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Ὁ
μακαριστὸς Μητροπολίτης
Σερβίων καὶ Κοζάνης κυρὸς
Διονύσιος (κατὰ κόσμον Νι-

κόλαος Ψαριανός) γεννήθηκε στὴν Πι-
τροφό τῆς Ἄνδρου τὸ 1912. Πρωτότοκος
γιὸς τοῦ ἱερέα Λεωνίδη καὶ τῆς πρεσβυ-
τέρας Μαριγῶς ἀνατράφηκε μὲ εὐσέβεια
μέσα σ᾽ ἕνα καθαρὰ ἐκκλησιαστικὸ πε-
ριβάλλον μὲ ἔντονη καὶ πλούσια λει-
τουργικὴ ζωή. Σπούδασε στὴ θεολογικὴ
Σχολὴ Ἀθηνῶν. Χειροτονήθηκε διάκονος
τὸ 1934 ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη Ὕδρας
Προκόπιο καὶ πρεσβύτερος τὸ 1945 ἀπὸ
τὸν Μητροπολίτη Μαντινείας Προκόπιο
καὶ τοποθετεῖται πρωτοσύγκελλος στὴν
Τρίπολη, καὶ μετὰ τὸ 1949 στὴν Ἀρχιε-
πισκοπὴ Ἀθηνῶν.Τὸ 1952 ἐκλέγεται καὶ
χειροτονεῖται βοηθὸς Ἐπίσκοπος τῆς
Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν μὲ τὸν τίτλο τοῦ
Ρωγῶν. Στὶς 19 Νοεμβρίου τοῦ 1957
ἐκλέγεται Μητροπολίτης Σερβίων καὶ
Κοζάνης καὶ ἐνθρονίζεται στὸν ἱστορικὸ
ναὸ τοῦ Ἁγίου Νικολάου στὶς 15 Δεκεμ-
βρίου 1957.

Διακονώντας τὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ στὴν
Ἱερὰ Μητρόπολη Σερβίων καὶ Κοζάνης
ἐπὶ σαράντα συναπτὰ ἔτη, τοποθετεῖ ὡς
πρῶτο ἔργο του τὸν ἁγιασμὸ τῶν
πιστῶν, ποὺ ἐπιτυγχάνεται μὲ τὰ μυ-
στήρια καὶ κυρίως τὴ Θεία Εὐχαριστία.
Στὴ δεύτερη θέση ἔρχεται τὸ κήρυγμα
ποὺ εἶναι πλούσιο, θεολογικό, ὀρθόδοξο,
πατερικό. Ἑρμηνεύει καὶ ἀναπτύσσει
τὴν ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου. Καὶ μόνο
τὸ κηρυκτικὸ ἔργο τοῦ μακαριστοῦ Διο-
νυσίου εἶναι θεολογικὲς πραγματεῖες. Τὰ
πάντα γράφονται πρὸς οἰκοδομὴ τοῦ
Σώματος τοῦ Χριστοῦ. Δημοσίευσε πλη-
θώρα ἄρθρων, μελετῶν καὶ κηρυγμάτων.
Οἱ μελέτες του ἀναφέρονται κυρίως σὲ
ἐκκλησιαστικὰ θέματα καὶ στὴν ἐκκλη-
σιαστικὴ μουσική. Τὸ 1990 ἀνακηρύχθηκε
ἐπίτιμος Διδάκτορας τῆς Θεολογικῆς
Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.

Ὁ ἀοίδιμος Ἱεράρχης κοιμήθηκε τὴν
7η Δεκεμβρίου 1997, ἡμέρα Κυριακή.

††  Ἐπίσκοπος, Διονύσιος Λ. Ψαριανός
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Τ
ὸ ἀπόσπασμα αὐτὸ ἀπὸ τὸ δωδέκατο ποίημα
τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου μὲ τίτλο
«Εἰς ἑαυτὸν καὶ περὶ ἐπισκόπων»:

«Ἕνα ἄς εἶναι τὸ ἔργο τοῦ ἱερέα καὶ μοναδι-
κό, νὰ καθαίρει τὶς ψυχὲς μὲ τὸ βίο καὶ τὸ λόγο του,
νὰ ὁδηγεῖ πρὸς τὰ ἄνω μὲ θεϊκὲς ἀνυψώσεις, γα-
λήνιος, ὑψηλόχαστος, ποὺ νὰ δέχεται μόνο τὶς ἀπο-
τυπώσεις ἀπὸ τοὺς θείους, ἀκηλίδωτους φωτισμούς,
σὰν ἕνας καθρέφτης ποὺ μέσα του δέχεται μορφές·
καὶ νὰ στέλνει προσφορὲς ἁγνὲς γιὰ χάρη τῶν παι-
διῶν, ὥσπου νὰ κάνει προσφορὰ αὐτοὺς τοὺς ἴδι-
ους», τὸ ἀπόσπασμα αὐτὸ ταιριάζει ἁπόλυτα στὸ
λειτουργὸ τοῦ Ὑψίστου Μητροπολίτη Σερβίων καὶ
Κοζάνης κυρὸ Διονύσιο Ψαριανό. 

Ἄν καὶ πολὺ μικρός, κυρίως δὲ πολὺ λίγος ἐγὼ,
ὄχι γιὰ νὰ γράψω καὶ νὰ μιλήσω γιὰ τὸν ἀοίδιμο
Ἱεράρχη, ἀλλὰ ἀκόμη καὶ γιὰ νὰ παρουσιάσω μία
ἐκδήλωση πρὸς τιμήν του, τολμῶ σήμερα νὰ σταθῶ
ἐνώπιόν σας καὶ νὰ τὸ πράξω.

Ἤμουν μικρὸ παιδὶ ὅταν ὁ Διονύσιος ἐπισκε-
πτόταν τὴν ἱστορικὴ πόλη τῶν Σερβίων καὶ λει-
τουργοῦσε καὶ κήρυττε στοὺς δύο ναούς της.  Ἦταν
γιὰ μένα καὶ γιὰ ἄλλα παιδιὰ τῆς ἠλικίας μου τὸ
γεγονός. Θὰ λειτουργοῦσε στὴν πόλη μας ὁ ἐπί-
σκοπός μας· καὶ σταματῶ στὸ «ἐπίσκοπος» διό-
τι σ� ἐκείνη τὴν ἡλικία δὲν εἴχαμε κατανοήσει ἀκό-
μη τὴ θέση τοῦ ἐπισκόπου ὡς πατέρα ἀνάμεσά μας.

Θυμᾶμαι τὸν ἐπίσκοπο Διονύσιο ἁπλό, λιτό, σο-
βαρό, ἀρχοντικό, προβληματισμένο, ὀλιγόλογο, σκε-
πτικό, γαλήνιο· ὅλα αὐτὰ μὲ ἐντυπωσίαζαν.  Ἐκεῖνο
ὅμως ποὺ μοῦ προκαλοῦσε δέος ἦταν ἡ θεία Λει-
τουργία τῆς ὁποίας προήδρευε. Κι ἐκεῖ σεμνός,
χωρὶς περιττὲς κινήσεις, μὲ ἁπλὲς μελωδίες, ἀπαλ-
λαγμένες ἀπὸ φωνητικὲς ἐπιδείξεις καὶ ὑπερβολές. 

Περιμέναμε μὲ ἀνυπομονησία νὰ ἀκούσουμε τὸ
«Ἐν τῷ ναῷ «ἑστῶτες τῆς δόξης σου...», ποὺ τόσο
ὡραῖα ἔψαλλε μετὰ τὸ τέλος τῆς δοξολογίας· τοὺς
στίχους τῶν ἀντιφώνων τῆς Θείας Λειτουργίας, ποὺ
μὲ τόσο νόημα ἀπήγγελλε· τὶς εὐχὲς τῆς μικρῆς
εἰσόδου, τοῦ εὐαγγελίου, τῆς μεγάλης εἰσόδου καὶ
τῆς ἀναφορᾶς· τὸ κοντάκιο τῶν Χριστουγέννων «Ἡ
Παρθένος σήμερον τὸν ὑπερούσιον τίκτει...»· τὸν
εἱρμὸ «Ἀνοίξω τὸ στόμα μου...», ποὺ τόσο χαιρό-
ταν νὰ ψάλλει κατὰ τὴν ἀκολουθία τῶν Χαιρε-
τισμῶν τῆς Παναγίας καὶ ὄχι μόνο, ἀλλὰ καὶ μετά,
κατὰ τὴν ὥρα τῆς συζήτησης καὶ τοῦ κεράσματος·
τὴ δεύτερη στάση τῶν Οἴκων τῆς Θεοτόκου
«Ἤκουσαν οἱ ποιμένες τῶν ἀγγέλων ὑμνούντων τὴν
ἔνσαρκον Χριστοῦ παρουσίαν...», μὲ ἀποκορύφω-
μα τὸ κοντάκιο τοῦ ὄρθρου τῆς Μεγάλης Τρίτης
«Τὶ ραθυμεῖς ἀθλία ψυχή μου...», ποὺ ἀκόμη ἀντη-
χεῖ στ� αὐτιά μου. Τῷ ὄντι σειόταν ὁ ναὸς μὲ τὴν
ἀπαγγελία τοῦ Διονυσίου.

Ὅλες αὐτὲς οἱ ἐμπειρίες μπορεῖ  νὰ ἀκούγον-
ται παιδιάστικες καὶ ἀφελεῖς, ὅμως σημάδεψαν τὴ
ζωὴ πολλῶν ἀνθρώπων καὶ τὸ σπουδαιότερο μᾶς
ἔκαναν νὰ κατανοήσουμε ὅτι ἡ θεία Λειτουργία δὲν
εἶναι ὑπόθεση ἀτομικὴ ἀλλὰ ὑπόθεση ὅλων τῶν συ-
ναγμένων πιστῶν. Αὐτὸ πίστευε ὁ ἀοίδιμος ἱεράρ-
χης, αὐτὸ κήρυττε καὶ αὐτὸ προσπαθοῦσε νὰ πε-
ράσει στὴ συνείδηση τοῦ καθενός μας μὲ τὴν ἀνά-
γνωση τῶν εὐχῶν «εἰς ἐπήκοον» ὅλων καὶ μὲ τὴν
ἁπλὴ ψαλμώδηση τῶν ὕμνων, ὥστε νὰ μᾶς διεγείρει
ὅλους νὰ τὸν ἀκολουθοῦμε καὶ νὰ συμψάλλουμε
ἤ καλύτερα νὰ συλλειτουργοῦμε μαζί του.

Ὁ ἐπίσκοπος Διονύσιος Ψαριανός ἔκανε πρά-
ξη ὅσα μᾶς εἶπε στὴν ἀρχὴ ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ
Θεολόγος. Εἶναι ἄλλωστε γνωστὴ σὲ ὅλους μας ἡ

Εἰσαγωγικὴ ὁμιλία 

τοῦ πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμ. Ἀμβροσίου Σταμπλιάκα

«Ἕν ἔστω τοῦδ᾽ ἔργον ἱερέως, καὶ μόνον, ψυχὰς καθαίρειν ἐν βίῳ τε καὶ λόγῳ,

ἄνω φέροντα  ἐνθέοις κινήμασι, γαληνόν, ὑψίνουν τε, τὰς θείας μόνας

ἀκηλιδώτους ἐμφάσεις τυπούμενον, ὥσπερ κάτοπτρον ἔνδοθεν μορφούμενον·

ἁγνάς τε πέμπειν προσφορὰς ὑπὲρ τέκνων, ἕως ἄν αὐτοὺς προσφορὰν καταρτίσῃ».

