Αὐτός πού ζητᾶ νά φωτιστεῖ ἀπό
τό Ἄκτιστο Φῶς. Αὐτός πού σταυρώνει
τά πάθη, τίς ἁµαρτίες, τόν παλαιό
ἄνθρωπο. Αὐτός πού ἀνεβαίνει στά
σκαλοπάτια τῆς ἀσκητικῆς Κλίµακας,
ὄχι γιά νά αὐτοδικαιωθεῖ, ἀλλά γιά νά
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῾Οἅγιος Συμεὼν Ἀρχιεπίσκοπος
Θεσσαλονίκης σὲ μιὰ μελέτη του

σχετικὴ μὲ τὸ θέμα μας πραγμα-
τεύεται τὸν συμβολισμὸ τῶν ὑλικῶν
ποὺ χρησιμοποιοῦνται γιὰ τὴν πα-
ρασκευὴ τῶν κολλύβων. Ἀπὸ τὸ κεί-
μενο τοῦ ἁγίου Πατρὸς ἀντλοῦμε
ἔμμεσα πληροφορίες γιὰ τὰ ὑλικὰ
ποὺ χρησιμοποιοῦσαν οἱ χριστιανοὶ
κατὰ τὸν 15ο αἰ. στὴν πόλη τῆς Θεσ-
σαλονίκης καὶ γενικὰ στὴν εὐρύτε-
ρη περιοχὴ τῆς Μακεδονίας καθὼς
καὶ γύρω ἀπ’αὐτήν.

«Τὰ μνημόσυνα προσφερόμενα
εἰς τὸν Θεὸν ἐκ σπερμάτων σίτου καὶ
ἐκ διαφόρων ἄλλων καρπῶν. Τί δὲ
δηλοῦσιν οἱ καρποί: δηλοῦσιν ὅτι καὶ

ὁ ἄνθρωπος σπέρμα εἶναι καὶ ὡς
καρπὸς ἐκ τῆς γῆς καὶ ὅτι κατα-
βαλλόμενος εἰς τὴν γῆν τώρα ὡς
σῖτος πάλιν μὲ τὴν δύναμιν τοῦ Θεοῦ
θέλει ἐξαναστηθῆ, καί, ἀφ’οὗ τρόπον
τινὰ ἀναβλαστήσῃ ἐν τῷ μέλλοντι,
τότε τέλειος καὶ ζῶν θέλει προσε-
νεχθῆ εἰς τὸν Χριστόν, ἐπειδὴ καθὼς
ὁ παρὼν καρπὸς θάπτεται μὲν εἰς
τὴν γῆν βλαστάνει δὲ μετὰ ταῦτα
καὶ τελεσφορεῖ καὶ ἀναδίδει πλού-
σιον τὸν καρπόν, μὲ τὸν αὐτὸν τρό-
πον καὶ ὁ ἄνθρωπος, διδόμενος
τώρα εἰς τὴν γῆν ἀπὸ τὸν θάνατον
θέλει ἀναστηθῆ πάλιν.

Λέγει τοῦτο καὶ ὁ Παῦλος δηλῶν
μὲ τὸ παράδειγμα τῶν σπερμάτων
τὴν ἀνάστασιν. Τινὲς νομίζουσιν
ὅτι διὰ τὸ θαῦμα τοῦ καλλινίκου
μάρτυρος Θεοδώρου τελοῦμεν αὐτὴν
τὴν προσφορὰν τῶν καρπῶν. δὲν
εἶναι ὅμως μόνον διὰ τοῦτο, ἀλλὰ
μάλιστα τελεῖται περισσότερον διὰ
τὴν φωνὴν τοῦ Παύλου, ὡς προεί-
πομεν, ὁ ὁποῖος παρομοιάζει τὰ
σπέρματα μὲ τὰ σώματα, τὰ ὁποῖα
ἄν καὶ εἶναι ἀσυγκρίτως τιμιώτερα,
καταβάλλονται ὅμως καὶ αὐτὰ εἰς
τὴν γῆν καὶ θέλουν πάλιν ἐγερθῆ. Διὰ
τοῦτο καὶ οὐ μόνον σῖτον, ἀλλὰ καὶ
πολλὰ τῶν ἄλλων σπερμάτων προ-
σφέρομεν καὶ οἶνον τῆς ἀμπέλου.
ἐπειδὴ καὶ τοῦτο ἀπὸ ξύλου εἶναι,
καὶ ἐξελέχθη μάλιστα μετὰ τοῦ σί-
του εἰς τὴν ἐκτέλεσιν τῆς ἀναιμά-
κτου θυσίας. Προσφέρομεν δὲ αὐτὰ
(ἐνν. τὰ μνημόσυνα) καὶ ἐν μνήμαις
ἁγίων, καθότι καὶ αὐτοὶ εἶναι
καρπὸς ἅγιος καὶ παρεδόθησαν εἰς
τὴν γῆν μὲ τὰ λείψανα καὶ πάλιν θέ-
λουσιν ἐν Χριστῷ ἀναστηθῆ. Ἐξαι-
ρέτως δὲ καὶ πλέον τῶν ἄλλων
σπορίμων ὁ σῖτος προσφέρεται,
ἐπειδὴ καὶ ὁ Σωτὴρ τὸ ἑαυτοῦ πα-
νάγιον σῶμα μὲ σῖτον παρωμίασεν:
«Ἐὰν γὰρ μὴ ὁ κόκκος τοῦ σίτου,
λέγει, πεσὼν εἰς τὴν γῆν ἀποθάνῃ,
αὐτὸς μόνος μένει» (Ἰω. 12, 24).

Ἐκ τούτου δὲ παριστᾶ καὶ τὴν

ἰδικήν Του ἔγερσιν: «Ἐὰν δὲ ἀπο-
θάνῃ, πολὺν καρπὸν φέρει». Βλέπεις
διὰ τί τὸν σῖτον προτίθεμεν; ἀλλὰ
καὶ ἐκ σίτου πᾶς ἀληθὴς ἄρτος. Διὰ
τοῦτο καὶ ὁ Χριστός, ὁ ἀληθινὸς καὶ
ζῶν ἄρτος εἶναι καὶ ἄρτος τῆς ζωῆς
ἑαυτὸν κατωνόμασε, τοῦτο δέ, στο-
χάζομαι, δι’ αἰτίαν, ὅτι ὁ σῖτος ἐξ
ἀρχῆς ἐδόθη εἰς ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώ-
πους διὰ τροφὴν ἡμῶν καὶ τὸ πε-
ρισσότερον δὲ ὅτι ἔμελλε νὰ δοθῆ
καὶ εἰς ἡμᾶς νὰ κάμνωμεν τὰ μυ-
στήρια μὲ ἄρτον, τὸν ἐκ σίτου γε-
νόμενον» (Συμεὼν Ἀρχιεπισκόπου
Θεσσαλονίκης, Ἅπαντα, ἐκδ. Ρηγό-
πουλου, «Περὶ τῶν προσφερομένων
κολλύβων ὑπὲρ τῶν κεκοιμημένων»,
κεφ. ΙΕ΄, Θεσσαλονίκη, χ. ἡ., (ἀκριβὴς
ἀνατύπωσις 1882, 4ης ἐκδ.), σ. 310-
312).

Σὲ μερικὰ μέρη τῆς Ἑλλάδος
χρησιμοποιοῦνται γιὰ τὴν παρα-
σκευὴ τῶν κολλύβων ἀπαραιτήτως
τέσσερα ὑλικά. Αὐτὰ εἶναι: τὰ ἀμύ-
γδαλα, τὸ ρόδι, ὁ μαϊδανὸς καὶ οἱ
σταφίδες. Ἡ ἐξήγηση ποὺ δίδεται
γιὰ τὰ τέσσερα αὐτὰ εἴδη εἶναι ἡ
ἀκόλουθη: Ὁ μαϊδανὸς μὲ τὸ πρά-
σινό του χρῶμα συμβολίζει τὴ χλόη
καὶ τὴ δροσιά, θεμελιώνοντας ἔτσι
τὸ τῆς νεκρωσίμου εὐχῆς «ἐν τόπῳ
χλοερῷ» καὶ τὸ «ἐν τόπῳ ἀναψύ-
ξεως». Οἱ σταφίδες μὲ τὸ μαῦρο
τους χρῶμα συμβολίζουν ὅτι μετὰ τὸ
θάνατο καὶ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Χρι-
στοῦ, ὁ θάνατος ἀποκτᾶ γλυκύτητα
καὶ δὲν εἶναι πιὰ πικρός. Τὰ ἀμύ-
γδαλα μὲ τὸ ἄσπρο χρῶμα τους
συμβολίζουν τὰ ὀστὰ κατὰ τό «τὰ
ὀστὰ τὰ γεγυμνωμένα…», καὶ τέλος,
τὸ ρόδι συμβολίζει τὴν ἐπιστροφὴ
τοῦ σώματος στὴ γῆ, πρᾶγμα ποὺ
ἔχει τὸ ἔρεισμά του στὸ στίχο: «γῆ
εἶ καὶ εἰς γῆν ἀπελεύσῃ». Αὐτὸ
ἀκούγεται κατὰ τὴν ὥρα τῆς ταφῆς
τῶν κεκοιμημένων στὸν τάφο. Τὸ
ρόδι μὲ τὸ συμβολισμό του μᾶς θυ-
μίζει τὸ μῦθο τῆς Περσεφόνης.

π. Θεμιστοκλῆ Χριστοδούλου, Δρ. Θ.

Ποιός ὁ συµβολισµὸς τῶν ὑλικῶν στοιχείων
ποὺ χρησιµοποιοῦνται γιὰ τὴν παρασκευὴ τῶν κολλύβων;
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συναντήσει τόν Ἐλεοῦντα Θεό. Αὐτός
πού δέν διστάζει νά ἐγκαταλείψει ὅλη
τή ζωή τῆς ἁµαρτίας, καί νά προσδεχ-
θεῖ ἀκόµη καί τήν µοναξιά, ἀπό ἀγάπη
στόν Ἀγαπήσαντα. Καί γίνεται ἔτσι συ-
νοδοιπόρος στήν ἄνω Ἱερουσαλήµ, µετά
βαΐων καί κλάδων, µέ τόν Θεάνθρωπο,
σάν ἐκεῖνα τά παιδιά πού µέσα στήν
ἀθωότητά τους ἤξεραν καλά πώς ὁ
ἐπευφηµούµενος ἐπί πώλου ὄνου, δέν
ἦταν ἄλλος ἀπό τόν Σωτήρα καί Λυ-
τρωτή. 

Εἶναι µυστήριο µοναδικό καί ἀνερ-
µήνευτο ὁ τρόπος πού διάλεξε ὁ Θεός
νά µᾶς καλέσει κοντά Του. Νά µᾶς δεί-
ξει ὅτι εἶναι ὁ Πατέρας µας. Ὁ ∆ηµι-
ουργός καί ὁ Λυτρωτής µας. Αὐτός πού
ἁπλώνει τά χέρια Του στό Σταυρό γιά
νά µᾶς ἀνασηκώσει ἀπό τόν καθηµερι-
νό θάνατο τῆς κακίας, τοῦ ἐγωκεντρι-
σµοῦ, τοῦ ψεύδους, τῆς φθορᾶς. Τό µόνο
πού µᾶς ζητᾶ εἶναι νά παρουσιασθοῦµε

ἐνώπιόν Του ζητώντας Του νά γίνουµε
παιδιά Του. Νά ἐπιλέξουµε τήν οἰκία τῆς
Ἐκκλησίας, τό τραπέζι τῆς Θείας Εὐχα-
ριστίας, τήν καθαρή στολή τῆς µετα-
νοίας, τό δαχτυλίδι τῆς ἐλευθερίας,
καί πρωτίστως, τό «παραρριπτεῖσθαι ἐν
τῷ οἴκῳ καί παρά τούς πόδας τοῦ Πα-
τρός ἡµῶν µᾶλλον ἤ τό οἰκεῖν ἐν σκη-
νώµασιν ἁµαρτωλῶν». Καί ὅλη ἡ ζωή
τῆς Ἐκκλησίας τήν περίοδο τοῦ Τριω-
δίου σ’ αὐτό ἀποσκοπεῖ. Σέ µία συνεχῆ
ἐπιστροφή. 

Ἡ µετοχή στό µυστήριο τῆς Θείας
Εὐχαριστίας, στό Σῶµα καί τό Αἷµα τοῦ
Χριστοῦ, ἡ νηστεία, ἡ προσευχή, ἡ µε-
λέτη, ἡ ἐλεηµοσύνη, ἡ ἀσκητικότητα δέν
εἶναι τίποτε ἄλλο παρά οἱ τρόποι µέ
τούς ὁποίους δείχνουµε τήν ἐπιθυµία
µας καί πραγµατώνουµε τήν υἱότητά
µας. Μπορεῖ νά µήν εἴµαστε ἀληθινά
ἄξιοι γιά κανέναν ἀπό αὐτούς. Ὅµως
αὐτό εἶναι τό µυστήριο καί πάλι. Ὅτι ὁ

Θεός Πατέρας δέν µετρᾶ τήν ἀρετή ἤ
τήν ἁµαρτία, τήν ἀξιοσύνη ἤ τήν ἀνα-
ξιότητα. ∆ωρεάν δίδεται ἡ χάρη Του σ’
αὐτόν πού προσέρχεται τήν ἑνδεκάτη
ὥρα, ὅσο καί σ’ αὐτόν πού εἶναι ἐκεῖ ἀπό
τήν πρώτη. Θεραπεύει µάλιστα τόν
πρῶτο καί ἐλεεῖ τόν τελευταῖο, γιατί ὁ
Πατέρας πού ἀγαπᾶ δέν ξεχωρίζει τά
παιδιά Του. «Ἡ τράπεζα γέµει, ὁ µόσχος
πολύς, µηδείς ἐξέλθη πεινῶν». 

Ἄς σπουδάσουµε τήν ζωή τῆς
Ἐκκλησίας µας καί ἄς ξαναβροῦµε
νόηµα στή ζωή µας, δίνοντας στόν ἔσω
κόσµο µας τήν δυνατότητα νά ξανα-
νιώσει παιδί. Καί νά γίνει αὐτή ἡ ἰδιό-
τητα ὄχι µία πρόσκαιρη ἑορτή, ἀλλά
«πανήγυρις πανηγύρεων», στήν ὁποία
θά µετέχουµε µέ ὅλη µας τήν καρδιά. Ἄν
κάτι ἀληθινά µᾶς λείπει σήµερα, εἶναι
ἡ βίωση τῆς Ἐκκλησίας ὡς οἰκογένειας.
Τό Τριώδιο µᾶς δίνει αὐτή τήν εὐκαιρία.
Ἄς µήν τή σπαταλήσουµε.

