
«…ἡμεῖς δὲ τῇ προσευχῇ καὶ τῇ διακονίᾳ τοῦ λόγου προσκαρτερήσωμεν» (Πράξ στ΄ 4).
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Π
ρὶν ἀκόμη συλληφθεῖ ὁ
Χριστὸς καὶ ὁδηγηθεῖ στὸ
πάθος του, προσδιόρισε –

σύμφωνα μὲ τὰ
εὐαγγέλια – τὸ ἑπό-
μενο ραντεβού μὲ
τοὺς μαθητές του,
ραντεβού κάπως πα-
ράξενο. Ὅρισε τὴ
Γαλιλαία ὡς τόπο
τῆς συνάντησης καὶ
δήλωσε ὅτι ὁ ἴδιος
θὰ ἔφτανε ἐκεῖ πρὶν
ἀπὸ αὐτούς. «Μετὰ
τὸ ἐγερθῆναι με προ-
άξω ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν» -
«Μετὰ τὴν ἀνάστασή μου θὰ σᾶς
περιμένω στὴ Γαλιλαία, ὅπου θὰ
πάω πρὶν ἀπὸ σᾶς» (Ματθ. 26:32
καὶ Μαρκ. 14:28). Καὶ μόλις ἀνα-
στήθηκε, αὐτὸ ἀκριβῶς τὸ ραντεβοὺ
ἔσπευσε νὰ τὸ ὑπενθυμίσει στοὺς
μαθητὲς μέσω τῶν μυροφόρων
(Μάρκ. 16:7, Ματθ. 28:7). Τὸ
ὁποῖο τελικὰ καὶ πραγματοποι-

ήθηκε (Ματθ. 28:16).
Γιατὶ ἄραγε ὀνομάζεται εἰδικὰ

ἡ Γαλιλαία; Γιατὶ νὰ μὴ λεγόταν,
λόγου χάριν, ὅτι θὰ
συναντιόντουσαν
ἁπλῶς ἐκεῖ ὅπου τύ-
χαινε νὰ βρίσκονται
οἱ μαθητὲς μετὰ τὴν
ἀνάσταση; Αὐτὸ
ἄλλωστε δὲν συνέβη
στὴν πραγματικότη-
τα μὲ διάφορες ἀπὸ
τὶς ἐμφανίσεις τοῦ
ἀναστάντος; Ἐμφα-
νίστηκε αἴφνης στὸ

οἴκημα ὅπου ἦταν ἤδη μαζεμένοι,
ἐμφανίστηκε στὸ δρόμο ὅπου βά-
διζαν πρὸς τοὺς Ἐμμαούς, στὸ ψά-
ρεμα ποὺ πάλευαν στὴ λίμνη τῆς
Τιβεριάδας κ.λπ. Κι ἀπὸ τὴν ἄλλη,
ὑπῆρχε ἄραγε λόγος ποὺ ὁ Χριστὸς
θὰ πήγαινε πρῶτος ὥστε νὰ τὸν
βροῦν νὰ τοὺς περιμένει, ἀντί, λό-
γου χάριν, νὰ πᾶνε πρῶτα αὐτοὶ
καὶ νὰ ἀφιχθεῖ ὁ ἴδιος κατόπιν;
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Ἀ
νέστη Χριστὸς καὶ νεκρὸς
οὐδεὶς ἐπὶ μνήματος»! Αὐτὸ

εἶναι τὸ  χαρμόσυνο καὶ ἐλπιδο-
φόρο μήνυμα τῆς Ἀνάστασης τοῦ
Χριστοῦ, ἡ κατάργηση τοῦ θανά-
του!  Ὅσο ὁ κόσμος ὑπηρετεῖ τὸ
θάνατο κι ὅσο ὁ ἄνθρωπος
αἰωρεῖται ἀνάμεσα στὴν ἀλήθεια
καὶ στὸ ψέμα, ἡ  Ἀνάσταση
τοῦ Κυρίου    εὐαγγελίζεται
τὴν   ἀληθινὴ ζωὴ, ἐκείνη ποὺ
μᾶς ἐλευθερώνει ἀπὸ τὰ βιολο-
γικὰ δεσμά, ποὺ συνεχίζεται
πέρα ἀπὸ τὸ μνήμα. Ἄν τὸ
«Χριστὸς Ἀνέστη» εἶναι ἡ δια-
κήρυξη τῆς Ἀνάστασης, τὸ
«Ἀληθῶς Ἀνέστη» εἶναι ἡ βίωσή
της, ποὺ σκορπᾶ τὴν εἰρήνη στὸν
κόσμο!

«

Δὲν θὰ ἔμοιαζε πιὸ «κοινοτικὸ» τὸ
δεύτερο, δηλαδὴ τὸ νὰ εἶναι ἤδη
συναγμένοι οἱ μαθητὲς καὶ κατόπιν
νὰ ἐμφανιστεῖ ὁ ἀναστὰς στὴν ὁμή-
γυρή τους; Αὐτὸ δὲν ἦταν ἄλλωστε
τὸ γνωστὸ σκηνικὸ τῆς ἐμφάνισής
του στὸ οἴκημα μὲ τὶς κλειστὲς θύ-
ρες;

Νομίζω πὼς μὲ τὸ παράξενο
αὐτὸ ραντεβοὺ ὁ Χριστὸς ἔρχεται
νὰ τραβήξει τὸ χαλὶ κάτω ἀπὸ τὰ
πόδια τῶν θρησκευομένων ἐκείνων
ποὺ βλέπουν τὴν ἐκκλησιαστικὴ
κοινότητα ὡς περίκλειστο κουκούλι·
ζεστὸ μέν, ἀλλὰ κουκούλι. Εἶναι
γεγονὸς ὅτι τὸ νὰ λειτουργεῖ ἡ

Θανάση Ν. Παπαθανασίου*

Συνέχεια στὴ σελ. 4

Ποιὸς φτάνει πρῶτος στὸ ραντεβού;

Μερικὰ ἀναστάσιμα κριτήρια γιὰ τὸ ἱεραποστολικὸ ἦθος

* Θανάση Ν. Παπαθανασίου, Μὲ τὴν ψυχὴ στὰ πόδια, Ἀπὸ τὸ μνῆμα τὸ κενὸ
στοὺς δρόμους τοῦ κόσμου, Ἐκδόσεις Ἐν πλῷ, Ἀθήνα 2007, σελ. 125-132.



Αὐτὸ τὸ τάμα δὲν μπορεῖ νὰ γί-
νει στὸ ἄμεσο μέλλον καὶ πι-
θανὸν οὔτε στὸ ἀπώτερο. Ἐνῶ ὁ
ἴδιος πεινᾶ καὶ στερεῖται, ἔχει
οἰκογένεια καὶ ὑποσιτίζεται κι
αὐτὴ μαζί του, ἐκεῖνος τάζει
πράγματα ἀνέφικτα καὶ ἀδύνα-
τα. Τέτοια τά-
ματα δὲν τὰ δέ-
χεται ὁ Θεός.

Τέλος, τὸ
τάμα προέρχε-
ται ἀπὸ μιὰ λαϊκὴ καθαρὰ εὐσέ-
βεια, ὄχι πάντοτε μεμπτή. Τὸ
κάθε τάμα πρέπει νὰ κρίνεται
κατὰ περίπτωση. Νὰ ἐξετάζον-
ται τὰ κριτήρια ἐκείνου ποὺ
τάζει. Ἐὰν γιὰ παράδειγμα σή-
μερα ἔχουμε κάποια μοναστή-
ρια, ἀξιόλογα μνημεῖα τέχνης
καὶ πλούτου, ποὺ ἔγιναν ἀπὸ
κάποιους ἡγεμόνες καὶ βασιλεῖς,
οἱ ὁποῖοι μετὰ τὸ πέρας τῆς
ἀνοικοδομήσεώς τους ἔγιναν σ’
αὐτὰ οἰκιστές, ὡς ἁπλοὶ μονα-
χοὶ καὶ μοναχές, κρίνεται θε-
τικὸ τὸ τάμα τους, γιατὶ ὅπως
λέμε στὴν ἐκκλησιαστική μας
γλῶσσα, τὸ τάμα τους ἦταν
κατὰ Χριστόν, ἐπειδὴ εἶχε τὴν
προοπτικὴ τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς
καὶ τελειώσεως. Σὲ ἄλλες πάλι
περιπτώσεις ὅταν ὑπάρχει μιὰ
ρηχότητα στὴν προσέγγιση τοῦ
Θείου καὶ ἱεροῦ, τότε στὴ σκέψη
τοῦ τάζοντος ἐπικρατεῖ μιὰ
συγχυσμένη ἀντίληψη περὶ τοῦ
Θεοῦ, ἐντασσόμενη στὴ σφαῖρα
τῶν κοινωνικῶν συναλλαγῶν,
τοῦ τύπου «δοῦναι λαβεῖν»,
πράξη μεμπτή, μάταια καὶ
ἀπορριπτέα. Αὐτὸ φανερώνει τὰ
ποταπὰ κριτήρια τοῦ τάματος
ἐκ μέρους τοῦ τάζοντος πιστοῦ
ποὺ περιμένει ἀπὸ τὸ Θεὸ κάτι
πρὸς ὠφέλεια προσωρινὴ καὶ
γήϊνη καὶ φυσικὰ δὲν κυριαρχεῖ
στὴν ψυχὴ αὐτοῦ ἡ προοπτικὴ
τῆς σωτηρίας.

Ὁ Θεὸς δὲν ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ
κανένα ὑλικὸ ἀγαθό. Ὁ Θεός
μας εἶναι πνεῦμα. Ἐμεῖς οἱ
ἄνθρωποι χρησιμοποιοῦμε τὴν
ὕλη, ποὺ εἶναι δῶρο τοῦ Δημι-
ουργοῦ μας, γιὰ νὰ σωθοῦμε
ἀπὸ τὴν καλή της χρήση ἤ νὰ

κολασθοῦμε
ἀπὸ τὴν κατά-
χρησή της. Ὁ
Θεὸς ὁ,τιδή-
ποτε μᾶς δώ-

ρησε, μᾶς τὸ ἔδωσε πρὸς δόξαν
Αὐτοῦ. Ἄρα λοιπὸν καὶ ὅλα τὰ
τάματά μας, ὅσον ἀφορᾶ τὰ
ὑλικὰ ἀγαθά, δὲν πρόκειται νὰ
χρησιμοποιηθοῦν ἀπὸ τὸν ἴδιο
τὸν Θεό, ἀλλὰ ἀφιερώνονται
στὸν οἶκο Του ποὺ ἐπέκεινα
εἶναι τὸ ὁρατὸ σὲ ὅλους ἐμᾶς
σπίτι Του καὶ σπίτι μας καὶ ἄρα
κατ’ οὐσίαν ἐμεῖς οἱ γήϊνοι
ἄνθρωποι τὰ γευόμαστε. Ἀλλὰ
καὶ τὰ ἄλλα τάματα ποὺ προ-
αναφέραμε κι ἔχουν σχέση μὲ
προσωπικοὺς ἀσκητικοὺς
ἀγῶνες δὲν ἱκανοποιεῖται ὁ Θεός
μας ἀπὸ αὐτά, ἀλλὰ ἐμεῖς οἱ
ἴδιοι ἔχουμε τὴν ἀνάγκη νὰ δι-
καιωνόμαστε ἀπέναντί Του ἐξ
αἰτίας τοῦ ὅτι πολλὲς φορὲς οἱ
πράξεις μας φανερώνουν ὅτι
ἄλλο λένε τὰ λόγια μας καὶ
ἄλλο ἀποδεικνύει ἡ ἴδια ἡ ζωή
μας. Ὅλα ὅσα ἐντάσσονται σ’
αὐτὴν τὴν δεύτερη κατηγορία
τῶν ταμάτων ἔχουν πνευμα-
τικὸ ἀντίκτυπο στὴ ζωή μας.
Ὅ,τι μᾶς φέρνει κοντύτερα στὸ
Θεό, σίγουρα δὲν εἶναι ἀπορρι-
πτέο. Ἔτσι καὶ ἡ νηστεία μᾶς
βοηθάει, καὶ ἡ ἀγρυπνία μᾶς
ξυπνάει ἀπὸ τὸν λήθαργο τῆς
ἀμέλειας καὶ ἡ φιλανθρωπία νὰ
μᾶς βοηθάει νὰ σκεπτόμαστε
καὶ τὸν συνάνθρωπό μας καὶ
καταδικάζει ταυτόχρονα τὴν
ἐγωϊστικὴ φιλαυτία μας καὶ
ἄλλα πολλά. Ἔτσι ὁ Θεὸς κρίνει
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TA TAMATA ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ

Τ
ὸ τάμα ὅπως μᾶς ἀναφέρει
καὶ ὁ Ἐκκλησιαστὴς πρέπει
νὰ ἐκτελεῖται ἐφόσον τὸ

τάξαμε. Ἡ ἐκπλήρωση τοῦ τά-
ματος πρέπει νὰ γίνεται ὅσο τὸ
δυνατὸν συντομότερα, γιατὶ
ὑπάρχει κίνδυνος νὰ μὴν ἐκπλη-
ρώσει κάποιος τὴν ὑπόσχεσή
του. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ συ-
νιστᾶται ἀπὸ τοὺς πνευματικοὺς
πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας τὰ
τάματα νὰ γίνονται μὲ πολλὴ
φειδώ, καὶ πάντοτε κάτω ὑπὸ
τοῦ κράτους τῶν δυνατοτήτων
τοῦ τάζοντος (οἰκονομικῶν κ.ἄ).
Γιὰ παράδειγμα τάζει κάποιος
πτωχὸς κάτι τὸ ὁποῖον δὲν ἔχει.



ὅλους ἐμᾶς τοὺς πιστοὺς καὶ
ἀπὸ τὴν ποιότητα (δὲν
ἐννοεῖται ἡ ὑλική, ὅσο ἡ πνευ-
ματική) τῶν ταμάτων μας καὶ
κυρίως ἀπὸ τὰ κριτήρια τῆς
πνευματικῆς μας ζωῆς ποὺ μᾶς
ὁδηγοῦν στὸ τάμα.

Τάματα ἀπαντῶνται καὶ εἰς
τοὺς χρόνους τῆς Καινῆς Δια-
θήκης. Στὸ βιβλίο τῶν Πράξεων
τῶν Ἀποστόλων (Πράξ. 21, 23-
24) διαβάζουμε γιὰ τὸ τάξιμο
ποὺ εἶχαν τέσσερις ἄνδρες Ἰου-
δαῖοι κατὰ τὶς τελετὲς τοῦ ἁγνι-
σμοῦ νὰ ξυρίσουν τὰ κεφάλια
τους: «τέσσερις ἄνδρες ποὺ
ἔχουν κάνει τάξιμο. Πάρε τους
καὶ λάβε κι ἐσὺ μέρος μαζὶ μ’
αὐτοὺς (ἐνν. νὰ λάβει μέρος ὁ
ἴδιος ὁ Ἀπόστολος Παῦλος)
στὶς τελετὲς τοῦ ἁγνισμοῦ.
Πλήρωσε καὶ τὶς δαπάνες γιὰ
τὶς θυσίες, γιὰ νὰ τελειώσει τὸ
τάξιμο καὶ νὰ ξυρίσουν τὸ κε-
φάλι τους». Ἐπίσης στὸ ἴδιο βι-
βλίο διαβάζουμε γιὰ τὸ τάξιμο
ποὺ ἔκανε ὁ ἴδιος ὁ Ἀπόστολος
Παῦλος νὰ ξυρίσει τὸ κεφάλι
του (Πράξ. 18, 18). Αὐτὸ τὸ
ἔκανε στὶς Κεγχρεὲς στὴν ἀρχὴ
τῆς τρίτης περιοδείας του.
«Προηγουμένως στὶς Κεγχρεὲς
κούρεψε τὸ κεφάλι του, γιατὶ
εἶχε κάνει τάξιμο».

