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Μ
ία μεγαλοπρεπής ἔκθεση γιά τό Βυζάντιο
μέ τόν τίτλο “Byzantium 330-1453” ἔγινε
τόν περασμένο χειμώνα στή  Royal Academy

of Arts στό Λονδίνο. Ἡ ἔκθεση, πού συνδιοργανώθηκε
ἀπό τή Βασιλική Ἀκαδημία Τεχνῶν καί τό Μουσεῖο
Μπενάκη πρόσφερε ἕνα πανόραμα τῆς ἱστορίας
τοῦ Βυζαντίου καί τῆς βυζαντινῆς τέχνης ἀπό τήν
ἵδρυση τῆς Κωνσταντινούπολης μέχρι τήν Ἅλωση.
Συνολικά παρουσιάσθηκαν περίπου 400 ἐκθέματα
ἀπό τά μεγαλύτερα μουσεῖα τοῦ κόσμου (Λοῦβρο,
Μητροπολιτικό Μουσεῖο, Βρετανικό, Ἐρμιτάζ, Βυ-
ζαντινό καί Χριστιανικό Μουσεῖο Ἀθηνῶν, Μουσεῖο

Προσεγγίζοντας τή γλώσσα
τῆς βυζαντινῆς ζωγραφικῆς

σέ μία ἐποχή μεγάλων ἀλλαγῶν
καί ἀμφισβητήσεων1

Βασιλική Γώγου

Θεολόγος- Φιλόλογος- Ζωγράφος

1Τὸ κείμενο ἀκολουθεῖ τὴν προφορικὴ δομὴ τοῦ λό-
γου, καθὼς ἀποτελεῖ καταγραφὴ τῆς σχετικῆς εἰσήγησης
ποὺ ἔγινε στήν πέμπτη συνάντηση – σύναξη  γυναικῶν,
ποὺ διοργάνωσε ἡ Ἱερά Μητροπόλη Σερβίων καὶ Κο-
ζάνης, στίς 21 Ἰανουαρίου 2009, στόν Ἱερό Ναό τῶν
Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Κοζάνης.

Ἰησοῦ Χριστέ, τὸ καλὸ ὄνομα, ὁ γλυκασμός μου, ἡ
ἐπιθυμία μου καὶ ἡ ἐλπίδα μου, σὺ ποὺ ἔγινες

ἄνθρωπος γιὰ μᾶς καὶ τακτοποίησες τὰ πάντα μὲ
σοφία γιὰ τὴ σωτηρία μας! Σὲ δοξάζω, Κύριε Θεέ μου,
μὲ ὅλη τὴν καρδιά μου. Γονατίζω μπροστά Σου μὲ τὸ
σῶμα καὶ τὴν ψυχή μου καὶ ἐξομολογοῦμαι τὶς
ἁμαρτίες μου. Σκῦψε καὶ σὺ καὶ ἄκουσε τὴ δέησή μου
καὶ συγχώρησε τὴν ἀσέβειά μου. Ἁμάρτησα, ἀνόμησα,
ἐπλημμέλησα, παρώξυνα καὶ παραπίκρανα Ἐσένα τὸν
ἀγαθό μου Κύριο καὶ τροφέα καὶ προστάτη. Δὲν
ὑπάρχει εἶδος κακίας ποὺ δὲν ἔκανα μὲ ἔργο καὶ μὲ
λόγο, ἐν γνώσει καὶ ἐν ἀγνοίᾳ καὶ μὲ ἐνθυμήσεις καὶ
σκέψεις πονηρὲς πολὺ ἁμάρτησα. Καὶ ὅσες φορὲς
ὑποσχέθηκα νὰ μετανοήσω ἄλλες τόσες ξανάκανα
τὰ ἴδια. Εἶναι πιὸ εὔκολο νὰ μετρηθοῦν οἱ σταγόνες
τῆς βροχῆς παρὰ οἱ ἁμαρτίες μου. Ἔφτασαν καὶ
πάνω ἀπὸ τὸ κεφάλι μου ἀκόμα! Γιατὶ ἀπὸ τὰ
νιάτα μου καὶ μέχρι σήμερα ἄνοιξα τὶς πόρτες
τῆς ψυχῆς μου στὶς ἄτοπες ἐπιθυμίες, δούλεψα
στὶς ἄτακτες καὶ ἀχαλίνωτες ὁρμές, λέρωσα τὸν
λευκὸ χιτῶνα τοῦ βαπτίσματος, μόλυνα τὸν ναὸ
τοῦ σώματός μου, καὶ βρώμισα τὴν ψυχή μου μὲ
τὰ πάθη τῆς ἀτιμίας ποὺ διέπραξα. Σὺ τὰ ξέρεις
ὅλα – τί νὰ τὰ λέω; Ἡ καρδιά μου συντρίβεται καὶ
ἡ ψυχή μου βουλιάζει μέσα στὴν ἀπορία, γιατὶ ἂν
καὶ τόσα ἁμαρτήματα ἔκανα, οὔτε ἕνα μικρὸ ἔργο
μετάνοιας δὲν παρουσίασα… Γιὰ αὐτὸ εἶναι ταραγμένη
ἡ ψυχή μου, γεμάτη ὀδύνη καὶ κατήφεια...  Παρὰ
ταῦτα δὲν μπορῶ παρὰ νὰ ἐλπίζω στὴ σωτηρία μου…
ἐλπίζοντας στὴν ἀγάπη σου. Ἐλέησέ με, Θεέ μου, μὲ
τὸ μέγα ἔλεός σου, γιατὶ σὲ Σένα πιστεύω… Συγχώρησέ
με τὸν ἀχρεῖο καὶ ταπεινό. Ἄκουσε τὴν προσευχὴ τοῦ
ταπεινοῦ δούλου σου … Σὰν ἄνθρωπος ἁμάρτησα. Ὡς
Θεὸς συγχώρεσέ με… γιὰ τὴν πολλή σου ἀγαθότητα
καὶ τὴν ἀνέκφραστη εὐσπλαχνία καὶ φιλανθρωπία, μὲ
τὶς πρεσβεῖες τῆς πανενδόξου, πανυμνήτου, ὑπερευλο-
γημένης καὶ κεχαριτωμένης, ὑπεραγίας Δεσποίνης
ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας… Ἀμήν».

«



Βυζαντινοῦ Πολιτισμοῦ Θεσσα-
λονίκης, κ.α.), καθώς καί ἀπό
τήν Μονή Ἁγίας Αἰκατερίνης
τοῦ Σινᾶ.

Κοσμοσυρροή! Πλῆθος κόσμου
μπροστά στίς προθῆκες μέ τά
ἐκθέματα ἀπό τήν βυζαντινή ἐπο-
χή, μέ ἐξαιρετικά ἔργα τέχνης,
κοσμικά καί ἐκκλησιαστικά. Κυ-
ρίως, βέβαια, ὁ κόσμος συγκεν-
τρώνονταν  μέ μεγάλο ἐνδιαφέρον
μπροστά στά ἔργα τῆς βυζαν-

τινῆς ζωγραφικῆς, τίς μικρο-
γραφίες  πού κοσμοῦν τά  χει-
ρόγραφα καί  τίς φορητές εἰκόνες
τοῦ 6ου αἰ., ἀλλά καί ἐκεῖνες
τοῦ 12ου, 13ου καί 14ου αἰ.

Τί ἀναζητοῦσαν ὅλοι αὐτοί
οἱ ἄνθρωποι; Ποιός ὁ λόγος νά
σκύβουν μέ τόσο ἐνδιαφέρον στίς
προθῆκες καί στά ἐκθέματα; Τί
ἔδειχναν καί ἐξηγοῦσαν στά παι-
διά τους; Γιατί τόσος  ἐνθουσια-
σμός; Ποιό ἦταν τό σημεῖο τῆς
ἕλξης; Ὁ πλοῦτος μίας ἐποχῆς;
Τό ἄγνωστο; Ἡ διαφορετική
αἰσθητική; Ἴσως ὅλα αὐτά μαζί; 

Ποιά ἄλλη αἰσθητική ἀντί-
ληψη κομίζει ἡ βυζαντινή τέχνη
σέ μία δυτική μεγαλούπολη, τό
Λονδίνο, σέ μία μητρόπολη τῆς
τέχνης; Τί μπορεῖ νά λέει στόν
ἄνθρωπο τοῦ δυτικοῦ πολιτισμοῦ
ἡ βυζαντινή τέχνη καί πιό συγ-
κεκριμένα, ἡ βυζαντινή ζωγρα-
φική στίς ἀρχές τοῦ 21ου αἰ.; Μέ
ποιές ἀφετηρίες πλησιάζει ὁ δυ-
τικός ἄνθρωπος τήν βυζαντινή
τέχνη; Ποιά εἶναι τά στοιχεῖα
ἐκεῖνα ποὺ συνθέτουν τήν δική
του παράδοση στή ζωγραφική2,
μία παράδοση ποὺ δημιούργησε
ὁ δυτικός πολιτισμός; 

Ἡ δυτική ζωγραφική ἀπό
τήν Ἀναγέννηση μέχρι τόν 19ο
αἰώνα 

Ἄν ἐπισκεφθεῖ κανείς τίς ἐκθέ-
σεις καί τά μουσεῖα καί τίς πι-
νακοθῆκες  στό Λονδίνο, ἀλλά
καί σέ ὅλες τίς δυτικές πρω-
τεύουσες,  θά συναντήσει μία
μεγάλη ζωγραφική πού φανε-
ρώνει τά ἔργα - ἀριστουργήματα

τοῦ εὐρωπαϊκοῦ πολιτισμοῦ. Δε-
ξιοτέχνες ζωγράφοι πού κατέ-
κτησαν τά ἐκφραστικά τους μέσα
καί σταδιακά δημιούργησαν  καί
μᾶς ἔδωσαν ἔργα ζωγραφικῆς
ἀπίστευτης ὀμορφιᾶς . 

Ἄς παρατηρήσουμε τόν περί-
φημο  Εὐαγγελισμό τοῦ Κάρλο
Κριβέλι (Κάρλο Κριβέλι, Ὁ Εὐαγ-
γελισμός, μέ τόν Ἅγιο Ἐμίδιο,

1486, 2,1 Χ 1,5 μ., αὐγοτέμπερα
καί λάδι σέ μουσαμά. National
Gallery, Λονδίνο)

Στίς δύο διαστάσεις τοῦ πί-
νακα χώρεσε ὁλόκληρος κόσμος,
καλώντας μας νά σταθοῦμε ἀπέ-
ναντί του μέ δέος καί θαυμασμό.
Πῶς τά ἔκανε ὅλα αὐτά χέρι
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2Δὲν θὰ ἐπεκταθοῦμε σὲ ὅλες τὶς μορφὲς τῆς τέχνης, ἀλλὰ θὰ ἐπι-
κεντρωθοῦμε στὴν ζωγραφική.



ἀνθρώπινο; Ἡ αἴσθηση τοῦ χώρου
συγκλονιστική, καθώς  ὅλα  χά-
νονται στό βάθος τοῦ πίνακα.
Ἀλλά ποιό βάθος, ἀφοῦ στήν
οὐσία ἕνα ἐπίπεδο τελάρο εἶναι
ἡ ζωγραφική ἐπιφάνεια; Κι ὅμως
ἐμεῖς χανόμαστε στήν ψευδαί-
σθηση πού δημιουργεῖ τό παιχνίδι
τῆς προοπτικῆς καί νομίζουμε
ὅτι ὁ πίνακας γίνεται ἕνα παρά-
θυρο στόν τοῖχο πού μᾶς  δείχνει
ἕναν ἄλλο κόσμο, ἕναν κόσμο
πού φεύγει μακριά μας καί ἐξα-
φανίζεται στό ἄπειρο. 

Ποιά εἶναι τά χαρακτηριστικά
αὐτῆς τῆς τέχνης τῆς  τόσο ση-
μαντικῆς   γιά τήν ἱστορία τοῦ
ἀνθρώπου καί γενικά γιά τόν
πολιτισμό;

α. Εἶναι τέχνη παραστατική:
δείχνει ἕνα θέμα πού ὅλοι μας
κατανοοῦμε. Ὅλοι συμφωνοῦμε
στό τί παριστάνει τό ἔργο. Βλέ-
ποντας τό ἔργο τοῦ Καραβάτζο
ὅλοι ἀναγνωρίζουμε τό γεγονός
τῆς ἀπιστίας τοῦ Θωμά ἀκόμη
κι ἄν δέν διαβάσουμε τόν τίτλο
πού δίνει ὁ ζωγράφος. 

β. Ἡ παραστατικότητα συν-
τελεῖ καί στήν ἀντικειμενικότητα:
Ὅλοι συμφωνοῦμε γιά τό περιε-
χόμενο – ὅλοι βλέπουμε καί
αἰσθανόμαστε τά ἴδια- ὅ,τι δηλ.
ὁ ζωγράφος ἐπεδίωξε νά αἰσθαν-
θοῦμε καί νά σκεφτοῦμε.   

γ. Ἡ τέχνη αὐτή προϋποθέτει
τήν δεξιοτεχνία τοῦ ζωγράφου
πού εἶναι ἀπαράμιλλος τεχνίτης.
Μένουμε ἔκθαμβοι μπροστά στήν
ἐπιδεξιότητά του νά ἀπεικονίσει
ὅλα αὐτά τά ἀριστουργήματα
καί ἀναρωτιόμαστε ἄν  τά ἔφτια-
ξε χέρι ἀνθρώπινο. 

δ. Τό ἔργο δημιουργεῖ μέ τήν
προοπτική του τήν ψευδαίσθηση

τοῦ βάθους, σάν νά ὑπάρχει ἕνας
ἄλλος ἀτέλειωτος χῶρος καί τά
θέματα ἀπομακρύνονται ἀπό
μπροστά μας καί χάνονται στό
βάθος 

Καί ἐμεῖς ὡς θεατές ποῦ βρι-
σκόμαστε; Ἡ ψευδαίσθηση αὐτή
δημιουργεῖ τήν ἐντύπωση ὅτι
ἐμεῖς ὡς θεατές βρισκόμαστε
μπροστά σέ ἕνα παράθυρο καί
βλέπουμε ἕνα θέμα πού εἶναι βέ-
βαια ἔξω ἀπό τή ζωή τή δική
μας – τί θαυμαστό! 

