
«…ἡμεῖς δὲ τῇ προσευχῇ καὶ τῇ διακονίᾳ τοῦ λόγου προσκαρτερήσωμεν» (Πράξ στ΄ 4).
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ἀγάπη πρὸς τὸν ἀδελφὸ καλ-
λιεργεῖ τὴν ἀγάπη πρὸς τὸν Θεὸ.

Ἕνα εἶναι τὸ ζητούμενο στὴ ζωή
μας, ἡ ἀγάπη, ἡ λατρεία στὸν Χριστὸ
καὶ ἡ ἀγάπη στοὺς συνανθρώπους
μας. Νὰ εἴμαστε ὅλοι ἕνα μὲ κεφαλὴ
τὸν Χριστό. Ἔτσι μόνο θ’ ἀποκτήσομε
τὴν χάρι, τὸν οὐρανό, τὴν αἰώνια
ζωή.

Ἡ ἀγάπη πρὸς τὸν ἀδελφὸ καλ-
λιεργεῖ τὴν ἀγάπη πρὸς τὸν Θεό.
Εἴμαστε εὐτυχισμένοι, ὅταν ἀγαπήσομε
ὅλους τοὺς ἀνθρώπους μυστικά. Θὰ
νιώθομε τότε ὅτι ὅλοι μᾶς ἀγαποῦν.
Κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ φθάσει στὸν
Θεό, ἂν δὲν περάσει ἀπ’ τοὺς ἀνθρώ-
πους. Γιατί, «ὁ μὴ ἀγαπῶν τὸν
ἀδελφὸν αὐτοῦ, ὅν ἑώρακε, τὸν Θεόν,
ὃν οὐχ ἑώρακε, πῶς δύναται ἀγαπᾶν;».
Ν’ ἀγαπᾶμε, νὰ θυσιαζόμαστε γιὰ
ὅλους ἀνιδιοτελῶς, χωρὶς νὰ ζητᾶμε
ἀνταπόδοση. Τότε ἰσορροπεῖ ὁ ἄνθρω-
πος. Μιὰ ἀγάπη ποὺ ζητάει ἀνταπό-
δοση εἶναι ἰδιοτελής. Δὲν εἶναι γνήσια,

καθαρή, ἀκραιφνής.
Νὰ τοὺς ἀγαπᾶτε καὶ νὰ τοὺς

συμπονᾶτε ὅλους. «Καὶ εἴτε πάσχει
ἓν μέλος, συμπάσχει πάντα τὰ μέλη·
ὑμεῖς δέ ἐστε μέλη Χριστοῦ καὶ μέλη
ἐκ μέρους». Αὐτὸ εἶναι Ἐκκλησία·
ἐγώ, ἐσύ, αὐτός, ὁ ἄλλος νὰ αἰσθανό-
μαστε ὅτι εἴμαστε μέλη Χριστοῦ, ὅτι
εἴμαστε ἕνα. Ἡ φιλαυτία εἶναι ἐγωισμός.
Νὰ μὴ ζητᾶμε, «ἐγὼ νὰ σταθῶ, ἐγὼ
νὰ πάω στὸν Παράδεισο», ἀλλὰ νὰ
νιώθομε γιὰ ὅλους αὐτὴ τὴν ἀγάπη.
Καταλάβατε; Αὐτὸ εἶναι ταπείνωση.

Ἔτσι, ἂν ζοῦμε ἑνωμένοι, θὰ εἴμαστε
μακάριοι, θὰ ζοῦμε στὸν Παράδεισο.
Ὁ κάθε διπλανός μας, ὁ κάθε πλησίον
μας εἶναι «σὰρξ ἐκ τῆς σαρκός μας».
Μπορῶ ν’ ἀδιαφορήσω γι’ αὐτόν,
μπορῶ νὰ τὸν πικράνω, μπορῶ νὰ
τὸν μισήσω; Αὐτὸ εἶναι τὸ μεγαλύτερο
μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας μας. Νὰ γί-
νομε ὅλοι ἕνα ἐν Θεῷ. Ἂν αὐτὸ κάνομε,
γινόμαστε δικοί Του. Τίποτα καλύτερο
δὲν ὑπάρχει ἀπ’ αὐτὴ τὴν ἑνότητα.

Γέροντος Πορφυρίου
Καυσοκαλυβίτου

Π
ολλὲς φορὲς, σὲ στιγμὲς
αὐτοκριτικῆς καὶ αὐτογνω-

σίας, - καὶ χρονικὰ κοντὰ σὲ
γιορτές, ἀφοῦ πρέπει νὰ κάνουμε
τὴν καθιερωμένη «φιλανθρω-
πία» μας - ψάχνουμε μέσα μας
τρόπους νὰ πλησιάσουμε τὸν
φτωχό, τὸν ξένο, τὸ ὀρφανό,
τὸν γέρο, νὰ τοὺς δείξουμε λίγη
ἀγάπη καὶ λίγη ζεστασιά… Καὶ
καταφέρνουμε πράγματι νὰ ζω-
γραφίσουμε τὸ χαμόγελο στὸ
πρόσωπό τους γιὰ λίγο… Δὲν
καταφέρνουμε ὅμως νὰ στε-
ρεώσουμε μέσα τους τὴν ἐλπί-
δα, ποὺ γεννάει ἡ βαθιὰ πίστη
καὶ ἡ ἀνυπόκριτη ἀγάπη, ἡ
βεβαιότητα τῆς παρουσίας
τοῦ Χριστοῦ. Εἶναι γιατὶ δὲν
καταφέρνουμε νὰ κρατήσου-
με πρῶτα μέσα μας ζωντανὴ
τὴν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ. Δια-
φορετικὰ θὰ πράτταμε ἐκεῖνο
ποὺ ἔκανε πάντα ὁ Ἀπόστο-
λος Παῦλος: «ἐγενόμην τοῖς
Ἰουδαίοις ὡς Ἰουδαῖος, ἵνα
Ἰουδαίους κερδήσω· τοῖς ὑπὸ
νόμον ὡς ὑπὸ νόμον, ἵνα τοὺς
ὑπὸ νόμον κερδήσω· τοῖς ἀνό-
μοις ὡς ἄνομος…ἵνα κερδήσω
ἀνόμους· ἐγενόμην τοῖς ἀσθε-
νέσιν ὡς ἀσθενής, ἵνα τοὺς
ἀσθενεῖς κερδήσω· τοῖς πᾶσι γέ-
γονα τὰ πάντα…» (Α´ Κορ. 9,
20-23). Γιὰ τοὺς πάντες ἔγινα
τὰ πάντα!

Ἀπὸ τὸ «Βίος καὶ Λόγοι», ἔκδ. Ἱερὰ Μονὴ Χρυσοπηγῆς, Χανιὰ-Κρήτης 2004.

«Ἀγάπη πρός τόν πλησίον»

Ἔρανος  Ἀγάπης,  13  καὶ  16  Δεκεμβρίου



Αὐτὸ εἶναι ἡ Ἐκκλησία. Αὐτὸ εἶναι ἡ
Ὀρθοδοξία. Αὐτὸ εἶναι ὁ Παράδεισος.
Ἂς διαβάσομε ἀπ’ τὸν Εὐαγγελιστὴ
Ἰωάννη τὴν Ἀρχιερατικὴ Προσευχή.
Προσέξτε τοὺς στίχους: «ἵνα ὦσιν ἕν,
καθὼς ἡμεῖς... ἵνα πάντες ἕν ὦσι,
καθὼς σύ, Πάτερ, ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν
σοί... ἵνα ὦσιν ἕν, καθὼς ἡμεῖς ἕν
ἐσμέν... ἵνα ὦσι τετελειωμένοι εἰς ἕν...
ἵνᾳ ὅπου εἰμὶ ἐγὼ κἀκεῖνοι ὦσι μετ’
ἐμοῦ».

Βλέπετε; Τὸ λέει καὶ τὸ ξαναλέει.
Τονίζει τὴν ἑνότητα. Νὰ εἴμαστε ὅλοι
ἕνα, ἕνα μὲ κεφαλὴ τὸν Χριστό! Ὅπως
ἕνα εἶναι ὁ Χριστὸς μὲ τὸν Πατέρα.
Ἐδῶ κρύβεται τὸ μεγαλύτερο βάθος
τοῦ μυστηρίου τῆς Ἐκκλησίας μας.
Καμία θρησκεία δὲν λέγει κάτι τέτοιο.
Κανεὶς δὲν ζητάει αὐτὴ τὴ λεπτότητα
ποὺ ζητάει ὁ Χριστός, νὰ γίνομε ὅλοι
ἕνα σὺν Χριστῷ. Ἐκεῖ βρίσκεται τὸ

πλήρωμα. Σ’ αὐτὴ τὴν ἑνότητα, σ’
αὐτὴ τὴν ἀγάπη, τὴν ἐν Χριστῷ.
Καμία διάσπαση ἐκεῖ δὲν χωράει,
κανεὶς φόβος. Οὔτε θάνατος, οὔτε
διάβολος, οὔτε κόλαση. Μόνο ἀγάπη,
χαρά, εἰρήνη, λατρεία Θεοῦ. Μπορεῖς
νὰ φθάσεις νὰ λέεις τότε μὲ τὸν Ἀπό-

στολο Παῦλο: «Ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ
δὲ ἐν ἔμοὶ Χριστός».

Μποροῦμε πολὺ εὔκολα νὰ φθά-
σομε σ’ αὐτὸ τὸ σημεῖο. Ἀγαθὴ προαί-
ρεση χρειάζεται κι ὁ Θεὸς εἶναι ἕτοιμος
νὰ ἔλθει μέσα μας. «Κρούει τὴν
θύραν» καὶ «καινὰ ποιεῖ πάντα»,
ὅπως λέγει στὴν Ἀποκάλυψη τοῦ
Ἰωάννου. Μεταβάλλεται ἡ σκέψη μας,
ἀπαλλάσσεται ἀπὸ τὴν κακία, γίνεται
πιὸ καλή, πιὸ ἁγία, πιὸ εὔστροφος.
Ἄν, ὅμως, δὲν ἀνοίξομε τοῦ κρούοντας
τὴν θύραν, ἂν δὲν ἔχομε ἐκεῖνα ποὺ
θέλει Αὐτός, ἂν δὲν εἴμαστε ἄξιοί Του,
τότε δὲν μπαίνει στὴν καρδιά μας.
Γιὰ νὰ γίνομε ὅμως ἄξιοί Του, πρέπει
ν’ ἀποθάνομε κατὰ τὸν παλαιὸ ἄνθρω-
πο, γιὰ νὰ μὴν ἀποθάνομε ποτὲ πλέον.
Τότε θὰ ζοῦμε ἐν Χριστῷ ἐνσωματω-
μένοι μὲ ὅλο τὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας.
Ἔτσι θὰ ἔλθει ἡ θεία χάρις. Καὶ ἅμα
θὰ ἔλθει ἡ χάρις, θὰ μᾶς τὰ δώσει
ὅλα.

Στὸ Ἅγιον Ὅρος εἶδα κάποτε κάτι
πού μοῦ ἄρεσε πολύ. Μέσα σὲ μία
βάρκα στὴ θάλασσα μοναχοὶ κρα-
τοῦσαν διάφορα ἱερὰ ἀντικείμενα. Κα-
ταγόταν ὁ καθένας ἀπὸ διαφορετικὸ
τόπο, ἐν τούτοις ἔλεγαν, «αὐτὸ εἶναι
δικό μας» καὶ ὄχι «δικό μου».

Ἂς σκορπίζομε σὲ ὅλους τὴν ἀγάπη
μας ἀνιδιοτελῶς

Ὑπεράνω ὅλων ἡ ἀγάπη. Ἐκεῖνο
ποὺ πρέπει νὰ μᾶς ἀπασχολεῖ, παιδιά
μου, εἶναι ἡ ἀγάπη γιὰ τὸν ἄλλο, ἡ
ψυχή του. Ὅ,τι κάνομε, προσευχή,
συμβουλή, ὑπόδειξη, νὰ τὸ κάνομε μὲ
ἀγάπη. Χωρὶς τὴν ἀγάπη ἡ προσευχὴ
δὲν ὠφελεῖ, ἡ συμβουλὴ πληγώνει, ἡ
ὑπόδειξη βλάπτει καὶ καταστρέφει τὸν
ἄλλον, ποὺ αἰσθάνεται ἂν τὸν ἀγαπᾶμε
ἢ δὲν τὸν ἀγαπᾶμε καὶ ἀντιδρᾶ ἀνα-
λόγως. Ἀγάπη, ἀγάπη, ἀγάπη! Ἡ
ἀγάπη στὸν ἀδελφὸ μᾶς προετοιμάζει
ν’ ἀγαπήσομε περισσότερο τὸν Χριστό.
Ὡραῖο δὲν εἶναι;

Ἂς σκορπίζομε σὲ ὅλους τὴν ἀγάπη
μας ἀνιδιοτελῶς, ἀδιαφορώντας γιὰ
τὴ στάση τους.   Ὁ πλησίον, ὅποιος
κι ἂν εἶναι, εἶναι «σὰρξ ἐκ τῆς σαρκός
μας», εἶναι ἀδελφός μας καὶ «μηδενὶ
μηδὲν ὀφείλομεν, εἰ μὴ τὸ ἀγαπᾶν
ἀλλήλους», σύμφωνα μὲ τὸν Ἀπό-
στολο Παῦλο. Δὲν μποροῦμε ποτὲ νὰ
κατηγορήσομε τοὺς ἄλλους, γιατί
«οὐδεὶς τὴν ἑαυτοῦ σάρκα ἐμίσησεν».

Ὅταν κάποιος ἔχει ἕνα πάθος, νὰ
προσπαθοῦμε νὰ τοῦ ρίχνομε ἀκτίνες
ἀγάπης κι εὐσπλαγχνίας, γιὰ νὰ θε-
ραπεύεται καὶ νὰ ἐλευθερώνεται. Μόνο
μὲ τὴν χάρι τοῦ Θεοῦ γίνονται αὐτά.
Νὰ σκέπτεσθε ὅτι αὐτὸς ὑποφέρει πε-
ρισσότερο ἀπὸ ἐσᾶς. Στὸ κοινόβιο,
ὅταν κάποιος φταίει, νὰ μὴν τοῦ
ποῦμε ὅτι φταίει. Νὰ στεκόμαστε μὲ
προσοχή, σεβασμὸ καὶ προσευχή. Ἐμεῖς
νὰ προσπαθοῦμε νὰ μὴν τὸ κάνομε
τὸ κακό. Ὅταν ὑπομένομε τὴν ἀντι-
λογία τοῦ ἀδελφοῦ, λογίζεται μαρτύριο.
Νὰ τὸ κάνομε μὲ χαρά. Ὁ χριστιανὸς
εἶναι εὐγενής. Νὰ προτιμᾶμε ν’ ἀδι-
κούμαστε. Ἅμα ἔλθει μέσα μας τὸ
καλό, ἡ ἀγάπη, ξεχνᾶμε τὸ κακὸ πού
μᾶς κάνανε. Ἐδῶ κρύβεται τὸ μυστικό.
Ὅταν τὸ κακὸ ἔρχεται ἀπὸ μακριά,
δὲν μπορεῖτε νὰ τὸ ἀποφύγετε. Ἡ με-
γάλη τέχνη εἶναι, ὅμως, νὰ τὸ περι-
φρονήσετε. Μὲ τὴν χάρι τοῦ Θεοῦ,
ἐνῶ θὰ τὸ βλέπετε, δὲν θὰ σᾶς ἐπηρε-
άζει, διότι θὰ εἶστε πλήρεις χάριτος.
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«Στὸν καθένα ποὺ σοῦ ζητάει
δῶσε, κι αὐτὸν ποὺ θέλει νὰ
δανειστεῖ ἀπὸ σένα, μὴν τὸν
ἀποφεύγεις. Ἅπλωσε τὸ χέρι
σου, ἄς μὴν εἶναι ἐπιφυλακτικό.
Δὲν γίναμε ἐξεταστὲς τῆς ζωῆς
τοῦ καθενός, γιατὶ ἔτσι δὲν θὰ
ἐλεήσουμε κανέναν. Γιατὶ ὅταν
προσεύχεσαι στὸ Θεὸ λές· νὰ
μὴ θυμηθεῖς τὶς ἁμαρτίες μου;
Ἑπομένως , ἔστω κι ἄν ἐκεῖνος
εἶναι ὑπερβολικὰ ἁμαρτωλός,
τὸ ἴδιο νὰ σκέφτεσαι καὶ γι᾽
αὐτὸν καὶ νὰ μὴ θυμᾶσαι τὶς
ἁμαρτίες του» (Ἅγ. Ἰωάννης
Χρυσόστομος).