Yμνο-γραφHματα

Ὅσο παρατηρεῖς τὸν
πόνο ποὺ ὑπάρχει
γύρω σου τόσο λές,

«Δόξα τῷ Θεῷ, θὰ σωθεῖ ὁ κό-
σμος»! Μέσα στὸν ὑπέρμετρο
εὐδαιμονισμὸ ποὺ προτείνει ὁ
σύγχρονος πολιτισμός καὶ προ-
βάλλει ὁ σημερινὸς κόσμος, τὸ
νὰ σηκώνεις τὸ σταυρό σου ἐν
Κυρίῳ καὶ νὰ πορεύεσαι ἐν καρ-
τερότητι ψυχῆς ἀποτελεῖ μαρ-
τυρία  Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ὁ
σταυρὸς δὲν εἶναι μέσον ἀλλὰ
προϋπόθεση σωτηρίας, «ὅστις
θέλει ὀπίσω μου ἀκολου-
θεῖν…ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ
καὶ ἀκολουθείτω μοι». Θλίψη
εἶναι ὁ σταυρὸς καὶ σταυρὸς

εἶναι κάθε θλίψη ποὺ ὁ ἄνθρω-
πος ἀναδέχεται νὰ σηκώσει ὡς
ἀγώνα ἁγιασμοῦ πορευόμενος
τὴν ὁδὸ τῆς σωτηρίας. Ὁ πόνος
περισσεύει στὸν κόσμο καὶ τὸν
σηκώνουν μόνον ἐκεῖνοι ποὺ τὸν
ἐπωμίζονται ὡς σταυρὸ, ὁ
ὁποῖος ἀναθάλλει μέσα τους τὴν
ἐλπίδα τῆς σωτηρίας, ὄχι τῆς
βιωτικῆς, μὰ τῆς αἰώνιας. Τίποτα
δὲν μπορεῖ νὰ σηκώσει ὁ ἄνθρω-
πος πάνω στὴ γῆ, ἄν δὲ τὸ στη-
ρίξει στὸν οὐρανό, κανένας πό-
νος δὲν γλυκαίνει, ἄν δὲν ὑπάρ-
χει ἡ ἐλπίδα. Κι ὅταν ἡ ἐλπίδα
εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, τότε
μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος ἑκούσια νὰ
ἀποδεχθεῖ καὶ καρτερικὰ νὰ

ὑπομείνει θλίψεις, ἀρρώστειες,
κακουχίες, ἐξευτελισμούς, γνω-
ρίζοντας «ὅτι διὰ πολλῶν θλί-
ψεων δεῖ ἡμᾶς εἰσελθεῖν εἰς τὴν
βασιλείαν τοῦ Θεοῦ».  Ὁ πόνος
δὲν εἶναι ἡ μοῖρα τοῦ ἀνθρώπου
ἀλλὰ ὁ σταυρός του, ὁ ὁποῖος
νικᾶ τὸν κόσμο καὶ ἀπεργάζεται
τὴν ἁγιωσύνη.

ΕΕἶἶππεε  γγέέρρωωνν::  Τὰ ὀδυνηρά γε-
γονότα χαρίζουν μνήμη Θεοῦ
στὸν συνετὸ ἄνθρωπο καὶ προ-
καλοῦν ἀντιστοίχως θλίψη σ᾽
ἐκεῖνον ποὺ ἔχει ξεχάσει τὸν
Θεό.

«Τὸ εὔψυχον τῆς καρτερίας ὑμῶν, ἐνίκησε
τὰ μηχανήματα τοῦ ἀρχεκάκου ἐχθροῦ,
Ἀθλοφόροι πανεύφημοι, διά τοῦτο τῆς αἰωνίου
κατηξιώθητε μακαριότητος...»

π. Χρήστου Ζαχαράκη



Κ
άθε χρόνο ἡ 30ή Ἰανουαρίου
εἶναι ἡμέρα μνήμης καὶ τιμῆς
τριῶν κορυφαίων προσωπι-

κοτήτων τῆς ἑλληνικῆς καὶ χριστια-
νικῆς παιδείας, τῶν ἐπονομαζομένων
Τριῶν Ἱεραρχῶν. Πληθώρα λόγων
καὶ ὁμιλιῶν ἔχουν ἐκφωνηθεῖ, ἐκφω-
νοῦνται καὶ θὰ ἐκφωνηθοῦν κατὰ
τὴν ἡμέρα αὐτή. Ἀπὸ τὴν Ἀκαδημία
Ἀθηνῶν, τὰ Πανεπιστήμια τῆς χώ-
ρας, μέχρι καὶ τὸ τελευταῖο σχολεῖο
τῆς ἐπικράτειας θὰ ἐξαρθεῖ ἡ συμ-
βολή τους στὰ γράμματα καὶ τὶς
ἐπιστῆμες, καθὼς καὶ ἡ καταλυτική
τους παρουσία στὴ χριστιανικὴ δια-
νόηση καὶ Θεολογία. Ἔχουν δεῖ τὸ
φῶς τῆς δημοσιότητας πολυάριθμα
δοκίμια ποὺ ἀναφέρονται στὴ ζωὴ
καὶ τὸ ἔργο τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν.
Λόγοι ἐμπνευσμένοι καὶ γόνιμοι κά-
ποιες φορές, ἠθικοπλαστικὲς κοι-
νοτυπίες, θλιβερὲς ἐπαναλήψεις,
καρικατοῦρες ἀπομίμησης τὶς πε-
ρισσότερες. 

Ἀναμφίβολα ζοῦμε σ᾽ ἕναν κόσμο
ποὺ διαρκῶς μεταβάλλεται· καὶ ἡ
ἐποχή μας δικαιολογημένα θὰ μπο-
ροῦσε νὰ χαρακτηριστεῖ μεταβατι-
κή. Ἄλλα ἤθη, νέος τρόπος ζωῆς,
καινούρια ἀντίληψη γιὰ τὸν κόσμο,
τὴν κοινωνία, τὶς σχέσεις τῶν ἀνθρώ-
πων κατακλύζει τὴ σημερινὴ πραγ-
ματικότητα. Ἡ διαφορὰ ἔκδηλη,
ὁλοφάνερη! Ὄχι μόνο σὲ σχέση μὲ
τὴν ἐποχὴ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν
(4ος αἰώνας) ἀλλὰ καὶ σὲ σύγκριση
μὲ τὶς τελευταῖες δεκαετίες κοινω-
νικῆς ζωῆς στὸν τόπο μας. Ἔτσι ποὺ
εἶναι ἀπολύτως δικαιολογημένη ἡ
ἀπορία κυρίως ἀπὸ ἐσᾶς, τὰ νέα
παιδιά, τοὺς σημερινοὺς μαθητές: Τὶ
μποροῦν νὰ ποῦν οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες
γιὰ τὸ σήμερα; Πῶς μποροῦν νὰ φω-
τίσουν κάποιες πτυχὲς τῆς δύσκολης
καὶ ἀπαιτητικῆς ζωῆς μου, ποὺ ἀπὸ
τώρα, ἀπὸ τὰ μαθητικά μου χρόνια,
βλέπω νὰ ξεκινᾶ;

Σὲ τέτοια βαθιὰ - ὑπαρξιακὰ θά
λέγαμε ἐρωτήματα- δὲν ὑπάρχουν
πρόχειρες καὶ εὔκολες ἀπαντήσεις.

Ἐκτὸς ἄν θέλουν οἱ ὅποιες ἀπαν-
τήσεις νὰ ξεφτίσουν σὲ ἠθικὲς προ-
τροπὲς καὶ ἀνιαρὴ καλολογία. Ἔτσι
σήμερα θὰ προσπαθήσουμε ἀπὸ κοι-
νοῦ νὰ ἀνιχνεύσουμε κάποιες ἀπαν-
τήσεις στὰ ἐρωτήματα αὐτὰ ἀπὸ τὴ

ζωὴ καὶ τὸ ἔργο τῶν Τριῶν Ἱερα -
ρχῶν, ἐγκαταλείποντας περιττὰ βιο-
γραφικὰ στοιχεῖα καὶ ἀναμασήματα
τῶν διδασκαλιῶν τους.

Παιδαγωγοὶ καὶ αὐτοὶ -ὁ Μ. Βα-
σίλειος, ὁ Γρηγόριος ὁ Θεολόγος καὶ
ὁ Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος- μὲ
μακρὰ πεῖρα στὶς ἀνθρώπινες σχέ-
σεις, ἀσχολοῦνται τόσο καθόλη τὴν
ἔκταση τῶν συγγραμμάτων τους, ὅσο
καὶ σὲ ἐξειδικευμένα ἔργα τους, μὲ
τὴν παίδευση τῶν νέων. Ἔργα τους
ὅπως τὸ «Πρὸς τοὺς νέους· ὅπως ἄν
ἐξ ἑλληνικῶν ὠφελοῖντο λόγων»
τοῦ Μ. Βασιλείου ἤ τὸ «Περὶ κε-
νοδοξίας καὶ ὅπως δεῖ τοὺς γονέας
ἀνατρέφειν τὰ τέκνα» τοῦ ἱεροῦ
Χρυσοστόμου ἔχουν καταστεῖ πα-
ροιμιώδη, ὄχι μόνο γιὰ τὶς ἠθικὲς
προτροπὲς καὶ παραινέσεις τους,
ἀλλὰ καὶ γιὰ τὸν πλοῦτο τῶν παι-
δαγωγικῶν ἀρχῶν ποὺ περιέχουν.
Σύγχρονοι παιδαγωγοί, εἰδικοὶ τῆς
ἐπιστήμης αὐτῆς, ἀνακαλύπτουν
στὰ κείμενα τῶν Ἱεραρχῶν προ-
βληματισμοὺς γιὰ τὴ δημοκρατικὴ
παιδεία, γιὰ τὸ πρόβλημα τῶν σχέ-
σεων γονέων καὶ παιδιῶν, ἀλλὰ καὶ
ἐπιμέρους ἀρχές, ὅπως: τὴ βιωμα-
τικότητα, τὴν αὐτενέργεια, τὴν κα-
τανομὴ τῆς ὕλης σύμφωνα μὲ τὶς δυ-
νατότητες τοῦ μαθητῆ, τὴν ἐποπτεία
κ.ἄ. Ἀλλὰ καὶ κοινωνικὲς εὐαισθη-
σίες (ὅπως ἡ δικαιοσύνη, ἡ εἰρήνη,
τὸ οἰκολογικὸ πρόβλημα, ἡ βία καὶ
ὁ πόλεμος) ποὺ συνιστοῦν διαχρο-
νικοὺς ἄξονες ἀναφορᾶς κάθε
ἀνθρωπιστικῆς παιδείας, δὲν ἀπου-
σιάζουν ἀπὸ τὸ ἔργο τους. Καὶ ὅλα
αὐτὰ μόλις τὸν 4ο μ.χ. αἰώνα. Μά-
λιστα ἡ γόνιμη καὶ δημιουργικὴ

σύνθεση ἑλληνικῆς καὶ χριστιανικῆς
παιδείας ἀπὸ τοὺς Τρεῖς Ἱεράρχες
ἀνέδειξε καὶ τὴν δυναμικὴ τῆς πα-
ρέμβασης τῆς Θεολογίας στὰ ζητή-
ματα αὐτά· κάτι ποὺ σήμερα (1600
περίπου χρόνια μετά), ἡ ἴδια ἡ Θε-
ολογία πρώτη λησμόνησε.

Ἀλλὰ τὰ παραπάνω γιὰ ἕνα
σύγχρονο νέο, γιὰ τὸ σημερινὸ μα-
θητή, ἀλλὰ καὶ τὸν ἐκπαιδευτικὸ, δὲν
εἶναι ἴσως ἀπὸ τὰ πλέον οὐσιώδη.
Αὐτὸ ποὺ ἔχει κυρίαρχη σημασία
στὶς παιδαγωγικὲς ἀντιλήψεις τῶν
Τριῶν Ἱεραρχῶν εἶναι πὼς πίσω ἀπὸ
τὶς ὅποιες παραινέσεις τους κρύ-
βεται μιὰ συνολικὴ εἰκόνα καὶ ἀντί-
ληψη γιὰ τὸν ἄνθρωπο, γιὰ τὸν νέο
ἄνθρωπο εἰδικότερα, μία πλήρης καὶ
συγκροτημένη, ὅπως λέμε, ἀνθρω-
πολογία. Αὐτὸ εἶναι τὸ ἀβυσσαλέο
χάσμα ποὺ μᾶς χωρίζει ἀπὸ τὴν προ-
βληματική τους, καὶ εἶναι ταυτό-
χρονα τὸ πρῶτο σημεῖο ποὺ μπο-
ροῦμε νὰ ἀναζητήσουμε στὴ σκέψη
τους. 

Ποιὸ λοιπὸν πρότυπο ἀνθρώπου
ἀπεργάζεται τὸ σημερινὸ σχολεῖο; Τὶ
εἴδους ἄνθρωπο, αὐριανὸ πολίτη
φτιάχνουμε ὅλοι μας, ἐμεῖς οἱ δά-
σκαλοι καὶ ἐσεῖς οἱ μαθητὲς καθη-
μερινὰ στὸ σχολεῖο μας; Ὑπάρχει
ὄντως καὶ πρέπει νὰ ὑπάρχει ὁ
διαχωρισμὸς τῆς ἐκπαίδευσης ἀπὸ
τὴν παιδεία; Εἶναι ἱκανοποιητικὴ ἡ
σημερινὴ ἐκπαίδευση ποὺ διαπλέ-
οντας τὸ τεράστιο πέλαγος τοῦ
ἄγχους τῶν μαθητῶν, προσαράζει
στὴ χρησιμοθηρία καὶ τὸν ὠφελιμι-
σμό; Εἶναι δυνατόν, ὑπ᾽ αὐτοὺς
τοὺς ὅρους, νὰ κάνουμε λόγο γιὰ
ἀνθρωπιστικὴ καὶ δημοκρατικὴ παι-
δεία;

Ἄν διαβάσει κανεὶς τὰ σχετικὰ
κείμενα τῶν Ἱεραρχῶν, ἀντικρίζον-
τας νουθεσίες γιὰ ἦθος καὶ τὴν
ἀρετὴ ποὺ πρέπει νά᾽χουν οἱ νέοι,
γιὰ τὸ ὅτι οἱ δάσκαλοι πρέπει νὰ δι-
δάσκουν μὲ τὸ παράδειγμά τους
πρωτίστως, εἶναι πιθανὸν νὰ τοὺς
θεωρήσει συντηρητικοὺς καὶ ἠθι-
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κιστὲς ἄν ἀπομονώσει αὐτὲς τὶς νου-
θεσίες ἀπὸ τὰ κεντρικὰ ἐρωτήματα
ποὺ θέσαμε παραπάνω. Ἀπὸ τὸ ἐρώ-
τημα γιὰ τὸν ἀνθρωπολογικὸ τύπο
ποὺ ἐπιζητοῦμε στὴ σημερινή μας
ἐκπαίδευση.