Τέλος, γιὰ τὴ λύση ὁποιου-
δήποτε τάματος, π.χ. λόγῳ ἀδυ-
ναμίας ἐκπληρώσεώς του, λόγῳ
ἀσθενείας, ἁρμόδιος εἶναι ὁ
πνευματικὸς ἐξομολόγος, ὁ ὁ -
ποῖος σύμφωνα μὲ τὴν Ἐν το λὴ
ποὺ ἔχει πάρει ἀπὸ τὸν Κύριό
μας, «τοῦ δεσμεῖν καὶ λύειν»,
καὶ ἀφοῦ ἐξετάσει μετὰ πολλῆς
προσοχῆς τὶς ἐσωτερικὲς διαθέ-
σεις καὶ τὸν φόβο τοῦ Θεοῦ τοῦ
τάζοντος μπορεῖ νὰ λύνει τέ-
τοια ταξίματα. Κι ἀκόμη ἐὰν τὰ
τάματα τῶν πιστῶν ἔρχονται σὲ
ἀντίθεση μὲ τὸ θέλημα τοῦ
Θεοῦ, τότε αὐτὰ δὲν πρέπει μὲ
κανένα τρόπο νὰ ἐκπληρώνον-
ται (πρβλ. κη’ & κθ’ κανόνες
Μεγάλου Βασιλείου). Ἐὰν συμ-
βεῖ τὸ ἀντίθετο, μὲ τὴν ἀνοχὴ
τῆς Ἐκκλησίας, τότε μεγάλη

ζημιὰ μπορεῖ νὰ ἐπισυμβεῖ ἐξ
αἰτίας τοῦ σκανδαλισμοῦ τῶν
ὑπολοίπων μελῶν.

Στὸ βιβλίο τῆς Πεντατεύχου
τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, τὸ Λευϊ-
τικόν, διαβάζουμε ἐκεῖ γιὰ τὴ
σημασία ποὺ ἔδιδε ὁ Νόμος γιὰ
τὰ ταμένα ζῶα πρὸς θυσία γιὰ
τὸ Θεό. Ἔπρεπε αὐτὰ τὰ ζῶα
ὁπωσδήποτε νὰ μὴν ἦταν ἐλατ-
τωματικά, δηλ. οὔτε κουτσά,
οὔτε τυφλά, οὔτε ἀδύνατα. Κι
αὐτὸ γιατὶ γιὰ τὸ Θεὸ προκειμέ-
νου νὰ γίνει ἡ θυσία εὐπρόσδε-
κτη ἔπρεπε τὰ πρὸς θυσίαν ζῶα
νὰ εἶναι ἀπὸ τὰ καλύτερα. Ἔτσι
διαβάζουμε (Λευϊτ. 22, 17-25):
«Ὁ Κύριος ἔδωσε ἐντολὴ στὸ
Μωϋσὴ νὰ πεῖ στὸν Ἀαρών,
στοὺς γυιούς του καὶ σ’ ὅλους
τοὺς Ἰσραηλίτες: Ὅταν ἕνας
Ἰσραηλίτης ἤ ἕνας ξένος, ποὺ
ζεῖ ἀνάμεσά σας, προσφέρει
θυσία ὁλοκαυτώματος στὸν
Κύριο, εἴτε ὡς τάμα εἴτε ὡς
προαιρετικὴ προσφορά, ἄν
θέλει νὰ εὐαρεστήσει τὸ Θεό,
τότε πρέπει νὰ προσφέρει ἕνα
ἀρσενικὸ ζῶο χωρὶς ἐλάττωμα,
βόδι, πρόβατο ἤ κατσίκι. Δὲν
πρέπει νὰ προσφέρει ἐλαττω-
ματικὸ ζῶο, γιατὶ αὐτὸ δὲν θὰ
ἦταν εὐπρόσδεκτο. Ἄν κά-
ποιος προσφέρει θυσία κοινω-
νίας στὸν Κύριο, εἴτε ὡς
ἐκπλήρωση τάματος εἴτε ὡς
προαιρετικὴ προσφορά, βόδι,
πρόβατο ἤ κατσίκι, τὸ ζῶο
πρέπει νὰ μὴν ἔχει κανένα σω-
ματικὸ ἐλάττωμα γιὰ νὰ εἶναι
εὐπρόσδεκτο. Δὲν θὰ προσφέ-
ρετε στὸν Κύριο ζῶο τυφλό,
ἀνάπηρο ἤ ἀκρωτηριασμένο,
ζῶο μὲ πληγές, μὲ ψώρα ἤ λει-
χήνα. Τέτοια ζῶα δὲν ἐπιτρέ-
πεται νὰ τὰ προσφέρετε στὸ
θυσιαστήριο ὡς θυσία ποὺ γί-
νεται μὲ φωτιὰ στὸν Κύριο.
Ἕνα βόδι ἤ ἕνα πρόβατο μὲ
ἕνα μέλος μακρύτερο ἤ κοντύ-
τερο ἀπὸ τὸ φυσικό, αὐτὸ
μπορεῖτε νὰ τὸ προσφέρετε ὡς
προαιρετικὴ προσφορά. Ἄν
ὅμως πρόκειται γιὰ τάξιμο, δὲ
θὰ εἶναι εὐπρόσδεκτο. Ζῶο,

ποὺ τὰ γεννητικά του ὄργανα
εἶναι χτυπημένα, σπασμένα,
σκισμένα ἤ κομμένα, δὲν πρέ-
πει νὰ τὸ προσφέρετε στὸν
Κύριο. Αὐτὸ δὲν ἐπιτρέπεται
νὰ γίνεται στὴ χώρα σας. Δὲν

πρέπει νὰ προσφέρετε ὡς
τροφὴ τοῦ Θεοῦ σας κανένα
ἀπ΄ αὐτὰ τὰ ζῶα ποὺ θὰ σᾶς
τὰ ἔδινε ἕνας ξένος, ὁ ἀκρωτη-
ριασμός τους ἀποτελεῖ ἐλάτ-
τωμα καὶ ἡ προσφορά σας δὲ
θὰ εἶναι εὐπρόσδεκτη». Καὶ
φυσικὰ κατὰ τὸ τάξιμο ἰσχύει
ἀκόμη ὁ ἄγραφος κανόνας, ὅτι
ἐκεῖνο ποὺ τάζεται στὸ Θεό,
ἐκεῖνο ἀκριβῶς καὶ δίδεται,
οὔτε κατώτερο, οὔτε ἀνώτερο.
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Ὅ,τι μᾶς φέρνει κοντύτερα
στὸ Θεό, σίγουρα δὲν εἶναι
ἀπορριπτέο... Ἔτσι ὁ Θεὸς κρίνει
ὅλους ἐμᾶς τοὺς πιστοὺς καὶ
ἀπὸ τὴν ποιότητα (δὲν
ἐννοεῖται ἡ ὑλική, ὅσο ἡ πνευ-
ματική) τῶν ταμάτων μας καὶ
κυρίως ἀπὸ τὰ κριτήρια τῆς
πνευματικῆς μας ζωῆς ποὺ μᾶς
ὁδηγοῦν στὸ τάμα.



4 ¥¥ ¥µ¥ΛΕΙΜΩΝΑΡΙΟΝ

Ἐκκλησία ἀληθῶς ὡς κοινότητα,
ὡς συντροφιὰ κι ὡς οἰκογένεια
εἶναι ὄντως ζωτικὸ ζητούμενο. Ἄν
ὅμως εἶναι μόνο αὐτό, ἄν δηλαδὴ
ὡς μόνο χαρακτηριστικό της ὁρί-
ζεται μία κεντρομόλα τάση, τότε
ἡ Ἐκκλησία μπορεῖ μὲν νὰ μὴ θρυμ-
ματιστεῖ σὲ ἀκοινώνητες ἀτομικό-
τητες, οὐδόλως ὅμως ἀποκλείεται
νὰ καταντήσει κεντρομόλο ὑπνω-
τήριο (μὲ τὸν ἀπαραίτητο ὑπνω-
τιστή του, βεβαίως) ἤ -ὅπως εἴπαμε
στὸ εἰσαγωγικό μας σημείωμα- κο-
σμόφοβο λαγούμι. Τὸ ἐκκλησιαστικὸ
γεγονὸς λοιπόν, γιὰ νὰ ἀληθεύει
χρειάζεται νὰ δεξιώνεται ταυτό-
χρονα μιὰ τάση φυγόκεντρη. Νὰ
συνιστᾶ ὁπωσδήποτε κοινότητα,
ὄχι ὅμως περίκλειστη, ἀλλὰ ἀνοιχτὴ
στὸν κόσμο: μὲ ἔγνοια γιὰ τὸν
κόσμο καὶ σὲ διάλογο μαζί του. Τὸ
ραντεβοὺ συνεπῶς στὴ Γαλιλαία
εἶναι τὸ μοτίβο τοῦ ἀνοίγματος
ποὺ συμπληρώνει τὸ μοτίβο τοῦ
οἰκήματος. Εἶναι μὲν σύναξη, σύ-
ναξη ὅμως ποὺ ἐμπεριέχει ὡς συ-
στατικό της στοιχεῖο τὴν πόρευση
καὶ τὴ μετακίνηση.

Τὶ ἦταν ἡ Γαλιλαία; Βιβλικὸς
τόπος, ἀναμφίβολα. Πόλεις ὅπως
ἡ Ναζαρέτ, ἡ Κανά, ἡ Καπερναούμ,
σ᾽ αὐτὴν βρίσκονται. Ὅμως ἡ Γα-
λιλαία ἐμφανίζεται καὶ μὲ ἕναν
ἰδιαίτερο προσδιορισμό. Εἶναι ἡ
«Γαλιλαία τῶν ἐθνῶν», ἡ Γαλιλαία
ποὺ τὴν κατοικοῦν εἰδωλολάτρες.
Ἔτσι τὴν ἀποκαλεῖ ὁ Ματθαῖος
(4:15),  ἐπαναλαμβάνοντας χαρα-
κτηρισμὸ ποὺ τῆς εἶχε δώσει ὁ
Ἠσαΐας ὅταν προφήτευε ὅτι μὲ
τὸν ἐρχομὸ τοῦ Χριστοῦ θὰ φωτί-
ζονταν ὅσοι κατοικοῦν στὸ σκοτάδι
(9:1). Ἔτσι, οἱ μαθητὲς καλοῦνται
νὰ συναντήσουν τὸν Χριστὸ ἐκεῖ
ὅπου βρίσκεται ἡ πολυεθνικότητα:

στὸ σταυροδρόμι τῶν πολιτισμῶν
καὶ τῶν πίστεων. Ὁ χῶρος τοῦ
ραντεβοὺ μὲ τὸν Χριστὸ εἶναι ὁ
παγκοσμιοποιημένος κόσμος! Στὴν
Παλαιὰ Διαθήκη ἡ Γαλιλαία μνη-
μονεύεται ὡς θέατρο ἀνηλεοῦς πο-
λέμου. Ἦταν ἐκεῖ ὅπου τὰ ἔθνη
συνασπίστηκαν κατὰ τῶν Ἰσραη-
λιτῶν, τελικὰ ὅμως συνετρίβησαν
ἀπὸ τὰ στρατεύματα τοῦ περίφημου
Ἰούδα τοῦ Μακκαβαίου (Α´Μακ.
5:9-54). Τώρα ὅμως, μὲ τὴν ἀπο-
στολὴ τοῦ Χριστοῦ, ἡ Γαλιλαία
ἀναδεικνύεται στὸ πεδίο ἀπ᾽ ὅπου
ἐκκινεῖ τὸ νέο κήρυγμα τῆς εἰρήνης
καὶ τῆς καταλλαγῆς. Ἀκριβῶς ἐκεῖ,
στὸ ραντεβοὺ τῆς Γαλιλαίας ἦταν
ποὺ ὁ Χριστὸς ἔδωσε τὴ γνωστὴ
ἐντολὴ γιὰ πόρευση πρὸς πάντα
τὰ ἔθνη (Ματθ. 28: 16-19) καὶ
γιὰ δημιουργία τοῦ νέου, πολυε-
θνικοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ.

Ὅταν λοιπὸν θὰ φτάσουν οἱ
μαθητὲς στὴ Γαλιλαία, τὸν Χριστὸ
θὰ τὸν βροῦν νὰ εἶναι ἤδη ἐκεῖ, θὰ
τὸν ἀναγνωρίσουν δηλαδὴ ἐν μέσω
τοῦ κόσμου. Ξανὰ προβάλλει
μπροστὰ τὸ μυστήριο τοῦ ἀδελφοῦ.
Ἡ πίστη στὸν Χριστὸ εἶναι ἐκείνη
ἡ ὀπτικὴ στὴν ὁποία ἡ ἀλήθεια
εἶναι ἀδιανόητη δίχως τὴν ἀγάπη.
Καὶ πῶς, πιὸ συγκεκριμένα, ἀνα-
γνωρίζεται ὁ Χριστός;

Ὁ ἀναστημένος Χριστὸς εἶναι
ὁ νικητής, ὁ δυνατός. Ἔρχεται τρο-
παιοφόρος, μετὰ τὸ θρίαμβό του
ἐπὶ τοῦ θανάτου καὶ τὴ λαφυρα-
γώγηση τοῦ βασιλείου τοῦ Ἅδη1.
Κι ὅμως, ὁ ἴδιος ζητεῖ ἀπὸ τοὺς
μαθητές του νὰ τὸν ἀναγνωρίσουν
ἀπὸ τὰ σημάδια τῆς ἄκρας ταπεί-
νωσής του, ἀπὸ τὶς πληγές του
(Ματθ. 24:39, Ἰω. 20:20)! Ὁ
ἀναστὰς καὶ θριαμβεύσας  καὶ
θριαμβεύσων εἶναι γιὰ πάντα ὁ

σταυρωθείς. Ὁ νέος κόσμος ποὺ
ἀναμένεται, ὁ ἀνακαινισμένος, πε-
ριγράφεται στὴν Ἀποκάλυψη πα-
ραβολικά, σὰν ὁ πανηγυρικὸς γάμος
τοῦ ἀρνίου (19:7)· τὸ ἀρνίο ὅμως
εἶναι ἐκεῖνο ποὺ εἶχε σφαγεῖ (13:8).
Στὴ συνάφεια αὐτὴ, ἡ Ἀποκάλυψη
μακαρίζει τοὺς καλεσμένους στὸ
γαμήλιο τραπέζι του (19:9). Τὶ
ἦταν ὅμως αὐτὸ ποὺ κατέστησε
μπορετὴ τὴν ἀποστολὴ τῆς πρό-
σκλησης πρὸς ὅλους, μᾶς διευκρι-
νίζεται τὸ πρωὶ τῆς Μεγάλης Πα-
ρασκευῆς: «Ἐπὶ σταυροῦ τὰς
ἀχράντους σου χεῖρας ἐξέτεινας,
ἐπισυνάγων πάντα τὰ ἔθνη»2. Οἱ
πληγὲς λοιπόν, ἀπὸ τὶς ὁποῖες ἀνα-
γνωρίζεται ὁ Ἀναστάς, δὲν εἶναι
μόνο διάνοιξη ὀπῶν στὸ  σῶμα τοῦ
θεανθρώπου· εἶναι καὶ ἡ διάνοιξη
νέου δρόμου πρὸς τὴ Γαλιλαία.

