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Σ
ὰν τὴν καταστολισμένη
νύφη, ἔτσι εἶναι ἡ Ἑλλάδα
μας γεμάτη ἀπὸ ἐκκλησίες,

μοναστήρια καὶ ἐρημοκκλήσια
τῆς Παναγίας, πνευματικὰ πα-
λάτια τῆς ταπεινῆς αὐτῆς Βασί-
λισσας. Στὸ καθένα ἀπ᾽ αὐτὰ
βρίσκεται τὸ σεβάσμιο εἰκόνισμά
της, δεξιὰ ἀπὸ τὴν Ὡραία Πύλη,
μὲ τὸ γυρτὸ κεφάλι της γιὰ ν᾽
ἀκούσει τὸν κάθε πόνο μας, τὴν
κάθε χαρά μας. 

Πόσα δάκρυα στ᾽ ἄχραντα χέ-
ρια της, δάκρυα τοῦ βασανισμέ-
νου λαοῦ μας! Τὸ γλυκό, μελα-
χροινὸ καὶ χρυσοκέρινο πρόσωπό
της δίνει ἐλπίδα στοὺς ἀπελπι-
σμένους, χαρὰ στοὺς θλιμμένους,
ἀνάπαυση στοὺς κουρασμένους,
εἰρήνη στοὺς ταραγμένους. Τὸ
κάλλος του δὲν εἶναι σαρκικό,
ἀλλὰ πνευματικό, ποὺ φέρνει
κατάνυξη, σεβασμὸ καὶ ἀγάπη.
Οἱ ζωγράφοι ποὺ τὴν ζωγραφίσανε
ἤτανε πονεμένοι, νηστευτές,
ἐγκρατεῖς καὶ ὁλοκάθαροι, κατὰ
τὸ τροπάρι ποὺ λέγει: «Ὡς
ἐμψύχῳ Θεοῦ κιβωτῷ ψαυέτω μη-
δαμῶς χεὶρ ἀμυήτων...».

Ἀπὸ τὰ ὀνόματα καὶ μόνο ποὺ

ἔδωσε ἡ Ὀρθοδοξία στὴν Πανα-
γία, καὶ ποὺ μ᾽ αὐτὰ τὴν κατα-
στόλισε, ὄχι σὰν εἴδωλο θεατρικό,
ὅπως γίνηκε ἀλλοῦ ποὺ φορτώ-
σανε μιὰ κοῦκλα μὲ δαχτυλίδια
καὶ μὲ σκουλαρίκια καὶ μὲ ἕνα
σωρὸ ἄλλα ἀνίερα καὶ ἀνόητα
πράγματα, λοιπὸν ἀπὸ τὰ ὀνό-
ματα αὐτὰ μοναχά, λέγω, φαίνεται
πόσο πνευματικὴ ἀληθινὰ εἶναι
ἡ λατρεία τῆς Παναγίας στὴν
ἑλληνικὴ ὀρθοδοξία. Πρῶτα-
πρῶτα τὸ ἕνα ἁγιώτατο ὄνομά
της: Παναγία. Ὕστερα τὰ ἄλλα:
Ὑπερευλογημένη, Θεοτόκος, Πα-
ναμώμητος, Τιμιωτέρα τῶν Χε-
ρουβείμ καὶ ἐνδοξοτέρα ἀσυγ-
κρίτως τῶν Σεραφείμ, Ζῶσα καὶ
Ἄφθονος Πηγή, Ἔμψυχος Κιβω-
τός, Ἄχραντος, Ἀμόλυντος, Κε-
χαριτωμένη, Ἀειμακάριστος καὶ
Παναμώμητος, Προστασία, Ἐπα-
κούουσα, Γρηγοροῦσα, Γοργοε-
πήκοος, Ἡγιασμένος Ναός, Πα-
ράδεισος λογικός, Ρόδον τὸ Ἀμά-
ραντον, Χρυσοῦν Θυμιατήριον,
Χρυσὴ Λυχνία, Μαναδόχος Στά-
μνος, Κλῖμαξ Ἐπουράνιος, Πρε-
σβεία θερμή, Τεῖχος ἀπροσμά-
χητον, Ἐλέους Πηγή, τοῦ Κόσμου
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E
ἴτε θέλουμε νὰ τὸ δοῦμε καὶ
νὰ τὸ πιστέψουμε εἴτε ὄχι,

εἶναι ἀλήθεια, ὅπως ὅλα δείχνουν,
ὅτι «κρίσις ἐστὶ τοῦ κόσμου».
Μπήκαμε πλέον στὴν ἐποχὴ, στὴν
ὁποία ἐπιχειρεῖται καθαρὰ μιὰ
«ἀθεωτάτη μεταστοιχείωσις τῶν
ἁπάντων», καὶ καλούμαστε νὰ
δώσουμε μαρτυρία, ὄχι τόσο μὲ
τὸ λόγο ἀλλὰ μέ τὴ στάση μας,
σηκώνοντας τὴν πρόκληση τοῦ
κόσμου. Ὅταν ὁ ἀπόστολος
Παῦλος προειδοποιεῖ ὅτι «ὁ
καιρὸς τοῦ ἄρξασθαι τὸ κρίμα
ἀπὸ τοῦ οἴκου τοῦ Θεοῦ», δὲν
μιλάει μόνο γιὰ τὴν κρισιμότητα
τῶν καιρῶν, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν
ἀναγκαιότητα τῆς πνευματικῆς
ἐγρήγορσης καὶ νήψης. Οἱ
πειρασμοὶ καὶ οἱ θλίψεις δοκιμάζουν
τὴ γνησιότητα τῆς πίστεως καὶ
τὴ θερμότητα τῆς ἀγάπης μας.
Φτάνει μόνο νὰ μὴ ψάχνουμε τὴν
τελευταία στιγμή, σὰν τὶς μωρὲς
παρθένες μέσα στὴ νύχτα, νὰ
βροῦμε λάδι γιὰ ν� ἀνάψουμε τὶς
λαμπάδες μας…

Καταφύγιον, Βασιλέως Καθέδρα,
Χρυσοπλοκώτατος Πύργος καὶ
Δωδεκάτειχος Πόλις, Ἡλιοστάλα-
κτος Θρόνος, Σκέπη τοῦ Κόσμου,
Δένδρον ἀγλαόκαρπον, Ξύλον
εὐσκιόφυλλον, Ἀκτὶς νοητοῦ ἡλί-
ου, Σιὼν ἁγία, Θεοῦ κατοικητήριον,
Ἐπουράνιος Πύλη, Ἀδικουμένων
προστάτις, Βακτηρία τυφλῶν, Θλι-
βομένων ἡ χαρά, καὶ χίλια δυὸ
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Τ
ὰ θαύματα σύμφωνα μὲ τὴν ὀρθό-
δοξη Παράδοση, ἀποτελοῦν «Θεο-
σημεῖες» στὴ ζωὴ τῶν πιστῶν

ἀνθρώπων. Θὰ λέγαμε ὅτι τὰ θαύματα
εἶναι ἡ παρουσία τοῦ ἴδιου τοῦ Θεοῦ
στὴ ζωὴ τῶν πιστῶν. Ἐπειδὴ πολλὲς
φορὲς ὁ ἄνθρωπος ὡς ὑλικοπνευματικὴ
ὕπαρξη ποὺ εἶναι χρειάζεται, γιὰ νὰ
συλλάβει ἤ νὰ ἀντιληφθεῖ καλύτερα τὸν
Θεό, καὶ ὁρατὲς ἤ χειροπιαστὲς ἐνδείξεις,
γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ ὁ Θεός παρουσιάζεται
μὲ θεῖες ἐπενέργειες στὴ ζωὴ τοῦ ἀνθρώ-
που, προκειμένου ὁ ἄνθρωπος νὰ Τὸν
δοξάζει ἀκόμη περισσότερο καὶ φυσικὰ
νὰ ὁδηγεῖται μὲ πίστη καὶ προσευχὴ
πρὸς τὴ μίμηση τοῦ Ἀρχετύπου, δηλ. Νὰ
θεώνεται καὶ νὰ ζεῖ τὴν Παραδείσια κα-
τάσταση ἤδη ἀπ᾽ αὐτὴν ἐδῶ τὴν πρό-
σκαιρη ζωή. Τὸ θαῦμα πρωτίστως εἶναι

ἀπόρροια τῆς βαθιᾶς πίστης τοῦ ἀνθρώ-
που στὸ Θεό.

Φυσικὰ δὲν λείπουν καὶ περιπτώσεις
ποὺ γίνεται τὸ θαῦμα καὶ σὲ ἀνθρώπους
ποὺ ἡ πίστη τους εἶναι λιγοστὴ ἤ καὶ
ἀνύπαρκτη. Αὐτὸ συμβαίνει, γιατὶ τὸ
ἔλεος τοῦ Θεοῦ γιὰ τὸν κάθε ἄνθρωπο
εἶναι ἀνεξιχνίαστο καὶ πολλὲς φορὲς
ἀνερμήνευτο. Πιθανὸν ὁ ἐν Τριάδι Θεός
μας ἐπιτρέπει τὸ θαῦμα μὲ σκοπὸ τὴ
σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου.

Τὸ θαῦμα δὲν εἶναι κάτι ποὺ τὸ
προετοιμάζει ὁ ἄνθρωπος. Οὔτε πρέπει
νὰ γίνεται τὸ μοναδικὸ αἴτημα τοῦ
ἀνθρώπου. Ὁ Ὀρθόδοξος Χριστιανὸς
δὲν περιμένει τὸ θαῦμα γιὰ νὰ πιστεύσει.
Ὁ πιστὸς καὶ γνήσια ἐνταγμένος μέσα
στὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, ὁ μυστηριακὰ
γευόμενος τὸ μυστήριο τοῦ Θεοῦ, ὁ με-
τέχων τοῦ Κυριακοῦ Σώματος καὶ Αἵμα-
τος τοῦ Δεσπότου Χριστοῦ δὲν ἔχει
ἀνάγκη ἀπὸ θαῦμα γιὰ νὰ τονώσει τὴν
πίστη του ἤ ἀκόμη γιὰ νὰ τὴν ἀποδείξει.
Ἡ βίωση τοῦ Θεοῦ, ἡ κοινωνία μαζί
Του, μὲ τὴν Ἐκκλησία Του καὶ τοὺς
Ἁγίους Του ἀποτελεῖ ἕνα θαῦμα.

Ἡ ἐπιζήτηση θαύματος ἐκ μέρους
τῶν πιστῶν ἀνθρώπων μᾶλλον δηλώνει
ἔλλειμμα πίστης, παρὰ πλήρωση καὶ
γνώση περὶ τοῦ Θεοῦ. Ὑπάρχουν ὅμως
στὴ ζωὴ τῶν χριστιανῶν καὶ πάμπολλες
δυσκολίες καὶ δοκιμασίες.  Ἀσθένειες
ἀνίατες, οἰκονομικὲς δυσκολίες, φτώχεια,
διαζύγια, θάνατοι καὶ πολλὰ ἄλλα γιὰ
τὰ ὁποῖα ζητᾶ ὁ πιστὸς ἕνα στήριγμα
γιὰ νὰ τὰ ξεπεράσει.

Ἔτσι συμβαίνει νὰ ἔχουμε στὴ ζωή
μας δύο τύπους ἀνθρώπων. Πρῶτον,
ἐκείνους τοὺς πιστοὺς ποὺ ἔχουν βαθιὰ
πίστη μέσα τους κι ἐλπίζουν ὅτι ὁ Θεὸς
δὲν θὰ τοὺς ξεχάσει καὶ ὑπομένουν
ὅποιο πρόβλημα ἤ δοκιμασία τους μὲ
καρτερία, ὑπομονὴ κι ἐλπίδα, καὶ δεύ-
τερον ἐκείνους ποὺ ζητοῦν ἄμεσα νὰ
προκαλέσει ὁ Θεὸς τὸ θαῦμα Του, γιὰ
νὰ λυτρωθοῦν ἀπ᾽ ὅ,τι τοὺς ἀπασχολεῖ.
Ἡ μὲν πρώτη κατάσταση δείχνει τὴν
ποιότητα τῆς ἐπαινετῆς πίστεως, ἡ δὲ
δεύτερη δείχνει τὸ πόσο ὁ ἄνθρωπος
καίτοι πιστὸς καὶ ἐνταγμένος μέσα στὴν
Ἐκκλησία περιμένει τὸ θαῦμα γιὰ νὰ
συνεχίσει νὰ πιστεύει στὸ Θεό, ὁπότε
διαφαίνεται τὸ ἔλλειμμα τῆς πίστεώς
του καὶ ταυτόχρονα τὸ μὴ γνήσιο Ὀρθό-

δοξο φρόνημά του.
Ὁ Θεὸς δὲν πιέζεται γιὰ νὰ θαυμα-

τουργήσει. Ὁ Θεὸς δὲν δέχεται δῶρα ἤ
τὰ διάφορα τάματα γιὰ νὰ ἀντιδωρήσει.
Ὁ Θεὸς δὲν ἀσχολεῖται μὲ σχέσεις δοῦναι
λαβεῖν. Ὁ Θεὸς ἐλεύθερα θαυματουργεῖ
ἐκεῖ πραγματικὰ ποὺ θεωρεῖ, ὡς Θεὸς
ποὺ εἶναι, τὴν πραγματικὴ καὶ ἀληθινὴ
ἀνάγκη, ἐκεῖ ποὺ τὸ θαῦμα θὰ βρεῖ τὴ
σωστὴ του θέση μέσα στὴν καρδιὰ τῶν
προσευχομένων πιστῶν Του. Τὸ θαῦμα
τὸ στέλνει ὁ Θεὸς ὄχι γιὰ νὰ γίνει εὐκαι-
ρία γιὰ νὰ προστρέξει πλῆθος ἀδαῶν ἤ
περίεργων ἀνθρώπων προκειμένου νὰ
γεμίσει τὴ φαρέτρα τῆς περιέργειάς των
καθὼς καὶ τὴ δυνατότητα τῆς φλυαρίας
καὶ τῆς ἑρμηνευτικῆς ἱκανότητας ὁρι-
σμένων ἀφελῶν ποὺ προσπαθοῦν νὰ
ἑρμηνεύσουν τὸ μυστήριο, ἀλλὰ ὁ Θεὸς
στέλνει τὸ θαῦμα γιὰ νὰ συνετίσει, νὰ
ἀνορθώσει, νὰ στηρίξει, νὰ δώσει ἐλπίδα
καὶ θάρρος στοὺς πιστοὺς ἀνθρώπους
καὶ νὰ τοὺς ὁδηγήσει εἰς νομὰς σωτηρί-
ους, στὴν Ἐκκλησία Του ποὺ εἶναι ὁ
εὔδιος καὶ σωτήριος λιμένας.