(Γρηγορίου Θεολόγου, Ἔργα, Τόμ. 10, σ. 214, ΕΠΕ)

Σεβασμιώτατοι, σεβαστοὶ Πατέρες, κ.κ. Βουλευτές, Στρατηγέ, κ. Νομάρχα, κ.κ. Δήμαρχοι,
κ.κ. Πρόεδροι τοῦ Πανεπιστημίου καὶ τοῦ Τ.Ε.Ι. Δυτικῆς Μακεδονίας, κ.κ. Καθηγητές, κυρίες καὶ κύριοι,
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ἀγάπη καὶ ὁ σεβασμός του πρὸς τὸν ἅγιο Γρηγόριο
καὶ τὰ κείμενά του. Μοναδικό του μέλημα ἦταν
ἡ κάθαρση καὶ ὁ ἁγιασμὸς τῶν πιστῶν. Πάσχιζε
γι� αὐτὸ καθημερινὰ τόσο μὲ τὴν ἁπλότητα τοῦ
βίου του ὅσο καὶ  μὲ τὴν καθαρότητα τοῦ λόγου
του, ὁ ὁποῖος ἦταν πάντοτε ἁγιογραφικὸς καὶ πα-
τερικὸς καὶ ποτὲ ἐθνικὸς ἤ πολιτικός. Ὄντως μᾶς
ἀνύψωνε «πρὸς τὰ ἄνω» κάθε φορὰ ποὺ λει-
τουργοῦσε καὶ κήρυττε καὶ ὄχι μόνο, ἀλλὰ καὶ κάθε
ποὺ συναναστρεφόμασταν μαζί του καὶ ἀκούγα-
με τὰ σοφὰ λόγια του. Κύριο καὶ πρωταρχικὸ ἔργο
του ἦταν ἡ τέλεση τῆς θείας Εὐχαριστίας, ὥστε
ὅλοι νὰ γίνουμε σῶμα Χριστοῦ.  Ἔλεγε χαρα-
κτηριστικὰ πὼς φιλανθρωπία καὶ κτίρια μπορεῖ
νὰ κάνει ὁ καθένας· αὐτὸ ὅμως ποὺ μόνο ὁ παπᾶς
μπορεῖ νὰ προσφέρει στοὺς ἀνθρώπους καὶ κανεὶς
ἄλλος εἶναι ἡ θεία Λειτουργία. Γνώριζε μάλιστα
πολὺ καλὰ πὼς ἡ ὁποιαδήποτε δραστηριότητά του
μετὰ τὴν τέλεση τῆς θείας Εὐχαριστίας δὲν ἦταν
ἁπλὴ διοίκηση ἀλλὰ προέκταση τῆς χάρης καὶ
τῆς εὐλογίας τῆς θείας Εὐχαριστίας.

Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη Σερβίων καὶ Κοζάνης, διὰ
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου της κ. Παύλου
στέκεται μὲ πολὺ σεβασμὸ ἐνώπιον τοῦ μακαριστοῦ
Διονυσίου σήμερα, δέκα χρόνια μετὰ τὴν κοίμησή
του. Βλέπει τὸν ἀοίδιμο ἱεράρχη της στὰ ἔργα ποὺ
ἄφησε: στὴ σωστὴ τέλεση τῆς θείας Λειτουργίας,
τὴν ὁποία ἐκεῖνος καθιέρωσε μὲ τὸ παράδειγμά του
καὶ ποὺ τόσο ἀνάγκη ἔχουμε σήμερα· στὰ ἐμπνευ-
σμένα καὶ σοφὰ κείμενά του, τὰ ὁποῖα μποροῦν
νὰ συγκαταλεχθοῦν στὰ κείμενα τῶν μεγάλων πα-
τέρων τῆς  Ἐκκλησίας μας, στὰ μνημεῖα τοῦ πο-
λιτισμοῦ μας· καὶ τέλος στὴ συνείδηση τοῦ λαοῦ
αὐτῆς τῆς ἱστορικῆς Μητρόπολης, ὁ ὁποῖος, ἄν
μὴ τὶ ἄλλο, γνωρίζει τὴν ἔννοια τῆς Ἐκκλησίας ὡς
σώματος Χριστοῦ, καθὼς καὶ τὴ σημασία καὶ τὴ
θέση τοῦ ἐπισκόπου ὡς πατέρα.

Γιὰ ὅλους αὐτοὺς τοὺς λόγους καὶ μὲ τὴν
εὐκαιρία τῆς συμπλήρωσης δέκα ἐτῶν ἀπὸ τὴν κοί-
μησή του, ἡ τοπικὴ  Ἐκκλησία ἀποφάσισε τὸ ἡμε-
ρολόγιο τοῦ 2008 νὰ εἶναι ἀφιερωμένο στὸ μακα-
ριστὸ ἐπίσκοπό της Διονύσιο Ψαριανό. Τὸ ἡμε-
ρολόγιο αὐτὸ, σεμνό, σοβαρό καὶ λιτό, ὅπως ἁρμό-
ζει στὸν ἀοίδιμο Ἱεράρχη, ἐκδόθηκε μὲ τὴν εὐγενικὴ
χορηγία τῆς Νομαρχιακῆς Αὐτοδιοίκησης Κοζά-
νης, τὴν ὁποία εὐχαριστοῦμε θερμότατα στὸ πρό-
σωπο τοῦ Νομάρχη κ. Γιώργου Δακῆ. Ἐκδόθηκε
σὲ 20.000 ἀντίτυπα, τὰ ὁποῖα ἔχουν ἐξαντληθεῖ. 

Περιλαμβάνει πρόλογο τοῦ Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου κ. Παύλου, χαιρετισμὸ τοῦ Νο-
μάρχη Κοζάνης κ. Γιώργου Δακῆ, κείμενο γιὰ τὴ
ζωὴ καὶ τὸ ἔργο τοῦ μακαριστοῦ Διονυσίου καὶ μία

ἀπὸ τὶς ὡραιότερες ὁμιλίες του, τὴ γνωστὴ σὲ
ὅλους μας μὲ τίτλο «Πατροπαράδοτον σέβας»,
ποὺ ἐκφώνησε τὴν Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας τοῦ
1988, στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ Ἀθηνῶν. Δίπλα στὸ ἑορ-
τολόγιο κάθε μήνα ὑπάρχει  μικρὸ κείμενο ποὺ
ἀναφέρεται στὴ σπουδαιότερη γιορτὴ τοῦ μήνα καὶ
ἀποτελεῖ τμήμα ὁμιλίας ποὺ ἐκφωνήθηκε ἀπὸ τὸν
ἴδιο σὲ κάποιο ναὸ τῆς Μητρόπολης. Τὸ ἡμερο-
λόγιο κοσμοῦν φωτογραφίες ἀπὸ τὴν ἐκκλησια-
στικὴ δραστηριότητά του, εἴτε ὡς ἐπισκόπου
Ρωγῶν εἴτε ὡς Μητροπολίτου Σερβίων καὶ Κοζά-
νης. Στὸ τέλος ὑπάρχουν τὰ σχετικὰ μὲ τὴ Διοί-
κηση τῆς Μητρόπολης.

Τὰ κείμενα ποὺ σχετίζονται μὲ τὸν ἀοίδιμο
ἱεράρχη καθὼς καὶ  τὶς φωτογραφίες ἐπιμελήθη-
καν ὁ Αιδεσιμολογιώτατος πρωτοπρεσβύτερος
Δημήτριος Χαρισίου, Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος Κο-
ζάνης καὶ ἱερατικῶς προϊστάμενος τοῦ Καθεδρι-
κοῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Κοζάνης καὶ ὁ θεολό-
γος κ.Μιχάλης Κρανιώτης. Τὴ συνολικὴ εὐθύνη
τῆς ἔκδοσης εἶχε ὁ κ.Ζήσης Μπέλλος, θεολόγος καὶ
ὑπάλληλος τῆς Ἱερᾶς  Μητροπόλεώς μας.

Θέλουμε νὰ πιστεύουμε πὼς τὸ ἡμερολόγιο
αὐτὸ καταφέρνει μέσα στὶς λίγες καὶ σεμνὲς σε-
λίδες του νὰ παρουσιάσει τὸ μεγαλεῖο τῆς προ-
σωπικότητας τοῦ Διονυσίου Ψαριανοῦ· προσωπι-
κότητας ποὺ ἔφτασε σ� αὐτὸ τὸ ὕψος ἐξαιτίας ἑνὸς
καὶ μόνου λόγου· γιατὶ κατανόησε πὼς δὲν εἶναι
τίποτε ἄλλο παρὰ λειτουργὸς τῆς Ἐκκλησίας. 

Ἄς μοῦ ἐπιτραπεῖ νὰ κλείσω τὴ σύντομη
αὐτὴ παρουσίαση παραλληλίζοντας τὸν ἀοίδιμο
ἱεράρχη μὲ τὸν ἅγιο Γρηγόριο, ὅταν τὸ 1985 ἔγρα-
φε στὸ «Ὑπόμνημα περὶ τῆς θείας λατρείας πρὸς
τοὺς Σεβασμιωτάτους Ἀρχιερεῖς τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Ἑλλάδος»: «Ὅλα δείχνουν ὅτι ἔρχονται δύ-
σκολες ἡμέρες γιὰ τὴν Ἐκκλησία. Χωρὶς αὐτὸ νὰ
ἀποτελεῖ κινδυνολογία, πρέπει νὰ δεχθοῦμε πὼς
εἶναι σκληρὴ ἡ πραγματικότητα. Καὶ δὲν φοβού-
μαστε βέβαια πὼς θὰ χαθεῖ ἡ  Ἐκκλησία, ἀλλὰ θὰ
δοκιμασθοῦν οἱ χριστιανοὶ καὶ φυσικὰ πρῶτοι οἱ
ποιμένες. Καὶ πρέπει νὰ παραδεχθοῦμε πὼς δὲν
εἴμαστε ἕτοιμοι. Δὲν μπορέσαμε νὰ τοποθετηθοῦμε
ὀρθὰ μέσα στὴν πολιτικὴ καὶ κοινωνικὴ πραγ-
ματικότητα τοῦ καιροῦ μας. Ἐξακολουθοῦμε νὰ
ἔχουμε τὶς ἀντιλήψεις παλαιότερων καιρῶν καὶ φι-
λοτιμούμεθα νὰ εἴμαστε ὅλα τὰ ἄλλα, ἐκτὸς ἀπὸ
ἱερεῖς καὶ λειτουργοὶ τῆς Ἐκκλησίας. Καὶ ὅμως ἡ
Ἐκκλησία πάντα, καὶ περισσότερο στοὺς δύσκολους
καιροὺς, δὲν στέκει παρὰ ὡς κοινωνία λατρείας.
Οὔτε τὸ κήρυγμα, σὰν ἁπλὴ διδασκαλία, οὔτε ἡ
κοινωνικὴ δραστηριότητα κρατοῦν τὴν Ἐκκλησία,
ὅσο ἡ θεία λατρεία».
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Σεβασμιώτατε καὶ ἀγαπητὲ ἐν Χριστῷ
Ἀδελφέ,

ἡ κατὰ πάντα ἐπαινετὴ πρωτοβουλία Σας
νὰ τιμήσει ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Σερβίων καὶ Κο-
ζάνης τὴν δεκάτην ἐπέτειον τῆς κοιμήσεως τοῦ
μακαριστοῦ προκατόχου Σας κυροῦ Διονυσί-
ου μὲ εἰδικὰς Ἐκδηλώσεις μὲ συνεκίνησε βα-
θύτατα, λόγω τοῦ μακροχρονίου προσωπικοῦ
δεσμοῦ μου μὲ τὸν ἀείμνηστον Ποιμενάρχην τῆς
γενετείρας μου. Ἀνειλλημμέναι ὑποχρεώσεις μὲ
ἐμποδίζουν νὰ παραβρεθῶ εἰς τὰ τιμητικὰς
αὐτὰς Ἐκδηλώσεις διὰ τὸν ἀοίδιμον Ἱεράρχην,
παρὼν ὅμως νοερῶς αἰσθάνομαι τὸ χρέος νὰ
ἀναφερθῶ μὲ ὀλίγας ἔστω λέξεις εἰς τὴν με-
γάλην αὐτὴν μορφὴν τῆς Ἐκκλησίας καὶ τὴν
προσφοράν της.

