
«…ἡμεῖς δὲ τῇ προσευχῇ καὶ τῇ διακονίᾳ τοῦ λόγου προσκαρτερήσωμεν» (Πράξ στ΄ 4).
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ΔΕΝ  ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΚΟΛΟ νά
διαπιστώσει κανείς ὅτι τό ἀπό-
σπασμα αὐτό ἐκφράζει σήμερα
πολλούς πιστούς καί μπορεῖ κάλ-
λιστα νά προέρχεται ἀπό θεολο-
γικά ἄρθρα τῶν τελευταίων δε-
καετιῶν, τά ὁποία ἐπιχειροῦν νά
ὑπερασπιστοῦν τήν ἰδιοπροσωπία
τοῦ λαοῦ μας ἀπέναντι στήν
παγκοσμιοποίηση καί ἐνάντια
στήν πολυπολιτισμικότητα. Πρὸς
στήριξη, μάλιστα, τῆς ἄποψης
ποὺ ἐκφράζει τό παραπάνω ἀπό-
σπασμα, γίνεται ἐπίκληση ἑνός
συγκεκριμένου χωρίου τῆς Πα-

λαιᾶς Διαθήκης (Δευτερονόμιο
32:8-9), τό ὁποῖο ὄντως ἀναφέρει
ὅτι τίς διαχωριστικές γραμμές
μεταξύ τῶν διαφόρων λαῶν τίς
ὅρισε ὁ ἴδιος ὁ Θεός, ὁ ὁποῖος
καί «ἔστησεν ὅρια ἐθνῶν».

Τό παραπάνω ἀπόσπασμα,
ὡστόσο, προέρχεται ἀπό κείμενο
μιᾶς ὁλότελα ἄλλης συνάφειας:
τῆς Νότιας Ἀφρικῆς τό 1948,
τήν ἐποχή, δηλαδή, ποῦ ἑδραι-
ωνόταν τό ρατσιστικό καθεστώς.
Συγκεκριμένα, προέρχεται ἀπό
τήν Διακήρυξη ἐνὸς φορέα, ὁ
ὁποῖος εἶχε ἀποστολή του νά
τεκμηριώνει θεολογικά τό ἀπαρτ-
χάιντ (τίς θεσμοποιημένες φυ-
λετικές διακρίσεις σέ βάρος τῶν
Ἀφρικανῶν) καί τό ὁποῖο βλα-
σφήμως ἔφερε τήν ὀνομασία
«Ἰνστιτοῦτο γιά τή χριστιανική
ἐθνική ἐκπαίδευση»1. Τό κέντρο
βάρους τῆς Διακήρυξης βρισκό-
ταν στό ὅτι τήν ποικιλία τῶν
ἐθνῶν δέν τήν ἀνέφερε γιά νά
τήν ὑμνήσει ὡς πλοῦτο τῆς
ἀνθρωπότητας, ἀλλά γιά νά ὑπο-
γραμμίσει τόν διαχωρισμό, τήν
στεγανότητα κάθε ἔθνους. Τό

Φόβος οὐκ ἔστιν ἐν τῇ ἀγάπῃ,
ἀλλ� ἡ τελεία ἀγάπη ἔξω

βάλλει τὸν φόβον» (Α´ Ἰω. 4,18).
Θεωροῦμε συνήθως ἀντίθετο τῆς
ἀγάπης τὸ μίσος. Ἡ ἀπουσία
ἀγάπης ὅμως δὲν εἶναι τὸ μίσος,
ἀλλὰ ὁ φόβος. Εἶναι ὁ φόβος
ποὺ σπέρνουν, χωρὶς ἴχνος
ἀνθρωπιᾶς, οἱ οἰκονομικοὶ καὶ
πολιτικοὶ αὐτοκράτορες…
Εἶναι ὁ φόβος ποὺ νιώθουμε,
ξεκομμένοι καθὼς εἴμαστε,
ἀπὸ τὴν πηγὴ τῆς ζωῆς, ἰδε-
ολογικὰ μόνον ἀγκιστρωμένοι
στὴν πίστη μας, στὴν ἐλπίδα
μας, τὴν ὁποία ἀναταλλάξαμε
μὲ ἐφήμερες ὑποσχέσεις εὐτυχίας…
Ἡ ἀγάπη ὅμως δὲν εἶναι τίποτε
ἀπ� ὅλ� αὐτά, γι� αὐτὸ μᾶς κα-
ταλαμβάνει τὸ ἄγχος, ἡ ἀβεβαι-
ότητα, ὁ φόβος… Ξεχάσαμε ὅτι
πάνω ἀπ� ὅλα ὁ ἀγώνας εἶναι
πνευματικός.