Ἀσφαλῶς γιὰ τοὺς ἴδιους ὁ
ἀνθρωπολογικὸς τύπος ἦταν δεδο-
μένος. Ἦταν ὁ ἄνθρωπος τοῦ εὐχα-
ριστιακοῦ δείπνου, τοῦ εὐαγγελίου
καὶ τῆς Ἐκκλησίας, ποὺ τὸν ὑπη-
ρέτησαν μὲ ἀπαράμιλλη συνέπεια σ᾽
ὅλη τους τὴ ζωὴ καὶ ποὺ μᾶς τὸν
προτείνουν καθημερινὰ ὡς μέτρο
κριτικῆς καὶ αὐτεπίγνωσης. Ὅμως τὸ
σημεῖο τῶν παιδαγωγικῶν τους ἀντι-
λήψεων ποὺ ξεφεύγει ἀπὸ τὰ μέτρα
τοῦ κοινοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἡ ἀγάπη.
Εἶναι τὸ δεύτερο σημεῖο ποὺ θὰ μπο-
ροῦσε νὰ μᾶς ἀφορᾶ καὶ μποροῦμε
ταυτόχρονα νὰ ἀναζητήσουμε στὴ
σκέψη τους. Ἡ ἀγάπη ὄχι ὡς κερα-
σάκι στὴν τούρτα, ἁπλὸ συναίσθη-
μα ἀλτρουϊσμοῦ, ἤ παιδαγωγικὴ
ἀρετή. Ἀλλὰ ἡ ἀγάπη ὡς μέτρο προ-
σωπικῶν σχέσεων καὶ στάση ζωῆς.
Παρατηρεῖ ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυ-
σόστομος: «οὐδὲν οὕτω πρὸς διδα-
σκαλίαν ἐπαγωγόν, ὡς τὸ φιλεῖν καὶ
φιλεῖσθαι». Πόσο κατανοητὰ μπο-
ροῦν νὰ γίνουν τὰ λόγια αὐτὰ σὲ μιὰ
ἐκπαίδευση ποὺ ὁ ἀντικειμενικός της
σκοπὸς εἶναι ἡ στεῖρα συσσώρευση
γνώσεων; Σὲ μιὰ ἐκπαίδευση ποὺ
ἀγνοεῖ τὸ μοναδικὸ καὶ ἀνεπανά-
ληπτο πρόσωπο τοῦ κάθε μαθητῆ,
τὶς εὐαισθησίες καὶ ἰδιαιτερότητές
του, τὸ περιεχόμενο τῆς ψυχῆς καὶ
τῆς ζωῆς του; Γιὰ φανταστεῖτε ἀπὸ
ἐκεῖ καὶ πέρα νὰ προσπαθεῖ κανεὶς
νὰ δεῖ στὸν κάθε μαθητή τὴν «εἰκό-
να τοῦ Θεοῦ», τὸν τόπο καὶ τὸν τρό-
πο γιὰ νὰ βιωθεῖ ἡ ἴδια ἡ ζωὴ τοῦ
Θεοῦ, ποὺ δὲν εἶναι ἄλλη ἀπὸ τὴν
ἀγάπη.

Ἡ ἀγάπη ὅμως αὐτὴ δὲν εἶναι
κούφια καὶ ἄσαρκη. Οὔτε βεβαίως
περιορίζεται μόνο στὴ σχέση δα-
σκάλου καὶ μαθητῆ, ὅσο σπουδαία
καὶ γεμάτη σημασία κι ἄν εἶναι
αὐτή. Ἀντίθετα ἀπλώνεται σ᾽ ὅλο τὸν
κόσμο· τὸν ἔμψυχο ἀλλὰ καὶ τὸν
ἄψυχο ἀκόμη, σ᾽ ὅλα τὰ μήκη καὶ τὰ
πλάτη τῆς γῆς. 

Τὰ τελευταία χρόνια στὰ σχολεῖα

μας, κυρίως στὰ φιλολογικὰ μαθή-
ματα, γίνεται λόγος, –ὅπως τὸ ξέρετε
πολὺ καλὰ, ἀγαπητοί μας μαθητές–,
γιὰ μιὰ κοινωνία ποὺ σέβεται τὸν
ἄνθρωπο ἀνεξαρτήτως φύλου, κα-
ταγωγῆς, χρώματος, θρησκείας κτλ.
Γίνεται λόγος γιὰ τὸν ἀλλοδαπό, τὸν
πολιτικὸ πρόσφυγα, τὸν οἰκονομικὸ

μετανάστη. Μιλᾶμε γιὰ ἰσότητα, ἰσο-
νομία, δικαιοσύνη, ἐξάλειψη τῆς
φτώχειας. Ὅλα θεωρητικὰ καὶ ὅλα
ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς. Γιὰ μᾶς ποὺ
ζοῦμε στὸν λεγόμενο «προοδευμέ-
νο κόσμο» οἱ θεωρητικολογίες αὐτὲς
εἶναι εὔκολες· δὲν κοστίζουν τίπο-
τε. Τὶς ἀκοῦτε -ἐσεῖς τὰ παιδιά- ἀπ᾽
ὅλους. Κουραστικά: στὸ σχολεῖο,
στὸν ἀποστεωμένο λόγο τῶν πολι-
τικῶν, στὸν ξύλινο λόγο τῆς Ἐκκλη-
σίας, ποὺ, σὲ θεσμικὸ τουλάχιστον
ἐπίπεδο, ἄλλα διδάσκει καὶ ἄλλα
πράττει.

Ποιὸς σᾶς δίδαξε μὲ τὸ παρά-
δειγμά του; Ποιανοῦ ἡ διδασκαλία
ὑπῆρξε στάση ζωῆς;

Ἰδού, ἕνα ἀκόμη σύγχρονο-ση-
μερινὸ ζήτημα στὸ ὁποῖο ἡ σκέψη,μὰ
κυρίως ἡ πράξη τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν
μπορεῖ νὰ μᾶς διδάξει. Ἀγκάλιασαν
ἀδιάκριτα κάθε ἄνθρωπο χωρὶς νὰ
κοιτάξουν ἄν εἶναι πλούσιος ἤ φτω-
χός, χριστιανὸς ἤ ὄχι, Ἕλληνας ἤ
βάρβαρος. Γι᾽ αὐτοὺς ὁ καθένας
ἦταν «εἰκόνα Θεοῦ» προορισμένη,
μὲ τὴ χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νὰ
νικήσει τὸ χρόνο καὶ τὴν Ἱστορία, τὴ
φθορὰ καὶ τὸ θάνατο. 

Κήρυξαν τὴ δικαιοσύνη, τὴν ἐθε-

λούσια φτώχεια, τὸ μοίρασμα τῶν
ἀγαθῶν στὴν πράξη, μὲ τὴ ζωή
τους. «Ἐγὼ θεωρῶ πιὸ τέλεια κοι-
νωνία ἐκείνη στὴν ὁποία ἡ ἰδιότητα
τῆς ἰδιοκτησίας ἔχει καταργηθεῖ», θὰ
διδάξει ὁ Μ. Βασίλειος, ἀφοῦ πρῶτα
ἀπαρνηθεῖ τὴ μεγάλη πατρική του
περιουσία, καὶ ὅση ἀργότερα ἔπεσε
στὰ χέρια του ἤ τὴν πούλησε καὶ τὴ
μοίρασε στοὺς φτωχοὺς ἤ ἔφτιαξε
τὴν περίφημη Βασιλειάδα.

«Δὲ φρίττεις, ἄνθρωπε, δὲν κοκ-
κινίζεις ἀπὸ ντροπή, ὀνομάζοντας
ἐπιτιθέμενο αὐτὸν ποὺ παλεύει γιὰ
τὸ ψωμί του;» θὰ πεῖ ὁ Χρυσόστο-
μος, ὁ ὁποῖος ἄν καὶ ἦταν προσω-
πικὰ πάμφτωχος, χωρὶς ἴχνος ἰδιω-
τικῆς περιουσίας τάιζε χιλιάδες
ἀνθρώπους σὲ καθημερινὸ συσσίτιο,
τόσο σὰν πρεσβύτερος στὴν Ἀντιό-
χεια, ὅσο καὶ ὡς Ἀρχιεπίσκοπος στὴν
Κωνσταντινούπολη.

Ἡ κοινωνικὴ διδασκαλία τῶν
Τριῶν Ἱεραρχῶν εἶναι τὸ μεγάλο δί-
δαγμα ἀλλὰ καὶ τὸ μεγάλο ζητού-
μενο γιὰ ὅλους μας ἀνεξαιρέτως.
Χριστιανισμὸς ποὺ δὲν κοστίζει
χρειάζεται ἐπανεξέταση.

Ἕνα ἄλλο σημεῖο ποὺ μᾶς καλεῖ
νὰ ἀναμετρηθοῦμε ὅλοι μας, δά-
σκαλοι καὶ μαθητές, μὲ τὴν σκέψη
τῶν Ἱεραρχῶν εἶναι ὁ ἔρωτάς τους
γιὰ τὴ γλῶσσα. Δὲν εἶναι ἁπλὰ συ-
νεχιστὲς τοῦ γλωσσικοῦ μεγαλείου
τῆς κλασικῆς Ἑλλάδας ἀλλὰ καὶ
πρωτοπόροι τῆς ἐξέλιξής του. Ὅλοι
τους μὲ σπουδὲς ρητορικῆς καὶ φι-
λοσοφίας. Στὴ σχολὴ τοῦ Λιβανίου
στὴν Ἀθήνα οἱ Βασίλειος καὶ Γρη-
γόριος. Ὁ τελευταῖος μάλιστα δίδαξε
στὴν ἴδια σχολή. Ὁ ἴδιος ὁ ἐθνικὸς
φιλόσοφος ἐπιθυμοῦσε ὡς διάδοχό
του στὴ ρητορικὴ τὸ Χρυσόστομο
«ἐὰν μὴ οἱ Χριστιανοὶ ἐσύλων». Ὁ
Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, φίλος καὶ
συμφοιτητὴς τοῦ Ἰουλιανοῦ, τοῦ
ἐπονομαζόμενου Παραβάτη, δὲν
παραπονεῖται γιὰ ὁτιδήποτε ἄλλο
περισσότερο στὸν Ἰουλιανό, παρὰ
γιὰ τὸ γεγονὸς ὅτι μὲ διάταγμά
του, ἀπαγορεύει ὁ αὐτοκράτωρ τὴ
διδασκαλία, ἀπὸ χριστιανοὺς, τῶν
Ἑλλήνων σοφῶν. Μάλιστα χρησι-
μοποιεῖ σὲ ἕναν λόγο του ὁ Γρηγό-
ριος μιὰ φράση ποὺ ἔμεινε παροι-
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μιώδης: « Ἀττικὸς εἶ τὸν λόγον;
Ἀττικοὶ καὶ ἡμεῖς». Ὁ ἴδιος ὁ Πα-
ραβάτης κάλεσε μεταξὺ τῶν ἄλλων
καὶ τὸν Μ. Βασίλειο στὸ παλάτι γιὰ
νὰ τὸν βοηθήσει νὰ καταστήσουν τὴν
αὐτοκρατορία μιὰ τεράστια νεο-
πλατωνικὴ σχολή. Θιασῶτες λοιπὸν
τοῦ ἑλληνικοῦ λόγου οἱ Ἱεράρχες.

Ἦταν ἡ γλῶσσα γιὰ τοὺς Τρεῖς
Ἱεράρχες ἁπλᾶ ἕνας τρόπος νὰ
δείξουν τὴ μόρφωσή τους; Μήπως
ἦταν ἕνα μόνο ἐργαλεῖο τῆς σκέψης
καὶ τίποτε περισσότερο; Ἤ εἶχαν τὸ
complex «νὰ τὸ παίξουν» χριστια-
νοί-κουλτουριάρηδες; Τίποτε ἀπ᾽
ὅλα αὐτά. Ἁπλᾶ κατάλαβαν πολὺ
καλά, ἔνιωσαν, ὅπως λέμε σήμερα,
στὸ πετσί τους ὅτι ὁ πλοῦτος καὶ τὸ
περιεχόμενο τῆς χριστιανικῆς τους
ζωῆς ἔπρεπε νὰ ἐκφραστεῖ, νὰ κοι-
νωνηθεῖ, νὰ μπεῖ μέσα στὴν κοινω-
νία τῶν ἀνθρώπων, χριστιανῶν καὶ
μή, καὶ νὰ ἀναμετρηθεῖ μὲ τὴν ἴδια
τὴ ζωή. Καὶ αὐτὸ μποροῦσε νὰ
συμβεῖ μόνο μὲ τὸ κοινωνικὸ ἀγαθὸ
τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας, ὡς τρόπου
νοηματοδότησης τῆς ζωῆς.

Μποροῦμε νὰ φανταστοῦμε ἕναν
πλοῦτο ψυχῆς ποὺ ἀναζητᾶ τὴν
ἀλήθεια τῆς ζωῆς, τὴ συνάντηση τῆς
ὕπαρξης μὲ τὸ Θεό, τὴν ἀγάπη
σὰν τρόπο ζωῆς, τὴ νίκη καταπάνω
στὸ χρόνο, τὴ φθορὰ καὶ τὸ θάνα-
το, ποὺ νὰ μὴν ἔχει τὴν ἀνάγκη νὰ
ἐκφραστεῖ, νὰ κοινωνηθεῖ, νὰ τριφτεῖ
μὲ τὴ ζωὴ τοῦ κόσμου; Ἔ… λοιπόν!
Καὶ νὰ μὴν ὑπῆρχε ἡ ἰδανικὴ ἑλλη-
νικὴ γλῶσσα, θὰ τὴν εἶχαν αὐτοί κα-
τασκευάσει!

Ἤδη ἡ ἑλληνικὴ γλῶσσα γεννή-
θηκε ἀπὸ τὶς ἴδιες ἀνάγκες. Μόνο
ποὺ οἱ Ἕλληνες ἤθελαν νὰ ἐκφρά-
σουν τὴν τελειότητα τῆς Ἰδέας ἤ τὴν
ἁρμονία τοῦ σύμπαντος, ἐνῶ οἱ
Χριστιανοὶ τὴ νίκη κατεπάνω στὴ
φθορὰ καὶ τὸ θάνατο, τὴ θέωση. 

Σήμερα προβληματιζόμαστε
ὅλοι, ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ χαράζουν τὴ
στρατηγικὴ τῆς ἐκπαίδευσης μέχρι
καὶ τὸν τελευταῖο μαθητή, γιὰ τὸ τὶ
χρειάζονται τέλος πάντων τὰ ἀρχαῖα
στὸ σχολεῖο; Μήπως τὰ νέα ἑλλη-
νικὰ καὶ ἡ ἔκθεση; (Ἀφήνω τὰ θρη-
σκευτικὰ κατὰ μέρος). Καὶ στὴν κα-
λύτερη περίπτωση δικαιολογοῦμε τὴ

διδασκαλία τῶν μαθημάτων αὐτῶν
ὡς διατήρηση μουσειακὴ τῆς πολι-
τιστικῆς μας κληρονομιᾶς, μιᾶς
κληρονομιᾶς ποὺ δὲν καταλαβαί-
νουμε, οὔτε καὶ πολὺ μᾶς ἐνδιαφέ-
ρει.

Προσέξτε τώρα τὶ θὰ παρατη-
ροῦσαν οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες σ᾽ αὐτὸν
τὸν προβληματισμό. Πράγματι, ἄν
ἡ γλῶσσα εἶναι μόνο χρηστικὸ ἐργα-
λεῖο, ἕνα ἐργαλεῖο ἀποκλειστικὰ
γιὰ τὶς ἀνάγκες τῆς καθημερινότη-
τας, τότε δὲν πολυχρειάζεται νὰ
ἀφιερώσουμε μεγάλο ἐκπαιδευτικὸ
χρόνο σ᾽αὐτήν. Μᾶς ἀρκεῖ ὅση γνω-
ρίζουμε.

Ἄν ὅμως ἡ γλῶσσα εἶναι ὁ ἰδα-
νικὸς ἀνθρώπινος τρόπος ἐπικοι-
νωνίας τῆς ψυχῆς καὶ τῆς ζωῆς μας
μὲ τοὺς ἄλλους, τότε εἶναι ὑπόθε-
ση ζωῆς καὶ θανάτου. Εἶναι ὑπόθε-
ση τοῦ ἄν θὰ ὑποκαταστήσουμε τὴ
ζωὴ μὲ τὴν ἁπλὴ ἐπιβίωση. Αὐτὸ
ὅμως προϋποθέτει ἕνα πάθος γιὰ τὴ
ζωή. Γιὰ τὴ μονιμότητα καὶ διάρκεια
τοῦ καθενός, μοναδικοῦ καὶ ἀνε-
πανάληπτου ἀνθρώπινου προσώ-
που.