Ὁ Μητροπολίτης Διονύσιος δὲν ὑπῆρξε μό-
νον καλὸς Ποιμὴν τῆς ἱστορικῆς Μητροπόλε-
ως Σερβίων καὶ Κοζάνης, ὁ ὁποῖος ἐπὶ τεσσα-
ράκοντα ἔτη ἐποίμανε τὸν λαὸν τῆς Ἐπαρχίας
του μὲ σύνεσιν καὶ σοφίαν. Ἡ παρουσία του εἰς
τὴν καθ� ὅλην ἐκκλησιαστικὴν ζωὴν ἔθεσεν ἀνε-
ξίτηλα τὴν σφραγίδαν της εἰς τὴν ἱστορίαν τῆς
Ἐκκλησίας κατὰ τὸν 20ὀ αἰώνα. Κατεξοχὴν πα-
ραδοσιακὸς Ἱεράρχης ἐπίστευε καὶ διεκήρυττε
ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία δὲν εἶναι κατ� οὐσίαν παρὰ
ἁγιασμὸς καὶ ἄσκησις καὶ ὅτι τὸ κύριον ἔργον
τῆς Ἐκκλησίας δὲν συνίσταται εἰς τὴν κοινω-
νικὴν δράσιν της οὔτε εἰς τὸν ἀτομικὸν εὐσε-
βισμόν, ἀλλὰ εἰς τὴν λατρείαν καὶ μάλιστα εἰς
τὴν θείαν Εὐχαριστίαν. Τὸ ἐπίγραμμα «πές μου
πῶς λατρεύεις, νὰ σοῦ πῶ πῶς πιστεύεις» προ-
έρχεται ἀπὸ τὰ λόγια του καὶ ἐκφράζει τὸν τρό-
πον τῆς σκέψεώς του. Ἡ Ὀρθοδοξία, διὰ τὸν ἀεί-
μνηστον Ἱεράρχην, δὲν εἶναι ἰδεολογία, ἀλλὰ

Ἐκκλησία, δηλαδὴ σύναξις εὐχαριστιακὴ περὶ
τὸν ἐπίσκοπόν της. Διὰ τὸν λόγον αὐτὸν ὁ τρό-
πος τελέσεως τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν ὑπῆρξε
πρωταρχικὸν μέλημά του. Ἀλλ�ὁ παραδο-
σιακὸς αὐτὸς Ἱεράρχης διέθετε συγχρόνως
πολύπλευρον παιδείαν, βαθεῖαν γνωριμίαν μὲ
τὰ γράμματα, τὴν μουσικὴν καὶ τὸν σύγχρο-
νον στοχασμόν. Ἀφήνει ὀπίσω του πλούσιον
συγγραφικὸν ἔργον θεολογικοῦ καὶ ποιμαντι-
κοῦ περιεχομένου, ὅπως μαρτυροῦν οἱ τόμοι τῶν
κηρυγμάτων καὶ τῶν ὁμιλιῶν του μὲ παρεμ-
βάσεις εἰς τὰ σύγχρονα προβλήματα τῆς
ἐποχῆς μας. Γνώστης ὅσον ὀλίγοι τῆς ἑλλη-
νικῆς γλώσσης ἐκαλλιέργησε μὲ ἐπιμονὴν τὴν
φιλολογικὴν ἀκρίβειαν ὡς ἀπαραίτητον στοι-
χεῖον τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ὕφους. Ὁ ἀείμνηστος
Μητροπολίτης Διονύσιος διήνυσε τὸν βίον του
ἱεροπρεπῶς καὶ διηκόνησε τὴν Ἐκκλησίαν
μετὰ αἰδοῦς καὶ εὐλαβείας, ἀρνούμενος τὴν τύρ-
βην καὶ τὸν θόρυβον τῆς διατυμπανιζομένης δη-
μοσιότητος. Στὸ πρόσωπόν του συνηντῶντο αἱ
ἀρεταὶ τῆς συνέσεως, τῆς σοφίας, τῆς παιδεί-
ας καὶ λογιότητος, τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ φρο-
νήματος καὶ ἤθους. Ἡ ἱστορικὴ Ἱερὰ Μητρό-
πολις Σερβίων καὶ Κοζάνης, ἡ ὁποία ἐγνώρι-
σε κατὰ τὸ παρελθὸν διαπρεπεῖς ποιμενάρχας,
ὑπῆρξεν ὄντως εὐτυχὴς   νὰ ἔχει ἐπὶ μακρὸν
χρονικὸν διάστημα ὡς πατέρα καὶ ἐπίσκοπόν
της  ἕναν  ἱεράρχη τοῦ πνευματικοῦ διαμε-
τρήματος τοῦ Διονυσίου τοῦ Ψαριανοῦ.

Ἄς εἶναι ἡ μνήμη του αἰωνία καὶ ἄς σκε-
πάζει ἡ ευχή καὶ ἡ εὐλογία του τὴν τοπικὴν
Ἐκκλησίαν, τὴν ὁποίαν μὲ τόσην ἀφοσίωσιν
ἐποίμανε.

Μήνυμα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου

Περγάμου κ. Ἰωάννου

Ὁ Μητροπολίτης Περγάμου 
Ἀθῆναι 7-12-2007 
Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Σερβίων καὶ Κοζάνης κ. Παῦλον, εἰς Κοζάνην

Μετὰ πολλῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης καὶ τιμῆς
Ὁ Περγάμου Ἰωάννης
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Α
ἰσθάνομαι καί πάλι βαρεία τήν
εὐθύνη ποῦ ἀνέλαβα νά παρου-
σιάσω μέ αὐτό τό κείμενο τήν

προσωπικότητα καί τό πολυσχιδές ἔργο τοῦ
μακαριστοῦ Μητροπολίτου Σερβίων καί
Κοζάνης κυροῦ Διονυσίου Ψαριανοῦ. Ἡ
χρονική καί ποσοτική ἔκταση αὐτοῦ, ἡ πα-
τερική ποιότητά του καί ἡ πρός τά ἄνω καί
πρός τά ἐσώτερα τῆς πίστεως μεθοδική ἀνέ-
λιξή του εἶναι τά στοιχεῖα ποῦ μέ τρομάζουν,
γιά τό ἐάν δηλαδή θά κατορθώσω νά δώσω
στόν ἀναγνώστη καί στή θεολογική Γραμ-
ματεία τήν εἰκόνα, τήν ὁποία αὐτό τό πο-
λυσχιδές καί ἐπίμοχθο ἔργο ἐπάξια δι-
καιοῦται. Πρόκειται γιά ἕνα ἔργο ἐκκλη-
σιαστικῆς πνοῆς καί ἐμπνεύσεως, γιά ἕνα
ἔργο ζωῆς καί συνέπειας, γιά ἕνα ἔργο εὐαγ-
γελικῆς ἀφετηρίας καί ὀρθοδόξου δια-
δρομῆς, γιά ἕνα ἔργο ποῦ χαράσσει καί κα-
τασκευάζει τόν δρόμο ἀπό τήν στρατευόμε-
νη πρός τήν θριαμβεύουσα Ἐκκλησία. Τόν
πυρήνα τῆς σκέψεως, τῆς ἀγωνίας καί τῆς
ἐκφράσεως τοῦ Κοζάνης Διονυσίου, ὡς
ποιμένος τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, δια-
κατέχει ἕνας στόχος καί ἕνας σκοπός· πῶς
τό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας, τῆς ἐνορίας ἤ
τῆς ἐπισκοπῆς θά συνειδητοποιήση τήν
θέση τοῦ ἐντός αὐτῆς καί πῶς θά χειραγω-
γηθῆ γιά νά φθάση στή χαρά τῆς ἐν
Χριστῷ ζωῆς καί στή νοσταλγία τῆς ἐν
οὐρανοῖς βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Στή διαδρο-
μή αὐτή, τῆς διδακτικῆς καί ποιμαντικῆς μέ-
ριμνας, ὁ Κοζάνης Διονύσιος τείνει νά βε-
βαιώση ἀπόλυτα τόν θεωρό τοῦ ἔργου του,
ὅτι «πάντα ἡγεῖται σκύβαλα εἶναι» προ-
κειμένου νά συμβάλη στήν ἐπίτευξη τοῦ
ἔργου τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ ἀποβολή τῶν
στοιχείων καί τῶν μεθόδων τοῦ κόσμου ἀπό

ἕνα τέτοιο ἀγώνισμα εἶναι προφανής, γε-
γονός ποὺ ἀφήνει νά φανῆ, μέ ἀνεπιτήδευ-
τη γνησιότητα, ἡ ἐναπόθεση τῆς ἀνθοφορίας
καί τῆς καρποφορίας αὐτοῦ στήν εὐλογία
καί στή Χάρη τοῦ Θεοῦ. Ὁ Κοζάνης Διο-
νύσιος διετέλεσε «παιδιόθεν καί μέχρι τοῦ τέ-
λους» βαπτιζόμενος στήν κολυμβήθρα τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας, γι’ αὐτό καί
διαρκῶς ἀντλοῦσε καί προσέφερε στό ποί-
μνιό του καί στόν εὐρύτερο κύκλο τῶν μα-
θητῶν του νάματα ἐκκλησιαστικά, ἀληθινή
ἐαρινή δρόσο πνευματικῆς ἀναψυχῆς καί
στερεῆς ἐσωτερικῆς οἰκοδομῆς. Ξεκινώντας
ἀπό τήν ἁπλή ἀναστροφή του μέ κληρικούς
καί θεολόγους, καί φθάνοντας μέχρι τό ἐπί-
σημο βῆμα γιά μία ὁμιλία, ὁ ἐπίσκοπος
αὐτός τῆς Ἐκκλησίας ἀπεκάλυπτε τά στα-
θερά ἰδιώματα τῆς προσωπικότητάς του,
ποὺ εἶναι ὁ πλοῦτος τῆς πατερικῆς γνώσε-
ως, οἱ λογικές εὐαισθησίες τῆς ποιμαινούσης
τόν λαό τοῦ Θεοῦ καρδιᾶς του, τό βαθύτα-
τα λειτουργικό βίωμά του, ἡ ἀγωνία του γιά
τήν πορεία τῆς Ἐκκλησίας, καί ἡ ἀγάπη του
γιά τούς ἀνθρώπους πού ὑπηρετοῦν τό κή-
ρυγμα καί τά θεολογικά γράμματα. Σέ κάθε
στιγμή, σέ ὅποια ἀναστροφή, ὁ Κοζάνης
ἐσκέπτετο ἐκκλησιαστικά, ὡμιλοῦσε πατε-
ρικά, ἐδίδασκε εὐαγγελικά, χειραγωγοῦσε λα-
τρευτικά, καλλιεργοῦσε ποιμαντικά. Ἡ ἐπι-
θυμία του νά διδάξη καί νά φανερώση τίς
ἀλήθειες πού ὁ ἴδιος ἐβίωσε στό σπουδα-
στήριό του καί πρό πάντων στήν ἐκκλη-
σιαστική διακονία του, τόν ἔκανε περισσότερο
νά ὁμιλῆ καί ὀλιγώτερο νά διαλέγεται. Ἠρέ-
σκετο καί ἐγνώριζε νά τιμᾶ τόν ἱεροκήρυκα
ἀπό τοῦ ἄμβωνος ἤ τόν ὁμιλητή ἀπό τοῦ βή-
ματος. Ἐκτιμοῦσε τόν πνευματικό κόπο
καί τήν εὐθύνη τῆς συγγραφῆς, καί ἔτσι ἐχαί-

Ὁμιλία τοῦ Παναγιωτάτου

Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου

Α) Ὁ Σερβίων καὶ Κοζάνης  κυρός Διονύσιος Λ. Ψαριανός
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ρετο καί ἐσέβετο κάθε πραγματεία καί κάθε
βιβλίο. Γιά ὅσους τόν ἐγνώρισαν ἀπό κον-
τά, ὁ Κοζάνης Διονύσιος ἦτο λειτουργός καί
διδάσκαλος τῆς Ἐκκλησίας, μέ ὅση εὐρύτητα
μποροῦμε νά δώσωμε σέ αὐτές τίς ἔννοιες.
Καί βεβαίως στά τριάντα ὀκτώ χρόνια τῆς
ἀρχιερατείας του, δέν παρέμεινε ὁ ἁπλοῦς
θεωρητικός διδάσκαλος τῆς Ἐκκλησίας.
Τό ποιμαντικό ἔργο του διέθετε ἐντυπωσια-
κές πτυχές τῆς ἔμπρακτης ἀγάπης, μέ τήν
διοργανωμένη φιλανθρωπία, μέ τά ἐκκλη-
σιαστικά ἱδρύματα γιά τά προβλήματα ζωῆς
τῶν πιστῶν. Στό τρίπτυχο τοῦ ἔργου τῆς
Ἐκκλησίας, δηλαδή στόν τομέα τῆς θείας
λατρείας, στή διακονία τοῦ κηρύγματος καί
στήν ἄσκηση τῆς ἀγάπης, ὁ Μητροπολίτης
Σερβίων καί Κοζάνης κυρός Διονύσιος Ψα-
ριανός ἔχει ἀποτυπώσει μία πλούσια ἐκκλη-
σιαστική καρποφορία τήν ὁποία ἀξίζει νά
ἀναπτύξωμε. Εἶναι δέ προφανές, γιά νά εἴμε-
θα καί ἀποδεδειγμένως συνεπεῖς μέ τόν τίτ-
λο τοῦ πονήματός μας, ὅτι τό διδακτικό καί
τό ποιμαντικό ἔργο ἑνός ἐπισκόπου εἶναι
ὄντως ἡ θεία λατρεία, τό κήρυγμα τοῦ Λό-
γου καί ἡ ἀγάπη. Ἡ διοίκηση εἶναι ἕνα ἐπί
πλέον σημαντικό κεφάλαιο τῆς ζωῆς μίας
τοπικῆς Ἐκκλησίας.