1948, ἄλλωστε, ἦταν τό ἔτος κα-
θιέρωσης τοῦ ὅρου «ἀπαρτχάιντ»,
ὁ ὁποῖος σημαίνει ἀκριβῶς «δια-
χωρισμός», «ἄσκηση διακυβέρνη-
σης βάσει τοῦ διαχωρισμοῦ τῶν
ἀνθρώπων».

Οἱ δύο συνάφειες (τό νοτιοα-
φρικανικό ἀπαρτχάιντ ἀφενός καί
ἡ νεοελληνική πραγματικότητα
ἀφετέρου) εἶναι, βεβαίως, πολύ

«

Ὅρια τῶν ἐθνῶν καὶ ὅρια στὸν Θεό

τοῦ Θανάση Ν. Παπαθανασίου

Ἀντιγράφω ἀπό ἕνα δη-
μοσίευμα: «Κάθε λαός καί
κάθε ἔθνος εἶναι δεμένος μέ
τή γενέθλια γῆ ποὺ τοῦ πα-
ραχώρησε ὁ Δημιουργός (...).
Ὁ Θεός θέλησε νά χωρίσει τά
ἔθνη καί τούς λαούς, ἔδωσε
χωριστά σέ κάθε ἔθνος καί σέ
κάθε λαό τήν ἰδιαίτερη κλίση
του, τά καθήκοντα, τά χαρί-
σματά του».

1 Βλ. Jacques Derrida, ἡ τελευταία λέξη τοῦ ρατσισμοῦ(μετ. Χ.Γ.Λάζος) ἐκδ. Ἄγρα, Ἀθήνα (1992), σελ. 23.



διαφορετικές. Νομίζω, ὡστόσο,
ὅτι τό κοινό τους σημεῖο (ἡ χρήση
τοῦ βιβλικοῦ χωρίου γιά νά θε-
μελιωθεῖ ἡ στεγανότητα τῶν
ἐθνῶν) ἀξίζει νά ἐξεταστεῖ πε-
ραιτέρω.

Τό πλῆρες χωρίο τοῦ Δευτε-
ρονομίου (τό ὁποῖο πράγματι θε-
ωρεῖται κλασικό σημεῖο τῆς Πα-
λαιᾶς Διαθήκης ὅσον ἀφορᾶ τόν
ἐκ Θεοῦ διαχωρισμό τῶν ἐθνῶν2),
ἔχει ὡς ἑξῆς: «Ὅτε διεμέριζεν ὁ
ὕψιστος ἔθνη, ὡς διέσπειρεν υἱούς
Ἀδάμ, ἔστησεν ὅρια ἐθνῶν κατά
ἀριθμόν ἀγγέλων Θεοῦ, καί ἐγε-
νήθη μερίς κυρίου λαός αὐτοῦ
Ἰακώβ, σχοίνισμα κληρονομίας
αὐτοῦ Ἰσραήλ». Δηλαδή: «Ὅταν
διεμέριζε ὁ Ὕψιστος τά ἔθνη,
τότε ποὺ διέσπειρε τούς ἀπογό-
νους τοῦ Ἀδάμ, ἔθεσε ὅρια στά
ἔθνη σύμφωνα μέ τόν ἀριθμό
τῶν ἀγγέλων τοῦ Θεοῦ. Καί τό
μερίδιο τοῦ Κυρίου ἦταν ὁ λαός

Του ὁ Ἰακώβ, κληρονομιά Του ὁ
Ἰσραήλ3». Ὅταν τό ρατσιστικό
καθεστώς τῆς Νότιας Ἀφρικῆς
ἐπικαλοῦνταν τό χωρίο αὐτό,
ἀφενός νοοῦσε τόν ἑαυτό του
ὡς τόν ἐκλεκτό λαό, καί ἀφετέρου
διεκήρυττε τήν ἀντίθεσή του στό
ὅραμα τῆς ἀνθρωπότητας ὡς
μιᾶς οἰκογένειας. «Ἐφόσον ὁ
Θεός διεμέρισε τά ἔθνη», ἔλεγε
τό καθεστώς, «τότε κανένας
ἄνθρωπος δέν ἔχει τό δικαίωμα
νά τά ἐνώσει»4.