Ὑπάρχει μιὰ ἀντινομία ἐδῶ, ἡ
ὁποία ἀφορᾶ τὸ μεσοδιάστημα ἀπὸ
τὴν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ μέχρι
τὴ συμπαντικὴ Ἀνάσταση. Ἡ ἱστο-
ρικὴ παρουσία τῶν χριστιανῶν κα-
λεῖται νὰ εἶναι ἀναστάσιμη, δηλαδὴ
νὰ ἀποτελεῖ ἀσυνθηκολόγητη ρήξη
μὲ τὶς δυνάμεις τοῦ θανάτου, οἱ
ὁποῖες συνιστοῦν τὸν ἀντίποδα τῆς
εἰρήνευσης καὶ τῆς καταλλαγῆς.
Αὐτὴ ἡ ρήξη ὁδοποιεῖ τὴ ζωὴ γιὰ
τὴν ἔλευση τοῦ νέου κόσμου, τῆς
Βασιλείας. Ὅμως, παρόλο ποὺ εἶναι
πραγματικὴ ρήξη, δὲν γίνεται μὲ
τὸν τρόπο τῆς τυραννίας καὶ μὲ
τὴν ἰσχὺ τῶν στρατευμάτων κα-
τοχῆς. Γίνεται (ἤ μᾶλλον: καλεῖται
νὰ γίνεται) μὲ τὸν τρόπο τῆς αὐτα-
πάρνησης. Ἡ ἀγάπη ὑπάρχει μόνο
ὡς θυσιαστικὴ κίνηση, ὡς στάση
αὐτοῦ ποὺ σταυρώνεται καὶ ὄχι
ποὺ σταυρώνει.

Συνέχεια ἀπὸ τὴ σελ. 1

1 Πρβλ. Τὴ θριαμβευτικὴ ὑμνολογία τῆς ἀναστάσιμης
θείας λειτουργίας, ὅπου ὁ ἅδης θρηνεῖ τὴν ἥττα του καὶ τὴν
κατάλυση τοῦ βασιλείου του.

2 «Ἅπλωσες τὰ ἀμόλυντα χέρια σου πάνω στὸ Σταυρὸ κι
ἔτσι μάζεψες κοντά σου ὅλα τὰ ἔθνη».



Κ
άτω ἀπὸ τὴν ἐπίδραση τῶν
προτεσταντικῶν κυρίως, ἀλλὰ
καὶ ἄλλων αἱρετικῶν ἀντιλή-

ψεων, καθὼς ἐπίσης καὶ τῆς ἔντονης
κυριαρχίας τῆς λογοκρατίας, τίθεται
συχνὰ τὸ ἐρώτημα, ἐὰν ὁ νηπιοβα-
πτισμὸς εἶναι σύμφωνος μὲ τὸ ἀπο-
κεκαλυμμένο θέλημα τοῦ Θεοῦ.
Πίσω ἀπὸ τὸ ἐρώτημα αὐτὸ κρύβεται
ἡ ἀμφισβήτηση τῆς πρακτικῆς στὴν
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία νὰ βαπτίζονται
τὰ νέα της μέλη στὴν νη-
πιακὴ ἡλικία καὶ ἡ ἐνθάρ-
ρυνση νὰ ἐγκαταλειφθῆ ἡ
μακραίωνη αὐτὴ ἐκκλησια-
στικὴ παράδοση. Ὡς βασικὰ
ἐπιχειρήματα προβάλλον-
ται ἡ θεωρούμενη ἔλλειψη
ἁγιογραφικῶν μαρτυριῶν,
ἡ θεωρούμενη διαπίστωση
ὅτι ὁ νηπιοβαπτισμὸς ἦταν
ἄγνωστος στοὺς ἀποστολι-
κοὺς χρόνους καὶ στοὺς
ἑπομένους τρεῖς αἰῶνες,
καὶ, τέλος, ἡ ἀπουσία τῆς ἐλεύθερης
βούλησης στὰ νήπια.

Ἐὰν καὶ κατὰ πόσον ἰσχύουν
τὰ παραπάνω ἐπιχειρήματα θὰ τὸ
ἐρευνήσουμε στὴν συνέχεια.

1. Ἡ μαρτυρία τῶν Ἁγίων
Γραφῶν.

Ὅσο κι ἄν ἐρευνήση κάποιος
τὶς Ἅγιες Γραφὲς εἶναι ἀδύνατο νὰ
βρῆ σ’αὐτὲς ρητὴ ἐντολή, μὲ τὴν
ὁποία νὰ ἀπαγορεύεται ὁ νηπιοβα-
πτισμός. Δὲν ὑπάρχει βέβαια καὶ
ρητὴ ἐντολή μὲ τὴν ὁποία νὰ συ-
στήνεται. Κι αὐτὸ διότι γιὰ τοὺς
πιστοὺς τῆς Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας
ὁ νηπιοβαπτισμὸς δὲν ἀποτελοῦσε
πρόβλημα. Ὑπῆρχε ἡ βεβαιότητα
ὅτι τὰ νέα της μέλη μποροῦσαν νὰ
βαπτισθοῦν σὲ ὁποιαδήποτε ἡλικία
κι ἄν εὑρίσκοντο, ἀκόμη καὶ στὴν
νηπιακή. Οἱ ἁγιογραφικὲς μαρτυρίες
γιὰ τὴν ἀμετακίνητη αὐτὴ πεποίθηση
τῆς Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας εἶναι
ποικίλες.

Τὰ εὐαγγελικὰ καὶ ἀποστολικὰ
κείμενα τῆς Καινῆς Διαθήκης μᾶς
διδάσκουν ὅτι τὸ χριστιανικὸ βά-
πτισμα εἶναι τὸ ἀπαραίτητο σημάδι

τῆς Νέας Διαθήκης, τὴν ὁποία ἔκαμε
ὁ Ἰησοῦς Χριστός μὲ τὸν Νέο
Ἰσραήλ, ὅπως ἀκριβῶς τὸ ἀπαραί-
τητο σημάδι τῆς Παλαιᾶς του Δια-
θήκης ἦταν ἡ περιτομή. Ὅταν ὁ
Χριστὸς, λίγο πρὶν ἀπὸ τὴν ἀνάληψή
του, παραγγέλλει στοὺς μαθητές
του νὰ «μαθητεύσουν πάντα τὰ ἔθνη,
βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ
Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος» (Μτθ. 28,19), θέτει ὡς

πρώτη καὶ ἀπαραίτητη προϋπόθεση
γιὰ τὴν ἔνταξή τους στὸν Νέο
Ἰσραήλ, στὴν Ἐκκλησία, τὴν βά-
πτισή τους. Ἔτσι τὸ βάπτισμα γί-
νεται τὸ ἀπαραίτητο σημάδι τῶν
μελῶν τῆς Ἐκκλησίας. Κατὰ παρό-
μοιο τρόπο καὶ στὴν Παλαιὰ Δια-
θήκη ἡ περιτομὴ ἀποτελοῦσε τὸ
ἀπαραίτητο σημάδι ἐκείνων ποὺ
ἀνήκαν στὸν λαό τοῦ Θεοῦ. Εἶναι
γνωστὸ ὅτι στὴν Π. Διαθήκη ὁ Θεός,
ὄχι ἁπλῶς ἐπέτρεπε στὰ νήπια νὰ
δεχθοῦν τὴν περιτομή, ἀλλὰ ρητὰ
ἐντελλόταν νὰ ὑποβληθῆ στὴν πε-
ριτομὴ κάθε ἀγόρι κατὰ τὴν ὀγδόη
ἡμέρα μετὰ τὴν γέννησή του (Γεν.
17,9-14). Γιατὶ λοιπόν στὴν Κ. Δια-
θήκη νὰ ἀποκλείση ὁ Θεὸς τὰ νήπια
νὰ γίνουν μέλη τῆς Ἐκκλησίας του;
Αὐτὴ ἡ πρακτικὴ τῆς περιτομῆς
στὴν Π. Διαθήκη ἀποτελεῖ ξεκάθαρη
ἁγιογραφικὴ κατοχύρωση τοῦ νη-
πιοβαπτισμοῦ.

Ἀπὸ τὴν Καινὴ Διαθήκη εἶναι

ἰδιαίτερα ἀξιοπρόσεκτος ὁ λόγος
τὸν ὁποῖο ἀπηύθυνε ὁ ἀπόστολος
Πέτρος στὸ πλῆθος ποὺ παρακο-
λουθοῦσε τὸ γεγονὸς τῆς Πεντη-
κοστῆς: «Μετανοήσατε καὶ βαπτι-
σθήτω ἕκαστος ὑμῶν ἐπὶ τῷ ὀνόματι
Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν,
καὶ λήψεσθε τὴν δωρεὰν τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος. Ὑμῖν γάρ ἐστιν ἡ ἐπαγ-
γελία καὶ τοῖς τέκνοις ὑμῶν καὶ πᾶσι
τοῖς εἰς μακράν» (Πρξ 2,38-39). Τὸ

πρῶτο μέρος τοῦ χωρίου
ἀποτελεῖ τὸ κατ’ ἐξοχὴν
ἐπιχείρημα τῶν Προτε-
σταντῶν ἐναντίον τοῦ νη-
πιοβαπτισμοῦ. Ὅμως οἱ ἴδιοι
ἀποφεύγουν ἐπιμελῶς νὰ
ἀναφερθοῦν καὶ στὴ συνέ-
χεια τοῦ χωρίου, στὴν ὁποία
ρητὰ λέγεται ὅτι ἡ ὑπόσχεση
τοῦ Θεοῦ γιὰ τὴν λήψη τοῦ
ἁγίου Πνεύματος μὲ τὸ βά-
πτισμα ἀφορᾶ καὶ στὰ τέκνα
τους ἀνεξαρτήτως ἡλικίας.

2. Ὁ νηπιοβαπτισμὸς
γνωστὸς στὴν Ἐκκλησία ἀπὸ τὴν
ἀρχὴ καὶ ἀδιάκοπα.

Ὁ νηπιοβαπτισμὸς ἀποτελεῖ
πράξη τῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ τοὺς
ἀποστολικοὺς χρόνους καὶ ἀδιάκοπα
μέχρι καὶ σήμερα. Εἶναι πολὺ
γνωστὲς οἱ περιπτώσεις βαπτίσεως
ὅλων τῶν μελῶν τῆς οἰκογένειας
τοῦ Κορνηλίου (Πρξ 10,48), τῆς
Λυδίας (Πρξ 16,15), τοῦ δεσμοφύ-
λακος τῶν Φιλίππων (Πρξ 16,31-
34), τοῦ ἀρχισυναγώγου Κρίσπου
(Πρξ 18,8) καὶ τοῦ Στεφανᾶ (Α’Κορ
16,15), στὶς ὁποῖες θὰ ὑπῆρχαν μικρὰ
παιδιὰ καὶ νήπια. Ἄν στὴν ἐποχὴ
αὐτὴ οἱ βαπτίσεις τῶν ἐνηλίκων
ἀποτελοῦν τὸν κανόνα, αὐτὸ ἐξη-
γεῖται ἀπὸ τὸ ὅτι οἱ πρῶτοι ποὺ
προσέρχονται στὴν Πίστη εἶναι ἐνή-
λικες, πολλοὶ μάλιστα ἔγγαμοι μὲ
ἀπίστους συντρόφους, γεγονὸς ποὺ
δυσκολεύει ἀκόμη περισσότερο τὴν
βάπτιση τῶν νηπίων. Ὅμως ἀπὸ
τὴν εἰδικὴ αὐτὴ κατάσταση ποὺ
ἐπικρατοῦσε κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ
συμπεράνη ὅτι ἡ πράξη τοῦ νηπιο-
βαπτισμοῦ ἦταν ἄγνωστη. Οἱ πα-
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ραπάνω ἁγιογραφικὲς μαρτυρίες βε-
βαιώνουν τὸ ἀντίθετο. Περισσότερο
ὅμως βεβαιώνεται ἡ πράξη αὐτὴ
τῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ τὴν συνέχειά
της, ὅπως μαρτυρεῖται ἀπὸ τοὺς
μεταποστολικοὺς καὶ λίγο μεταγε-
νέστερους πατέρες.

Ὁ ἅγιος Εἰρηναῖος (130-202
μ.Χ) γράφει: «Διότι αὐτός [ ὁ Χρι-
στός] ἦρθε στὴ γῆ γιὰ νὰ μᾶς σώση
ὅλους  δι Αὐτοῦ - ὅλους, λέγω,  ποὺ
θὰ ἀναγεννηθοῦν δι᾽ αὐτοῦ ἐν Θεῷ -
νήπια παιδιά, ἐφήβους, νέους καὶ
γέρους. Ἦλθε λοιπόν γιὰ κάθε ἡλικία,
γενόμενος νήπιος γιὰ τὰ νήπια, κα-
θαγιάζοντας τὸ παιδὶ γιὰ τὰ παιδιά...,
γενόμενος πρὸς αὐτὰ ταυτόχρονα
παράδειγμα εὐσεβείας, ἀρετῆς καὶ
ταπείνωσης » (Κατὰ Αἱρέσεων, 2·
PG 7,783-784). Ὁ Ὠριγένης μετα-
φέρει τὴν ἀποστολικὴ παράδοση
γράφοντας: «Μπορεῖ κάποιο παιδί
ποὺ μόλις γεννήθηκε νὰ ἁμαρτήση;
Κι ὅμως, ὅπως φαίνεται ἀπὸ τοὺς
Ψαλμοὺς (50,5-7) καὶ τὸν Ἰώβ (14,4).
ἔχει ἁμαρτία, γιὰ τὴν ὁποία πρέπει
νὰ προσφέρη κάποια θυσία... Γιὰ
τὸν λόγο αὐτὸ ἡ Ἐκκλησία ἔλαβε
ἀπὸ τοὺς Ἀποστόλους τὴν παράδοση
νὰ βαπτίζωνται καὶ τὰ παιδιά.Οἱ
ἄνθρωποι, στοὺς ὁποίους παραδό-
θηκαν τὰ ἱερὰ Μυστήρια, γνώριζαν
ὅτι μέσα στὸν καθένα μας ὑπῆρχε
ἔμφυτη ἡ μόλυνση τῆς ἁμαρτίας, ἡ
ὁποία ἔπρεπε νὰ ξεπλυθῆ δι᾽ ὕδατος
καὶ Πνεύματος» (Σχόλια εἰς Ρωμαί-
ους 5,19· PG 14,1047). Ὁ ἅγιος Κυ-
πριανός (200-258) τονίζει: «Ἀπὸ
αὐτὴ τὴν πνευματικὴ περιτομή [τὸ
Βάπτισμα] δὲν πρέπει νὰ ἐμποδίζεται
κανείς... κανεὶς δὲν πρέπει νὰ
κρατῆται μακρυὰ ἀπὸ τὸ μυστήριο
τοῦ Βαπτίσματος..., τὸ ὁποῖο, ἀφοῦ
τηρήθηκε καὶ διατηρήθηκε χάριν ὅλων
μας, πιστεύουμε ὅτι ἀκόμα περισσό-
τερο πρέπει νὰ τηρηθῆ γιὰ τὰ βρέφη
καὶ τὰ νεογέννητα, τὰ ὁποῖα ἕνεκεν
αὐτῆς καθεαυτῆς τῆς θέσεώς τους
χρήζουν περισσότερο τῆς βοηθείας
μας καὶ τοῦ θείου ἐλέους» (Epistula
LVIII).

3 Μὲ τὸ Βάπτισμα τοῦ νηπί-
ου δὲν καταργεῖται ἡ ἐλεύθερη
βούλησή του.