Ὅπως κάθε χρόνο ἔτσι καὶ
φέτος θὰ πραγματοποιηθεῖ ὁ
Ἔρανος τῆς Ἀγάπης. «Ἔρανος
Ἐλεημοσύνης, καὶ λέγεται ἔτσι
γιὰ νὰ δίνουμε καὶ στοὺς ἀναξί-
ους· διότι αὐτὸς ποὺ εὐεργετεῖ
δὲν ἐλεεῖ αὐτὸν ποὺ ἔχει ἀνάγκη,
ἀλλ᾽ αὐτὸν ποὺ ἀστοχεῖ· ἐπειδὴ
αὐτὸς ποὺ πετυχαίνει εἶναι ἄξιος
γιὰ ἐπαίνους καὶ στεφάνια· ἐνῶ
ὅποιος ἀστοχεῖ, γιὰ ἔλεος καὶ
συγγνώμη...» (Migne 51, σελ.
288). ὅλοι μας ἔχουμε αὐτὴν
τὴν ἐντολὴ νὰ βοηθοῦμε, νὰ
ἀνακουφίζουμε καὶ νὰ διορθώ-
νουμε κάποιες ἄστοχες ἐνέργειες
τῆς ζωῆς μας.

Ὅλοι γνωρίζουμε τὶ πρέπει
νὰ κάνουμε. Ὅλοι πρέπει νὰ
βοηθήσουμε στὸ ἔργο τοῦ Γενι-
κοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου καὶ
τῶν Ἐνοριακῶν Φιλοπτώχων Τα-
μείων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Σερβίων καὶ Κοζάνης, τῶν ὁποίων
τὰ μέλη μὲ κόπο καὶ θυσία ὀργα-
νώνουν, προγραμματίζουν, ξε-
χύνονται στοὺς δρόμους καὶ χτυ-
ποῦν τὴν πόρτα μας περιμένον-
τας καὶ τὴ δική μας βοήθεια, τὴ
δική μας συνεισφορά. Σ᾽ αὐτοὺς
τοὺς ἀνθρώπους ἀξίζουν πολλὰ
συγχαρητήρια γιατὶ δὲν εἶναι

μιὰ ἁπλὴ ὑπόθεση. Γιατὶ ὅλοι
πρέπει νὰ γνωρίζουν ὅτι ὁρι-
σμένα πράγματα δὲν πληρώνον-
ται μὲ χρήματα, ἀλλὰ πληρώ-
νονται ἀπὸ τὸ Θεό μας, ὁ Ὁποῖος
ἐπιβλέπει καὶ κατὰ τὴν ἡμέρα
τῆς Δικαίας Κρίσεως θὰ ἀπο-
δώσει στὸν καθένα κατὰ τὰ ἔργα
του. Ἡ Ἐκκλησία ἐπιτελεῖ ἔργο
θεάρεστο, ἔργο ποὺ κάποιοι φο-
ρεῖς δὲν καταπιάστηκαν νὰ πρά-
ξουν. Ὁρισμένοι φυσικὰ δὲν θέ-
λουν νὰ καταλάβουν ὅτι τὸ ἔργο
τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἔργο Θεοῦ
καὶ ὄχι ἀνθρώπων. Τὸ Φιλαν-
θρωπικὸ ἔργο ποὺ γίνεται γιὰ
τὸν πάσχοντα καὶ ἐνδεῆ ἀδελφό
μας ἔχει μεγάλη σημασία γιὰ
ὅλα τὰ μέλη  τῆς Ἐκκλησίας
καὶ φυσικὰ λυπούμαστε ὅταν
κάποιοι ἐκτοξεύουν βέλη γιὰ τὸ
ἔργο τῆς Φιλανθρωπίας, ἀλλὰ
αὐτὰ εἶναι μόνο βέλη ἐντυπω-
σιασμοῦ. Ἁναλογίζονται ὅτι κάθε
φορὰ ποὺ ἐπικρίνουν τὸ Ἐκκλη-
σιαστικὸ Φιλανθρωπικὸ ἔργο,
αὐτὸ ἔχει ἀντίκρυσμα στοὺς ἴδι-
ους; Ποῦ θὰ πᾶνε οἱ ἄνθρωποι
γιὰ νὰ βροῦν κάποια συμπαρά-
σταση; Ὅλοι στὴν Ἐκκλησία
καταφεύγουν, ὅλοι ὅσοι ἔχουν
κάποιο πρόβλημα τὴν πόρτα
τῆς Ἐκκλησίας χτυποῦν γιατὶ
ὅλες τὶς ἄλλες πόρτες τὶς βρί-
σκουν κλειστὲς. Ὅλα τὰ μέλη
τῶν Φιλοπτώχων Ταμείων, ἱερεῖς,
κυρίες καὶ κύριοι, εἶναι ἐπὶ εἰκο-
σιτετραώρου βάσεως ἕτοιμοι να
βοηθήσουν τὸν πάσχοντα
ἀδελφὸ μ᾽ ὅποιον τρόπο χρει-
αστεῖ. Ἀπ᾽ ὅλους μας ἐπιτέλους
πρέπει νὰ ὑπάρχει καὶ λίγη διά-
κριση καὶ νὰ μὴν ἀντιμάχονται
τὸ φιλανθρωπικὸ ἔργο ποὺ στη-
ρίζεται σὲ χιλιάδες  χέρια ἐθε-
λοντῶν, διότι τὸ ἔργο τῆς
Ἐκκλησίας εἶναι ἔργο ὅλων τῶν
ἀνθρώπων.
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Ἔρανος Ἀγάπης
13 & 16 Δεκεμβρίου

«Ὁ ἐλεῶν πτωχὸν Θεῷ δανείζει». (Παρ. 19.7)

Μᾶς διηγήθηκαν οἱ πατέρες στὸ μονα-
στήρι τοῦ ἀββᾶ Θεοδοσίου στὸν Σκόπελο.

Ὑπῆρχε συνήθεια κατὰ τὴ μεγάλη καὶ
ἁγία Πέμπτη νὰ ἔρχονται ἐδῶ οἱ φτωχοὶ καὶ
τὰ ὀρφανὰ αὐτῆς τῆς χώρας καὶ νὰ παίρνουν
ἀπὸ μισὸ μόδιο σιτάρι, ἀπὸ πέντε πρόσφορα,
ἀπὸ πέντε φαλερά (χάλκινα νομίσματα),
ἀπὸ ἕνα ξεστίο (δοχεῖο) κρασί, καὶ ἀπὸ μισὸ
ξεστίο μέλι. Πρὶν τρία χρόνια ὅμως ὑπῆρξε
ἔλλειψη σιταριοῦ καὶ πουλιόταν τὸ σιτάρι
στὴ χώρα αὐτὴ δύο μόδιοι ἔναντι ἑνὸς χρυσοῦ
νομίσματος.

Ὅταν λοιπὸν ἔφτασε ὁ καιρὸς τῆς νη-
στείας, λένε μερικοὶ ἀπὸ τοὺς πατέρες στὸν
ἡγούμενό μας:

–Ἀββᾶ, φέτος νὰ μὴν δώσομε στοὺς
φτωχοὺς σύμφωνα μὲ τὴ συνήθειά μας, γιὰ
νὰ μὴ στερηθοῦν οἱ ἀδελφοὶ τοῦ μοναστηριοῦ
μας, ἐπειδὴ δὲν ὑπάρχει σιτάρι.

Κι ὁ Ἀββᾶς ἄρχισε νὰ λέει στοὺς ἀδελ-
φούς:

–Τέκνα μου, ἄς μὴ σταματήσουμε τὴν
εὐλογία τοῦ πατρός μας. Ξέρετε, ὅτι εἶναι
ἐντολὴ τοῦ γέροντα καὶ δὲν μᾶς συμφέρει.
Γιατὶ στὴν πραγματικότητα αὐτὸς μᾶς
φροντίζει.

Οἱ ἀδελφοὶ ὅμως ἐπέμεναν νὰ πιέζουν
τὸν ἀββᾶ, λέγοντας:

–Δὲν εἴμαστε ὑποχρεωμένοι νὰ δώσομε
καὶ δὲν δίνομε.

Τότε λυπημένος ὁ ἡγούμενος λέει:
–Πηγαίνετε καὶ κάμετε ὅ,τι θέλετε.
Δὲν δώσαμε λοιπὸν σύμφωνα μὲ τὴ συ-

νήθεια τὴν εὐλογία. Πῆγε ὁ δοχειάρης στὸ
κελάρι καὶ ἀνοίγοντας τὴν ἀποθήκη βλέπει
ὅτι τὸ σιτάρι ὅλο εἶχε βλαστήσει, καὶ ἔτσι
ἀναγκάστηκαν νὰ τὸ ρίξουν στὴ θάλασσα.
Τὀτε ὁ ἀββᾶς ἄρχισε νὰ τοὺς λέει:

–Αὐτὸς ποὺ παρακούει τὶς ἐντολὲς τοῦ
πατέρα του, αὐτὰ παθαίνει καὶ τρυγᾶ τοὺς
κόπους τῆς παρακοῆς. Μπορούσαμε νὰ δώ-
σουμε πεντακόσια μόδια καὶ θὰ εἴχαμε κάνει
καὶ τὴν ἐπιθυμία τοῦ  πατέρα μας Θεοδοσίου
μὲ τὴν ὑπακοή μας καὶ τοὺς φτωχοὺς ἀδελ-
φούς μας θὰ ἀνακουφίζαμε. Νά, χάθηκε σι-
τάρι πέντε χιλιάδες μόδια. Τὶ ὠφεληθήκαμε,
τέκνα μου; Πράγματι δύο κακὰ κάναμε·

ἕνα, ὅτι παραβήκαμε τὴν ἐντολὴ τοῦ
πατέρα μας· καὶ τὸ δεύτερο,
ὅτι δὲν εἴχαμε στηριγμένη τὴν
ἐλπίδα μας στὸ Θεό, ἀλλὰ στὸ
κελάρι μας.

AΠO TO ΛEIMΩNAPIO
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Το κείμενο ακολουθεί την προφορική δομή του λόγου, καθώς αποτελεί καταγραφή της σχετικής  εισήγησης ποὺ ἔγινε στήν πέμπτη
συνάντηση – σύναξη  γυναικῶν, ποὺ διοργάνωσε ἡ   Ἱερά Μητροπόλη Σερβίων καὶ Κοζάνης, στίς 21 Ἰανουαρίου 2009, στόν Ἱερό Ναό τῶν
Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Κοζάνης.

Ἡ βυζαντινή ζωγραφική

Μ
έσα λοιπόν σ’ αὐτή τή δίνη
τῶν… μεταμοντέρνων  καιρῶν
χρειάζεται νά δοῦμε μέ και-

νούργιο μάτι τή δική μας ζωγραφική
παράδοση. Ὅ,τι ὀνομάζουμε βυζαντινή
ζωγραφική. Μία ζωγραφική πού κατα-
φέρνει μέσα στούς αἰῶνες νά μένει ἐπί-
καιρη καί ζωντανή κομίζοντας μέχρι
σήμερα -στούς δύσκολους αὐτούς καιρούς
–  τό ζητούμενο,  μία ἰσορροπία ἀνάμεσα
στίς δύο αὐτές τάσεις τῆς ζωγραφικῆς
καί τῶν εἰκαστικῶν τεχνῶν. 

Ἀπό τή μία πλευρά: Ἡ παραστατική
ζωγραφική τῆς ἀναγέννησης καί  τοῦ
μπαρόκ: ἡ δεξιοτεχνία, ἡ ἀπεικόνιση
τῆς πραγματικότητας σάν φωτογραφία,
ἡ ψευδαίσθηση τοῦ βάθους, ὁ θεατής
μόνος του μπροστά σέ ὅλα αὐτά. Ἀπό
τήν ἄλλη, ὁ  μοντερνισμός, δηλαδή  ἡ
ἀφαίρεση τῶν λεπτομερειῶν, ἡ αὐτονό-
μηση τῶν εἰκαστικῶν στοιχείων καί ἡ
ἐπικράτηση τοῦ ὑποκειμενισμοῦ.  

Καί  ἡ βυζαντινή ζωγραφική;  Θά
πρέπει νά ποῦμε ἐδῶ πόσο παρεξηγημένη
εἶναι  στήν σχετική βιβλιογραφία. Οἱ
περισσότερες προσεγγίσεις γίνονται μέ
θρησκευτικά, ἰδεολογικά ἤ κοινωνιολογικά
κίνητρα καί σπανίως μέ τήν εἰκαστική
ὀπτική.  Ὡστόσο, ἡ βυζαντινή ζωγραφική
μπορεῖ νά διαβαστεῖ σήμερα ὡς τέχνη
πού φέρνει μία ἐξαιρετική σύνθεση στήν
εἰκαστική της προσέγγιση. Ποιά εἶναι
αὐτή ἡ σύνθεση καί ἡ ἰσορροπία; Θά
τήν κατανοήσουμε ἄν  ἀναφερθοῦμε
στήν ἰδιαιτερότητα τῆς εἰκαστικῆς γλώσ-
σας τῆς βυζαντινῆς ζωγραφικῆς 

Μία παρένθεση: Ἡ βυζαντινή τέχνη
ταυτίζεται μέ τήν Ὀρθόδοξη ἐκκλησια-
στική τέχνη. Στήν οὐσία, στή βυζαντινή
περίοδο τῆς ἱστορίας, δέν ὑπάρχει διά-
κριση ἀνάμεσα στήν ἐκκλησιαστική καί
στήν κοσμική τέχνη. Ἀντίθετα ἀπ’ ὅ,τι

ἰσχύει σήμερα, δέν ὑπῆρχε ἡ διάκριση
καί ὁ διχασμός ἀνάμεσα στό ἱερό καί
στό κοσμικό. Μέ τόν ἴδιο τρόπο ἀποδί-
δονταν ἀπό τό βυζαντινό ζωγράφο καί
τά ἱερά πρόσωπα καί οἱ ἅγιοι ἀλλά καί
οἱ αὐτοκράτορες καί οἱ ἁπλοί  ἄνθρωποι. 

Ὁ βυζαντινός τεχνίτης ἐπέλεξε μέσα
ἀπό τόν πλοῦτο τῶν μορφολογικῶν
στοιχείων, πού ἡ τέχνη τῆς ἐποχῆς τοῦ
πρόσφερε, νά χρησιμοποιήσει αὐτά πού
θά τόν βοηθοῦσαν νά ἐκφράσει τή βασική
ἀλήθεια τῆς πίστης του πού δέν εἶναι
ἄλλη ἀπό τήν Ἐνσάρκωση τοῦ Κυρίου.
Ἡ βυζαντινή ζωγραφική ἐπέλεξε νά κο-
μίσει στό παρόν, μέσα στήν ἱστορία, τόν
μελλούμενο καί ἤδη μεταμορφωμένο
κόσμο καί νά ἐμπλουτίσει τή μίζερη
πραγματικότητα. Ἡ Ἐκκλησία ὡς σῶμα
ζεῖ στό παρόν, στό ἐδῶ καί τώρα,  τό
μυστήριο τῆς Θείας Οἰκονομίας καί
γεύεται τά παρελθόντα, αὐτά πού πέ-
ρασαν  καί τά ἔσχατα, αὐτά πού πρό-
κειται νά ἔρθουν,  μέσα ἀπό τήν πραγ-
ματικότητα τοῦ μυστηρίου τῆς Θείας
Εὐχαριστίας. Τό ψωμί καί τό κρασί γί-
νεται Σῶμα καί Αἷμα Κυρίου. Ἔτσι οἱ
πιστοί ζοῦν τό γεγονός τοῦ Μυστικοῦ
Δείπνου – εἶναι μαζί μέ τούς μαθητές
τοῦ Χριστοῦ ἀλλά ταυτόχρονα προ-
γεύονται μυστηριακά τή βασιλεία τοῦ
Θεοῦ. Εἶναι αὐτό πού διδάσκει ἡ  Ἐκκλη-
σία ὅταν ἀναφέρεται στό «λειτουργικό
χρόνο» καί στήν πρόγευση τῶν ἐσχάτων
στά μυστήριά της.

Αὐτό τό γεγονός  μπόρεσε νά ἀπο-
δοθεῖ εἰκαστικά μέ σχήματα καί χρώματα
καί κυρίως μέσα ἀπό τήν ἄλλη χρήση
τοῦ φωτός. 