Μέσα σ᾽ ἕναν ἑλληνιστικὸ κόσμο
ποὺ καθημερινὰ ξέφτιζε, ποὺ ὁ
Θεὸς ἤ οἱ θεοὶ ἔγιναν ἀνθρώπινη
ἀνάγκη γιὰ μεταφυσικὴ καλοπέρα-
ση, ποὺ ἡ φιλοσοφία καὶ ἡ λογικὴ
σκέψη κατάντησαν φτηνὴ καὶ ἀνιαρὴ
ρητορεία, ποὺ ἡ ἀξία τοῦ ἀνθρώπου
καθοριζόταν ἀπὸ μία Ρωμαϊκὴ ὑπε-
ραυτοκρατορία ποὺ κατάπινε τὸ
ἀνθρώπινο πρόσωπο καὶ τοῦ δημι-
ουργοῦσε θρησκευτικὲς τάσεις
φυγῆς ἀπὸ τὴν πραγματικότητα,
τρεῖς ἄνθρωποι, τρεῖς χριστιανοὶ θε-
ολόγοι μὲ ἐξοπλισμὸ τὴ χριστιανικὴ
πίστη καὶ τὴν ἑλληνικὴ γνώση πρό-
τειναν ὄχι μόνο στὴν ἐποχή τους
ἀλλὰ καὶ διαχρονικὰ, σ᾽ ἐμᾶς σήμε-
ρα, ἕναν τρόπο νὰ ἐπικοινωνοῦμε μὲ
τὸν κόσμο καὶ τοὺς ἀνθρώπους μὲ
μιὰ γλῶσσα ποὺ δὲν καλύπτει ἁπλᾶ
τὶς ἀνάγκες μας, ἀλλὰ τὸν πόθο μας
γιὰ τὴν ἀλήθεια και τὴ ζωή. 

Μιὰ γλῶσσα, ποὺ κάθε φορὰ
ἀναμοχλεύει τὴν ἀνάγκη γιὰ ἐπι-
κοινωνία, γνώση, κατανόηση. Ἄν
τελικὰ ἔχουν κάτι νὰ ποῦν οἱ Τρεῖς
Ἱεράρχες γιὰ ἐμᾶς σήμερα, ἄν ἔχουν

κάτι νὰ μᾶς προτείνουν, εἶναι νὰ
σπάσουμε αὐτὰ τὰ αὐτονόητα. Νὰ
μάθουμε τὶ πάει νὰ πεῖ σχολεῖο ἔξω
ἀπὸ τὴν πρόσβαση στὸ πανεπιστή-
μιο, τὶ θὰ πεῖ ζωὴ ἔξω ἀπὸ τὴν ἀτο-
μικὴ προβολὴ καὶ τὴν οἰκονομικὴ
ἄνεση, τὶ θὰ πεῖ ἐπιστήμη ἔξω ἀπὸ
τὴν αὐστηρὴ ἐξειδίκευση καὶ τὴ
στεῖρα νοησιαρχία, τὶ θὰ πεῖ ζωὴ
ἔξω ἀπὸ τὴν ἐπιβίωση.
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Ἡμνήμη τοῦ ἁγίου Προ-
τερίου Πατριάρχου
Ἀλεξανδρείας, τὸν

ὁποῖο ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτά-
ζει σήμερα (28 Φεβρουαρίου),
μᾶς δίνει ἀφορμὴ νὰ σκε-
φθοῦμε ἐπάνω στὸ θέμα τοῦ
θρησκευτικοῦ φανατισμοῦ. Ἐν
ὀνόματι τῆς θρησκείας οἱ
ἄνθρωποι φανατίζονται καὶ
τυφλώνονται καὶ διαπράττουν
φοβερὰ ἐγκλήματα. Δυστυχῶς
τέτοια ἐγκλήματα δὲν λείπουν
καὶ στὴν ἱστορία τοῦ Χρι-
στιανισμοῦ καὶ στὴν ἀρχαία καὶ
στὴ νεώτερη ἐποχή. Οἱ ἐχθροὶ
τῆς πίστεως στὰ ἐγκλήματα
αὐτὰ βρίσκουν εὐκαιρία νὰ
κατηγορήσουν τὸ Χριστιανισμό,
σὰν καὶ νὰ εὐθύνεται ὁ
Χριστὸς καὶ τὸ Εὐαγγέλιο γιὰ
τὰ πάθη τῶν ἀνθρώπων. Δυ-
στυχῶς πάντα ὑπάρχουν
ἄνθρωποι, ποὺ χρησιμοποιοῦν
τὶς ἱερώτερες ἀλήθειες γιὰ ση-
μαία τῆς κακίας τους καὶ ἐν
ὀνόματι τοῦ Χριστοῦ διώκουν
καὶ σφάζουν ἱερεῖς, ὅπως τὸν
ἅγιο Προτέριο. Τὸ εἶπε ὁ
Χριστὸς καὶ εἶναι γραμμένο στὸ
Εὐαγγέλιο, ὅτι «ἔρχεται ὥρα
ἵνα πᾶς ὁ ἀποκτείνας ὑμᾶς
δόξῃ λατρείαν προσφέρειν τῷ
Θεῷ».

Ὁ ἅγιος Προτέριος
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Ο
ἱ ραγδαῖες κοινωνικοπολι-
τικὲς ἐξελίξεις τῶν τελευ-
ταίων ἐτῶν στὰ Βαλκάνια,

μὲ συνέπεια τὴν πτώση τῶν ὁλο-
κληρωτικῶν κομμουνιστικῶν κα-
θεστώτων, δημιούργησαν τὶς προ-
ϋποθέσεις λειτουργίας τῶν κοι-
νοβουλευτικῶν θεσμῶν καὶ τῆς
οἰκονομικῆς ἀναπτύξεως. Συγ-
χρόνως ἄνοιξαν τοὺς ὁρίζοντες γιὰ
τὴν ταχεῖα ἐπανάκτηση τοῦ ἱστο-
ρικοῦ ρόλου τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας, ὡς ἑνοποιοῦ δυνάμε-
ως καὶ βασικοῦ στοιχείου ἐπιρροῆς
στὸ γενικότερο πολιτισμικὸ γί-
γνεσθαι τοῦ βαλκανικοῦ χώρου.
Ὅμως ἀπέδειξαν καὶ τὴν ἄρρηκτη
πνευματικὴ συζυγία τῆς ὀρθοδό-
ξου Ἐκκλησίας μὲ τὴν κοινωνία,
ἡ ὁποία παρέμεινε ἀλώβητη ἀπὸ
τὸν ἀμείωτο ἰδεολογικὸ καται-
γισμὸ τῆς κυρίαρχης μαρξιστικῆς
κοσμοθεωρίας. 

Σήμερα ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι ἡ
κυρίαρχη πνευματικὴ δύναμη τοῦ
βαλκανικοῦ χώρου. Σὲ σύνολο
85.000.000 κατοίκων τῶν Βαλ-
κανίων, οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοὶ
ἀνέρχονται στὰ 73 περίπου ἑκα-
τομμύρια. Οἱ ρωμαιοκαθολικοὶ
ἀνέρχονται σὲ 6 ἑκατομμύρια καὶ
ἐπικετρώνονται συγκεκριμένα
στὴν Κροατία καὶ Σλοβενία. Τέλος
οἱ μουσουλμάνοι, οἱ ὁποῖοι ἑστιά-
ζονται σὲ ὅλες τὶς βαλκανικὲς
χῶρες καὶ κυρίως στὴν Ἀλβανία,
Βοσνία-Ἐρζεγοβίνη, Κοσυφοπέδιο,
Σκόπια καὶ Βουλγαρία, ἐγγίζουν
τὰ 6.000.000.

Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία,
παρὰ τὶς αἰσιόδοξες προοπτικὲς,
ἀντιμετωπίζει στὰ Βαλκάνια σο-
βαρὰ προβλήματα, τὰ ὁποῖα προ-
έρχονται ἀπὸ τὴν ρωμαιοκαθολικὴ
προπαγάνδα, τὴν ἐπέκταση τοῦ

ἰσλαμισμοῦ, τὴν ἀναζωπύρωση
τοῦ ἐθνικισμοῦ, τὶς αἱρέσεις καὶ τὶς
κυβερνήσεις τῶν βαλκανικῶν
κρατῶν.

Μετὰ τὴν κατάρρευση τῶν
κομμουνιστικῶν καθεστώτων, ἡ
ρωμαιοκαθολικὴ Ἐκκλησία, ἐνῶ
θὰ ἔπρεπε νὰ ἔλθει ἀρωγὸς στὴν
ἀνόρθωση τῶν μαρτυρικῶν αὐτῶν
Ἐκκλησιῶν, προβαίνει σὲ ἐνέρ-
γειες ἀντίθετες μὲ τὸ πνεῦμα
τοῦ διαλόγου τῆς ἀγάπης καὶ τῆς
ἀλήθειας. Οἱ στόχοι τοῦ Βατικα-
νοῦ στὰ Βαλκάνια εἶναι δύο: ἡ
ἀναδιοργάνωση τῶν μικρῶν οὐνι-
τικῶν Ἐκκλησιῶν καὶ ἡ ἐνίσχυση
τῆς ρωμαιοκαθολικῆς παρουσίας
στὴν περιοχή.

Ἡ δραστηριοποίησή της στὸ
μαρτυρικὸ βαλκανικὸ χῶρο ἀξιο-
λογεῖται ὡς μία πτυχὴ τῆς νέας
ἀνατολικῆς πολιτικῆς τοῦ δυτικοῦ
κόσμου. Μὲ ἕνα ἀπαράδεκτο
ὄργιο προσηλυτισμοῦ καὶ ὑπο-
κλοπῆς ὀρθοδόξου ποιμνίου, προ-
σπαθεῖ νὰ ἐνισχύσει τὴ ρωμαι-
οκαθολικὴ παρουσία στὰ Βαλκά-
νια, ἐκμεταλλευόμενη τὸ πνευ-
ματικὸ κενὸ τῶν κομμουνιστικῶν
κοινωνιῶν, τὴν φτώχεια καὶ τὶς γε-
νικότερες δυσχερεῖς ἱστορικὲς
συνθῆκες, οἱ ὁποῖες ἐπικρατοῦν
ἐκεῖ. 

Δυστυχῶς γιὰ πολλοὺς αἰῶνες
ὁ εὐρύτερος βαλκανικὸς χῶρος θε-
ωρήθηκε ἀπὸ τοὺς ρωμαιοκαθο-
λικοὺς ὡς «ἱεραποστολικὸ πε-
δίο» μὲ διάφορες προσηλυτι-
στικὲς προσεγγίσεις, οἱ ὁποῖες
ἄλλοτε εἶναι ὑλικὰ δελεάσματα
καὶ ἄλλοτε διάφορες μορφὲς βίας.

Ὁ ἰσλαμικὸς ἐπεκτατισμὸς
ἀποτελεῖ ἕνα ἄλλο πρόβλημα γιὰ
τὴν Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία στὰ
Βαλκάνια. Σαφὴς ἔκφραση τῶν

ἰσλαμικῶν σχεδίων στὸ χῶρο τῆς
βαλκανικῆς ἀποτελεῖ τὸ Μανι-
φέστο «πρὸς τὶς μεγάλες δυνάμεις
τοῦ εἰδωλολατρικοῦ κόσμου» τοῦ
Προέδρου τῆς Βοσνίας Ἀλία Ἰζεμ-
πέκοβιτς. Πρόκειται γιὰ ἕνα μι-

σαλλόδοξο κείμενο, τὸ ὁποῖο γιὰ
πρώτη φορὰ ἐκδόθηκε στὴν Ἀμε-
ρικὴ τὸ 1984 καὶ ἀργότερα στὴν
Τουρκία, τὸ 1987. Στὸ κείμενο
αὐτὸ καλοῦνται οἱ μουσουλμάνοι
ὅλου τοῦ κόσμου νὰ συσπειρω-
θοῦν γιὰ νὰ φέρουν σὲ αἴσιο πέ-
ρας τὴν ἀποστολή τους γιὰ παγ-
κόσμια ἡγεμονία.

Ἡ Τουρκία, ὡς ἡ κατεξοχὴν δύ-
ναμη τῆς βαλκανικῆς μουσουλ-
μανικῆς κινήσεως, φιλοδοξεῖ νὰ γί-
νει ὁ προστάτης ὅλων τῶν μου-
σουλμάνων τοῦ βαλκανικοῦ χώ-
ρου. Γι’ αὐτὸ τὸ μέγεθος τῆς
Ὀρθοδοξίας, τὸ ὁποῖο ἐπανῆλθε
μετὰ τὴν πτώση τῶν ὁλοκληρω-
τικῶν καθεστώτων στὸ ἱστορικὸ
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Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΣΗΜΕΡΑ

Μιχαήλ Τρίτου,
ἀναπλ. Καθηγητοῦ Α.Π.Θ.

Ὁ ἐθνικισμὸς ὡς διχαστικὸ γεγονὸς,

ποὺ κατατέμνει τὴν οἰκουμενικότητα

τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ καταστρατηγεῖ

τὴν ἑνότητα τῶν ἀνθρώπων, ἔρχεται

σὲ πλήρη ἀντίθεση μὲ τὸ κήρυγμα τῆς

παγκοσμιότητας καὶ ὑπερφυλετικό-

τητας τῆς ἐν Χριστῷ σωτηρίας.

Συνέχεια στὴ σελ. ��



έ τή Χάρη τοῦ ἐν Τριάδι προσκυνουμένου Θεοῦ,
τίς εὐχές τῶν ἁγίων μας, ὅλως δέ ἰδιαιτέρως καί
ἐξαιρέτως τῆς Παναγίας μας, ἤδη ἔχουμε μπεῖ
στήν εὐλογημένη περίοδο τοῦ Τριωδίου! 

Κύρια χαρακτηριστικά τῆς κατανυκτικῆς
αὐτῆς περιόδου εἶναι: 

α) ἡ μετάνοια και ἡ ἐξομολόγηση, 
β) ἡ ταπείνωση καί 
γ) ἡ συνεχής προσέλευσή μας στό μυστήριο

τῆς ζωῆς καί σωτηρίας, δηλαδή στή Θεία Κοι-
νωνία. 

Σκοπός αὐτῶν ἀλλά καί ὁλόκληρης τῆς
ζωῆς μας πρέπει να εἶναι ἡ ἕνωση μέ τό Χριστό.

Πρῶτο λοιπόν χαρακτηριστικό τῆς περιόδου
τοῦ Τριωδίου εἶναι ἡ μετάνοια - ἐξομολόγηση.
Γι� αὐτή τή μεγάλη ἀρετή σημειώνει ὁ ἅγιος
Ἰωάννης ὁ Σιναΐτης: «Μετάνοια εἶναι νά ἀπαρ-
νηθοῦμε ὅλες τίς κακές καί ἄθλιες πράξεις καί
νά συνδιαλλαγοῦμε μέ τό Θεό καί στό ἑξῆς νά
πράττουμε ὅλα τά θεῖα προστάγματα». Καί συ-
νεχίζει ὁ ἅγιος πατήρ: «Μετάνοια εἶναι νά κα-
θαρίζουμε τό νοῦ καί τήν καρδιά μας ἀπό ὅλα
τά ἀκάθαρτα καί ρυπαρά καί ἀκόμη μετάνοια
εἶναι νά ὑπομένουμε μέ τή θέλησή μας καί εὐχα-
ρίστως ὅλα τά λυπηρά ἐξαιτίας τῶν ἁμαρτη-
μάτων μας».