Στὴν περίπτωση τῶν νηπίων

δὲν τίθεται καθόλου θέμα ἐλευθέρας
βουλήσεως, διότι αὐτὴ δὲν μπορεῖ
καθόλου νὰ ἐκδηλωθῆ, ὄχι μόνον
γιὰ τὸ βάπτισμα, ἀλλὰ καὶ γιὰ καμ-
μία ἄλλη ἐπίδραση ἐπάνω τους. Μὲ
τὴν ἴδια λογική ποὺ κάποιοι
ἀρνοῦνται τὸ βάπτισμα στὰ νήπια,
κάποιοι ἄλλοι θὰ μποροῦσαν νὰ
ἀρνηθοῦν σ’ αὐτὰ τὴν παροχὴ συγ-
κεκριμένης τροφῆς, ἐνδυμασίας,
φαρμάκων, καὶ στὰ μεγαλύτερα
παιδιὰ τὴν ἀποστολὴ στὸ νηπιαγω-
γεῖο, στὸ σχολεῖο. Ὅλες αὐτὲς οἱ
ἐνέργειες θεωροῦνται ἀπαραίτητες
γιὰ τὸ καλῶς νοούμενο συμφέρον
τοῦ παιδιοῦ καὶ ἐπιβάλλονται χωρὶς
τὴν συγκατάθεσή του. Πολὺ δὲ πε-
ρισσότερο θὰ πρέπη νὰ ληφθῆ ὑπ’
ὄψιν ὅτι ὁ διάβολος καὶ οἱ δορυφόροι
του δὲν ἔχουν κανένα ἀπολύτως
ἐνδοιασμὸ νὰ ἐπέμβουν καὶ νὰ προ-
ξενήσουν τὴν ὁποιαδήποτε βλάβη
στὸ ἀφύλακτο ἀπὸ τὴν θεία χάρη
νήπιο. Ἑπομένως δὲν πρόκειται γιὰ
δυνατότητα ἐπιλογῆς τοῦ νηπίου,
ἀλλὰ γιὰ δυνατότητα ἐπιλογῆς
αὐτῶν ποὺ τάχθηκαν νὰ προστα-
τεύουν τὸ νήπιο σχετικὰ μὲ τὸ ποιὲς
δυνάμεις θὰ ἐνεργήσουν ἐπάνω του,
τοῦ Θεοῦ ἤ τοῦ διαβόλου. Ἐξ ἄλλου,
ὅταν τὸ νήπιο ἐνηλικιωθῆ καὶ θελήση
νὰ ἐγκαταλείψη τὴν Ἐκκλησία μπο-
ρεῖ ἐλεύθερα νὰ τὸ κάνη.

Ἀξίζει νὰ κλείσουμε τὴν σύν-
τομη αὐτὴ μελέτη μὲ τὴν ὁμολογία
ἑνὸς πρώην προτεστάντη, τοῦ Ματ-
θαίου Γκάλλατιν, ὁ ὁποῖος γιὰ χρόνια
δίδασκε ἐναντίον τοῦ νηπιοβαπτι-
σμοῦ, ἀλλὰ μετὰ τὴν μεταστροφή
του γράφει: «Ἀνακάλυψα ὅτι ὅλοι
αὐτοί – ὁ Εἰρηναῖος, ὁ Ὠριγένης, ὁ
Κυπριανός καὶ ἄλλοι – τιμοῦσαν τὶς
Πράξεις τῶν Ἀποστόλων ὡς θεό-
πνευστα κείμενα καὶ θεωροῦσαν τὶς
ἀπόψεις αὐτὲς περὶ τοῦ Βαπτίσματος
καὶ τῆς σωτηρίας τῶν νηπίων ἀπόλυτα
σύμφωνες μὲ τὰ κείμενα αὐτά... Πρέ-
πει νὰ ὁμολογήσω ὅτι ἔχω περάσει
πολλὲς ὧρες γονατιστὸς κλαίγοντας
καὶ παρακαλώντας τὸν Θεὸ νὰ μὲ
συγχωρήση ποὺ συκοφάντησα τοὺς
ἁγίους Του. Καὶ ὅλα αὐτὰ στὸ ὄνομα
μιᾶς ἰδέας, ποὺ δὲν ὑπῆρχε κἄν τὰ
πρῶτα χίλια πεντακόσια χρόνια τῆς
ἱστορίας τῆς Ἐκκλησίας» (Διψώντας
γιὰ τὸν Θεό, σ. 202).
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Σ
ὲ μερικοὺς γεννιέται
κάποτε τὸ ἐρώτημα. Τὶ
τάχα ν᾽ ἀξίζει περισσό-

τερο ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ἡ
ἄθληση τῶν Μαρτύρων ἤ ἡ
ἄσκηση τῶν Ὁσίων; Ἕνα τέ-
τοιο ἐρώτημα δὲν ἔχει θέση.
Ὁ καθένας μὲ τὸ δικό του
τρόπο ὅπου βρεθεῖ δοξάζει
τὸ Θεό. Ὁ  Ἀπόστολος γράφει:
«…μεγαλυνθήσεται Χριστὸς
ἐν τῷ σώματί μου, εἴτε διὰ
ζωῆς εἴτε διὰ θανάτου», ποὺ
θέλει νὰ πεῖ πὼς ἡ μαρτυρία
Ἰησοῦ Χριστοῦ σφραγίζεται
εἴτε μὲ δάκρυ εἴτε μὲ αἷμα.
Γιὰ τὴ ζωὴ τῶν ἀνθρώπων
δὲν ἔχει ἀξία πόσο ζεῖ κανείς,
ἀλλὰ πῶς ζεῖ. Καὶ γιὰ τὸ θά-
νατό τους δὲν ἐξετάζεται
πότε, ἀλλὰ πῶς ἀποθνήσκουν
– μὲ ποιὰ διάθεση στέκονται
μπροστὰ στὸ θάνατο. Στὴ
ζωὴ τῶν πιστῶν ἡ ζωὴ κι ὁ
θάνατος δὲν εἶναι ποσότητες,
ἀλλὰ ποιότητες. Ὑπῆρξαν
ὅμως καὶ ἅγιοι ποὺ
ἔζησαν ὅσιοι καὶ
πέθαναν μάρτυρες
- ὁσιομάρτυρες,
ὅπως οἱ Σαράντα
Μοναχοὶ τῆς μονῆς
τοῦ ἁγίου Σάββα
κοντὰ στὸν Ἰορδά-
νη, τῶν ὁποίων σή-
μερα (20 Μαρτίου)
ἡ Ἐκκλησία ἐπιτε-
λεῖ τὴ μνήμη.

Οἱ 40 μάρτυρες μοναχοί

τοῦ Ἁγίου Σάββα

ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ



Ἡ25η Μαρτίου εἶναι γιά
τόν Ἑλληνισμό διπλή
γιορτή: ὡς χριστιανοί

γιορτάζουμε τόν Εὐαγγελισμό τῆς
Θεοτόκου, καθώς τήν ἡμέρα
αὐτή ὁ ἀρχάγγελος Γαβριήλ
ἔφερε στήν Παρθένο Μαρία
τήν χαρμόσυνη εἴδηση γιά
τόν Χριστιανισμό, τῆς ἐπι-
κείμενης γέννησης τοῦ Ἰησοῦ
Χριστοῦ΄ καί ὡς Ἕλληνες
γιορτάζουμε τόν Εὐαγγελισμό
τοῦ ἔθνους μας, καθώς αὐτήν
τήν ἴδια ἡμέρα ἐπέλεξαν καί
οἱ πρόγονοί μας γιά νά ση-
κώσουν τό λάβαρο τῆς ἐπα-
νάστασης ἐναντίον τῶν Τούρκων.
Ἡ ἐθνική διάσταση τῆς ἡμέρας
ἀναφέρεται στόν ἀγώνα καί τή
θέληση γιά τήν κατάκτηση τῆς
ἐξωτερικῆς ἐλευθερίας καί ἀνε-
ξαρτησίας, ἡ θρησκευτική διά-
σταση ἔχει νά κάνει μέ τόν ἀγώνα
τοῦ κάθε χριστιανοῦ νά ἀπαλ-
λαχτεῖ ἀπό τό ζυγό τῆς ἁμαρτίας
καί νά ἐλευθερωθεῖ ψυχικά. Μόνο
στήν Ἑλλάδα ταίριαξε τόσο
ἁρμονικά καί συνεχίζει νά συμ-
πορεύεται ἡ φωνή τοῦ ἀγγέλου
μέ τή φωνή τοῦ σκλαβωμένου
καί ἐπαναστατημένου Ἕλληνα. 

Αὐτή ἡ διπλή διάσταση τῆς
25ης Μαρτίου ἀποδεικνύεται μέ
διάφορους τρόπους. Κατά τή
διάρκεια τῆς τουρκοκρατίας οἱ
ἐξευτελισμοί, οἱ βασανισμοί, ἡ
καταπίεση καί τά ἐγκλήματα εἰς
βάρος τῆς συντριπτικῆς πλει-
ονότητας τῶν χριστιανικῶν πλη-
θυσμῶν συνιστοῦσαν τό καθη-
μερινό σκηνικό. Ἡ Ἐκκλησία,
ἐκμεταλλευόμενη κάποιες
συνθῆκες πού τῆς παραχωροῦσαν

σχετική εὐελιξία καί μερική ἐλευ-
θερία κινήσεων, κρατοῦσε
διαρκῶς τούς ὑπόδουλους Ἕλλη-
νες σέ ἐγρήγορση πνευματική

καί θρησκευτική καί προσπα-
θοῦσε νά τούς τονώσει τό ἐθνικό
φρόνημα μαχόμενη σθεναρά
ἐναντίον τοῦ προσηλυτισμοῦ καί
τῆς ξένης προπαγάνδας. Πρίν
τήν ἔναρξη τοῦ Ἀγώνα ὁ Κοσμᾶς
ὁ Αἰτωλός εἶναι τό πιό ἀντιπρο-
σωπευτικό παράδειγμα κληρικοῦ
πού ὄργωσε τή χώρα ἀπ’ ἄκρου
εἰς ἄκρον ἐγείροντας συνειδήσεις
καί ἀφυπνίζοντας τό λαό, ἀψη-
φώντας τίς ἀπειλές τοῦ Τούρκου
δυνάστη καί τόν μαρτυρικό θά-
νατο, πού τελικά γνώρισε. Στόν
ἔνοπλο Ἀγώνα στρατολογήθηκαν,
συμμετεῖχαν ἐνεργά καί θυσιά-
στηκαν πάμπολλοι κληρικοί καί
μοναχοί μέ πιό γνωστά τά ὀνό-
ματα τοῦ Παπαφλέσσα, τοῦ Ἀθα-
νάσιου Διάκου καί τοῦ Οἰκουμε-
νικοῦ Πατριάρχη Γρηγορίου τοῦ
Ε΄, ὁ ὁποῖος ἀπαγχονίστηκε μέ
τόν πιό φρικτό τρόπο τόν Ἀπρίλιο
τοῦ 1821 στήν κεντρική πύλη τοῦ

Πατριαρχείου ἀπό τούς ἐξαγριω-
μένους λόγῳ τῆς κήρυξης τῆς
ἐπανάστασης Τούρκους. Τό γεν-
ναῖο παρὸν ἔδωσαν σέ διάφορα

σημεῖα τῆς Ἑλλάδος καί πολ-
λοί Κύπριοι ἱεράρχες, ὅπως
ὁ Μητροπολίτης Ἀθανάσιος
ἀπό τή Λάρνακα, πού εἶχε
τό ἴδιο μαρτυρικό τέλος μέ
τόν Πατριάρχη Γρηγόριο, καί
ὁ ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου Κυ-
πριανός, πού ἐπίσης ἀπαγ-
χονίστηκε ἀπό τούς μαινό-
μενους Τούρκους στή Λευ-
κωσία μαζί μέ τούς μητρο-
πολίτες Πάφου, Κιτίου καί

Κυρήνειας, ὥστε νά ἀποτραπεῖ
ὁποιαδήποτε ἐπαναστατική ἐνέρ-
γεια στό νησί. Ἀκόμη καί ἡ ἐπί-
σημη ἔναρξη τῆς ἐπανάστασης
κηρύχτηκε σημειολογικά ἀπό τόν
ἐπίσκοπο Παλαιῶν Πατρῶν Γερ-
μανό στό μοναστήρι τῆς Ἁγίας
Λαύρας. Καθόλη τή διάρκεια τά
μοναστήρια τροφοδοτοῦσαν τούς
ἁρματολούς καί τούς παρεῖχαν
σωτήριο καταφύγιο. Συχνά γί-
νονταν καί ἑστίες πολεμικῶν συγ-
κρούσεων, ὅπως ἡ μονή Σέκου
καί ἡ μονή Ἀρκαδίου. Ὁ ἴδιος ὁ
Μακρυγιάννης στά Ἀπομνημο-
νεύματά του εἶχε γράψει μέ τό
δικό του ξεχωριστό καί αὐθόρ-
μητο ὕφος ὅτι τά μοναστήρια
«…ἦταν τά πρῶτα προπύργια
τῆς ἐπανάστασής μας». Ἀλλά
καί ὁ Θεόδωρος Κολοκοτρώνης
συνεχῶς διατυμπάνιζε μέ αὐτο-
πεποίθηση καί σιγουριά ὅτι «ὁ
Θεός ὑπόγραψε γιά τήν ἐλευθερία
τῆς Ἑλλάδος» καί ὅτι «δέν παίρ-
νει πίσω τήν ὑπογραφή Του». Ὁ
Ἀγώνας, λοιπόν, δέν ἔγινε μόνο
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Παύλου Ταγτεβερενίδη,
Καθηγητοῦ Μέσης Ἐκπαίδευσης1

1 Ὁμιλία, ἡ ὁποία ἐκφωνήθηκε ἀπὸ τὸν ὁμιλητή στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ Ἁγίου Νικολάου Κοζάνης, στὶς 25
Μαρτίου 2009.

25η Μαρτίου

Συνέχεια στὴ σελ. 10
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Σ
κυθρωπὴ εἶχεν ἀκούσει κά-
ποιαν ἡμέραν τοῦ ΙΘ΄
αἰῶνος ἡ ἀνθρωπότης ἀπὸ

τὸ στόμα τοῦ τραγικοῦ φιλοσόφου
ὅτι: «ὁ Θεὸς εἶναι νεκρός! Τὸν
σκοτώσαμε... Ἐμεῖς ὅλοι εἴμαστε
οἱ φονιάδες του... ὁ Θεὸς θὰ μείνῃ
νεκρός! Τί ἄλλο εἶναι οἱ ἐκκλησίες
παρὰ οἱ τάφοι καὶ τὰ μνήματα τοῦ
Θεοῦ;» Καὶ ἐπίσης, ὀλίγας δεκαε-
τίας ἀργότερον, ἀπὸ τὸ στόμα ἑνὸς
νεωτέρου ὁμολόγου του, ὅτι: «Ὁ
Θεὸς ἀπέθανε! Σᾶς ἀναγγέλλω,
κύριοι, τὸν θάνατον τοῦ Θεοῦ!»

Αἱ διακηρύξεις αὐταὶ τῶν
ἀθέων φιλοσόφων ἐτάραξαν τὰς
συνειδήσεις τῶν ἀνθρώπων. Σύγ-
χυσις πολλὴ ἐπηκολούθησεν εἰς
τὸν χῶρον τοῦ πνεύματος καὶ τῆς
λογοτεχνίας, τῆς τέχνης καὶ τῆς
ἰδίας κάποτε τῆς Θεολογίας,
ὅπου, εἰς τὴν Δύσιν κυρίως, ἤρχισε
νὰ γίνεται λόγος ἀκόμη καὶ περὶ
«Θεολογίας τοῦ θανάτου τοῦ
Θεοῦ».