Ποιό εἶναι τό καλό αὐτῆς
τῆς ζωγραφικῆς; Ἡ δεξιοτεχνία
καί ἡ ἀπεικόνιση τῆς ὀμορφιᾶς
ἤ τῆς πραγματικότητας. Σάν
νά βλέπουμε μία φωτογραφία.
Ποιό εἶναι τό προβληματικό; Ἡ
μοναξιά τοῦ θεατῆ: τό ἔργο ἔφυγε
στό βάθος καί ἐμεῖς μένουμε
μόνοι μας μέ τό θαυμασμό μας.
Ποιό μένει ζητούμενο; Ἡ ἀλήθεια
καί ἡ συνάντηση. Ἡ σχέση μέ τά
εἰκονιζόμενα 

Ἐμπρεσιονισμός -
ἐξπρεσιονισμός – ἀφαίρεση:

τό πέρασμα στόν μοντερνισμό
Ἀπό κάποιο σημεῖο καί ἔπειτα

( 19ος αἰ.), οἱ ἀναζητήσεις τῶν
ζωγράφων τῆς δυτικῆς τέχνης
στράφηκαν πρός τήν ἀνάλυση
τοῦ φωτός, καθώς ἀναζήτησαν
τούς τρόπους πού θά μποροῦσαν
νά ἀποδώσουν τό φῶς τῆς ἡμέ-
ρας, τό φῶς τοῦ ἥλιου καί τό
πῶς οἱ ἄνθρωποι, τά τοπία καί
τά ἀντικείμενα φανερώνονται
κάτω ἀπό αὐτό. Στήν οὐσία,

ἀναζήτησαν καί ἀνέλυσαν τόν
τρόπο πού ἀλλάζουν τά πράγ-
ματα ἔτσι ὅπως φαίνονται κάτω
ἀπό τό φυσικό φῶς (ἐμπρεσιο-
νισμός). Σταδιακά, ὡστόσο, ἡ
τέχνη  καί συγκεκριμένα ἡ ζω-
γραφική ὁδηγήθηκε  στήν ἀνά-
λυση τῆς φόρμας καί στή δημι-
ουργία νέων μορφῶν πού δέν
ὑπάρχουν στή φύση, ἀλλά πού
οἱ ἴδιοι οἱ ζωγράφοι δημιουργοῦν
γιά νά ἐκφράσουν προσωπικά
τους συναισθήματα καί ἔννοιες
πού δέν εἶναι χειροπιαστές. Τό
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καλλιτεχνικό ρεῦμα πού στέγασε
τίς παραπάνω τάσεις λέγεται
«ἐξπρεσιονισμός».  Ὁ ὅρος  χρη-
σιμοποιεῖται γιά νά περιγράψει
ἔργα τέχνης στά ὁποῖα παρα-
μορφώνεται ἡ πραγματικότητα
μέ σκοπό νά ἐκφράσει τά συναι-
σθήματα ἤ τήν ἰδιαίτερη ἐσωτε-
ρική ὀπτική τοῦ καλλιτέχνη.
Εἰδικότερα στή ζωγραφική, τό
συγκινησιακό στοιχεῖο ἐνισχύεται
ἀπό τή σκόπιμη χρήση ἔντονων
χρωμάτων καί τήν παραμόρ-
φωση τῶν μορφῶν.  Οἱ ζωγράφοι
ὅμως, ὅλο καί περισσότερο ἐπε-
δίωκαν τήν ἀφαίρεση τῶν λε-
πτομερειῶν καί τήν αὐτονόμηση
τῆς εἰκαστικῆς γλώσσας ἀπό
τήν πραγματικότητα. Τό κίνημα
αὐτό τῆς τέχνης λέγεται ἀφαί-
ρεση καί πατέρας τῆς ἀφαίρεσης
ὁ Ρῶσος Βασίλι Καντίνσκι. Σύμ-
φωνα μέ τίς ἀπόψεις του: «τό
σχῆμα καί τό χρῶμα ἀποτελοῦν
ἀπό μόνα τους τά στοιχεῖα μίας
γλώσσας νά ἐκφράσει συναισθή-
ματα, ὅπως κάνει καί ἡ μουσική
χωρίς νά εἶναι ἀπαραίτητη ἡ
ἀναπαράσταση φυσικῶν
μορφῶν»3.  Οἱ καλλιτέχνες πού
ἄνοιξαν τούς δρόμους τῆς ἀφαί-
ρεσης στήν τέχνη διακήρυξαν
τήν θέλησή τους νά «δώσουν
ὁρατή μορφή στή ζωή πίσω ἀπό
τά πράγματα»4.

Ἀφαιρετική γραφή ἔχουμε βέ-
βαια σέ κάθε πρώιμη μορφή τέ-
χνης, ἀπό τίς σπηλαιογραφίες
καί τά κυκλαδικά εἰδώλια μέχρι
τήν Αἰγυπτιακή καί Ἰαπωνική
ζωγραφική. Προέρχεται ἀπό τήν

κοινή ἀνάγκη τοῦ ἀνθρώπου νά
ἀπορρίπτει τό πολύπλοκο καί
περιττό καί νά κρατάει αὐτό
πού πραγματικά χρειάζεται γιά
νά ἐκφραστεῖ. 

Σταδιακά  ἡ παραστατική
ζωγραφική μπαίνει γιά μεγάλο
διάστημα στό περιθώριο. Τά σχή-
ματα καί τά χρώματα ἀποκτοῦν
τή δική τους αὐτόνομη ὕπαρξη
καθώς ἀπό μόνα τους δημιουρ-
γοῦν εἰκαστικές συνθέσεις μέ δικά
τους νοήματα καί δικές τους
ἀλήθειες. «Οἱ ζωγραφικές μορ-
φές μοιάζουν νά ζοῦν καί νά
ὑπάρχουν στό δικό τους χῶρο-
χρόνο, σέ διάλογο καί ἐπικοινωνία
μόνο μέ τό περιεχόμενό τους»5.
Ὁ καλλιτέχνης δέν ἐνδιαφέρεται
νά συνδέσει τίς εἰκαστικές αὐτές
μορφές μέ τόν θεατή καί δέν
εἶναι καθόλου στίς ἐπιδιώξεις
του νά βρεῖ λύσεις  γιά τόν ἀπο-
δέκτη τοῦ ἔργου του 

Ποιά εἶναι τά χαρακτηριστικά
αὐτῆς τῆς τέχνης τοῦ μοντερνι-
σμοῦ;

α. Ἡ ἀφαίρεση  κάθε λεπτο-
μέρειας 

β. Ἡ αὐτονόμηση τῶν γραμ -
μῶν καί τῶν σχημάτων ὥστε ἡ
εἰκαστική γλώσ σα νά ἀποτελεῖ
ἡ  ἴδια  θέμα 

γ. Ἡ ἀφαίρεση προτρέπει στήν
ἀλήθεια τοῦ ἔργου, δέν ὑποκρί-
νεται ὅτι εἶναι κομμάτι τῆς πραγ-
ματικότητας, δέν δημιουργεῖ ψευ-
δαισθήσεις, δέν λέει ψέματα,  δη-
μιουργώντας τήν ἐντύπωση ἑνός
παράθυρου στόν κόσμο. Τά ἔργα
εἶναι ἀβαθῆ καί ὅλα  τοποθε-

τοῦνται σέ ἕνα πρῶτο ἐπίπεδο
δ. Τό ἔργο εἰκονίζει τή δική

του πραγματικότητα καί μέσα
ἀπό τά χρώματα καί τά σχήματα
μᾶς βοηθάει νά ἔρθουμε ἀντιμέ-
τωποι μέ τά δικά μας συναισθή-
ματα καί τά δικά μας βιώματα 

ε. Ἡ ὑποκειμενικότητα: Τό
ἔργο μπορεῖ νά ἔχει τόσες ἀνα-
γνώσεις ὅσες καί ὁ θεατής. Ἄρα
δέν βλέπουν ὅλοι τό ἴδιο περιε-
χόμενο στό ἔργο ἀλλά προβάλλει
ὁ καθένας τά δικά του συναι-
σθήματα καί τά δικά του βιώ-
ματα. Ἔτσι, κανείς δέν συναν-
τιέται μέ τόν ἄλλο, οὔτε κἄν μέ
τόν ζωγράφο, στό κοινό πεδίο
πού εἶναι τό ἔργο τέχνης.
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Ποιό εἶναι τό καλό αὐτῆς
τῆς τάσης; 

Ἡ ἀλήθεια: τό ἔργο δέν μᾶς
λέει ψέματα, δέν καταφεύγει στήν
ψευδαίσθηση, εἶναι μία ζωγραφιά
καί τίποτε ἄλλο. Μία ζωγραφιά
πού  μέ  ἁπλά μέσα, τά χρώμα-
τα, τίς γραμμές καί τά σχήματα,
μᾶς βάζει μπροστά στά δικά
μας συναισθήματα καί στή δική
μας πραγματικότητα 

Ποιό εἶναι τό προβληματικό;
Κανένας δέν συναντιέται μέ τόν
ἄλλο. Ὁ θεατής καί πάλι μόνος
του, ὄχι γιατί τό ἔργο φεύγει στό
βάθος ἀλλά γιατί δέν μπορεῖ νά
συναντηθεῖ πουθενά καί μέ κα-
νέναν ὡς πρός τήν ἑρμηνεία του. 

Ποιά ἦταν τά ἀποτελέσματα
αὐτῆς τῆς πορείας στή ζωγρα-
φική; 

Αὐτή ἡ ἔξαρση τοῦ ὑποκει-
μενισμοῦ καί ὁ κατακερματισμός
τῆς πραγματικότητας δέν μπο-
ροῦσε παρά νά φέρει μία ἀκόμη

μεγαλύτερη διάλυση.  Ἡ ζωγρα-
φική ξέφυγε ἀπό τό στενό χῶρο
τοῦ τελάρου καί, μέσα ἀπό μία
τεράστια ποικιλία ρευμάτων καί
σχολῶν,  δημιουργήθηκαν πολλά
ἔργα μέ ἑτερόκλητα ὑλικά  καί
μέσα,  τόσο  ἀκραία, πού οἱ
εἰδικοί κάποια στιγμή ἔφτασαν
νά μιλοῦν γιά τό τέλος τῆς ἴδιας
τῆς ζωγραφικῆς. Τά παραδείγ-
ματα εἶναι πολλά, θά μπορού-
σαμε νά  ἀναφέρουμε ὅμως ἕνα
πολύ χαρακτηριστικό, τό ἔργο
τοῦ Βρετανοῦ καλλιτέχνη Damien
Hirst μέ τίτλο «The Physical Im-
possibility of Death in  the Mind
of  Someone Living» (Τό φυ-
σικῶς ἀδύνατον τοῦ θανάτου

στό μυαλό ἑνός ζωντανοῦ), πού
δέν εἶναι  παρά ἕνας καρχαρίας
σέ φορμόλη, ἔργο πού προκαλεῖ
καί φτάνει μέχρι τήν ὕβρη. 

Ἡ ζωγραφική καί γενικότερα
οἱ εἰκαστικές τέχνες ἐκφράζουν
μέ ποικιλία στύλ καί μέσων τήν
ἐποχή τους καί τήν κοινωνία
στήν ὁποία ἐμπεριέχονται. Καί
οἱ εἰκαστικές τέχνες αὐτό ἀκριβῶς
κάνουν στά τέλη τοῦ 20ου καί
στίς ἀρχές τοῦ 21ου αἰώνα. Σέ
μία ἐποχή ἔντονων ἀμφισβητή-
σεων, μέ μία ἀπό ἄκρου σ’ ἄκρου
τῆς γῆς ρευστότητα,  μία διεθνῆ
χοάνη ἀντιλήψεων, ἰδεῶν καί
πολιτισμῶν καί τήν ἀνασφάλεια
σέ κάθε ἐπίπεδο, πολιτικό, οἰκο-
νομικό, ἐθνικό, πολιτιστικό, πε-
ριβαλλοντικό. Ὅλα αὐτά δημι-
ουργοῦν στή διεθνῆ τέχνη ἕνα
ἐκρηκτικό μίγμα μέ δημιουργικά
περάσματα ἀλλά καί τοξικά
ἀπόβλητα.
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Τρεῖς πατέρες εἶχαν τή συνήθεια

νά πηγαίνουν κάθε χρόνο στόν

μακάριο Ἀντώνιο. Ἀπ’ αὐτούς οἱ

δύο τοῦ ἔκαναν διάφορες ἐρωτήσεις

γιά τούς λογισμούς καί τή σωτηρία

τῆς ψυχῆς. Ὁ τρίτος ὅμως σώπαινε

καί δέν ρωτοῦσε τίποτα. Ἀφοῦ λοι-

πόν ἦρθαν πολλές φορές καί ὁ

ἀδελφός ἐκεῖνος ἔτσι πάντα σώπαινε,

μή ρωτώντας τό παραμικρό, τοῦ

λέει κάποτε ὁ ἀββάς Ἀντώνιος:
―Μά τόσον καιρό ἔχεις ποὺ ἔρχε-

σαι ἐδῶ, καί δέν μέ ρωτᾶς τίποτα.
Ἐκεῖνος τότε ἀποκρίθηκε:
―Μοῦ φτάνει μόνο ποὺ σέ

βλέπω, πάτερ.

Α Π Ο  ΤΟ  ΓΕΡ Ο ΝΤΙΚΟ

Αὐτὴ ἡ Θεούπολη εἶχε κάποιον πατριάρχη μὲ τὸ ὄνομα

Ἀλέξανδρος, ποὺ ἦταν πάρα πολὺ ἐλεήμονας καὶ πονόψυ-

χος. Κάποτε ἕνας ἀπὸ τοὺς γραμματεῖς του τοῦ ἔκλεψε τὸ

χρυσάφι του καὶ ἔφυγε, ἐπειδὴ φοβήθηκε, καὶ πῆγε στὴ

Θηβαΐδα τῆς Αἰγύπτου. Αὐτὸν περιπλανώμενο τὸν συνάν-

τησαν οἱ αἱμοβόροι Βάρβαροι ἀπὸ τὴν Αἴγυπτο καὶ τὴ

Θήβα καὶ τὸν ὁδήγησαν στὸ ἐσωτερικὸ τῆς χώρας τους·

μόλις τὸ πληροφορήθηκε ὁ ἅγιος Ἀλέξανδρος ὅτι ἦταν

αἰχμάλωτος τὸν ἀγόρασε ἀντὶ ὀγδονταπέντε νομίσματα.