Ἀρκετοί σταματοῦν ἐδῶ.
Ὡστόσο, χρειάζεται νά προχω-
ρήσουμε παραπέρα. Τό χωρίο
αὐτό τοῦ Δευτερονομίου βρίσκε-
ται κάπως καί στήν Καινή Δια-
θήκη, καί δή στήν περίφημη ὁμι-
λία τοῦ ἀποστόλου Παύλου στήν
Ἀθήνα, πράγμα ποὺ, προφανῶς,
σημαίνει ὅτι ἡ χρήση του ἀπό
τόν Ἄπ. Παῦλο μπορεῖ νά μᾶς
βοηθήσει στήν ἑρμηνεία του.
Εἶπα «βρίσκεται κάπως», διότι
ὁ ἀπόστολος τῶν ἐθνῶν δέν τό
παρέθεσε αὐτούσιο, ἀλλά μέ
τρόπο ποὺ ἔχει ἐξαιρετικό ἐνδια-
φέρον. Συγκεκριμένα, εἶπε στούς
Ἀθηναίους τά ἑξῆς: «Ἐποίησε

(ὁ Θεός)... ἐξ ἑνός αἵματος πᾶν
ἔθνος ἀνθρώπων κατοικεῖν ἐπί
πᾶν τό πρόσωπον τῆς γῆς, ὁρίσας
προστεταγμένους καιρούς καί
τάς ὁροθεσίας τῆς κατοικίας
αὐτῶν». Δηλαδή: «Ἀπό ἕναν
ἄνθρωπο ἔκανε ὅλα τά ἔθνη τῶν
ἀνθρώπων γιά νά κατοικοῦν πάνω
σ’ ὅλη τή γῆ, καί ὅρισε πόσον
καιρό θά ὑπάρχουν καί σέ ποιά
σύνορα θά κατοικοῦν» (Πράξ.
17:26).

Τό πρῶτο ποὺ πρέπει νά προ-
σέξουμε, εἶναι ὅτι ὁ Ἄπ. Παῦλος
παραλείπει τή φράση περί τοῦ
ὅτι ἕνας μόνο λαός εἶναι ὁ λαός
τοῦ Θεοῦ. Δεύτερον, τήν ποικιλία
τῶν ἐθνῶν δέν τήν συνέδεσε μέ
τήν ἔννοια τῆς στεγανότητάς
τους, ἀλλά μέ τήν ἔννοια τῆς
κοινῆς καταγωγῆς ὅλων τῶν
ἀνθρώπων καί ἄρα τῆς μεταξύ
τους συγγένειας. Εἶναι ἐξαιρετικά
ἐνδιαφέρον νά καταλάβουμε τί
ἀκριβῶς ἐπιχείρησε μ’ αὐτόν τόν
χειρισμό του ὁ Ἄπ. Παῦλος:
Ἄσκησε οὐσιαστικά κριτική στούς
Ἀθηναίους, οἱ ὁποῖοι πίστευαν
ὅτι ἦταν αὐτόχθονες, ἀναδυθέν-
τες ἀπό τό ἔδαφος τῆς Ἀττικῆς5,
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2 F.F. Bruce, The Acts of the Apostles. Greek text with introduction
ahd Commentary, Eerdmans, Grand Repid !990, s.383. Συναφὴ εἶναι
καὶ τὰ χωρία Δανιήλ 10: 13, 20-21, 12:1, Σοφ. Σειρ. 17:18.