Ἄρα τὸ θαῦμα ἀποτελεῖ κατ᾽οὐσίαν
μιὰ θετικὴ ἐπέμβαση στὴ ζωὴ τῶν ἀνθρώ-
πων, λαμβάνοντας σάρκα καὶ ὀστᾶ μέσα
στὸν συγκεκριμένο ἱστορικὸ χρόνο μὲ
μοναδικὸ σκοπὸ τὴ σωτηρία τοῦ ἀνθρώ-
που, μᾶλλον τὴν πνευματική, ἄν καὶ τὶς
περισσότερες φορὲς φαίνεται ὅτι θαυ-
ματουργεῖ στὸ φθαρτὸ σῶμα. Αὐτὸ γί-
νεται, γιατὶ ὁ Θεὸς γνωρίζει τὸν ἄνθρωπο
ὡς ψυχοσωματικὴ ὕπαρξη καὶ θεωρεῖ
καλά, τόσο τὴν ψυχὴ ὅσο καὶ τὸ σῶμα.
Γιατὶ μέσα στὸ σῶμα ἐπιτρέπει ὁ Θεὸς
νὰ κατοικεῖ τὸ Πνεῦμα. Ἀλλὰ καὶ μέσα
στὴν ὀρθόδοξη Ἐκκλησιολογία καὶ Θεο-
λογία ὑπάρχει ἐμφανέστατα αὐτὸς ὁ
ἄρρηκτος δεσμὸς μεταξὺ ψυχῆς καὶ σώ-
ματος, δηλώνοντας τὸ «ὅταν ἀσθενεῖ
τὸ σῶμα, ἀσθενεῖ καὶ ἡ ψυχὴ τοῦ
ἀνθρώπου». Ἄρα, ὅταν ὁ Θεὸς φαίνεται
νὰ θαυματουργεῖ στὸ σῶμα τοῦ ἀνθρώ-
που, π.χ. θεραπεύοντας μιὰ σωματικὴ
ἀσθένεια, κατ᾽ οὐσίαν θεραπεύει τὴν
ψυχὴ ἐξ αἰτίας τῆς ἀποστασίας τῆς
ὁποίας ἀπὸ τὸν Θεό, ἀρρωσταίνει τὸ
σῶμα ἐξωτερικά. Τὸ θαῦμα λοιπὸν ἔχει
διπλὴ ἀποστολὴ καὶ ποτὲ δὲν ἐπενεργεῖ
μονομερῶς στὸν ἄνθρωπο. Τὸ θαῦμα
ἑρμηνεύεται μόνο στὴ σωτηριολογική
του διάσταση.

π. Θεμιστοκλῆ Χριστοδούλου, Δρ. Θ.
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«Τήν πάνσεπτόν σου Κοίμησιν, Πα-
ναγία Παρθένε ἁγνή, τῶν Ἀγγέλων
τά πλήθη ἐν οὐρανῷ, καί ἀνθρώπων
τό γένος ἐπί τῆς γῆς μακαρίζομεν·
ὅτι Μήτηρ γέγονας τοῦ ποιητοῦ τῶν
ἁπάντων Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ ...» 

(Στιχηρό Ἰδιόμελο Ἑσπερινοῦ 14ης Αὐγούστου).

Ἠγαπημένε λαέ τοῦ Θεοῦ καί λαμπρο-
φορεμένε,

Π
ανήγυρη λαμπρά ἑορτάζουμε
σήμερα! Ἡ Παναγία, ἡ μη-
τέρα τοῦ Σωτήρα καί Θεοῦ

μας, ἀλλά καί μητέρα δική μας καί
ὅλου τοῦ κόσμου ἐγκατέλειψε σωμα-
τικῶς τή ζωή γιά νά ἀνέβει στόν
οὐρανό, πλησίον τοῦ σαρκωθέντος
Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ ἀλλά καί
δικοῦ της Υἱοῦ! Σήμερα ἡ Παρθένος
«ἀπαίρει ἀπό τῆς γῆς εἰς τά ἄνω»,
ψάλλει ἡ ἁγιωτάτη μας Ἐκκλησία.

Ἐν τούτοις δέν κλαῖμε, δέν θρη-
νοῦμε, δέν λυπούμαστε! Ἀντίθετα
λαμπρή καί πανευφρόσυνη ἑορτή
πανηγυρίζουμε! Δέν πενθοῦμε, ἀλλά
λαμπροφοροῦμε καί στολιζόμαστε.

«Πάσχα μετά τό Πάσχα» ὀνομά-
ζουν ἐν χορῷ οἱ ἁγιώτατοι Πατέρες
τῆς Ἐκκλησίας μας τήν ἑορτή τῆς
Κοιμήσεως τῆς Παναγίας καί ὁ λαός
μας λέγει: ὁ Δεκαπενταύγουστος
εἶναι τό Πάσχα τοῦ καλοκαιριοῦ.

Καί γιατί ἔχουμε χαρά καί πανη-
γύρια; Διότι γιά τούς πιστούς καί
ἀγωνιστές τῆς πίστεως, γιά ὅλους
ἐκείνους οἱ ὁποῖοι προσδοκοῦν «ἀνά-
στασιν νεκρῶν», γιά ὅλους ἐκείνους
οἱ ὁποῖοι ἐν ταπεινώσει καρδίας καί
ἐν μετανοίᾳ καί ἐξομολογήσει βιώ-

νουν τό μυστήριο τοῦ οὐρανοῦ, τήν
πέραν τοῦ τάφου ἀτελεύτητη ζωή
στήν ὁποία δέν ὑπάρχει φθορά, οὔτε
λύπη, οὔτε στεναγμός, ὁ θάνατος
εἶναι κοίμηση καί μετάβαση ἀπό τά
φθαρτά στά ἄφθαρτα, ἀπό τά λυ-
πηρά στά χαρούμενα, ἀπό τά πρό-
σκαιρα στά αἰώνια. Ὁ θάνατος εἶναι
μετάβαση καί συνάντηση μέ τήν
αἰώνια ζωή, τό Χριστό, τήν πηγή τῆς
ζωῆς καί τῆς ἀθανασίας!

Τήν περίμενε μέ λαχτάρα αὐτή
τήν ἁγία ἡμέρα καί εὐλογημένη ὥρα
ἡ Παναγία μας γιά νά βρεθεῖ πλησίον
τοῦ ἀγαπημένου Υἱοῦ της ἐν μέσῳ
τῶν ἁγίων ἀγγέλων καί ἀρχαγγέλων
καί πασῶν τῶν ἐπουρανίων δυνά-
μεων. Καί μένει ἐκεῖ ἀκοίμητος καί
πρεσβεύει στόν Υἱό της «ὑπέρ τῆς τοῦ
κόσμου ζωῆς καί σωτηρίας»! Καί τόν
παρακαλεῖ νά παραβλέπει καί τά
σφάλματα καί τά ἀνομήματα καί τά
παραστρατήματα τῶν ἀνθρώπων, ἐνῶ
στήν καρδιά της πικραίνεται ὅταν
ὑβρίζεται, βλασφημεῖται καί ἀπορρί-
πτεται ὁ Χριστός, ἐξαιτίας τοῦ ὀρθο-
λογισμοῦ, τῆς ἀπιστίας καί ὅλων
ἐκείνων τῶν ὑλιστικῶν θεωριῶν πού
θέλουν τόν ἄνθρωπο μόνο σάρκα καί
ὕλη καί τή ζωή καί τίς κοινωνίες θέ-
ατρο καί ἀρένες τοῦ παραλόγου.

Ἐκείνη ὅμως ὡς μητέρα δέν παύει
νά πρεσβεύει καί νά παρακαλεῖ, νά
σκεπάζει καί νά παραβλέπει, γιατί
εἶναι λιμάνι γαλήνιο τῶν χειμαζομέ-
νων, προστάτης τῶν ἀδικουμένων,
τροφή τῶν πεινασμένων, ταχινή ἀντί-
ληψη γιά ὅλους.

Ἀδελφοί μου, ἐνῶ οἱ ἰσχυροί τῆς
γῆς καί οἱ ἔχοντες καί κατέχοντες
στούς καιρούς μας κομπάζουν ἐγωϊ-
στικά καί ἑωσφορικά περί δῆθεν προ-

όδου καί εὐημερίας καί ὅτι αὐτοί θά
λύσουν ὅλα τά προβλήματα τοῦ τα-
λαιπωρημένου πλανήτη μας ἐξαιτίας
ἀλογίστων συμπεριφορῶν, τήν ἴδια
στιγμή σύννεφα συσσωρεύονται
στούς ὁρίζοντες ποικίλα καί δυσοί-
ωνα! Τήν ἴδια στιγμή ἄνθρωποι πει-
νοῦν καί διψοῦν ἀπό ἀνέχεια καί
ἀφιλάνθρωπη συμπεριφορά! Πολλοί
ὑπάρχουν ἀνάμεσά μας καί ἀξιο-
πρεπῶς ζητοῦν τήν βοήθεια καί τό
χαμόγελό μας!  Ἕνα χάδι ἀπό καρδιᾶς
ἐπιζητοῦν.

Ἡ Ἐκκλησία μας δέν μπορεῖ παρά
νά σταθεῖ σάν μητέρα φιλόστοργος
καί λιμάνι γαλήνιο! Πρέπει νά ἀνοίξει
τήν πόρτα τῆς ἀγάπης της καί νά
σταθεῖ φιλάνθρωπα!  Ὅλοι ἐσεῖς
εἴστε τά τίμια μέλη της! Τά παιδιά
τῆς Παναγίας μας! Ἐσᾶς περιμένουν
οἱ πεινῶντες καί διψῶντες! Παρακα-
λεῖσθε λοιπόν στό δίσκο ὁ ὁποῖος θά
περιαχθεῖ νά βάλετε τόν ὀβολό σας
μέσα από τήν καρδιά σας, πού εἶναι
πλούσια ἀπό φιλόθεα καί φιλάγια
αἰσθήματα. Ὅπως πάντοτε προσφέ-
ρετε μέ χαρά, ἔτσι καί τώρα νά προ-
σφέρετε χωρίς γογγυσμό. Ἡ Παναγία
μέ χαρά μᾶς πρόσφερε τή σωτηρία
μας! Μέ χαρά καί φιλανθρωπία πρε-
σβεύει γιά μᾶς.

Εὔχομαι καί προσεύχομαι ὁ ἐν
Τριάδι προσκυνούμενος Θεός, διά
πρεσβειῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου,
νά δίνει εἰρήνη, χαρά καί εὐλογία
στήν πατρίδα μας, στούς ἁπανταχοῦ
τῆς γῆς ἀδελφούς μας, στόν κόσμο
ὅλο, στίς οἰκογένειές σας καί στόν κα-
θένα ξεχωριστά. Ἰδιαιτέρως δέ στούς
ἑορτάζοντες καί ἑορτάζουσες τά ὀνο-
μαστήριά τους.
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Χρόνια πολλά 

Εὐχέτης πρός Κύριον
Ὁ Μητροπολίτης καί Ἐπίσκοπός σας

† Ο ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ



Σᾶς εὐχαριστῶ ἐκ μέσης καρδίας γιά
τήν ἀποψινή σας παρουσία καί γιά τίς
εὐχές Σας, τίς ὁποίες ἔχω ἀνάγκη στό
ἔργο, τό ὁποῖο μοῦ ἀνέθεσε ἡ Ἐκκλησία
ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι! Ἔργο πολυποίκιλο καί
λεπτό, ἀφοῦ ἡ Ἐκκλησία «εἶναι ἡ Πόλις
ἐπάνω ὄρους κειμένη» κατά τόν λόγο τοῦ
ἀρχηγοῦ τῆς πίστεώς μας Ἰησοῦ, καί διά
τοῦτο τά μάτια ὅλων εἶναι στραμμένα σ’
Αὐτήν!! Τῶν μέν γιά τήν σωτηρία τους,
τῶν δέ γιά χλευασμό, εἰρωνεία καί κακό-
βουλη πολλές φορές καί ἄνευ βασάνου
καί ἔρευνας, κατάκριση καί συκοφαντία!

Εὐχαριστῶ τό Γενικό Φιλόπτωχο Ταμεῖο
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως, στό ὁποῖο
προΐσταται ὁ Αἰδεσιμώτατος Πρωτοπρε-
σβύτερος κ. Νικόλαος Βαχτσεβᾶνος, γνω-
στός σέ ὅλους γιά τό ἀκέραιο τοῦ χα-
ρακτῆρος του, τήν τιμιότητα καί εἰλικρίνειά
του καί ὁ ὁποῖος, ἀπολαμβάνει τήν ἀμέριστη
ἐμπιστοσύνη μου� καί βεβαίως ὅσα προ-
ανέφερα ἰσχύουν καί γιά τίς συνεργάτιδές
του, Μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου,
ἤτοι τίς Κυρίες:

Ἄννα Ἀργυρίου – Δραγατᾶ
Ἐλισάβετ Βαρέκα – Τουμπουλίδου
Ὀλυμπία Βατατζῆ -Γαζῆ
Ἄννα Βούρκα – Πάπιστα
Ἀφροδίτη Βούρκα – Σωτηροπούλου
Βάνα Γκανάτσιου – Πήττα
Ἑλένη Δεληγεωργίδου – Ζιάμπρα
Χρυσούλα Καπαγιαννίδου – Κοτζατί-

σογλου
Γεθσημανή Κεντεποζίδου – Κολοβοῦ
Ἀγγελική Κοκόλη – Κολώτσιου
Φωτεινή Παφίλη – Μυλωνᾶ
Μαρία Πλιάκη – Βούλγαρη
Ἑλένη Τυφοξύλου – Χαδιοῦ

Οὐρανία Χατζημανώλη – Τράγια
καθώς καί γιά τόν Πανοσιολογιώτατο

Ἀρχιμανδρίτη κ. Ἀμβρόσιο Σταμπλιάκα,
οἱ ὁποῖοι εἶχαν τήν εὐθύνη αὐτῆς τῆς ἐκδη-
λώσεως.