Τόσο στήν Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν κατά
τά ἔτη 1952-1957 ὡς βοηθός ἐπίσκοπος
Ρωγῶν, ὅσο καί στήν ἱερά Μητρόπολη
Σερβίων καί Κοζάνης ἀπό τό ἔτος 1957 μέ-
χρι καί τό 1997, ὁ μνημονευόμενος σήμερα
Ἱεράρχης, ἤσκησε τήν ἐκκλησιαστική διοί-
κηση κατά τρόπο ὑποδειγματικό. Ἡ μεγά-
λη ἡλικία τοῦ ἀοίδιμου Ἀρχιεπισκόπου
Ἀθηνῶν κυροῦ Σπυρίδωνος καί ἡ τεράστια
τότε ἔκταση τῆς πνευματικῆς δικαιοδοσίας
τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, τήν ὁποία σήμερα κα-
λύπτουν ποιμαντικῶς πέντε ἐπί πλέον ἱεραί
Μητροπόλεις, ἐπέβαλαν στό Ρωγῶν Διονύ-
σιο νά ἀσκῆ τά καθήκοντά του μέ στιβαρό
χέρι καί αὐστηρό φρόνημα. Ἡ ἄσκηση τῆς
διοικήσεως ὑπ’ αὐτοῦ δέν διωλίσθησε σέ κα-
τάχρηση ἐξουσίας ἤ σέ προσωπικές ἀντι-
παραθέσεις. Εἶναι χαρακτηριστική ἡ πρώι-
μα ἀποτυπωμένη ἄποψή του γιά τήν ἐκκλη-

σιαστική διοίκηση· «...Ἡ Ἐκκλησία εἶναι μία
ὡς πρός τήν διοίκησιν. Εἰς τήν Ἐκκλησίαν
ὑπάρχει μία κανονική καί ἱερά τάξις ποὺ τήν
καθώρισεν ὁ ἱδρυτής της, ὁ Κύριος ἡμῶν
Ἰησοῦς Χριστός. Ὁ καθένας εἰς τήν Ἐκκλη-
σίαν ἔχει τήν θέσιν του, ὅπως εἰς τό πλοῖον...
Εἰς τήν Ἐκκλησίαν ἀπ’ ἀρχῆς ὑπάρχει ἡ τά-
ξις τοῦ Κλήρου καί ἡ τάξις τοῦ Λαοῦ, καί
ἡ καθεμιά ἀπ’ αὐτὰς τάς τάξεις ἔχει τήν θέ-
σιν της καί πρέπει νά ἠξεύρη τό ἔργον της.
Ὅποιος δέν τά δέχεται αὐτά βγαίνει ἔξω ὄχι
μόνον ἀπό τήν ἱεράν τάξιν τῆς Ἐκκλησίας,
ἀλλά καί ἀπό τήν Ἐκκλησίαν· εἶναι σχι-
σματικός, ἄνθρωπος μέ ἐγωισμόν καί μέ ὑπε-
ροψίαν ποὺ δέν ἀναγνωρίζει ἄλλον ἐπάνω
ἀπό τόν ἑαυτόν του καί εἰς ὅλα δέχεται καί
ἀκολουθεῖ μόνον τήν ἰδικήν του γνώμην»
(Οἰκοδομὴ 1959, φύλ. 24, σελ. 4).

Ἡ ἔννοια τῆς Ἐκκλησίας ὡς «σώματος
τοῦ Χριστοῦ» εὑρίσκεται στό κέντρον τῆς
ὀρθοδόξου ἐκκλησιολογίας. Στήν ἔννοια
αὕτη ὁδηγοῦν καί κορυφώνονται καί οἱ δύο
ἄλλες ἀναλυτικότερες ἔννοιες περί τῆς
Ἐκκλησίας ὡς «λαοῦ τοῦ Θεοῦ» καί ὡς
«κοινωνίας τῶν πιστῶν», οἱ στηριζόμενες
στή διδασκαλία τοῦ ἀποστόλου Παύλου,
ὅπως αὕτη ἔχει ἑρμηνευθῆ καί ἀναπτυχθῆ
ἀπό τήν πατερική καί βυζαντινή Θεολογία.
Ἡ ἔννοια καί παράσταση αὐτή τῆς Ἐκκλη-
σίας, θεμελιωμένη στίς ἁγιογραφικές καί πα-
ραδοσιακές μαρτυρίες, ἐκφράζει τήν μυ-
στηριακή καί ἀπρόσιτη οὐσία αὐτῆς, προσ-
διορίζουσα, κατά τό δυνατό, τίς διαστάσεις
τοῦ θαύματος, ἐνώπιον τοῦ ὁποίου εὑρίσκε-
ται, περισσότερο ἀπό κάθε ἄλλον, ὁ λει-
τουργός καί ὁ διδάσκαλος τῆς Ἐκκλησίας.
Ὁ μέγιστος ἐκκλησιολόγος ἀπόστολος
Παῦλος ὁμιλεῖ ρητά περί τοῦ «σώματος τοῦ
Χριστοῦ, ὅ ἔστιν ἡ Ἐκκλησία», καί «αὐτός
ἔστιν ἡ κεφαλή τοῦ σώματος τῆς Ἐκκλη-
σίας» (Κόλ. α‘ 24 � 18). Μέ τήν Παύλειο αὐτή
εἰκόνα ἡ Ἐκκλησία παρίσταται ὡς πνευ-
ματική καί ὑπερφυής, θεανθρωπίνη κοινω-
νία, πού περιλαμβάνει τόν ἅγιο «λαόν τοῦ
Θεοῦ», ὁ ὁποῖος συναποτελεῖ μετά τῶν ἀγγέ-
λων τό μυστικό σῶμα τοῦ Χριστοῦ. Σ’ αὐτό
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τό μυστικό σῶμα τελεσιουργεῖται «ἡ καινή
κατά Χριστόν ζωή ἐν Πνεύματι ἁγίῳ» καί
χορηγεῖται ἡ χάρις καί ἡ σωτηρία καί ἡ θεία
ζωή τῆς Κεφαλῆς σέ ὅλα τά μέλη τοῦ σώ-
ματος (Ἰω. Καρμίρη, Ὀρθόδοξος Ἐκκλη-
σιολογία, σ.128). Κατ’ αὐτό τόν τρόπο, ὅλα
τά μέλη τοῦ σώματος ἑνώνονται μέ τόν Χρι-
στό καί μεταξύ τους εἰς «ἕν σῶμα ἐν
Χριστῷ, τό δέ καθ’ εἷς ἀλλήλων μέλη», καί
εἶναι «εἷς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ» (Τίμ. ιβ’ 5, Α‘
Κορινθ. ι‘ 17) καί ζοῦν «ἐν αὐτῷ», ὁ δέ Χρι-
στός «ζῆ ἐν αὐτοῖς». Ὁ ἅγιος Νικόλαος Κα-
βάσιλας διδά-
σκει, ὅτι οἱ πι-
στοί ἑνούμενοι
μέ τόν Χριστό
διά τοῦ βαπτί-
σματος καί
ζῶντες «ἐν
αὐτῷ», γίνον-
ται «σύσσω-
μοι καί σύ-
ζωοι» Χρι-
στοῦ καί «υἱοί
Θεοῦ», ὥστε
«τήν φύσιν αὐτῶν Θεοῦ τιμῇ τιμηθῆναι... ὡς
ὁμότιμον καί ὁμόθεον τῇ θείᾳ φύσει γεγο-
νέναι» (Ἑρμηνεία τῆς Θείας Λειτουργίας).
Ἔτσι βιώνεται ἀπό τούς πιστούς ἀπό τώρα
ἡ  «καινή κτίσις»  (Γαλ. δ΄ 15).  Ὁ Χριστός,
ἀφοῦ κατήργησε τήν φθορά καί τόν  θάνατο
ἐδημιούργησε «ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ καί δί’
αὐτῆς» τήν καινή κτίση, διδάσκει καί ὁ Μέ-
γας Ἀθανάσιος.

Γι’ αὐτὴ τήν ὀρθόδοξη βασική διδασκα-
λία περί τῆς Ἐκκλησίας, παράλληλα μέ τά
ἄλλα σημαντικότατα κεφάλαια τῆς ἐκκλη-
σιολογίας, ὁ Κοζάνης Διονύσιος ἀγωνίσθη-
κε ἐπί δεκάδες χρόνια, μέ σκοπό νά διδάξη
τόν κλῆρο καί τόν λαό περί τοῦ τί εἶναι ἡ
Ἐκκλησία, ποιός ὁ σκοπός τῆς Ἐκκλησίας. 

Ἡ λιτότητα τοῦ ἐπισκόπου Διονυσίου
ἐφαίνετο στά ἄμφιά του καί στά ἐγκόλπιά
του. Οὐδέποτε ἔδειξε ἀδυναμία ἤ προτίμη-
ση στήν ἀρχιερατική ἀμφίεση. Καθαρά
καί σιδερωμένα ἄμφια, ναί, ἀλλά περί-

λαμπρα καί κεντητά ὄχι. Στή διάθεσή του
αὐτή ὀφείλεται καί τό γεγονός, ὅτι κατά τά
τελευταία εἴκοσι χρόνια τῆς ἀρχιερατείας του
δέν ἐχρησιμοποιοῦσε τήν ἀρχιερατική μίτρα,
παρά μόνο κατά τίς μεγάλες Δεσποτικές
Ἑορτές, τοῦ ἁγίου Νικολάου καί στήν ὀνο-
μαστική ἑορτή του. Ἐγνώριζε νά διαπιστώ-
νη καί νά ἐκτιμᾶ τήν αἰσθητική ἀξία καί τέ-
χνη τῶν ἀρχιερατικῶν ἀμφίων, ἀλλά δέν τά
ἤθελε γιά τόν ἑαυτό του. Ὁ σκοπός μας εἶναι,
ἔλεγε, νά λειτουργοῦμε ἱεροπρεπῶς, νά
εὐλογοῦμε καί νά κοινωνοῦμε τόν λαό.

Ὅλα τά
ἄλλα ἕπον-
ται.

Ὁ μακαρι-
στός Δεσπό-
της μας ἀγα-
ποῦσε τόν
ἄνθρωπο γε-
νικῶς. Εἰδι-
κώτερα ὅμως
ὅσους ἀπέτυ-
χαν ἤ ἐδοκι-
μ ά σ τ η κ α ν

στή ζωή τους. Ὅσο μποροῦσε, ἐφρόντιζε γιά
ὅλους. Δικαιολογημένα ὑπῆρξε φιλοσυγγε-
νής, διότι ὅλοι οἱ συγγενεῖς του τόν ἐσέβον-
το, τόν ὑπελόγιζαν καί τόν ἀγαποῦσαν, καί
βεβαίως ἦσαν ἀριθμητικά πολλοί. Σήμερα
ζοῦν μόνον πέντε ἀπό τά 15 ἀδέλφια του καί
οἱ ἀνεψιοί φθάνουν τούς 50. Σκέπτομαι, ἐπ’
εὐκαιρίᾳ, ὅτι μέ τέτοιες οἰκογένειες ἐπέζησε
ἡ Ἑλλάδα μας, ἡ ὁποία σήμερα κλαίει καί
θρηνεῖ γιά τά παιδιά της ποὺ τά στερεῖται
ἀπό τίς ἀμβλώσεις καί τήν ἠθελημένη ὀλι-
γοτεκνία. -Κάνετε πολλά παιδιά, διαπαιδα-
γωγῆστε τα σωστά κοντά στήν Ἐκκλησία,
γιά νά δῆτε καί σεῖς καί κεῖνα προκοπή, ἔλε-
γε ὁ Γέροντας Διονύσιος.