Καὶ ὅταν ἐπέστρεψε μὲ τόση φιλανθρωπία καὶ καλωσύνη

τοῦ φέρθηκε, ὥστε νὰ πεῖ κάποιος ἀπὸ τοὺς κατοί-

κους τῆς πόλης:

– Δὲν ὑπάρχει τίποτε πιὸ ὠφέλιμο ἀπὸ τὸ ’ν᾽

ἁμαρτάνω κοντὰ στὸν Ἀλέξανδρο.

AΠO TO ΛEIMΩNAPIO



Η
προσκύνηση τῶν εἰκόνων
βασίζεται στὸ θεμελιῶδες
δόγμα τῆς πίστεώς μας·

στὴν ὁμολογία τῆς σαρκώσεως
τοῦ δευτέρου προσώπου τῆς
Ἁγίας Τριάδος. εἶναι μιὰ
πράξη τῆς Ἐκκλησίας,
ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὴν
ἴδια τὴ διδασκαλία τὴ
σχετικὴ μὲ τὴν ἐνανθρώ-
πηση τοῦ Θεοῦ. προσκυ-
νοῦμε τὴν εἰκόνα τοῦ
ὐἱοῦ τοῦ Θεοῦ, ποὺ ἔγινε
ὁρατὸς παίρνοντας τὴ
σάρκα μας. Ἀκριβῶς γι᾽
αὐτὸ, ἡ εἰκόνα μαρ-
τυρῶντας τὴν πραγματι-
κότητα τῆς θείας σαρ-
κώσεως, ἀποτελεῖ ἀνέ-
καθεν οὐσιῶδες στοιχεῖο
τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς. Γιατὶ
ἠ ζωὴ αὐτὴ δὲν εἶναι μο-
νάχα ἀποκάλυψη τοῦ Λό-
γου τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ καὶ
ἀποκάλυψη τῆς εἰκόνος
τοῦ Θεοῦ. «Θεὸν οὐδεὶς
ἑώρακε πώποτε· ὁ μονο-
γενὴς υἱὸς ὁ ὤν εἰς τὸν
κόλπον τοῦ πατρός,
ἐκεῖνος ἐξηγήσατο» (Ἰω.
α´18). Ὁ Χριστὸς μᾶς
φανέρωσε τὴν εἰκόνα τοῦ
Θεοῦ μὲς στὴ θεανδρική
του προσωπικότητα. «εἶδα, -
λέγει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ δα-
μασκηνός- τὴν ἀνθρώπινη εἰκό-
να τοῦ Θεοῦ κι ἡ ψυχή μου
σώθηκε». αὐτὴ ἡ ἀλήθεια εἶναι
ἡ βάση τῆς ἱερᾶς εἰκόνος.

σ᾽ αὐτὴν ἀκριβῶς τὴν ἀλή-
θεια στηριζόμενη καὶ ἡ Ζ´
Οἰκουμενικὴ σύνοδος ἔβαλε
σὲ ἴση μοῖρα τὴν προσκύνηση
τῶν εἰκόνων μὲ τὴν προσκύ-
νηση τοῦ σταυροῦ καὶ τοῦ
εὐαγγελίου. Τοῦ σταυροῦ,

γιατὶ εἶναι τὸ θεῖο σύμβολο
τῆς ἀπολυτρώσεως. Τοῦ εὐαγ-
γελίου, γιὰ νὰ δειχθεῖ ἡ ὁλο-
κληρωτικὴ ἀντιστοιχία τῆς εἰκό-
νος τοῦ λόγου μὲ τὴν ὁρατὴ

εἰκόνα. «Φυλᾶμε, χωρὶς νὰ
παρεμβάλουμε τίποτε τὸ νέο,
ὅλες τὶς παραδόσεις τῆς
Ἐκκλησίας, ποὺ καθιερώθηκαν
γιὰ μᾶς, γραπτὲς ἤ ὄχι, παρα-
δόσεις ἀπὸ τὶς ὁποῖες μία εἶναι
καὶ ἡ εἰκονογραφικὴ παράστα-
ση ποὺ ἀνταποκρίνεται στὸ
εὐαγγελικὸ κήρυγμα. αὐτὰ τὰ
δύο ἀνταποκρίνονται μεταξύ
τους καὶ ἐξηγοῦν τὸ ἕνα τὸ
ἄλλο». Ἡ εἰκόνα θεωρεῖται
ἔτσι ἰσότιμη μὲ τὴν Ἁγία Γραφὴ

καὶ τὸν σταυρό, μιὰ μορφὴ
τῆς ἀποκαλύψεως καὶ τῆς θεί-
ας γνώσεως, μιὰ μορφὴ στὴν
ὁποία ἑνώνονται ἡ θεία κι
ἀνθρώπινη θέληση καὶ πράξη.

Τὸ περιεχόμενο τοῦ λό-
γου καὶ τῆς εἰκόνος, ἡ
σπουδαιότης κι ἡ σημα-
σία τους εἶναι, λοιπόν,
τῆς ἴδιας δυνάμεως. Ἡ
εἰκόνα ἑπομένως δὲν
εἶναι μιὰ ἁπλὴ ἀναπα-
ράσταση τῆς Ἁγίας
Γραφῆς, ἕνα δευτερεῦον
στοιχεῖο, καθὼς τὴ βλέ-
πουν μερικοί. Ἄν ἦταν
ἔτσι, θἄπρεπε νὰ συζη-
τηθεῖ ἡ ἴδια ἡ σημασία
τῆς ὁμολογίας καὶ τοῦ
μαρτυρίου πολυαρίθμων
ἁγίων τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας, ποὺ ἔλαμψαν
κατὰ τὸν καιρὸ τῶν εἰκο-
νοκλαστικῶν διωγμῶν...

Ἡ εἰκόνα διασώζει μιὰ
συγκεκριμένη ἱστορικὴ
πραγματικότητα· ἐκείνην
τοῦ κυρίου καὶ σωτῆρος
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ
Ὁποῖος ἔζησε ἀνάμεσα
στοὺς ἀνθρώπους καὶ
ἐσταυρώθη ἐπὶ ποντίου
πιλάτου. Ὡς πρὸς τὸ τὶ

εἶναι αὐτὴ ἡ εἰκόνα σὲ σχέση
μὲ τὸ πρωτότυπό της, οἱ πα-
τέρες τῆς Ζ´ Οἰκουμενικῆς συ-
νόδου κήρυξαν τὰ ἑξῆς: «Ἄν
καὶ ἡ καθολικὴ Ἐκκλησία πα-
ριστάνει ζωγραφικὰ τὸ Χριστὸ
στὴν ἀνθρώπινη εἰκόνα Του,
δὲν ξεχωρίζει τὴ σάρκα Του
ἀπὸ τὴ θεότητά Του, ποὺ εἶναι
ἑνωμένη μὲ τὴ σάρκα. Ἀπε-
ναντίας πιστεύει πὼς ἡ σάρκα
εἶναι θεωμένη καὶ τὴν ὁμολογεῖ
μία μὲ τὴ θεότητα, κατὰ τὴ
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Ἡ προσκύνηση τῶν εἰκόνων

Ἡ εἰκόνα, λοιπόν, εἶναι ἕνα διακριτικὸ

σημάδι τῆς Ὀρθοδοξίας, τὸ λάβαρό της,

γιὰ νὰ τὸ πῶ ἔτσι. Ὅπως ἡ εὐαγγελικὴ

καὶ πατερικὴ διδασκαλία ἡ σχετικὴ μὲ τὸν

σκοπὸ τῆς χριστιανικῆς ζωῆς, δηλαδὴ τὴ

θέωση, ἔτσι καὶ ἡ δογματικὴ διδασκαλία ἡ

σχετικὴ μὲ τὴν εἰκόνα ἐξακολουθεῖ νὰ ζεῖ

στὴ λατρεία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.



διδασκαλία τοῦ Ἁγίου Γρηγο-
ρίου τοῦ Θεολόγου καὶ κατὰ
τὴν ἴδια τὴν ἀλήθεια, μὴ
στερῶντας ἔτσι τὴ σάρκα ἀπὸ
τὴ θεότητα. καθὼς, ζωγραφί-
ζοντας ἕναν ἄνθρωπο, ὁ
ἄνθρωπος αὐτὸς δὲν καθίστα-
ται ἄψυχος, ἀλλ᾽ ἀντίθετα ἐξα-
κολουθεῖ νὰ μένει ἔμψυχος κι
ἡ εἰκόνα τοῦ μοιάζει σὲ ὅλα,
ἔτσι κι ἐμεῖς, ὅταν φτιάχνουμε
μία εἰκόνα, ὁμολογοῦμε τὴ θε-
ωθεῖσα σάρκα τοῦ κυρίου καὶ
δὲν ἀναγνωρίζουμε στὴν εἰκόνα
τίποτε ἄλλο παρὰ τὴν ὁμοι-
ότητα μὲ τὸ πρωτότυπο. Μόνον
ἔτσι ἔχει σχέση μὲ τὸν Χριστό.
Μόνον ἔτσι ἐπίσης εἶναι ἁγία
κι ἀξία προσκυνήσεως».

Ὅπως βλέπουμε, ἡ εἰκόνα
παριστάνει ἕνα πρωτότυπο ὄχι
μονάχα ἔμψυχο (δηλ. ἁπλῶς
ἀνθρώπινο), ἀλλὰ τὴ θέωση
τῆς ἀνθρώπινης φύσεως. Μᾶς
ἀποκαλύπτει ἐκεῖνο ἀκριβῶς
ποὺ ἀπεκαλύφθη στοὺς ἀπο-
στόλους πάνω στὸ ὄρος Θαβὼρ
μὲ τὴ Μεταμόρφωση τοῦ κυ-
ρίου... Μ᾽ ἄλλα λόγια, ἄν καὶ
παρουσιάζει τὸ συγκεκριμένο
σῶμα ἑνὸς ἀνθρώπινου  ὄντος
μὲ τὰ χαρακτηριστικὰ τῆς
μορφῆς του ποὺ ἡ εἰκονογρα-
φικὴ παράδοση τὰ διατηρεῖ
εὐλαβικά, ἡ εἰκόνα εἶναι μιὰ
παράσταση μὲ ἰδιαίτερους καὶ
συμβολικοὺς τρόπους ὄχι τῆς
φθαρτῆς σάρκας, οὔτε τοῦ φυ-
σικοῦ κάλλους, ἀλλὰ τῆς πνευ-
ματικῆς ὡραιότητος, μιὰ πα-
ράσταση τῆς μεταμορφωμένης
σάρκας φωτισμένης ἀπὸ τὸ
θεῖο, τὸ ἄκτιστο φῶς. «σὰρξ
καὶ αἷμα βασιλείαν Θεοῦ κλη-
ρονομῆσαι οὐ δύνανται, οὐδὲ
ἡ φθορὰ τὴν ἀφθαρσίαν κλη-
ρονομεῖ» (α´ κορ. ιε´50). Ἄρα,
ὁ λόγος ὑπάρξεως τῆς εἰκόνος
εἶναι ἀκριβῶς ἡ παράσταση
τῶν κληρονόμων τῆς ἀφθαρ-

σίας, τῶν κληρονόμων τῆς βα-
σιλείας τοῦ Θεοῦ. Ἄν στὴν
εἰκόνα τοῦ κυρίου, παριστά-
νουμε τὸν Θεὸ ποὺ ἔγινε
Ἄνθρωπος, στὴν εἰκόνα ἑνὸς
ἁγίου παριστάνουμε ἕναν
ἄνθρωπο ποὺ ἔγινε θεός, ὄχι
βέβαια κατὰ φύση, ἀλλὰ κατὰ
χάρη. Ἡ εἰκόνα παρουσιάζει
ἕναν ἄνθρωπο ποὺ ἔγινε ναὸς
τοῦ Θεοῦ, μετέχοντας στὴ θεία
ζωή, ἕναν ἄνθρωπο ποὺ μέσα
του ἡ χάρη τοῦ Ἁγίου πνεύ-
ματος εἶναι πραγματικὰ πα-
ροῦσα, καίγοντας ὅλα τὰ πάθη
καὶ ἁγιάζοντας τὸ πᾶν.

εἶναι μιὰ παράσταση λιτὴ
καὶ χωρὶς τὴν παραμικρὴ φυ-
σικὴ ἔξαρση, ἀλλ᾽ ἀπεναντίας
διαγεγραμμένη μὲ ἀκρίβεια
στὴν πνευματική της πραγμα-
τικότητα. Γι᾽ αὐτὸ μιὰ τέτοια
παράσταση δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι
παρὰ σχηματική, περιορισμένη
στὴν ἐκφραστικότητα· γιατί,
ἡ πνευματικὴ πραγματικότης
δὲν ἀποδίδεται ἀπόλυτα οὔτε
ἀπὸ τὸ λόγο, οὔτε ἀπὸ τὴν
εἰκόνα, οὔτε ἀπὸ κανένα ἄλλο
ἀνθρώπινο μέσον. δὲν εἶναι
παρὰ μιὰ ὑπόδειξη, ἕνας ὑπαι-
νιγμὸς μὲ χρώματα, μὲ σχή-
ματα, μὲ συμβολικὲς γραμμές.
Μεταχειριζόμενος αὐτὰ τὰ
σύμβολα ὁ εἰκονογράφος με-
ταδίνει, στὸ μέτρο τῆς πνευ-
ματικῆς του πείρας, τὴν ἁγιό-
τητα ἑνὸς ἁγίου...