Εἰρήσθω ἐν παρόδῳ ὅτι ἡ καθ’ ἡμᾶς Ἱ.
Μητρόπολις στερούνταν θεσμοθετημένου
Ταμείου Φιλανθρωπίας. Σήμερα ἔχει ὀργα-
νισμό μέ ὅλες τίς ἐκ τοῦ Νόμου ἀπαιτού-
μενες προϋποθέσεις καί ἐγκρίσεις, δημο-
σιευμένο στήν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνή-
σεως, ὅπως καί τό Τιάλειο Ἐκκλησιαστικό
Γηροκομεῖο καί τό Γκέρτσειο Ἵδρυμα. Τό
Φιλόπτωχο, λοιπόν, ἔχει τά ἀνάλογα καί
ἀπαιτούμενα βιβλία καί ὑπόκειται σέ οἰκο-
νομικό ἔλεγχο. Δύο φορές ἔχει ἐλεγχθεῖ
στά τρία περίπου ἔτη τῆς ὑπάρξεώς του,
μέ ἄριστα πορίσματα. Ἡ δέ προσφορά
του εἶναι λίαν ἱκανοποιητική, ἀφοῦ τά
ἔσοδά του προέρχονται ἀπό τόν Ἔρανο
τῆς Ἀγάπης, ἀπό ἐθελοντικές προσφορές
καί ἕνα σημαντικό μέρος ἀπό τό ταμεῖο
τοῦ Μπλιουρείου Ἱδρύματος.

Πάτερ Νικόλαε, Κυρίες μου, σᾶς εὐχα-
ριστῶ, σᾶς συγχαίρω καί πάλι καί εὔχομαι
ὁ Θεός τῆς φιλανθρωπίας καί τῆς ἀγάπης
νά σᾶς σκεπάζει μέ τή χάρη Του τήν ἐπου-
ράνια καί νά σᾶς χαρίζει ὑγεία προσωπική
καί οἰκογενειακή.

Εὐχαριστῶ τούς Σεβασμιωτάτους Ἀρχιε-
ρεῖς Ἀτλάντας κ. Ἀλέξιο καί Μιχαλουπό-
λεως κ. Γεώργιο, τόν Πρωτοσύγκελλό μου,
Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμανδρίτη κ. Δω-
ρόθεο Χαρτοματσίδη, τόν Γενικό Ἀρχιε-
ρατικό Ἐπίτροπο καί τούς Ἀρχιερατικούς
Ἐπιτρόπους τῆς μητροπολιτικῆς μας πε-
ριφερείας.

Δράττομαι τῆς εὐκαιρίας νά ἀνακοινώσω
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Σεβασμιώτατοι Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς,
Ἐντιμώτατοι Ἄρχοντες,
Κυρίες & Κύριοι,
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στήν ἐκλεκτή καί ἀγαπητή ὁμήγυρη ὅτι ὁ
Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος, Πα-
νοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης κ. Νε-
κτάριος Παπαζαφειρόπουλος, ἕως τοῦδε
στενός συνεργάτης τῆς ταπεινότητός μου
καί Προϊστάμενος τοῦ πανίερου Ναοῦ
τῶν Ἁγίων Κων/νου & Ἑλένης Κοζάνης,
ἀποφάσισε νά μᾶς ἐγκαταλείψει, προ-
κειμένου νά ἐπιστρέψει στήν γενέτειρά
του Νέα Ὑόρκη, πλησίον τῶν συγγενῶν
του. Τόν εὐχαριστῶ γιά ὅσα ἔπραξε γιά
τήν Ἐκκλησία
τοῦ Χριστοῦ
καί γιά τό τα-
πεινό πρόσωπό
μου, ἀφοῦ
ἐκκλησιολογι-
κά ὁ Ἐπίσκο-
πος εἶναι «εἰς
τόπον καί τύ-
πον Χριστοῦ».

Εὐχαριστῶ,
ἐπίσης, τούς
συν ερ γάτ ε ς
τῶν Γραφείων τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας,
κληρικούς καί λαϊκούς, ἔμμισθους καί
ἐθελοντές! Ὁ Κύριος γνωρίζει τά ὀνόματά
τους καί εὔχομαι νά τούς ἀποδώσει «κατά
τά ἔργα αὐτῶν», σύμφωνα μέ τήν εὐαγ-
γελική ρήση.

Στή συνέχεια θά μοῦ ἐπιτρέψετε νά
ἀναφερθῶ ἐν συντομίᾳ στά ἔργα τῆς
Διακονίας μου, καθώς, Πατέρες καί ἐπί-
σημοι προσκεκλημένοι, μέ τήν χάρη τοῦ
Θεοῦ στίς 20 τρέχοντος μηνός Ἰουνίου
συμπλήρωσα τέσσερα συναπτά ἔτη ποι-
μαντορίας:

Ἐπισκοπεῖο: Εὐχαριστῶ τόν Περιφε-
ρειάρχη κ. Ἀνδρέα Λεούδη, τόν νῦν Νο-
μάρχη κ. Γεώργιο Δακῆ καθώς καί τόν
πρώην Νομάρχη κ. Ἰορδάνη Ἀνδρεάδη
γιά τήν ποικιλότροπη βοήθειά τους καί
εὐελπιστῶ σέ ἕνα χρόνο νά τελειώσουν
τά ἔργα ἀποκαταστάσεως.

Νέα πτέρυγα Γηροκομείου: Εὐχα-
ριστῶ προσωπικά τόν Δήμαρχο Κοζάνης
κ. Παρασκευᾶ Κουκουλόπουλο γιά τήν

συνεπικουρία κατά τήν ἄρση τῶν προ-
βλημάτων γιά τήν ἄδεια οἰκοδόμησης.
Εὐχαριστῶ ἐπίσης τόν συντοπίτη μας Γε-
νικό Γραμματέα τοῦ ΥΠΕΧΩΔΕ κ. Εὐάγ-
γελο Μπαλτά γιά τήν συμβολή του.

Γραφεῖα Ἁγ. Παρασκευῆς: Μετά
χαρᾶς σᾶς ἀνακοινώνω ὅτι τά Γραφεῖα
Διοικήσεως τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας με-
ταφέρθηκαν καί ἐγκαταστάθηκαν, μόνιμα
πλέον, στό οἴκημα πλησίον τοῦ Ἱ. Ναοῦ
τῆς Ἁγ. Παρασκευῆς Κοζάνης. Στό οἰκό-

πεδο μάλιστα
αὐτό παραχω-
ρήθηκε ἕνας
χῶρος στό
Δῆμο Κοζά-
νης καί ἤδη
χτίζεται ἡ δε-
ξαμενή γιά
τήν ἀρτιότερη
ὑδροδότηση
τῆς πόλεώς
μας.

Γ κ έ ρ -
τσειο Ἵδρυμα: Ἐπιθυμῶ νά σᾶς ἐνημε-
ρώσω ὅτι ἔρχομαι σέ ἐπαφές μέ διαφόρους
φορεῖς καί ὀργανισμούς, ὥστε νά κατα-
λήξουμε γιά τήν πρέπουσα ἀξιοποίησή
του.

Οἴκημα Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀναργύρων: Ἀνα-
καινίζεται σιγά-σιγά τό πάλαι ποτέ Οἰκο-
τροφεῖο ὥστε νά ἐξυπηρετεῖ τίς ἀνάγκες
τοῦ ἱ. προσκυνήματος καί συγχαίρω γι’
αὐτό τόν π. Νικόλαο Βαχτσεβᾶνο.

Ἱ. Κοιμητηριακός Ναός Ἁγ. Γεωρ-
γίου: ἄρχισαν κι ἐκεῖ ἐργασίες ἀνακαινι-
σμοῦ.

Ἱ. Ν. Ἁγ. Δημητρίου: Συνεχίζεται ὁ
ἐξωραϊσμός τοῦ προαυλείου χώρου καί
θά ὁλοκληρωθεῖ τό ὅλο ἔργο μέ τήν οἰκο-
δόμηση τῆς λαμπρῆς αἴθουσας. Εὐχαριστῶ
τόν  Πρωτοσύγκελλο π. Δωρόθεο & τόν
π. Χρῆστο Ζαχαράκη.

Ἱ Καθεδρικός Ν. Ἁγ. Κυριακῆς
Σερβίων (ἔτους 1673): ἐξελίσσονται κι
ἐκεῖ θετικά οἱ ἀναστηλωτικές ἐργασίες
(παράθυρα - κουφώματα – πλακάκια).
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Ἱ. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Βελ-
βενδοῦ & Ἱ. Μονή Ἁγ. Τριάδος: Ἀπευ-
θύνω ἄπειρες εὐχαριστίες στό Ἐκκλ. Συμ-
βούλιο, τούς πατέρες Χαρ. Πιτσιάβα &
Δημ. Τσιανάκα καί ἀναφέρω τόν Ἐντιμώ-
τατο Δήμαρχο κ. Ἐμμανουήλ Στεργίου
καί ὁλόκληρο τό Δημοτικό Συμβούλιο
πού παρακολουθοῦν καί  χρηματοδοτοῦν
καί προσφέρουν ἐθελοντική ἐργασία. Βελ-
βενδό εἶναι αὐτό!

Ἱ. Μονή Ἁγ. Ἀντωνίου Σιάπκας
(Καστανιᾶς Σερβίων): Το περασμένο
Σάββατο ἔκειρα μοναχό τῆς Ἱ. Μονῆς
τόν π. Εὐσέβιο καί ἀπό τήν ἐρχόμενη
ἄνοιξη θά ξεκινήσουν ἐκεῖ ἐργασίες γιά
τίς νέες κατασκηνωτικές ἐγκαταστάσεις
τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας.

Μοναστήρια: Συνεχίζονται καί βρί-
σκονται σέ καλό δρόμο οἱ ἐργασίες στά
ἄλλα δύο μοναστήρια μας, τῆς Παναγίας
Ζιδανίου & τῆς Ἁγ. Τριάδος Λαριοῦς.
Γιά τό πρῶτο εὐχαριστῶ τόν Ἐντιμώτατο
Δήμαρχο Καμβουνίων κ. Ἀχιλλέα Ντοβόλη
γιά τά ἔργα τά ὁποῖα μέ ἀγάπη ἐπιτελεῖ�
γιά τό δεύτερο, εὐχαριστῶ τά Μέλη τῆς
«Περιηγητικῆς Λέσχης Κοζάνης», τά
ὁποῖα εὐγενῶς συνεισέφεραν στήν ἐγκα-
τάσταση θέρμανσης στόν Ἱ. Ναό καί
στούς χώρους πού διαβιεῖ ὁ π. Ἰλαρίων.

Ἱ. Ναός Κλείτου: Χτίζεται περικαλέ-
στατος Ἱ. Ναός στόν νέο οἰκισμό, ἀφοῦ
ξεπεράσαμε ὅλα τά ἐμπόδια μέ τή ΔΕΗ
καθώς καί μέ τή μελέτη. Εὐχαριστῶ τόν
π. Γεώργιο Τσαβδαρίδη καί τούς συνερ-
γάτες του.

Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Αἰα νῆς: Ἄρχισαν
οἱ ἐργασίες καί προχωροῦν ἱκανοποιητικά.
Εὐχαριστῶ καί συγχαίρω τόν Ἐντιμώτατο
Δήμαρχο κ. Γεώργιο Τζέλλο καί σύσσωμο
τό Δημοτικό Συμβούλιο, διότι μέ σύνεση
καί ὑπευθυνότητα ξεπέρασαν τά ὅποια
ἐμπόδια, χωρίς βεβαίως νά παραθεω-
ροῦνται τά ἀνεβο-κατεβάσματα τοῦ π.

Στεφάνου Γκριτζέλη στή Ναοδομία γιά
τή λήψη τῆς ἀδείας, ἀλλά καί οἱ κρούσεις
του σέ ὑπουργεῖα καί ἄλλες ὑπηρεσίες
γιά ζητιανιά! Ναί, ἀγαπητοί μου, διότι
ὅσα φτιάχνουμε, τά φτιάχνουμε μέ ζητιανιά
καί παρακάλια! Φθάσαμε στό σημεῖο ἡ
Μάνα Ἐκκλησία νά ἐκλιπαρεῖ τά παιδιά
της! Ἄς εἶναι.....

Τέλος, ἀγαπητοί μου, ἐπιθυμῶ νά εὐχα-
ριστήσω θερμώτατα καί τούς ὑπόλοιπους
φορεῖς, οἱ ὁποῖοι συνέδραμαν καί συν-
δράμουν πάντοτε στό ἔργο τῆς τοπικῆς
Ἐκκλησίας: τόν Στρατό, τήν Αστυνομία,
τήν Πυροσβεστική, ἰδιαιτέρως δέ τήν
Δ.Ε.Η. στό πρόσωπο τοῦ κ. Χρήστου Δα-
βάκου, γιά τά ὅσα ἔπραξε στό ἱ. κάθισμα
τῆς Ν. Νικοπόλεως (δενδροφύτευση, πε-
ρίφραξη καί πολλά ἄλλα).

Ὅλα αὐτά, ἀδελφοί μου, συντελέσθη-
καν σ’ αὐτά τά τέσσερα χρόνια! Ἕνα
ἀπέραντο ἐργοτάξιο ἔγινε ἡ Ἱερά Μη-
τρόπολή μας.

Ὁ Ἅγιος Ἀτλάντας, πού εἶναι ἀπόψε
μαζί μας, πέρυσι μοῦ εἶπε, καθὼς τόν ξε-
ναγοῦσα σέ κάποια ἀπό τά ἔργα: «.....ἐσύ,
ἀδελφέ μου, θά πεθάνεις κτίζοντας.......».