Α. Τό φῶς : Ὁ βυζαντινός τεχνίτης
χρησιμοποιεῖ τό φῶς μέ ἐλευθερία  χωρίς
νά λαμβάνει ὑπόψη του τούς φυσικούς
νόμους τῆς εὐθύγραμμης διάδοσής του.
Φωτίζει σταθερά καί κεντρικά τά εἰκονι-
ζόμενα καί τά καλεῖ σέ ἕνα ἄλλο τρόπο

ὑπάρξεως ἀπαλλαγμένο ἀπό τή βαρύ-
τητα καί τή φυσική ἀναγκαιότητα. Τά
εἰκονιζόμενα μπαίνουν σέ μία ἄλλη
σχέση μέ τό φῶς. Τό φῶς αὐτό δέν
εἶναι τό φυσικό φῶς πού ἔχει μία φυσική
πηγή. Εἶναι τό φῶς πού ἔρχεται ἀπό
τόν ἴδιο τό Θεό. Ὁ βυζαντινός ζωγράφος
βρῆκε ἕνα πολύ ἐκφραστικό τρόπο γιά
νά μιλήσει γιά τήν μεταμόρφωση τῶν
πάντων μέσα στό ἄκτιστο φῶς τοῦ
Θεοῦ. Αὐτό τό φῶς διαφοροποιεῖ τά
πάντα. Μεταμορφώνει.  Γι’ αὐτό καί
ἔχουμε διαφορετική ἀξιοποίηση δύο ἀκό-
μη παραμέτρων τῆς εἰκαστικῆς ἔκφρα-
σης: τοῦ χώρου καί τοῦ χρόνου. 

Β. Ὁ χῶρος: Τά ὅσα ζωγραφίζονται
παρατίθενται στό χῶρο, γιά νά μετέχουν
στό φῶς πού καταυγάζει τήν εἰκόνα. Ἡ
προοπτική ἐλευθερώνεται καί ὑπηρετεῖ
τίς σχέσεις τῶν εἰκονιζόμενων καθώς
καί τή σχέση τους μέ τό θεατή. Ἔτσι, δέ
διαφεύγουν στή δική τους πραγματικό-
τητα, στό ἀπύθμενο βάθος τοῦ πίνακα,
λειτουργώντας ψευδαισθητικά. Ἡ σύνθεση
ἀναπτύσσεται καθ’ ὕψος καί τό μέγεθος
τῶν μορφῶν εἶναι ἀξιολογικό καί ἠθε-
λημένο. 

Γ. Ὁ χρόνος: Ὁ χρόνος ἐπίσης χάνει
τή γραμμική του ἰσχύ καί ἐλευθερώνεται.
Δέν ὑπάρχει πιά ὁ χρόνος γραμμικά :
παρελθόν – παρόν καί μέλλον. Στήν
εἰκόνα ἐκφράζεται ὁ «λειτουργικός χρό-
νος» μέ τό ἐδῶ καί τώρα τῆς μεταμορ-
φωμένης πραγματικότητας, ἡ Καινή
Κτίση τῆς Θείας Λειτουργίας. Ἔτσι τά
εἰκονιζόμενα λειτουργοῦν στό παρόν τοῦ
θεατῆ / πιστοῦ. Οἱ εἰκονιζόμενες μορφές
μετέχουν στή ζωντανή πραγματικότητα

Προσεγγίζοντας τή γλώσσα τῆς βυζαντινῆς ζωγραφικῆς
σέ μία ἐποχή μεγάλων ἀλλαγῶν καί ἀμφισβητήσεων1
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καί γίνονται πολύ συγκεκριμένες, καθώς
συνάπτουν σχέση μέ τούς πιστούς. Ἡ
σχέση αὐτή ἀπευθύνεται στόν ὅλο ἄνθρω-
πο (νοῦς – σῶμα – ψυχή). Ὁ θεατής δέν
παίρνει τήν πληροφορία γιά τό γεγονός
τῆς σωτηρίας μέσω τῆς χρήσης συμβό-
λων ἀλλά μέ τόν κατάλληλο χειρισμό
τῶν ζωγραφικῶν στοιχείων (γραμμή,
χρῶμα, σύνθεση, ρυθμός), βλέπει ποι-
ότητες καί σχέσεις, πού λειτουργοῦν ὡς
σημεῖα τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ.  

Ἑπομένως μέ τίς κατάλληλες εἰκα-
στικές ἐπιλογές καί λύσεις δίνεται ἡ

αἴσθηση ὅτι τά
εἰκονιζόμενα δέ
ζοῦν ἀποστασιο-
ποιημένα- ἀπο-
τραβηγμένα  στό
δικό τους χωρο-
χρόνο ἀλλά πα-
ρίστανται στίς
συντεταγμένες τοῦ
ἐδῶ καί τώρα6.

Αὐτή ἡ διά-
σταση φαίνεται καθαρά στήν εἰκόνα
τῆς Πεντηκοστῆς. Στήν εἰκόνα παρί-
στανται οἱ ἀπόστολοι πού συμμετεῖχαν
στό θαυμαστό γεγονός ἀλλά καί ὁ ἀπό-
στολος Παῦλος ὁ ὁποῖος πῆρε τή δική
του Κλήση  ἄλλη χρονική στιγμή. Γιά
τόν ζωγράφο ὅμως αὐτές οἱ χρονικές
στιγμές συντίθενται σέ ἕνα ἑνιαῖο παρόν.
Ἡ κοινότητα τῶν ἀποστόλων παρου-
σιάζεται στήν ἐσχατολογική της προ-
οπτική καί ἐμεῖς ὡς πιστοί προγευόμαστε
τά ἔσχατα. Τό ἐκπληκτικό εἶναι ἡ σύνθεση
τοῦ ἡμικυκλίου. Γίνεται μέ τρόπο πού ὁ
κύκλος τῶν μαθητῶν/Ἀποστόλων δέν
κλείνει ἀλλά εἶναι ἀνοικτός πρός τόν
θεατή καθώς τόν συμπεριλαμβάνει στή
σύναξη / ἐκκλησία. Ἔτσι ὅλοι μετέχουμε
στό ἐδῶ καί τώρα τοῦ γεγονότος τῆς
Πεντηκοστῆς. 

Ἡ εἰκαστική γλώσσα
τοῦ βυζαντινοῦ ζωγράφου 

Νά μιλήσουμε ὅμως λίγο περισσότερο
γιά τά στοιχεῖα τῆς εἰκαστικῆς γλώσσας
τοῦ βυζαντινοῦ: Ὁ βυζαντινός τεχνίτης
δέν φτάνει στήν πλήρη ἀφαίρεση. Χρει-
άζεται νά εἰκονίσει μορφές συγκεκριμένες
καί ἀπό ὅλους ἀναγνωρίσιμες. Στήν
ἀφαίρεση τῆς δυτικῆς ζωγραφικῆς ἡ
μορφή καταργεῖται – διαλύεται καί ἄρα

δέν εἶναι ἀναγνωρίσιμη ἀπό τόν θεατή
μέ ἀποτέλεσμα νά προσλαμβάνει ποικίλες
ἑρμηνευτικές τοποθετήσεις. Ὡστόσο στή
βυζαντινή ζωγραφική μπορεῖ νά γίνει
λόγος γιά ἀφαιρετικές τάσεις. Αὐτό
φαίνεται στόν τρόπο πού ὁ βυζαντινός
τεχνίτης ὀργανώνει τή σύνθεσή του. Δέν
ἀκολουθεῖ τούς νόμους πού ὑπάρχουν
στή φυσική πραγματικότητα: τό νόμο
τῆς εὐθύγραμμης διάδοσης τοῦ φωτός,
τήν ἀπόδοση τοῦ βάθους πού κάνει τά
πράγματα πού εἶναι μακριά μας νά
φαίνονται μικρότερα καί νά χάνονται

καί τήν ἀπόδοση τοῦ χρόνου πού δέν
μπορεῖ μέ τίποτε νά κάνει ὥστε νά συ-
νυπάρχει τό παρελθόν μαζί μέ τό παρόν
καί τό μέλλον. 

Ἡ ὀργάνωση τῆς σύνθεσης γίνεται
μέ εἰκαστικά κριτήρια καί συνεπῶς διέ-
πεται ἀπό ἕνα εἶδος ἀφαίρεσης μέ τήν
ἔννοια τῆς ὑποταγῆς τῶν ἐκφραστικῶν
στοιχείων σέ νόμους καί κανόνες εἰκα-
στικούς. Ἄλλωστε ὁ  Σεζᾶν θεωροῦσε
ὡς ἀφαίρεση τήν ἀνασύνθεση τῶν εἰκα-
στικῶν στοιχείων μέ βοηθητικό σχῆμα
τόν κῶνο μέσα στόν ὁποῖο ὅλα τά ἐπί
μέρους στοιχεῖα τῆς πραγματικότητας
διατάσσονται καί πάλι μέ τάξη καί
ἀλληλουχία. Θά μπορούσαμε νά ἀνα-
φερθοῦμε ἐδῶ  στήν τοιχογραφία τοῦ
Πρωτάτου μέ θέμα τή Βάπτιση τοῦ Κυ-
ρίου δημιουργημένη ἀπό τόν Μανουήλ
Πανσέληνο.

Ἀπουσιάζει τό βάθος τά εἰκονιζόμενα
τοποθετοῦνται ἐπί τῆς ζωγραφικῆς ἐπι-
φάνειας. Τά πρόσωπα πού εἶναι στό
βάθος, ἀναπτύσσονται σέ ὕψος καί ἔτσι
ὅ,τι εἶναι ἀπομακρυσμένο καταλαμβάνει
τό πάνω τμῆμα τῆς σύνθεσης Αὐτό τό
εἶδος τῆς προοπτικῆς συνήθως τό ὀνο-
μάζουμε ἀντίστροφη προοπτική. Ἄλλοι
μελετητές τήν ὀνομάζουν ἐλεύθερη προ-
οπτική γιατί δέν ὑπακούει σέ κανόνες
καί ἄλλοι σχετική προοπτική γιατί τό

ζητούμενο εἶναι ἡ σχέση πού συνάπτεται
μεταξύ τῶν εἰκονιζομένων καί τοῦ θε-
ατῆ- στήν οὐσία μεταξύ εἰκόνας καί θε-
ατή7. 

Ὁ Πανσέληνος στή συγκεκριμένη
σύνθεση ἀπομακρύνει τά περιττά στοιχεῖα
τῆς σύνθεσης καί περιορίζεται στά ἀπα-
ραίτητα πού πρέπει νά εἶναι ὁρατά ἀπό
τόν θεατή. Ὅπου τό ἕνα στοιχεῖο καλύπτει
τό ἄλλο καταφεύγει στή χρήση τοῦ
χρώματος γιά νά διακριθεῖ ἡ μία φόρμα
ἀπό τήν ἄλλη. Ἔτσι στήν ὁμάδα τῶν
ἀγγέλων στό δεξιό μέρος τῆς σύνθεσης
ἐναλλάσσονται τά θερμά καί τά ψυχρά
χρώματα, τά σκοῦρα καί τά ἀνοιχτά
καί ἔτσι τά εἰκονιζόμενα εἶναι εὐκρινῆ
καί κατανοητά ἀπό τόν θεατή. Τό ἐντυ-
πωσιακό βέβαια εἶναι πόσο καλά γνωρίζει
τήν εἰκαστική γλώσσα τοῦ χρώματος ὁ
βυζαντινός τεχνίτης πολλούς αἰῶνες
πρίν ἀνακαλύψουν τή σχέση ψυχρῶν
καί θερμῶν χρωμάτων οἱ ἐμπρεσιονιστές
ζωγράφοι τοῦ 19ου αἰ . Ὁ Πρόδρομος

μέ τή σκουρό-
χρωμη φιγού-
ρα τοῦ προ-
βάλλεται πάνω
στό ἀνοιχτό-
χρωμο σύμ-
πλεγμα τῶν
βράχων πού
καί αὐτά μέ τή
σειρά τούς γρά-
φονται μέ θερ-
μά ἀνοίγματα,

προκειμένου νά διαβάζονται καλά πάνω
στόν σκουρόχρωμο γαλαζωπό κάμπο-
οὐρανό. Ἡ ὄρθια φιγούρα τοῦ Χριστοῦ
πλάθεται μέ λαδοπράσινο προπλασμό
καί φοράει ἀνοιχτόχρωμο κόκκινο περί-
ζωμα πού δημιουργεῖ ἀντίστιξη μέ τά
σκούρα καί ψυχρά χρώματα τοῦ Ἰορδάνη
ποταμοῦ . 

Εἶναι ἐπίσης ἐνδιαφέρον νά παρα-
τηρήσουμε  τό πῶς κινεῖται τό φῶς.
Ὅταν γιά παράδειγμα ὁ Πρόδρομος κι-
νεῖται πρός τά δεξιά, τό φῶς ἔρχεται
πρός τά ἀριστερά, ἐνῶ στό Χριστό καί
στούς ἀγγέλους ἡ ἔξοδος τοῦ φωτός γί-
νεται πρός τά δεξιά. Ἡ χρήση ἑπομένως
τοῦ φωτός εἶναι ἀντί – νατουραλιστική
καί ἄρα ἀφαιρετική Γιατί χρησιμοποιεῖ
ἔτσι τό φῶς ὁ ζωγράφος; Γιά νά φέρει
τά εἰκονιζόμενα πρόσωπα πρός τόν θε-
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ατή. Τίς ἴδιες παρατηρήσεις θά κάναμε
ἄν ἀναλύαμε καί ἄλλα ἔργα τῆς βυζαν-
τινῆς ζωγραφικῆς.  

Μία ἀκόμη βάπτιση μικρογραφική
δείχνει τήν ἐλευθερία τοῦ ζωγράφου νά
ἀποδώσει τό θέμα του σέ περιορισμένο
χῶρο, λιγοστεύει τά πρόσωπα τῶν ἀγγέ-
λων ἀλλά διαμορφώνει τά χρώματά
του ἔτσι πού τίποτε νά μήν εἶναι θολό
καί χαμένο σέ ἀσάφεια.

Καί στήν ἀπόδοση τοῦ τοπίου ἐπι-
κρατοῦν οἱ ἴδιες ἐπιλογές. Τά βουνά
στήν κατάπαυση τῆς τρικυμίας ἀποδί-
δονται σέ ὕψος, τά κύματα ζωγραφίζονται
μέ τόν ρυθμό πού ἀκολουθεῖται στά
μαλλιά τῶν ἀποστόλων. Ὅλα ὀργανώ-
νονται ἀντί-νατουραλιστικά μέ βασική
ἐπιδίωξη τή συνάντηση τῶν εἰκονιζομένων
μέ τόν θεατή.

Γενικότερα τά πρόσωπα τῆς εἰκόνας
συντίθενται μέ ἕνα ρυθμό καί ἀποκτοῦν
μία κίνηση πρός τόν θεατή ὑποδηλώ-
νοντας ὅτι ὁ στόχος τῆς εἰκόνας δέν
εἶναι ἡ ἐπιθυμία ἑνός ζωγράφου νά
ἐκφραστεῖ, ἀλλά ἡ λειτουργική διάσταση
τῆς εἰκόνας πού μεταφέρει τήν Ἀλήθεια
στόν θεατή.

Ἡ εἰκόνα ἑπομένως δέν κάνει κάτι
ὁρατό, ὅπως εἴπαμε παραπάνω ἀλλά
κάνει αὐτό πού εἶναι ὁρατό αἰσθητό

στόν θεατή – νά ζήσει ὁ θεατής/πιστός
τήν ἀλήθεια τοῦ μεταμορφωμένου κό-

σμου. Νά συναντήσει στό ἐδῶ καί τώρα
τήν καινούργια κτίση8.

Καί ἡ ἔκφραση τοῦ συναισθήματος;
Εἶναι ἕνα ζητούμενο πού νωρίς ἀπα-
σχόλησε τή βυζαντινή ζωγραφική. Τό
ἐμβληματικό ἔργο - σταθμός γιά τήν
ἔκφραση τοῦ συναισθήματος  εἶναι ὁ
Ἐπιτάφιος Θρῆνος στό ναό τοῦ Ἁγίου
Παντελεήμονα στό Νέρετζι (1164). Ἡ
ἔκφραση τοῦ συναισθήματος πού πα-
ραμορφώνει τά πρόσωπα καί  ὁ πόνος
πού ἀλλοιώνει τά χαρακτηριστικά  ἀπει-
κονίζεται ἐπίσης στίς τοιχογραφίες τοῦ
ἐξωνάρθηκα  στό Βατοπέδι. 