Καί ποῦ ὁλοκληρώνεται, ἀδελφοί, ἡ μετά-
νοια; Ποῦ ἀλλοῦ; Στό Ἰατρεῖο τῆς ψυχῆς, στό
ἐξομολογητήριο κάτω ἀπό τό εὐλογημένο πε-
τραχήλι τοῦ ἱερέα πνευματικοῦ, ὁ ὁποῖος παρί-
σταται ὡς μάρτυρας μεταξύ Θεοῦ καί πιστοῦ,

ἀφοῦ ἡ ἐξομολόγηση εἶναι θεοσύστατο μυστή-
ριο. Ὁ ἴδιος ὁ Σωτήρας μας Χριστός παρέδωσε
αὐτό τό μέγα μυστήριο στούς μαθητές Του: «ἄν
τινων ἀφῆτε τάς ἁμαρτίας, ἀφίενται αὐτοῖς, ἄν
τινων κρατῆτε, κεκράτηνται». (Ἰω, κ. 23).

Δεύτερο χαρακτηριστικό τῆς περιόδου πού
ἀνοίγεται μπροστά μας εἶναι ἡ ταπείνωση!
Εὐλογημένη τήν ὀνομάζουν οἱ ἅγιοι Πατέρες
τῆς Ἐκκλησίας καί ἁγιώτατη ὁ ἅγιος Ἰωάννης
ὁ Σιναΐτης, ὁ ὁποῖος συνεχίζει: «Ἡ ταπείνωση
εἶναι ἡ πόρτα τῆς οὐράνιας βασιλείας καί εἰσά-
γει μέσα ὅλους ἐκείνους ποὺ φθάνουν πρόθυμα
σ� αὐτήν». Ἀλλά ἄς ἀκούσουμε τί εἶπε ὁ Κύριός
μας στήν ἐπί τοῦ ὄρους ὁμιλία: «Μακάριοι οἱ
ταπεινοί τῆ καρδίᾳ ὅτι αὐτοί τόν Θεόν ὄψον-
ται». Μόνο οἱ ταπεινοί στήν καρδιά, στούς τρό-
πους καί στίς συμπεριφορές τους θά
ἀντικρύσουν κατά τήν ἡμέρα τῆς κρίσεως τό
πρόσωπο τοῦ Θεοῦ!

Ποιά εἶναι, ὅμως, τά ἀγαθά τῆς ταπείνωσης,
ἀγαπητοί μου; 

Ὁ ἄνθρωπος πού ἀγωνίζεται μέ ταπείνωση
εἶναι δίκαιος, εἰλικρινής, ἔντιμος καί φιλαλή-
θης, φιλάγαθος καί φιλάνθρωπος, συμμέτοχος
τῆς χαρᾶς τοῦ πλησίον καί συμπαραστάτης
στή λύπη, τόν πόνο καί τά δάκρυα τοῦ ἄλλου.
Ἀκολουθεῖ τό Χριστό, ὁ Ὁποῖος ταπείνωσε τόν
ἑαυτό Του γιά τή σωτηρία μας.

Τρίτο χαρακτηριστικό τῆς περιόδου τοῦ
Τριωδίου καί τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσα-
ρακοστῆς εἶναι ἡ συνεχής προσέλευση στό ἅγιο
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ΠΑΥΛΟΣ

ΕΛΕω ΘΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ

Πρός τόν εὐαγῆ κλῆρο, καί τόν εὐσεβῆ λαό τοῦ Θεοῦ.
Χριστιανοί μου φιλέορτοι καί φιλάγιοι!

Μ



ποτήριο. Ἐδῶ πάσχουν οἱ χριστιανοί μας καί
τό σημειώνουμε μετά λύπης! Ἀποφεύγουν νά
κοινωνοῦν προβάλλοντας χίλιες δυό αἰτιολο-
γίες! Μπορεῖ βέβαια νά φταῖνε καί κάποιοι
πνευματικοί, οἱ ὁποῖοι δέν ἀναλαμβάνουν τήν
εὐθύνη.

Ἀδελφοί μου, τά φάρμακα δέν εἶναι γιά
νά στέκονται στά ράφια τῶν φαρμακείων
ἀλλά γιά νά χορηγοῦνται ὑπέρ τοῦ ἀγαθοῦ
τῆς ὑγείας. Φάρμακο σωτήριο εἶναι ἡ Θεία
Κοινωνία! Καθημερινά ἁμαρτάνουμε. Ὁ ἀντί-
δικος διάβολος συνεχῶς βάζει ἐμπόδια καί
μᾶς παρασύρει στήν ἁμαρτία καί τή φθορά.
Ἐμεῖς ὅμως τί κάνουμε γιά τήν ὑγεία τῆς
ψυχῆς μας; Γιατί ἀμελοῦμε; Γιατί ραθυ-
μοῦμε; Γιατί μένουμε στίς δικαιολογίες, μέ
ἀποτέλεσμα νά λυπᾶται ὁ Θεός καί νά χαί-
ρεται ὁ διάβολος; Δέν ἤξερε ὁ Θεός ὁ ὁποῖος
ἄφησε τό φάρμακο, δηλαδή τό σῶμα καί τό
αἷμα Του, καί ξέρουμε ἐμεῖς; Δέν ξέρουν οἱ
ἅγιοι πατέρες, οἱ ὁποῖοι μᾶς προτρέπουν στή
Θεία Κοινωνία, εἰ δυνατόν κάθε μέρα, ἀρκεῖ
νά ἔχουμε συναίσθηση τῆς ἁμαρτωλότητάς
μας; Καί ἡ νηστεία, θά ποῦν κάποιοι, δέ χρει-
άζεται; Ἡ νηστεία εἶναι μέν μέσο γιά τή σω-
τηρία μας, δέν εἶναι ὅμως προϋπόθεση τῆς
Θείας Κοινωνίας. 

Ἀδελφοί μου, ὁ ἐπίλογος τοῦ Τριωδίου

εἶναι ἡ Μεγάλη Ἑβδομάδα, τά Ἅγια πάθη, ὁ
Σταυρός, ἡ Ταφή, ἡ Ζωη-
φόρος Ἀνάσταση. Ὅλα
αὐτά δέν ἀποτελοῦν ἱστο-
ρική ἐπανάληψη ἀλλά
ἀνάμνηση καί συγχρόνως
ὑπόμνηση στόν κάθε χρι-
στιανό, ὁ ὁποῖος ποθεῖ,
ἐργάζεται, ἀγωνίζεται καί
ἀγωνιᾶ γιά τή Βασιλεία
τῶν οὐρανῶν! 

Ἄν λοιπόν μέχρι σή-
μερα δέν τοποθετηθήκαμε
σοβαρά καί ὑπεύθυνα στό
μέγα μυστήριο τῆς ζωῆς
καί σωτηρίας καί στό κε-
φάλαιο παράδεισος καί
αἰωνιότητα, ὁ λόγος τοῦ
Δαυΐδ «καρδίαν καθαράν
κτίσον ἐν ἐμοί, ὁ Θεός, καί
πνεῦμα εὐθές ἐγκαίνισον ἐν
τοῖς ἐγκάτοις μου» (50ος
ψαλμός), ἄς εἶναι ἡ προ-
σπάθειά μας, ὁ ἀγώνας
μας καί ἡ ἀγωνία μας! 

Εὐλογημένο Τριώδιο, ἀγαπητοί μου ἀδελ-
φοί, καί γεμάτη πνευματικούς καρπούς ἡ
ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή.
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Εὐχέτης πρός Κύριον
Ὁ Ἐπίσκοπος καί Μητροπολίτης σας

Μετάνοια εἶναι νά ἀπαρ-

νηθοῦμε ὅλες τίς κακές καί

ἄθλιες πράξεις καί νά συν-

διαλλαγοῦμε μέ τό Θεό καί

στό ἑξῆς νά πράττουμε ὅλα

τά θεῖα προστάγματα.

Δευτέρα 28 Ἰανουαρίου 2008, ξημερώματα. Ἡ καρδιὰ
τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χριστοδούλου σταμάτησε νὰ

χτυπᾶ. Ἤρεμος, γαλήνιος παρέδωσε τὸ πνεῦμα στὸν πλά-
στη καὶ δημιουργὸ Θεό. Πάλεψε γενναῖα καὶ ἡρωικὰ ἐπὶ
ὀχτώ μῆνες μὲ τὴν ἐπάρατη νόσο, μὲ ὅπλα τὴν πίστη καὶ
τὴν ἐλπίδα του στὸ Θεό· στηρίχθηκε στὶς προσευχὲς καὶ
στὴν ἀγάπη τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, δίδαξε μὲ τὸ παράδειγμά
του, προετοιμάστηκε γιὰ τὸ τέλος, γιατὶ γνώριζε ὅτι θὰ
βίωνε μία νέα ἀρχή, τὴν εἴσοδό του στὴν αἰώνια ζωή.

«Μακάριοι οἱ νεκροὶ οἱ ἐν Κυρίῳ ἀποθνήσκοντες
ἀπ᾽ ἄρτι». Ἄς εἶναι αἰωνία ἡ μνήμη του!



σκηνικὸ τοῦ βαλκανικοῦ χώρου,
δὲν τὴν ἀφήνει ἀδιάφορη. Ἄλλω-
στε ἕνας ἀπὸ τοὺς βασικοὺς στό-
χους τῆς Τουρκίας εἶναι ἡ μείωση
τῆς ἐπιρροῆς τῆς Ὀρθοδοξίας
στὰ Βαλκάνια, μὲ τὴν ἀνοχὴ ἤ
μᾶλλον τὴ σαφῆ, δυστυχῶς, ὑπο-
στήριξη τῆς ρωμαιοκαθολικῆς
Ἐκκλησίας.

Ἕνα ἀπὸ τὰ σοβαρότερα προ-
βλήματα ποὺ ἀντιμετωπίζει ἡ
Ὀρθοδοξία στὰ Βαλκάνια εἶναι ὁ
ἐθνικισμός. Ἦλθε στὴν ἐπικαι-
ρότητα μετὰ τὴν ἀποκατάσταση
τῶν θρησκευτικῶν ἐλευθεριῶν
στὶς χῶρες τῆς Χερσονήσου τοῦ
Αἵμου καὶ ἔφερε στὴν ἐπικαιρό-
τητα ἐθνικιστικὲς ἀντιθέσεις, οἱ
ὁποῖες εἶχαν λησμονηθεῖ κάτω
ἀπὸ τὴν καταπίεση καὶ ἰδεολογικὴ
μονολιθικότητα τοῦ ὑπαρκτοῦ
σοσιαλισμοῦ. Ὁ ἐθνικισμὸς ὡς
διχαστικὸ γεγονὸς, ποὺ κατατέμνει
τὴν οἰκουμενικότητα τῆς Ὀρθο-
δοξίας καὶ καταστρατηγεῖ τὴν
ἑνότητα τῶν ἀνθρώπων, ἔρχεται
σὲ πλήρη ἀντίθεση μὲ τὸ κήρυγ-
μα τῆς παγκοσμιότητας καὶ ὑπερ-
φυλετικότητας τῆς ἐν Χριστῷ
σωτηρίας.

Οἱ τοπικὲς αὐτοκέφαλες Ὀρ -
θό δοξες Ἐκκλησίες δὲν ἐπιτρέ-
πεται σὲ καμμία περίπτωση ὑπὸ
τὴν ἐπήρεια τοῦ ἐθνικιστικοῦ
πνεύματος νὰ διασποῦν τὸ ἑνιαῖο
σῶμα τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ.
Ἡ ὑπερβολικὴ προσκόλληση στὸ
ἅρμα τῶν Ἐθνῶν τους συνιστᾶ βα-
ρύτατο ἐκκλησιολογικὸ ἀτόπη-
μα, ἀφοῦ μεταβάλλει τῆν Ἐκκλη-
σία σὲ δεκανίκι πολιτικῶν καὶ
ἐθνοφυλετικῶν ἐπιδιώξεων, ξέ-
νων πρὸς τὴν φύση τῆς Ἐκκλη-
σίας. 

Ἐκτὸς ἀπὸ τὰ προβλήματα
αὐτὰ οἱ Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες τῆς
Χερσονήσου τοῦ Αἵμου ἀντιμε-
τωπίζουν καὶ ἄλλα προβλήματα,
ποὺ προέρχονται ἀπὸ τὴν ἀπρό-
βλεπτη κατάρρευση τῶν κομμου-
νιστικῶν καθεστώτων. Μεταξὺ
αὐτῶν εἶναι ἡ δράση ξένων προ-

παγανδῶν, οἱ ὁποῖες ἐκμεταλ-
λεύονται τὴν ἀδυναμία τῶν το-
πικῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν γιὰ
τὴν ἄσκηση οὐσιαστικοῦ ποιμαν-
τικοῦ ἔργου, λόγῳ οἰκονομικῶν δυ-
σχερειῶν καὶ περιορισμένου ἀριθ-
μοῦ στελεχῶν, ἡ στάση τῶν βαλ-
κανικῶν κυβερνήσεων ἀπέναντι σ᾽
αὐτὲς καὶ οἱ αὐθαίρετες πολιτει-
ακὲς παρεμβάσεις ποὺ πολλὲς
φορὲς δημιουργοῦν σχίσματα,
ὅπως στὴ Βουλγαρία καὶ τὰ Σκό-
πια.

Ὅμως, πέραν τῶν προβλημά-
των ποὺ ἀναφέρθηκαν ὑπάρχουν
καὶ οἱ θετικὲς προοπτικές. Ἡ
Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία τῆς Σερ-
βίας, παρὰ τὶς ἐθνικὲς καὶ κοι-
νωνικὲς περιπέτειες τοῦ δια-
σκορπισμένου στὶς διάφορες δη-
μοκρατίες τοῦ λαοῦ της, ἀναδει-
κνύεται σὲ μιὰ μεγάλη πνευματικὴ
δύναμη ἐθνικῆς ἑνότητας καὶ κοι-
νωνικῆς συνοχῆς τῶν Σέρβων.

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρουμανίας
παρουσιάζει μεγάλη δραστηριό-
τητα σὲ ὅλους τοὺς τομεῖς τῆς
ἐκκλησιαστικῆς καὶ τῆς γενικότε-
ρης πνευματικῆς ζωῆς. Τὰ κύρια
χαρακτηριστικά της γνωρίσματα
εἶναι ἡ βαθύτατα βιωματικὴ προ-
σέγγιση τοῦ λαοῦ στὸ μυστήριο
τῆς Ἐκκλησίας, τὸ ὑψηλὸ θεολο-
γικὸ ἐπίπεδο τοῦ κλήρου, τὸ νη-
πτικὸ καὶ ἀσκητικὸ ἰδεῶδες τοῦ
ρουμανικοῦ ὀρθοδόξου μοναχι-
σμοῦ καὶ ἡ ὑποδειγματικὴ ἐνο-
ριακὴ ποιμαντικὴ διακονία.