Μία ξεχωριστή πνευματική χαρά γιά τόν
ἀοίδιμο Μητροπολίτη μας Διονύσιο ἦταν νά
βλέπη ἐπιτυχημένους τούς κληρικούς τούς
ὁποίους ὁ ἴδιος ἐχειροτόνησε. Ἡ ἀγαθή διά-
θεσή του ὑπέρ τῶν ἐπιτυχημένων κληρικῶν,
πρεσβυτέρων (ἐγγάμων ἤ ἀγάμων), ἐπισκό-
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πων καί Μητροπολιτῶν, ἐκδηλωνόταν μέ
τούς καλούς λόγους του γι’ αὐτούς καί μέ
τήν ἀναγνώριση τοῦ ἔργου των. Συνήθης
ἔκφρασή του ἦταν: -Θαυμάζω γι’ αὐτά ποῦ
κάνουν. Εὔχομαι νά εἶναι καλά καί νά ποι-
μαίνουν τόν λαό σωστά. Μία πρόσθετη ἱκα-
νοποίηση γιά τόν Γέροντα Κοζάνης ἦταν
πὼς ἀξιώθηκε νά δῆ δικούς του συνεργάτες
ἱερομόναχους κληρικούς, νά λαμβάνουν, διά
τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ, καί τόν τρίτο τῆς
Ἱερωσύνης βαθμό, δηλαδή τοῦ ἐπισκόπου καί
Μητροπολίτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
Τό γεγονός αὐτό στά πολύ ὥριμα χρόνια του
ἐπληροῦσε τήν καρδιά του ἀπό χαρά καί
εὐγνωμοσύνη πρός τόν Χριστό καί τήν
Ἐκκλησία.

Ὁ  μακαριστός Μητροπολίτης Σερβίων
καί Κοζάνης ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ

ΨΑΡΙΑΝΟΣ, Ἱεράρχης τῆς Ἐκκλησίας
ἄξιος, ὡς χρυσορρόας ποταμός, «ταῖς κα-
λαῖς ἀναβάσεσι, πλημμυρεῖ τά χρυσόρρειθρα
τῆς ἀθανασίας χεύματα καί τροφήν ἀμβρο-
σίας καρποδοτῶν, διά τῆς ὑψηλῆς θεηγο-
ρίας» στίς δικές μας ἡμέρες καί πρός δό-
ξαν Θεοῦ ἐπί πλέον ἀνεδείχθη: πρότυπο ἱερα-
τικῆς αὐτοσυνειδησίας, στέλεχος ὀρθοδόξου
θεολογικῆς καί θύραθεν παιδείας, ψυχή φι-
λότεχνος καί εὐαίσθητος, ποιμήν συνέσεως
καί σωφροσύνης, γεροντική μορφή ταπει-
νώσεως καί ὑπομονῆς, ὑπόδειγμα ἐκκλη-
σιαστικῆς εὐταξίας καί συνοδικῆς πειθαρ-
χίας, τῆς πίστεως ἐμπνευστής καί τῶν
ἔργων τηρητής, τοῦ θείου Λόγου ἱερουργός,
τοῦ ἱεροῦ Θυσιαστηρίου Ἀρχιθύτης καί τῆς
αἰωνίου τοῦ Χριστοῦ Βασιλείας ζητητής.
Αἰωνία αὐτοῦ ἡ μνήμη!

Τ
ί εἴμεθα μέσα στήν Ἐκκλησία οἱ πι-
στοί, πῶς πρέπει νά σκεπτώμεθα καί
πῶς σωζόμεθα μέσα σ’ αὐτήν. Δέν

ἀποτελεῖ ὑπερβολή, ἐάν λεχθῆ, ὅτι ἀπό τῆς
ἀπελευθερώσεως τοῦ Χριστιανικοῦ Γένους
τῶν Ἑλλήνων καί μέχρι σήμερα οὐδείς
ἄλλος ἐκκλησιαστικός ποιμένας ἐδίδαξε
τόσο συστηματικά ὅσο καί ὑπεύθυνα, τόσο
θεολογικά ὅσο καί εὔληπτα, τόσο πειστικά
ὅσο καί ἐπίμονα, τά περί τῆς Ἐκκλησίας τοῦ
Χριστοῦ καί τῶν πιστῶν αὐτῆς, ὅσον ὁ Κο-
ζάνης. Τολμῶ νά σημειώσω ὅτι, ἐνωρίτερα
ἀπό τήν ἀνάπτυξη τῆς ἐκκλησιολογίας ὡς
βασικωτάτου τομέως τῆς ἐπιστημονικῆς θε-
ολογίας, αὐτός πρῶτος ἐδίδαξε, ἐκήρυξε καί
ἔγραψε ἀπευθυνόμενος πρός τόν λαό, μέ θε-
μελιωμένα στήν πίστη ἐκκλησιολογικά δι-
δάγματα. Αὐτός πρῶτος διεκήρυξε τήν
ἀνάγκη τῆς καλλιέργειας γνησίου ἐκκλη-
σιαστικοῦ φρονήματος μέσα στό πλήρωμα
τῆς ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας. Ἄν ἐρευνήσουμε
τά κείμενα τῆς προπολεμικῆς καί τῆς πρώ-

της μεταπολεμικῆς περιόδου, γιά νά ἀνα-
καλύψουμε ποιμαντικό καί διδακτικό λόγο,
ἐμποτισμένο ἀπό τήν πατερική διδασκαλία
περί τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, δέν θά κα-
τορθώσουμε νά βροῦμε αὐτό τό πλούσιο τρα-
πέζι, ποὺ μέ τήν πραγματεία του καί τόν
γραπτό κηρυκτικό λόγο του προσέφερε ὁ Κο-
ζάνης, ἐδῶ καί πενήντα χρόνια. Αὐτός ὁ λό-
γος ὤθησε πολλούς ἀπό μᾶς τούς νεώτερους
νά ἀποσπασθοῦμε ἀπό τήν αἰχμηρότητα τοῦ
ξηροῦ ἐπιστημονικοῦ λόγου, τοῦ ἐπηρεα-
σμένου ἀπό τήν Δύση καί τήν λογικοκρατία
τῆς εὐρωπαϊκῆς σκέψεως. Αὐτός ὁ λόγος, ὁ
γεμάτος ἀπό Ἐκκλησία, ἀπό Παράδοση,
ἀλλά καί ἀπό μουσική, μᾶς ὤθησε νά με-
ταστοῦμε ἀπό τήν ἀριθμημένη καί κατα-
λογογραφημένη ἠθικολογία. Ἔτσι ὥστε,
ἀπό τήν ὑποταγή σέ ἀλλότριους χριστιανι-
κούς τύπους, νά βρεθοῦμε στήν ἀνάσταση
τῆς βιώσεως τοῦ μυστηρίου τῆς Ἐκκλησίας
καί στή θέα τοῦ Οὐρανοῦ, μέσα ἀπό τήν
ἀνώνυμη εὐχαριστιακή σύναξη τῆς Κυ-

Β) Τό διδακτικό καί ποιμαντικό ἔργο τοῦ Σεβ. Μητροπ. Κοζάνης



10

ριακῆς στό ναό τῆς ἐνορίας μας. Δέν πα-
ραθεωροῦμε στό σημεῖο αὐτό τήν συμβολή
μερικῶν διακεκριμένων θεολόγων. Ἀλλ’ ὁ Κο-
ζάνης πρῶτος διεκήρυξε ὑπεύθυνα καί δη-
μόσια· «σκοπός τῆς κάθε Ἱεραποστολικῆς
μας προσπάθειας δέν εἶναι νά πάρωμε
τούς Χριστιανούς ἀπό τήν Ἐκκλησία καί νά
τούς μπάσωμε στήν αἴθουσα. Σκοπός μας
πρέπει νά εἶναι νά πάρωμε τούς Χριστια-
νούς, ἀπό τίς ὁποιεσδήποτε αἴθουσες καί νά
τούς εἰσαγάγωμε στήν Ἐκκλησία».

Τά κείμενα τοῦ Κοζάνης εἶναι μεστά ἀπό
ἐκκλησιολογικά νοήματα. Ὅλα μεταδίδουν
ἤ ἀπηχοῦν τήν ἁγιογραφική διδασκαλία καί
τήν πατερική σκέψη. Στό πρῶτο βάθρο τῆς
διδακτικῆς γραμμῆς του, ἡ πίστη καί ἡ ἑνό-
της τῆς πίστεως. Γράφει· «Ἡ Ἐκκλησία εἶναι
μία ὡς πρός τήν πίστιν. Ὅσοι ἀνήκουν εἰς
τήν Ἐκκλησίαν, ὅσοι εἶναι ζωντανά μέλη τοῦ
σώματος τοῦ Χριστοῦ, πού εἶναι ἡ Ἐκκλη-
σία, δέν ἠμποροῦν ὁ καθένας νά ἔχη ἰδικήν
του πίστιν. Ὅπως εἰς τό ἀνθρώπινον σῶμα
τά διάφορα μέλη, ἄν καί τό καθένα ἔχει ἰδι-
κήν του λειτουργίαν, ὅμως δέν ἐπαναστατοῦν
τό ἕνα ἐναντίον τοῦ ἄλλου καί δέν χωρίζον-
ται,  ἔτσι καί εἰς τό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας·
ὅλα τά μέλη, ὅλοι οἱ πιστοί ἔχουν ἕνα φρό-
νημα, μίαν πίστιν, μίαν κεφαλήν, ἕνα αἷμα,
τό αἷμα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἡ
Ἐκκλησία εἶναι ἡ μεγάλη οἰκογένεια μέσα
στήν ὁποίαν οἱ Χριστιανοί εἶναι ἀδελφοί, μέ
τά ἴδια αἰσθήματα ἀγάπης μεταξύ των, ποὺ
πηγάζουν ἀπό τήν μίαν πίστιν ποὺ ἔχουν
ὅλοι εἰς τόν Ἰησοῦν Χριστόν»(Οἰκοδομή,
1959, φύλλον 24, σ. 2). Γιά τό ἴδιο θέμα σέ
συνδυασμό μέ τήν ἀλήθεια καί μέ τήν δι-
δασκαλία περί τῆς τάξεως στήν Ἐκκλησία,
ὁ Κοζάνης καταγράφει μέ ἁδρές γραμμές
καί καθαρή ὀρθόδοξη σκέψη, ὅτι «ἡ Ἐκκλη-
σία εἶναι στύλος καί ἑδραίωμα τῆς ἀληθεί-
ας. Ἡ Ἐκκλησία μόνον κατέχει καί διδάσκει
τήν ἀλήθειαν, τήν ὀρθήν πίστιν καί τήν
εὐθεῖαν ὁδόν τῆς σωτηρίας, καί μόνον ὅποι-
ος μένει εἰς τήν Ἐκκλησίαν καί ἔρχεται ὡς
ἀπεσταλμένος τῆς Ἐκκλησίας εἶναι καί ἀπό-
στολος τοῦ Χριστοῦ. Οἱ ἄλλοι, ὅπως τούς