3 Τὸ χωρίο ἔχει διαφορετικὲς γραφὲς στὸ ἑβραϊκὸ πρωτότυπο καὶ στὴν
ἑλληνικὴ μετάφραση τῶν Ο´καὶ, συνεπῶς, ἐπιδέχεται διαφορετικὲς νεοελ-
ληνικὲς μεταφράσεις. Παραθέσαμε τὴ μετάφραση τοῦ μητρ. Ἱερεμία
Φούντα (Δευτερονόμιο. Κείμενο, μετάφραση, ἀνάλυση, σχόλια, ἐκδ. Ἀπο-
στολικὴ Διακονία, Ἀθῆναι 2007, σελ. 235), διότι ὑπ᾽ αὐτὴ τὴν ἐκδοχὴ (τῶν
Ο´) εἶναι κυρίως γνωστὸ καὶ χρησιμοποιεῖται. Ἡ μετάφραση α᾽πὸ τὸ
ἑβραϊκὸ πρωτότυπο (βλ. Ἡ Παλαιὰ Διαθήκη. Μετάφραση ἀπὸ τὰ πρωτότυπα
κείμενα, ἔκδ. Ἑλληνικῆς Βιβλικῆς Ἐταιρίας, Ἀθήνα 1997) ἔχει ὡς ἑξῆς:
«Ὅταν ἔδινε ὁ Ὕψιστος στὸ κάθε ἔθνος τὴ χώρα του, ὅταν χώριζε τοὺς
ἀνθρώπους, τῶν λαῶν τὰ σύνορα τὰ ὅρισε ἀνάλογα μὲ τοὺς θεούς τους.
Ἀλλὰ μερίδιο κράτησε δικό του, τὸ λαὸ τοῦ Ἰσραήλ, καὶ πῆρε αὐτὸς στὴν
προστρασία του τοῦ Ἰακὼβ τοὺς ἀπογόνους». Ἐδῶ ἀποτυπώνεται ἡ
κυρίαρχη στὸν ἀρχαῖο κόσμο σύνδεση τόπων καὶ θεῶν, γιὰ τὴν ὁποία θὰ
μιλήσουμε παρακάτω. Ὑπάρχουν καὶ οἱ γραφὲς «υἱῶν Ἰσραὴλ» ἤ «υἱῶν
Θεοῦ», ἀντὶ ἀγγέλων Θεοῦ»· βλ. Σωτήριος Δεσπότης, Ὁ Παῦλος στὴν
Ἀθήνα,ἐκδ. Ἄθως, Ἀθήνα 2009, σ. 314.

4 Esias E. Meyer, The Jubilee in Leviticus 25. A Theological Ethical
Interpretation from a South African Perspective, Lit Verlag, Münster
2005, σελ. 43.

5 Βλ. F.F. Brucem The Acts of the Apostles. Greek Text Introduc-
tion and Commentary, Eerdmans, Grand Repid 1990, σ. 382.



καί μάλιστα χλεύαζαν ὅσους φι-
λοσόφους τολμοῦσαν νά ψελλίσουν
τό ἀντίθετο6. Ὁ Ἄπ. Παῦλος, συ-
νεπῶς, ἀπέναντι σέ μία πεποίθηση
περί στεγανότητας τῆς ἐθνικῆς
ταυτότητας, ἔδωσε μαρτυρία ὅτι
ὅλοι οἱ ἄνθρωποι εἶναι ὅμαιμα
ἀδέλφια, πράγμα ποὺ ἄλλωστε
ἔκανε καί σέ ἄλλες εὐκαιρίες (Ρωμ.
5:12-19, Α´ Κόρ. 15:45-49). Ἡ δια-
τύπωση, μάλιστα, «πᾶν ἔθνος»,
ἡ ὁποία βρίσκεται στόν λόγο του
πρός τούς Ἀθηναίους, χρησιμο-
ποιεῖται καί σέ ἄλλα σημεῖα τῶν
Πράξεων, πάντα γιά νά σημάνει
τήν κλήση ποὺ ἀπευθύνει ὁ Θεός
πρός ὅλους τοὺς λαούς κι ὅλους
τοὺς ἀνθρώπους ἀδιάκριτα, δίχως
νά ἐμποδίζεται ἀπό τήν ἰδιοπρο-
σωπία κάθε λαοῦ (2:5, 10:35, 14:16).