Ἑπομένως τί ἦταν αὐτό πού  ἔκανε
τόσους ἀνθρώπους νά στέκονται μέ σε-
βασμό καί ἐνδιαφέρον  μπροστά στά
ἐκθέματα μίας ἔκθεσης γιά τήν βυζαντινή
τέχνη σέ μία σύγχρονη εὐρωπαϊκή πρω-
τεύουσα; 

Αὐτό πού ἀναζητᾶ ὁ ἄνθρωπος τοῦ
21ου αἰ. δέν εἶναι μία πιστή ἀναπαρά-
σταση τῆς πραγματικότητας. Αὐτή τήν
ἀπεικονιστική τέχνη τήν ἔχει πιά στό
ἔπακρο μέσω τῆς φωτογραφικῆς τέχνης,
μέσω τοῦ κινηματογράφου καί τοῦ βίντεο.
Ἔτσι, δέν δελεάζεται ἀπό τή δεξιοτεχνία
τοῦ ζωγράφου καθώς γνωρίζει ὅτι αὐτό
δέν εἶναι παρά μία τεχνική. Ὁ σύγχρονος
ἄνθρωπος δέν ἀρκεῖται νά μένει ἁπλά
θεατής, ἀμέτοχος στά ὅσα συμβαίνουν
γύρω του. Δέν ἀντέχει ἄλλα ψέματα –
δέν ἀντέχει τό ψέμα/ψευδαίσθηση. Θέλει
νά ἀγγίξει τήν πραγματικότητα, θέλει
ἐν τέλει νά συμμετάσχει στήν πραγμα-
τικότητα. 

Ἀπό τήν ἄλλη,  ἡ μοντέρνα τέχνη
μπορεῖ νά γίνεται περισσότερο εἰλικρινής
καί νά μεταφέρει μέσα ἀπό τά σύμβολα
πού χρησιμοποιεῖ μεγάλες ἀλήθειες καί
μία πιό οὐσιαστική πνευματικότητα πού

λείπει ἀπό τήν σκληρή καθημερινότητα.
Ὅμως, μέ τήν ὑποκειμενικότητα στήν
προσέγγισή της ἀφήνει καί πάλι τό
θεατή στή μοναξιά του. Ὁ κατακερμα-
τισμός καί ἡ ἀποσύνθεση πού πολλές
φορές εἰκονίζει φανερώνουν τόν ἄνθρωπο
ἀβοήθητο χωρίς  διέξοδο, χωρίς ἐλπίδα. 

Στή βυζαντινή ζωγραφική ἐκφρά-
ζεται  ἕνα χειροπιαστό μήνυμα πού κο-
μίζει στούς ἀνθρώπους μία ἄλλη διά-
σταση. Ὁ θεατής παίρνει τό μήνυμα ὅτι
μπορεῖ νά  συμμετέχει στήν ἀλήθεια
τῆς Εἰκόνας καί αὐτή ἡ ἀλήθεια μπορεῖ
νά δώσει ἕνα νόημα στή ζωή του.
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Λαβοῦσα ἀφορμή ἡ Ἱερά Σύνο-
δος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
ἐκ τοῦ γεγονότος τούτου ἀπεφάσισε
νά συγκαλέσει τήν παροῦσα Ἡμε-
ρίδα σέ συνεργασία ἀφ’ ἑνός μέν
μέ τό Ἐθνικό Ἀστεροσκοπεῖο
Ἀθηνῶν καί τό Εὐγενίδειο Ἵδρυμα
καί ἀφ’ ἑτέρου μέ τά Γραφεῖα τοῦ
Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου καί τῆς
Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς στήν Ἑλλά-
δα.

Μέ τήν συγκαλουμένη Ἡμερίδα
ἡ Ἱερά Σύνοδος ἐπιθυμεῖ:

1) Νά ὑπομνήσει τίς περί κόσμου
διδασκαλίες της:

α) Ὅτι τό Σύμπαν εἶναι ἔργο
τῆς Σοφίας καί τῆς Δυνάμεως τοῦ
Προανάρχου Τριαδικοῦ Θεοῦ, ἐφ’
ὅσον ὁμολογοῦμε καί διακηρύσσου-
με: “Σύ κατ’ ἀρχάς, Κύριε, τήν γῆν
ἐθεμελίωσας, καί ἔργα τῶν χειρῶν

σού εἰσιν οἱ οὐρανοί ” (Πρός Ἑβραί-
ους α´ 10) καί “πᾶς γάρ οἶκος κα-
τασκευάζεται ὑπό τινος, ὁ δέ τά
πάντα κατασκευάσας Θεός” (Πρός
Ἑβραίους γ 4).

β) Ὅτι τό Σύμπαν ὡς λαβόν
ἀρχήν ἔχει καί τέλος κατά τήν ἀψευ-
δέστατη προφητεία τοῦ Κυρίου μας
ὅτι “οἱ οὐρανοί παρελεύσονται”
(Ματθαίου ε 18) καί τήν διακήρυξη
τῆς θεοπνεύστου Γραφῆς ὅτι μόνος
ὁ Θεός παραμένει ἀναλλοίωτος καί
ἀτελεύτητος “αὐτοί ἀπολοῦνται, σύ
δέ διαμένεις· καί πάντες ὡς ἱμάτιον
παλαιωθήσονται, καί ὡσεί περιβό-
λαιον ἑλίξεις αὐτούς, καί ἀλλαγή-
σονται· σύ δέ ὁ αὐτός εἶ, καί τά
ἔτη σου οὐκ ἐκλείψουσι ” (Πρός
Ἑβραίους α 11-12).

Ὁ ἀπόστολος Πέτρος προφη-
τεύει ὡς ἑξῆς τό τέλος τοῦ σύμ-
παντος κόσμου: “Οὐρανοί ῥοιζηδόν
παρελεύσονται, στοιχεῖα δέ καυ-
σούμενα λυθήσονται, καί γῆ καί τά
ἐν αὐτῇ ἔργα κατακαήσεται ” (Β
Πέτρου γ 10).

γ) Ὅτι κατά τήν προφητεία τοῦ
αὐτοῦ Ἀποστόλου οἱ πιστοί “καινούς
δέ οὐρανούς καί γῆν καινήν κατά
τό ἐπάγγελμα αὐτοῦ προσδοκῶμεν,
ἐν οἶς δικαιοσύνη κατοικεῖ ” (Β Πέ-
τρου γ 13).

δ) Ὅτι ἡ δημιουργία τοῦ Σύμ-
παντος εἶναι ἀποκάλυψη καί φανέ-
ρωση τοῦ ἀοράτου Θεοῦ ἡ συνοχή
καί ἡ συντήρησή του μαρτυρεῖ τόν
Κτίστη καί Δημιουργό, τόν Κυβερ-
νήτη καί Συντηρητή αὐτοῦ “διότι
τό γνωστόν τοῦ Θεοῦ φανερόν ἐστιν
ἐν αὐτοῖς· ὁ γάρ Θεός αὐτοῖς ἐφα-
νέρωσε. τά γάρ ἀόρατα αὐτοῦ ἀπό
κτίσεως κόσμου τοῖς ποιήμασι νο-
ούμενα καθορᾶται, ἥ τε ἀΐδιος αὐτοῦ
δύναμις καί θειότης, εἰς τό εἶναι
αὐτούς ἀναπολογήτους ” (Πρός Ρω-

μαίους α´ 19-20).
Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Νύσσης

διδάσκει ὅτι ἀπό τήν μελέτη τῶν
δημιουργημάτων ὁ ἄνθρωπος γνω-
ρίζει μερικῶς τόν Δημιουργόν Θεόν:

“Ἡ θεία φύσις αὐτή καθ’ ἑαυτήν
ὅ τι ποτέ κατ’ οὐσίαν ἐστί, πάσης
ὑπέρκειται καταληπτικῆς ἐπινοίας,
ἀπρόσιτος καί ἀπροσπέλαστος οὖσα
ταῖς στοχαστικαῖς ἐπινοίαις, καί
οὔπω τοῖς ἀνθρώποις πρός τήν τῶν
ἐκλήπτων κατανόησιν ἐξεύρηται δύ-
ναμις· οὐδέ τις ἔφοδος καταληπτική
τῶν ἀμηχάνων ἐπενοήθη. Διὸ καί
Ἀνεξιχνιάστους τάς ὁδούς αὐτοῦ ὁ
μέγας ὀνομάζει Ἀπόστολος, σημαί-
νων διά τοῦ λόγου τό ἀνεπίβατον
εἶναι λογισμοῖς τήν ὁδόν ἐκείνην, ἡ
πρός τήν γνῶσιν τῆς θείας οὐσίας
ἄγει· ὡς οὔπω τινός τῶν προωδευ-
κότων τόν βίον ἴχνος τι καταληπτικῆς
ἐπινοίας σημαινομένου τῇ γνώσει
τοῦ ὑπέρ γνῶσιν πράγματος.

Τοιοῦτος δέ ὦν κατά τήν φύσιν
ὁ ὑπέρ πᾶσαν φύσιν, ἄλλῳ λόγῳ
καί ὁρᾶται καί καταλαμβάνεται ὁ
ἀόρατός τε καί ἀπερίγραπτος. Πολ-
λοί δέ οἱ τῆς τοιαύτης κατανοήσεως
τρόποι. Ἔστι γάρ καί διά τῆς ἐμφαι-
νομένης τῷ παντί σοφίας, τόν ἐν
σοφίᾳ πάντα πεποιηκότα στοχα-
στικῶς ἰδεῖν.

Καθάπερ καί ἐπί τῶν ἀνθρωπί-
νων δημιουργημάτων ὁρᾶται τρόπον
τινά τῇ διανοίᾳ ὁ δημιουργός τοῦ
προκειμένου κατασκευάσματος, τήν
τέχνην τῷ ἔργῳ ἐναποθέμενος.
Ὁρᾶται δέ οὐχ ἡ φύσις τοῦ τεχνη-
τεύσαντος, ἀλλά μόνον ἡ τεχνική
ἐπιστήμη, ἥν ὁ τεχνίτης τῇ κατα-
σκευῇ ἐναπέθετο. Οὕτω καί πρός
τόν ἐν τῇ κτίσει βλέποντες κόσμον,
ἔννοιαν οὐ τῆς οὐσίας, ἀλλά τῆς
σοφίας τοῦ κατά πάντα σοφῶς πε-
ποιηκότος ἀντυπούμεθα”. (Γρηγο-
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Μητροπολίτου  Καισαριανής, Βύρωνος και Ὑμηττοῦ κ. Δανιήλ

«Ἡ συμβολή τῶν Ἑλλήνων Κληρικῶν εἰς τὸν Διαφωτισμόν

καὶ εἰς τὴν ἀναγγένησιν τῶν Θετικών Ἐπιστημών».

Ἡ Διεθνής Ἀστρονομική

Ἕνωση ἀνακήρυξε τό δια-

νυόμενο ἔτος 2009 ὡς παγ-

κόσμιο ἔτος τῆς Ἀστρονο-

μίας μέ κεντρικό θέμα: “Τό

Σύμπαν: Δικό σας νά τό ἀνα-

καλύψετε”, ἐξ ἀφορμῆς τῆς

συμπληρώσεως 400 ἐτῶν

ἀπό τῆς πρώτης παρατη-

ρήσεως τῶν οὐρανίων σω-

μάτων διά τηλεσκοπίου ἀπό

τόν μαθηματικό καί ἀστρο-

νόμο Γαλιλαῖο.

Συνέχεια στή σελ. 9

Ὁμιλία στὴν Ἡμερίδα ποὺ διοργανώθηκε τὴν Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2009, στὸ διορθόδοξο Κέντρο στὴν Ἱερὰ Μονὴ Πεντέλης, ὑπὸ
τὴν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, μὲ φορέα τὴν Εἰδικὴ Ἐπιτροπὴ Παρακολουθήσεως Εὐρωπαϊκῶν Θεμάτων καὶ μὲ τὴ συνεργασία τοῦ
Γραφείου τῆς Ἀντιπροσωπίας τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς στὴν Ἀθήνα, τοῦ Γραφείου τῆς Ἀντιπροσωπείας τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινο-
βουλίου στὴν Ἀθήνα, τοῦ Ἀστεροσκοπείου Ἀθηνῶν καὶ τοῦ Εὐγενιδείου Ἱδρύματος.
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ΠΑΥΛΟΣ

ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ

Πρός τόν εὐσεβῆ κλῆρον,  τούς ἐντιμοτάτους ἄρχοντες, τούς γενναιοτάτους Στρα-
τιωτικούς ὅλων τῶν Σωμάτων, τούς ἐλλογιμωτάτους ἐκπαιδευτικούς μας, τήν νεο-
λαίαν μας, τόν φιλόχριστον καί φιλόθεον λαόν τῆς ἁγιωτάτης Μητροπόλεώς μας.

«Εὐφραίνεσθε δίκαιοι, οὐρανοί ἀγαλλιᾶσθε, σκιρτήσατε τά ὄρη, Χριστοῦ γεννηθέντος ....»

(τροπάριον αἴνων ἑορτῆς Χριστουγέννων)

Ἀγαπητά μου παιδιά, οἱ καμ-
πάνες σήμερα κτυποῦν χαρμό-
συνα, οἱ Ἱεροί Ναοί μας, ὁλόφω-
τοι καί καταστόλιστοι, ὑποδέ-
χονται τόν Θεῖον ἐπισκέπτην,
τόν Σωτῆρα τοῦ κόσμου, τήν
προσδοκίαν τῶν λαῶν! Ὑποδέ-
χονται τόν Μεσσίαν Ἰησοῦν Χρι-
στόν!

Καί ἐνῶ Ἐκεῖνος κομίζει ἀπό
τόν Οὐρανόν «ἐντολήν καινήν»
νά ἀγαπᾶμε ὁ ἕνας τόν ἄλλον,
νά θυσιάζεται ὁ ἕνας γιά τόν
ἄλλον, ἐνῶ ἔρχεται στήν γῆ ὡς
ἄρχοντας καί πηγή τῆς εἰρήνης,
καθώς ἔψαλλαν οἱ ἄγγελοι τήν
νύκτα τῆς γεννήσεώς Του, δυ-
στυχῶς οὔτε ἡ ἀρετή τῆς ἀγάπης
πλημμυρίζει τίς καρδιές τῶν
ἀνθρώπων, οὔτε τό ἀγαθόν τῆς
εἰρήνης μέχρι σήμερα ἔχει ἐπι-
τευχθεῖ.

Ἀντιθέτως, συναντοῦμε παν-
τοῦ ἀπανθρωπιά, σκληρότητα,
μῖσος, κακία˙ λύκος ἔχει γίνει ὁ
ἄνθρωπος γιά τόν συνάνθρωπόν
του. Ἀντί δέ τῆς εἰρήνης ὑπάρ-
χουν πόλεμοι, ἀκαταστασίες, τρο-
μοκρατικά κτυπήματα, ἀπαγωγές,
δολοφονίες καί ὅ,τι ἄλλο μπορεῖ
νά σκεφθεῖ καί νά πράξει ὁ
ἄνθρωπος στό χῶρο τῆς κακίας,
τοῦ μίσους καί τῆς καταστρο-
φικῆς του μανίας.

Καί γιατί ὅλα τοῦτα; Ἡ ἀπάν-
τηση εἶναι μία, καθαρή καί κρυ-

στάλλινη: διότι λείπει ὁ Χριστός,
ὁ ὁποῖος εἶναι ἡ πηγή παντός
ἀγαθοῦ. Σήμερα ἔχει ἐγκαταλει-
φθεῖ ὁ Χριστός καί οἱ ἄνθρωποι
τρέχουν πίσω ἀπό τούς αὐτό-
κλητους σωτῆρες! Πολλοί εἶναι
οἱ Μεσσίες στούς καιρούς μας,
τούς ὁποίους ἐμπιστεύονται οἱ
ἄνθρωποι, ἀλλά ἐκείνοι τούς
ἀπογοητεύουν.

Δέν ὑπάρχει οὔτε σοβαρότητα,
οὔτε ὑπευθυνότητα! Εἶναι λυ-
πηρόν τό γεγονός ὅτι τό τετιμη-
μένον δημιούργημα τοῦ Θεοῦ, ἡ
ἐκλογάδα Του, ἡ κορωνίδα τῆς
δημιουργίας, ὁ ἄνθρωπος δηλαδή,
ξεχνᾶ ἀχαρίστως καί ἀγνωμόνως
τόν Θεόν του καί προσκολλᾶται
στόν πρῶτον τυχόντα, στούς λα-
οπλάνους καί ὄχι στόν ἀψευδῆ
καί αἰώνιον Μεσσίαν καί Σωτῆρα
Ἰησοῦν Χριστόν. Ἔτσι ἐπαληθεύε-
ται διαχρονικῶς ὁ λόγος Του,
τόν ὁποῖον ἀκοῦμε τήν Μεγάλην
Ἑβδομάδα: «...ἐμέ ἐγκατέλιπε,
πηγήν ὕδατος ζωῆς, καί ὤρυξεν
ἑαυτῷ φρέαρ συντετριμμένον...»
(τροπάριον αἴνων Ἁγ. Παθῶν)˙
ἀποδεικνύεται ἀκόμη διαχρονικῶς
καί ἕνας λόγος τοῦ εὐαγγελιστοῦ
Ἰωάννου: «Μέσα στόν κόσμο
ἦταν,..... μά δέν τόν ἀναγνώρισε
ὁ κόσμος» (Ἰωάν. 1, 10).