λέγει ἡ θεία Γραφή, εἶναι ψευδοπροφῆται καί
ψευδάδελφοι· δέν κηρύττουν τόν Χριστόν,
ἀλλά τόν ἑαυτόν τους, δέν ζητοῦν τό συμ-
φέρον τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά τό ἰδικόν των
συμφέρον. Τέτοιοι ἄνθρωποι ἐδημιούργησαν
ἀπ� ἀρχῆς εἰς τήν Ἐκκλησίαν τά σχίσματα
καί τάς αἱρέσεις καί ἐναντίον αὐτῶν ἐπά-
λαισαν οἱ ἱεροί Πατέρες, οἱ κανονικοί ποι-
μένες τῆς Ἐκκλησίας. Διότι πάντοτε αὐτό
ἐπεκράτησεν ὡς κανὼν εἰς τήν Ἐκκλησίαν,
ὅποιος δηλαδή ἔρχεται εἰς ἀντίθεσιν καί
ἀρνεῖται τήν κανονικήν διοίκησιν τῆς Ἐκκλη-
σίας καί ἔτσι ζημιώνει καί χαλᾶ τήν ἱεράν
τάξιν καί τήν ἁγίαν ἑνότητα τοῦ σώματος
τοῦ Χριστοῦ, αὐτός δέν στέκει καλά ὡς Χρι-
στιανός» (Οἰκοδομή, 1959, φύλλον 24, σ. 5).
Ἡ Ἐκκλησία μᾶς παρέδωκε τήν πίστη·
«Δέν εἶναι ἀμάρτυρος καί ἀνεύθυνος ἡ πί-
στις μας, δέν εἶναι χθεσινή καί ἀδοκίμαστος.
Ἐκείνη πού μᾶς παρέδωκε ὅ,τι πιστεύομεν
καί μᾶς διδάσκει πῶς νά πιστεύομεν εἶναι ἡ
Ἐκκλησία. Ὀφείλομεν νά τό γνωρίζωμεν
καλά καί νά τό ἐκτιμῶμεν δεόντως, ὅτι ἡ
Ἐκκλησία ὑπεύθυνα μᾶς παραδίδει τάς
ἀληθείας τῆς πίστεως, μᾶς ἑρμηνεύει τάς
Γραφὰς καί «ἀπό βρέφους» μᾶς μανθάνει
τά «ἱερά γράμματα». Ἐκεῖνα τά γράμμα-
τα, ποὺ δέν εἶναι γνῶσις τοῦ κόσμου καί σο-
φία ἀνθρώπινη ἀλλά σοφία «ἄνωθεν κα-
τερχόμενη», «ρήματα ζωῆς αἰωνίου», «σω-
τηρία ψυχῶν»... ὀφείλομεν ἀκόμη νά γνω-
ρίζωμεν καί τί εἶναι ἡ Ἐκκλησία, ἐκτός τῶν
ἄλλων καί ὡς πρός τήν ζωήν καί τήν ἱστο-
ρίαν της, τούς ἀγώνας της, τούς διωγμούς
της, τά παθήματά της, τάς νίκας της καί
τούς θριάμβους της» (Οἰκοδομή, φύλλον 6,
σελ. 6). Ἡ διδασκαλία περί τοῦ τί εἶναι
Ἐκκλησία διήκει σέ ὅλα τά γραπτά κείμενα
τοῦ Κοζάνης. Εἶναι ὁ ἀγώνας του καί ἡ
ἀγωνία του νά διδάξη τόν λαό τοῦ Θεοῦ, ὅτι
«σάν θεία καί κραταιά πνευματική δύναμις
εἰς τόν κόσμον ἡ Ἐκκλησία, σάν κιβωτός σω-
τηρίας, ποὺ διασώζει τούς ἀνθρώπους ἀπό
τόν πνευματικόν καί ἠθικόν κατακλυσμόν,
ποὺ συγκρατεῖ τούς λαούς, ὥστε νά μή κα-
ταντήσουν ὄχλοι καί τά πρόσωπα, ὥστε νά
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μή γίνουν ἀριθμοί, σάν τέτοια ἡ Ἐκκλησία,
ποὺ τήν ἵδρυσεν ὁ Χριστός, ποὺ τήν συγ-
κροτεῖ τό Ἅγιον Πνεῦμα, ποὺ τήν ποτίζει τό
αἷμα τῶν μαρτύρων καί τήν σκάπτει ὁ κό-
πος τῶν Ὁσίων καί τῶν Δικαίων, εἶναι  ἡ
ἀκατάλυτος πνευματική δύναμις εἰς τόν κό-
σμον «πύλαι  ἅδου   οὔ  κατισχύσουσιν
αὐτῆς»   (Οἰκοδομή 1962,  φ. 2, σ. 8).

Τό συγγραφικό ἔργο τοῦ Κοζάνης Διο-
νυσίου εἶναι μία ἐκτεταμένη πνευματική πα-
ραγωγή, ἕνας σπάνιος καρπός διδακτικῆς
προσφορᾶς καί ποιμαντικῆς διακονίας,
μία πρότυπη καί πρωτότυπη πορεία τοῦ λει-
τουργοῦ τῆς Ἐκκλησίας, τοῦ ἱερουργοῦ τοῦ
Λόγου τοῦ Θεοῦ καί τοῦ ἀποστόλου τῆς
ἀγάπης. Τό ἔργο αὐτό, ἀκέραια ὀρθόδοξο,
φέρει τήν προσωπική σφραγίδα καί τόν
ἐκκλησιαστικό χαρακτήρα τοῦ δημιουργοῦ
του. Παρουσιάζει μία ἐννοιολογική ἀνέλιξη
καί μία συνεχῶς προϊοῦσα θεολογική σκέψη,
ὅπου ἡ ἔννοια καί ἡ σκέψη, στηριζόμενες
στίς πηγές τῆς Θείας Ἀποκαλύψεως καί ἐπε-
κτεινόμενες στήν πραγματικότητα τῆς
ἐποχῆς τους, ἀποβλέπουν σταθερά στήν ἀνα-
γωγή τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τόν κόσμο στήν
Ἐκκλησία, ἀπό τήν βιοτική μέριμνα στό θυ-
μίαμα τῆς λατρείας, ἀπό τά ἐπίγεια στά
οὐράνια. Ὁ λογισμός τοῦ Κοζάνης εἶναι σί-
γουρος καί σταθερός. Ξεκινάει ἀπό τήν ἀφε-
τηρία τοῦ θεϊκοῦ-ἱεροῦ Λόγου, ντύνεται μέ τόν
μανδύα τῆς Παραδόσεως, ὑποκλίνεται μπρο-
στά στήν αἰώνια Ἐκκλησία, συλλαμβάνει τά
μηνύματα τῶν ἀνθρωπίνων προβλημα-
τισμῶν καί βηματίζει πρός τό αἴσιο τέρμα
μίας ζωῆς γεμάτης καί παραδομένης στά χέ-
ρια τοῦ Θεοῦ. Ὅλα αὐτά τά στοιχεῖα εἶναι
πηγαῖα καί ἀληθινά. Τό λεκτικό περίβλημα
τῆς σκέψεώς του εἶναι δωρικοῦ χαρακτήρα,
μέ ἀποτέλεσμα νά διαθέτη μία ἀμεσότητα
ἐπιρροῆς στόν ἀκροατή ἤ στόν ἀναγνώστη.
Δεξιοτέχνης στόν χειρισμό τοῦ γραπτοῦ λό-
γου ὁ Κοζάνης, γνωρίζει πότε πρέπει νά χρη-
σιμοποιήση ποιητικό ὕφος καί πότε τήν λιτή
διδασκαλία. Ἡ ἐνδιάθετη ποιητική ἱκανότης
του ὑποτάσσεται στή λογική τῶν ἐννοιῶν καί
τῆς ἐπαγωγικῆς μεθόδου, γιά νά ἐπιτευχθῆ

ἄμεσα ὁ στόχος τῆς διδασκαλίας. Ποιητικά
γράφει μόνον ὅταν θέλει καί ὅταν πρέπει. Δέν
δανείζεται εὔκολα ἰδέες ἀπό ἄλλους, ἐνῶ τά
θέματα τῶν συγγραφῶν του εἶναι καί θέματα
τῶν προφορικῶν συζητήσεών του. Ἡ ἀνα-
φορά του στά ἐκκλησιαστικά, θεολογικά καί
ποιμαντικά θέματα εἶναι διαρκής καί ἐνίο-
τε μονότονη στίς ἀναστροφές του. Ὅποιος
γνωρίζει τό φρόνημά του, αἰσθάνεται τήν
ἀνάγκη νά τόν ἀκούει διδασκόμενος. Ὁ Κο-
ζάνης προσδίδει στό γραπτό λόγο του μία
ἀσυνήθιστη ἐννοιολογική πειθαρχία, ἐνῶ
ἐξωτερικά παρέχει τήν εἰκόνα τοῦ μέτρου,
πού ὁ ἴδιος ἐπιβάλλει. Οἱ συγγραφές του μέ
τίς μετρημένες καί ἰσομεγέθεις παραγράφους
καθρεπτίζουν τήν εἰκόνα τῆς τάξεως, τῆς
σειρᾶς καί τῆς ἐπιμελείας καί αὐτῶν ἀκό-
μη τῶν δοκιμίων του. Ὁ Κοζάνης Διονύσιος,
ὁ λειτουργός καί ποιμήν, ὁ συγγραφέας καί
διδάσκαλος, διαθέτει τό πιό ὀργανωμένο θε-
ολογικό σπουδαστήριο καί τήν ἀρτιώτερη βι-
βλιοθήκη γιά μελέτη καί συγγραφή. Εἶμαι
αὐτόπτης μάρτυς τοῦ κόπου καί τοῦ μόχ-
θου του, τῆς ἐπιθυμίας καί τοῦ ἀγώνα του,
νά διαβάση, νά μάθη, νά ἀντιληφθῆ, νά σχο-
λιάση, νά σημειώση, νά γράψη καί νά ἀνα-
κοινώση «ἐπ’ ἐκκλησίας», ὅ,τι ὑπηρετεῖ τόν
κλῆρο καί τόν λαό στήν κατανόηση τοῦ μυ-
στηρίου τῆς Ἐκκλησίας καί στήν οἰκείωση
τῆς δωρεᾶς τῆς ἐν Χριστῷ σωτηρίας.
Ὅπως ἡ συγκρότηση τῆς βιβλιοθήκης του
ἄρχισε ἀπό τά ἁπλᾶ Κυριακοδρόμια γιά νά
φθάση σήμερα σέ ὅ,τι καλύτερο διαθέτει ἡ
θεολογική γραμματεία, ἔτσι καί ἡ συγγρα-
φική-διδακτική παραγωγή του ξεκίνησε
ἀπό ἕνα γραπτό δακτυλογραφημένο κή-
ρυγμα, ποὺ ἔμπαινε στόν πίνακα τῶν Ἀνα-
κοινώσεων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Παύλου
ὁδοῦ Ψαρρῶν τῶν Ἀθηνῶν, γιά νά φθάση
στίς πολυσέλιδες μεθοδικές καί βαθυνού-
στατες ἐκδόσεις τῆς δεκαετίας 1980-1990.
Εἶναι νά χαίρεσαι καί νά θαυμάζης αὐτήν
τήν πορεία. Εὔχυμος καρπός ἐπίμονης δου-
λειᾶς καί ἀπόδειξη τῆς δωρεᾶς τοῦ ἁγίου
Πνεύματος στόν τίμιο ἐργάτη τῆς Ἐκκλη-
σίας.
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Ἅγιε Γέροντα,
θαρρῶ σὲ βλέπω ἀκόμη,
πίσω ἀπ’ τὰ χρυσὰ γυαλιά σου
σκυμμένο πάνω στὰ χαρτιὰ
καὶ στὰ βιβλία σου,
καὶ μὲ τὴν πέννα,
πού ’χε γίνει ἕκτο δάχτυλό σου
νὰ γράφεις τὴν «Οἰκοδομή»
τὸ «Λόγο Παρακλήσεως»,
ν’ ἀφήσεις τὴν ἀρχιερατική σου
«Μαρτυρία».