Κατακλείοντας, γιά νά μή σᾶς κατα-
πονῶ περαιτέρω, θά πῶ στήν ἀγάπη σας
τό λόγο τοῦ Ἀποστόλου Παύλου πρός
τόν πνευματικό του υἱό Τιμόθεο: «τήν
διακονίαν σου πληροφόρησον........», δηλαδή
πρέπει νά πληροφορεῖς τόν λαό σου γιά
τά ἔργα σου, τίς προσπάθειές σου, τήν
ἀγωνία σου καί τόν ἀγῶνα σου γιά τό
ἁγιαστικό καί τό κοινωνικό ἔργο. Δέν
εἶναι, λοιπόν, οὔτε προβολή, οὔτε κομπα-
σμός.

Ἀδελφοί μου, νά εὔχεσθε γιά μένα,
ὅπως καί ἡ ταπεινότητά μου εὔχεται για
ὅλους ἐσᾶς.

Εὐχαριστῶ καί συγνώμη, ἄν σᾶς κού-
ρασα. 
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ἄλλα, ποὺ βρίσκονται μέσα στὰ
βιβλία τῆς Ἐκκλησίας. Κοντὰ
σ᾽αὐτὰ εἶναι καὶ τὰ ὀνόματα ποὺ
γράφουνε ἐπάνω στὰ ἅγια εἰκο-
νίσματά της οἱ ἁγιογράφοι: Ὁδη-
γήτρια, Γλυκοφιλοῦσα, Πλατυ-
τέρα τῶν Οὐρανῶν, ἡ Ἐλπὶς τῶν
ἀπελπισμένων, ἡ Ταχεῖα Ἐπί-
σκεψις, ἡ Ἀμόλυντος, ἡ Ἐλπὶς
τῶν Χριστιανῶν, ἡ Παραμυθία,
ἡ Ἐλεοῦσα κι ἄλλα πολλά, ποὺ
γράφουνται ἀπὸ κάτω ἀπὸ τὴ
συντομογραφία ΜΗΡ ΘΥ, ποὺ
θὰ πεῖ Μήτηρ Θεοῦ. Πόση ἀγά-
πη, πόσο σέβας καὶ πόσα κατα-
νυκτικὰ δάκρυα φανερώνουνε
μοναχὰ αὐτὰ τὰ ὀνόματα, ποὺ
δὲν εἰπωθήκανε σὰν τὰ λόγια
ὁποὺ βγαίνουνε εὔκολα ἀπὸ τὸ
στόμα, ἀλλὰ ποὺ χαραχτήκανε
στὶς ψυχὲς μὲ πόνο καὶ μὲ τα-
πείνωση καὶ μὲ πίστη.

Ἀμὴ οἱ ὕμνοι της ποὖναι ἀμέ-
τρητοι σάν τ᾽ ἄστρα τ᾽ οὐρανοῦ
κ᾽ ἐξαίσιοι στὸ κάλλος, καὶ ποὺ
τοὺς συνθέσανε οἱ ἅγιοι ὑμνολό-
γοι, «θίασον συγκροτήσαντες πνευ-
ματικόν»! Σ᾽ αὐτὸ τὸ εὐωδιασμένο
περιβόλι βρίσκουνται ὅλα τὰ
ἀμάραντα  ἄνθη καὶ τὰ εὐωδια-
σμένα βότανα τοῦ λόγου. Ἀλη-
θινὰ προφήτεψε ἡ ἴδια ἡ Παναγία
γιὰ τὸν ἑαυτό της, τότε ποὺ πῆγε
στὸ σπίτι τοῦ Ζαχαρία καὶ τὴν
ἀσπάσθηκε ἡ Ἐλισάβετ, πὼς θὰ
τὴ μακαρίζουνε ὅλες οἱ γενεές:
«Δοξολογᾶ ἡ ψυχή μου τὸν Κύριο
κι ἀναγάλλιασε τὸ πνεῦμα μου
γιὰ τὸ Θεὸ τὸν σωτῆρα μου, γιατὶ
καταδέχτηκε νὰ κοιτάξει τὴν τα-
πεινὴ τὴ δούλα του. Γιατί, νά,
ἀπὸ τώρα κ᾽ ὕστερα θὰ μὲ μα-
καρίζουνε ὅλες οἱ γενεές, ἐπειδὴ
ἔκανε σὲ μένα μεγαλεῖα ὁ Δυνα-
τός, κ᾽ εἶναι ἁγιασμένο τ᾽ ὄνομά
του, καὶ τὸ ἔλεός του πηγαίνει
ἀπὸ γενεὰ σὲ γενεὰ σὲ κείνους
ποὺ ἔχουνε τὸν φόβο του».

Ἀμέτρητες εἶναι οἱ ὑμνωδίες
τῆς Παναγίας, μὰ ἀμέτρητα εἶναι
καὶ τὰ σεμνόχρωμα εἰκονίσματά
της, ποὺ καταστολίζουνε τὶς
ἐκκλησιές μας, ζωγραφισμένα

στὸ σανίδι εἴτε στὸν τοῖχο. Σὲ
κάθε  ὀρθόδοξη ἐκκλησιὰ στέ-
κεται τὸ εἰκόνισμά της στὸ τέμ-
πλο ἀπὸ τὰ δεξιὰ τῆς ἁγίας Πόρ-
τας. Σὲ ἄλλες εἰκόνες ζωγραφί-
ζεται καὶ μοναχή, μὰ στὰ εἰκονί-
σματα τοῦ τέμπλου κρατᾶ πάντα
τὸν Χριστὸ στὴν ἀγκαλιά της
ἀπ᾽ τ᾽ ἀριστερά, σπάνια ἀπ᾽ τὰ
δεξιὰ (τότε λέγεται Δεξιοκρα-
τοῦσα). Τὸ κεφάλι της εἶναι σκε-
πασμένο σεμνὰ καὶ σοβαρὰ μὲ
τὸ μαφόριο, ἕνα φόρεμα φαρδὺ
κι ἱερατικὸ σκοῦρο βυσσινί, ποὺ
πέφτει στὸν ὧμο της ἁπλόχωρο,
ἀφήνοντας νὰ φαίνεται μονάχα
τὸ μακρουλὸ πρόσωπό της καὶ
τὰ χέρια της. Ἀπὸ μέσα ἀπὸ τὸ
σκέπασμα φαίνεται μιὰ στενὴ
λουρίδα ἀπὸ τὸ δέσιμο τοῦ κε-
φαλιοῦ της ποὺ σφίγγει τὸ μέ-
τωπό της καὶ ἀφήνει νὰ φανοῦνε
μονάχα οἱ ἄκρες τῶν αὐτιῶν της.
Τὸ μέτωπό της εἶναι σὰν μαλα-
χροινὸ φίλντισι, ἁγνό, ἁπλὸ καὶ
κατακάθαρο. Τὰ ματόφρυδά της
εἶναι καμαρωτά, ζωηρὰ καὶ μα-
κρυά, φτάνοντας ἴσαμε κοντὰ
στ᾽ αὐτιά της, τὰ μάτια της ἀμυ-
γδαλωτά, ἰσκιωμένα, καστανά,
βαθειά, σοβαρὰ μὰ γλυκύτατα,
μὲ τ᾽ ἀσπράδι καθαρὸ μὰ ἰσκιω-
μένο. Τὸ βλέμμα της εἶναι με-
λαγχολικό, ἁπλό, ἴσιο, ἥσυχο.
Συμπαθητικό, ἀγαπητό, θλιμμένο
μὰ μαζὶ χαροποιό, αὐστηρὸ μὰ
καὶ μαζὶ συμπονετικό, ἁγιώτατο,
πνευματικό, ἀθῶο, σκεφτικό,
ἄμωμο, ἐλπιδοφόρο, ὑπομονητικό,
πρᾶο, σεμνότατο, μακρυὰ ἀπὸ
κάθε σαρκικὸν λογισμό, καθρέ-
φτισμα μυστικὸ τοῦ παραδείσου,
βασιλικὸ καὶ ταπεινό, ἀνθρωπινὸ
καὶ θεϊκό, ἄκακο, ἀδελφικό, εὐγε-
νικό, ἐλεγκτικό, ἄγρυπνο, γαληνό,
φιλάνθρωπο, μητρικό, παρθενικό,
δροσερό, καυτερὸ γιὰ ὅσους ἔχου-
νε πονηροὺς λογισμούς, τρυφερό,
διαπεραστικό, ἐρευνητικό, ἀπρο-
σποίητο, ἡγεμονικό, συγκαταβα-
τικό, παρακαλεστικό, ἀμετασά-
λευτο. Ἡ μύτη της εἶναι μακρυὰ
καὶ στενή, μὲ μέτρο, ἰουδαϊκή,

ἄσαρκη, μὲ λεπτὰ ρουθούνια,
λίγο γυριστή, σεμνή. Τὸ στόμα
της μικρό, ντροπαλό, φρόνιμο,
κλειστό, καθαρό, ἰσκιωμένο κατὰ
τὸ μάγουλο, σὰν νὰ χαμογελᾶ
ἐλαφρά. Τὸ πηγοῦνι της γυριστό,
σεβαστό, ἀνεπιτήδευτο, ταπεινό.
Τὸ μάγουλό της, παρθενικό, κα-
θαρό, χνουδωτό, εὐωδιασμένο,
ντροπαλό, χλωμὸ μὲ μιὰν ἐλα-
φρότατη ροδοκοκκινάδα. Ὁ λαι-
μός της γυρτὸς ταπεινά, σμίγει
μὲ τὸ πηγοῦνι, μ᾽ ἕνα ἁπαλὸ
ἴσκιασμα ποὺ τὸ λέγανε οἱ πα-
λαιοὶ γλυκασμό. Τὸ ὅλο πρόσωπό
της εἶναι ἱερατικὸ καὶ θρησκευ-
τικό, καὶ μαρτυρᾶ ἀρχαία φυλή.
Τὰ ἄχραντα χέρια της εἶναι
μικρὰ, στενά, μακροδάχτυλα, λε-
πτόνυχα. Μὲ τὸ ἀριστερὸ βαστᾶ
τὸν Χριστό, καὶ τὸ δεξὶ τό ᾽χει
ἀκουμπισμένο σεμνὰ ἀπάνω στὸ
στῆθος της, σὲ στάση παρακα-
λεστική, μὲ τὸ μεγάλο δάχτυλο
μακρυὰ ἀπὸ τ᾽ ἄλλα. Στὰ πιὸ
ἀρχαῖα εἰκονίσματα αὐτὸ τὸ χέρι
εἶναι πιὸ ὄρθιο καὶ πιὸ ψηλά,
κοντὰ στὸ λαιμό.

Ὁ πιὸ αὐστηρὸς τύπος τῆς
Παναγίας εἶναι ἡ λεγόμενη Ὁδη-
γήτρια, ποὺ ἔχει ὄρθια τὴν κε-
φαλή της, ἔκφραση ἀπαθέστερη
καὶ τὸ ὅλο σχῆμα της εἶναι πιὸ
ἱερατικό.  Ἐνῶ ἡ Γλυκοφιλοῦσα
ἔχει τὸ κεφάλι της γυρτὸ κατὰ
τὸ παιδί της, ποὺ τ᾽ ἀγκαλιάζει
σφιχτότερα, κ᾽ ἡ ἔκφρασή της
εἶναι πιὸ αἰσθηματική. Ἡ Πλα-
τυτέρα παριστάνεται καθισμένη
ἀπάνω στὸ θρόνο, αὐστηρὴ κι
ἀλύγιστη, καὶ βαστᾶ τὸν Χριστὸ
στὰ γόνατά της, ἀκουμπῶντας
τό ᾽να χέρι της στὸν ὧμο του καὶ
μὲ τὸ ἄλλο βαστῶντας τὸ πόδι
του ἤ ἕνα μαντῆλι.

«Νενίκηνται τῆς φύσεως οἱ
ὅροι ἐν σοί, Παρθένε ἄχραντε·
παρθενεύει γὰρ τόκος, καὶ ζωὴν
προμνηστεύεται θάνατος. Ἡ μετὰ
τόκον παρθένος, καὶ μετὰ θάνατον
ζῶσα, σώζοις ἀεί, Θεοτόκε, τὴν
κληρονομίαν σου».
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ΣΕΣΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ κ. ΠΑΥΛΟΥ

«Ἡ ἱερωσύνη καὶ ἡ Θεία Εὐχαριστία εἶναι ἡ Ἐκκλησία.
Πρὶν ἀπ᾽ ὅλα ἡ Ἐκκλη σία εἶναι εὐχαριστιακὴ σύναξη κι
ὕστερα εἶναι ὀργάνωση καὶ διοίκηση, πρῶτα δηλαδὴ εἶναι
χάρη κι ὕστερα νόμος. Κι ὁ Ἐπίσκοπος πρῶτα εἶναι διδάσκαλος
καὶ ἱερέας τῆς Ἐκκλησίας, καὶ στὰ δύο δηλαδὴ ἱερουργός, κι
ὕστερα εἶναι διοικητής. Αὐτὸ ἴσως δὲν τὸ καταλαβαίνομε
στὸν καιρό μας, ἀλλὰ θέλομε τοὺς κληρικούς μας κάθε ἄλλο
παρὰ νὰ εἶναι ἱερουργοί. Καὶ τὸν ἐπίσκοπο τὸν βλέπομε καὶ
πολλὲς φορὲς βλέπει κι ἐκεῖνος τὸν ἑαυτό του, πὼς εἶναι
μᾶλλον διοικητὴς παρὰ λειτουργός. Κι ὅμως γενικὰ οἱ ἱερεῖς
τῆς Ἐκκλησίας περισσότερο εἶναι ἱερεῖς καὶ λειτουργοὶ καὶ λι-
γότερο πολιτικοὶ ἄρχοντες καὶ κοινωνικοὶ ἐργάτες. Γιὰ νὰ δι-
οικήση κανένας καὶ γιὰ νὰ κάμη κοινωνικὴ πρόνοια δὲν χρει-
άζεται νὰ εἶναι ὁπωσδήποτε ἱερέας, ἀλλ᾽ ὅμως ὁ προεστὼς
τῆς Ἐκκλησίας, ὁ ἱερουργὸς τοῦ Λόγου καὶ λειτουργὸς τῶν
μυστηρίων δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι παρὰ ὁ Ἐπίσκοπος καὶ οἱ ἐξ
ὀνόματος τοῦ ἐπισκόπου πρεσβύτεροι καὶ διάκονοι. Καὶ ἡ
ὕπαρξη τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἡ ἑνότητά της ἐξαρτιόνται ἀπὸ
τὸν Ἐπίσκοπο, ποὺ κρατάει στὴν Ἐκκλησία τὴν ἀδιάλειπτη
συνέχεια τῆς ἱερωσύνης».