Ἀλλὰ καὶ ἡ Ἐκκλησία τῆς
Βουλγαρίας, παρὰ τὸ σχίσμα ποὺ
τὴν ταλαιπωρεῖ ἀπὸ τὸ 1992 καὶ τὸ
ὁποῖο διέσπασε τὴν ἑνότητα τῆς
Ἱεραρχίας καὶ τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ,
ἀγωνίζεται νὰ πετύχει τὸ καλύτε-
ρο δυνατό. Ὁ βουλγαρικὸς λαός,
ὕστερα ἀπὸ τὴ δυσχερῆ θέση
στὴν ὁποία βρέθηκε κατὰ τὴν
περίοδο τοῦ κομμουνισμοῦ, πλη-
σιάζει μὲ μεγαλύτερη θέρμη τὴν
Ἐκκλησία γιὰ νὰ βρεῖ τὸ νόημα
τῆς ζωῆς καὶ τὰ στοιχεῖα τῆς πο-
λιτιστικῆς του ταυτότητας.

Τέλος ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἀλβα-
νίας, ὕστερα ἀπὸ μιὰ περιπετει-
ώδη σαρανταεξάχρονη ἀθεϊστικὴ
πορεία, ζεῖ τὴ χαρὰ τῆς Ἀναστά-
σεως καὶ βιώνει τὴ δόξα τῆς πρω-
τοχριστιανικῆς Ἐκκλησίας. Πα-
ράλληλα, χάρη στοὺς προσεκτι-
κοὺς καὶ διακριτικοὺς βηματι-
σμούς της, τὰ θρησκευτικὰ, κοι-
νωνικὰ καὶ ἀνθρωπιστικὰ προ-
γράμματά της, ἔχει κερδίσει τὴν
ἐμπιστοσύνη καὶ τὴν ἐκτίμηση
τῆς ἀλβανικῆς κοινωνίας. 

Ζοῦμε σὲ μιὰ ἐποχὴ κατὰ τὴν
ὁποία ἡ ἐκβιαστικὴ πολυδιάσπα-
ση τῶν Βαλκανίων σὲ τεχνητὰ πο-
λιτειακὰ σχήματα καὶ ἡ μειονοτικὴ
σύγχυση, ποὺ ἐπικρατεῖ ἐκεῖ, δυ-
σκολεύουν τὴν ἀλληλοσυνεννόη-
ση τῶν βαλκανικῶν λαῶν. Σ᾽ αὐτὴ
τὴν κρίσιμη στιγμὴ προσφέρεται
ὡς σωτηρία ἡ Ὀρθοδοξία, ἡ κοινὴ
πίστη τῶν βαλκανικῶν λαῶν, ἡ
ὁποία δοκιμάσθηκε κατὰ τὸ πα-
ρελθὸν γιὰ τὴν ἑνοποιητικὴ ἐνέρ-
γειά της καὶ τὴν αἴσια πραγμά-
τωση τῆς ἀποστολῆς της στὴ δια-
μόρφωση τοῦ πολιτισμοῦ καὶ τῆς
αὐτοσυνειδησίας τῶν πιστῶν.

Ἀπαλλαγμένες οἱ ὀρθόδοξες
Ἐκκλησίες τῶν Βαλκανίων ἀπὸ
τὸν ἀσφυκτικὸ κλοιὸ τῆς ἀνελευ-
θερίας καὶ ἀπανθρωπίας τοῦ κομ-
μουνισμοῦ, καλοῦνται ἀπὸ τὴν
ἱστορία νὰ ἀρθρώσουν λόγο ἀλή-
θειας καὶ ἀγάπης καὶ νὰ στηρίξουν
τοὺς ἀγῶνες τῶν λαῶν γιὰ εἰρήνη,
κοινωνικὴ δικαιοσύνη καὶ σεβασμὸ
τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου.

Ἐπιτακτικὴ καθίσταται ἡ ἀνάγ-
κη συσφίξεως οὐσιαστικῶν σχέ-
σεων μεταξὺ τῶν ὀρθοδόξων λαῶν
τῆς Βαλκανικῆς καὶ συγκεκριμέ-
να μεταξὺ τῶν ὀρθοδόξων Ἐκκλη-
σιῶν, τῶν κυβερνήσεων, τῶν βου-
λευτῶν, τοῦ ἐπιστημονικοῦ καὶ
ἐρευνητικοῦ δυναμικοῦ καὶ τοῦ
λαοῦ. Κύριος στόχος πρέπει νὰ
εἶναι ἡ προστασία τῆς κοινῆς πο-
λιτισμικῆς κληρονομιᾶς καὶ ἡ
προσφορά της σὲ ὅσους ἐπιθυ-
μοῦν νὰ τὴ γνωρίσουν.
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Συνέχεια ἀπὸ τὴ σελ. �



•Ἐκκλησία καὶ κόσµοςἘκκλησία καὶ κόσµος
Ἐκκλησία· ἡ Ἐκκλησία εἶναι
ἡ στέγη τῆς ἀσφάλειας καὶ τὸ
σπίτι τῆς σωτηρίας.  Ὁ ἅγιος
Κλήμης ὁ ἐπίσκοπος Ρώμης,
στὴν περίφημη ἐπιστολή του
πρὸς Κορινθίους, γραμμένη
ἀπὸ τὸ 96 ὥς τὸ 98 μετὰ Χρι-
στόν, ἑρμηνεύει ὅτι τὰ λόγια
αὐτὰ ἀφοροῦν προφητικὰ
στὴν  Ἐκκλησία. «Πρόδη-
λον», λέγει ὁ ἱερὸς Πατέρας
τῆς  Ἐκκλησίας, «πρόδηλον
ὅτι διὰ τοῦ αἵματος τοῦ Κυ-
ρίου λύτρωσις ἔσται πᾶσι
τοῖς πιστεύουσι καὶ ἐλπίζου-
σιν ἐπὶ τὸν Θεόν»· εἶναι ὁλο-
φάνερο ὅτι μὲ τὸ αἷμα τοῦ
Κυρίου θὰ λυτρωθοῦν ὅλοι,
ποὺ ἔχουν τὴν ἐλπίδα τους
στὸ Θεό.

Θὰ μᾶς πήγαινε πολὺ μα-
κριὰ ὁ λόγος, ἄν θέλαμε νὰ
ἀναπτύξουμε περισσότερο
τὴ διδασκαλία ὅτι ἡ σωτηρία
εἶναι μέσα στὴν  Ἐκκλησία,
καὶ νὰ ἀναφερθοῦμε σὲ
πλῆθος χωρία τῆς θείας
Γραφῆς καὶ τῶν ἁγίων Πα-
τέρων καὶ Διδασκάλων.
Ἀρκετὸ ὅμως νὰ ἐπαναλά-
βωμε τὸ γνωστὸ χωρίο ἀπὸ
τὴν πρώτη πρὸς Τιμόθεον
ἐπιστολὴ τοῦ ἀποστόλου
Παύλου, ὅτι ἡ Ἐκκλησία
εἶναι οἶκος τοῦ ζῶντος Θεοῦ,
«στύλος καὶ ἑδραίωμα τῆς
ἀληθείας», ἐπίσης δὲ καὶ τὴ
γνωστὴ προτροπὴ ἀπὸ τὸ
λόγο τοῦ ἁγίου Χρυσοστό-
μου εἰς Εὐτρόπιον· «Μὴ ἀπέ-
χου  Ἐκκλησίας… ἡ ἐλπίς
σου ἡ Ἐκκλησία, ἡ σωτηρία
σου ἡ Ἐκκλησία, ἡ καταφυ-
γή σου ἡ Ἐκκλησία». Στὴν
Ἐκκλησία εἶναι ἡ θεία
Γραφὴ καὶ ἡ χάρη τῶν Μυ-

στηρίων· ἡ Ἐκκλησία εἶναι
ἡ θεία Κοινωνία.  Ἀλλὰ ἐδῶ
πρέπει νὰ σταθοῦμε λίγο.
Ὅταν λέμε θεία Κοινωνία,
ἐννοοῦμε βέβαια τὴ θεία Με-
τάληψη, τὸ θειότατο Μυ-
στήριο, μὲ τὸ ὁποῖο γινόμα-
στε «θείας φύσεως κοινω-
νοί». Ἀλλὰ μὲ τὸ σῶμα καὶ
τὸ αἷμα τοῦ Κυρίου γινόμα-
στε «σύσσωμοι» καὶ «σύναι-
μοι» Χριστοῦ, συγχρόνως δὲ
καὶ μεταξύ μας ἕνα κοινω-
νικὸ σῶμα. Εἶναι γνωστὰ τὰ
λόγια τοῦ ἀποστόλου Παύ-
λου στὴν πρώτη πρὸς Κο-
ρινθίους ἐπιστολή, τὰ ὁποῖα
παραθέτουμε χωρὶς νὰ τὰ
ἐξηγήσουμε: «Τὸ ποτήριον
τῆς εὐλογίας ὅ εὐλογοῦμεν,
οὐχὶ κοινωνία τοῦ αἵματος
τοῦ Χριστοῦ ἐστι; Τὸν ἄρτον
ὅν κλῶμεν, οὐχὶ κοινωνία
τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ
ἐστι;  Ὅτι εἷς ἄρτος, ἕν σῶμα
οἱ πολλοί ἐσμεν· οἱ γὰρ πάν-
τες ἐκ τοῦ ἑνὸς ἄρτου μετέ-
χομεν». Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἡ
ἀληθινὴ κοινωνία καὶ ἀδελ-
φότητα καὶ κανένας δὲν σώ-
ζεται ἀποκομμένος καὶ μό-
νος παρὰ μόνο ὡς μέλος τοῦ
κοινωνικοῦ σώματος τῆς
Ἐκκλησίας. Γι᾽ αὐτὸ ἡ
ἐντολὴ σὲ κάθε ποιμένα καὶ
ἐπίσκοπο τοῦ λαοῦ εἶναι νὰ
συνάξη στὴν  Ἐκκλησία τοὺς
ἀνθρώπους καὶ κανένας νὰ
μὴ μείνη ἔξω ἀπὸ τὴν
Ἐκκλησία, ποὺ εἶναι τὸ σπί-
τι τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ κιβωτὸς
τῆς σωτηρίας· «Συνάξεις
πάντας τοὺς σοὺς ὑπὸ τὸ
στέγος σου καὶ διασωθήσον-
ται· ὅσοι γὰρ ἄν εὑρεθῶσιν
ἔξω τῆς οἰκίας ἀπολοῦνται».

† ∆ιονυσίου Λ. Ψαριανοῦ,
Μητροπολίτου Σερβίων καὶ Κοζάνης

ΤΤὸὸ  µµυυσσττήήρριιοο  ττῆῆςς  σσωωττηηρρίίααςς
κκααὶὶ  ἡἡ  ἀἀγγωωννίίαα  ττῆῆςς  µµααρρττυυρρίίααςς11

Ἡ σωτηρία μέσα
στὴν  Ἐκκλησία1

Στὰ πρῶτα βιβλία τῆς Πα-
λαιᾶς Διαθήκης ὑπάρχει ἕνα
χωρίο, στὸ ὁποῖο πρόσεξαν οἱ
ἱεροὶ Πατέρες τῆς  Ἐκκλησίας
καὶ πρῶτος ὁ ἅγιος Κλήμης ἐπί-
σκοπος Ρώμης. Τὰ λόγια τῶν
δύο κατασκόπων πρὸς τὴν
Ραάβ, ὅταν οἱ Ἰσραηλίτες ἀνέ-
βαιναν γιὰ τὴν κατάκτηση τῆς
γῆς τῆς ἐπαγγελίας, ἀποτε-
λοῦν προφητικὴ προτύπωση
γιὰ τὴν  Ἐκκλησία, ὅτι εἶναι ὁ
χῶρος τῆς σωτηρίας· «Συνάξεις
πάντας τοὺς σοὺς ὑπὸ τὸ στέ-
γος σου καὶ διασωθήσονται·
ὅσοι γὰρ ἄν εὑρεθῶσιν ἔξω τῆς
οἰκίας ἀπολοῦνται»· θὰ μαζέ-
ψης ὅλους τοὺς δικούς σου
κάτω ἀπὸ τὴ στέγη σου καὶ θὰ
διασωθοῦν, γιατὶ ὅσοι τυχὸν
βρεθοῦν ἔξω ἀπὸ τὸ σπίτι θὰ
χαθοῦν. Αὐτὰ τὰ λόγια ὁπωσ-
δήποτε ἀναφέρονται στὴν

1 Ἐπὶ πτερύγων ἀνέµων, Λόγος NA´



Ο
ταν δὲ νηστεύητε, μὴ γίνεσθε ὥσπερ οἱ
ὑποκριταὶ σκυθρωποί, ἀφανίζουσι γὰρ
τὰ πρόσωπα αὐτῶν ὅπως φανῶσι τοῖς

ἀνθρώποις νηστεύοντες· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι
ἀπέχουσιν τὸν μισθὸν αὐτῶν. σὺ δὲ νηστεύων
ἄλειψαί σου τὴν κεφαλὴν καὶ τὸ πρόσωπόν
σου νίψαι,  ὅπως μὴ φανῇς τοῖς ἀνθρώποις
νηστεύων ἀλλὰ τῷ πατρί σου τῷ ἐν τῷ
κρυπτῷ� καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ
κρυπτῷ ἀποδώσει σοι ἐν τῷ φανερῷ.
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Εὐάγριος Μοναχός

Μ Ε ΟΛΗ ΣΟΥ τὴ δύναμη νὰ νη-
στεύεις μπροστὰ στὸν Θεό.῾Η νη-
στεία αὐτὴ θὰ καθαρίσει τὶς

ἀνομίες καὶ τὶς ἁμαρτίες σου· συμ-
μορφώνει τὴν ψυχή, ἁγιάζει τὸ φρόνη-
μα, διώχνει τοὺς δαίμονες καὶ μᾶς
ἀξιώνει νὰ πλησιάζουμε τὸν Θεό.  Ἂν
φᾶς μιὰ φορὰ τὴν ἡμέρα μὴ θελήσεις καὶ
δεύτερη, γιὰ νὰ μὴ γίνεις πολυδάπανος
καὶ γιὰ νὰ μὴ κλονιστεῖ τὸ φρόνημά σου.
Ἔτσι θὰ σοῦ μείνει περιουσία γιὰ νὰ
κάνεις ἀγαθοεργίες καὶ θὰ νεκρώσεις τὰ
πάθη τοῦ δικοῦ σου σώματος. Κι ἂν
τύχει νὰ συναντηθεῖς μὲ ἀδελφοὺς καὶ
χρειαστεῖ νὰ φᾶς καὶ δύο καὶ τρεῖς
φορές, μὴ στενοχωρηθεῖς, ἀλλὰ
ἀντιθέτως νὰ χαρεῖς ποὺ ὑπάκουσες σὲ
μιὰ ἀνάγκη καὶ νὰ εὐχαριστεῖς τὸν Θεὸ
ποὺ ἀκολούθησες τὸν νόμο τῆς ἀγάπης
καὶ ποὺ ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς θ᾽ ἀναλάβει τὴ
διαχείριση τῆς ζωῆς σου. Καὶ ἀκόμη θὰ
συμβεῖ κάποτε νὰ ἀρρωστήσεις καὶ νὰ
χρειαστεῖ νὰ φᾶς δύο, τρεῖς ἢ πολλὲς
φορές, ἀλλὰ μὴ λυπηθεῖς· δὲν εἶναι
ἀνάγκη νὰ συνεχίζεις τοὺς κόπους τῆς
ἄσκησης καὶ σὲ καιρὸ ἀρρώστειας ἀλλὰ
νὰ ὑποχωρεῖς σὲ μερικὰ γιὰ νὰ μπορέσεις
ἀκριβῶς νὰ συνεχίσεις τὴν ἄσκησή σου.
Ὅσο γιὰ τὴν ἀποχὴ ἀπὸ ὁρισμένες
τροφές, ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ καμμία δὲν
ἀπαγόρευσε ἀλλὰ εἶπε: «σᾶς ἔδωσα τὰ
πάντα σὰν νὰ εἶναι λάχανα νὰ τρῶτε
χωρὶς δισταγμό», καὶ «δὲν εἶναι τὰ φα-
γητὰ αὐτὰ ποὺ μολύνουν τὸν ἄνθρω-
πο».῾Η ἀποχὴ λοιπὸν ἀπὸ ὁρισμένα φα-
γητὰ εἶναι δική μας ἐπιλογὴ καὶ ἄσκη-
ση τῆς ψυχῆς.