Ἔφυγες,
ἀπὸ τὰ θαλασσόπληκτα βράχια
τῆς ἀνεμοδαρμένης Ἄνδρου,
μὲ τοὺς ἐφοπλιστές, τοὺς ναυτικοὺς
καὶ τοὺς καπεταναίους
γιὰ νά ’ρθεις στὰ ψηλὰ βουνά μας
καὶ στὰ ἔλατα·
νὰ περπατήσεις, ναυτικὸς ἐσύ,
σὲ ρεπιασμένα Κάστρα
καὶ στ’ ἄγρια κράκουρα
τῆς Δυτικῆς Μακεδονίας· νὰ γνωρίσεις
ἕνα λαὸ Κυρίου ἀλλοιώτικο,
ποὺ τοῦ ’δωκες ὅλη σου τὴν καρδιὰ
καὶ τὴν εὐγένεια τῆς ψυχῆς σου
κι ἐκεῖνος σ’ ἔκανε δικό του καὶ σ’ ἀγκάλιασε
σά νά ’σουν γεννημένος γιὰ τσοπάνος τους
–τόσο σ’ ἀγάπησε!

Ἅγιε Γέροντα,  μοῦ ἀρέσει νὰ σὲ βλέπω,
ὕστερ’ ἀπ’ τὴ θεία Λειτουργία,
ν’ ἀποκρυπτογραφεῖς κτιτορικὲς ἐπιγραφές,
χρονολογίες,
στὴ θαμποφωτισμένη ἐκκλησιὰ
τοῦ Ἅη-Προδρόμου, ἤ σ’ ἄλλα μέρη
καὶ νὰ κρατᾶς πολύτιμο ἡμερολόγιο
μὲς στὰ χαρτιά σου

γιὰ τὴ μεγάλ’ «Οἰκοδομὴ»
ποὺ στὰ μισὰ τοῦ πλοῦ
ἔμεινε, νὰ τὴν συνεχίσουν ἴσως οἱ διάδοχοί
σου. Σὲ ἀντικρύζω στὶς κακοτοπιὲς
τοῦ Ἅη Νικάνορα στὴ Ζάβορδα
ν’ ἀνηφορίζεις μὲ τρανοὺς Δασκάλους,
νὰ τοὺς δείξεις
τὸ σπάνιο τεφαρίκι τὸ παλιὸ χειρόγραφο
μ’ ὁλόκληρο τὸ λεξικὸ τοῦ ἱεροῦ Φωτίου,
ἔχοντας δίπλα σου τὸ Νίκο Δελιαλῆ,
ἀκάματον ἐργάτη τῶν Γραμμάτων,
κι ἄς ἦταν σχεδὸν ἀγράμματος!

Σ’ ἀκούω νὰ συμβουλεύεις
ἤπια τοὺς χριστιανοὺς
καὶ τοὺς ὀλιγογράμματους παπάδες,
σὰν πατέρας, καὶ νὰ τοὺς λὲς
γιὰ τ’ ἁμαρτήματα τῶν ρασοφόρων
καὶ τ’ ἀγνοήματα τῶν χριστιανῶν μας.
Τοὺς διδάσκεις
ἀκόμη, πῶς νὰ κάνουν
(σὲ μιὰ σύναξη στὸ Σιόποτο)
κάρβουνα μὲ τὸν τρόπο τῶν παλιῶν,
νὰ μὴν καπνίζουν
ὅταν θυμιάζουν μὲς στὶς ἐκκλησιές τους,
κι ὄχι μόνο
πῶς νὰ διαβάζουν κατανυκτικὰ ἑσπερινὸ ἤ
ὄρθρο,
καὶ τὶς εὐχὲς τῆς θείας Λειτουργίας, ὅπου
ἔβαζες σὲ ὅλα τὴ σφραγίδα σου,
μὲ τὴν ἁπλότητα, τὴν ποίηση καὶ τὴ λιτὴ
γραμμὴ
τῆς μουσικῆς βαρειᾶς φωνῆς σου.

Οἱ Κοζανίτες θὰ θυμοῦνται πάντα
τὴν πομπὴ ἐκείνη τὴν ἐξαίσια
ἀπ’ τὴν ἀρχοντικὴ Μητρόπολη
στὸν Ἅη Νικόλα στὸ Μεγάλο Ἑσπερινὸ,

Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον

τῷ ποιητῇ Ἐπισκόπῳ Διονυσίῳ Ψαριανῷ

Δέκα ἔτη ἀπὸ τὴν κοίμησή του (1997-2007)
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κάθε Σάββατο μ’ ὅλους τοὺς ἱερεῖς καὶ δια-
κόνους, ὅπου ἡ ἐκκλησιὰ ἦταν σωστὸς
τόπος ὑπερουράνιος
κ’ οἱ κληρικοὶ ντυμένοι στὰ χρυσά τους τ’
ἄμφια πρίγκιπες σὲ καιροὺς Βυζαντινοὺς
καὶ Ἄγγελοι δορυφοροῦντες τὸν Μεγάλο
Ἀρχιερέα
κι ἐμβαθύνοντας
στὰ μυστικὰ νοήματα τῶν ἱερῶν λειτουρ-
γικῶν κειμένων.

Ἀκόμη, σὲ θυμοῦμαι, ἅγιε Γέροντα,
στὶς ἱερὲς στιγμὲς τῶν ἐγκαινίων, λευκοφο-
ρεμένος,
νὰ ψάλλεις «κάλαμον καὶ σπόγγον»,
τὰ φτωχά μου ψαλμικὰ ἐρανίσματα,
ὅπως τὰ ἔφερ’ ἡ στιγμὴ, τότε στὴν Κίμωλο,
στοῦ παπα-Γιάννη τοῦ Ράμφου τὸ ναό·
–καὶ στὸν Ἅη-Γιώργη τῆς Λευκοπηγῆς
νὰ λὲς στὸ Γιάννη τὸ Ζηκόπουλο:
«τὸν ὕμνο τοῦτο,
τὸν πρωτοέψαλε στὴν Κίμωλο,
πρὶν ἀπὸ χρόνια,
ἕνας δικός σας ποιητής,
δικός σας ἄνθρωπος...»

Σὲ βλέπω, ἅγιε Γέροντα,
κάτω ἀπ’ τὶς ἀνθισμένες
πλαγιές, πηγαίνοντας πρὸς τὸ Ἀηδονοχώρι,
καθὼς καὶ πῶς ἀγνάντευες ἀπ’ τὸν Πεντά-
λοφο τὰ ἔλατα στὰ κορφοβούνια, τὶς ὀξιές,
τὶς καστανιὲς καὶ τὰ πλατάνια,
στὶς γύρω ρεματιὲς. Τὸ βλέμμα σου ἀγκά-
λιαζε θαυμαστικὰ κι ἀχόρταγα τὴν Κτίση
τοῦ Θεοῦ, ἀέναη ἀγάπη κι εὐλογία,
λειτουργία στὸ Λαὸ Κυρίου!
Κι ὅλα νὰ ψάλλουν ὕμνους, ὅπως τότε,
ὅταν βάφτιζες στὰ ρεῖθρα
τοῦ Ἀλιάκμονα τὸ Βασιλάκη,
ποὺ ἔκλαιγε καθὼς εἶχες ἀργήσει
ἀπὸ τὴ λειτουργία τῆς Μονῆς Ζδανίου
καὶ πεινοῦσε, κι ἔλεγες:
«μὲ τὸ κλάμα τοῦ νεοφωτίστου ἐναρμονί-
ζονται τὰ κύματα τοῦ ποταμοῦ,

καὶ τῶν ἐρωδιῶν τὰ μινυρίσματα,
κρατώντας ἴσο τὴν Ἀκολουθία
τοῦ Βαπτίσματος...!»

Σαράντα τόσα χρόνια, Γέροντα,
τσοπάνος στὰ ψηλώματα
κι ἔμεινες, μὲ τὴν κοίμησή σου,
ἐδῶ, στ’ ἀγαπημένα σου χώματα
κι ἄφησες τὸ σκήνωμά σου,
μὲ τ’ ἀσκητικά σου χέρια
νὰ εὐλογοῦν τοὺς χριστιανοὺς,
ὅπως στὴ λειτουργία,
καθὼς τοὺς μοίραζες μαζὶ μὲ τὸ ἀντίδωρο
ὅλη σου τὴν καρδιὰ καὶ ὅλη τὴν ψυχή σου.

Π. Β. ΠΑΣΧΟΣ

Ὁ πρωτοπρεσβύτερος π. Ἰωάννης Χρήστου, συντα-
ξιοῦχος ἱερέας, ὑπῆρξε ἡ πρώτη χειροτονία τοῦ μα-
καριστοῦ κυροῦ Διονυσίου στὴ Μητρόπολη Κοζάνης.
Γιὰ τὸ ἔργο του καὶ τὴν προσφορά του τιμήθηκε τὴν
ἡμέρα τῶν ἐκδηλώσεων στὸν Καθεδρικό Ἱερὸ Ναὸ
Ἁγίου Νικολάου ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπο-
λίτη Σερβίων καὶ Κοζάνης κ. Παῦλο.
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Εἶναι ἰδιαίτερη τιμή γιὰ τὴ Νομαρχιακὴ Αὐτο-
διοίκηση Κοζάνης καὶ γιὰ μένα προσωπικά
νὰ μετέχουμε στὴν Ἐκδήλωση μνήμης τοῦ μα-

καριστοῦ Μητροπολίτη Σερβίων καὶ Κοζάνης κυ-
ροῦ Διονυσίου, μιᾶς ἐξέχουσας προσωπικότητας
γιὰ τὴν τοπική μας Ἐκκλησία, γιὰ τὸ Νομό μας,
ἀλλὰ καὶ πανελλήνια.

Ὁ ἀοίδιμος Μητροπολίτης Σερβίων καὶ Κο-
ζάνης κυρὸς Διονύσιος Ψαριανὸς ὑπῆρξε μία ση-
μαντικὴ ἐκκλησιαστικὴ προσωπικότητα καὶ ἐξέ-
χον πνευματικὸ ἀνά-
στημα, ποὺ σφράγισε
μὲ τὸ ἔργο του ἀνεξί-
τηλα τὴ ζωὴ καὶ τὴν
ἱστορία τῆς τοπικῆς
μας Ἐκκλησίας τὸ δεύ-
τερο μισὸ τοῦ 20οῦ
αἰώνα. Διαποίμανε θε-
οφιλῶς, ἐπὶ τέσσερις
δεκαετίες τὸν εὐσεβῆ
λαὸ τῆς Ἱερᾶς Μητρο-
πόλεως Σερβίων καὶ
Κοζάνης, διδάσκοντας
μὲ τὸ λόγο του, τὸ ἔργο
του καὶ τὸ παράδειγμά
του. Ἦταν μία χαρισματικὴ καὶ πολυτάλαντη προ-
σωπικότητα. Ἐκπλήσσεται κανεὶς μὲ τὸν τρόπο
ποὺ συνδυάζονται ἁρμονικότατα στὸ λαμπρό του
βίο ὁ ἀποστολικὸς ζῆλος καὶ ἡ κοινωνικὴ δράση,
μὲ τὴν ὀργανωτικότητα καὶ τὸ διοικητικὸ χάρισμα,
καὶ ἡ προσήλωση πρὸς τὴν ἀκρίβεια τῶν Κανό-
νων, μὲ τὴ φιλάνθρωπη συγκαταβατικότητα καὶ
οἰκονομία. Ἡ προσήλωσή του στὴν Ὀρθοδοξία συν-
δέθηκε ἄρρηκτα καὶ ἄριστα μὲ μία ἔντονη πνευ-
ματικὴ ἀνησυχία, τὴν ὁποία μὲ μοναδικὸ τρόπο
κατάφερνε νὰ τὴ μετατρέπει σὲ συνεχῆ προσφο-
ρά καὶ μαρτυρία Χριστοῦ. Λειτουργοῦσε πάντοτε
μὲ πατρικὴ ἀγάπη, κάτι ποὺ τὸν ἔκανε ἰδιαίτερα
ἀγαπητὸ στὸ ποίμνιό του. Ἀξιολογώτατο εἶναι καὶ
τὸ πλούσιο συγγραφικό του ἔργο, ποὺ κατατάσ-
σεται στὴν κορυφὴ τῆς ἐκκλησιαστικῆς καὶ λόγιας

γραμματείας. Ὁ λόγος του, γιὰ τὸ Λόγο τοῦ Θεοῦ,
πάντοτε μεστὸς, μεθοδικὰ ἁπλουστευμένος καὶ
ἁγιογραφικὰ θεμελιωμένος, πλουσιώτατος σὲ
ἀπαντήσεις γιὰ καλοὺς προβληματισμούς καὶ
ἐποικοδομητικὴ διδαχή. Ὁ λόγος του ἔντεχνος καὶ
περιεκτικός, πάντοτε ζωντανός, εἴτε στὸ ἄρθρο, εἴτε
στὸ χρονογράφημα καὶ στὸ διήγημα, εἴτε στὴ με-
λέτη καὶ στὸ κήρυγμα, ἀποπνέοντας ἕνα λεπτὸ
ὀρθόδοξο ἄρωμα. Κράτησε τὴν πένα στὸ χέρι πε-
ρισσότερο ἀπὸ ἐξηνταπέντε χρόνια καὶ οἱ ὁμιλίες

εἶχαν χαρακτηριστικὰ
γνωρίσματα τῆς ὑμνο-
γραφίας μας· τὸ
πνεῦμα, τὸ χρῶμα, τὴν
ἀκροστιχίδα καὶ τὸ ρυθ-
μό. 