Ὁ κόσμος στίς μέρες μας σπα-
ράσσεται, ὑποφέρει, ἀνησυχεῖ,
ἀγωνιᾶ, δέν ἐμπιστεύεται κανέναν

καί τίποτα. Σύγχυση καί ἀμφι-
βολία διακατέχουν τούς πάντες
καί τοῦτο εἶναι ἑπόμενον, διότι
«ὁ ἄρχων τῆς ἐλπίδος, ὁ ἐν Βη-
θλεέμ γεννηθεὶς Ἰησοῦς Χριστός»
ἐκδιώχθηκε ἀπό τίς καρδιές μας.

Οἱ νέοι μας, ἡ ἐλπίδα τοῦ
αὔριο, αἰσθάνονται προδομένοι
ἀπό τήν ἀσυνέπεια ἔργων καί
λόγων ἐκείνων πού ὑπόσχονται
ἐπιγείους παραδείσους. Ἀσφυ-
κτιοῦν ἐξαιτίας τῆς ἐλλείψεως
πνευματικοῦ ὀξυγόνου. Γίνονται,
λόγω ἀπειρίας, ἕρμαια τῆς ἰδιο-
τέλειας τῶν λαοπλάνων καί
ἐκμαυλιστῶν. Παρά ταῦτα, ὅμως,
οἱ νέοι μας διψοῦν γιά ἀλήθεια
καί ζωή, γιά ὅραμα καί ἐλπίδα.

Ἀδελφοί μου, χωρίς Χριστό
ὅλα χάνονται: καί ἡ ἀγάπη καί
ἡ εἰρήνη καί ἡ χαρά καί τό χα-
μόγελο καί ἡ ἐμπιστοσύνη! Ὁ
Χριστός εἶναι τό φῶς τό ἀληθι-
νόν, πού φωτίζει, καταλαγιάζει
καί καταρτίζει τίς καρδιές μας.
Χωρίς τόν Χριστόν κυριαρχεῖ τό
σκοτάδι, ἡ ταραχή καί ἡ ἀπελπι-
σία.

Ἄς ἐπιστρέψουμε, λοιπόν, στόν
Χριστό μας καί ἄς τόν βάλλουμε
ἀρχηγόν καί κυβερνήτην τῆς
ζωῆς μας, ὥστε νά μή ζοῦμε πιά
ἐμεῖς, ἀλλά νά ζεῖ στό πρόσωπόν
μας Ἐκεῖνος (πρβλ. Γαλάτας
2,20), νά γίνει Ἐκεῖνος ἡ Ζωή
μας.

Εὐλογημένα Χριστούγεννα! Χρόνια πολλά!
Νά χαίρεστε τίς οἰκογένειές σας καί ἡ ταπεινότητά μου νά χαίρεται ὅλους ἐσᾶς, 

Μέ θερμές εὐχές,  τιμή καί ἀγάπη ἐν Χριστῷ τεχθέντι
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ρίου Νύσσης, Εἰς τούς Μακαρι-
σμούς, λόγος στ , P.G. 44, 1268).

Δηλαδή: “Τί ἀκριβῶς εἶναι αὐτή
καθ’ ἑαυτήν ἡ θεία φύση κατά τήν
οὐσία της, καί ξεπερνάει κάθε σκέψη
γιά νά τήν καταλάβουμε, ἐπειδή
εἶναι ἀπρόσιτη καί ἀπλησίαστη γιά
τίς στοχαστικές σκέψεις. Καί γιά
τοὺς ἀνθρώπους δέ βρέθηκε ἀκόμη
καμιά δύναμη γιά τήν κατανόηση
τῶν ἀκαταλήπτων, οὔτε ἐπινοήθηκε
καμιά μέθοδος γιά νά κατανοήσουν
αὐτά πού εἶναι ἀδύνατον νά κατα-
νοηθοῦν. Γι’ αὐτό κι ὁ μέγας Ἀπό-
στολος ἀποκαλεῖ «ἀνεξιχνίαστους
τοὺς δρόμους τοῦ Θεοῦ» (Πρός
Ρωμαίους ια´ 33), φανερώνοντας μ’
αὐτό τό λόγο πώς εἶναι ἀπάτητος
μέ συλλογισμούς ὁ δρόμος ἐκεῖνος,
πού ὁδηγεῖ στή γνώση τῆς οὐσίας
τοῦ Θεοῦ.

Γιατί κανείς μέχρι τώρα ἀπό
ὅσους ἔχουν προοδεύσει στόν ἐνά-
ρετο βίο, δέ μᾶς φανέρωσε μέ τρόπο
καταληπτό κάποιο σημεῖο γιά τή
γνώση τοῦ ὄντος, πού εἶναι πάνω
ἀπό τή γνώση. Μέ τό νά εἶναι αὐτό
πού εἶναι κατά τή φύση, ὁ πάνω
ἀπό κάθε φύση, γίνεται καταληπτός
καί βλέπεται μέ ἄλλην ἔννοια ὁ
ἀόρατος κι ἀπερίγραπτος. Εἶναι
πολλοί οἱ τρόποι αὐτῆς τῆς κατα-
νόησης. Μπορεῖς δηλαδή καί μέσα
ἀπό τή σοφία πού φαίνεται σέ ὅλα,
νά δεῖς μέ τρόπο στοχαστικό Ἐκεῖνον
πού δημιούργησε τά πάντα ἐν σοφίᾳ.
Ὅπως κατά κάποιο τρόπο φανερώ-
νεται καί στά ἀνθρώπινα δημιουρ-
γήματα νοερά ὁ δημιουργός τοῦ
ἔργου, πού ἔχουμε μπροστά μας,
ἀφοῦ στό ἔργο ἔχει ἀποθέσει τήν
τέχνη του.

Ἀποκαλύπτεται δέ ὄχι ἡ φύση
τοῦ τεχνίτη, ἀλλά μόνο ἡ τεχνική
γνώση, πού ὁ τεχνίτης ἀποτύπωσε
στό κατασκεύασμα. Ἔτσι κι ὅταν
βλέπουμε προσεκτικά τόν κόσμο
μέσα στή δημιουργία, ἀναπαριστά-
νουμε μέσα στό νοῦ ὄχι τήν ἔννοια
τῆς οὐσίας, ἀλλά τῆς σοφίας Ἐκεί-
νου, πού ἐποίησε τά πάντα μέ σοφό
τρόπο”.

ε) Ὅτι ἡ δημιουργία τοῦ κόσμου
ἔγινε γιά τό μυστήριο τῆς διά τοῦ
Ἰησοῦ Χριστοῦ ἀποκαλύψεως καί
φανερώσεως τοῦ Θεοῦ “ὅς ἐστιν
εἰκών τοῦ Θεοῦ τοῦ ἀοράτου, πρω-
τότοκος πάσης κτίσεως, ὅτι ἐν αὐτῷ

ἐκτίσθη τά πάντα, τά ἐν τοῖς οὐρα-
νοῖς καί τά ἐπί τῆς γῆς, τά ὁρατά
καί τά ἀόρατα ” (Πρός Κολοσσαεῖς
α´ 15-16).

Ὁ ἅγιος Μάξιμος ὁ ὁμολογητής
ἐπισημαίνει:

“Τοῦτό ἐστιν τό μέγα καί ἀπό-
κρυφον μυστήριον· τοῦτὸ ἐστιν τό
μακάριον, δι’ ὅ τά πάντα συνέστη-
σαν τέλος. Τοῦτὸ ἐστιν ὁ τῆς ἀρχῆς
τῶν ὄντων προεπινοούμενος θεῖος
σκοπός, ὅν ὁρίζοντες εἶναὶ φαμεν,
προεπινοούμενον τέλος, οὗ ἕνεκα
μέν πάντα, αὐτό δέ οὐδενός ἕνεκα.ὅς
τοῦτο τό τέλος ἀφορῶν, τάς τῶν
ὄντων ὁ Θεός παρήγαγεν οὐσίας.
Τοῦτο κυρίως ἐστί τό τῆς προνοίας
καί τῶν προνοουμένων, πέρας· καθ’
ὅ εἰς τό Θεόν, ἡ τῶν ὑπ’ αὐτοῦ πε-
ποιημένων ἐστίν ἀνακεφαλαίωσις.

Τοῦτό ἐστι τό πάντας περιγρά-
φον τούς αἰῶνας, καί τήν ὑπερά-
πειρον καί ἀπειράκις ἀπείρως προ-
ϋπάρχουσαν τῶν αἰώνων μεγάλην
τοῦ Θεοῦ βουλήν ἐκφαῖνον μυστή-
ριον· ἧς γέγονεν ἄγγελος αὐτός ὁ
κατ’ οὐσίαν τοῦ Θεοῦ Λόγος γενό-
μενος ἄνθρωπος· καί αὐτόν, εἰ θέμις
εἰπεῖν, τόν ἐνδότατον πυθμένα τῆς
Πατρικῆς ἀγαθότητος φανερόν κα-
ταστήσας, καί τό τέλος ἐν αὐτῷ
δείξας, δι’ ὅ τήν πρός τό εἶναι
σαφῶς ἀρχήν ἔλαβον τὰ πεποιημέ-
να.

Διὰ γάρ τόν Χριστόν, ἤγουν τό
κατά Χριστόν μυστήριον, πάντες
οἱ αἰῶνες, καί τά ἐν αὐτοῖς τοῖς
αἰῶσιν, ἐν Χριστῷ τήν ἀρχήν τοῦ
εἶναι καί τό τέλος εἰλήφασιν” (Μα-
ξίμου Ὁμολογητοῦ Ἐρώτησις ξ (ὡς
ἀμνοῦ ἀμώμου καί ἀσπίλου Χριστοῦ
προεγνώσαμεν πρό καταβολῆς κό-
σμου· φανερωθέντος δέ ἐπ’ ἐσχάτων
τῶν χρόνων δι’ ἡμᾶς. Ὑπό τίνος
προεγνωσμένου;) “Πρὸς Θαλάσσιον
τόν Ὁσιώτατον Πρεσβύτερον καί
Ἡγούμενον Διαφόρων Ἀπόρων τῆς
θείας Γραφῆς εἰς ἐρωτήσεις καί
ἀπαντήσεις ξε´ ” P.G. 90, 621).

Δηλαδή: “Αὐτό εἶναι τό μεγάλο
κι ἀπόκρυφο μυστήριο. Αὐτό εἶναι
τό μακάριο τέλος γιά τό ὁποῖο ἔχουν
γίνει ὅλα. Αὐτός εἶναι ὁ θεῖος σκοπός
πού προεπινοήθηκε πρίν ἀπό τήν
ἀρχή τῶν ὄντων, πού ὁρίζοντάς τον
μποροῦμε νά τόν ποῦμε  «προεπι-
νοούμενο τέλος», γιά χάρη τοῦ ὁποί-
ου ἔγιναν τά πάντα κι αὐτό γιά
χάρη κανενός.

Σ’ αὐτό τό τέλος ἀτενίζοντες

δημιούργησε ὁ Θεός τίς οὐσίες τῶν
ὄντων. Αὐτό εἶναι κυρίως τό πέρας
τῆς προνοίας καί ἐκείνων πού ἡ
πρόνοια προνοεῖ, σύμφωνα μέ τό
ὁποῖο γίνεται ἡ ἐπανασυναγωγή στό
Θεό ὅλων τῶν ποιημάτων του. Αὐτό
εἶναι τό μυστήριο πού περικλείει
ὅλους τοὺς αἰῶνες καί φανερώνει
τήν ὑπεράπειρη καί πού ἄπειρες
φορές ἀπείρως προϋπάρχει ἀπό
τούς αἰῶνες μεγάλη βουλή τοῦ Θεοῦ,
τῆς ὁποίας βουλῆς ἀγγελιοφόρος
ἔγινε ὁ ἴδιος ὁ σύμφωνος μέ τήν
οὐσία τοῦ Θεοῦ Λόγος, ὅταν ἔγινε
ἄνθρωπος, καί φανέρωσε, ἄν μοῦ
ἐπιτρέπεται νά πῶ, τόν ἴδιο τό βα-
θύτερο πυθμένα τῆς Πατρικῆς ἀγα-
θότητας κι ἔδειξε μέσα σ’ αὐτόν τό
τέλος, πού γιά χάρη του τά δημι-
ουργήματα ἔλαβαν σαφῶς τήν ἀρχή
τῆς ὕπαρξής τους.

Γιατί γιά τό Χριστό, δηλαδή γιά
τό μυστήριο κατά Χριστό, ὅλοι οἱ
αἰῶνες καί ὅλα ὅσα περιέχουν ἔχουν
λάβει τήν ἀρχή καί τό τέλος τοῦ
εἶναι τους”.

στ) Ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἐτάχθη ἀπό
τόν Θεό Δημιουργό Του “φυλάσσειν”
τήν δημιουργία (Γενέσεως β 15).

ζ) Ὅτι ὅλα τά δημιουργήματα
δοξολογοῦν τόν Θεό Κτίστη καί Δη-
μιουργό τους καί αἰνοῦν Αὐτόν,
ἐκπληροῦντα τούς λόγους τῶν
ὄντων:

“Αἰνεῖτε αὐτόν ἥλιος καί σελήνη,
αἰνεῖτε αὐτόν πάντα τά ἄστρα καί
τό φῶς. Αἰνεῖτε αὐτόν οἱ οὐρανοί
τῶν οὐρανῶν καί τό ὕδωρ τό ὑπε-
ράνω τῶν οὐρανῶν” (Ψαλμός ρμή
(148) 2-4).

2) Ὅτι δέν ὑπάρχει μεταξύ πί-
στεως καί ἐπιστήμης σύγκρουση
ὅταν ἑκάστη μένει στά ὅριά της.
Οὔτε ἡ πίστη ὑποτάσσεται στούς
νόμους τοῦ φυσικοῦ κόσμου οὔτε ἡ
ἐπιστήμη δύναται νά ἐπιλύει ὅλα
τά προβλήματα. Ἡ μία ἀναβιβάζει
τόν ἄνθρωπο στά αἰώνια καί τά
ὑπερφυσικά ἐλευθεροῦσα αὐτόν
ἀπό τά γεώδη καί πρόσκαιρα. Ἡ
ἄλλη οἰκονομεῖ τά ἐν τῷ κόσμῳ καί
αὐτά ὑπό πολλούς περιορισμούς.

Τά ὅρια τῶν δύο αὐτῶν δωρεῶν
τοῦ Θεοῦ τῆς πίστεως καί τῆς γνώ-
σεως ἐπεσημάνθηκαν στό Διεθνές
Ἐπιστημονικό Συνέδριο πού διορ-
γάνωσε ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλη-
σίας τῆς Ἑλλάδος 4-8 Ὀκτωβρίου
2000 μέ τήν εὐκαιρία τῶν ἑορ-
τασμῶν τοῦ Ἰωβηλαίου γιά τήν συμ-
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πλήρωση δύο χιλιάδων ἐτῶν ἀπό
τήν γέννηση τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ
Χριστοῦ ἀπό τίς εἰσηγήσεις: τοῦ
Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου
Ἀλβανίας κ. Ἀναστασίου μέ θέμα:
“Ἡ Ὀρθοδοξία πρό τῆς ραγδαίας
ἐξελίξεως τῶν θετικῶν ἐπιστημῶν
(Διαπιστώσεις - προτάσεις) ”.

β) τοῦ Ἐλλογιμωτάτου κ. Νικο-
λάου Ἀρτεμιάδου, Ὁμότιμου Καθη-
γητοῦ Μαθηματικῶν τοῦ Πανεπι-
στημίου Πατρῶν καί Προέδρου τῆς
Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν μέ θέμα: “Θε-
τικές ἐπιστῆμες καί μεταφυσικές
ἀλήθειες”, πού ἐτόνισε ὅτι: “…ἡ
πρόοδος τῶν θετικῶν ἐπιστημῶν ὄχι
μόνο δέν ὁδηγεῖ στήν ἀμφισβήτηση
μεταφυσικῶν ἀληθειῶν καί τῆς ὑπάρ-
ξεως τοῦ Θεοῦ ἀλλά ἀντιθέτως μᾶς
φωτίζει στό νά νοιώσουμε τίς ἀλή-
θειες αὐτές καί νά ζήσουμε ἁρμονικά
μέ τήν Ὀρθόδοξο Χριστιανική Πί-
στη”.