Ἡ Ἐκκλησία βεβαίως δὲν εἶχε
ποτὲ καὶ δὲν ἔχει καμμίαν ἀμφι-
βολίαν ὅτι ὁ Θεὸς ἀπέθανε. Τοῦτο
ἔγινε τὸ 33 μ.Χ. ἐπάνω εἰς τὸν
λόφον Γολγοθᾶ τῆς Ἱερουσαλήμ,
ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου τοῦ Ρω-
μαίου Ἡγεμόνος τῆς Ἰουδαίας.
Ἀφοῦ ἔπαθεν ἀνήκουστα Πάθη,
ἐσταυρώθη ὡσὰν κακοῦργος καί,
περὶ ὥραν ἐνάτην τῆς Παρα-
σκευῆς, εἶπε «Τετέλεσται!» καὶ
παρέδωκε τὸ πνεῦμα! Αὐτὸ εἶναι
μία ἀναντίρρητος ἱστορικὴ πραγ-
ματικότης. Ὁ Μονογενὴς Υἱὸς καὶ
Λόγος τοῦ Θεοῦ, ὁ Ἰησοῦς Χρι-
στός, ὁ ἀληθινὸς Θεός, ἀπέθανεν
«ὑπὲρ πάντων» τῶν ἀνθρώπων!

Ἀφοῦ ἀνέλαβεν ὅλα τὰ ἰδικά μας:
σῶμα, ψυχήν, θέλησιν, ἐνέργειαν,
κόπον, ἀγωνίαν, πόνον, λύπην, πα-
ράπονον, χαράν, τὰ πάντα, πα-
ρεκτὸς ἁμαρτίας, ἀνέλαβε, τέλος,
καὶ τὸ μεγαλύτερον ζήτημά μας,
τὸν θάνατον, καὶ μάλιστα εἰς τὴν
πιὸ βασανιστικὴν καὶ ταπεινω-
τικὴν ἐκδοχήν του, δηλ. τὸν Σταυ-
ρόν. Μέχρις ἐδῶ συμφωνοῦμεν μὲ
τοὺς φιλοσόφους. Θὰ δεχθοῦμε
ἀκόμη καὶ τὸ ὅτι αἱ ἐκκλησίαι, οἱ
ναοί, εἶναι «οἱ τάφοι», «τὰ μνή-
ματα» τοῦ Θεοῦ!  Ὅμως!... Ἐμεῖς
γνωρίζομε, ζοῦμε καὶ προσκυ-
νοῦμε τὸν θανόντα Θεόν, ὡς
«νεκρὸν ζωαρχικότατον»! Ὀλίγον
μετὰ τὴν φοβερὰν Παρασκευήν,
εἰς τὴν πρωϊνὴν ἀμφιλύκην τῆς
«Μιᾶς τῶν Σαββάτων», τῆς Κυ-
ριακῆς, συνέβη αὐτό, διὰ τὸ
ὁποῖον ἔγινεν ὅλη ἡ διὰ σαρκὸς
καὶ πάθους καὶ Σταυροῦ καὶ κα-
θόδου εἰς τὸν ᾃδην οἰκονομία τοῦ
Θεοῦ: Ἡ Ἀνάστασις!... Καὶ αὐτό,
ἡ Ἀνάστασις, εἶναι μία ἐξ ἴσου
ἀναντίρρητος ἱστορικὴ πραγματι-
κότης!.. Καὶ ἡ πραγματικότης
αὐτὴ ἔχει ἀμέσους καὶ σωτηρίους
ἐπιπτώσεις εἰς ὅλους μας. Ἀνέστη
ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ Ὁποῖος εἶναι
συνάμα καὶ Υἱὸς τοῦ Ἀνθρώπου!
Ἀνέστη ὁ Θεὸς μὲ ὅλον τὸ πρόσ-
λημμα τῆς ἀνθρωπότητος: τὸ
Σῶμα ποὺ ἔλαβεν ἀπὸ τὰ ἄχραντα
αἵματα τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου
καὶ τὴν ἁγίαν Ψυχήν Του. Ἀνέστη
ἐκ νεκρῶν, «παγγενῆ τὸν Ἀδὰμ
ἀναστήσας ὡς φιλάνθρωπος»!...
Ὁ Τάφος τοῦ Ἰησοῦ, τὸ «καινὸν
μνημεῖον» τοῦ Ἰωσήφ, εἶναι πλέον
διὰ παντὸς κενός! Ἀντὶ διὰ μνη-

μεῖον νεκρικόν, εἶναι μνημεῖον
νίκης κατὰ τοῦ θανάτου, εἶναι
πηγὴ ζωῆς! Ὁ νοητὸς  Ἥλιος τῆς
Δικαιοσύνης ἀνέτειλεν «ἐκ τοῦ
τάφου ὡραῖος», χαρίζοντας φῶς
ἀνέσπερον, εἰρήνην, χαράν, ἀγαλ-
λίασιν, ζωὴν αἰώνιον! Ναί, οἱ ναοὶ
εἶναι οἱ «τάφοι» τοῦ Θεοῦ! Ἀλλὰ
Τάφοι κενοί, ὁλοφώτεινοι, γεμάτοι
ἀπὸ «ὀσμὴν ζωῆς», ἀπὸ ἐαρινὸν
μύρον πασχάλιον, ὡραῖοι, ἐρατει-
νοί, καταστόλιστοι μὲ μυρσίνες
δοξαστικὲς καὶ μὲ ἄνθη χειρο-
πιαστῆς ἐλπίδος, τάφοι ζωοδόχοι
καὶ ζωοπάροχοι! Ὁ θάνατος τοῦ
Θεοῦ ἀνέστρεψε τὰς δυνάμεις τοῦ
ᾃδου, ὁ θάνατος εὐτελίστηκε
πλέον εἰς ἁπλοῦν ἐπεισόδιον ποὺ
εἰσάγει τὸν ἄνθρωπον ἀπὸ τὸν
βίον εἰς τὴν Ζωήν. Αἱ ἐκκλησίαι,
οἱ «τάφοι» τοῦ Θεοῦ, εἶναι αἱ διά-
πλατοι θύραι τῆς ἀγάπης τοῦ
Θεοῦ, οἱ ὀρθάνοιχτες εἴσοδοι τοῦ
Νυμφῶνος τοῦ Υἱοῦ Του, ποὺ «ὡς
Νυμφίος προῆλθεν ἐκ τοῦ Μνή-
ματος» καὶ οἱ πιστοὶ εἰσερχόμενοι,
«θανάτου ἑορτάζομεν νέκρωσιν,
ᾃδου τὴν καθαίρεσιν, ἄλλης
βιοτῆς, τῆς αἰωνίου, ἀπαρχήν• καὶ
σκιρτῶντες ὑμνοῦμεν τὸν αἴτιον,
τὸν μόνον Εὐλογητὸν τῶν πατέ-
ρων, Θεὸν καὶ ὑπερένδοξον»!

Εὐτυχῶς, λοιπόν, ποὺ ἀπέθα-
νεν ὁ Θεός, καὶ ὁ θάνατός Του
ἔγινε ζωὴ καὶ ἀνάστασις ἰδική
μας! Εὐτυχῶς ποὺ ὑπάρχουν τόσα
«μνήματά» Του εἰς τὸν κόσμον,
τόσοι ἅγιοι ναοί, ὅπου ἠμπορεῖ νὰ
εἰσέλθῃ ἐλεύθερα ὁ πονεμένος, ὁ
κουρασμένος καὶ ἀπαρηγόρητος
ἄνθρωπος, νὰ ἀποθέσῃ τὸ φορτίον
τοῦ πόνου του, τῆς ἀγωνίας του,
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ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΝΤΙ Τῼ  ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΧΑΡΙΝ, ΕΙΡΗΝΗΝ ΚΑΙ ΕΛΕΟΣ

ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝΔΟΞΩΣ ΑΝΑΣΤΑΝΤΟΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

Ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ προσφιλῆ καὶ ἐπιπόθητα,

Χριστός  Ἀνέστη!



τοῦ φόβου καὶ τῆς ἀνασφα-
λείας του, νὰ «ξεφορτωθῇ» τὸν
θάνατόν του! Εὐτυχῶς ποὺ
ὑπάρχουν αἱ ἐκκλησίαι τοῦ
Ἐσταυρωμένου, Ἀποθανόντος,
Ἀναστάντος καὶ αἰωνίως
Ζῶντος Χριστοῦ, ὅπου ὁ
ἀπελπισμένος ἄνθρωπος τῶν
ἡμερῶν μας, ὁ καταπροδωμέ-
νος ἀπὸ ὅλα τὰ εἴδωλα, ὅλους
τοὺς «χαμοθεοὺς» ποὺ ἔκλε-
ψαν τὴν καρδιά του, τὴν οἰκο-
νομίαν δηλαδή, τὴν
ἰ δεολογίαν, τὴν φιλοσοφίαν,
τὴν μεταφυσικήν καὶ ὅλας τὰς
ὑπολοίπους «κενὰς ἀπάτας»
τοῦ παρόντος αἰῶνος «τοῦ
ἀπατεῶνος», εὑρίσκει κατα-
φύγιον καὶ παραμυθίαν καὶ
σωτηρίαν.

Ἀπὸ τὸ Οἰκουμενικὸν Πα-
τριαρχεῖον, τὴν Μητέρα
Ἐκκλησίαν ποὺ βιώνει εἰς τὸ
πλήρωμά τους τὸ Πάθος, τὸν
Πόνον, τὸν Σταυρὸν καὶ τὸν
Θάνατον, ἀλλὰ ἐξ ἴσου καὶ
τὴν Ἀνάστασιν τοῦ Θεανθρώ-
που, ἀπευθύνομεν πρὸς ὅλα τὰ
τέκνα τῆς Ἐκκλησίας ἐγκάρ-
διον πασχάλιον χαιρετισμὸν
καὶ εὐλογίαν, μαζὶ μὲ
ἀσπασμὸν ἀγάπης Ἰησοῦ Χρι-
στοῦ τοῦ ἐκ νεκρῶν Ἀναστάν-
τος καὶ αἰωνίως Ζῶντος καὶ
ζωοποιοῦντος τὸν ἄνθρωπον.
Εἰς Αὐτὸν ἡ δόξα, τὸ κράτος,
ἡ τιμὴ καὶ ἡ προσκύνησις, σὺν
τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύ-
ματι, εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν!

Ἅγιον Πάσχα 2009

† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως

διάπυρος πρός Χριστόν
Ἀναστάντα εὐχέτης

πάντων ὑμῶν
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ΠΑΥΛΟΣ

ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 

ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ

Πρὸς τοὺς Ἐντιμοτάτους Ἄρχοντας, 
Ἐνδοξοτάτους Στρατιωτικούς,
τὸν εὐαγῆ καὶ εὐσεβῆ Κλῆρον

καὶ τὸν ἁγιόλεκτον Λαὸν τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ   ΕΓΚΥΓΚΛΙΟΣ 

Ἐπὶ τῇ ζωηφόρῳ Ἀναστάσει τοῦ Κυρίου Ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
Τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,  Χ ρ ι σ τ ὸ ς Ἀ ν έ σ τ η !

Ἕνας μεγάλος, Ρῶσος θεολόγος
τοῦ περασμένου αἰῶνος, καὶ ὄντως
θεολόγος, ὁ πρωτοπρεσβύτερος Ἀλέ-
ξανδρος Σμέμαν, Καθηγητής σε
πολλὰ πανεπιστήμια τῆς Εὐρώπης
καὶ τῆς Ἀμερικῆς, ἀναλύοντας τὴν
περίοδο τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης
Τεσσαρακοστῆς γράφει: «Ὅταν κά-
ποιος ξεκινάει γιὰ ἕνα ταξίδι θὰ
πρέπει νὰ ξέρει ποῦ πηγαίνει. Αὐτὸ
συμβαίνει καὶ μὲ τὴν Μεγάλη Τεσ-
σαρακοστή». Καὶ συνεχίζει: «Πάνω
ἀπ’ ὅλα ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ
εἶναι ἕνα πνευματικὸ ταξίδι ποὺ
προορισμός του εἶναι τὸ Πάσχα, «ἡ
ἑορτὴ τῶν Ἑορτῶν». Εἶναι ἡ προ-
ετοιμασία γιὰ τὴν «πλήρωση τοῦ
Πάσχα, ποὺ εἶναι ἡ πραγματικὴ
Ἀποκάλυψη»... «Ἄραγε εἶναι ἀπα-
ραίτητον νὰ ἐξηγήσουμε ὅτι τὸ Πά-
σχα εἶναι κάτι πολὺ περισσότερο
ἀπὸ μιὰ γιορτή, πολὺ πέρα ἀπὸ μιὰ
ἐτήσια ἀνάμνηση ἑνὸς γεγονότος
ποὺ πέρασε; Ὁ καθένας πού, ἔστω
καὶ μιὰ μόνο φορά, ἔζησε αὐτὴ τὴ
νύκτα «τὴ σωτήριο, τὴ φωταυγὴ καὶ
λαμπροφόρο» ποὺ γεύθηκε ἐκείνη
τὴν μοναδικὴ χαρά, τὸ ξεύρει αὐτό».
Καὶ διερωτᾶται συνεχίζοντας: «Ἀλλὰ

τί εἶναι αὐτὴ ἡ χαρά; Γιατί ψέλνουμε
στὴν ἀναστάσιμη λειτουργία «νῦν
πάντα πεπλήρωται φωτός, οὐρανὸς
τε καὶ γῆ καὶ τὰ καταχθόνια»; Μὲ
ποιά ἔννοια «ἑορτάζομεν» καθὼς
ισχυριζόμαστε «θανάτου τὴν νέκρω-
σιν,  Ἅδου τὴν καθαίρεσιν ἄλλης
βιοτῆς τῆς αὐτοῦ(;) ἀπαρχήν;»

Καὶ κλείνει ὁ πατὴρ Σμέμαν: «Σὲ
ὅλες αὐτὲς τὶς ἐρωτήσεις ἡ ἀπάντησις
εἶναι: ἡ νέα ζωή, ἡ ὁποία πρὶν ἀπὸ
δύο χιλιάδες χρόνια «ἀνέτειλεν ἐκ
τοῦ τάφου», προσφέρθηκε σὲ μᾶς,
σὲ ὅλους ἐκείνους ποὺ πιστεύουν
τὸν Χριστό. Μᾶς δόθηκε τὴν ἡμέρα
ποὺ βαπτιστήκαμε, τὴν ἡμέρα δη-
λαδὴ πού, ὅπως λέει ὁ Ἀπόστολος
Παῦλος, «...συνετάγημεν οὖν αὐτῷ
διὰ τοῦ βαπτίσματος εἰς τὸν θάνατον,
ἵνα ὥσπερ ἠγέρθη Χριστὸς ἐκ νεκρῶν
διὰ τῆς δόξης τοῦ πατρός, οὕτω καὶ
ἡμεῖς ἐν καινότητι ζωῆς περιπατή-
σωμεν» (Ρωμ. 6, 4).

Ἀδελφοί μου, μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο
καὶ αὐτὲς τὶς συμπεριφορὲς καὶ
ἐκδηλώσεις πρέπει νὰ ἑορτάζουμε
καὶ νὰ πανηγυρίζουμε τὴν Ἀνάσταση
τοῦ Χριστοῦ, ὡς διαχρονικὸ δικό
μας γεγονός. Καὶ τοῦτο ἐπιτυγχά-

Συνέχεια στὴ σελ. 13



10 ¥¥ ¥µ¥ΛΕΙΜΩΝΑΡΙΟΝ

γιά τήν πατρίδα, ἀλλά καί γιά
τή θρησκεία.

Ἀπό τό εὐριπίδειο «μή γίνεις
ποτέ δοῦλος μέ τή θέλησή σου,
ἄν μπορεῖς νά πεθάνεις ἐλεύθε-
ρος» ὡς τό Θούριο τοῦ Ρήγα,
καί ἀπό τό «Μάχου ὑπέρ πίστεως
καί πατρίδος» τοῦ Ὑψηλάντη
ὡς τό «Ἐλευθερία ἤ Θάνατος»
τοῦ Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανοῦ
ἐπιβεβαιώνεται ἔμπρακτα ἡ ἀναλ-
λοίωτη ταυτότητα τοῦ ἑλληνικοῦ
γένους. 