Ἡ εἰκόνα, λοιπόν, εἶναι ἕνα
διακριτικὸ σημάδι τῆς Ὀρθο-
δοξίας, τὸ λάβαρό της, γιὰ νὰ
τὸ πῶ ἔτσι. Ὅπως ἡ εὐαγγελικὴ
καὶ πατερικὴ διδασκαλία ἡ
σχετικὴ μὲ τὸν σκοπὸ τῆς χρι-
στιανικῆς ζωῆς, δηλαδὴ τὴ θέ-
ωση, ἔτσι καὶ ἡ δογματικὴ δι-
δασκαλία ἡ σχετικὴ μὲ τὴν
εἰκόνα ἐξακολουθεῖ νὰ ζεῖ στὴ
λατρεία τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας. κι ἀκριβῶς ἐπειδὴ

ἡ βιούμενη πεῖρα τῆς θεώσεως
τοῦ ἀνθρώπου ἐξακολουθεῖ νὰ
ὑφίσταται, δὲν μπορεῖ νὰ ἐξα-
φανιστεῖ κι ἡ ἔλλογη καὶ ὁρατὴ
ἔκφρασή της. Μ᾽ ἄλλα λόγια
ἐπειδὴ εἶναι ἐξωτερικὴ δήλωση
τῆς ὁμοιότητος τοῦ ἀνθρώπου
μὲ τὸ Θεῖο, ἡ εἰκόνα δὲν μπορεῖ
νὰ ἐξαφανισθεῖ, ὅπως δὲν μπο-
ρεῖ νὰ λείψει τὸ ἴδιο τὸ γεγονὸς
τῆς ἀποδοχῆς αὐτῆς τῆς ὁμοι-
ότητος τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ εἰκό-
να ἐκφράζει τὴ χάρη ὅπως
πραγματοποιεῖται μέσα στὴν
παράδοση καὶ εἶναι παράλλη-
λα τρόπος μεταδόσεως τῶν
δογματικῶν διατυπώσεων. Μὲ
τὴν εἰκόνα, ὅπως καὶ μὲ τὴ
λατρεία, ἡ ἀποκάλυψη μετα-
δίνεται στὸ πλήρωμα τῶν
πιστῶν, ποὺ καλεῖται νὰ τὴν
κάνει ζωή. Ἔτσι γίνεται κατα-
νοητὸ ὅτι ἡ εἰκόνα βιώθηκε
ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία ἀνέκαθεν,
μαζὶ μὲ τὴν λατρεία, τῆς ὁποί-
ας ἀποτελεῖ ὀργανικό μέρος.

Ἀπ᾽ αὐτὸ φαίνεται ἡ ἀπέ-
ραντη ἐποικοδομητικὴ καὶ θε-
ραπευτικὴ σημασία τῆς εἰκό-
νος, σημασία ποὺ ὑπογραμμίζει
τόσο ὡραῖα ὁ μεγάλος ἀπολο-
γητὴς τῆς Ὀρθοδοξίας Ἅγιος
Ἰωάννης ὁ δαμασκηνός, γρά-
φοντας: «Τὰ βιβλία δὲν μοῦ
ἀρκοῦν, δὲν ἔχω ἄνεση καιροῦ
γιὰ νὰ διαβάζω. Μπαίνω στὸ
κοινὸ θεραπευτήριο τῶν
ψυχῶν, τὴν ἐκκλησία, τραυ-
ματισμένος ἀπὸ ἐνόχους λογι-
σμοὺς ὅμοιους μὲ ἀγκάθια. Τὰ
χρώματα τῆς εἰκονογραφίας
μὲ τραβοῦν στὴ θεωρία τῶν
ἄνω, καταλάμπουν τὴν ψυχή
μου καὶ τῆς χύνουν τὴ χάρη
τοῦ Θεοῦ».

Κιβωτός, Ἀπάνθισμα,
ασΤΗΡ, αλ. & ε. παπαδημητρίου,

Ἀθήνα 1991, σελ.238 κ. ε.
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Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
Καθώς ἐγκαινιάζομεν τό νέον ἐκκλη-

σιαστικόν ἔτος, στοχαζόμεθα ἐκ νέου
τήν κατάστασιν τῆς τοῦ Θεοῦ κτίσεως.
Ἀναλογιζόμεθα τό παρελθόν καί με-
τανοοῦμεν δι᾿ ὅλα ὅσα ἔχομεν πράξει
ἤ ἀμελήσει νά πράξωμεν διά τήν
φροντίδα τῆς γῆς· προσβλέπομεν εἰς
τό μέλλον καί προσευχόμεθα νά μᾶς
χορηγηθῇ σοφία διά νά μᾶς καθοδηγῇ
εἰς ὅλας μας τάς σκέψεις καί τάς
πράξεις. 

Οἱ τελευταῖοι δώδεκα μῆνες
ὑπῆρξαν ἐποχή μεγάλης ἀβεβαιότητος
δι᾿ ὁλόκληρον τόν κόσμον. Τά χρημα-
τοοικονομικά συστήματα, τά ὁποῖα
ἐνεπιστεύοντο τόσον πολλοί ἄνθρωποι
διά νά τούς παράσχουν τά ἀγαθά
τῆς ζωῆς, παρέσχον ἀντιθέτως φόβον,
ἀβεβαιότητα καί πενίαν. Ἡ παγκο-
σμιοποιημένη οἰκονομία εἶχεν ὡς ἀπο-
τέλεσμα νά πληγοῦν ὅλοι – ἀκόμη
καί οἱ πλέον πτωχοί, οἱ ὁποῖοι εὑρί-
σκονται πολύ μακράν τῶν συναλλαγῶν
τῶν μεγάλων ἐπιχειρήσεων.

Ἡ παροῦσα κρίσις δίδει τήν εὐκαι-
ρίαν ἀντιμετωπίσεως τῶν προβλημάτων
μέ διαφορετικόν τρόπον, διότι αἱ
μέθοδοι αἱ ὁποῖαι ἐδημιούργησαν τά
προβλήματα αὐτά δέν εἶναι δυνατόν
νά εἶναι καί ἡ καλλιτέρα λύσις των.
Χρειάζεται νά εἰσαγάγωμεν τήν ἀγάπην
εἰς ὅλας τάς συναλλαγάς μας, τήν
ἀγάπην ἡ ὁποία ἐμπνέει θάρρος καί
συμπόνοιαν. Ἀνθρωπίνη πρόοδος δέν
σημαίνει ἁπλῶς συσσώρευσιν πλούτου
καί ἄκριτον ἀνάλωσιν τῶν πόρων τῆς
γῆς. Ἡ ἀντιμετώπισις τῆς παρούσης
κρίσεως ἔχει ἀποκαλύψει τάς ἀξίας
τῶν ὀλίγων οἱ ὁποῖοι διαμορφώνουν
τάς τύχας τῆς κοινωνίας μας. Ἐκείνων
οἱ ὁποῖοι δύνανται νά ἐξεύρουν χρη-

ματικά ποσά πέραν πάσης φαντασίας
διά τήν στήριξιν τοῦ χρηματοοικονο-
μικοῦ συστήματος τό ὁποῖον τούς
ἐπρόδωσεν, ἀλλά δέν εἶναι πρόθυμοι
νά διαθέσουν οὔτε τό ἐλάχιστον κλάσμα
τῶν ποσῶν αὐτῶν διά τήν θεραπείαν
τῆς οἰκτρᾶς καταστάσεως εἰς τήν
ὁποίαν ἔχει περιέλθει ἡ κτίσις, ἐξ
αἰτίας αὐτῶν ἀκριβῶς τῶν ἀξιῶν των,
ἤ διά τήν σίτισιν τῶν πεινώντων τοῦ
κόσμου ἤ διά τήν ἐξασφάλισιν ποσίμου
ὕδατος εἰς τούς διψῶντας τοῦ κόσμου,
θύματα καί αὐτούς τῶν ἰδίων ἀξιῶν.
Εἰς τό πρόσωπον ἑκάστου πεινασμένου
παιδιοῦ ἀναγράφεται ἕν ἐρώτημα δι᾿
ἡμᾶς καί δέν πρέπει νά ἀποστρέψωμεν
τό βλέμμα διά νά ἀποφύγωμεν τήν
ἀπάντησιν. Διατί συνέβη αὐτό; Εἶναι
πρόβλημα ἀνθρωπίνης ἀνικανότητος
ἤ ἀνθρωπίνης βουλήσεως;

Ἔχομεν καταστήσει τήν ἀγοράν
τό ἐπίκεντρον τοῦ ἐνδιαφέροντός μας,
τῆς δράσεώς μας καί, ἐν τέλει, τῆς
ζωῆς μας, λησμονοῦντες ὅτι ἡ ἐπιλογή
μας αὐτή θά ἐπηρεάσῃ τήν ζωήν τῶν
μελλοντικῶν γενεῶν, καί θά περιορίσῃ
τόν ἀριθμόν τῶν ἰδικῶν των ἐπιλογῶν,
αἱ ὁποῖαι θά εἶναι πιθανῶς περισσότε-
ρον προσανατολισμέναι πρός τήν
εὐημερίαν τοῦ ἀνθρώπου καί τῆς κτί-
σεως. Ἡ ἀνθρωπίνη οἰκονομία μας, ἡ
ὁποία μᾶς ἔχει καταστήσει κατανα-
λωτάς, χωλαίνει. Ἡ Θεία Οἰκονομία,
ἡ ὁποία μᾶς ἔχει πλάσει κατ᾿ εἰκόνα
τοῦ ἀγαπῶντος Δημιουργοῦ, μᾶς καλεῖ
νά ἀγαπήσωμεν καί νά φροντίσωμεν
ἅπασαν τήν κτίσιν. Ἡ εἰκών τήν ὁποίαν
ἔχομεν διά τόν ἑαυτόν μας ἀντα-
νακλᾶται εἰς τόν τρόπον μέ τόν ὁποῖον
συμπεριφερόμεθα πρός τήν κτίσιν.
Ἐάν πιστεύωμεν ὅτι δέν εἴμεθα τίποτε
ἄλλο παρά καταναλωταί, τότε ἐπι-

διώκομεν τήν καταξίωσιν καταναλί-
σκοντες σύμπασαν τήν γῆν· ἄν ὅμως
πιστεύωμεν ὅτι εἴμεθα πλασμένοι καθ᾿
ὁμοίωσιν τοῦ Θεοῦ, τότε δρῶμεν μετά
φροντίδος καί ἐλέους καί προσπα-
θοῦμεν νά γίνωμεν ἐκεῖνο τό ὁποῖον
ἐπλάσθημεν νά εἴμεθα.

Ἄς προσευχηθῶμεν διά τήν εὐλογίαν
τοῦ Θεοῦ κατά τήν Διάσκεψιν τῶν
Ἡνωμένων Ἐθνῶν διά τήν Κλιματικήν
Ἀλλαγήν εἰς τήν Κοπεγχάγην τόν Δε-
κέμβριον, ὥστε αἱ ἀνεπτυγμέναι βιο-
μηχανικῶς χῶραι νά συνεργασθοῦν
μέ τάς ἀναπτυσσομένας διά τήν μείωσιν
τῶν βλαβερῶν ρυπογόνων ἐκπομπῶν,
ὥστε νά ὑπάρξῃ βούλησις διά τήν
συγκέντρωσιν καί συνετήν διαχείρισιν
τῶν ἀπαιτουμένων χρημάτων πρός
λῆψιν τῶν ἀναγκαίων μέτρων καί
ὥστε νά συνεργασθῶμεν ἅπαντες διά
νά διασφαλίσωμεν ὅτι τά τέκνα μας
θά δύνανται νά ἀπολαμβάνουν τά
ἀγαθά τῆς γῆς τήν ὁποίαν καταλεί-
πομεν εἰς αὐτά. Πρέπει νά ὑπάρξῃ δι-
καιοσύνη καί ἀγάπη εἰς ὅλας τάς
πτυχάς τῆς οἰκονομικῆς δραστηριό-
τητος· τό κέρδος, καί δή τό βραχυ-
πρόθεσμον, δέν ἠμπορεῖ καί δέν πρέπει
νά ἀποτελῇ τό μοναδικόν κίνητρον
τῶν πράξεών μας.

Ἄς ἀνανεώσωμεν ἅπαντες τήν δέ-
σμευσίν μας νά συνεργασθῶμεν προ-
κειμένου νά ἐπιφέρωμεν τάς ἀλλαγάς
διά τάς ὁποίας προσευχόμεθα, νά
ἀπορρίψωμεν κάθε τι τό ὁποῖον βλάπτει
τήν κτίσιν, νά μεταβάλωμεν τόν τρόπον
σκέψεώς μας καί, ὡς ἐκ τούτου, νά
μεταβάλωμεν ριζικῶς τόν τρόπον ζωῆς. 

Ἡ χάρις τοῦ Δημιουργοῦ καί Προ-
νοητοῦ Θεοῦ, σύν τῇ πατρικῇ εὐχῇ
καί Πατριαρχικῇ ἡμῶν εὐλογίᾳ, εἴη
μετά πάντων ὑμῶν.
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Λαμπροφορεμένε καί ἀγαπημένε
λαέ τοῦ Θεοῦ,

Π
άσχα σήμερα μετά τό Πάσχα!
Ἑορτάζει, ἡ Μητέρα τοῦ Θεοῦ
μας, ἀλλά και ἡ Μητέρα

ὅλων τῶν ἀνθρώπων.
Ἑορτάζει Αὐτή ἡ Ὁποία ἔγινε ἡ

σκάλα καί κατέβηκε τό δεύτερον
πρόσωπον τῆς Ἁγίας Τριάδος, ὁ
Κύριός μας Ἰησοῦς ἀπό ἄκραν φι-
λανθρωπίαν γιά τήν σωτηρίαν τοῦ
ἀνθρώπου, «Χαῖρε, κλίμαξ ἐπουράνιε,
δι’ ἧς κατέβη ὁ Θεός» (Χαιρετισμοί
Α΄ Στάσις).

Ἑορτάζει Αὐτή ἡ Ὁποία εἶναι ἡ
γέφυρα γιά νά μεταφέρει, ὅσους
ἀγωνίζονται τόν καλόν ἀγώνα, τόν
πνευματικόν ἀγώνα, τόν ἐν μετανοίᾳ
καί ἐξομολογήσει ἀγώνα, στόν Οὐρα-
νόν, πλησίον τοῦ θρόνου τῆς μεγα-
λοσύνης τοῦ Υἱοῦ της. Νά τούς με-
ταφέρει στήν ἀγκαλιά τοῦ Θεοῦ καί
Ἐκεῖνος νά τούς καταστήσει υἱούς

φωτός καί συγκληρονόμους  τῆς
Βασιλείας του, «Χαῖρε γέφυρα με-
τάγουσα τούς ἐκ γῆς πρός οὐρανόν.
(Χαιρετισμοί Α΄ Στάσις).

Ἑορτάζει ἡ παρηγοριά μας, ἡ
καταφυγή μας, τό λιμάνι τῆς ψυχικῆς
γαλήνης καί ἡρεμίας. Ἑορτάζει ἡ
ἐλπίς τῶν ἀπελπισμένων καί τῶν
πολεμουμένων ἡ βοήθεια, ἡ ταχυτάτη
εἰς συμπαράστασιν καί ἡ ἀσφαλὴς
μεσιτεία!