Ὁ μακαριστός Ἀρχιεπίσκοπος
Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κυρός
Χριστόδουλος στόν Χαιρετισμό, πού
ἀπηύθυνε πρός τά μέλη καί τούς
εἰσηγητές τοῦ ἀναφερθέντος Συνε-
δρίου ἐτόνισε ὅτι: “Ἡ Ἐκκλησία
ὅμως ἀναγνωρίζοντας μέν τό γεγονός
ὅτι κάθε ἀνακάλυψη ἀποτελεῖ δι-
είσδυση στά μυστικά τῆς θεϊκῆς σο-
φίας εὐνοεῖ τήν ἐπιστήμη. Ἀντικρίζει
ὅμως καί μία κοινωνία πού δέν δια-
κρίνεται γιά τήν πνευματική ποιότητά
της, τήν προσήλωση σέ ἀρχές καί
ἀξίες, μία κοινωνία πού ἔχει τήν
ἰδιότητα νά γεννᾶ περισσότερα προ-
βλήματα ἀπό ὅσα νά λύνει, πού χα-
ρακτηρίζεται ἀπό παθολογικό ἐγωϊ-
σμό καί ἀλαζονεία, πού στερεῖται
ἀπό κάθε ἴχνος αἰωνίας προοπτικῆς”.

3) Ὅτι οἱ ἀστρονομικές πληρο-
φορίες τῆς Βίβλου ἀπαιτοῦν ἰδιαι-
τέρους κανόνες ἑρμηνείας καί κα-
τανοήσεώς τους ἐφ’ ὅσον ἡ Ἁγία
Γραφή πρωτίστως ὁμιλεῖ γιά τόν
Θεό καί τά ἔργα τοῦ Θεοῦ καί ὁδηγεῖ
τήν ψυχή στήν σωτηρία.

4)Νά τονίσει καί νά ὑπομνήσει
τήν συμβολή τῶν κληρικῶν στήν
ἀνάπτυξη τῶν θετικῶν ἐπιστημῶν.
Ἀπό μία σύντομη ἔρευνα γιά τήν
παροῦσα Ἡμερίδα συνέλεξα ἕνα
πλούσιο ὑλικό πού κατέταξα σέ
τρεῖς ἑνότητες.

Στήν πρώτη ἑνότητα ἐνέταξα
τούς κληρικούς πού διέπρεψαν ὡς
λόγιοι καί ἐδίδαξαν τά λεγόμενα

τότε “νεωτερικά μαθήματα” ἤ ἔγρα-
ψαν ἀξιόλογα συγγράμματα.

Ἀναφέρω τά ὀνόματα τούς κα-
τατάσσοντάς τους χρονολογικά, κατά
τήν χρονολογία τῆς γεννήσεώς τους

α. Λέων ὁ Φιλόσοφος ἤ Μαθη-
ματικός. Ἐγενήθη κατά τήν πρώτη
δεκαετία τοῦ θ´ αἰῶνος. Μητροπο-
λίτης Θεσσαλονίκης (840 μ.Χ.). Ἐδί-
δαξε καί διεύθυνε τό Πανεπιστήμιο
τῆς Μαγναύρας. Ὑπῆρξε ἐκ τῶν
κυριωτέρων μορφῶν τῆς ἐπί αὐτο-
κράτορος Κωνσταντινουπόλεως Θε-
οφίλου (820-842μ.Χ.) συντελεσθεί-
σης ἀναγεννήσεως τῶν γραμμάτων
καί τῶν ἐπιστημῶν. Ἔδωσε μεγάλη
ὤθηση στίς θετικές ἐ πι στῆ μες.

Ἐνδιαφερόταν ἰδιαιτέρως γιά τήν
Ἀστρονομία καί τά Μαθηματικά.
Μεταξύ τῶν ἔργων του περιλαμβά-
νεται καί πραγματεία περί ἐκλείψεως
ἡλίου καί σελήνης.

β. Μιχαήλ Ψελλός. Ὁ ὕπατος τῶν
φιλοσόφων τοῦ ἑνδεκάτου αἰῶνος.
Ἐκ τῶν μεγαλυτέρων πνευματικῶν
μορφῶν τοῦ μέσου Ἑλληνισμοῦ. Ὁ
Κωνσταντῖνος Ψελλός γεννήθηκε
στήν Νικομήδεια τό 1018 μ.Χ. Δια-
κρίθηκε ὡς σοφός, πολιτικός ἀνήρ
καί καθηγητής τῆς φιλοσοφίας. Διε-
τέλεσε πρωθυπουργός τοῦ αὐτοκρά-
τορος Μιχαήλ τοῦ Παραπινάκη (1071-
1078μ.Χ.). Τό 1054 ἐκάρη μοναχός
καί ἔλαβε τό ὄνομα Μιχαήλ. Ἀπό
ἐπιστολές του βγαίνει τό συμπέρα-
σμα, ὅτι δίδασκε καί Γεωμετρία (τήν
ἐν γραμμαῖς θεωρίαν). Ἔγραψε καί
φυσικές πραγματεῖες. Σέ ἐπιστολή
του ἀναφέρει ὅτι οἱ φθορές καί οἱ
γενέσεις τῆς ὕλης γίνονται ἀπό φυ-
σικά αἴτια καί ὄχι ἀπό ἀόρατες καί
μυστικές δυνάμεις. Ἀνάμεσα στά
ἔργα του πού στηρίχθηκαν σ’ αὐτή
τήν ἄποψη εἶναι τό “Ἐπίλυσις Φυ-
σικῶν Ζητημάτων”, στό ὁποῖο πε-
ριέχονται καί στοιχεῖα Μετεωρολο-
γίας.Ἐπίσης ἀξιόλογο ἔργο του εἶναι
τό “Περί λίθων δυνάμεως”, στό ὁποῖο
ἀναφέρονται οἱ φυσικές ἰδιότητες
τῶν ὀρυκτῶν. Σέ ἐπιστολή του πού
ἀπευθύνει στόν Πατριάρχη Μιχαήλ
Κηρουλάριο ἀναφέρεται στήν πα-
ρασκευή τοῦ χρυσοῦ. Ἔγραψε καί
ἀστρονομικά ἔργα ὅπως τό “Περί
Μεγάλου Ἐνιαυτού” καί τό σωζόμενο
“Περί τῆς κινήσεως τοῦ χρόνου, τῶν
κύκλων τοῦ Ἡλίου καί τῆς Σελήνης,
τῆς Ἐκλείψεως Αὐτῶν καί τῆς τοῦ
Πάσχα εὑρέσεως”.Ὁ Ψελλός ἔγραψε

καί μεικτές ἐργασίες. Στήν πραγμα-
τεία του “Διδασκαλία Παντοδαπή”
πού ἐπίσης σώζεται περιέχονται 200
θέματα ἐπιστημονικά τῆς ἀστρονο-
μίας, τῆς μετεωρολογίας, τῆς κο-
σμολογίας, τῆς φυσικῆς, τῆς βοτα-
νικῆς καί τῶν μαθηματικῶν.Στό ἔργο
του “Σύνταγμα εὐσύνοπτον εἰς τάς
τέσσαρας Μαθηματικὰς Ἐπιστήμας”
ἐκτός ἀπό τίς ἐπιστῆμες τῆς Ἀριθ-
μητικῆς, τῆς Μουσικῆς, τῆς Γεωμε-
τρίας καί τῆς Ἀστρονομίας ὑπάρχουν
καί στοιχεῖα Μετεωρολογίας.

γ. Θεοδόσιος ὁ Κορυδαλλεύς
(1563). Μητροπολίτης Ναυπάκτου
καί Ἄρτης. Γεννήθηκε στήν Ἀθήνα
περί τό 1563. Ἀριστοτελικός φιλό-
σοφος καί ἐπιφανέστατος διδάσκα-
λος καί συγγραφεύς. Ἔγραψε: α)
“Ὑπομνήματα καί ζητήματα εἰς τήν
περί τοῦ οὐρανοῦ πραγμάτων”, β)
“Γεωγραφικά ἤ περί Κόσμου καί
τῶν μερῶν αὐτοῦ”. Αὐτό τό σύγ-
γραμμα φέρεται καί μέ τόν τίτλο
“Περί Ἀστρολογίας καί Σύνοψις
εἰσαγωγικοτέρα εἰς Γεωγραφίαν ”.

δ. Κορέσσιος Γεώργιος. Περίφη-
μος Χίος λόγιος, ἰατρός, θεολόγος
καί φιλόσοφός τοῦ β´ μισοῦ τοῦ ιστ´
αἰῶνος. Ἐδίδαξε στό Πανεπιστήμιο
τῆς Πίζης στήν Ἰταλία. Κατά τό
διάστημα τῆς καθηγεσίας του συγ-
κρούσθηκε μέ τόν μέγα μαθηματικό
καί ἀστρονόμο τῆς ἐποχῆς Γαλιλαῖο,
πού ἐδίδασκε στό ἴδιο Πανεπιστή-
μιο.

ε. Βησσαρίων Μακρής. Ἡγούμε-
νος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Γε-
ωργίου τῶν Λιγκιαδῶν ἐπί τοῦ ὅρους
Μιτσικέλι τῆς Ἠπείρου τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως Ἰωαννίνων. Συγκα-
ταλέγεται στούς λογιώτερους κλη-
ρικούς τοῦ ιζ´ αἰῶνος διδάσκαλος
καί συγγραφεύς πολυγραφώτατος.
Γεννήθηκε στά Γιάννενα τό 1635,
στά ἀνέκδοτα ἔργα του σέ χειρό-
γραφα ὑπάρχουν μαθηματικά καί
ἀστρονομικά μελετήματα τοῦ
ἀνδρός.

στ . Μεθόδιος Ἀνθρακίτης. Πε-
παιδευμένος κληρικός. Ἐγενήθη περί
τό 1660 στήν Καμινιά Ζαγορίου
Ἠπείρου. Ἐσπούδασε στή Βενετία
ἐπί πολλά ἔτη μαθηματικές
ἐπιστῆμες καί διεκρίθη ὡς δάσκαλος.
Συνέβαλε στήν ἐκπαιδευτική μεταρ-
ρύθμιση, ὅπου γιά πρώτη φορά εἰσή-
γαγε στήν Ἑλλάδα τίς μαθηματικές
ἐπιστῆμες.



• Τό Τιάλειον Ἐκκλησιαστικόν
Γηροκομεῖον Κοζάνης «Ὁ Ἅγιος
Παντελεήμων» εἶναι Μή Κερδο-
σκοπικό Ἐκκλησιαστικό Ἵδρυμα,
τό ὁποῖο γιά περισσότερα ἀπό
40 χρόνια λειτουργεῖ ὑπό τήν
Σκέπη τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Σερβίων καί Κοζάνης.

• Διοικεῖται ἀπό 5μελές Διοικη-
τικό Συμβούλιο, στό ὁποῖο προ-
εδρεύει ὁ ἑκάστοτε Μητροπο-
λίτης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Σερβίων καί Κοζάνης. 

• Εἶναι τό μεγαλύτερο Γηροκο-
μεῖο στή Δυτική Μακεδονία, λει-
τουργεῖ σέ 24ωρη βάση καί φι-
λοξενεῖ ἀνθρώπους ἀπό τό νομό
Κοζάνης καί τήν εὐρύτερη πε-
ριοχή.

• Ἀποτελεῖται ἀπό 2 κτιριακά
συγκροτήματα, ἐκ τῶν ὁποίων
τό ἕνα εἶναι ξύλινης κατασκευῆς
καί χτισμένο στά τέλη τῆς δε-
καετίας τοῦ ’60, ἐνῶ τό ἄλλο,
συμβατικῆς κατασκευῆς, στά
τέλη τῆς δεκαετίας τοῦ ’70.

• Σήμερα τό Ἵδρυμα  προσφέρει
ὑψηλοῦ ἐπιπέδου ὑπηρεσίες
(στέγη, τροφή καί φροντίδα) σέ
45 γέροντες καί γερόντισσες,

ἐκ τῶν ὁποίων ἀρκετοί κατάκοι-
τοι.

• Ὅλοι οἱ γέροντες καί οἱ γε-
ρόντισσες διαμένουν σέ μονό-
κλινα ἤ δίκλινα δωμάτια.

• Στό Γηροκομεῖο ἐργάζονται 16
ἄνθρωποι, ἐκ τῶν ὁποίων οἱ 12
μέ σύστημα βάρδιας. 

• Ἡ σύνθεση τοῦ προσωπικοῦ
σήμερα εἶναι ἡ ἑξῆς: 1 διευθύν-
τρια, 1 ὑπεύθυνος γραμματείας,
1 ὑπεύθυνος ἐφοδιασμοῦ, 1 συν-
τηρητής ἐγκαταστάσεων, 1 μα-
γείρισσα, 7 καθαρίστριες, 4 νο-
σοκόμες. 

• Τό Ἵδρυμα δέν λαμβάνει καμιά
τακτική κρατική ἐπιχορήγηση. 

• Τά ἔσοδα τοῦ Ἱδρύματος προ-
έρχονται ἀπό τά τροφεῖα τῶν
γερόντων, τά ἔσοδα ἀπό τήν
ἐνοικίαση κάποιων ἀκινήτων, τίς
εἰσφορές τοῦ Ἱδρύματος Δια-
κονία τῆς Πίστεως, γνωστό ὡς
«Μπλιούρειο», τίς δωρεές τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σερβίων
καί Κοζάνης, τίς δωρεές τοῦ Γε-
νικοῦ Φιλόπτωχου Ταμείου καί
τίς δωρεές Φορέων καί συμπο-
λιτῶν μας, τούς ὁποίους ὁλό-
θερμα εὐχαριστοῦμε.
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ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ
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«Ο  ΑΓΙΟΣ  ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1ου ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ  2009

Τ
ό Τιάλειον Ἐκκλησια-
στικόν Γηροκομεῖον
Κοζάνης «Ὁ Ἅγιος

Παντελεήμων», δημοσιο-
ποιεῖ σήμερα τόν ἀπολογι-
σμό τοῦ α΄ ἐννεαμήνου
(Ἰανουάριος – Σεπτέμβριος)
τοῦ 2009. Πρόκειται γιά μία
πρωτοβουλία τῆς Διοίκη-
σης, ἡ ὁποία ἀπορρέει ἀπό
σεβασμό πρός ὅλους τούς
συμπολίτες μας, τούς εὐερ-
γέτες καί τούς δωρητές
τοῦ Ἱδρύματος, μέ σκοπό
τήν ἐνημέρωση, τόσο γιά
τά οἰκονομικά, ὅσο καί γιά
τό σύνολο τῶν δραστηριο-
τήτων, πού ἀποσκοποῦν
στήν ὅσο τό δυνατόν κα-
λύτερη διαβίωση τῶν γε-
ρόντων πού φιλοξενοῦνται
στό Ἵδρυμα.

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  1ου ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ (Ἰανουάριος – Σεπτέμβριος)  2009

Ἔ ξ ο δ α

Δαπάνες προσωπικοῦ (Μισθοί-ΙΚΑ) 266.197,95
Ἐφορία 16.945,09
Τρόφιμα-Φάρμακα 13.247,78
Καύσιμα-ΔΕΗ- ΟΤΕ- Πυρασφάλεια 17.855,57
Συντήρηση-Ἐξοπλισμός 11.295,52
Διάφορα 27.233,38 

Σύνολο: 352.775,29 

* Ὑποχρεώσεις πρός τήν ἀγορά 9.000,00

Ἔ σ ο δ α

Τροφεῖα 185.456,48
Ἐνοίκια 47.928,36
Ι.Μ.Σ.Κ - Μπλιούρειο 59.882,82
Δωρεές 36.189,66
Ἄλλες Πηγές 4.108,00
Προηγ. Ὑπόλοιπο 24.932,00

Σύνολο: 358.497,32



Ἐκτός ἀπό τίς δωρεές σέ

χρῆμα, ὑπάρχουν καί δωρεές σέ

εἴδη καί τρόφιμα, πού καί αὐτές

ἀποτιμῶνται σέ ἕνα σεβαστό ποσό.

ΑΚΙΝΗΤΑ

Τό Γηροκομεῖο διαθέτει ἀκίνη-
τα ἀπό δωρεές συμπολιτῶν μας,
τά ὁποῖα ἀξιοποιοῦνται καί συνει-
σφέρουν στά ἔξοδα τοῦ Ἱδρύμα-
τος. Τά περισσότερα ἀπό αὐτά
εἶναι παλαιά καί σέ συνδυασμό μέ
τήν οἰκονομική κρίση πού ὑπάρχει,
τά ἔσοδα ἀπό ἐνοίκια ἀφενός μέν
δέν εἶναι σταθερά, ἀφετέρου εἶναι
μειωμένα καί μειώνονται συνεχῶς.
Ἤδη σέ συνεργασία μέ ἐμπειρο-
γνώμονες τῆς ἀγορᾶς ἀκινήτων
μελετῶνται τρόποι καλύτερης ἀξιο-
ποίησής τους. Ὅλα τά ἀκίνητα
εἶναι καταχωρισμένα στόν σχετικό
Κτηματολογικό Πίνακα τοῦ Γηρο-
κομείου καί ἔχουν δηλωθεῖ στό
Ἐθνικό Κτηματολόγιο μέ τήν κα-
ταβολή τῶν ἀντίστοιχων τελῶν.