Οἱ ἄνθρωποι τῆς γενιᾶς τοῦ
21 δέν ἦταν ὑπεράνθρωποι οὔτε
φυσικά ἐλευθέρωσαν ὅλη τή ση-
μερινή Ἑλλάδα: ἀντίθετα καί
πολλές ἀδυναμίες εἶχαν καί πολ-
λά σφάλματα ἔκαναν καί σέ ἀτε-
λείωτες προσωπικές διαμάχες γε-
μάτες διχόνοια, ἀντιδικίες καί μι-
κροπρέπειες ὑπέπεσαν. Γιά νά
εἴμαστε ἀκριβεῖς τό κυνήγι τῆς
ἐξουσίας καί οἱ συγκρούσεις τῶν
πολιτικῶν καί στρατιωτικῶν
ἡγετῶν  λίγο ἔλειψαν νά τινάξουν
στόν ἀέρα ὅλη τήν προηγούμενη
ὑπερπροσπάθεια καί τίς στρα-
τιωτικές ἐπιτυχίες πού πραγμα-
τικά ἀποτελοῦσαν κατόρθωμα
μέ τά δεδομένα τῆς ἐποχῆς ἐκεί-
νης καί τό, ἕως τότε, ἄτρωτο τῆς
ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας. Ἐπί-
σης, ἡ ἡρωική τους προσπάθεια
ἐνισχύθηκε ἀποφασιστικά καί
ἀπό τίς ἀτέρμονες προσπάθειες
τῶν Ἑλλήνων λογίων πού εἶχαν
καταφύγει στή Δύση καί ἀπό τό
μπόλιασμα στήν ἑλληνική συνεί-
δηση καί νοοτροπία τῶν προ-
οδευτικῶν ἰδεῶν τοῦ Διαφωτισμοῦ
καί τῆς Γαλλικῆς Ἐπανάστασης. 

Ὡστόσο, οἱ ἄνθρωποι ἐκεῖνοι
εἶναι ἀξιέπαινοι καί ἀποτελοῦν
παράδειγμα πρός μίμηση, ἐπειδή
εἶχαν θέσει ἕναν στόχο, πού ξε-
περνοῦσε τίς ἀντικειμενικές τους
δυνάμεις (νά νικήσουν μία ἀπέ-
ραντη αὐτοκρατορία, πού μέχρι
τότε δέν εἶχε ἡττηθεῖ ἀπό κανέναν

λαό καί τήν φοβόντουσαν ὅλοι
οἱ Εὐρωπαῖοι), καί τελικά, πα-
ρόλες τίς ἀντιξοότητες, κατάφε-
ραν νά τόν πετύχουν: νά πολε-
μήσουν μέχρι τέλους καί νά θυ-
σιαστοῦν, ἀλλά παραδίδοντας
στούς ἑπόμενους ἕνα ἐλεύθερο,
ἔστω καί μικρό, κράτος, ὥστε νά
ἀποτελέσει τή βάση γιά τήν ἐπέ-
κτασή του, ὅπως καί πραγματικά
συνέβη στά μετέπειτα χρόνια μέ
τήν ἀπελευθέρωση τῶν ὑπόλοι-

πων γεωγραφικῶν διαμερισμάτων
ἀρκετά χρόνια ἀργότερα. Ἡ γενιά
τοῦ 21, ἑπομένως, τιμᾶται μέ τόν
πιό λαμπρό τρόπο, ἐπειδή ἔθεσε
τίς βάσεις, ὥστε οἱ κατοπινοί μέ
ἐξίσου σκληρούς ἀγῶνες καί ἐπί-
πονες προσπάθειες νά διαφυλά-
ξουν ὅ,τι κληρονόμησαν καί νά
τό ἐπεκτείνουν στή σημερινή
μορφή. 

Ὁπωσδήποτε εἶναι τό σπου-
δαιότερο γεγονός στήν ἱστορία
τῆς νεότερης Ἑλλάδος, γιατί ση-
ματοδοτεῖ τήν ἀφετηρία τῆς δη-
μιουργίας καί τῆς ἀναγέννησης
τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους. Ἡ Ἐπα-
νάσταση τοῦ 1821 διαθέτει, ὅμως,
καί παγκόσμια ἐμβέλεια, καθώς
μέσα σέ ἕνα πανευρωπαϊκά ἐχθρι-
κότατο πρός κάθε ἐθνικό ἀγώνα
περιβάλλον ἔδωσε τό φωτεινό
παράδειγμα σέ ἄλλους σκλαβω-
μένους λαούς τῆς ἐποχῆς. Ἦταν
ἕνας ἀγώνας ἱερός καί δίκαιος,
καθώς στόχευε στήν ἐλευθερία
καί στήν ἀξιοπρέπεια. Οἱ ἀγωνι-
στές τοῦ ‘21 δέν ἔχυσαν τό αἷμα
τους γιά ἀφηρημένα ἰδανικά καί
ἀνησυχίες μεταφυσικοῦ χαρα-
κτήρα, ἀλλά εἶχαν σαφεῖς καί

συγκεκριμένους στόχους μέ κυ-
ριότερους τήν ἀπαλλαγή ἀπό
τόν τουρκικό ζυγό ἀλλά καί τήν
ἐξουσία καί τίς αὐθαιρεσίες τῶν
κοτζαμπάσηδων καί τή δημιουρ-
γία ἑνός ἀνεξάρτητου κράτους
χωρίς ξένους δυνάστες.

Καί γιά αὐτόν ἀκριβῶς τό
λόγο μνημονεύουμε κάθε φορὰ
τέτοιο χρόνο αὐτά τά γεγονότα.
Στρέφουμε, δηλαδή, τή σκέψη
μας στό παρελθόν, ὄχι ἁπλῶς
γιά νά τό ἐξετάσουμε ὡς μία
ὑποχρεωτική καί καταναγκαστική
ὑπόμνηση, ἀλλά γιά νά ἐπιση-
μάνουμε τίς εὐθύνες μας ἀπό
τίς ὑποθῆκες τῶν προγόνων μας
καί γιά νά ἀντλήσουμε διδάγματα.
Ἡ λειτουργία τῆς μνήμης δέν
εἶναι νά δοξάζει τό παρελθόν.
Εἶναι νά βοηθᾶ νά φανταστοῦμε
τό μέλλον. Ἡ ἱστορία πρέπει νά
κάνει δημόσιες καί διαθέσιμες
τίς ἀλήθειες πού ἀπειλοῦνται ἤ
ἀποσιωπῶνται. Ἡ ἀνάδειξη ὅλων
τῶν στοιχείων πού τέμνουν καί
καθορίζουν τά ἱστορικά γεγονότα,
ἡ ἀποκάλυψη τῆς φρίκης τοῦ
πολέμου, ἡ ἀνακάλυψη τῆς ἀξίας
τῆς φιλίας καί τῆς ἀλληλεγγύης
τῶν λαῶν, εἶναι, γιά παράδειγμα,
πλευρές πού ἀξίζει καί πρέπει
νά βγαίνουν στό φῶς μέσα στά
πλαίσια κριτικῆς σκέψης καί δη-
μιουργικῆς φαντασίας. 

Σέ αὐτό τό σημεῖο βρίσκεται
καί τό διπλό νόημα τῆς ἐθνικο-
θρησκευτικῆς μας ἐπετείου. Οἱ
Ἕλληνες ξεκίνησαν γιά νά  κα-
τακτήσουν τήν ἐξωτερική τους
ἐλευθερία, ἀφοῦ πρῶτα ἐπικα-
λέστηκαν τή βοήθεια τῆς Πανα-
γίας καί προέταξαν ὡς ὅπλο τους
τήν πίστη στό Χριστό, τή βίωση
καί τή συνειδητοποίηση τῆς ἐσω-
τερικῆς τους ἐλευθερίας. Καί
ὅπως ἔχει ἐπισημάνει ὁ Φώτης
Κόντογλου, σέ αὐτόν τόν τόπο
«Ὀρθοδοξία καί Ἑλλάδα πᾶνε
μαζί».

Συνέχεια ἀπὸ τὴ σελ.

Ἡ λειτουργία τῆς μνήμης
δέν εἶναι νά

δοξάζει τό παρελθόν.
Εἶναι νά βοηθᾶ νά

φανταστοῦμε τό μέλλον.
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«Τά παιδιά ποὺ χάθηκαν»,
εἶναι ἕνα παλιό τραγούδι τοῦ
Διονύση Σαββόπουλου, ποὺ
ἠχογραφήθηκε γιά πρώτη φορά
στό Περιβόλι τοῦ τρελοῦ, τό
1969. Ἀπὸ τότε, τὰ παιδιὰ ἐξα-
κολουθοῦν νὰ χάνονται μέσα
στὴν ἀδιαφορία καὶ στὴν ὑπο-
κρισία τῶν μεγάλων, στὴν ἔξαρ-
ση καὶ τὴ θεμελίωση τῆς ἀντι-
κοινωνικότητας, στὴ σιωπηλή
βία ποὺ ἀσκεῖται στὶς συνει-
δήσεις τους, στὴν ἐπικράτηση
τῆς ἀδικίας, τῶν παθῶν καὶ
διαστροφῶν. Κι ἐνῶ ὅλα αὐτὰ

βαφτίζονται ἐλευθερία, ἐξακο-
λουθοῦν νὰ  αἰχμαλωτίζονται
καὶ νὰ χάνονται  σὲ περιττές
ἀπαιτήσεις καὶ «ἀνάγκες», νὰ
βυθίζονται   ἀκόμη περισσότερο
στὴ ματαιότητα, στὸ ἄγχος καὶ
τὶς νευρώσεις. Καὶ οἱ μεγάλοι
ἐξακολουθοῦμε νὰ ἀρεσκόμα-
στε... στὰ «παραμύθια», γιὰ τὸ
πῶς χάθηκαν τὰ παιδιά, ξε-
χνώντας ὅτι στεκόμαστε
μπροστὰ ἀπὸ τὸν ἥλιο καὶ
προσπαθοῦμε νὰ φωτίσουμε
τὴ σκιά ποὺ κάνουμε οἱ ἴδι-
οι...

(Γιὰ τὴν ἀντιγραφὴ καὶ τὸ σχόλιο π. Χρῆστος Ζαχαράκης)

Λένε γιὰ κάποιο Γέ-
ροντα, πὼς ἔδει-

χνε ἐξαιρετικὴ ἀγάπη
σ᾽ ἐκείνους ποὺ τὸν
καταφρονοῦσαν καὶ μὲ
κάθε τρόπο τὸν ἀτί-
μαζαν. 

Αὐτοὶ εἶναι φίλοι
μας, συνήθιζε νὰ λέγει·
γιατὶ μᾶς ὁδηγοῦνε
στὴν ταπείνωση. Ἐκεῖ -
νοι ποὺ μᾶς τιμοῦν καὶ
μᾶς ἐγκωμιάζουν ζη-
μιώνουν τὴν ψυχή μας.
Τὸ λέει καὶ ἡ Γραφή:
«οἱ μακαρίζοντες ὑμᾶς,
πλανῶσιν ὑμᾶς».

Α Π Ο  ΤΟ

ΓΕ ΡΟ ΝΤΙΚΟ

Κάποιος ἀπὸ τοὺς γέ-
ροντες στὰ κελλιὰ ἔλεγε
στοὺς ἀδελφούς:

-Ὁ Θεὸς βέβαια βρίσκε-
ται παντοῦ· πλησιάζει
ὅμως τοὺς εὐσεβεῖς καὶ
ἐκείνους ποὺ ἀγωνίζονται·
ὄχι ἐκείνους ποὺ εἶναι μὲ
τὰ λόγια σεμνοί, ἀλλ� ἐκεί-
νους ποὺ εἶναι μὲ τὰ ἔργα
λαμπροί. Καὶ ὅπου βρί-

σκεται ὁ Θεὸς, ποιὸς
θὰ θελήσει νὰ ἐπι-
βουλευθεῖ ἤ ποιὸς
μπορεῖ νὰ βλάψει;

AΠO TO ΛEIMΩNAPIO

Τά πιό ὡραία παραμύθια…

Τά πιό ὡραῖα παραμύθια ἀπ’ ὅσα μου ‘χεις διηγηθεῖ
ἄχ εἶν’ ἐκεῖνα πού μιλοῦσαν γιά τά παιδιά πού ‘χουν χαθεῖ.
Γιά τά παιδιά πού χάθηκαν στό στοιχειωμένο δάσος
στίς λίμνες στό βορρᾶ
γιά τά παιδιά πού χάθηκαν στοῦ δράκου τό πηγάδι
στῆς στρίγκλας τή σπηλιά.

Σέ συμμορίες μέ ζητιάνους, σέ ἀχυρῶνες καί σ’ αὐλές
καί σέ καράβια τοῦ πελάγους μέ λαθρεμπόρους πειρατές.
Γιά τά παιδιά πού τά ‘συραν στῆς Ἀφρικῆς τίς ἀγορές
ἐμπόροι καί ληστές
καί φοβισμένα κι ὀρφανά στή Σμύρνη καί στή Βενετιά
τά πιάσαν οἱ φρουρές.

Ψωμί ζητῆσαν τοῦ φουρνάρη, λίγο νερό τοῦ καφετζῆ
τά διώχνει ὁ πρῶτος μ’ ἕνα φτυάρι κι ὁ ἄλλος λύνει τό σκυλί.

Στίς λυπημένες πολιτεῖες πέφτει μία κίτρινη βροχή
στό σῶμα μου ἔχω ἀνατριχίλες καί τό ‘να δόντι μου πονεῖ.
Τό γράμμα σου δέκα σελίδες, πάλι ἡ ἴδια συμβουλή
μοῦ λές στό σπίτι νά γυρίσω, μοῦ λές ν’ ἀλλάξω πιά ζωή.