Οἱ αἰῶνες περνοῦν καί μαζί τους
σβήνουν πρόσωπα καί πρόσωπα καί
κάποια ἀπ’ αὐτά μέ θέσεις καί ἀξιώ-
ματα μέ πλούτη καί δημοσιότητα,
τά ὁποῖα ἡ ἀνθρώπινη ἰδιοτέλεια
καί ματαιοδοξία τά εἰδωλοποίησε.
Ἔσβησαν καί αὐτά, ξεχάστηκαν καί
λησμονήθηκαν. Εἶναι νόμος ἀκατά-
λυτος καί διαχρονικός. Τό ψάλλει ἡ
ἐκκλησία μας σέ κάθε ἐξόδιον ἀκο-
λουθίαν «οὐ παραμένει ὁ πλοῦτος
οὐ συνοδεύει ἡ δόξα· ἐπελθών γάρ ὁ
θάνατος ταῦτα πάντα ἐξηφάνισται».

Μένει ὅμως ἕνα πρόσωπον τό
ὁποῖον οὔτε ὁ πανδαμάτωρ χρόνος,
οὔτε οἱ ἀρνητές τῆς πίστεως κατόρ-
θωσαν νά τό μειώσουν, πολλῷ δέ
μᾶλλον νά τό διαγράψουν. Καί αὐτό
τό πρόσωπον εἶναι ἡ Παναγία μας.

Αὐτό τό διαχρονικό, καί παγκό-
σμιο, τό ἅγιο καί Πανάγιο πρόσωπο
ἑορτάζει, ψάλλει, ὑμνεῖ καί δοξολογεῖ
κάθε ψυχή χριστιανοῦ ἀπό περάτων
τῆς Οἰκουμένης. Γεμάτη ἡ Οἰκουμένη
καί ἰδιαιτέρως ἡ πατρίδα μας ἀπό
Μονές, Ἱερούς Ναούς καί ἐξωκλήσια
ἀφιερωμένα στό Ὄνομά Της στή
χάρη της, ὅπως λέγει ὁλοκάρδια ὁ
λαός μας.

Ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας καί αὐτή
δέν ὑστερεῖ σέ Ἱερούς Ναούς ἀφιε-
ρωμένους στήν βασίλισσα τῶν πάν-
των, στήν μάννα τοῦ Θεοῦ μας! Ἄς
εἶναι εὐλογημένο τό Ὄνομά Της! Ἂς
μή παύει, ὡς ἔχουσα Μητρικήν παρ-
ρησία, νά πρεσβεύῃ στόν Υἱόν Της,
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g

«Τήν πάνσεπτόν σου Κοίμησιν,
Παναγία 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)
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Ο
ὅσιος καὶ θεοφόρος πατὴρ
ἡμῶν Νικάνωρ γεννήθηκε
στὴν Θεσσαλονίκη (1491)

ἀπὸ γονεῖς εὐσεβεῖς καὶ εὔπο-
ρους, ποὺ μένοντας ἄτεκνοι γιὰ
πολλὰ χρόνια ἀπέκτησαν τὸ παιδὶ
αὐτὸ μετὰ ἀπὸ θαυματουργικὴ
ἐμφάνιση τοῦ μεγαλομάρτυρος
Μηνᾶ. Τοῦ ἐξασφάλισαν καλὴ
μόρφωση, τοῦ ἐνεφύσησαν τὴν
ἀγάπη γιὰ τὶς ἱερὲς Γραφὲς καὶ
καλλιέργησαν στὴν ψυχή του
φλογερὸ πόθο γιὰ τὴν ἀρετή.
Μένοντας ὀρφανὸς, ὁ ὅσιος  μοί-
ρασε τὰ ἀγαθά του στοὺς φτω-
χοὺς καὶ ἔλαβε τὸ ἀγγελικὸ
Σχῆμα μὲ τὸ ὄνομα Νικάνωρ.
Παρότι ἔμενε ἀκόμη στὸ σπίτι
του ἐπεδιδόταν σὲ μεγάλους
ἀσκητικοὺς μόχθους γιὰ νὰ ἐνδυ-
θεῖ τὴν πανοπλία τῶν ἁγίων
ἀρετῶν, μιμούμενος τοὺς θεοφό-
ρους Πατέρες, καὶ περνοῦσε ὅλες
σχεδὸν τὶς ἡμέρες καὶ τὶς νύχτες
του προσευχόμενος, μὲ τὰ χέρια
ὑψωμένα στὸν οὐρανό, σὰν τὸν
Μωυσῆ. Θαυμάζοντας τὶς ἀρετές
του ὁ ἐπίσκοπος τὸν χειροτόνησε
διάκονο παρὰ τὴν θέληση τοῦ
ἰδίου καὶ κατόπιν πρεσβύτερο
καὶ τοῦ ἐμπιστεύθηκε τὴν εὐθύνη
γιὰ τὴν τάξη τῶν Ἀκολουθιῶν
στὸν καθεδρικὸ ναό.

Σὲ ἡλικία τριάντα ἑπτὰ ἐτῶν,
ὁ Νικάνωρ ἄκουσε μία φωνὴ ποὺ
τὸν πρόσταξε νὰ ἀποσυρθεῖ στὸ
ὄρος Καλλίστρατο, στὴν ἀριστερὴ
ὄχθη τοῦ ποταμοῦ Ἀλιάκμονα
στὴν περιοχὴ Γρεβενῶν, προκει-
μένου νὰ βρεῖ ἐκεῖ τὴν πρόσφορη
γιὰ τὴν συνομιλία μὲ τὸν Θεό
ἡσυχία. Ἀφοῦ μοίρασε βιαστικὰ
ὅ,τι εἶχε ἀπομείνει ἀπὸ τὰ ὑπάρ-

χοντά  του, ἐγκατέλειψε τὴν Θεσ-
σαλονίκη καὶ ξεκίνησε κηρύττον-
τας στὸν δρόμο του τὸν Λόγο
τοῦ Θεοῦ σὲ πόλεις καὶ χωριά.
Ἔζησε γιὰ λίγο στὸ χωριὸ Σα-
ρακήνα, ὅπου ἐπιτέλεσε θαύματα
γιὰ τὴν ἀνακούφιση τῶν δοκι-
μαζόμενων χριστιανῶν. Ἐνοχλού-
μενος ὅμως ἀπὸ τὴν φήμη ποὺ
ἀπέκτησε, ἀποσύρθηκε στὸ ὄρος
Καλλίστρατο σὲ μιὰ ἀπρόσιτη
σπηλιά, ὅπου μπόρεσε νὰ δοθεῖ
ἀπερίσπαστος στὴν ἄκρα νηστεία
καὶ τὴν ἀδιάλειπτο προσευχὴ γιὰ
τὴν ὁποία διψοῦσε ἡ τετρωμένη
ὑπὸ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ ψυχή
του. Ὁ διάβολος μὴν ὑποφέροντας
τὶς προόδους του στὴν θεωρία
ὑπέβαλλε τὸν ὅσιο ἀσκητὴ σὲ
μύριες δοκιμασίες, ἀλλὰ ἐκεῖνος
ἔβγαινε νικητὴς μὲ τὸ σημεῖο
τοῦ Σταυροῦ καὶ τὴν ἐπίκληση
τοῦ Ὀνόματος τοῦ Χριστοῦ. Μετὰ
τὴν κοίμησή του οἱ δαίμονες κα-
τέστρεψαν τὴν σπηλιὰ ἐκείνη,
γιὰ νὰ μὴν τὴν πάρει κάποιος
ἄλλος ἀνδρεῖος ἀγωνιστής.

Τὰ ἀσκητικὰ κατορθώματα
καὶ ἡ ἄκρα ἀκτημοσύνη τοῦ ὁσίου
Νικάνορος δὲν μποροῦσαν νὰ
μείνουν ἄγνωστα καὶ προκάλεσαν
τὸν θαυμασμὸ τοῦ ἁγίου Διονυ-
σίου τοῦ ἐν Ὀλύμπῳ, ποὺ εἶπε
μία ἡμέρα στοὺς μαθητές του:
«Δεῖτε τὶ θησαυρὸς κρύβεται
κάτω ἀπὸ ἐκεῖνο τὸ εὐτελὲς τρι-
βώνιον»! Ἡ φήμη τοῦ ὁσίου Νι-
κάνορος προσείλκυσε δύο πλού-
σιους χριστιανοὺς ποὺ μετέβησαν
στὸ ὄρος Καλλίστρατο γιὰ νὰ
τοῦ ζητήσουν νὰ τοὺς δεχθεῖ ὡς
μαθητές. Ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ
τοὺς ὑποδέχθηκε μὲ σεβασμό,
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Ἀπὸ τὸ Νέο Συναξαριστὴ τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας Τόμ. 12, Αὔγουστος, , σελ.
69. Ἐκδόσεις Ἵνδικτος, Ἀθήνα 2009

Ὁ ὅσιος Νικάνωρ, ὁ θαυματουργός

ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ
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ἄλλὰ τοὺς ἔμεμψε γιὰ τὸ
γεγονὸς ὅτι εἶχαν ἐγκατα-
λείψει τὸν ἅγιο Διονύσιο
γιὰ νὰ ἔλθουν σ᾽ αὐτόν. Ἡ
ἐπιμονή τους ὡστόσο  νί-
κησε τὶς ἀντιστάσεις του
καὶ τοὺς ἐνέδυσε μὲ τὸ μο-
ναχικὸ Σχῆμα. Σύντομα
ἦλθαν νὰ προστεθοῦν σ᾽
αὐτοὺς κι ἄλλοι καὶ ἡ ἀδελ-
φότητα μεγάλωσε ἔτσι ποὺ
ἔγινε ἀπαραίτητη ἡ ἀνέ-
γερση ἑνὸς μοναστηριοῦ.
Ἀνακαίνισαν πρῶτα τὸ
ἀρχαῖο μικρὸ μοναστήρι τοῦ
Τιμίου Προδρόμου ποὺ βρι-
σκόταν κοντὰ στὴ σπηλιά.
Μία νύχτα, ἐνῶ προσευχό-
ταν, ὁ ὅσιος ἄκουσε μία
φωνὴ νὰ τὸν προστάζει νὰ
ἀνέβει στὴν κορυφὴ τοῦ
βουνοῦ, ὅπου βρῆκε κρυμ-
μένη μία παλαιὰ εἰκόνα
τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ.
Στρώθηκε ἀμέσως στὴ δου-
λειὰ μὲ τοὺς μοναχοὺς καὶ
τοὺς ἐργάτες καὶ ἔκτισαν
ἐκεῖ μία ἐκκλησία ἀφιερω-
μένη στὴν Μεταμόρφωση
τοῦ Σωτῆρος, ὅπως καὶ ἕνα
μεγάλο μοναστήρι1. Λίγα
χρόνια ἀργότερα ἡ πα-
τριαρχικὴ σταυροπηγιακὴ
Μονὴ τῆς Μεταμορφώσεως
(ἤ Ζάβορδας) μὲ τὰ ἐξαρ-
τήματά της ἀριθμοῦσε
πολλὲς ἑκατοντάδες μο-
ναχῶν καὶ ξεπέρασε ὅλα
τὰ ἄλλα μοναστήρια τῆς
περιοχῆς. Ὁ ὅσιος Νικάνωρ
διέλαμπε ἐκεῖ ὡς φωτεινὸ
ἄστρο καὶ πλήθη χριστιανῶν
συνέρρεαν πρὸς αὐτόν:
ἄλλοι γιὰ νὰ γίνουν μοναχοί,
ἄλλοι γιὰ νὰ ἀκούσουν τὶς
διδαχές του καὶ νὰ λάβουν
τὴν εὐλογία του ἤ γιὰ νὰ
γιατρευτοῦν ἀπὸ τὰ πάθη

τους. Ὁ καθεὶς λάβαινε ὅ,τι
τοῦ ἦταν ὠφέλιμο, κατὰ τὸ
μέτρο τῆς πίστεώς του καὶ
τῆς μετανοίας του. 

Ἀφοῦ ὁλοκλήρωσε τὸ
ἔργο ποὺ τοῦ εἶχε ἐμπι-
στευθεῖ ὁ Θεός, τρεῖς  ἡμέ-
ρες πρὶν ἐκδημήσει, ὁ ὅσιος
συγκέντρωσε ὅλους τοὺς
μοναχούς του καὶ τοὺς πα-
ρέδωσε τὴν Διαθήκη του,
στὴν ὁποία τοὺς συμβού-
λευε νὰ διατηροῦν πιστὰ
τὶς παραδόσεις τῶν ἁγίων
Πατέρων καὶ τὸ Τυπικὸν
τοῦ ἁγίου Σάββα· κατόπιν
τοὺς παρότρυνε νὰ μένουν
σταθεροὶ στὴν ἀγάπη, στὴν
μεταξύ τους ἅμιλλα καὶ
στὴν ἀδελφικὴ διόρθωση.
Τοὺς ἔδωσε τέλος τὴν
ἐντολὴ νὰ ἀπαγορευθεῖ ἡ
εἴσοδος τῆς μονῆς στὶς γυ-
ναῖκες καὶ στὰ παιδιὰ καὶ
ἡ ἐνθρόνιση νέου ἡγουμένου
νὰ γίνεται παρουσίᾳ τῶν
ἡγουμένων τῶν Μονῶν Με-
ταμορφώσεως καὶ Βαρλαὰμ
τῶν Μετεώρων, ὅπως κι
ἐκείνου τῆς Σκήτης τοῦ
Προδρόμου Βερροίας, ποὺ
ἵδρυσε ὁ ἅγιος Διονύσιος,
οἱ ὁποῖοι θὰ τοῦ παραδί-
δουν τὴν ποιμαντορικὴ ρά-
βδο του. Μετὰ τὸν ἑορ-
τασμὸ τῆς Μεταμορφώσεως,
ὁ ὅσιος δέχθηκε ὅλους τοὺς
πιστοὺς ποὺ εἶχαν ἔλθει
γιὰ τὴν ἑορτὴ καὶ μόλις
ἐπέστρεψε στὸ κελλί του
προσβλήθηκε ἀπὸ ὑψηλὸ
πυρετό. Ἐκοιμήθη τὴν τρίτη
ἡμέρα(1549) ὅπως τοῦ εἶχε
προαναγγελθεῖ, καὶ ἐντα-
φιάσθηκε στὸ παρεκκλήσιο
τοῦ Τιμίου Προδρόμου,
ὅπου τὰ τίμια λείψανά του
ἔγιναν πηγὴ ἰαμάτων.
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«ὑπέρ τοῦ κόσμου ζωῆς και σωτηρίας», ὥστε
νά παραβλέπει ἀδυναμίες, παρεκτροπές καί
πάθη, ἀτέλειες καί ἀστοχίες. Νά τόν ἱκετεύῃ
νά εἶναι φιλάνθρωπος καί πλούσιος στήν ἐλε-
ημοσύνη Του.