ΕΕἶππεε  γγέέρρωωνν:: Ὅταν δεῖς ὅτι ἡ σκέψη
σου σὲ κάνει νὰ ζητᾶς ἀνθρώπινη δόξα,
νὰ ξέρεις καλὰ ὅτι σοῦ προετοιμάζει
ντροπή.

Α Π Ο  ΤΟ  ΓΕΡ Ο ΝΤΙΚΟ

Κάποιος ἀδελφὸς ρώτησε τὸν ἀββᾶ Ὀλύμ-
πιο, ποὺ ἦταν πρεσβύτερος στὴ λαύρα τοῦ ἀββᾶ
Γερασίμου καὶ τοῦ εἶπε: - Πές μου ἕνα λόγο.

Καὶ τοῦ λέγει αὐτός:
-Νὰ μὴ καθήσεις μαζὶ μὲ αἱρετικοὺς καὶ νὰ

ἀσκεῖς ἐγκράτεια τοῦ στόματος
καὶ τῆς κοιλιᾶς καὶ
ὅπου κάθεσαι, νὰ λές
συνέχεια, «εἶμαι ξένος».

AΠO TO
ΛEIMΩNAPIO

ΤΙΑΛΕΙΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΝ

«Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»

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

«Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»
καί τούς ἀνθρώπους πού φιλοξενοῦνται

καὶ περιθάλπονται ἐκεῖ. Ἡ ἐνθύμισή σας
θά τούς δώσει χαρά καί ζεστασιά γιά τίς
ἅγιες ἡμέρες πού ἔρχονται.

Σᾶς εὐχόμεθα Καλή Ἀνάσταση ἀλλά μέ
Χριστό καί Εὐλογημένο τό Νέο Ἔτος.

ΕΚ ΤΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ
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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 γεύμα-
τα, προσέφεραν εὐγενῶς:

α) Χρηματικές δωρεές: •Κοΐδου
Βασιλικὴ 300 €. • Τεντζίδου Πόπη
300 €, εἰς μνήμην συζύγου της
Κων/νου. • Κούγιας Γεώργιος 200 €,
εἰς μνήμην ἀδελφῆς του Εἰρήνης. •
Ἱ.Ν.Ἁγ. Κων/ νου καὶ Ἑλένης Μαυ-
ροδενδρίου 200 €. • Ἀφοί Βερό-
πουλοι 150 €. • Ἀνώνυμος 150 €. •
Ἐνορία Τιμίου Προδρόμου Λευ-
κοπηγῆς 150 €. • Νικόλαος Τσιώρας
100 €, εἰς μνήμην Λαζάρου Μήλι-
ου. • Οἰκ. Καίτης Κυράνου 100 €,
εἰς μνήμην Γεωργίου Ψουνόπουλου.
• Βλιαγκόφτη Ἀναστασία 100 €, εἰς
μνήμην γονέων Κων/νου καὶ Θεα-
νοῦς. • Ἀνώνυμος 100 €, εἰς μνήμην
πατρός Ἀντωνίου. • Ἀνώνυμος 100
€, εἰς μνήμην θείας της  Ἑλένης
πρεσβυτέρας. • Αἰκατ. Γούλα-Γε-
ωργουλάκη καὶ Εὐαγγελία Γεωρ-
γουλάκη 60 €, ἀπὸ διαθήκη Ἀνα-
στασίας Δ. Μουμουζιά. • Πλιάκα
Παρασκευή 50 €. • Ἰωάννης-Καίτη
Βουχάρα 50 €, εἰς μνήμην ἀνη-
ψιοῦ τους Νικολάου Σκιαθίτη. •
Δημήτριος  Ἐλευθεράκης 50 €. •
Γαβριηλίδης Γεώργιος 20. • Δημή-
τριος Κόμπος 50 €, εἰς μνήμην ξα-
δέλφης του Δώρας Κηπέρα. • Ἰωάν-
νης Καραδαλῆς 50 €. • Ἀνώνυμος
50 €. • Σακελλαρίου Δημήτριος 50
€. • Κυπίρογλου Δέσποινα 20 €. •
Μπάρμπας Δημήτριος 20 €. • Κα-
ρυπίδου Βασιλική 20 €. • Τσιό-
τσιας Ἀναστάσιος 20 €. • Τσιπλα-
κίδου Παρασκευὴ 20 €. • Ἀναστα-
σία Βουτζικίδου 20 €. Δουβασίδου
Ἀρετή 20 €. • Κοντοῦ Καλλιόπη 20
€. • Ἀσλανίδου Χριστίνα 5 €. 

β) Προσφορὰ γεύματος: • Ἀθανα-
σιάδης Ἰωάννης, εἰς μνήμην τοῦ
υἱοῦ του Κωνσταντίνου. • Ἀσημα-
κοπούλου  Ἐλευθερία, εἰς μνήμην
τοῦ πατρός της Εὐθυμίου Καλιαμ-
πάκα. • Σπάτας Εὐάγγελος, εἰς μνή-
μην Νικολάου Σπάτα, Μπιζάνη Πα-

ναγιώτη, Θεοδώρου Γεωργόπου-
λου.

γ) Προσφορὰ εἰδῶν-τροφίμων: •
Βασίλειος Φιλημέγκας • Οἰκ.
Κων/νου Κυρατσοῦ, εἰς μνήμην
Καίτης Χαλκίδη. • Κορκᾶ Χριστίνα.
• Ἱ.Ν.Ἁγ. Ἀναργύρων Κοζάνης. •
Ἱ.Ν.Ἁγ.Γεωργίου Κλείτου. •
Ἱ.Ν.Παναγίας Φανερωμένης Κο-
ζάνης. • Ἱ.Ν.Ἁγ. Κων/νου-Ἑλένης
Μαυροδενδρίου. • Ἀφοί Κυρατσοῦ
Ο.Ε. Κρεοπωλεῖο. • ἱερ. Θωμᾶς
Μπασδέκης. • Κουτσιάδης Βασί-
λειος. • Τσαουσίδης Ἐλευθέριος. •
Ἑλένη Πιττά, εἰς μνήμην υἱοῦ της
Μιχαήλ. • Κυπάρογλου Στυλιανός.
• Κεϊσόγλου Ὄλγα. • Κολτσίδας
Δημήτριος. • Τεντζίδης Κων/νος. •
Γεράκη Φιφή. • Παπαδόπουλος
Μιλτιάδης. • Παπαδοπούλου Ἀνα-
στασία. • Τσιτσεκίδης Γεώργιος •
Ἀνώνυμοι.

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

της Σερβίων καὶ Κοζάνης κ. Παῦλος
2000 €.

Ἀρχιμ. Νεκτάριος Παπαζαφει-
ρόπουλος 350 €.  

Δωρεὲς πρὸς
τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη:

• Ἱ. Ναὸς Ἁγίου Ἀθανασίου Κο-
ζάνης 750 €.

• Ἱ. Ναὸς Ἁγίας Παρασκευῆς
Κοζάνης 250 €.
Ἱ. Ναὸς Ἁγίου Νικολάου Κοζά-
νης  1250 €.
Ἱ. Ναὸς Ἁγίου Νικολάου Λιβαδε-
ροῦ 250 €.
Ἱ. Ναὸς Ἁγίων Κων/νου καὶ Ἑλέ-
νης Κοζάνης 1250 €.
Ἱ. Ναὸς Ἁγίας Κυριακῆς Σερβίων
250 €.
Ἱ. Ναὸς Ἁγίας Τριάδος Δρεπάνου
125 €.
Ἱ. Ναὸς Τιμίου Προδρόμου Λευ-
κοπηγῆς 125 €.
Ἱ. Ναὸς Ἁγίου Νικολάου Κρόκου
125 €.

Ἐκδήλωση τοῦ Φιλοπτώχου
Ταμείου Ἱ. Ν. Ἁγ. Κωνσταντίνου

καὶ Ἑλένης

Τὸ Φιλόπτωχο Ταμεῖο τοῦ
Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων

Κων/νου καὶ Ἑλένης Κοζάνης
πραγματοποίησε τὴν Κυριακὴ 27
Ἰανουαρίου 2008, στὸ Γκέρτσειο
Ἐκκλησιαστικὸ Ἵδρυμα, ἐκδή-
λωση γιὰ τὴν κοπὴ τῆς βασιλόπι-
τας, παρουσία τοῦ Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου κ. Παύλου, τῶν
ἱερέων τοῦ Ναοῦ καὶ πολλῶν
πιστῶν.

Μετὰ τὴν εὐλογία καὶ κοπὴ τῆς
πίτας, παιδιὰ τοῦ Δημοτικοῦ Ὠδεί-
ου Κοζάνης, μὲ τὴν ἐξαίρετη μα-
έστρο καὶ δασκάλα τους, τὴν κ.
Ἄννα Παπαδοπούλου, ἀπέδωσαν
ἕνα ὡραῖο μουσικὸ πρόγραμμα, τὸ
ὁποῖο ἐνθουσίασε ὅλους τοὺς πα-
ρευρισκόμενους. Στὴν συνέχεια ὁ
Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε τὰ
παιδιὰ καὶ ἀπηύθυνε λόγο.  Ἠ
ἐκδήλωση ἔκλεισε μὲ τὴν κλήρω-
ση τῆς λαχειοφόρου ἀγορᾶς.
Ἦταν μία ὡραία κοινωνικὴ, φι-
λικὴ ἐκδήλωση τῆς ἐνορίας, ὅπου
οἱ συμμετέχοντε εἶχαν τὴν εὐκαι-
ρία νὰ περάσουν ἕνα εὐχάριστο
ἀπόγευμα.
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Λειτουργική Διακονία:
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σερβίων καί Κοζάνης

κ. Παῦλος, κατά τούς μήνας Ἰανουάριο – Φεβρουάριο -
Μάρτιο 2008, χοροστάτησε, λειτούργησε ἤ ὡμίλησε εἰς
τούς κάτωθι Ἱ. Ναούς:
�� Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Σπάρτου (13/1), Πέτρου &

Παύλου Κοίλων (17/1), Ἁγ. Ἀθανασίου Κοζάνης (17/1),
Κοιμ. Θεοτόκου Ἐλάτης (20/1), Ἁγ. Διονυσίου Βελβενδοῦ
(23/1), Ἁγ. Γεωργίου Πολυμύλου (27/1), Ἁγ. Γεωργίου
Ξηρολίμνης (2/2), Ἱ. Μ. Ἁγ. Τριάδος Λαριοῦς (2/2), Ἱ. Ν. Ἁγ.
Γεωργίου Σερβίων (3/2), ἐξωκλ. Ἁγ. Χαραλάμπους Βελ-
βενδοῦ (9/2), Ἁγ. Χαραλάμπους ὁμωνύμου Δ.Δ. (10/2), Πέ-
τρου & Παύλου Ἰμέρων (11/2), Ἁγ. Κων/νου & Ἑλένης
Μαυροδενδρίου (17/2), Ἁγ. Ἀναργύρων Κοζάνης (19/2),
Ἁγ. Κων/νου & Ἑλένης Κοζάνης (21/2), ἐξωκλ. ὁσίου Βα-
ραδάτου Ροδίτου (22/2), Ἁγ. Γεωργίου Κρανιδίων (24/2),
ἐξωκλ. Ἁγ. Χαραλάμπους Βελβενδοῦ (29/2), Ἁγ. Νικο-
λάου Λιβαδεροῦ (3/3), Ἁγ. Κων/νου & Ἑλένης Καπνοχω-
ρίου (9/3), Ἁγ. Δημητρίου Κτενίου (23/3), Εὐαγγελισμοῦ
τῆς Θεοτόκου Σπάρτου (24/1), Ἁγ. Νικολάου Κοζάνης
(25/3), Ἁγ. Κων/νου & Ἑλένης Κοζάνης (30/3).

Ἐπίσης ὁ Σεβασμιώτατος:
�� εὐλόγησε τήν κοπήν τῆς βασιλόπιτας: τοῦ ΚΑΠΗ Δήμου

Ἑλλησπόντου (11/1), τοῦ Ε. Β. Ἐπιμελητηρίου Κοζάνης
(12/1), κατά τήν σύναξιν τῶν μελῶν τῶν Ἐκκλ. Συμβου-
λίων (13/1), τοῦ Ἐκκλ. Συμβουλίου Ἱ. Ν. Ἁγ. Κων/νου &
Ἑλένης Κοζάνης (27/1),

�� ἐτέλεσε τό ἐτήσιον μνημόσυνον τοῦ Ἀστερίου Καλαϊ-
τζίδη εἰς Ἱ. Ν. Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Σπάρτου
(13/1),

�� ἐτέλεσεν ἁγιασμόν: εἰς τήν Δ/νσιν Ἀγροφυλακῆς Δυτ.
Μακεδονίας (14/1), εἰς τά ἐγκαίνια τοῦ Δημ. Σχολείου
Δ.Δ. Ἁγ. Δημητρίου Ἑλλησπόντου (17/1), εἰς τά ἐγκαίνια

τοῦ Νηπιαγωγείου Χατζηκώστα εἰς Κοζάνην, παρουσίᾳ
τοῦ Ὑφυπουργοῦ Παιδείας κ. Ἀνδρέου Λυκουρέντζου
(14/2),

�� ἐτέλεσεν, εἰς τήν Ἱ. Μ. Ἁγ. Τριάδος Λαριοῦς, τήν μονα-
χικήν κουράν τοῦ κ. Γ. Δαλαγεώργου (2/2) καί τήν ἑπο-
μένην τήν χειροτονίαν του εἰς Διάκονον εἰς τόν Ἱ. Ν. Ἁγ.
Γεωργίου Σερβίων (3/2),

�� ἐτέλεσεν ἐπιμνημόσυνον δέησιν εἰς τό Στρατιωτικόν
Κοιμητήριον Κοζάνης καθώς καί τρισάγιον εἰς τόν τάφον
τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτου κ. Διονυσίου Ψαριανοῦ
(1/3),

�� ἐτέλεσε τό 40νθήμερον μνημόσυνον τοῦ Μακαριστοῦ
Ἀρχιεπισκόπου κυροῦ Χριστοδούλου εἰς τόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Νι-
κολάου Λιβαδεροῦ (3/3),

�� ἐτέλεσε τόν ἁγιασμόν θεμελιώσεως τοῦ κοιμητηριακοῦ
Ναοῦ Ἁγ. Γεωργίου Πλατανορεύματος (13/3),

�� ἐτέλεσε Θ. Λειτουργία τῶν προηγιασμένων Τιμίων Δώ-
ρων εἰς τούς Ἱ. Ν.: Ἁγ. Τριάδος Δρεπάνου (12/3), Παμ. Τα-
ξιαρχῶν Βαθυλάκκου (14/3), Παναγίας Φανερωμένης Κο-
ζάνης (17/3), ἱ. μετοχίου Ἁγ. Τριάδος Βελβενδοῦ (19/3),
Ἁγ. Παντελεήμονος Ποντοκώμης (21/3), Ἁγ. Νικολάου
Κρόκου (26/3), Ἁγ. Δημητρίου Τριγωνικοῦ (28/3).