Ὁμίχλη πέφτει στίς σκεπές, φεύγουν
οἱ φάτσες σάν σκιές
καί τρέμει τό κερί
φωτιές ἀνάβουν στίς ἀκτές,
μέσα στ’ αὐτιά μου ἀκούω στριγκλιές
5καί τρέμω σάν πουλί.
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Δωρεὲς πρὸς τὸ Τιάλειον Ἐκκλησιαστικὸν
Γηροκομεῖον Κοζάνης  «Ἅγιος Παντελεή-
μων», εἴτε χρηματικές, εἴτε σὲ εἴδη καὶ γεύ-
ματα, προσέφεραν εὐγενῶς:

α) Χρηματικές δωρεές: ◆ Οἰκ. Σάββα Περτσι-
νίδη 1000 €, εἰς μνήμην τοῦ πατρός του Γε-
ωργίου ◆ Διόγκαρης Σπυρίδων καὶ Μυλωνᾶ
Φωτεινὴ 500 € ◆ Ἀναστασία Τζιλίνη 400 €, εἰς
μνήμην τοῦ συζύγου της Θεοδώρου ◆ Φίλοι
καὶ παρέα Ἰωάννου Μπαμπαλῆ 400 €, εἰς μνή-
μην του ◆ Μυλωνᾶ Ἄννα 300 € ◆ Ἠρακλῆς
καὶ Ματίνα Τόλιου 300 € ◆ Ἀθανάσιος Δια-
μαντῆς 200 €, εἰς μνήμην Ἀγγελικῆς Τζιά-
τζιου ◆ Φιλόπτωχος Ἀδελφότητα Κυριῶν
Βελβενδοῦ 150 € ◆ Κουτσονάνος Εὐθύμιος
150 €, εἰς μνήμην υἱοῦ καὶ ἀδελφοῦ Δημη-
τρίου ◆ Οἰκογ. Μπέλλων 150 €, εἰς μνήμην
γονέων τους ◆ Οἰκογ. Γεωργίου Σιώζιου 150
€, εἰς μνήμην ἀδελφῆς Μαρίας Παπαδοπού-
λου καὶ μητέρας Οὐρανίας ◆ Ἱ.Ν. Προφήτου
Ἠλία (ψηλός Ἀη-λιᾶς), ὁ πρόσδρος καὶ τά
μέλη 150 € ◆ Τὰ παιδιὰ τοῦ Περικλῆ Ἀλεξίου
150 €, εἰς μνήμην του ◆ Γιῶργος, Μαίρη,
Καίτη Δελιαλῆ 100 €, εἰς μνήμην τῶν γονέων
τους Βαχτσεβάνου Λέλα 100 €, εἰς μνήμην
συζύγου της Ἀλέκου ◆ Μανούση Εὐαγγελία
100 €, εἰς μνήμην ἀδελφῆς Τζένης Σαράντη
◆ Μπλιούρα Αἰμιλία 100 € ◆ ἀνώνυμη 150 € ◆
Οἰκ. Κων/νας Τσιαΐρη 100 €, εἰς μνήμην
Ἰωάννη  Χαρ. Τσιαΐρη ◆ Ἱ.Ν.Ἁγ. Γεωργίου
Σερβίων 100 € ◆ Νατσιόπουλος Χαράλαμπος
100 € ◆ Οἰκ. Βασιλείου Φάσσα καὶ Δημητρίου
Μπέσιου 100 €, εἰς μνήμην Ἰωάννη Μπαμ-
παλῆ ◆ Οἰκ. Γεωργίου Καὶ Ματίνας Μπαντῆ
100 €, εἰς μνήμην Θεοδότας Χατζηδάμου ◆
Δεληγεωργίδου Σοφία 50 €, εἰς μνήμην γο-
νέων καὶ γαμπροῦ ◆ Καραδαλῆς Ἰωάννης 50
€ ◆ Βαβίτσας Κρίτων 50 €, εἰς μνήμην γο-
νέων καὶ Λουκᾶ Κακάλη ◆ Βασιλικὴ Κύργια 50
€, εἰς μνήμην Βασιλείου Κύργια ◆ Μαρτινά-
κου Χρυσάννα 50 €  ◆ Σαββαΐδου Ἐλισάβετ
50 € ◆ Καραγιαννίδης Νικόλαος 50 €, εἰς
μνήμην προσφιλῶν προσώπων ◆ Χατζημανώ-
λης Νικόλαος 20 €, εἰς μνήμην προσφιλῶν
προσώπων ◆ Πατιᾶ Μαρία 20 €, εἰς μνήμην
συζύγου καὶ ἀγαπημένων προσώπων ◆ Οἰκ.
Τάσου Πιτένη 50 €, εἰς μνήμην Ἀναστασίας

Ζ. Πιτένη ◆ Παπαδημητρίου Ἀπόστολος 100
€ ◆Ζήσης Βαντσιώτης 50 € ◆ Ἀριστείδης Ψα-
λίδας 50 €, εἰς μνήμην τῆς μητρός του ◆
Ἰωάννα Σιούλα καὶ τὰ παιδιά της Ἀθανάσιος
καὶ Παναγιώτης 50 €, εἰς μνήμην Γεωργίου
Σιούλα ◆ Περιστέρα Γάνα-Κυπαρίσση 20 €,
εἰς μνήμην προσφιλῶν προσώπων ◆ Τζιου-
ράλη Εὐαγγελία 10 € ◆ Μητσούδης Δημή-
τριος 50 €, εἰς μνήμην Ἀχιλλέα Δουγαλῆ.

β) Προσφορὰ γεύματος: ◆ Οἰκ. Σάββα Περ-
τσινίδη, εἰς μνήμην τοῦ πατρός Γεωργίου. ◆
Πέτρου Σταυρούλα, εἰς μνήμην τοῦ συζύγου
της Νικολάου. ◆ Ζιάκας Κων/νος, εἰς μνήμην
τῆς συζύγου του Μαρίας.

γ) Προσφορὰ εἰδῶν-τροφίμων: ◆ Ἱ.Ν.Ἁγίου
Γεωργίου Κλείτους ◆ ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας ◆
Ἱ.Ν.Ἁγ. Κων/νου καὶ Ἑλένης Μαυροδενδρίου
◆ Α´Σῶμα Στρατοῦ ◆ Βαρυτιμίδης Ἐλευθέ-
ριος ◆ Τσιαΐρης Μάκης ◆ Φωτιάδης Μιχάλης
◆ Φαρμάκης Ἀστέριος  ◆ Ἀϊβαλιώτης Κων/νος
◆ Τσαρδακλίδης Ε.Π.Ε. ◆ Γεωργιάδου Ἰουλία
◆ Σοφία Μαρκοπούλου-Τσαουσίδου, εἰς μνή-
μην συζύγου της Ἀντωνίου ◆ Σύλλογος Βοϊ-
ωτῶν Κοζάνης ◆ Διευθυντὴς Ἐθνικῆς
Τραπέζης Μανώλης Καρακάσης ◆ Ἱ.Ν.Ἁγ.
Ἀναργύρων Κοζάνης ◆ Τάσος Κυρατσοῦς ◆
Δήμητρα Σιάτρα ◆ Σῶμα Ἑλληνικοῦ Ὁδηγι-
σμοῦ ◆ ΟΑΕΔ ΕΠΑΣ Κοζάνης, Τμῆμα Κομμω-
τικῆς ◆ Ἱερ. Θωμᾶς Μπασδέκης ◆

Ἐλευθέριος Τσαουσίδης ◆ Σύλλογος Μετα-
ξιωτῶν Κοζάνης ◆ Ἰχθυοπωλεῖο «Τὸ Λαυ-
ράκι» ◆ Νικόλαος Στεφανίδης ◆ Κοτρώτσιος
Ἀπόστολος ◆ Παπαγρηγορίου Σουλτάνα ◆
Βατάλης Κων/νος ◆Γαβριηλίδης Βασίλειος
καὶ Μωϋσίδου Ζαφείρα, εἰς μνήμην Ἀθηνᾶς
Γαβριηλίδου.

Δωρεὲς πρὸς τὴν  Ἱερὰ Μητρόπολη:
◆ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σερβίων

καὶ Κοζάνης κ. Παῦλος 500 €.
◆ Ἱ. Ναὸς Ἁγ. Νικολάου Κοζάνης     1250 €
◆ Ἱ. Ν. Ἁγ. Κυριακῆς Σερβίων  250 €
◆ Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Λιβαδεροῦ  250 €
◆ Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Κρόκου  125 €
◆ Ἱ. Ν. Ἁγ. Τριάδος Δρεπάνου  125 €
◆ Ἱ. Ν. Τιμίου Προδρόμου Λευκοπηγῆς 130

ΑΠΟ  ΤΟ  ΥΣΤΕΡΗΜΑ
ΚΑΙ  ΤΟ  ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ



€
◆ Ἱ. Ν. Ἁγ. Πέτρου καὶ Παύ-

λου Κοίλων 100 €
◆ Γεράσιμος Γεράσης  30 €

Δωρεὲς πρὸς τὸ Γενικὸ Φι-
λόπτωχο Ταμεῖο
◆ Ζούνη Ἀντωνία 120 €.
◆ π. Λεωνίδης Ψαριανὸς 50

€
◆ Ξενίτη Βασιλική 15 €
◆ Τζουρᾶ Εὐθυμία 200 € 
◆ Μωϋσῆς  Μοναχός 10 €
◆ Μαμάκης Δημήτριος 50 €
◆ Μπλιούρα Αἰμιλία 100 €
◆ Αὐγερινὸς Θεόδωρος 10

€
◆ Δελῆς Ἀλέξανδρος 20 €
◆ Σιμελίδης Δημήτριος 30

€
◆ π. Άθηναγόρας Καραμα-

τζάνης 25 €
◆ Παπαδοπούλου Νίνα 20 €
◆ Καραμποτσεκίδης Νικό-

λαος 50 €
◆ Κεντρικός Σύλ. Πολυτέ-

κνων Ν. Θεσ/νίκης 20 €
◆ Παυλᾶκος  Ἀλέξανδρος

20 €
◆ Σιδηρᾶς Ἀναστάσιος 10 €
◆ Παπαδόπουλος Βασίλειος

50 €
◆ π. Νίκων Γαλανόπουλος

50 €
◆ Καραχάλιος Παράσχος 50

€
◆ π. Σεραφείμ Ἀτματζίδης

20 €
◆ Κάνιστρας Νικόλαος 50 €
◆ π. Γεώργιος Μπίρμπας 30

€
◆ Σύνδεσμος Κοζανιτῶν

Ἀθηνῶν «Ὁ Λασσάνης»
100 €

◆ Βουδούρης Κων/νος 30 €
◆ Γεωργοτᾶς Μάρκος 50 €

Ἡ  Ἱερὰ Μητρόπολη  εὐχαρι-
στεῖ θερμὰ τοὺς δωρητὲς καὶ
εὔχεται τὴν παρὰ τοῦ Κυ-
ρίου ἀντιδωρεὰ καὶ εὐλογία.
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νεται ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ καὶ διὰ τοῦ
καθημερινοῦ πνευματικοῦ μας ἀγώ-
να. Ὁ Ἀναστὰς Κύριος θανάτωσε
τὸ θάνατο μὲ τὴ δική Του θυσία
καὶ δι’ αὐτῆς μᾶς ἄνοιξε τὸν δρόμο
πρὸς τὸν Οὐρανὸ γιὰ τὴν θέωση,
τὴν τελειότητα καὶ τὸν Ἁγιασμό!
Σὲ μᾶς ἀνήκει ἡ ἐπιλογὴ καὶ στὴ
δική μας ἐλευθέρα βούληση: ἢ τὸ
φῶς τῆς Ζωῆς ἢ τὸ σκότος!
«Χαρᾶς ἐπλήρωσε τὰ πάντα»
ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ
μας, Ἐντιμότατοι
Ἄρχοντες, Ἐνδοξό-
τατοι Στρατιωτικοί,
τῆς Δικαιοσύνης
λειτουργοί, θερά-
ποντες τῆς Παιδεί-
ας, λαὲ τοῦ Θεοῦ λαμπροφο-
ρεμένε καὶ πανηγυρίζων «Χρι-
στοῦ τὴν Ἀνάστασιν»! Καὶ ὅμως
τὰ κατάμαυρα σύννεφα τῆς οἰκο-
νομικῆς ὑφέσεως ἔχουν σκεπάσει
τὴν γῆ, τὸν οὐρανὸ καὶ τὴν οἰκου-
μένη!! Γιατί; Γιατί ἔφτασαν οἱ λαοί,
φθάσαμε καὶ ἐμεῖς σ΄ αὐτὴν τὴν
οἰκτρὴ κατάσταση; Τὴν ἀπάντηση
τὴν ἔδωσε ὁ Ἐξοχότατος Πρόεδρος
τῆς Δημοκρατίας μας τὴν Κυριακὴ
τῆς Ὀρθοδοξίας: «…ζοῦμε σὲ ἐποχὴ
μεγάλης οἰκονομικῆς κρίσης ποὺ
ὀφείλεται στὴν ἀνθρώπινη ἀπλη-
στία».

Ναί, ἀδελφοὶ καὶ τέκνα μου
ἀγαπημένα, ἀπὸ τὴν στιγμὴ κατὰ
τὴν ὁποία οἱ Χριστιανοὶ καθῄρεσαν
τὸν Χριστὸ ἀπὸ τὴν καρδιά τους
καὶ ἀπεκδύθηκαν τοῦ Βαπτίσματός
τους! δημιούργησαν ἄλλους Θεούς:
τὸ «ἐγώ» τους καὶ τὴν ὕλη! Ἡ δὲ
πορεία,  πορεία ἄκρατου κατανα-
λωτισμοῦ «ἐν κραιπάλῃ καὶ
μέθῃ.....», ὅπως λέει ἡ Ἁγία Γρα-
φή.

Ὁ Χριστός μας ὅμως, ὄντας
ἐπάνω στὴ γῆ, στὸ θαῦμα τοῦ πολ-
λαπλασιασμοῦ τῶν πέντε ἄρτων
καὶ τῶν δύο ἰχθύων, καὶ ὅταν ἔφα-
γαν «οἱ πάντες καὶ ἐχορτάσθησαν»
κατὰ τὸν ἱερὸ Εὐαγγελιστή, πα-
ρήγγειλε στοὺς μαθητές Του νὰ
συγκεντρώσουν τὸ περίσευμα μὲ
τὴν ἐπιταγή: «ἵνα μὴ τι ἀπόλη-

ται».
Καὶ τὸ ἐρώτημα: ποιός ὁ
δρόμος τῆς σωτηρίας μας,

καὶ τῆς ἐξόδου ἀπὸ τὰ
ἀδιέξοδα; «Ἡ  Ὀρθο-

δοξία» εἶπε καὶ
πάλι μὲ ἔμφαση
ὁ Ἐξοχότατος

Πρόεδρός μας.
Ἐπακριβῶς εἶπε: «.......Ἡ συμ-

βολὴ τῆς Ὀρθοδοξίας εἶναι ἀναγ-
καία στὴν προσπάθεια ὅλων μας
νὰ κάνουμε πραγματικότητα μιὰ

πιὸ δίκαιη καὶ ἀνθρώπινη κοινωνία
...».

Ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι αὐτή, ἡ
ὁποία ἐγαλούχησε τὸ γένος μας
καὶ τὸ στήριξε καὶ σὲ λαμπρὲς καὶ
δημιουργικὲς περιόδους καὶ πε-
ρισσότερο δὲ στοὺς δύσκολους καὶ
σκοτεινοὺς καιρούς. Ὅποιος τὸ
ἀμφισβητεῖ αὐτὸ ἢ ἀνιστόρητος
εἶναι ἢ ἐχθρὸς ἢ διώκτης καὶ ὑπο-
τιμητὴς τῆς ἀξίας του!

Ὁ Σταυρωθείς, Ταφεὶς καὶ
Ἀναστὰς ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου
ζωῆς καὶ σωτηρίας μας Χριστός,
μόνον Αὐτὸς μπορεῖ, γιατί εἶναι ὁ
μόνος δυνατὸς καὶ κραταιός. Καὶ
ὅποιος μπολιάζει τὸν ἑαυτό του σ’
Αὐτὸν «πολὺν καρπὸν φέρει».

Ὁ Χριστὸς μᾶς περιμένει! Ἡ
Ἀνάσταση εἶναι δική μας!

ΧΡΙΣΤΟΣ  ΑΝΕΣΤΗ, ἀδελφοί.
Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί ἀγάπης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Συνέχεια ἀπὸ τὴ σελ. 9



Τ
ὴν Κυριακὴ 8 Φε-
βρουαρίου, στὴν
αἴθουσα διαλέξεων

τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν ἁγίων
Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης,
πραγματοποιήθηκε ἡ κα-
θιερωμένη ἐκδήλωση τῆς
κοπῆς τῆς βασιλόπιτας.
Τὴν ἐκδήλωση τίμησε μὲ
τὴν παρουσία του ὁ Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης
μας κ. Παῦλος, ὁ ὁποῖος
ἀφοῦ εὐλόγησε καὶ ἔκοψε
τὴν πίτα, εἶχε τὴν εὐκαιρία
νὰ ἀπευθύνει πνευματικό
λόγο καὶ εὐχὲς γιὰ τὴν
καινούργια χρονιὰ στοὺς
παρευρισκόμενους, οἱ
ὁποῖοι κατέκλυσαν τὴν
αἴθουσα. Ἀκολούθησε ὁμι-
λία ἀπὸ τὴν κ. Εὐδοκία
Καλαφατοπούλου-Φουρ-
τούνα, ἡ ὁποία ἀνέπτυξε

τὸ ἐπίκαιρο θέμα γιὰ τὴν
«Μητέρα», ποὺ σύμφωνα
μὲ τὴν ὀρθόδοξη παράδοση
ἑορτάζεται στὶς 2 Φε-
βρουαρίου, τὴν ἡμέρα τῆς
Ὑπαπαντῆς.