Στὴν ἱερὴ μνήμη τῶν Ἁγίων ἀποστόλων Πέτρου καὶ
Παύλου καὶ μὲ ἀφορμὴ τὴν ὀνομαστικὴ ἑορτὴ τοῦ Σεβασμιω-
τάτου Μητροπολίτου μας κ. Παύλου  συνάχθηκαν κλῆρος
καὶ  λαὸς στὸν Ἱερὸ Καθεδρικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Νικολάου γιὰ
νὰ δηλώσουν ὅτι ἔτσι διδάχθηκαν καὶ ἔτσι πιστεύουν. Ἡ τιμὴ
αὐτὴ δὲν ἀποτελεῖ ἁπλὴ φιλοφρόνηση στὸν ἑκάστοτε Ἐπίσκοπο
ἀλλὰ διακήρυξη ὅτι χωρὶς τὸν Ἐπίσκοπο δηλαδὴ τὴν ἱερωσύνη
καὶ χωρὶς τὴ Θεία Εὐχαριστία δὲν ὑφίσταται ἡ Ἐκκλησία.

Ὁ Πανηγυρικὸς Ἀρχιερατικὸς Ἑσπερινὸς ἐψάλη στὸν Καθε-
δρικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Νικολάου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβα-
σμιωτάτου Μητροπολίτου Μιχαλουπόλεως κ. Γεωργίου, ὁ
ὁποῖος κήρυξε καὶ τὸ θεῖο λόγο, συμπαραστατούμενος ἀπὸ
τοὺς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας, Σερβίων καὶ Κοζάνης
κ. Παύλου καὶ Ἀτλάντας κ. Ἀλεξίου, τῇ συμμετοχῇ τοῦ ἱεροῦ
κλήρου καὶ τοῦ λαοῦ, ἐνῶ ἡ Πανηγυρικὴ Πολυαρχιερατικὴ
Θεία Λειτουργία τελέσθηκε στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων Κων-
σταντίνου καὶ Ἑλένης, ὑπὸ τῶν ἀνωτέρω ἀναφερθέντων Σε-
βασμιωτάτων Μητροπολιτῶν καθὼς καὶ τοῦ Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Καστορίας κ. Σεραφείμ.
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...Καὶ ἡ ὕπαρξη τῆς

Ἐκκλησίας καὶ ἡ ἑνό-

τητά της ἐξαρτιόνται

ἀπὸ τὸν Ἐπίσκοπο,

ποὺ κρατάει στὴν

Ἐκκλησία τὴν ἀδιά-

λειπτη συνέχεια τῆς

ἱερωσύνης
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Σ
τὴν ἐπιστολὴ πρὸς  Ἑβραίους,
ἐκεῖ ποὺ ὁ ἅγιος Ἀπόστολος
ἀπαριθμεῖ τὶς θλίψεις καὶ τὶς

ταλαιπωρίες τῶν ἁγίων, τὶς ὁποῖες
ὑπέμειναν «διὰ πίστεως», στὸ τέλος
κάνει μιὰ ἀξιολόγηση τῆς ζωῆς καὶ
τῆς ἀθλήσεως τῶν ἀνθρώπων τοῦ
Θεοῦ καὶ λέει· «ὧν οὐκ ἦν ἄξιος ὁ
κόσμος». Πραγματικά, δὲν ἦταν καὶ
δὲν εἶναι ἄξιος ὁ κόσμος ὅλος ἀπέναντι
στὴν αὐταπάρνηση καὶ τὴ θυσία τῶν
Μαρτύρων τῆς πίστεως. Μὰ κι ἀπὸ
ἄλλη ἄποψη μπορεῖ νὰ λέγεται τὸ
«ὧν οὐκ ἦν ἄξιος ὁ κόσμος», ὅτι δὲν
μπόρεσαν δηλαδὴ καὶ δὲν θὰ μπορέ-
σουν οἱ ἄνθρωποι νὰ καταλάβουν
τὴν ἀξία τοῦ μαρτυρίου καὶ νὰ τὴν
ἐκτιμήσουν ὅσο πρέπει. Ἡ ἁγία Φε-
βρωνία, γιὰ παράδειγμα, τῆς ὁποίας
τὴ μνήμη ἑορτάζει σήμερα (25 Ἰουνίου)
ἡ  Ἐκκλησία, μία ὡραιοτάτη Παρθένος
ποὺ μαρτύρησε γιὰ τὴν πίστη, εἶναι
ἄγνωστη στὸ μέγα πλῆθος, τὴ στιγμὴ
ποὺ καὶ τὰ μικρὰ παιδιὰ γνωρίζουν
σήμερα τὰ ὀνόματα καὶ μιλοῦν γιὰ τὴ
δῆθεν καλλονὴ τῶν ἀστέρων τοῦ κι-
νηματογράφου.

ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ

Ἡ ἁγία Φεβρωνία



¥Ἐκκλησία καὶ κόσµοςἘκκλησία καὶ κόσµος
«περὶ τῆς ἐκ Πόντου
φυγῆς», ὥστε νὰ εἶναι πε-
ριττὸ ἐμεῖς νὰ ἐπαναλάβωμε
τώρα τὰ ἴδια.

Εἶναι βέβαια οἱ ἱεροὶ Κα-
νόνες στοὺς ὁποίους ὀφεί-
λουμε ἀπόλυτο σεβασμὸ καὶ
δὲν μποροῦμε ὁπωσδήποτε
νὰ τοὺς ἀγνοήσουμε. Ἀλλὰ
οἱ ἱεροὶ Κανόνες θέλουν
ἑρμηνεία, γιατὶ ἀλλιῶς εἶναι
τὰ ξηρὰ ὀστᾶ τῆς προφη-
τείας τοῦ Ἰεζεκιήλ. Ἀλλοί-
μονο ἄν τοὺς ἱεροὺς Κανό-
νες τοὺς μεταχειριζόμαστε
κάθε φορὰ σὰν ἕναν ἀστυ-
νομικὸ κανονισμό, ποὺ δυὸ
μόνο ἀπαντήσεις ξέρει νὰ
δίνει, «ἐπιτρέπεται» ἤ «ἀπα-
γορεύεται». Ἀλλὰ τὸ ἔργο
τοῦ ἱερέα καὶ τοῦ ποιμένα
τῆς Ἐκκλησίας δὲν εἶναι
τόσο εὔκολο καὶ πρόχειρο,
ὥστε νὰ ἀρκεῖται σ᾽αὐτὲς
τὶς δύο μονολεκτικὲς ἀπαν-
τήσεις. Ὁ Θεὸς μᾶς ἔδωκε
τὸ μεγάλο δῶρο τοῦ λόγου,
ἀλλὰ φοβοῦμαι πὼς οἱ
ἱερεῖς δὲν εἴμαστε πρόθυμοι
νὰ κάνωμε διάλογο καὶ νὰ
συνομιλήσουμε μὲ τοὺς χρι-
στιανοὺς. Ὄχι γιὰ νὰ τοὺς
ἐπιτιμήσουμε, ἀλλὰ γιὰ νὰ
τοὺς διδάξουμε καὶ γιὰ νὰ
τοὺς οἰκοδομήσουμε. Κι
ὕστερα μᾶς κακοφαίνεται
πὼς οἱ χριστιανοί μας πολλὰ
ἀγνοοῦν καὶ πολλὰ παρερ-
μηνεύουν σὲ βάρος μας. Δὲν
θὰ πρέπει νὰ ἀγνοοῦμε πὼς
ἐμεῖς οἱ ἱερεῖς πρὶν ἀπ᾽ ὅλα
εἴμαστε ἱερεῖς. Μὲ ὅσα ὅλοι
φωνάζουν γιὰ κοινωνικὲς
δραστηριότητες πᾶμε κι
ἐμεῖς οἱ ἱερεῖς νὰ πιστέ-
ψουμε πὼς τὸ κύριο ἔργο

μας εἶναι κάτι ἄλλο παρὰ
διαρκῶς νὰ βρισκώμαστε
στὸ ναὸ καὶ νὰ λειτουρ-
γοῦμε μπροστὰ στὴν ἁγία
Τράπεζα.

Φτάσαμε καὶ ζοῦμε σ᾽
ἕνα καιρὸ, ποὺ καθὼς ἔλεγε
ὁ ἅγιος Θεόδωρος ὁ Στου-
δίτης γιὰ τὴν εἰκονομαχία,
ἐπιχειρεῖται μιὰ «ἀθεωτάτη
μεταστοιχείωσις τῶν ἁπάν-
των» (Θεοδ.Στουδίτου 276,
στ.77). Ὅλα πᾶνε νὰ γυρί-
σουν ἄνω κάτω. Δὲν ἐπι-
χειρῶ νὰ περιγράψω τὴν
παροῦσα πολιτικὴ καὶ κοι-
νωνικὴ  κατάσταση, γιατὶ
εἶναι πρᾶγμα μάταιο καὶ
ἴσως καὶ ἀδύνατο. Ὁ καθέ-
νας μας ζοῦμε τὴν κατά-
σταση αὐτὴ καὶ μέσα στὰ
σπίτια μας καὶ στὴν ἐργασία
μας καὶ στὴν ἀναστροφή
μας. Ἡ Ἐκκλησία καὶ ἡ πί-
στη στὴν οὐσία διώκεται, κι
ἄς μὴ φαίνεται ἀκόμη κα-
θαρά, εἴτε ἀπὸ δειλία εἴτε
ἀπὸ σκοπιμότητα. Ἐμεῖς
εἴμαστε ὑποχρεωμένοι νὰ
δώσουμε μαρτυρία. ὄχι τόσο
με τὸ λόγο, ὅσο μὲ τὸ παρά-
δειγμά μας. Θὰ σταθοῦμε
ἀμετακίνητοι στὴν παρά-
δοση καὶ τὴν πίστη τῆς
Ἐκκλησίας καὶ θὰ σηκώ-
σουμε τὴν πρόκληση τοῦ
κόσμου.

Εἶναι ὁ καιρὸς ποὺ θὰ ξε-
χάσουμε νὰ ὁμιλοῦμε γιὰ τὸ
δικαίωμά μας καὶ θὰ ζοῦμε
διαρκῶς μέσα μας τὸ χρέος.
Τόσο περισσότερο, ὅσο ὁ
κόσμος μᾶς προκαλεῖ γιὰ νὰ
μᾶς δοκιμάσει. Ὄχι ὅτι ποτὲ
θὰ μᾶς ἀγαπήσουν βλέπον-
τάς μας πιστοὺς στὸ χρέος

† Διονυσίου Λ. Ψαριανοῦ,

Μητροπολίτου Σερβίων καὶ Κοζάνης

Ὅλα τὰ πράγματα στὴν
Ἐκκλησία εἶναι οἰκονομία, καὶ
οἰκονομία θὰ πῆ διευθέτηση ἤ
πιὸ ἁπλὰ βόλεμα. Ὅλο τὸ μυ-
στήριο τοῦ Θεοῦ γιὰ τὴ σωτη-
ρία τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ κό-
σμου στὴ γλώσσα τῆς θείας
Γραφῆς καὶ τῆς θεολογίας λέ-
γεται οἰκονομία. Πάει νὰ πῆ
πὼς ὁ Θεὸς οἰκονόμησε, δη-
λαδὴ βόλεψε τὰ πράγματα γιὰ
νὰ σωθῆ ὁ κόσμος. Καὶ τὸ δικό
μας ἔργο στὴν Ἐκκλησία εἶναι
λοιπὸν οἰκονομία. Οἱ ἄνθρω-
ποι καὶ ἡ ζωὴ τῶν ἀνθρώπων
δὲν μπαίνουν σὲ καλούπια καὶ
σὲ προκατασκευασμένα σχή-
ματα. Ὁ κάθε ἄνθρωπος εἶναι
μιὰ ξεχωριστὴ περίπτωση· ὁ
ἄνθρωπος εἶναι πρόσωπο, μιὰ
ἐλεύθερη δηλαδὴ ὕπαρξη. Ὅλ᾽
αὐτὰ θὰ ποῦν πὼς κάθε
ἄνθρωπος θέλει ἕναν δικό του
τρόπο γιὰ νὰ μᾶς ἀκούση καὶ
νὰ ποιμανθῆ. Γι᾽ αὐτὰ τὰ
πράγματα ὁμιλεῖ καλύτερ᾽
ἀπὸ τὸν καθένα παιδαγωγὸ
καὶ ψυχολόγο ὁ ἅγιος Γρηγό-
ριος ὁ Θεολόγος στὸν περί-
φημο ἀπολογητικό του λόγο