Ἀδελφοί μου, τό Μυστήριον τῆς φιλαν-
θρωπίας τοῦ Θεοῦ, ἡ προστασία καί μεσιτεία
τῆς Παναγίας μας, ἀποκαλύπτεται καί πλου-
σιοπάροχα προσφέρεται μέσα στά σπίτια τοῦ
Θεοῦ, στούς Ἱερούς Ναούς μας, οἱ ὁποῖοι εἶναι
καί ἀποτελοῦν τήν διαχρονικήν κολυμβήθρα
τῆς πνευματικῆς ἀναγεννήσεως τῶν κοπιώντων
καί πεφορτισμένων ἀπό τά βάρη τῆς ἁμαρτίας.
Αὐτῆς τῆς ἐκκλησίας εἴμαστε ὅλοι μέλη κλη-
ρικοί καί λαϊκοί. Ὁ Κύριός μας εἶναι ἡ ἄμπελος
καί ἐμεῖς τά κλήματα ἤ κατά τόν Ἀπόστολον
Παῦλον εἴμαστε μέλη τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ
(Κορινθίους Α΄ 6 - 15).

Φιλόστοργος, φιλάνθρωπος, πηγή ἀγάπης
καί ἐλεημοσύνης εἶναι ὁ Θεός μας. Τό ἴδιο
πρέπει νά εἶναι καί οἱ ἀγαπῶντες Αὐτόν.
Πρέπει νά χαιρόμεθα στή χαρά τοῦ συναθρώπου
μας, ἀλλά καί νά συμπαριστάμεθα στόν πόνο
του.

Στήν Ἱερά Μητρόπολή μας λειτουργεῖ ἀπό
δεκαετιῶν τό Τιάλειον Γηροκομεῖον, πλέον
τῶν πενήντα παππούδων καί γιαγιάδων φιλο-
ξενοῦνται καί πλέον τῶν δεκαπέντε πάσης
εἰδικότητος τούς διακονοῦν. Λειτουργεῖ μέ τόν
ὀβολόν τῶν φιλανθρώπων, φιλοθέων καί φι-
λάγαθων ἀδελφῶν μας. Ἐλᾶτε καί σεῖς σήμερον
σ’ αὐτήν τήν πανεπίσημον ἡμέραν τῆς Παναγίας
μας ὡς ἀρωγοί, σ’ αὐτό τό ὡραῖο τῆς καρδιᾶς
ἔργον. Μέ ποιόν τρόπον; Προσφέροντας τό
ὑστέρημά σας, τό περίσσευμά σας, στόν δίσκο
ὁ ὁποῖος θά περιαχθεῖ, θά εἶναι ἕνα χάδι, θά
εἶναι ἔκφραση ἀγάπης καί στοργῆς σ’ αὐτούς
οἱ ὁποῖοι φιλοξενοῦνται στό ἵδρυμά μας.

Εὔχομαι καί προσεύχομαι ὁ ἐν Τριάδι προ-
σκυνούμενος Θεός, διά πρεσβειῶν τῆς Ὑπεραγίας
Θεοτόκου, νά δίνει εἰρήνη, χαρά ὑγεία καί
εὐλογία στήν πατρίδα μας, στούς ἁπανταχοῦ
τῆς γῆς ἀδελφούς μας, στόν κόσμο ὅλο, στίς
οἰκογένειές σας καί στόν καθένα ξεχωριστά.
Ἰδιαιτέρως δέ στούς ἑορτάζοντες καί ἑορτάζουσες
τά ὀνομαστήριά τους.

Χρόνια πολλά 

Εὐχέτης πρός Κύριον
Ὁ Μητροπολίτης καί  Ἐπίσκοπός σας

᾽  Ο ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ  ΠΑΥΛΟΣ

Συνέχεια ἀπὸ τὴ σελ. 9

1. Ἡ κτητορικὴ ἐπιγραφὴ φέρει τὴν χρονολογία 1534.



1. ΧΡΟνικΟ ΛειΤΟὐΡΓιασ
ΤΗσ αΘωνιαδασ εκκΛΗσια-
σΤικΗσ ακαδΗΜιασ

Ἡ ἱστορική πορεία τῆς
Ἀθωνιάδας ξεκινᾶ στά
πέτρινα χρόνια της τουρ-

κοκρατίας μέ πρῶτο ἐμπνευστή
τό Βατοπεδινό προηγούμενο Με-
λέτιο ὁ ὁποῖος ξεκινᾶ τίς διεργα-
σίες ἱδρύσεως ἑνός σχολείου ἀνω-
τάτου ἐπιπέδου. Ὡστόσο οἱ ἀνυ-
πέρβλητες δυσκολίες δέν θά  ἀντι-
μετωπίζονταν χωρίς τήν ὑλική καί
ἠθική στήριξη τοῦ πατριάρχου
κωνσταντινουπόλεως κυρίλλου
τοῦ ε´. Τό 1750 ἐκδίδει πατριαρ-
χικό σιγίλλιο τό ὁποῖο ρυθμίζει
τά σχετικά μέ τή λειτουργία τοῦ
σχολείου καθώς ἐπίσης καί τούς
τρόπους ἀνεύρεσης οἰκονομικῶν
πόρων ἀπό πηγές τοῦ πατριαρ-

χείου καί σημαντικῶν Ἑλλήνων
τῆς ἐποχῆς. πρῶτος σχολάρχης
τῆς Ἀκαδημίας ὑπῆρξε ὁ νεόφυ-
τος  καυσοκαλυβίτης μέ σπουδές
στά σημαντικότερα πνευματικά
κέντρα τοῦ τότε Ἑλληνισμοῦ ,
τήν πόλη, τήν πάτμο καί τά Γιάν-
νενα χωρίς ὡστόσο νά καρποφο-
ρήσουν οἱ προσδοκίες πού γεννή-
θηκαν μέ τήν ἵδρυση τῆς σχολῆς.

Τό 1753 διορίζεται διδάσκαλος
στήν Ἀθωνιάδα ὁ εὐγένιος Βούλ-
γαρης πού ἔμελλε νά συνδέσει
τό ὄνομά του μέ τήν πανευρω-
παϊκή λάμψη τῆς σχολῆς. Γνώστης
τῆς Λατινικῆς, Γερμανικῆς.
Ἑβραϊκῆς, Γαλλικῆς, Τουρκικῆς,
Ρωσικῆς, Χαλδαϊκῆς καί Ἀραβικῆς,
δεινός ρήτορας ἀλλά καί σπου-
δαῖος ἐπιστήμονας τῆς θεολογίας,
τῆς φιλοσοφίας ἀλλά καί τῶν  φυ-
σικῶν ἐπιστημῶν. στά  ἕξι χρόνια
τῆς θητείας του στή διεύθυνση
τῆς σχολῆς αὐτή θά γνωρίσει μέ-
ρες τεράστιας πνευματικῆς ἀκμῆς.
Ἡ παρουσία τοῦ φημισμένου δα-
σκάλου στό Ἅγιον Ὄρος θά συν-
δυαστεῖ μέ τήν παρουσία σπου-
δαίων συνδιδασκάλων ὅπως τοῦ
παναγιώτη παλαμᾶ ἐκ Μεσολογ-
γίου μετέπειτα πρωτεργάτη τῆς
ἵδρυσης τῆς παλαμαίας σχολῆς.
Μαθητές ἀπό ὅλη τήν Ἑλλάδα
ἀλλά καί Ἕλληνες τῆς παροικίας
θά φτάσουν στήν Ἀθωνιάδα δι-
ψασμένοι νά παρακολουθήσουν
τήν καινοτόμο διδασκαλία τοῦ
σπουδαίου διδασκάλου. Τό πρό-
γραμμα  τῆς σχολῆς περιλαμβάνει
δύο κύκλους μαθημάτων : τά φι-
λοσοφικά καί τά μαθηματικά κατά
τό πρότυπο ἀντίστοιχων σχολῶν
τοῦ εὐρωπαϊκοῦ διαφωτισμοῦ. Τό

ἐπίγραμμα στόν πυλώνα τῆς εἰσό-
δου «ΓεωΜεΤΡΉσων εισΊΤω,
Οὐ κωΛὐω. Τω ΜΗ ΘεΛΟνΤι,
σὐΖὐΓωσω Τασ ΘὐΡασ» φα-
νερώνει ὅτι οἱ προϋποθέσεις πού
προσφέρει τώρα εἶναι ἐκεῖνες πού
εἶχε ποθήσει παλιότερα τήν ἐποχή
τῶν μεγάλων σχεδίων. Ὁ εὐγένιος
Βούλγαρης θά διαδώσει τή φήμη
τῆς Ἀθωνιάδας σέ ὅλο τόν πνευ-
ματικό κόσμο τῆς ἐποχῆς του. Οἱ
πλούσιες πνευματικές του δυνά-
μεις , ἡ πεισματική του θέληση, ἡ
ἀκμαία μαχητικότητά του καί ὁ
πληθωρικός ἐνθουσιασμός του
εἶναι τά ἐφόδια πού θά τόν ὁπλί-
σουν στήν ἀντιμετώπιση τῶν
πολλῶν δυσκολιῶν.  

Μεταξύ τῶν κορυφαίων μα-
θητῶν πού θήτευσαν στήν Ἀθω-
νιάδα τῆς ἐποχῆς ἐκείνης   ἰδιαί-
τερη θέση κατέχουν ὁ Ἰσαπόστο-
λος ‘Ἅγιος κοσμᾶς ὁ αἰτωλός, ὁ
‘Ἄνθιμος ὁ Ὀλυμπιώτης, ὁ Ἰώση-
πος Μοισιόδακας, ὁ σέργιος Μα-
κραῖος, ὁ Ὅσιος Ἀθανάσιος πά-
ριος, ὁ δαμασκηνός Μητροπολί-
της Θεσσαλονίκης, ὁ παΐσιος καυ-
σοκαλυβίτης, ὁ Ἰωάννης πέζαρος.
Ἐπίσης διατελοῦν μαθητές ὁ
Ἅγιος Ἀθανάσιος ὁ κουλακιώτης,
Ὅσιος κύριλλος παπαδόπουλος
καί ὁ πρῶτος σχολάρχης τῆς θε-
ολογικῆς σχολῆς τῆς Χάλκης κων-
σταντῖνος Τυπάλδος.  Θά ἦταν
μεγάλη παράλειψη νά μήν ἀνα-
φέρουμε ὡς μαθητή τόν Ἐθνο-
μάρτυρα καί πρόδρομο τῆς Ἑλλη-
νικῆς Ἐπανάστασης, τό Ρήγα Φε-
ραῖο, ἡ προσφορά τοῦ ὁποίου
διαχρονικά ἀναγνωρίζεται ὡς ἀνε-
κτίμητη.

Μετά τήν ἐποχή τοῦ Βούλγαρη
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ΑΘΩΝΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ [1749-2009]

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΝΤΕ ΑΓΙΩΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

260 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ἡ Ἀθωνιάδα Ἐκκλη-
σιαστική Ἀκαδημία συμ-
πληρώνει 260 χρόνια ἱστο-
ρίας στήν Ἑλληνική
Ἐκπαίδευση ἀποτελώντας
ἕνα ἀπό τά ἀρχαιότερα
ἐκπαιδευτικά ἱδρύματα τῆς
χώρας μας.



ἡ  Ἀθωνιάδα  θά γνωρίσει περιό-
δους μειωμένης ἀκμῆς ἀλλά καί
μεγάλων πνευματικῶν ἐκλάμψεων
προσφέροντας πολύτιμη πνευμα-
τική βοήθεια στό σκλαβωμένο Γέ-
νος. Οἱ ἀπόφοιτοι τῆς σχολῆς ἐπι-
στρέφοντας στίς ἰδιαίτερες πα-
τρίδες τους θά φέρουν σέ κάθε
γωνιά τῆς Ἑλλάδας τά φῶτα τῆς
παιδείας πού ἔλαβαν ἐκεῖ. Τό
1821 ἡ σχολή διακόπτει τή λει-
τουργία της λόγω τῆς ἐπανάστα-
σης καί θά ἐπαναλειτουργήσει
ξανά τό 1842. Τό 1844 μέ ἐράνους
χτίζεται τό νέο κτήριο στίς καρυές
τοῦ Ἁγίου Ὄρους . Ἀπό τό 1930
μέχρι σήμερα μία νέα περίοδος
ἀρχίζει γιά τήν Ἀθωνιάδα ὅταν
μέ ἀπόφαση τῆς ι. κοινότητας,
μεταφέρεται στόν ἐξωτερικό ξε-
νώνα τῆς σκήτης τοῦ Ἁγ. Ἀνδρέα
μέ σχολάρχη τόν Ἀρχιμανδρίτη
Ἀθανάσιο παντοκρατορινό, πτυ-
χιοῦχο τῆς Θεολογίας, μία φωτι-
σμένη ἁγιορείτικη φυσιογνωμία.
Ἀπό τό 1940 ὡς τό 1953 λόγω τοῦ
πολέμου ἀναστέλλεται ἡ λειτουρ-
γία τῆς σχολῆς. Ἔκτοτε συνεχίζει
ἀδιάλειπτα τήν λειτουργία της
ἀποτελώντας τό ἀρχαιότερο σέ
λειτουργία σχολεῖο τῆς Ἑλλάδας.

2. Οι πενΤαΡιΘΜΟι δια-
ΛαΜΨανΤεσ αΓιΟι ΤΗσ
αΘωνιαδασ σΧΟΛΗσ.