ΣΤΟΧΟΙ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Μέ τήν ἀνάληψη τῆς νέας δι-

εύθυνσης, ἀπό τόν Φεβρουάριο

τοῦ 2009, τέθηκαν ὡς κύριοι στό-

χοι, 

1. Ἡ βελτίωση τῶν συνθηκῶν δια-
βίωσης τῶν γερόντων 

2. Ἡ σταδιακή ἀνακαίνιση τῶν
ἐγκαταστάσεων 

3. Ὁ ἐξορθολογισμός τῶν δαπανῶν
4. Ἡ βελτίωση τῆς δημόσιας εἰκό-

νας τοῦ Γηροκομείου
5. Ἡ ἐπέκταση τοῦ Ἱδρύματος μέ

τή δημιουργία νέας πτέρυγας

Πρός τήν κατεύθυνση αὐτή

πραγματοποιήθηκαν τά ἑξῆς:

• Ἐνισχύθηκε τό προσωπικό φρον-
τίδας τῶν γερόντων μέ τήν ἐπι-
πλέον πρόσληψη 1 καθαρίστριας
καί 2 νοσοκόμων. 

• Ἀναπροσαρμόσθηκε τό πρόγραμ-
μα ἐργασίας καί ἐνισχύθηκε τόσο
ἡ πρωινή ὅσο καί ἡ νυχτερινή
βάρδια προσωπικοῦ. 

• Βελτιώθηκαν οἱ συνθῆκες καθα-
ριότητας καί ἀτομικῆς ὑγιεινῆς
τῶν γερόντων.

• Ἐνισχύθηκαν τά καθημερινά γεύ-
ματα. 

• Ἔγινε ἐξορθολογισμός τοῦ συ-
στήματος προμηθειῶν. 

• Ἐξωφλήθηκαν ὅλες οἱ προηγού-
μενες ὑποχρεώσεις πρός τήν
ἀγορά. 

• Ἔγινε ἐκκαθάριση καί τακτοποί-
ηση τῶν ἀποθηκῶν.

• Μέσω δωρεῶν Ἐπιχειρήσεων,
Φορέων ἀλλά καί μεμονωμένων
Συμπολιτῶν μας, 

• Προσφέρθηκαν τρόφιμα (γάλα,
τυροκομικά, λάδι, ἀλεύρι, ζυμα-
ρικά, φροῦτα, λαχανικά), προϊόν-
τα καθαρισμοῦ, χαρτικά, πετρέ-
λαιο θέρμανσης, χρώματα, ὑλικά
ἀνακαίνισης, ἠλεκτρολογικός
ἐξοπλισμός, νέα στρώματα πρός
ἀντικατάσταση τῶν παλαιῶν. 

• Προσφέρθηκε δωρεάν προσωπι-
κή ἐργασία ἀπό συμπολίτες μας.

• Ἔγινε συντήρηση τῶν ἠλεκτρο-
λογικῶν ἐγκαταστάσεων καί ἐνι-
σχύθηκε τόσο ὁ ἐσωτερικός, ὅσο
καί ὁ ἐξωτερικός φωτισμός τοῦ
Ἱδρύματος.

• Τοποθετήθηκε ἐναλλάκτης θερ-
μότητας καί ἐξασφαλίσθηκε συ-
νεχής παροχή ζεστοῦ νεροῦ σέ
ὅλους τους χώρους. 

• Ἀνακαινίσθηκε ἡ κουζίνα τῆς
πτέρυγας ἀνδρῶν.

• Ἀνανεώθηκε καί ἐκσυγχρονίσθη-
κε ὁ ἐξοπλισμός τῆς κουζίνας
μέ 4 καινούργια ψυγεῖα. 

• Ἔγιναν ἐλαιοχρωματισμοί καί
συντηρήσεις  σέ ὅλα τά δωμάτια
καί τούς κοινόχρηστους χώρους
στό ἰσόγειο τῆς πτέρυγας
ἀνδρῶν καί δημιουργήθηκαν πε-
ρισσότεροι χῶροι ἀξιοπρεποῦς
διαβίωσης τῶν γερόντων. 

• Διαμορφώθηκαν ἀξιοπρεπεῖς
χῶροι συναναστροφῆς καί ψυ-
χαγωγίας τῶν γερόντων. 

• Γιά τήν ἰατρική παρακολούθηση
τῶν γερόντων προχωρήσαμε σέ
συνεργασία μέ γιατρό εἰδικό πα-
θολόγο, ὁ ὁποῖος ἐπισκέπτεται
τακτικά τό Ἵδρυμα, παρακολου-
θεῖ τήν ὑγεία τῶν γερόντων καί
ἐνημερώνει τά σχετικά ἀρχεῖα.
Ἐπίσης προσφέρουν ἀφιλο-
κερδῶς, ὅποτε χρειασθεῖ, τίς

ὑπηρεσίες τους γιατροί διαφό-
ρων εἰδικοτήτων, ἐνῶ ὁμάδα ἐπι-
στημόνων Ψυχολογικῆς Ὑποστή-
ριξης ἐπισκέπτεται τακτικά τό
Ἵδρυμα καί προσφέρει τίς ὑπη-
ρεσίες της. Γιά τήν ἀντιμετώπιση
τῶν σοβαρῶν περιστατικῶν, εἴμα-
στε σέ συνεχῆ ἐπαφή καί συνερ-
γασία μέ τό ΕΚΑΒ καί τό Μαμά-
τσειο Νοσοκομεῖο Κοζάνης. Τούς
εὐχαριστοῦμε ὅλους γιά τίς πο-
λύτιμες ὑπηρεσίες πού μᾶς προ-
σφέρουν.

Οἱ παραπάνω παρεμβάσεις
ἔχουν διευρύνει τίς δυνατότητες
φιλοξενίας τοῦ Ἱδρύματος καί
ἔχουν βελτιώσει σέ σημαντικό
βαθμό τή λειτουργία του, μέ ἀπο-
τέλεσμα νά ὑπάρχει πλέον αὐξη-
μένο ἐνδιαφέρον γιά διαμονή καί
ἄλλων γερόντων.

Σέ ὅ,τι ἀφορᾶ στή δημιουργία
νέας πτέρυγας, ἔχει ἤδη ἐκπονηθεῖ
μελέτη ἐπέκτασης τοῦ κτιρίου,
στόν ὑπάρχοντα χῶρο τοῦ Γηρο-
κομείου. Ὡστόσο ἡ ὑλοποίηση τοῦ
ἔργου, πρός τό παρόν, δέν εἶναι
ἐφικτή ἐξ αἰτίας τοῦ ἰσχύοντος
πολεοδομικοῦ καθεστῶτος, καθώς
ἡ περιοχή εἶναι χαρακτηρισμένη
ὡς (ΖΟΕ). Ἐλπίζουμε στήν ἄρση
τοῦ ἰσχύοντος καθεστῶτος, ἔστω
καί κατ’ ἐξαίρεση. Αὐτό ἄλλωστε
τό ἔχουμε ζητήσει ἀπό διετίας καί
ἀπό τό ΥΠΕΧΩΔΕ. Παράλληλα καί
μέ τήν προσωπική φροντίδα τοῦ
Μητροπολίτη μας, ἔχει δρομολο-
γηθεῖ ἡ μετατροπή τοῦ Γκέρτσειου
Ἱδρύματος σέ ἕνα πρότυπο Γηρο-
κομεῖο, ὅπως ἀκριβῶς τό ἀπαιτεῖ
ἡ Κοινοτική Ὁδηγία καί ἤδη ἐκπο-
νεῖται ἡ σχετική μελέτη. Ἀρκεῖ καί
ἡ Πολιτεία νά τό ἀγκαλιάσει καί
νά τό βοηθήσει. 

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ἐκδόθηκε γιά πρώτη φορά ἐνη-
μερωτικό φυλλάδιο μέ τόν τίτλο
«Κατάθεση Ψυχῆς» γιά τίς δρα-
στηριότητες τοῦ Γηροκομείου, τό
ὁποῖο διανεμήθηκε δωρεάν μέσω
τῶν Ἱερῶν Ναῶν. 

Δημιουργήθηκε ἡ ἰστοσελίδα
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τοῦ Γηροκομείου στό Διαδίκτυο,
στήν Ἠλεκτρονική Διεύθυνση
www.kozani.net/gerokomeio

Κάθε ἑβδομάδα δημοσιεύονται
στόν τοπικό τύπο οἱ Δωρεές - Προ-
σφορές συμπολιτῶν μας πρός τό
Γηροκομεῖο.

Τό βράδυ τοῦ Μεγάλου Σαβ-
βάτου γιορτάσθηκε ἡ Ἀνάσταση
τοῦ Κυρίου στόν Ἱερό Ναό τοῦ
Ἁγίου Παντελεήμονα, στόν αὔλειο
χῶρο τοῦ Γηροκομείου, μέ τήν
παρουσία τοῦ Σεβασμιώτατου Μη-
τροπολίτη κ. Παύλου. Ἦταν ἡ πρώ-
τη φορά πού Μητροπολίτης τέλεσε
τή Λειτουργία τῆς Ἀνάστασης στό
Γηροκομεῖο.

Πραγματοποιήθηκαν ἔργα μό-
νωσης τῆς τοιχοποιίας καί προ-
στασίας ἀπό ὑγρασία στόν Ἱερό
Ναό τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονα, πού
βρίσκεται στόν αὔλειο χῶρο τοῦ
Γηροκομείου. 

Ἀνακαινίσθηκε ἐσωτερικά ὁ
χῶρος τοῦ ναοῦ, τοποθετήθηκαν
καινούργια καθίσματα καί ὁλοκλη-
ρώθηκε ἡ ἁγιογράφηση τῆς ἀρι-
στερῆς πτέρυγας. 

Πραγματοποιήθηκαν ἔργα ἐξω-
ραϊσμοῦ τοῦ αὔλειου χώρου τοῦ
ναοῦ. 

Στόν Ἱερό Ναό τελοῦνται Θεῖες
Λειτουργίες, Ἑσπερινοί, Παρακλή-
σεις, Γάμοι, Βαπτίσεις, Μνημόσυνα,
Ἀγρυπνίες, κλπ.

Μέ τήν συμμετοχή μεγάλου
ἀριθμοῦ συμπολιτῶν μας, ἑορτά-
σθηκε ἐφέτος ἡ μνήμη τοῦ προ-
στάτη τοῦ Γηροκομείου Κοζάνης
Ἁγίου Παντελεήμονα. Τήν παρα-
μονή τῆς ἑορτῆς τελέσθηκε Μέγας
Πανηγυρικός Ἑσπερινός μετά
Ἀρτοκλασίας, ἐνῶ ἀνήμερα τῆς
ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου τελέσθηκε
Ὄρθρος καί Πανηγυρική Θεία Λει-
τουργία.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ

ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Γιά τό ἑπόμενο διάστημα καί
μέχρι τέλους τοῦ ἔτους προγραμ-
ματίζονται τά ἑξῆς:

Ἐπισκευή καί μόνωση τῆς στέ-
γης 

Ἀντικατάσταση τῶν ὑδρορροῶν 
Ἀντικατάσταση τῶν ἐξωτερικῶν

κουφωμάτων 
Συντήρηση καί ἐπισκευή τῶν

μεταλλικῶν κατασκευῶν
Συντήρηση καί ἐπισκευή τῶν

θερμοϋδραυλικῶν ἐγκαταστάσε-
ων.

Ἐγκατάσταση ἑνός ἀνελκυστή-
ρα, ὁ ὁποῖος θά διευκολύνει τήν
ἐργασία τοῦ προσωπικοῦ καί κυ-
ρίως τήν μετακίνηση τῶν γερόν-
των.

Πρόκειται γιά μία σειρά οὐσια-
στικῶν παρεμβάσεων, πού ἀπο-
σκοποῦν στήν ἀνακαίνιση τοῦ Γη-
ροκομείου καί κυρίως στή μείωση
τῶν λειτουργικῶν δαπανῶν. Πα-
ρεμβάσεις, οἱ ὁποῖες θά ἐξασφα-
λίσουν τήν καλή λειτουργία τοῦ
Ἱδρύματος γιά πολλά ἀκόμη χρό-
νια. Ἐλπίζουμε μέ τή βοήθεια
Ἀρχῶν, Φορέων καί Δωρητῶν, τά
περισσότερα ἀπό τά σημαντικά
αὐτά ἔργα νά ὁλοκληρωθοῦν ἐφέ-
τος καί νά εἴμαστε στήν εὐχάριστη
θέση νά τά παρουσιάσουμε στόν
ἐτήσιο ἀπολογισμό. Τά ἔργα αὐτά
θά ἀναβαθμίσουν σέ σημαντικό
βαθμό τό Γηροκομεῖο Κοζάνης καί
θά τό καταστήσουν ἕνα ἀξιοπρεπῆ
Οἶκο Εὐγηρίας, θέτοντας τίς βά-
σεις δημιουργίας ἑνός ἀποϊδρυ-
ματοποιημένου περιβάλλοντος
ἀνθρωπιᾶς καί ἀξιοπρέπειας.

Τόσο γι᾽ αὐτά πού ἔχουν γίνει,
ὅσο καί γι᾽ αὐτά πού πρόκειται νά
γίνουν, εὐχαριστοῦμε θερμά τίς

Ἀρχές, τούς Φορεῖς καί ὅλους
τούς Συμπολίτες μας, πού βρί-
σκονται κοντά μας καί στηρίζουν
μέ τήν ἀγάπη τους καί τίς δωρεές
τους τήν καλή λειτουργία τοῦ Γη-
ροκομείου. Ἰδιαίτερη ἀναφορά  θέ-
λουμε νά κάνουμε στήν προσφορά
γευμάτων ἀπό συμπολίτες μας
πρός τούς γέροντες, πού ἀποτελεῖ
μία ἐξαιρετική πράξη ἀνθρωπιᾶς
καί σημαντική βοήθεια πρός τό
Γηροκομεῖο. Πάντα ἡ πόλη μας
καί ἡ εὐρύτερη περιοχή χαρακτη-
ρίζονταν ἀπό πλούσια φιλάνθρωπα
αἰσθήματα. Πάντα ὑπῆρχαν καί
ὑπάρχουν Ἄνθρωποι, πού προσφέ-
ρουν ἀπό τό περίσσευμα τῆς ψυχῆς
τους γιά τόν συνάνθρωπο. 

Εὐχαριστοῦμε ἐπίσης ὅλους
τούς ἐργαζόμενους στά ΜΜΕ γιά
τή συνεχῆ στήριξη καί προβολή
τῶν προσπαθειῶν μας. 

Ἰδιαίτερα θέλουμε νά εὐχαρι-
στήσουμε καί δημόσια τό προσω-
πικό του Γηροκομείου, πού καθη-
μερινά προσπαθεῖ γιά τήν ὅσο τό
δυνατόν καλύτερη διαβίωση τῶν
γερόντων. Πρόκειται γιά ἐργαζό-
μενους, πού πέρα ἀπό τήν ἐπαγ-
γελματική τους εὐσυνειδησία, δια-
κρίνονται ἀπό ἀνθρώπινη εὐαισθη-
σία καί προσφέρουν τόν καλύτερό
τους ἑαυτό καί τήν ἀγάπη τους,
γιά νά ἀπολαμβάνουν οἱ παπποῦδες
καί οἱ γιαγιάδες ὑπηρεσίες ὑψηλοῦ
ἐπιπέδου καί ἀξιοπρεπῆ διαβίωση.

Ὁλοκληρώνοντας, ἐπιθυμοῦμε
νά εὐχαριστήσουμε καί πάλι ἀπό
βάθους καρδιᾶς ὅλους ὅσους στη-
ρίζουν τήν λειτουργία τοῦ Γηρο-
κομείου καί καλοῦμε ὅλους τούς
συμπολίτες μας νά ἐπισκεφθοῦν
τό Γηροκομεῖο καί νά γνωρίσουν
ἀπό κοντά τό σημαντικό ἔργο πού
ἐπιτελεῖται.
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Τά Μέλη τοῦ ΔΣ

Τιάλιος Κωνσταντῖνος
Πίτση Μαρία 
Κρανιώτης Μιχαήλ
Ζαχαράκη Αἰκατερίνη

Ὁ Πρόεδρος τοῦ Δ.Σ.