Τή βιβλική ἰδέα ὅτι γιά τή φρον-
τίδα κάθε λαοῦ, ἀλλά καί κάθε
ἀνθρώπου, ὁ Θεός ἔχει ὁρίσει ἕναν
ἄγγελο, οἱ ἐκκλησιαστικοί Πατέρες
καί συγγραφεῖς τή γνωρίζουν καί
τήν ἐπαναλαμβάνουν. Τό ἐνδια-
φέρον ἐδῶ, ὅμως, εἶναι ὅτι ἡ ἐκκλη-
σιαστική συνείδηση αὐτό δέν τό
βλέπει ὑπό τήν προοπτική τῆς
αὐτάρκειας κάθε λαοῦ, ἀλλά ὑπό
τήν προοπτική της κοινῆς σωτη-
ρίας. Ἔτσι, οἱ Πατέρες τονίζουν
ἰδιαίτερα τόν ρόλο τῶν ἐν λόγω
ἀγγέλων ὡς διακόνων τοῦ ἱεραπο-
στολικοῦ ἔργου τοῦ Θεοῦ7. Κάθε
πολιτισμική συνάφεια, δηλαδή, δύ-
ναται νά λειτουργήσει ὡς ὑποδο-
χέας τῆς ἀλήθειας ἤ καί ὡς σπερ-
ματικός μάρτυράς της· δέν ἀπο-
τελεῖ, ὅμως, ἀλήθεια καθεαυτήν.
Δίχως αὐτή τήν προοπτική, αὐτό
ποὺ ἀπομένει εἶναι μία νεοπαγα-
νιστική, μία πολυθεϊστική λογική,

ἡ ὁποία δέν δίνει προτεραιότητα
οὔτε στήν ἑνότητα τῆς ἀνθρωπό-
τητας, οὔτε στή μία ἀλήθεια γιά
ὅλους, ἀλλά ἀπολυτοποιεῖ τό ἐπί
μέρους καί νοεῖ κάθε λαό ὡς αὐτό-
νομο μέγεθος, στή δική του μοίρα
καί μέ τούς δικούς του θεούς8.
Κάτι ἀντίθετο, δηλαδή, ἀπό ὅ,τι
δηλώνει τό κοντάκιο τῆς Πεντη-
κοστῆς, γιά τό ὁποῖο οἱ περισσό-
τεροι ἀγνοοῦμε ὅτι, σύν τοῖς
ἄλλοις, ὑπομνηματίζει τό προανα-
φερθέν χωρίο τοῦ Δευτερονομίου,
λέγοντας: «Ὅτε καταβάς τάς
γλώσσας συνέχεε, διεμέριζεν ἔθνη
ὁ Ὕψιστος. Ὅτε τοῦ πυρός τάς
γλώσσας διένειμεν, εἰς ἑνότητα
πάντας, ἐκάλεσε»! 

Εἶναι, ἐλπίζω, περιττό νά διευ-
κρινιστεῖ ἐδῶ ὅτι ἡ ἑνότητα γιά
τήν ὁποία μιλᾶ ἡ Ἐκκλησία, δέν
εἶναι ὁ πολτοποιός ἰμπεριαλισμός,
ἀλλά ἡ οἰκουμενικότητα τῆς ἀγά-
πης καί τῆς ἐλευθερίας. Εἶναι λά-
θος νά πιστεύεται ὅτι ἡ ἀπάντηση
στόν κάθε ἰμπεριαλισμό (πολιτικό,
θρησκευτικό, πολιτισμικό κ.λπ.)
εἶναι ἡ αὐτάρκεια τῶν ἐπί μέρους
συναφειῶν. Ἄν κανείς καταστήσει
βασικό κριτήριό του αὐτή τήν
αὐτάρκεια, τότε θά βρεθεῖ στή
σχιζοειδῆ θέση νά νομιμοποιεῖ
αὐτό τό ὁποῖο ὑποτίθεται ὅτι ἀντι-
μάχεται! Νά νομιμοποιεῖ, δηλαδή,
τόν πολτοποιό ἰμπεριαλισμό, ἄν
αὐτός ἀποτελεῖ παράδοση καί
πρακτική κάποιας ἐπί μέρους συ-
νάφειας! Γιά τόν χριστιανό, ἡ ρα-
χοκοκκαλιά τῆς ἐκκλησιαστικῆς
ἐμπειρίας εἶναι ἡ πίστη ὅτι ἡ
ἀγάπη καί ἡ ἐλευθερία εἶναι πνοή
τοῦ ἑνός, ὑπερπολύτεκνου Πατέ-
ρα, καί τιμαλφὴ πανανθρώπινα. 
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6 Δεσπότης ὅ. Π. Σ.307. Ἐκεῖ ἐνδελεχὴς ἀνάλυση ὅλης τῆς συνάφειας.
7 Βλ. Ἠλίας Βουλγαράκης, «οἱ ἄγγελοι καὶ ἡ ἱεραποστολή», Πάντα τὰ