μας, ἀλλὰ δὲν πρέπει νὰ
τοὺς δώσουμε τὸ δικαίωμα
νὰ γελάσουν, ὅταν μᾶς δοῦν
πὼς τὸ ξεχνᾶμε. Στὸ σημεῖο
αὐτὸ πρέπει νὰ εἴμαστε
πάντα οἱ ἡττημένοι καὶ νὰ
εἶναι αὐτὴ ἡ καύχησή μας,
ὅτι γιὰ χάρη τοῦ Χριστοῦ
καὶ τῆς Ἐκκλησίας σηκώ-
νομε ὀνειδισμό. Δὲν ἐπιθυμῶ
καὶ δὲν τολμῶ νὰ σᾶς κάμω
μάθημα, καὶ μόνο γιατὶ αὐτὰ
ποὺ γράφω ἀφοροῦν καὶ σὲ
μένα. Οἱ ἄνθρωποι δὲν ξέ-
ρουν τὶ ζητοῦν, καὶ εἴμαστε
ὑποχρεωμένοι νὰ τοὺς
ἀκούσωμε κι ὅταν εἶναι πα-
ράλογα τὰ αἰτήματά τους κι
ὅταν δὲν μποροῦμε καὶ μᾶς
εἶναι ἀδύνατο νὰ τὰ ἱκανο-
ποιήσουμε. Ἄς τοὺς ἀκού-
σωμε κι ἄς προσπαθήσουμε
νὰ τοὺς δώσουμε νὰ κατα-
λάβουν. Ἄν δὲν μποροῦμε
τίποτε ἄλλο, ἄς ἔχουμε ὑπο-
μονὴ κι ἀνεκτικότητα· τὰ
παραπέρα θὰ τὰ ἀναπληρώ-
σει ὁ Θεός.  Ἕνα πρᾶγμα
πρέπει πολὺ νὰ μᾶς τρομά-
ζει, ὅτι ὕστερ᾽ ἀπὸ μιὰ γε-
νεά, ἄν συνεχισθεῖ τὸ κακὸ
ποὺ γίνεται, τὰ παιδιά μας
θὰ εἶναι ἄθρησκοι καὶ ἄθεοι.
Ἡ ἐκπαίδευση καὶ ἡ παιδεία
τοῦ ἔθνους μας εἶναι στὰ χέ-
ρια τῶν ἀθέων. Στὸ σχολεῖο
τὰ παιδιὰ δὲν ἀκοῦνε πιὰ
γιὰ Θεὸ καὶ γιὰ πίστη, καὶ
κάποια μαθήματα, λεγόμενα
θρησκευτικά, διδάσκονται
κατὰ τρόπο ἀντιεκκλησια-
στικό, ὥσπου νὰ καταργη-
θοῦν. Τὸ βάρος τῆς ἐκκλη-
σιαστικῆς καὶ χριστιανικῆς
διαπαιδαγώγησης τῶν παι-
διῶν πέφτει στὴν οἰκογένεια
καὶ στὴν Ἐκκλησία, ἐφ᾽
ὅσον ἀκόμα εἶναι καιρός,
γιατὶ ἀργότερα μπορεῖ καὶ

νὰ ἀμφισβητηθεῖ τέτοιο δι-
καίωμα.

Τὶ θὰ κάμωμε λοιπὸν
ἐμεῖς γιὰ τὰ παιδιά; Ἡ οἰκο-
γένεια δὲν εἶναι σὲ θέση νὰ
προσφέρει πολλὰ ἤ καὶ τί-
ποτε· πολλὲς φορὲς μάλιστα
ἐπιδρᾶ ἀρνητικὰ καὶ ἐπιζή-
μια στὴν ἀνατροφὴ καὶ τὴν
διαπαιδαγώγηση τῶν παι-
διῶν. Τὸ βάρος λοιπὸν πέ-
φτει ὅλο σὲ μᾶς, ἀλλὰ δὲν
βλέπω ὅτι κι ἐμεῖς εἴμεθα σὲ
θέση νὰ προσφέρωμε πολλὰ
πράγματα. Τὰ λεγόμενα κα-
τηχητικὰ σχολεῖα βρίσκον-
ται σὲ μεγάλη παρακμὴ καὶ
σχεδὸν δὲν ὑπάρχουν που-
θενά. Οἱ λόγοι τῆς πα-
ρακμῆς των εἶναι πολλοί,
ἀλλὰ ὁ κυριώτερος εἶναι ὅτι
ὁ ξένος αὐτὸς θεσμός, ποὺ
μεταφυτεύθηκε στὸν τόπο
μας, δὲν ὠργανώθηκε
ἐπάνω σὲ καθαρὲς ἐκκλη-
σιαστικὲς βάσεις. Τὰ σχο-
λεῖα αὐτὰ πάντα ὑπῆρξαν
μᾶλλον θρησκευτικὰ παρὰ
ἐκκλησιαστικά. Τὶ βαθύτερη
σημασία ἔχει αὐτὸ τὸ
πρᾶγμα, ἄς μὴν τὸ ἀναπτύ-
ξουμε τώρα, ἀφοῦ τριάντα
χρόνια τώρα πολλὰ ἐγρά-
ψαμε καὶ εἴπαμε γιὰ τὴν
Ἐκκλησία καὶ γιὰ τὶς λεγό-
μενες θρησκευτικὲς καὶ χρι-
στιανικότητες καὶ πνευματι-
κότητες, γιὰ τὶς ὁποῖες
διαρκῶς γινότανε λόγος στὰ
κατηχητικὰ σχολεῖα. Δὲν
βγῆκε καὶ δὲν ἔμεινε τίποτε
ἀπ᾽ ὅλα αὐτά, γιατὶ ὅλ᾽ αὐτὰ
εἶναι ἔξω ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία
καὶ τὴ λατρεία τῆς Ἐκκλη-
σίας, ποὺ εἶναι ἡ ἀληθινὴ
ὀρθόδοξη εὐσέβεια, ὅλα
αὐτὰ τὰ ἄχρωμα καὶ ἄοσμα
καὶ ἄγευστα εἶναι φιλολογία
καὶ ὑπόκριση.
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Ἐπισκέφθηκε τὸν ἀββᾶ Ἰωάννη
κάποιος ἀδελφὸς καὶ δὲν βρῆκε τί-
ποτα μέσα στὸ σπήλαιο. Τοῦ λέει
τότε.

-Πῶς κάθεσαι ἐδῶ, πάτερ,
χωρὶς νὰ ἔχεις τὰ ἀναγκαῖα;

Ἀποκρίθηκε ὁ γέροντας:
-Τὸ σπήλαιο αὐτό, τέκνο μου,

εἶναι χῶρος γιὰ πνευ-
ματικοὺς ἀγῶνες·
δῶσε, πάρε.

AΠO TO

ΛEIMΩNAPIO

Ἕνας ἐρημίτης ἔμενε σὲ μιὰ
καλύβα, δώδεκα μίλια μακριὰ

ἀπὸ τὴν πηγὴ ποὺ ὅλη ἡ σκήτη
ἔπαιρνε νερό.  Ἔτσι ἦταν ἀνα γκα σμέ -
νος νὰ κάνει πολὺ συχνὰ ὅλη ἐκείνη
τὴν πεζοπορία. Μιὰ μέρα, ποὺ ἡ
ζέστη ἦταν ἀφόρητη, ἔχασε τὴν
ὑπομονή του. 

– Εἶναι τάχα ἀνάγκη νὰ κοπιάζω
τόσο; εἶπε μὲ τὸ λογισμό του. Δὲν
ἔρχομαι νὰ κατοικήσω πιὸ κοντὰ στὴν
πηγή;

Καθὼς ἔκανε αὐτὲς τὶς σκέψεις,
ἔνοιωσε κάποιον νὰ βαδίζει πίσω του.
Γύρισε καὶ εἶδε ἕνα νέο ἀστραπόμορφο.

– Ποιὸς εἶσαι ἐσύ; τὸν ρώτησε μὲ
θαυμασμὸ καὶ ἀπορία.

– Ἀπεσταλμένος τοῦ Κυρίου νὰ
μετρῶ τὰ βήματα ποὺ κάνεις γιὰ νὰ
σοῦ δοθεῖ ἀκέραιος τῆς ὑπομονῆς ὁ
μισθός, ἀποκρίθηκε ἐκεῖνος καὶ ἔγινε
ἄφαντος.

Τόση δύναμη ἔδωσαν στὸν ἐρημίτη
τὰ λόγια τοῦ Ἀγγέλου, ποὺ ὄχι μόνο
κοντὰ στὴν πηγὴ δὲν πῆγε νὰ
κατοικήσει, μὰ ἄλλη καλύβα ἔφτιαξε
βαθύτερα στὴν ἔρημο, γιὰ νὰ βαδίζει
ἄλλα τόσα μίλια.

Α Π Ο  ΤΟ  ΓΕΡ Ο Ν ΤΙΚΟ
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ΑΠΟ  ΤΟ  ΥΣΤΕΡΗΜΑ
ΚΑΙ  ΤΟ  ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ

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

α) Χρηματικές δωρεές:
• Ἱ. Ν. Προφήτη Ἠλία Κο-
ζάνης 150 €. • Ἱ.Ν. Ἁγίας
Κυριακῆς Σερβίων 100 €. •

Ἱ.Ν. Ἁγίας Παρασκευῆς
Ἁγίας Παρασκευῆς 60 €. •

Ἱ.Ν. Τιμίου Προδρόμου Βα-
τεροῦ 280 €. • Ἱερεὺς Πανα-
γιώτης Δουγαλῆς 300 €. • Σο-
φία Δεληγιωργίδου 50 €. •

Σταμπλιάκας Παναγιώτης 20
€. • Σιαλβέρα Μαρία 150 €,
εἰσ μνήμην συζύγου της
Ζήση. • Δεμιροπούλου Καίτη
150 €, εἰς μνήμην συζύγου
της Δημητρίου. • Φούντο-
γλου Ἀθανάσιος 100 €, εἰς
μνήμην γονέων καὶ ἀδελφῶν.
• Τεντζίδου Παρθένα 200 €,
εἰς μνήμην συζύγου της
Κων/νου. • Ἀθανασιάδης
Ἰωάννης 50 €, εἰς μνήμην
υἱοῦ του Κων/νου. • Ὁμο-
σπονδία Δυτικομακεδονικῶν
Σωματείων Θεσ/νίκης 300 €.
• Ἀνώνυμοι 100 €.

β) Προσφορὰ γεύματος:
• Μιμιλίδου Ἀρτεμησία, εἰς
μνήμην συζύγου της Ἀγησι-
λάου. • Ἀθανασιάδης Ἰωάν-
νης, εἰς μνήμην υἱοῦ του
Κων/νου. • Σαμαρᾶς Νικό-
λαος, εἰς μνήμην πατρός του
Ἀνέστη. • Κάτανας Γεώρ-
γιος. • Σιάντζιου Καλλιόπη. •
Παλούκα Ἀνθούλα, εἰς μνή-

μην συζύγου της Δημητρίου.

γ) Προσφορὰ εἰδῶν-τρο-
φίμων: • Δαγκλῆς Τριαντά-
φυλλος «Ἡ γωνιά τῆς Γεύ-
σης». • Παρασκευᾶ Ἀθηνά. •
Γιαμουρίδου Ἀνθούλα. • Β.
Μπιμπίρης καὶ ΣΙΑ Ο.Ε. •

ΔΕΗ ΛΚΔΜ. • Ταραλίδης Β.
ΔΕΗ Τομέας Προστασίας
Περιβάλλοντος. • Ζερβαντα-
ρίδης Ἀντώνιος καὶ ΣΙΑ ΟΕ.
• Ἱ. Ν. Ἁγίων Ἀναργύρων
Κοζάνης. • Ἱ.Ν.Ἁγίου Γεωρ-
γίου Κλείτους.  • Ἱ.Ν.Ἁγίων
Κων/νου καὶ Ἑλένης Μαυ-
ροδενδρίου. • Ἱ.Ν. Ζωοδό-
χου Πηγῆς (Παναγία) Κοζά-
νης. • Πολιτιστικός Σύλλογος
Βατεροῦ. • Σύλλογος Καστο-
ριανῶν Κοζάνης. • Ἀνώνυ-
μοι.

Δωρεὲς γιὰ τὸ Ἱερὸ Κά-
θισμα Νέας Νικοπόλεως:
• Ὁ Σεβασμιώτατος Μητρο-

πολίτης Σερβίων καὶ Κο-
ζάνης κ. Παῦλος  10.500
€.

• Δάλπη Νίτσα 400 €.
• Φραντζῆς Ἰωάννης 300 €.
• Ροδίτης Βασίλειος 500 $.
• Ροδίτη Καλλιόπη 1000 $.
• Διακουμάκης Εὐάγγελος

10.200 $.
• Κεχαγιᾶ Εὐαγγελία 800 $.
• Μακλάρα  Ἔφη 300 $.

Δωρεὲς πρὸς τὴν Ἱερὰ
Μητρόπολη:
• Ἱ. Ναὸς Ἁγίων Πέτρου καὶ

Παύλου Κοίλων 125 €.
• Ἱ. Ναὸς Ἁγίου Δημητρίου

Κοζάνης 500 €.

• Ἱ. Ναὸς Ἁγίου Νικολάου
Κοζάνης  1250 €.

• Ἱ. Ναὸς Ἁγίου Νικολάου
Λιβαδεροῦ 500 €.

• Ἱ. Ναὸς Ἁγίων Κων/νου
καὶ  Ἑλένης Κοζάνης
1250 €.

• Ἱ. Ναὸς Ἁγίας Κυριακῆς
Σερβίων 500 €.

• Ἱ. Ναὸς Τιμίου Προδρό-
μου Λευκοπηγῆς 125 €.

• Ἱ. Ναὸς Ἁγίου Νικολάου
Κρόκου 125 €.

• Ἱ. Ναὸς Ἁγίου Γεωργίου
Πολυμύλου 125 €. 

• Ἱερεὺς Λουκᾶς Κουρκού-
τας 112 €.

Δωρεὲς γιὰ τὸ Κειμηλιαρ-
χεῖον τῆς Ἱερᾶς Μητροπό-
λεως
• Ἱ. Ναὸς Προφήτου Ἠλιοῦ

Κοιλάδος 100 €.

Δωρεὲς πρὸς τὸ Γενικὸ
Φιλόπτωχο Ταμεῖο τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως

• Σ.Υ.Φ.Α.Σ.Δ.Υ.Μ. 300 €.
• Κάνιστρας Νικόλαος 50 €.
• Γεωργοτᾶς Μάρκος 30 €. •
Τζουρᾶ Εὐθυμία 300 €. •

Κοΐδου Βασιλική 400 €. • Συ-
νεταιρεστικὴ Τράπεζα Κοζά-
νης  150 €. • π.Γεώργιος Γά-
τας 500 €, ἀπὸ παράσταση
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητρο-
πολίτου κ. Παύλου εἰς τὸν
γάμον τοῦ παιδιοῦ του.

Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη  εὐ -
χα ριστεῖ θερμὰ τοὺς δω-
ρητὲς καὶ εὔχεται τὴν παρὰ
τοῦ Κυρίου ἀντιδωρεὰ καὶ
εὐλογία.



Στήν αὐτοσυνειδησία τοῦ
κόσμου ἡ τελειότητα τοῦ

ὄντως Ὄντος σχετίζεται μέ τήν
πλήρη ἀποπαύση κάθε ἐνερ-
γήματος. Ὁ Θεός γιά νά εἶναι
τέλειος πρέπει νά εἶναι ἀκίνη-
τος καθεαυτόν. Ἡ ἀκινησία
κατά τήν ἄποψη αὐτή ἐκφράζει
τήν τελειότητα, ἐν προκειμένω
τή στάση στό ἀγαθό. Ἡ ἄποψη
αὐτή ἔχει βαθιά ἐρείσματα στό
χῶρο τῆς φιλοσοφίας καί κατ’
οὐσίαν ἀπηχεῖ τήν ἀριστοτελική
ἀντίληψη γιά τό θεῖο ὄν. Ὁ
Ἀριστοτέλης φοβόταν ὅτι ἐάν
μιλοῦσε γιά κίνηση  στό Θεό,
ἡ κίνηση αὐτή θά σήμαινε κατ’
ἀναπόδραστη συνέπεια τροπή,
φθορά καί ἀλλοίωση. Ἡ κίνηση
κατ’ αὐτόν εἶναι χαρακτηρι-
στικό τοῦ περατοῦ τῆς ἀνθρω-
πίνης φύσης καί ἀπάδει παν-
τελῶς πρός τό ἀκήρατον τῆς
θείας φύσης.

Καί ἐν πολλοῖς ἡ ἄποψη
αὐτή εἶναι σωστή καί θά τήν
παραλάβουν καί οἱ μεγάλοι
Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας ὅπως
ὁ Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, ὁ
Διονύσιος ὁ Ἀρεοπαγίτης, ὁ
Μάξιμος Ὁμολογητής, θά δια-
φοροποιηθοῦν ὅμως καί θά
ἐξηγήσουν καλύτερα ποιά εἶναι
ἡ κίνηση πού προσιδιάζει στό
κτιστό καί ποιά στόν ἄκτιστο
καί ὑπερβατικό Θεό. Καί ἡ
ἀρχή γίνεται μέ τόν Μ. Ἀθα-
νάσιο, ὁ ὁποῖος ἐξ’ ἀφορμῆς
τῆς ἀρειανικῆς αἵρεσης ἀνα-
φέρεται διεξοδικά στήν κίνηση
τῆς ὑπερουσίου θεότητος. Ἡ
Ἁγία Τρίαδα, σημειώνει, ἔχει
ἐσωτερικά τήν κίνηση τῆς γέν-
νησης καί τῆς ἐκπόρευσης, δη-
λαδή τήν κατά φύσιν ὕπαρξη
τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύ-
ματος. Πρόκειται γιά τόν ἐσω-
τερικό τρόπο ζωῆς καί σχέσης
τῶν προσώπων τῆς Ἁγίας Τριά-
δος κατά τόν ὁποῖο « τά πρό-

σωπα κοινωνοῦν τή φύση
τους».

Τοῦτο φανερώνει ὅτι ὁ Θεός,
ἐξ’ ἐπόψεως ὀρθοδόξων, «εἶναι
κινητικός καί κοινωνικός».

«Πῶς εἶναι δυνατόν, ἐρωτᾶ ὁ
Μ. Ἀθανάσιος, ἡ Τριάδα νά
παράγει βουλητικά ὅλα τά κτί-
σματα καί φυσικά τόν ἴδιο τόν
Λόγο καί ἡ ἴδια νά στερεῖται
κάθε κίνηση καί κοινωνικότη-
τα;» Στό ἴδιο πλαίσιο καί ὁ
ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής
δέν θά διστάσει νά ἀναφέρει
ὅτι «ὁ Θεός καί Πατήρ, κινηθεὶς
ἀχρόνως καί ἀγαπητικῶς
προῆλθεν εἰς διάκρισιν ὑπο-
στάσεων». Μέ αὐτές τίς λέξεις
περιγράφει εὐκρινῶς τήν κίνηση
τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ. Αὐτή ἡ
κίνηση εἶναι ἄχρονη, δέν σχε-
τίζεται μέ τήν κτιστότητα καί
τήν τρεπτότητα τῶν κτιστῶν
ὄντων. Εἶναι κίνηση ἄλλης τά-
ξης «…ἀγένητος ὑπάρχουσα καί
αὐτέκφαντος», κατά τόν κο-
ρυφαῖο Μάξιμο Ὁμολογητή.

Ποιά εἶναι ὅμως ἡ ἔννοια
τῆς κίνησης στή σχέση κτιστοῦ
καί ἀκτίστου; Ἡ πορεία πρός
τήν θεουργό ἕνωση, ἡ ἁρπαγή
πρός Κύριον, ἡ ἴδια ἡ θέωση
εἶναι πράξη δυναμισμοῦ ἤ ἀκι-
νησίας; Ἡ στάσις ἀγγέλων, πε-
ριώνυμη ἔκφραση τοῦ Ἰωάννη
τῆς Κλίμακας ἀπηχεῖ τό πέρας
τῆς πνευματικῆς ὁλοκλήρωσης;
Ἔχουμε τήν αἴσθηση ὅτι κάτι
τέτοιο θά συνεπαγόταν τήν
ἄρση τῆς αἰτιώδους διαφορᾶς
κτίστου καί κτίσεως. Οἱ ὄροι
στάση καί κίνηση στή θεολογία
τῶν ὀρθοδόξων Πατέρων εἶναι
ἰδιοτρόπως φορτισμένοι. Ὅταν
οἱ Πατέρες ὁμιλοῦν γιά στάση

ἐννοοῦν τήν παύση τῆς παρά
φύσιν ἐνέργειας, αὐτῆς πού
ἐκτρέπει τό ὑποκείμενο ἀπό
τό πραγματικό καί ἀληθές καί
τό ὁδηγεῖ στό φαντασιῶδες
καί πλασματικό.

Ἀπεναντίας οἱ Πατέρες κά-
νουν λόγο συνέχεια στά συγ-
γράμματά τους γιά τήν κατά
φύσιν κίνησιν πρός τήν Τρια-
δική Θεότητα, ἡ ὁποία δέν
σταματᾶ ἀλλά συνεχίζεται ἐπ’
ἄπειρον, καθώς πέρατα στή
Θεότητα δέν μπορεῖ νά συ-
ναντήσει κανείς, ὅπως ἰδιοφυῶς
ἀναφέρει ὁ ἅγιος Γρηγόριος
Νύσσης. Σημειώνει σχετικά:
«Συντελεῖται μία διαρκῆς κί-
νηση καί κατά τή στάση τῶν
ὄντων μέσα στόν ἄπειρο Θεό
γιατί αὐτό πού ὀρέγεται καί
ἐπιθυμεῖ ἡ φύση νά μεταλάβει,
καί αὐτό δέν εἶναι ἄλλο ἀπό
τή δόξα τοῦ Θεοῦ, αὐτό δέν
ἔχει ὅριο. Κατ’ ἀνάγκην καί ἡ
ἐπιθυμία τοῦ μετέχοντος, ἐπει-
δή παρατείνεται στό διηνεκές,
στάση δέν βρίσκει. Εἶναι λοιπόν
ἑπομένως ἀδύνατον νά μετάσχει
κανείς πλήρως στό τέλειο. Καί
αὐτό γιατί ἡ τελειότητα δέν
περικλείεται σέ ὅρια».

Αὐτός «… ὁ ἔρωτας τῆς
ἀληθείας πού εἶναι ἱερός, ση-
μειώνει ὁ ἅγιος Διονύσιος ὁ
Ἀρεοπαγίτης, δέν μπορεῖ νά
λήξει ποτέ, διότι ἀπεργάζεται
ἀεί τήν πρόοδο πρός τά τελει-
ότερα τῆς θεαρχίας». Ὅλη ἡ
πατερική θεολογία βοᾶ ὅτι μία
καί μόνη κίνηση ἐπικρατεῖ ἐκεῖ,
ἡ ἀτέλεστη τελειότητα, ἡ ἀκα-
τάπαυστη μεταμόρφωση καί ἡ
ἐπέκταση τῶν ὄντων ἀπό «
δόξης εἰς δόξαν». Πρόκειται
γιά τήν ἀεικίνητη στάση πού
δηλώνει τήν ἀπέραντη τῶν θεί-
ων ἀπόλαυση καί γιά τήν στά-
σιμη κίνηση πού δηλώνει τήν
ἀκόρεστη ὄρεξη γι’ αὐτά.
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�Κίνησις Θεότητος� κατά τούς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας

Ἀχιλλέα Π. Δελλόπουλου

Ὕπ. Δρ. Θεολογίας
Καθηγητή Λυκείου
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Λειτουργική Διακονία:

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σερβίων καί
Κοζάνης κ. Παῦλος, κατά τό τρίμηνο Μαΐου - Ἰου-
νίου -Ἰουλίου 2008, χοροστάτησε, λειτούργησε ἤ
ὡμίλησε εἰς τούς κάτωθι Ἱ. Ναούς:
❖ Ἁγ. Ἀθανασίου Κοντοβουνίου (1/5), Ἁγ. Ἀθανα-

σίου Τρανοβάλτου (2/5), Ἁγ. Ἀθανασίου Κοζάνης
(4/5), Ἱ. Μ. Ζιδανίου (5/5), Ἁγ. Ἰωάννου Θεολόγου
εἰς Καρυδίτσαν (7/5) & Ἀμυγδαλιάν (8/5), ἐξωκλ.
Ἁγ. Χριστοφόρου Προσηλίου (9/5), ἐξωκλ. Ζωοδ.
Πηγῆς («Παναγία») Κοζάνης (11/5), Ἁγ. Ἀχιλλείου
Λάβας (15/5), Ἁγ. Νικολάου Ν. Καρδιᾶς (18/5),
Ἁγ. Κων/νου & Ἑλένης Κοζάνης (20, 21/5), Ἁγ.
Ἀναργύρων Κοζάνης (3/6), Ἁγ. Τριάδος Σταυ-
ρωτῆς (14/6), Ἁγ. Γεωργίου Κοζάνης (15/6), Ἁγ.
Τριάδος Δρεπάνου (15/6), Ἱ. Μ. Ἁγ. Τριάδος Βελ-
βενδοῦ (16/6), Ἁγ. Γεωργίου Μελισσίων (22/6),
Καθεδρικόν Ἁγ. Νικολάου (28/6), Ἁγ. Κων/νου &
Ἑλένης Κοζάνης (29/6), Ἁγ. Ἀναργύρων Κοζάνης
(30/6), Παναγίας Βλαχερνῶν Τετραλόφου (2/7),
Ἁγ. Δημητρίου Κοζάνης (6/7), ἐξωκλ. Ἁγ. Κυ-
ριακῆς («Σιόποτο») Κοζάνης (6/7), Ἁγ. Κυριακῆς
Σερβίων (7/7), Ἱ. Ν. Κοιμ. Θεοτόκου Ἁγ. Κυριακῆς
(Σκούλιαρης) Βελβενδοῦ (13/7), ἐξωκλ. Ἁγ. Μα-
ρίνης Λευκοβρύσεως (16/7), Προφ. Ἠλιοῦ Κοι-
λάδος (19/7), ἐξωκλ. Ἁγ. Ἄννης Κοζάνης (24/7),
Ἁγ. Παρασκευῆς ὁμωνύμου Δ.Δ. (25/7), Ἁγ. Πα-
ρασκευῆς Κοζάνης (26/7),

Ἐπίσης ὁ Σεβασμιώτατος:
❖ ἐτέλεσε Δοξολογίαν ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγ. Γε-

ωργίου τοῦ τροπαιοφόρου, προστάτου τοῦ
Στρατοῦ ξηρᾶς, εἰς τήν ἕδραν τοῦ Α΄ Σώματος
Στρατοῦ (3/5),

❖ ἐτέλεσε τήν μοναχικήν κουράν τοῦ Γ. Ἰωάννου
(μετονομασθέντος εἰς Εὐσέβιον) εἰς τήν Ἱ. Μ.
Ἁγ. Ἀντωνίου Σιάπκας  (Καστανιᾶς Σερβίων)
(21/6),

❖ ἐτέλεσε Ἁγιασμόν ἐπί τῇ ἐγκαταστάσει δυνά-
μεως Πυροσβεστῶν εἰς τό Ἀεροδρόμιον Κοζά-
νης (27/6),

❖ εὐλόγησε τούς γάμους τῶν: α) Ἰωάννου Κανα-
βοῦ & Περιστέρας Γ. Γάτα (Ἱ.  Ν. Ἁγ. Νικολάου
Κοζάνης, 7/6), β) Παναγ. Σιγκιρίδη & Κων/νιᾶς
Πασχ. Μητλιάγκα (Ἱ.  Ν. Ἁγ. Νικάνορος Κοζάνης,
14/6), γ) Θεοδ. Τσεκερίδη & Ἀρετῆς Κ. Παπα-

γιάννη (Ἱ. Ν. Ἁγ. Παρασκευῆς Κοζάνης, 19/7),
δ)..... & ........ Ντοβόλη (Ἱ. Ν. Ἁγ. Δημητρίου Κο-
ζάνης, 26/7),

❖ ἐτέλεσε Θ. Λειτουργίαν καί θυρανοίξια εἰς τό
ναΐδριον τοῦ Ἁγ. Παντελεήμονος, ἰδιοκτησίας
τῆς οἰκογενείας τοῦ Ἐξοχ. κ. Γ. Σούρλα, Ἀντι-
προέδρου τῆς Βουλῆς, εἰς τόν οἰκισμόν τῶν Σα-
ρακατσάνων τοῦ Βερμίου ὄρους (27/7),

❖ ἐτέλεσεν δέησιν ἐπί ἀνομβρίᾳ καθώς καί ἁγια-
σμόν διά καλήν παραγωγήν εἰς τόν κάμπον Πο-
λυμύλου (ὄρ. Βέρμιον) (30/7) 

❖ προεξῆρχε τῆς ὑποδοχῆς τοῦ ἱ. λειψάνου τοῦ
Ἁγ. Διονυσίου τοῦ ἐν Ὀλύμπῳ εἰς τόν ὁμώνυμον
ἐνοριακόν Ἱ. Ναόν τοῦ Βελβενδοῦ (31/7).