Παῦλος
† Μητροπολίτης Σερβίων καί Κοζάνης

Ἡ Διευθύντρια

Γεθσημανή Κεντεποζίδου -
Κολοβοῦ

ΚΟΖΑΝΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009
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Δωρεὲς πρὸς τὸ Τιάλειον Ἐκκλησιαστικὸν Γη-
ροκομεῖον Κοζάνης «Ἅγιος Παντελεήμων», εἴτε
χρηματικές, εἴτε σὲ εἴδη καὶ γεύματα, προσέφε-
ραν εὐγενῶς:
◆ Ἀφοί Κεχαϊδη Α.Ε.Ε. προσφορά ἐξωτερικῶν κου-
φωμάτων. ◆ Ἀφοί Μητσιάκου Ο.Ε. προσφορά ἐξω-
τερικῶν κουφωμάτων. ◆ Κεσόγλου Χ.◆
Εὐρενιάδης Α. Ο.Ε. προσφορά ἐξωτερικῶν κου-
φωμάτων. ◆ Χρῆστος Δημαρᾶς προσφορά ἐξωτε-
ρικῶν κουφωμάτων. ◆ Μάρμαρα Βούρκα Α.Ε.
προσφορά μαρμάρων. ◆ Κυλινδρόμυλοι Ι.Χαλάτσο-
γλου καί Υἱοί Α.Β.Ε.Ε. ἀπό Βατόλακκο Γρεβενῶν
προσφορά σέ ἀλεύρι.  ◆ BINGO Α.Ε.Β.Ε. προσφορά
σέ κρουασάν καί γκοφρέτες. ◆ Ἀρχιμ. Γεώργιος
Χρυσοστόμου κάτοικος Βέροιας  500 εὐρώ ἀπό
παράσταση Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Παύ-
λου στή νεκρώσιμη ἀκολουθία τῆς πολυαγαπημέ-
νης του μητέρας Εἰρήνης. ◆ Κωνσταντῖνος
Καραμπίνης 500 εὐρώ. ◆ Σαββίδης Ἀνέστης 400
εὐρώ εἰς μνήμη προσφιλῶν προσώπων. ◆ Ἐνορία
Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Μεσιανῆς 300 εὐρώ
διά γεῦμα γερόντων εἰς μνήμη Ἱεροψάλτη Ἰωσήφ
Παπαδόπουλου. ◆ Ὁ Πρόεδρος καί τά Μέλη τῆς
Περιηγητικῆς Λέσχης Κοζάνης προσέφεραν τό
ποσό τῶν 250 εὐρώ γιά παροχή γεύματος στούς
γέροντες τήν 15/10/09. ◆ Στέφανος Ποκιάκης 250
εὐρώ. ◆ Στόν μεταστάντα εἰς τήν αἰώνιον ζωήν πο-
λυαγαπημένο φίλο μας Σπύρο Χαμπίδη ἀντί γιά
στεφάνι προσφέρουμε 210 εὐρώ στό γηροκομεῖο
Κοζάνης. Ἡ Παρέα του. ◆ Θεανώ σύζυγος Ἰωάννη
Δημουδιά 200 εὐρώ εἰς μνήμη τῆς θείας τούς Χιο-
νίας Παπαναούμ. ◆ Σύλλογος Καθηγητῶν 5ου Γυ-
μνασίου Κοζάνης 200 εὐρώ εἰς μνήμη Ἰωάννου
Κουτσούκου συζύγου τῆς συναδέλφου μᾶς Ἀντω-
νίου Ἑλένης. ◆ Ἱερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου
Καταφυγίου 200 εὐρώ διά γεῦμα γερόντων. ◆

Κωνσταντῖνος Κούστας κάτοικος Δράμας 200
εὐρώ διά γεῦμα γερόντων. ◆ Σωτήριος Γιαννόπου-
λος κάτοικος Χαλανδρίου Ἀττικῆς 200 εὐρώ. ◆ Ἡ
Ὁμάδα Συνεργασίας τοῦ Σώματος Ἑλληνικοῦ
Ὁδηγισμοῦ 150 εὐρώ γιά γεῦμα στίς 24/10/09 στή
μνήμη τοῦ ἀείμνηστου καί ἀξέχαστου Δημητρίου
Γκουρτσούλη ἰδρυτοῦ τοῦ προσκοπισμοῦ καί ὁδη-
γισμοῦ στήν Κοζάνη. ◆ Ἱερός Ναός Μεταμορφώ-
σεως τοῦ Σωτήρους Βατεροῦ 150 εὐρώ διά γεῦμα
γερόντων. ◆ Ἱερεύς Ἠλίας Κοντός 100 εὐρώ εἰς
μνήμη μακαριστοῦ Μητροπολίτου Πολυανῆς, Κιλ-
κισίου καί Ἁγίου Ἀθανασίου Ἀποστόλου. ◆ Μαρία
Τολίκα 100 εὐρώ εἰς μνήμη Χαράλαμπου Κελίδη.
◆ Παπαϊωάννου Σπύρος καί κά Ἄννα 100 εὐρώ εἰς
μνήμη τῆς μητρός Χιονίας Παπαναούμ. ◆ Μαρία
Χατζηπαππά 100 εὐρώ γιά γεῦμα γερόντων. ◆

Μαρία Σιαλβέρα 100 εὐρώ εἰς μνήμη τοῦ συζύγου
τῆς Ζήση. ◆ Ἀθανάσιος Λάκκας 100 εὐρώ εἰς
μνήμη τῆς μητέρας του. ◆ Ἀπόστολος Παπαδημη-
τρίου 100 εὐρώ. ◆ Χατζηγεωργίου Ἑλένη 100
εὐρώ εἰς μνήμην Νικολάου Τράγια. ◆ Ἀναστασία
Κισκίνη 50 εὐρώ ἀντί γιά στεφάνι εἰς μνήμη τοῦ
ἀγαπημένου Καραθάνου Ἰωάννη. ◆ Ἀντιγόνη Πλω-

μαρίτη◆ Ραδιώτη 50 εὐρώ εἰς μνήμη τῶν γονέων
τῆς Δημητρίου καί Γεωργίας. ◆ Μαρτινάκου Χρυ-
σάνα 50 εὐρώ εἰς μνήμη συζύγου Σταύρου. ◆ Σα-
βαϊδου Ἐλισάβετ 50 εὐρώ. ◆ Ἰωάννης Καραδαλής
50 εὐρώ. ◆ Βασιλική Κύργια 50 εὐρώ εἰς μνήμη Βα-
σιλείου Κύργια. ◆ Αἰκατερίνη Κάστια 20 εὐρώ. ◆
Ἀνώνυμες Δωρεές 450 εὐρώ. ◆ Δαβιδοπούλου
Βάσω προσφορά γεύματος εἰς μνήμη συζύγου
Ἀναστασίου. ◆ Δαβιδοπούλου Ἄννα προσφορά
γεύματος στίς 19/9/09 εἰς μνήμη Πελαγίας Ἐλευ-
θεριάδου. ◆ Καλλιόπη Σιάντζιου προσφορά γεύμα-
τος στίς 16/9/09. ◆ Ἀναστάσιος Βασιλειάδης
προσφορά γεύματος εἰς μνήμη Σοφίας Τραπεζαν-
λίδου(τρόφιμος γηροκομείου). ◆ Ἀθανάσιος Βατά-
λης ἀπό Λευκοπηγή προσφορά γεύματος εἰς
μνήμη τοῦ πατέρα του. ◆ Νέστορας Κολοβός προ-
σφορά γεύματος στίς 27/10/09 γιά τήν ὀνομαστική
του ἑορτή. ◆ Δημήτριος Ζιάρας προσφορά γεύμα-
τος στίς 26/10/09 γιά τήν ὀνομαστική του ἑορτή. ◆
Ἀντώνης Λογοθέτης προσφορά ἐξωτερικῆς κε-
ραίας γιά τηλεόραση. ◆ Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωρ-
γίου Κλείτους φροῦτα καί λαχανικά. ◆ Ἱερός Ναός
Ἁγίων Κῶν/νοῦ καί Ἑλένης Μαυροδενδρίου 40
λίτρα λάδι. ◆ Ἱερεύς Θωμάς Μπασδέκης, κός Κου-
τσιάδης Βασίλειος καί κός Τσαουσίδης Ἐλευθέ-
ριος προσφορά φρούτων καί λαχανικῶν. ◆

Ἀσλανίδου Ἀνθοῦλα προσφορά κρεάτων εἰς
μνήμη συζύγου Μιχαήλ. ◆ Λεωνίδας Ἁμαραντίδης
ἀπό Καπνοχώρι, πατάτες. ◆ Λεωνίδας Μιχαηλίδης
ἀπό Μαυροδένδρι, πατάτες. ◆ Κτῆμα Καραφάκι
προσφορά φαγητοῦ.

Δωρεὲς γιὰ τὸ Ἱερὸ Κάθισμα Νέας Νικοπόλεως:
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Σερβίων καὶ Κοζάνης κ. Παῦλος 14.500 €
Κεχαγιᾶς Δημήτριος 600 $
Διακουμάκης Εὐάγγελος 200 $
Γεώργιος καὶ Φρειδερίκη Γεωργίου 100 $
Παυλάκος Ἀλέκος 100 $
Πουμπουρίδη Ἀθανασία 100 $
Ροδίτης Βασίλειος 1200 $
Γαβαλᾶς Νικόλαος 1500 $
Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μελόης
κ. Φιλόθεος 500 $

Δωρεὲς πρὸς τὴν  Ἱερὰ Μητρόπολη:
Ἱ. Ν. Ἁγ. Κυριακῆς Σερβίων 250 €
Ἱ. Ν. Πέτρου καὶ Παύλου Κοίλων 125 €
Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Κοζάνης 1250 €
Ἱ. Ν. Τιμίου Προδρόμου Λευκοπηγῆς 130 €
Ἱ. Ν. Ἁγ. Κων/νου καὶ Ἑλένης Κοζάνης 1250 €
Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Κρόκου 125 €
Ἀρχιμ. Φιλήμων Πατεράκης 100 €
Ἀθανάσιος Πολυχρονόπουλος 3000€

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

ΑΠΟ  ΤΟ  ΥΣΤΕΡΗΜΑ
ΚΑΙ  ΤΟ  ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ
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Λειτουργική Διακονία:

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σερ-
βίων καί Κοζάνης κ. Παῦλος, κατά τό δί-
μηνο Σεπτεμβρίου – Ὀκτωβρίου 2009,
χοροστάτησε, λειτούργησε ἤ κήρυξε
στούς Ἱ. Ναούς:
❖ Κοιμ. Θεοτόκου Ἐλάτης (3/9), Ἁγ. Γε-

ωργίου Μικροβάλτου (4/9), Τιμίου Προ-
δρόμου Πτελέας, Γεν. Θεοτόκου Ἱ.
Μονῆς Ζιδανίου (7/9), Γεν. Θεοτόκου
Πετρανῶν (8/9), Ὑψώσ. Τιμ. Σταυροῦ
Λιβερῶν (13/9), Ἁγ. Ἰωάννου Θεολόγου
Ἀμυγδαλιᾶς (26/9), Παμμεγίστων Τα-
ξιαρχῶν Ροδιανῆς (27/9), Γεν. Θεοτόκου
Θυμαριᾶς (Κίσσας) (4/10), Καθεδρικό
Ἁγ. Νικολάου (11 & 28/10), Ἁγ. Δημη-
τρίου ὁμωνύμου Δ.Δ. (25/10), Ἁγ. Δη-
μητρίου Κοζάνης (26/10), Ἁγ. Ἀναργύ-
ρων Κοζάνης (31/10).

Ἐπίσης ὁ Σεβασμιώτατος:
❖ τέλεσε τόν ἁγιασμό ἐνάρξεως

τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους στό
2ο & 5ο Γυμνάσιο Κοζάνης
(11/9),

❖ κατά τήν ἑορτή τῆς Ὑψώσεως
τοῦ Τιμίου Σταυροῦ συλλει-
τούργησε μετά τοῦ Σεβ. Μη-
τροπολίτου Καισαριανῆς κ. Δα-
νιήλ καί τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκό-
που Μελόης κ. Φιλόθεου στόν
Ἱ. Ν. Ἁγ. Κων/νου & Ἑλένης
Κοζάνης (13-14/9),

❖ τέλεσε, στό Ἐκθεσιακό Κέντρο
Κοίλων, τούς ἁγιασμούς ἐνάρ-
ξεως τῆς ἐκθέσεως τῆς Τρο-
χαίας Κοζάνης (16/9) καί τῆς
25ης Ἐμπορο-βιοτεχνικῆς ἐκθέ-
σως τοῦ Ε.Β.Ε. Κοζάνης (18/9),

❖ εὐλόγησε τούς γάμους τῶν

Μάρκου Μιχ. Μαγούλα & Μαρίας Θεοχ.
Τσαουσίδου (Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Κοζά-
νης, 6/9). 

Παραστάσεις - Ἐθιμοτυπία:

Ὁ Σεβασμιώτατος κ. Παῦλος:
❖ προήδρευσε τῶν Δ.Σ. τῶν Ἱδρυμάτων:

Τιαλείου Γηροκομείου Κοζάνης (1/9) &
Μπλιουρείου Ὑποτροφιῶν (2/10),

❖ προήδρευσε στήν Ἱερατική Σύναξη τῆς
Ἱ. Μητροπόλεώς μας στόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Νι-
κάνορα Κοζάνης, στήν ὁποία μίλησε ὁ
Σεβ. Μητροπολίτης Καισαριανῆς κ. Δα-
νιήλ (16/9), 

❖ μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἔλευσης τῆς Α.Θ.Π.
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη κ. Βαρ-
θολομαίου στήν Ἐλασσώνα, συμμετεῖχε
στήν ὑποδοχή (18/9) καί παρέστη στό
Πατριαρχικό Συλλείτουργο (20/9), 

XPONIKA u EIΔHΣEIΣ u ΣXOΛIA

ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ  ΚΟΖΑΝΗΣ

ΙΟΥΛΙΟΣ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ2009

Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης, Ὕψωσις
τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σερ-
βίων καὶ Κοζάνης κ. Παῦλος, Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπο-
λίτης Καισαριανῆς, Βύρωνος καὶ Ὑμηττοῦ κ. Δανιήλ καὶ ὁ
Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μελόης κ. Φιλόθεος
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❖ παρέστη στήν ἐξόδιο Ἀκολουθία
τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτη Πο-
λυανῆς καί Κιλκισίου κυροῦ Ἀποστόλου
(29/9),

❖ συμμετεῖχε στίς πανηγυρικές – λατρευ-
τικές ἐκδηλώσεις τῶν Ἐλευθερίων τῆς
Ἐλασσώνας (6/10),

❖ παρέθεσε δεῖπνο στούς συνεργάτες
τῆς ἐφημερίδας τῆς Ἱ. Μητροπόλεως
«Λειμωνάριον» (8/10),

❖ προεξῆρχε τῶν ἱ. ἀκολουθιῶν καί πα-
ρακολούθησε τίς ἑορταστικές ἐκδη-
λώσεις γιά τά Ἐλευθέρια: τῆς περιοχῆς
Λαζαράδων (9/10), τῶν Σερβίων (10/10)
καί τῆς Κοζάνης (11/10),

❖ συμμετεῖχε στήν Τακτική Συνεδρία τῆς
Ἱεραρχίας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (12-16/10),

❖ παρέστη στή χειροτονία τοῦ Μητρο-
πολίτη Κιλκισίου κ. Ἐμμανουήλ στήν
Ἀθήνα (17/10),

❖ παρέστη στή χειροτονία τοῦ νέου ἐψη-
φισμένου βοηθοῦ Ἐπισκόπου τῆς Ἱ.
Μητροπόλεως Θεσσαλιώτιδος Ἐπισκό-
που Ρεντίνης κ. Σεραφείμ Καλογερό-
πουλου στήν Καρδίτσα
(24/10,

❖ συμμετεῖχε στή λιτά-
νευση τῆς ἱ. Εἰκόνας
τῆς Παναγίας Τριχε-
ρούσας, μετὰ τῶν λει-
ψάνων καὶ τῆς ἱ. Εἰκό-
νας τοῦ Ἁγίου Δημη-
τρίου στή Θεσσαλονίκη
(25/10),

❖ χοροστάτησε, στόν Ἱ.
Καθεδρικό Ναό Ἁγ. Νι-
κολάου, στίς ἀκολου-
θίες γιά τήν ἐθνική ἐπέ-
τειο τοῦ «ΟΧΙ» καί πα-
ρακολούθησε τίς σχε-
τικές ἑορταστικές
ἐκδηλώσεις (28/10).

ΤΙΑΛΕΙΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΝ

«Ο  ΑΓΙΟΣ  ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»

Θυμηθεῖτε ἅγιοι ἀδελφοί καί
ἀναγνῶστες τοῦ «Λειμωναρίου» τό
Γηροκομεῖο μας

«Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»

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

Σᾶς εὐχόμεθα Καλά Χριστούγεννα
ἀλλά μέ Χριστό καί Εὐλογημένο τό
Νέο Ἔτος.

ΕΚ ΤΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ

Μέγας Πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς τῆς ἑορτῆς τοῦ Τιμίου Προδρόμου
(29 Αὐγούστου) στὸ ἱερὸ Κάθισμα Νικοπόλεως.
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