�� χοροστάτησε κατά τήν Ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν τῆς
Ὑπεραγίας Θεοτόκου ὡς ἑξῆς: Α΄ Χαιρετ. εἰς Ἱ. Καθε-
δρικόν Ναόν τοῦ Ἁγ. Νικολάου (14/3), Β΄ Χαιρετ. εἰς Ἱ.Ν.
Ἁγ. Γεωργίου Σερβίων (21/3), Γ΄ Χαιρετ. εἰς Ἱ. Ν. Κοιμ. Θε-
οτόκου Αἰανῆς (28/3).

�� ἐτέλεσε, κατά τήν Θ. Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς τῆς
Ὀρθοδοξίας, μνημόσυνο διά τούς ἀρχιερεῖς προκατό-
χους του, τούς ἱερεῖς, διακόνους, μοναχούς καί μοναχές,
εὐεργέτες, κτήτορες, ἱεροψάλτες, ἐπιτρόπους καί νεω-
κόρους τῆς καθʼ ἡμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως εἰς τόν Ἱ. Καθε-
δρικόν Ναόν Ἁγ. Νικολάου (16/3),

�� ἐτέλεσεν τήν χειροτονίαν εἰς Διάκονον τοῦ Ἀργύριου
Σιάτρα εἰς τόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Κων/νου & Ἑλένης Κοζάνης
(30/3).

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

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
ΜΑΡΤΙΟΣ2008

Ἀπὸ τὴ χειροτονία εἰς διάκονον
τοῦ Θεοφυλάκτου (Γεωργίου) ∆αλαγιώργου.

Ὁ Σεβασµιώτατος τελεῖ τὰ ἐγκαίνια τοῦ 5ου Νηπιαγωγίου Κοζάνης.
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Παραστάσεις - Ἐθιμοτυπία:

Ὁ Σεβασμιώτατος κ. Παῦλος:
�� παρέστη εἰς τήν Γεν. Συνέλευσιν τῆς Χ.Ε.Ν. Κοζάνης

(20/1),
�� εὐλόγησε τάς ἐργασίας τῆς Ἡμερίδος Θεολόγων Ἐκπαι-

δευτικῶν εἰς τήν Αἴθουσαν τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ. Κων/νου & Ἑλέ-
νης Κοζάνης (23/1),

�� προήδρευσε τῶν Ἱερατικῶν Συνάξεων τῶν Ἐφημερίων
τῆς καθʼ ἡμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως εἰς τούς Ἱ. Ν.: Ἁγ. Νικά-
νορος Κοζάνης (24/1) καί Ἁγ. Κων/νου & Ἑλένης Κοζάνης
(21/2 & 31/1)˙ εἰς τήν τελευταίαν ὡμίλησεν ὁ ὁσιολογιώ-
τατος μοναχός Μωυσῆς ὁ ἁγιορείτης.

�� παρηκολούθησε τάς ἐκδηλώσεις τῶν: Πανεπιστημίου
Δυτ. Μακεδονίας διά τούς Τρεῖς Ἱεράρχας (27/1), Πολι-
τιστ. Συλλόγου Σιδερῶν, ὅπου ἐτιμήθη ὁ ἐφημέριος π.
Θεόδ. Ἀναστασιάδης (14/2), Δήμου Κοζάνης & Γυμνασίων
διά τόν Γ. Λασσάνη (22/3), 2ου & 4ου Γ. Λυκείων διά τήν 25ην

Μαρτίου (24/3), ΜορφωτικοῦΣυλ. Σερβίων (24/3), 
�� μετέβη εἰς Ἀθήνας, λόγῳ τῆς ἐκδημίας  τοῦ Μακαριστοῦ

Ἀρχιεπισκόπου κυροῦ Χριστοδούλου (29-31/1),
�� ἐπεσκέφθη διά ὑπηρεσιακά θέματα τόν Γεν. Γραμματέαν

Περιφερείας κ. Ἀνδρέαν Λεούδην (4/2),
�� μετεῖχεν εἰς τήν ἔκτατην Συνεδρίαν τῆς Ἱεραρχίας τῆς

Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος διά τήν ἀνάδειξιν νέου Ἀρχιε-
πισκόπου (7/2),

�� παρεχώρησε συνέντευξιν εἰς τό Top Channel (14/2),
�� παρέστη εἰς τήν ἐνθρόνισιν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιε-

πισκόπου Ἀθηνῶν & πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου εἰς
Ἀθήνας (16/2),

�� προήδρευσε τῆς Συνεδριάσεως τῶν Δ.Σ. τοῦ Τιαλείου
Ἐκκλ. Γηροκομείου (21/2), τοῦ Δρίζειου Κληροδοτήμα-
τος (3/3), τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου (12/3) & τοῦ
Γεν. Φιλοπτώχου Ταμείου(12/3), 

�� παρέθεσε δεῖπνον γνωριμίας καί συνεργασίας εἰς τά
νέα μέλη τῶν Ἐκκλ. Συμβουλίων τῶν Ἱ. Ναῶν πόλεως Κο-
ζάνης (25/2),

�� συμμετεῖχεν εἰς τό ἀρχιερατικόν συλλείτουργον ἐπί
τοῖς ὀνομαστηρίοις τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Φλωρίνης κ.
Θεοκλήτου (26/2), 

�� παρέστη εἰς τήν δεξίωσιν ἐπί τῇ ἀλλαγῇ Διοικήσεως εἰς
τό Α΄ Σ.Σ. (3/3),

�� μετεῖχεν εἰς τήν πανήγυριν τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγ. Θεοδώρων
Σερρῶν (15/3),

�� ἐδέχθη τάς ἐπισκέψεις τῶν: Σεβ. Μητροπολίτου Ἀρκα-
λοχωρίου & Βιάνου (Κρήτης) κ. Ἀνδρέου (11/1), τοῦ νέου
Περιφερ. Δ/κτοῦ Πυροσβεστικῆς Ὑπηρεσίας Ἀρχιπ/ρχου
κ. Δημ. Σιγγιρίδη (18/2), τοῦ νέου Δ.Σ. τοῦ Συνδέσμου
Γραμμάτων & Τεχνῶν Ν. Κοζάνης (22/2), τοῦ νέου Δ/κτοῦ
Α΄ Σ.Σ. Ἀ/σγου. κ. Κων. Κατῆ (12/3), τοῦ νέου Γεν. Ἀστυ-
νομικοῦ Δ/ντοῦ Τξ/χου κ. Παύλου Νικολαΐδη  (19/3), τοῦ

Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Νειλουπόλεως κ. Γενναδίου
(24/3).

Σύναξη Γυναικῶν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως
Τήν πέμπτη συνάντηση – σύναξη τῶν γυναικῶν διορ-

γάνωσε ἡ καθʼ ἡμᾶς Ἱ. Μητρόπολις στίς 9 Ἰανουαρίου 2008,
στόν Ἱερό Ναό τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Κο-
ζάνης.

Κατά τήν ἐκδήλωση ὁ Σεβασμιώτατος κ. Παῦλος εὐλό-
γησε τήν κοπή τῆς Βασιλόπιτας καί ἀκολούθησε ἡ ὁμιλία
τῆς Κας Εὐαγγελίας Χατζηφώτη, Ἀρχαιολόγου, Ἀρχισυν-
τάκτριας τοῦ περιοδικοῦ «Ἐφημέριος» τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος, μέ θέμα «Ἡ ἱστορία, ἡ παράδοση κι ἐμεῖς».

Ἀναβιώνει ἡ Ἱ. Μονή Ἁγίας Τριάδας Βελβενδοῦ
Ξεκίνησαν οἱ ἐργασίες ἀποκαταστάσεως καί βελτιώ-

σεως στήν ὡς ἄνω Ἱ. Μονή στίς πλαγιές τῶν Πιερίων, ὅπου
καί θά ἐγκαταβιώσουν οἱ 3 μοναχές, πού προῆλθαν ἀπό
τήν Ἱ. Μονή Παντοκράτορος Ταοῦ Πεντέλης Ἀττικῆς.
Πρός τό παρόν οἱ 3 ἀδελφές ἐγκαταστάθηκαν στό ἱ. με-
τόχι τῆς Μονῆς, στήν ὁμώνυμη περιοχή τοῦ Βελβενδοῦ,
ὅπου και τελοῦνται τακτικά ἱερές ἀκολουθίες.

Ἅγια Θεοφάνεια στό Ἅγιο Ὄρος

Ὁ Σεβασμιώτατος κ. Παῦλος μετέβη στό Ἅγιο Ὄρος,
προσκεκλημένος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ὁσίου Γρηγορίου,
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καί προέστη τῆς ἀγρυπνίας τῆς ἑορτῆς τῶν ἁγίων
Θεοφανείων καί τοῦ καθαγιασμοῦ τῶν ὑδάτων στόν
λιμένα τῆς ὡς ἄνω Ἱ. Μονῆς (19/1).

Ἑορτή ὁσίας Θεοδώρας
στήν Ἄρτα

Μέ κατάνυξη καί λαμπρότητα, καί παρά τίς ἄσχημες
καιρικές συνθῆκες, ἑορτάστηκε στήν Ἄρτα ἡ μνήμη τῆς
ὁσίας Θεοδώρας τῆς ἐκ Σερβίων βασίλισσας τῆς Ἠπείρου.
Στίς ἐκδηλώσεις μετεῖχε καί ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ.
Παῦλος (10-11/3).

Ἁγιασμός θεμελιώσεως Ἱ. Ναοῦ
Ἁγίου Γεωργίου Αἰανῆς

Παρουσίᾳ πλήθους κόσμου καὶ ἐκπροσώπων τῶν
πολιτικῶν ἀρχῶν τοῦ τόπου ὁ Σεβασμιώτατος κ. Παῦλος
τέλεσε τόν ἁγιασμό θεμελιώσεως τοῦ νέου Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου
Γεωργίου Αἰανῆς, στόν χῶρο τοῦ πυρποληθέντος τό 2005
Ναοῦ. Ὁ Μητροπολίτης κάλεσε ὅλους τούς πιστούς νά
συνδράμουν στήν ἀνέγερση καί κατέθεσε ἐκ μέρους τῆς
Ἱ. Μητροπόλεως ἐπιταγή 3.000 εὐρώ. Οἱ δέ πολιτικές
ἀρχές δήλωσαν συμπαραστάτες στό ἔργο ἀνακοινώνον-
τας χρηματοδότηση 10.000 εὐρώ ὁ Νομάρχης κ. Γ. Δακῆς
καί 5.000 εὐρώ ὁ Γεν. Δ/ντής Περιφέρειας κ. Κ. Κοκκόλης.

ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΙ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΕΣ

Ἡ Ἱερά Μητρόπολη Σερβίων καί Κοζάνης ὥρισε καί φέτος, γιά τήν περίοδο τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, νά τε-
λοῦνται τήν Κυριακή τῆς Τυρινῆς καί τίς πέντε Κυριακές τῶν Νηστειῶν οἱ Κατανυκτικοί Ἑσπερινοί μετά ἐκτενοῦς θείου
Κηρύγματος σέ Ἱερούς Ναούς τῆς πόλεως τῆς Κοζάνης.

Οἱ ὁμιλητές εἶναι δόκιμοι διάκονοι τοῦ λόγου, ὥστε κλῆρος καί λαός νά ἔχουν τή δυνατότητα νά βιώσουν μέσῳ
αὐτῶν τῶν ὁμιλιῶν τήν πνευματικότητα τῆς κατανυκτικότερης περιόδου τῆς Ἐκκλησίας μας.

Τό πρόγραμμα τῶν ὁμιλητῶν ἔχει ὡς ἑξῆς:

Κυριακή
τῆς Τυρινῆς (9-3-08)
Ἱ. Καθεδρικός Ναός

Ἁγίου Νικολάου

Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἀναστάσιος
Τασόπουλος, Πρωτοσύγκελλος Ἱ. Μητρο-
πόλεως Καισαριανῆς,
μέ τίτλο: «Πορεία συμφιλιώσεως καί κα-
ταλλαγῆς».

Α΄  Κυριακή
Νηστειῶν (16-3-08)

Ὀρθοδοξίας
Ἱ. Ν. Ἁγίου
Δημητρίου

Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Γεώργιος
Χρυσοστόμου, Πρωτοσύγκελλος Ἱ. Μη-
τροπόλεως Βεροίας,
μέ τίτλο: «Μεγάλη Τεσσαρακοστή καί σύγ-
χρονος ἄνθρωπος».

Β΄ Κυριακή Νηστειῶν
(23-3-08)

Γρηγορίου
τοῦ Παλαμᾶ
Ἱ. Ν. Ἁγίου
Ἀθανασίου

Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἰουστῖνος
Μπαρδάκας, Πρωτοσύγκελλος Ἱ. Μητρο-
πόλεως Φλωρίνης,
μέ τίτλο: «”...καί δίδαξον ἡμᾶς πῶς δεῖ
προσεύξασθαι”. Ἡ τέχνη τῆς προσευχῆς».

Γ΄ Κυριακή τῶν
Νηστειῶν (30-3-08)
Σταυροπροσκυνή-

σεως
Ἱ. Ν. Ἁγ. Κων/νου

& Ἑλένης

Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Νικάνωρ Πα-
πανικολάου, Καθηγούμενος Ἱ. Μονῆς Ἁγ.
Τριάδος Σπαρμοῦ Ὀλύμπου,
μέ τίτλο: «Ἡ πίστις ὑπεράνω τῆς λογικῆς».

Δ΄ Κυριακή τῶν Νη-
στειῶν (6-4-08)

Ἰωάν. τῆς «Κλίμακος»
Ἱ. Ν. Παναγίας
Φανερωμένης

Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Στέφανος
Τόλιος, Ἱερατικ. Προϊστάμενος Ἱ. Ν. τῆς
τοῦ Θεοῦ Σοφίας Θεσ/νίκης & Γραμμα-
τεύς Ἱ. Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, μέ
τίτλο: «Ὁ ὅσιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος
ὁμιλεῖ γιά τήν ἀγάπη».

Ε΄ Κυριακή τῶν Νη-
στειῶν (13-4-08)

ὁσ. Μαρίας τῆς Αἰγυ-
πτίας

Ἱ. Ν. Ἁγίου
Νικάνορος

Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος κ. Βασί-
λειος Καλλιακμάνης, Καθηγητής Θεολο-
γίας Α.Π.Θ.,
μέ τίτλο: «Ὁ ἁγιοπνευματικός καί κοινω-
νικός χαρακτήρας τῆς προσευχῆς».

Ἱερὰ Πανήγυρις εἰς τὸν Ἱ. Ναὸν Ἁγίων Θεοδώρων
Σερρῶν (15-3).