Παραστάσεις - Ἐθιμοτυπία:

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παῦλος:
❖ ἐπεσκέφθη τό Λ.Κ.Δ.Μ. τῆς ΔΕΗ, ὅπου ἔτυχε

θερμῆς φιλοξενίας ἀπό τόν Δ/ντήν κ. Χρ.
Δαβᾶκον (6/5),

❖ παρηκολούθησεν τήν ἐκδήλωσιν διά τήν «ἑορ-
τήν τῆς μητρός» τοῦ Δήμου Αἰανῆς (11/5),

❖ συμμετεῖχεν εἰς τάς πανηγυρικάς - λατρευτικάς
ἐκδηλώσεις ἐπί τῶν Ἐλευθερίων τῆς Ἀλεξαν-
δρουπόλεως (13-14/5),

❖ παρέστη εἰς τάς ἐκδηλώσεις ἐπί τῇ ἐπισκέψει
τῆς Α.Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πα-
τριάρχου κ. Βαρθολομαίου εἰς Λάρισαν (14/5),

❖ συμμετεῖχεν εἰς προσκύνημα κοζανιτῶν εἰς τά
Μετέωρα (17/5),

❖ ἐδέχθη εἰς τό ἱ. μητροπολιτικόν κάθισμα τάς
ἐπισκέψεις τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν: Καστορίας
κ. Σεραφείμ, Φλωρίνης κ. Θεοκλήτου καί Ἐδέσ-
σης κ. Ἰωήλ (30/5),

❖ συμμετεῖχεν εἰς τάς πανηγυρικάς – λατρευτικάς
ἐκδηλώσεις τῆς Ἱ. Μονῆς Ἀναλήψεως Συκέας
Ἐλασσῶνος (4-5/6),

❖ συμμετεῖχεν εἰς τάς ἐπετειακάς & λατρευτικάς
ἐκδηλώσεις εἰς μνήμην τοῦ μακ. Μητροπολίτου
Καστορίας κ. Νικηφόρου Παπασιδέρη (7-8/6),

❖ συμμετεῖχεν εἰς τάς ἱ. ἀκολουθίας εἰς Ἱ. Ν. Ἁγ.
Λουκᾶ, Ἐπισκόπου Κριμαίας, εἰς Ἱ. Μ. Παναγίας
Δοβρᾶς Βεροίας (10-11/6),

❖ προήδρευσε τῆς Ἱερατικῆς Συνάξεως τῆς καθ’
ἡμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως εἰς Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικάνορος
Κοζάνης (12/6),

❖ ἐδέχθη τήν ἐθιμοτυπικήν ἐπίσκεψιν τοῦ Ὑπουρ-
γοῦ Μακεδονίας – Θράκης κ. Μαργαρίτη Τζίμα
(20/6),
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❖ ἐπεσκέφθη μέ τό νεοεκλεγέν Δ.Σ. τοῦ Σω-
ματείου «Ἅγ. Ἰωάννης Βαζελῶνος» τάς
ἐγκαταστάσεις τῆς ὁμώνυμης Ἱ. Μονῆς (21/6), 

❖ συμμετεῖχεν εἰς τήν ἔκτακτην Συνεδρίαν τῆς
Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (24/6),

❖ συμμετεῖχεν εἰς τήν πανήγυριν τοῦ Ἱ. Μητρο-
πολιτικοῦ Ναοῦ Ἐδέσσης (1/7),

❖ παρηκολούθησε τήν ἐκδήλωσιν τοῦ Τμ. Τρο-
χαίας Κοζάνης, κατά τήν ὁποίαν ἐτιμήθη ὁ Ἀστυ-
νομικός ἐ.ἀ. κ. Κων/νος Μπουγάτσιας, ὁδηγός
τῆς Ἱ. Μητροπόλεως (2/7),

❖ προεξῆρχε τῆς πανηγύρεως τοῦ Ἱ. Ν. Προφ.
Ἠλιοῦ Βερδικούσης Ἐλασσῶνος (20/7),

❖ παρέστη εἰς τήν ἐνθρόνισιν τοῦ Σεβ. Μητροπο-
λίτου Θηβῶν κ. Γεωργίου (20/7),

❖ παρέστη εἰς τήν τέλεσιν τοῦ 6μήνου μνημοσύ-
νου τοῦ μακαρ. Ἀρχιεπισκόπου κ. Χριστοδούλου
εἰς Ἀθήνας (29/7),

❖ προήδρευσε τῶν Συνεδριάσεων τῶν Δ.Σ.:  τοῦ
Τιαλείου Ἐκκλ. Γηροκομείου (8/5) καί τοῦ Δρι-
ζείου Ἱδρύματος (17/6), 

❖ παρεχώρησε τηλεοπτικήν συνέντευξιν εἰς τό
WEST Channel (31/7).

Βράβευση συνταξιούχων Κληρικῶν

Ὁ Σεβασμιώτατος, γιά τήν διακονία
τους στήν τοπική Ἐκκλησία, τίμησε μέ τόν

Σταυρό τοῦ Ἁγ. Νικολάου τούς συνταξιούχους
κληρικούς: Γεωργιάδη Ἀντώνιο, Γεωργιάδη
Χρῆστο, Γκᾶτο Παρασκευᾶ, Δεμιρτζίδη Ἐλευθέ-
ριο, Λαμπρόπουλο Στέφανο, Παπαθανασίου
Ἰωάννη καί Τσέ Γεώργιο (Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Κο-
ζάνης, 28/6).

Γνωριμία μέ τά Μέλη

τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων

Δεῖπνα πρός τιμή τῶν Μελῶν τῶν Ἐκκλησια-
στικῶν Συμβουλίων τῶν Ἱ. Ναῶν παρέθεσε ὁ Σε-
βασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Παῦλος. Οἱ
συνάξεις γνωριμίας καί συνεργασίας πραγματο-
ποιήθηκαν ἀνά ἀρχιερατική περιφέρεια καί ὡς
ἑξῆς: α) πόλεως Κοζάνης στήν αἴθ. δεξιώσεων Ἱ.
Ν. Ἁγ. Κων/νου & Ἑλένης Κοζάνης (25/2), β) Δρε-

πάνου στήν αἴθ. Ἱ. Ν. Ἁγ. Τριάδος Δρεπάνου (2/6),
γ) Σερβίων στήν αἴθ. Ἱ. Ν. Παμ. Ταξιαρχῶν Βαθυ-
λάκκου (9/6), δ) Βελβενδοῦ στήν αἴθ. Ἱ. Ν. Κοιμ.
Θεοτόκου Ροδίτη (19/6) καί ε) Αἰανῆς στήν αἴθ. Ἱ.
Ν. Τιμ. Προδρόμου Λευκοπηγῆς (3/7).

Μεταφορά Γραφείων τῆς Ἱ. Μητροπόλεως

Τά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σερβίων
& Κοζάνης λειτουργοῦν πλέον στό νέο τους
χῶρο, στό κτίριο πλησίον τοῦ Ἱ. Ναοῦ τῆς Ἁγίας
Παρασκευῆς Κοζάνης (ὁδ. Ἁγ. Παρασκευῆς).

Ἀπό τήν χειροτονίαν εἰς Πρεσβύτερον τοῦ Διακόνου

κ. Κων/νου Καλαϊτζίδη εἰς τόν Ἱ. Ν. Κων/νου

& Ἑλένης Κοζάνης (29/6).
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Ὅπως κάθε χρόνο, ἔτσι καί ἐφέτος ἡ Ἱ.
Εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Ζιδανιώτισ-

σας ἁγίασε μέ τήν ἔλευσή της τήν πόλη τῆς
Κοζάνης ἀπό τήν Παρασκευή τῆς Ζωοδόχου
Πηγῆς, 2 Μαΐου. 

Ἡ Ἱ. Εἰκόνα, συνοδευόμενη ἀπό τόν Σεβα-
σμιώτατο κ. Παῦλο, ἀναχώρησε ἀπό τήν Ἱ.
Μονή μέ τιμές, ἐπάνω σέ στρατιωτικό ὄχημα
(τζίπ), καί ἡ πομπή σταματοῦσε στά Δημο-
τικά Διαμερίσματα τῆς διαδρομῆς, ὥστε νά
ἁγιάζεται ὁ πιστός λαός καί ὁ Σεβασμιώτατος
ἀνέπεμπε, μαζί μέ τούς κληρικούς, δεήσεις.

Μέσω τῶν Δ.Δ. Αἰανῆς, Κερασιᾶς, Λευκο-
πηγῆς, Πρωτοχωρίου καί Λευκόβρυσης ἡ
πομπή κατέληξε στόν Ἱ. Ναό τῶν Ἁγ.
Κων/νου & Ἑλένης Κοζάνης, ὅπου ὁ Μητρο-
πολίτης κ. Παῦλος ἀνέπεμψε δέηση.

Τήν Κυριακή τοῦ Θωμᾶ, 4 Μαΐου, τελέ-
στηκε Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός, χοροστα-
τοῦντος τοῦ Σε βασμιωτάτου, καί ἀκολούθησε
ἡ καθιερωμένη λιτάνευση τῆς Ἱ. Εἰκόνας ἀπό
τόν Ἱ. Ναό τῶν Ἁγ. Κων/νου & Ἑλένης πρός
τόν Ἱ. Καθεδρικό Ναό τοῦ Ἁγ. Νικολάου.

Ἡ Ἱ. Εἰκόνα, ἀφοῦ φιλοξενήθηκε κατά δια-
στήματα σέ ὅλους τούς ἐνοριακούς Ἱ. Ναούς
τῆς πόλης, ἀναχώρησε μέ τίς ἴδιες τιμές τήν
Παρασκευή 1η Αὐγούστου ἀπό τόν Ἱ. Ναό
τῶν Ἁγ. Κων/νου & Ἑλένης, μέσω τῶν Δ.Δ.
Κρόκου - Ἄνω Κώμης - Κάτω Κώμης –
Κήπου - Καισαρειᾶς, γιά τήν Ἱ. Μονή, ὅπου
ὁ Μητροπολίτης κ. Παῦλος τέλεσε Ἱ. Παρά-
κληση.

Γιά πρώτη φορά, κι ἔπειτα ἀπό παράκληση
τοῦ Δήμου Καμβουνίων, ἡ Ἱ. Εἰκόνα τῆς Πα-
ναγίας Ζιδανιώτισσας, θά ἁγιάσει, διερχόμενη
τόν Σεπτέμβριο, καί τά Δημ. Διαμερίσματα
τοῦ ἐν λόγῳ Δήμου.
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

1) Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σερβίων
καί Κοζάνης κ. Παῦλος ἐπιθυμεῖ νά  ἐκφράσει τίς
πλέον θερμές εὐχαριστίες του πρός ὅλους ὅσοι
εἶχαν τήν εὐγενική διάθεση νά συμβάλλουν στήν
ἀρτιότερη διαμόρφωση τοῦ αὔλειου χώρου στό
ἱερό μητροπολιτικό κάθισμα τοῦ Τιμίου Προδρό-
μου Νέας Νικοπόλεως.

Ἰδιαίτερα εὐχαριστεῖ: α) Τόν Διευθυντή τοῦ
Λ.Κ.Δ.Μ. τῆς Δ.Ε.Η. Κο Χρῆστο Δαβᾶκο καί τά συ-
νεργεῖα ἐργατῶν τῆς ὡς ἄνω μονάδας γιά τίς
ἐργασίες δενδροφύτευσης ἱκανοῦ χώρου στό ἱ.
κάθισμα. Τό πράσινο, ἄλλωστε, τό ἔχουμε τόσο
ἀνάγκη.

β) Τόν Δῆμο Κοζάνης (Τεχνική Ὑπηρεσία /
Τμῆμα Ἠλεκτροφωτισμοῦ) γιά τήν τοποθέτηση
τοῦ ἐξωτερικοῦ φωτισμοῦ στόν ἐν λόγῳ χῶρο.

2) Ἐπίσης, ἡ Ἱερά Μητρόπολη Σερβίων & Κο-
ζάνης αἰσθάνεται τήν ἀνάγκη νά εὐχαριστήσει
δημόσια ὅλους τούς φορεῖς πού συμβάλλουν
στήν ἀνασύσταση δύο ἱστορικῶν Ἱερῶν Μονῶν
τῆς ἐκκλησιαστικῆς μας περιφέρειας:

α) τή Νομαρχιακή Αὐτοδιοίκηση Κοζάνης καί
τό Δῆμο Βελβενδοῦ γιά τίς πολύτιμες ὑπηρεσίες
καί προσφορές τους στήν ἀναστήλωση καί ἀνα-
βίωση τῆς ἐγκαταλελειμμένης γιά δεκαετίες Ἱ.
Μονῆς Ἁγίας Τριάδας Βελβενδοῦ,

β) τό Δῆμο Σερβίων καθώς καί τό Δῆμο Λιβα-
δίου Ἐλασσῶνος γιά τά ὅσα προσέφεραν καί πρό-
κειται νά προσφέρουν στήν ἐγκαταλελειμμένη
γιά αἰῶνες καί ἐπανδρωθεῖσα πλέον Ἱ. Μονή
Ἁγίου Ἀντωνίου Σιάπκας στήν Καστανιά Σερβίων.

Η  ΙΕΡΗ  ΕΙΚΟΝΑ
ΤΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΑΣ  ΖΙΔΑΝΙΟΥ

ΣΤΗΝ  ΚΟΖΑΝΗ