Ἡ προσφορά τῆς Ἀθωνιάδας
σχολῆς συνδέεται ἀναπόσπαστα
μέ τήν παρουσία σέ αὐτή  πέντε
σημαντικῶν Ἁγίων της Ἐκκλησίας
μας ἡ μνήμη τῶν ὁποίων ἑορτά-
ζεται μέ κοινή ἑορτή τήν πρώτη
κυριακή του Ὀκτωβρίου. ( Μή
ἀπόλυτα διασταυρωμένες πηγές
ἀναφέρονται στήν παρουσία στή
σχολή περισσοτέρων στόν ἀριθμό
μετέπειτα Ἁγίων, πιθανόν ἐννέα)

α. Ὁ Ἅγιος καί Ἰσαπόστολος
κοσμᾶς ὁ αἰτωλός. Τὸ 1749
προσῆλθε καί ἐγγράφηκε ὡς μα-
θητής στή σχολή σέ μεγάλη ἡλικία
ἀπό ζῆλο νά παρακολουθήσει τά

μαθήματα τοῦ Βουλγάρεως. Ἐκεῖ
ἀφοῦ ἀπέκτησε πλοῦτο γνώσεων
φλεγόμενος ἀπό ἀγάπη συνέβαλε
στή συνέχεια τά μέγιστα στήν
ἀνάταση τοῦ Γένους μέ τίς πε-
ριοδεῖες του.

β. Ὁ Ἅγιος Ἀθανάσιος ὁ πά-
ριος. Ἤδη ἀπόφοιτος τῆς εὐαγ-
γελικῆς σχολῆς τῆς σμύρνης συ-
νέδεσε σέ διαφορετικές φάσεις
τό ὄνομά του ὡς μαθητής διδά-
σκαλος καί ἀργότερα σχολάρχης
τῆς Ἀθωνιάδας.

γ. Ὁ Ἅγιος Μακάριος νο-
ταρᾶς. Γόνος λαμπρᾶς οἰκογενείας
τῆς κωνσταντινούπολης.
προσῆλθε στήν Ἀθωνιάδα μετά
τήν παραίτησή του ἀπό τόν ἐπι-
σκοπικό θρόνο τῆς κορίνθου ἀνα-
λαμβάνοντας τήν πνευματική κα-
θοδήγηση τοῦ σχολάρχη καί τῶν
μαθητῶν. Ἐπί τῶν ἡμερῶν τῆς
παρουσίας του στήν Ἀθωνιάδα,
ἡ σχολή ἀναδεικνύεται σέ πραγ-
ματικό στάδιο πνευματικῶν ἀγώ-
νων.

δ. Ὁ Ἅγιος Ἀθανάσιος ὁ κου-
λακιώτης. Φοίτησε σέ δύο διαφο-
ρετικές περιόδους στή σχολή πα-
ρακολουθώντας τούς διδασκάλους
παναγιώτη παλαμά καί Ἀθανάσιο
πάριο. Μαρτύρησε μέ ἀπαγχονι-
σμό στή Θεσσαλονίκη τό 1774.     

ε. Ὁ Ἅγιος νικόδημος ὁ Ἁγιο-
ρείτης. διορίστηκε ἀπό τήν Ἱερά
σύναξη Ἔφορος τῆς Ἀθωνιάδας
ἐπιλύοντας πλῆθος διοικητικῶν
προβλημάτων καί συμβάλλοντας
κυρίως στόν πνευματικό τομέα.
Ἡ προσφορά του ἦταν πολυτι-
μότατη. 

3. Η  αΘωνιασ εκκΛΗ-
σιασΤικΗ ακαδΗΜια σΗΜε-
Ρα.

σήμερα ἡ σχολή συνεχίζει τή
λειτουργία της στόν ξενώνα τῆς
σκήτης τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου στίς
καρυές τοῦ Ἁ. Ὄρους. Λειτουργεῖ
ὡς Ἐκκλησιαστικό Γυμνάσιο καί
ὡς Γενικό Ἐκκλησιαστικό Λύκειο

ἐνῶ ὁ τίτλος τῆς Ἀκαδημίας τελεῖ
ὑπό ἀναστολή.  

Τό ἀπολυτήριο τοῦ Λυκείου
εἶναι ἰσότιμο μέ τῶν ἄλλων λυκείων
Μέσης ἐκπαίδευσης. Οἱ Μαθητές
παρακολουθοῦν μαθήματα Βυ-
ζαντινῆς Μουσικῆς καί κατόπιν
ἀποφάσεως τοῦ συλλόγου διδα-
σκόντων καί  τοῦ καθηγητῆ τῆς
Μουσικῆς λαμβάνουν πτυχίο βυ-
ζαντινῆς μουσικῆς ἰσότιμο ὠδείου. 

Ἐπίσης  παρακολουθοῦν
προαιρετικά μαθήματα Ἁγιογρα-
φίας καί μετά ἀπό ἐπιτυχῆ συμ-
μετοχή στίς ἐξετάσεις λαμβάνουν
τίτλο σπουδῶν Ἁγιογράφου γιά
ἐπαγγελματική χρήση.

στό χῶρο τοῦ σχολείου στε-
γάζεται οἰκοτροφεῖο στό ὁποῖο οἱ
μαθητές διαμένουν καί σιτίζονται.
στά νεότερα χρόνια τῆς λειτουρ-
γίας της ἡ σχολή ἔχει νά ἐπιδείξει
πλῆθος διακεκριμένων ἀποφοίτων
σέ ὅλους τοὺς χώρους μεταξύ τῶν
ὁποίων καθηγητές α.ε.Ἰ ἀλλά καί
πλῆθος  Μητροπολιτῶν, ἱερέων
καί μοναχῶν.

Οἱ μαθητές ζοῦν στή σχολή
κατά κοινοβιακό τρόπο συμμετέ-
χοντας ἐνεργά στίς Ἱερές Ἀκο-
λουθίες τῆς σχολῆς. Ἐπισκέπτον-
ται τακτικά τίς Ἱερές Μονές τοῦ
Ἁγίου Ὄρους ἀποκτώντας πολύ-
τιμα βιώματα τῆς Ἁγιορείτικης
παράδοσης. 

Ἀπόφοιτοι καί διδάξαντες
πραγματοποιοῦν συχνά συναντή-
σεις ἀλλά καί ἐπισκέψεις στήν
τροφό σχολή μέσω τοῦ «συλλόγου
διδαξάντων καί φοιτησάντων στήν
Ἀθωνιάδα σχολή» .

κΟὐΛιαΤσΗσ ΧΡΗσΤΟσ ,
ΦιΛΟΛΟΓΟσ
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ΤΟ νέο βιβλίο τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ-
δημοσιολόγου κ. Ἀναστασίου Ζ. Μπέλ-
λου, τό 9ον στή σειρά του ἐκδοθέν,
ἀποπνέει καί γενναιοφροσύνη, μεγίστη
δέ τιμή σ’ ὅλους μας, διότι προλογίζεται
ἀπό τόν Σεβασμιώτατο κ. ΠΑΥΛΟ,
Μητροπολίτη Σερβίων καί Κοζάνης,
ὁ ὁποῖος χαράσσοντας τά πρέποντα,
δείχνει, πώς τό ὡς ἄνω βιβλίο εἶναι
σπουδαῖο, διότι δίδει πολλά ἱστορικά,
θρησκευτικά καί τοπικά στοιχεῖα, προ-
βάλλοντας τόπο καί ἐθιμογραφία καί
αὐτό τό ἐπιτελούμενο καί συντελούμενο
ἔργο τῆς τοπικῆς ἐκκλησίας.

ΣΤΟ βιβλίο τοῦτο ἱστορεῖται τό
πότε καί τό πώς τοῦ μητροπολιτικοῦ
καθίσματος τοῦ Τιμίου Προδρόμου
στό προσφυγοχώρι Σκαφίδι - Κιουτσούκ
Ματλή - τώρα Δημ. Διαμέρισμα Νέας
Νικοπόλεως (προάστειο τῆς Κοζάνης).
Πῶς τό ‘Περδικόνερο’ μίας τοποθεσίας,
πού μοιάζει μέ ἐκείνη τοῦ «Ἁη-Γιάννη»
στήν ἐπαρχία- Μητρόπολη Κολωνίας
καί Νικοπόλεως, τῆς Ἀνατολῆς, ἀπ’
τήν ὁποία προέρχονται οἱ περισσότεροι
Νικοπολίτες καί κληρονόμησαν τό
θαυματουργό ἁγίασμα ‘Ἁη-Γιάννη’ κα-
τέστη πανηγύρι - ἐκδηλώσεις «χαρ-
μολύπης» τῆς 29ης Αὐγούστου, πού
παρουσιάστηκαν στό τέλος τῆς
10ετίας 1930.

ΚΑΙ καθώς τό προσκύνημα - Ἁγία-
σμα τ’ Ἁγιαννιού προετοιμάζονταν
γιά Μοναστήρι, ἐπελέγη καί κατέστη
Μητροπολιτικό ΚΑΘΙΣΜΑ, μοναχική
σκήτη, Ἡσυχαστήριο τοῦ Μητροπο-
λίτου καί προσκυνητάρι πιστῶν, μέ
«καθισματάρη» τό Μητροπολίτη κ.
ΠΑΥΛΟ, γιά τό ὁποῖο (κάθισμα) ὁ

χαρακτηρισθεὶς Μοναστηριολόγος συγ-
γραφεύς κ. Μπέλλος δίδει ὑλικό,
εἰκόνες, περιγραφές, βιώματα, μαρτυρίες
καί προβάλλει τό ΑΓΙΑΣΜΑ ἀραδιά-
ζοντας σειρά ἰάσεων καί ἰαθέντων.

Ὁ Μητροπολίτης Σερβίων καί Κο-
ζάνης κ. Παῦλος, ἱδρυτής καί κτίτωρ
τοῦ καθίσματος, στόν πρόλογό του
ἀναφέρεται στούς λόγους τῆς δημι-
ουργίας τοῦ καθίσματος, πού σχετί-
ζονται μέ τίς ἐργασίες ἀποκαταστάσεως
τοῦ Ἐπισκοπείου, τῶν Γραφείων καί
τῆς κατοικίας του, τό ὁποῖο θά ἀλλάξει
χρήση καί σκοπό. Γεμάτος χαρά προ-
σεύχεται γιά ἐπιτυχία στό ἔργο του -
ποιμαντική ἀποστολή καί ἀπόδοση
τῆς συνεργασίας-συμπροσευχῆς μέ τό
χριστεπώνυμο πλήρωμά του.

ΕΤΣΙ ἡ θρησκευομένη Κοζάνη ἀπο-
κτάει νέο τύπο ‘προσευχηταρίου’, τό
ΚΑΘΙΣΜΑ, κατά τίς ἐργασίες τοῦ
ὁποίου καί στήν περίπτωση τοῦ βιβλίου
ἀναφάνηκαν λανθάνουσες δυνάμεις,
πού προσφέρουν στέγη ἁρμόζουσα
καί θεάρεστη ἅμα δέ ἐπιθυμητή στόν
ἀγωνιζόμενο ἑλληνοχριστιανικό κόσμο

μας, ὁ ὁποῖος  ἐξετάζει τήν πορεία
του μέ τήν ἐμφάνιση – διασφάλιση
καί εὐπρέπεια τοῦ οἴκου τοῦ θεοῦ,
κάτι πού καί ὁ συγγραφέας μέ ρητά
ἐκκλησιαστικά ἀποφθέγματα δίνει,
ὅταν χαράσσει τό “οἶκος μου οἶκος
προσευχῆς ἐστί” (Λουκᾶ ιθ-46).

ΤΟ ὅλο κείμενο, βιβλιογραφικά,
σημειώσεις καί συμπληρώσεις ἐνι-
σχύεται ἀπό 40 εἰκόνες κτιρίων,
ἐκδηλώσεων, τοιχογραφίες καί μέρη
τοῦ ἐξωκκλησίου τοῦ Τιμίου Προδρόμου,
Ναοῦ τώρα λειτουργικοῦ καί καθολικοῦ,
μέ χάρτες περιοχῆς καί τοπικό σκαρί-
φημα τοῦ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ καί τοῦ πε-
ριβάλλοντος χώρου, πού πάλι στηρί-
ζονται σέ ἐπιλεκτική βιβλιογραφία καί
τεκμηριώνονται σέ ἀποκρυσταλλωμένες
μαρτυρίες - βιώματα, σειρά ὕμνων-
λειτουργικῶν καί ἐθιμογραφικῶν γιά
τό ΧΑΡΜΟΛΥΠΗΣ Πανηγύρι, πού
προσελκύει πολλούς προσκυνητές.