Μετὰ τὴν ἐνδιαφέρουσα
ὁμιλία, ἡ χορωδία τοῦ
Ἑλληνικοῦ Ἐρυθροῦ Σταυ-
ροῦ, ὑπὸ τὴν διεύθυνση
τοῦ μαέστρου κ. Δημητρίου
Δασκαλοπούλου καὶ τῆς κ.
Δέσποινας Νταβατζῆ, ἡ
ὁποία ἔπαιξε ἀκορντεόν,
κάλυψε τὸ μουσικὸ μέρος
τῆς ἐκδήλωσης, χαρίζοντας
ὄμορφες μουσικὲς στιγμὲς
στὸ ἀκροατήριο. Ἡ ἐκδή-
λωση ὁλοκληρώθηκε μὲ τὴν
κλήρωση τῆς λαχειοφόρου
ἀγορᾶς. Ἦταν μία ὡραία
κοινωνικὴ, φιλική ἐνοριακὴ
ἐκδήλωση.
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Ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος*

† Διονυσίου Λ. Ψαριανοῦ,
Ἐπισκόπου

≤
σύγχρονος ἄνθρωπος εἶναι ὁ
ἀριθμὸς μέσα στὴν ἀπρόσωπη
μᾶζα. Δὲν εἶναι ὁ ἀνὴρ τῆς πό-

λεως, ὁ πολίτης· δὲν εἶναι τὸ μέλος
τῆς Ἐκκλησίας, τὸ πρόσωπο· εἶναι
τὸ ἄτομο, μὲ οἰκονομικὴ μόνο ἀξία,
ὁ ἀριθμὸς στὸ ἐργοστάσιο καὶ ὁ
ὀπαδὸς στὸ κόμμα. Ἡ ἀριθμοποί-
ηση καὶ ἡ μαζοποίηση εἶναι τὸ γνώ-
ρισμα τοῦ σύγχρονου ἀνθρώπου·
ἀπὸ πρόσωπο μεταβλήθηκε σὲ
ἄτομο, ἀπὸ πνευματικὴ ποιότητα
μετατράπηκε σὲ ὑλικὴ ποσότητα·
ἐργάζεται ὁμαδικά, εὐθύνεται συλ-
λογικὰ καὶ ἀπὸ λαὸς μετέπεσε κι
ἔγινε ὄχλος. Περιμένομε κάποιοι νὰ
διαμαρτυρηθοῦν, πὼς εἴμαστε ἀπό-
λυτοι καὶ αὐθαίρετοι, πὼς εἴμαστε
ἐξωπραγματικοὶ καὶ ἄδικοι, πὼς
ἀγνοοῦμε ὅλη τὴ δημοκρατικὴ καὶ
κοινωνικὴ ἐξέλιξη τοῦ καιροῦ μας.
Ἀλλὰ μακάρι νὰ μποροῦσε νὰ ἀπο-
δειχθεῖ πὼς σὲ ὅσα λέμε ἔχομε
πέρα γιὰ πέρα ἄδικο. Πάντως δὲν
μᾶς ἐνδιαφέρει τίποτε ἄλλο, ἀλλὰ
νὰ μπορέσουμε νὰ κάμωμε διάλογο
καὶ νὰ συνεννοηθοῦμε μὲ τοὺς σύγ-
χρονους ἀνθρώπους, ποὺ ἦσαν καὶ
πρέπει ἀκόμα νὰ εἶναι δικοί μας ἤ
νὰ ἔχουν κάποια μακρινὴ ἀνάμνηση
πὼς κάποτε ἦσαν χριστιανοὶ καὶ
ἀνῆκαν στὴν Ἐκκλησία. Τὸ ἐκκλη-
σιαστικό τους ὄνομα πρέπει τουλά-
χιστον νὰ τοὺς τὸ ὑπενθυμίζει κάθε
ἡμέρα. Ὅταν λέμε γιὰ διάλογο, δὲν
ἐννοοῦμε νὰ ἀναπτύξουμε ἐκκλη-
σιαστικὲς καὶ θεολογικὲς θέσεις,
ἀλλ᾽ ἁπλῶς νὰ ποῦμε «Καλημέρα»

καὶ «Χριστὸς Ἀνέστη» καὶ νὰ
πιοῦμε μαζὶ ἕνα ποτήρι νερό.

Ἐκδήλωση τῆς Φιλοπτώχου ἀδελφότητος κυριῶν
τῆς Ἐνορίας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων

Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης Κοζάνης

* †Διονυσίου Λ. Ψαριανοῦ, Ἐπὶ πτε-
ρύγων ἀνέμων, Κοζάνη 1988, Λόγος
ΝΖ´, σελ. 396.
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Λειτουργική - Πνευματική Διακονία:

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σερβίων

καί Κοζάνης κ. Παῦλος, κατά τό δίμηνο Μαρ-

τίου - Ἀπριλίου 2009, χοροστάτησε, λειτούρ-

γησε καί μίλησε στούς κάτωθι Ἱ. Ναούς:

❖ Ἁγ. Δημητρίου Κοζάνης (1/3), Καθεδρικό
Ἁγ. Νικολάου (8/3), Ἁγ. Παντελεήμονος Πον-
τοκώμης (9/3), Ἁγ. Κων/νου & Ἑλένης Κο-
ζάνης (22/3), Εὐαγγελισμοῦ Θεοτόκου Σπάρ-
του (24/3), Καθεδρικό Ἁγ. Νικολάου (25/3),
Ἁγ. Δημητρίου Τριγωνικοῦ (29/3), Ἁγ. Γε-
ωργίου Πολυμύλου (11/4).

Ἐπίσης:

❖ χοροστάτησε κατά τούς Κατανυκτικούς
Ἑσπερινούς στούς Ἱ. Ναούς τῆς Κοζάνης:
Α) Καθεδρικό Ἁγ. Νικολάου (1/3), Β) Ἁγ.
Δημητρίου (8/3), Γ) Ἁγ. Νικάνορος (15/3),
Δ) Ἁγ. Κων/νου & Ἑλένης (22/3), Ε) Παναγίας
Φανερωμένης (29/3), ΣΤ) Ἁγ. Παρασκευῆς
(5/4),

❖ τέλεσε, κατά τήν Θ. Λειτουργία τῆς Κυριακῆς
τῆς Ὀρθοδοξίας, μνημόσυνο γιά τούς προ-
κατόχους του ἀρχιερεῖς, τούς ἱερεῖς, δια-
κόνους, μοναχούς καί μοναχές, εὐεργέτες,
κτήτορες, ἱεροψάλτες, ἐπιτρόπους καί νε-
ωκόρους τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως
στόν Ἱ. Καθεδρικό Ναό Ἁγ. Νικολάου (8/3),

❖ χοροστάτησε κατά τήν Ἀκολουθία τοῦ Μ.
Ἀποδείπνου στούς Ἱ. Ναούς: Ἁγ. Κυριακῆς
Σερβίων (3/3), Ἁγ. Κοσμᾶ Αἰτωλοῦ Ἀκρινῆς
(5/3), Ἁγ. Παρασκευῆς ὁμωνύμου Δ.Δ. (10/3),
Κοιμ. Θεοτόκου Βατεροῦ (12/3), Ἁγ. Ἀθα-
νασίου Τρανοβάλτου (19/3), Ἁγ. Δημητρίου
Μεταξᾶ (31/3), Κοιμ. Θεοτόκου Ροδίτου
(7/4), Ἁγ. Γεωργίου Μεσιανῆς (8/4), Παμ.
Ταξιαρχῶν Βαθυλάκκου (9/4),

❖ τέλεσε Θ. Λειτουργίες τῶν προηγιασμένων
Τιμίων Δώρων στούς Ἱ. Ναούς:  Κοιμ. Θεο-
τόκου Βελβενδοῦ (4/3), μετοχίου Ἱ. Μ. Ἁγ.
Τριάδος Βελβενδοῦ (6/3), Ἱ. Μ. Παναγίας
Ζιδανίου (7/3), Ἁγ. Κυριακῆς Σερβίων (11/3),

Παναγίας Φανερωμένης Κοζάνης (17/3),

❖ χοροστάτησε στήν Δοξολογία ἐπί τῇ ἐπετείῳ
τῆς ἐθνικῆς παλιγγενεσίας στόν Ἱ. Καθεδρικό
Ναό Ἁγ. Νικολάου, τέλεσε ἐπιμνημόσυνη
δέηση καί παρηκολούθησε τίς ὑπόλοιπες
ἐκδηλώσεις (25/3),

❖ χοροστάτησε κατά τήν Ἀκολουθία τοῦ Μ.
Κανόνος στόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀναργύρων Κοζάνης
(1/4),

❖ χοροστάτησε κατά τίς Ἀκολουθίες τῶν Χαι-
ρετισμῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου στούς
Ἱ. Ναούς: Καθεδρικό Ἁγ. Νικολάου (6/3),
Ἁγ. Τριάδος Δρεπάνου (13/3), Ἁγ. Παρα-
σκευῆς Πλατανορεύματος (20/3), Ἁγ.
Κων/νου & Ἑλένης Μαυροδενδρίου (27/3)
καί Ἀκάθ. Ὕμνον εἰς Ἱ. Ναούς Ἁγ. Κυριακῆς
& Ἁγ. Γεωργίου Σερβίων (3/4), 

❖ τέλεσε τό τριετές μνημόσυνο τοῦ Πρωτοπρ.
Γεωργίου Χαρτοματσίδη, ἱεροδιδασκάλου,
στόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Δημητρίου Κοζάνης (1/3).

Κατά τήν περίοδο τῆς Μεγάλης Ἑβδομά-

δος καί τῆς Διακαινησίμου ὁ Σεβασμιώτατος

χοροστάτησε, λειτούργησε καί μίλησε στούς

Ἱ. Ναούς: 

❖ Κυριακή τῶν Βαΐων (12/4): Ἁ γ. Νικολάου
Κρόκου & Ἁ γ. Νικολάου Κοζάνης,

❖ Μ. Δευτέρα (13/4): Κοσμᾶ Αἰτωλοῦ Ἄνω
Κώμης & Ἁγ. Ἀθανασίου Κοζάνης,

❖ Μ. Τρίτη (14/4): Ἁγ. Δημητρίου Κτενίου &
Ἁγ. Κων/νου καί Ἑλέ νης Κοζάνης,

❖ Μ. Τετάρτη (15/4): Ἁγ. Νικολάου Λευκοβρύ-
σεως, Ἁγ. Λουκᾶ & Ἁγ. Νικάνορος Κοζάνης,

❖ Μ. Πέμπτη (16/4): Ἁ γ. Γεωργίου Νεράϊδος &
Ἁ γ. Κυριακῆς Σερβίων,

❖ Μ. Παρασκευή (17/4): Κοιμ. Θεοτόκου Βελ-
βενδοῦ, Ἁγ. Γεωργίου Κοζάνης & Ἁγ. Νικο-
λάου Κοζάνης,

❖ Μ. Σάββατο (18/4): ἐξωκλ. Τιμ. Προδρόμου
Ν. Νικοπόλεως & Ἁ γ. Νικολάου Κοζάνης,

❖ Κυριακή τοῦ Πάσχα (19/4): Ἁ γ. Νικολάου
Κοζάνης.
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❖ Δευτέρα τῆς Διακαινησίμου (20/4): Ἱ.
Μ. Ἁγ. Τριάδος Ἰλαρίωνος & Ἁγ. Ραφαήλ
Δ.Δ. Ἁγ. Χαραλάμπους,

❖ Τρίτη τῆς Διακαινησίμου (21/4): Ἁγ. Ραφαήλ
Καστανιᾶς,

❖ Τετάρτη τῆς Διακαινησίμου (22/4): Ἁγ. Γε-
ωργίου Πρωτοχωρίου,

❖ Πέμπτη τῆς Διακαινησίμου (23/4): Ἁγ. Γε-
ωργίου Σερβίων,

❖ Κυριακή τοῦ Θωμᾶ (26/4): Ἁγ. Διονυσίου
Βελβενδοῦ & Ἁγ. Κων/νου καί Ἑλέ νης Κο-
ζάνης.

Ἐπίσης, τέλεσε τούς ἁγιασμούς ἐγκαι-
νίων τῶν διδακτηρίων τῶν 18ου Δημ. Σχο-
λείου & 4ου Λυκείου Κοζάνης, παρουσίᾳ τῶν
Ὑφυπουργῶν Ἐθν. Παιδείας & Θρησκευμά-
των κ. Ἀνδρέα Λυκουρέντζου καί Ἀγροτικῆς
Ἀνάπτυξης κ. Μιχαήλ Παπαδόπουλου (28/4).

Παραστάσεις - Ἐθιμοτυπία:

Ὁ Σεβασμιώτατος κ. Παῦλος:
❖ συμμετεῖχε στήν πανήγυρη τῆς Ἱ. Μονῆς

Τιμ. Προδρόμου Σκήτης Βεροίας (15/3),
❖ προήδρευσε τῆς Ἱερατικῆς Συνάξεως τῶν

Ἐφημερίων τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως
στόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Δημητρίου Κοζάνης (30/3),

❖ συμμετεῖχε στό πολυαρχιερατικό συλλεί-
τουργο στόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Δημητρίου Κλεισούρας
Καστοριᾶς ἐπί τῇ ἐπετείῳ τοῦ ὁλοκαυτώ-
ματος τῆς ὡς ἄνω κωμοπόλεως (5/4),

❖ φιλοξένησε τόν Σεβ. Μητροπολίτη Καλα-
βρύτων & Αἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιο, ὁ ὁποῖος
καί χοροστάτησε κατά τόν ΣΤ΄ Κατανυκτ.
Ἑσπερινό (5/4),

❖ παρακολούθησε τήν ἐκδήλωση τοῦ Γυμνα-
σίου Λιβαδεροῦ γιά τό ἔργο τοῦ Ἀλέξ. Πα-
παδιαμάντη (9/4),

❖ ἐπισκέφθηκε τήν ἔκθεση ψηφιδωτῶν τοῦ
κ. Ἀπόστ. Σιαραμπῆ (11/4),

❖ δέχθηκε τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπο Θερμῶν κ.
Δημήτριον, μετά τοῦ ὁποίου συλλειτούργησε
στόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Κρόκου καί ἐν συ-
νεχείᾳ ἐπισκέφθηκαν τό Τιάλειο Ἐκκλησια-
στικό Γηροκομεῖο, ὅπου καί γευμάτισαν μαζί
μέ τούς τροφίμους τοῦ Ἱδρύματος (Κυρ.
Βαΐων, 12/4),

❖ παρέθεσε γεῦμα στούς ὑπ’ αὐτοῦ χειροτο-
νηθέντες ἱερεῖς (22/4),

❖ παρακάθησε στό ἑόρτιο πασχάλιο γεῦμα
στό Α΄ Σ.Σ. (19/4).

Ἐπίδομα ἀπό τήν
Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος

Ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Ἑλλάδος ἐνέκρινε τόν κατάλογο τῶν δι-
καιούχων τοῦ ἐπιδόματος γιά τό τρίτο τέκνο
στή Θράκη, γιά τό δίμηνο Ἰανουαρίου – Φε-
βρουαρίου 2009. Οἱ οἰκογένειες πού θά λά-
βουν τό ἐπίδομα εἶναι 851 καί τό ποσό
ἀνέρχεται στά 183.222 εὐρώ.
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Στὴν ἐκδήλωση τοῦ Γυμνασίου Λιβαδεροῦ

Ὁ Σεβασμιώτατος θεμελιώνει
τὸ Ἱερὸ Παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης,

στὴν αὐλὴ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
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