Θὰ ἤθελα νὰ συγ-
χαρῶ, καὶ διερμηνεύον-
τας τὰ αἰσθήματα ὅλης
τῆς κοινωνίας μας, νὰ
εὐχαριστήσω ἀπὸ καρ-
διᾶς τὸ Σεβασμιώτατο
Ποιμενάρχη μας,  Μη-
τροπολίτη Σερβίων καὶ
Κοζάνης κ.κ. Παῦλο

γιὰ τὴν ἐμπνευσμένη ἀπόφαση νὰ διοργανώσει τὶς
Ἐκδηλώσεις τιμῆς καὶ μνήμης πρὸς τὸ μακαριστὸ
Μητροπολίτη μας, ὅπως καὶ γιὰ τὴν ἐμπνευσμέ-
νη ἀπόφαση νὰ ἀφιερώσει τὸ παρόν Ἡμερολόγιο
τοῦ 2008, στὴ μνήμη τοῦ μακαριστοῦ Μητρπολί-
τη Διονυσίου μὲ ἀφορμὴ τὴ συμπλήρωση 10 χρό-
νων ἀπὸ τὴν κοίμησή του, ὅπως καὶ γιὰ τὴν εὐκαι-
ρία ποὺ μᾶς ἔδωσε νὰ ἀποτιμήσουμε τὸν ἐλάχι-
στο φόρο τιμῆς πρὸς τὸν ἀοίδιμο Μητροπολίτη
Διονύσιο, ἀναλαμβάνοντας ὡς Νομαρχιακὴ Αὐτο-
διοίκηση Κοζάνης τὴ δαπάνη ἐκδόσεως τοῦ πα-
ρόντος Ἡμερολογίου γιὰ τὸ 2008. 

Ἡ ἀγαθὴ μνήμη τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολί-
τη μας Διονυσίου, στὶς καρδιὲς ὅλων τῶν Κοζα-
νιτῶν, θὰ εἶναι αἰώνια. 

Χαιρετισμός τοῦ Νομάρχη Κοζάνης κ. Γεωργίου Δακῆ

Παναγιώτατε Μητροπολίτα Θεσσαλονίκης κ.κ. Ἄνθιμε,
Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα Καρπενησίου κ.κ. Νικόλαε,
Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα Λήμνου καὶ Ἁγίου Εὐστρατίου κ.κ. Ἰερόθεε,
Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα Φλωρίνης, Πρεσπῶν καὶ Ἐορδαίας κ.κ. Θεόκλητε,
Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα Ἐδέσσης, Πέλλης καὶ Ἀλμωπίας κ.κ. Ἰωήλ,
Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα Σερβίων καὶ Κοζάνης καὶ σεπτέ μας Ποιμενάρχη κ.κ. Παύλε, 
Ἅγιοι Σεβασμιώτατοι Ἀρχιερεῖς, 
κ. Γενικὲ Διευθυντὰ τῆς Περιφέρειας Δυτικῆς Μακεδονίας,
κύριοι Δήμαρχοι Κοζάνης, Σερβίων, Αἰανῆς, Καμβουνίων,
κ.Πρόεδρε Ἐφετῶν, κ. Περιφερειάρχα τῆς ΕΛΑΣ, κυρίες καὶ κύριοι,

Μετὰ τὴ Θεία Λειτουργία στὴν αἴθουσα «Φίλιππος»,
ὅπου συνεχίστηκαν οἱ τιμητικὲς ἐκδηλώσεις.
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Δ
ὲν χρειάζονται περισσότερα λόγια, τὰ
εἶπαν ὅλοι οἱ προλαλήσαντες, τὸ λέγει τὸ
ἔργο τοῦ μακαριστοῦ κυροῦ Διονυσίου.

Ἐπαναλαμβάνω ἐκεῖνο ποὺ εἶπα καὶ στὸ Ναό,
ὅτι γιὰ τὴν ταπεινότητά μου εἶναι τιμὴ καὶ
εὐλογία, διότι ἔλαχε ὁ κλῆρος, ἐπὶ τῶν ἡμερῶν
μου, νὰ διοργανώσω αὐτὴ τὴν ἐκδήλωση. Δὲν
εἶμαι ὁ ἄμεσος διάδοχός του, ὅμως χαίρω καὶ
ἀγάλλω. Εὐχαριστῶ λοιπὸν τὸ Θεό καὶ εὔχο-
μαι νὰ τὸν ἀναπαύει ἐν χώρᾳ ζώντων. 

Εὐχαριστῶ τοὺς Σεβασμιωτάτους Ἀρχιερεῖς,
ποὺ εἶναι σήμερα κοντά μας, τὸν Ἅγιο Θεσ-
σαλονίκης, τὸν Ἅγιο Καρπενησίου, τὸν Ἅγιο Λή-
μνου, τὸν Ἅγιο Ἐδέσσης καὶ  τὸν Ἅγιο Φλωρί-
νης, ποὺ τιμοῦν μὲ τὴν παρουσία τους, εἴτε ὡς
πνευματικὰ τεκνία, εἴτε ὡς μαθητές τοῦ Μα-
καριστοῦ, ὅπως ὁ Ἅγιος Ἐδέσσης καὶ ὁ Ἅγιος
Φλωρίνης, ἐξ ἐγγύτητος καὶ γειτονίας, ἀλλὰ καὶ
συνεργασίας. Νὰ εὐχαριστήσω τὴ Νομαρ-
χιακὴ Αὐτοδιοίκηση καὶ τὸν κύριο Νομάρχη,
γιὰ ὅσα ἔπραξε, μὲ τὸ νὰ χρηματοδοτήσει τὴν
ἔκδοση αὐτοῦ τοῦ μικροῦ φυλλαδίου,  ὅμως
ἐκεῖνα ποὺ περιλαμβάνονται δείχνουν τὸ με-
γαλεῖο καὶ  τὸν πλοῦτο τοῦ μακαριστοῦ Διο-
νυσίου.

Γιὰ λόγους δικαιοσύνης πρέπει νὰ συγχαρῶ
καὶ τὸν ἐντιμότατο Δήμαρχο Κοζάνης, ὁ
ὁποῖος πρὶν ἕνα χρόνο εἶχε τὴν πρωτοβουλία
γιὰ τὴν τιμητικὴ ἔκδοση τοῦ τόμου τῶν 183 ποι-
ημάτων τοῦ μακαριστοῦ Διονυσίου, ἐδῶ στὴν
πόλη μας. Καὶ μπορῶ νὰ πῶ ὅτι ὁ περυσινὸς
χρόνος καὶ ὁ φετινὸς εἶναι ἀφιερωμένοι στὸ
πλούσιο ἔργο τοῦ μακαριστοῦ Διονυσίου. Νὰ
εὐχαριστήσω τοὺς συνεργάτες μου στὰ γραφεῖα
καὶ ἰδιαιτέρως τοὺς δύο πατέρες, τὸν πανο-
σιολογιώτατο Ἀρχιμανδρίτη π. Ἀμβρόσιο καὶ
τὸν αἰδεσιμολογιώτατο πρωτοπρεσβύτερο π. Δη-
μήτριο Χαρισίου, οἱ ὁποῖοι σήκωσαν τὸ μεγα-
λύτερο φορτίο αὐτῆς τῆς λιτῆς, ἀλλὰ πλου-
σίας ὅμως σὲ αἰσθήματα καρδιᾶς καὶ ἐκφρά-
σεων καὶ ἐκδηλώσεων, ἑορτῆς, ἑορτῆς μνήμης
καὶ τιμῆς.

Νὰ εὐχαριστήσω τὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ καὶ ὅλους
ὅσους βρέθηκαν σήμερα   στὸν Καθεδρικὸ  Ναό
κι� ἐδῶ σ�  αὐτὴ τὴν αἴθουσα, τοὺς ἱεροψάλτες
μας, τὸν σύλλογο Ἱεροψαλτῶν ποὺ τόσο ὄμορ-
φα ἀπέδωσαν τὰ ποιήματα, τοὺς κόπους καὶ
τὴν καρδιά τοῦ μακαριστοῦ Διονυσίου. 

Χαιρετισμός τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου

Σερβίων καὶ Κοζάνης κ.κ. Παύλου

Πολυαρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία τὸν Καθεδρικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Νικολάου. Συλλειτούργησαν καὶ ἔλα-
βαν μέρος στὶς τιμητικὲς ἐκδηλώσεις, ποὺ διοργάνωσε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παῦλος,
ὁ Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμος, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καρπενη-
σίου κ. Νικόλαος, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φλωρίνης, Πρεσπῶν καὶ Ἑορδαίας κ. Θεόκλητος καὶ
ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἑδέσσης, Πέλλης καὶ Ἀλμωπίας κ. Ἰωήλ.
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«...Ἀφῆστε μέσα στοὺς ἀνθρώπους, καὶ μὴν ξεριζώνετε, τὴν πίστη καὶ τὸ φόβο τοῦ Θεοῦ
καὶ μιλῆστε τους γιὰ δικαιοσύνη καὶ γιὰ ἰσότητα καὶ γιὰ ἐλευθερία καὶ γιὰ εἰρήνη, καὶ
γιὰ ὅλα ὅσα εἶναι ἀλήθειες καὶ ἀγαθὰ τοῦ Θεοῦ. Ἄν πεθάνετε μέσα στοὺς ἀνθρώπους
τὸ Θεό καὶ ἄν τοὺς γκρεμίσετε τὴν πίστη, μὴν ἐλπίζετε πὼς τότε θὰ ζήσουν οἱ ἄνθρω-
ποι καὶ θὰ χτίσουν τὴ ζωή τους. Γιὰ κάτι καλύτερο εἶναι πλασμένος ὁ ἄνθρωπος· ὁ

ἄνθρωπος εἶναι πλασμένος γιὰ νὰ ζήσει! Ζήτημα βέβαια εἶναι πάντα, τὶ θαρροῦμε πὼς
εἶναι ζωή. Γιατὶ πολλὲς φορὲς ἐκεῖνο ποὺ βλέπομε γιὰ ζωὴ εἶναι θάνατος. Αὐτὸς ὁ νέος
τοῦ σημερινοῦ Εὐαγγελίου μὲ τὸ ἐρώτημά του πρὸς τὸν  Ἰησοῦ Χριστό διερμήνευε ἕναν
πανανθρώπινο πόθο· «τὶ πρέπει νὰ κάμω, γιὰ νὰ κληρονομήσω τὴν αἰώνια ζωή;» –Νὰ

ξεχωρίσεις, ἀδελφέ μου, τὸν ἑαυτό σου ἀπὸ τὰ πράγματα, νὰ ἐλευθερωθεῖς ἀπὸ τὴ δου-
λεία τοῦ ὑλικοῦ πλούτου� κι ἄν αὐτὸ εἶναι δύσκολο καὶ ἀκατόρθωτο γιὰ τοὺς ἀνθρώ-
πους, ἀλλὰ γιὰ κείνους ποὺ τὸ θέλουν, τὸ μπορεῖ ὁ Θεός!»

(Ἀπόσπασμα κηρύγματος στὴ ΙΓ´ Λουκᾶ).