Ἡ ὅλη δομή, μέ τόν ἀπαραίτητο
διαχωρισμό μελῶν, τιμάει τούς κο-
πιάσαντας, μεταξύ τῶν ὁποίων ἔχει
τό μερίδιό του ὁ ἐπιμελητής Ζήσης
Ἄν. Μπέλλος, δόκιμος συγγραφεύς,
ἀλλά κυρίως τόν ἐκδότη καί προλογί-
ζοντα Μητροπολίτη δηλώνοντα πώς:
“χαρίζει τόν τόμο καί τόν καταθέτει
πρός Ἱστορίαν καί διδαχήν” ὡς νέο
λιθαράκι στή γενική προσπάθεια προ-
σφορᾶς στό σύνολον τῆς λαχούσης
Σ’ αὐτόν ἐπαρχίας του, πρός δόξα
θεοῦ πάντοτε καί μέ ἀγαστή συνεργασία
μέ τό πλήρωμα, στό ὁποῖο συγκατα-
λέγεται κάθε βιβλιόφιλος καί σοβαρός
ἐκτιμητής παντός ἐκκλησιαστικοῦ
ἔργου, ὡς εἶναι καί ὁ παρών τόμος.
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Ἀναστασίου Ζ. Μπέλλου

“ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΚΑΘΙΣΜΑ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 

καί ΒΑΠΤΙΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ”

-Εἰς τήν Ν. Νικόπολιν Ι.Μ. Σερβίων-Κοζάνης-
(ἐγχρώμως εἰκονογραφ. -ἔκδ. Ι. Μητροπόλεως- Κοζάνη 2009 σέλ. 112)
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Δωρεὲς πρὸς τὸ Τιάλειον Ἐκκλησια-
στικὸν Γηροκομεῖον Κοζάνης «Ἅγιος Παν-
τελεήμων», εἴτε χρηματικές, εἴτε σὲ εἴδη
καὶ γεύματα, προσέφεραν εὐγενῶς:

Δ.Ε.Η Α.Ε./ΛΚΔΜ ◆ Γκατζιούφας Γεώργιος
300 εὐρώ εἰς μνήμη Βαϊας Γκατζιούφα. ◆

Στεργίου Πασχάλης 300 εὐρώ εἰς μνήμη συ-
ζύγου τοῦ Μουρουζίδου Σοφίας.◆Ἀλεξάνδρα
Διάφα 250 εὐρώ κάτοικος Θέσ/νίκης εἰς μνήμη
τῆς θείας τῆς Ἄννας Τσιουπανάρη. ◆Κοντός
Γεώργιος 200 εὐρώ γιά παράσταση Σεβα-
σμιωτάτου Μητροπολίτου κ.Παύλου στό γάμο
τοῦ γιοῦ του. ◆ Σιμελίδης Γεώργιος 200 εὐρώ
γιά παράσταση Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
κ.Παύλου στό γάμο τῆς κόρης του. ◆ Ἡ σύ-
ζυγος Καίτη καί ἡ κόρη Βίκυ Γιαννούλη προ-
σέφεραν 200 εὐρώ γιά γεῦμα τήν Κυρακή
12/7/09 γιά τό τριήμερο ἀπό τοῦ θανάτου
τοῦ συζύγου καί πατέρα Ἰωάννου Γιαννούλη
(Μπαμπούρα). ◆ Ἱερός Ναός Ἁγίου Νικολάου
Λευκόβρυσης 200 εὐρώ καί δωρεά 25 λίτρα
λάδι. ◆ Ζιάρας Δημήτριος 200 εὐρώ. ◆ Τζῆμος
Ἰωάννης 150 εὐρώ. ◆Κορωνίδου Εὐδοξία 150
εὐρώ εἰς μνήμη τῶν γονέων της καί τοῦ υἱοῦ
της. ◆ Πρεσβυτέρα Αἰκατερίνη Χαρισίου 150
εὐρώ. ◆ Ἀρετή Λιάπη-Δίπλαρου 150 εὐρώ εἰς
μνήμη προσφιλῶν προσώπων. ◆ Σύλλογος Κα-
θηγητῶν 4ου Γυμνασίου Κοζάνης 110 εὐρώ
εἰς μνήμη Ἀνδρέα Βλάχου συζύγου Σμυρλῆ
Ἰωάννας. ◆ Πάλλας Ἰωάννης 100 εὐρώ εἰς
μνήμη θείας τοῦ Χιονίας Παπαναούμ.◆ Ἱερεύς
Ἠλίας Κοντός 100 εὐρώ εἰς μνήμη Γεωργίου
Σιώζου.◆Μαρία Σιώζιου-Καραφύλλη 100 εὐρώ
εἰς μνήμη συζύγου Γεωργίου.◆Ἐκκλησιαστικό
Συμβούλιο Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς
Κοζάνης 100 εὐρώ ἀπό παράσταση Σεβασμιω-
τάτου Μητροπολίτου κ.Παύλου στήν Ἱερά
Πανήγυρη.◆Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο Ἱεροῦ
Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς Ἁγίας Παρασκευῆς
75 εὐρώ ἀπό παράσταση Σεβασμιωτάτου Μη-
τροπολίτου κ.Παύλου στήν Ἱερά Πανήγυρη.
◆ Πατιά Μαρία 50 εὐρώ εἰς μνήμη συζύγου
Δημητρίου καί συγγενικῶν προσώπων. ◆ Κυ-
ρίες Ντίνα-Γεωργία Ματιάκη 50 εὐρώ εἰς
μνήμη προσφιλῶν προσώπων. ◆ Κός Χαδιός
Δημήτριος καί κά Ἀναστασίου Κατερίνα 50
εὐρώ. ◆ Καρακώτιας Λάζαρος 40 εὐρώ. ◆

Ε.Κόττα-Ἀθανασιάδου 20 εὐρώ, Γρ.Καλογε-
ρόπουλος 20 εὐρώ, Β.Ταμπακάκη 20 εὐρώ,
Λ.Εὐαγγελάτου-Δάλλα 20 εὐρώ, Φ.Κολαϊτης
100 εὐρώ, Α.Τσαρπαλιᾶς 20 εὐρώ, Ι.Στρατής
20 εὐρώ, Χ.Ε.Ἀθανασιάδης 20 εὐρώ, Ε.Γρί-
σπος 20 εὐρώ, Σ.Γιωτόπουλος 20 εὐρώ, Μ.Δρα-
κόπουλος 20 εὐρώ, Μ.Μητρούλη 20 εὐρώ
καί Σ.Νοτάρης 20 εὐρώ κάτοικοι Ἀθηνῶν εἰς
μνήμη Ἀχιλλέως Β. Δουγαλή.◆Σταμάτη Μαρία
προσφορά γεύματος στούς γέροντες στίς
15/8/09 εἰς μνήμη τοῦ πατρός τῆς Χαράλαμ-
που. ◆ Σοφία Ἐλευθεριάδου προσφορά γεύ-
ματος εἰς μνήμη συζύγου Γεωργίου Μπιτούλη.
◆ Ἠλίας Ταρτάρας προσφορά γεύματος γιά
40ήμερο μνημόσυνο τῆς μητέρας τοῦ Βασι-
λικῆς.◆ Ἰορδάνης Τσιακμάκης προσφορά γεύ-
ματος εἰς μνήμη τοῦ γιοῦ τοῦ Στεφάνου. ◆
Καγκελάρης Ἀθανάσιος καί Μπιμπίρη Βασιλική
προσφορά γεύματος γιά τόν γάμο τους. ◆
Ἀνώνυμη προσφορά γεύματος στίς 18/8/09
εἰς μνήμη μητέρας Μαριγῶς. ◆ Ἱερός Ναός
Ἁγίων Ἀναργύρων Κοζάνης 112 λίτρα λάδι. ◆
Ἱερός Ναός Ἁγίων Κων/νου καί Ἑλένης Κο-
ζάνης 40 λίτρα λάδι. ◆ Πουτογλίδης Ἠλίας
ἀπό Ἀκρινή 110 κιλά βερύκοκα. ◆Δῆμος Βελ-
βενδού προσφορά 5 τελάρα ροδάκινα. ◆ Σο-
τολίδης προσφορά φρούτων καί λαχανικῶν.
◆ Ἰχθυοπωλεῖο ‘Τό Λαυράκι’ προσφορά ψαριῶν.
◆ Ἀρτοποιεῖο Ἀφοί Λεωνιδάκη προσφορά
ἄρτων. ◆ Οἰκογένεια Στεφανίδη Βασιλείου
καί Κυριάκου προσφορά σέ ροῦχα καί εἰδῶν
οἰκιακῆς χρήσης εἰς μνήμη Μαρίας Στεφανί-
δου.◆Πενογλίδου Κυριακή προσφορά ρούχων
καί κρουασάν εἰς μνήμη Σαραντοπούλου Κυ-
ριακῆς.

Δωρεὲς πρὸς τὴν  Ἱερὰ Μητρόπολη:
◆ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σερβίων

καὶ Κοζάνης κ. Παῦλος 2500 €.
◆ Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Λιβαδεροῦ  250 €
◆ Ἱ. Ν. Πέτρου καὶ Παύλου Κοίλων 125 €
◆ Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Κοζάνης   1250 €
◆ Ἱ. Ν. Ἁγ. Κων/νου καὶ Ἑλένης   1250 €
◆ Ἱ. Ν. Ἁγίας Κυριακῆς Σερβίων  250 €
◆ Ἱ. Ν. Ἁγίου Νικάνορος Κοζάνης 1000 €
◆ Ἰωάννης Καραδαλῆς 50 €
◆ π. Κυριακός Παπάζογλου 300 €

ΑΠΟ  ΤΟ  ΥΣΤΕΡΗΜΑ
ΚΑΙ  ΤΟ  ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ
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Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σερβίων
καί Κοζάνης κ. Παῦλος, κατά τό δίμηνο
Ἰουλίου – Αὐγούστου 2009, χοροστάτησε,
λειτούργησε ἤ κήρυξε στούς Ἱ. Ναούς:
❖ Ἁγ. Ἀναργύρων Κοζάνης (1/7), Ἁγ. Ἰωάν-

νου Θεολόγου Καρυδίτσας (4/7), Κοιμ.
Θεοτόκου Βελβενδοῦ (5/7), Ἁγ. Κυριακῆς
Σερβίων (6-7/7), Παναγίας Βλαχερνῶν
Τετραλόφου (12/7), ἐξωκλ. Ἁγ. Μαρίνης
Λευκόβρυσης (16/7), Ἁγ. Κων/νου & Ἑλέ-
νης Ἀνθότοπου (19/7), ἐξωκλ. Προφ.
Ἠλιοῦ Κοζάνης (19/7), Προφ. Ἠλιοῦ Κοι-
λάδας (19/7), ἐξωκλ. Ἁγ. Ἄννης Κοζάνης
(24/7), Ἁγ. Παρασκευῆς Κοζάνης (25/7),
ἐξωκλ. Ἁγ. Παρασκευῆς Πλατανορεύ-
ματος (26/7), Ὑψώσ. Τιμ. Σταυροῦ Λε-
βέντη (1/8), Ἁγ. Παντελεήμονος Ποντο-
κώμης (2/8), ἐξωκλ. Μεταμορφ. Σωτῆρος
Κοζάνης (5/8), Μεταμορφ. Σωτῆρος
Οἰνόης (5/8), Ἁγ. Νικάνορος Κοζάνης (6-
7/8), Ἁγ. Παντελεήμονος Καλαμιᾶς (9/8),
Γεν. Θεοτόκου Ἱ. Μ. Ζιδανίου (11/8),
Κοιμ. Θεοτόκου Βατεροῦ (14/8), Κοιμ.
Θεοτόκου Βελβενδοῦ (15/8), ἐξωκλ. «Πα-
ναγίας» Κοζάνης (15/8), Ἁγ. Γεωργίου
Λυγερῆς (16/8), Κοιμ. Θεοτόκου Ἁγ. Κυ-
ριακῆς (Σκούλιαρης) Βελβενδοῦ (22/8),
Παναγίας Φανερωμένης Κοζάνης (22,
23/8), Κοσμᾶ Αἰτωλοῦ Ἀκρινῆς (23/8),
Κοσμᾶ Αἰτωλοῦ Ἄνω Κώμης (24/8),
ἐξωκλ. Τιμ. Προδρόμου Ν. Νικοπόλεως
(28, 29/8), Κοιμ. Θεοτόκου Καταφυγίου
(30/8).

❖ Τέλεσε, δέ, τόν Παρακλητικό Κανόνα
τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου στούς Ἱ. Να-
ούς: Γεν. Θεοτόκου Ἱ. Μ. Ζιδανίου (2/8),
Κοιμ. Θεοτόκου Ἀνατολῆς (3/8), Ἁγ. Πα-
ρασκευῆς Πολυφύτου (4/8), Κοιμ. Θεο-
τόκου Ἄνω Δρεπάνου (10/8), Κοιμ. Θεο-
τόκου Ἁγ. Κυριακῆς (Σκούλιαρης) Βελ-
βενδοῦ (13/8).

Ἐπίσης ὁ Σεβασμιώτατος:
❖ προεξῆρχε τῆς ὑποδοχῆς τοῦ ἱ. λειψάνου

τοῦ Ἁγ. Διονυσίου τοῦ ἐν Ὁλύμπῳ στόν
ὁμώνυμο ἐνοριακό Ἱ. Ναό τοῦ Βελβενδοῦ
(31/7),

❖ τἐλεσε τόν ἁγιασμό τῶν ἐγκαινίων τοῦ
νέου κλειστοῦ γυμναστηρίου Κοζάνης
(17/8),

❖ εὐλόγησε τούς γάμους τῶν: α) Ἀθανα-
σίου Ν. Παπανικολάου & Ἀλεξάνδρας Γ.
Πασχαλίδου (Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἰωάννου Θεολόγου
Καρυδίτσας, 5/7), β) Διογένη Γ. Κοντοῦ
& Μαλαματῆς Γ. Συμελίδου (Ἱ. Ν. Ἁγ.
Γεωργίου Πρωτοχωρίου, 23/8),

❖ τέλεσε τή βάπτιση τῆς κόρης τῶν
Κων/νου Κικκῆ & Περιστέρας Τσιούρα
(Ἱ.Ν. Ἁγ. Νικολάου Κοζάνης, 12/7).

Παραστάσεις - Ἐθιμοτυπία:

Ὁ Σεβασμιώτατος κ. Παῦλος:
❖ παρακάθησε σέ δεῖπνο πού προσέφεραν

πρό τιμή του οἱ Κυρίες – Μέλη τοῦ Γεν.
Φιλοπτώχου Ταμείου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως
(2/7),

❖ ἐπισκέφθηκε γιά ὑπηρεσιακά θέματα τόν
Ὑπουργό Πολιτισμοῦ κ. Ἀντ. Σαμαρᾶ
(8/7),

❖ συμμετεῖχε στίς πανηγυρικές - λατρευ-
τικές ἐκδηλώσεις γιά τά ὀνομαστήρια
τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Κασανδρείας
κ. Νικοδήμου (Πολύγυρος, 13//7) καί
Ἱερισσοῦ κ. Νικοδήμου (Ἀρναία, 14/7),

❖ συμμετεῖχε στίς πανηγυρικές – λατρευ-
τικές ἐκδηλώσεις τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ. Μαρίνας
Σαραντάπορου Ἐλασσώνας (17/7),

❖ συμμετεῖχε στίς πανηγυρικές – λατρευ-
τικές ἐκδηλώσεις κατά τά ἐγκαίνια τοῦ
Ἱ. Ν. Ἁγ. Παντελεήμονος Βλάστης (25/7),

❖ συμμετεῖχε στήν πανήγυρη τῆς Ἱ. Μονῆς
τῆς Ἁγ. Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου στό
Ἡράκλειο Κρήτης (27, 28/7),

❖ ἐπιθεώρησε τίς ἐργασίες στήν Ἱ. Μονή
Ἅγ. Ἰωάννη Βαζελῶνος (13/8), 

❖ ἐπισκέφθηκε τόν Σεβ. Μητροπολίτη Περ-
γάμου κ. Ἰωάννη (Ζηζιούλα) στό Καταφύγι
Βελβενδοῦ (20/8).
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