Ἔθνη 31 (1989), σ. 23-24.
8 Πρβλ. Τὸ κείμενό μου «Μεταμοντέρνα ἀναβίωση τῆς πολυθεΐας ἐν ὀνό-

ματι τῆς χριστιανικῆς ἐμμονῆς στὴν πίστη τῶν πατέρων; Μιὰ ἀντίφαση τῆς
σύγχρονης ἐκκλησιαστικκῆς μας πραγματικότητας», στὸ περιοδικὸ «Πάντα
τὰ Ἔθνη 108 (2008), σ. 3-7.

 (Ἀπό τό περιοδικό «Πάντα τά Ἔθνη» - τεύχ. 114 (2010), σελ. 3-5.).

M
εγαλόφωνο εἶναι τὸ
κήρυγμα τῆς ἀρετής
τοῦ διδασκάλου. Ὁ

λόγος τότε βρίσκει ἀπήχηση
καὶ καρποφορεῖ στοὺς μα-
θητάς καὶ ἀκροατάς, ὅταν
συνοδεύεται ἤ, ἀκόμη καλύ-
τερα, ὅταν ἀκολουθῆ στὸ
παράδειγμα τοῦ  διδασκά-
λου. Γι’ αὐτὸ ὁ Ἰησοῦς εἶπε
τὸ “ὅς δ’ ἄν ποιήσῃ και δι-
δάξῃ... “. Ποιά σημασία καὶ
πόση δύναμη ἔχει ἡ ἀρετή
τοῦ  διδασκάλου στοὺς μα-
θητάς του τὸ διαπιστώνομε,
ὅταν μελετοῦμε τὸν βίο τοῦ
ἁγίου Ἱερομάρτυρος Ἀθη-
νογένους καὶ  τῶν δέκα μα-
θητῶν του, τῶν ὁποίων τὴν
μνήμη σήμερα (16 Ἰουλίου)
τιμᾶ ἡ Ἐκκλησία. Ἦταν με-
γάλη ἡ ἀρετή καὶ ἡ ταπεί-
νωση τοῦ Ἀθηνογένους,
ὥστε καὶ στὸν ἐπισκοπικό
θρόνο τὸν ἀνέβασε καὶ στὸ
χαρακτήρα τῶν δέκα μα-
θητῶν του εὐεργετικά ἐπέ-
δρασε. Ὅταν τοὺς κάλεσε ὁ
Θεός, ἔσπευσαν μαζί, διδά-
σκαλος καὶ μαθηταί, στὸ
μαρτύριο. Ὅπου μιλεῖ ἡ
ἀρετή ὁ λόγος ἔχει δημιουρ-
γική δύναμη. Δὲν εἶναι
ἁπλῶς ἦχος καὶ φωνή· εἶναι
θεῖος λόγος “ζῶν καὶ ἐναρ-
γής”.

Ὁ ἱερομάρτυς

Ἀθηνογένης

ΑΠΟ ΤΟ

ΣΥΝΑΞΑΡΙ1

* Ἐπισκόπου, Διονυσίου  Λ.
Ψαριανοῦ, Μικρός Συναξαρι-
στής, Ἀθήναι 1980.  



Ἡ ἀπόπειρα φιλοκαλικής
ἀνάγνωσης τῆς θεολογίας
τοῦ ὁσίου Νικοδήμου καί ἡ
ἀνάδειξη τῆς ἐπικαιρότητάς
της, συνιστᾶ ταυτόχρονα καί
μία κριτική ἀνάγνωση τῆς
πορείας τῆς νεοελληνικῆς
μας αὐτοσυνειδησίας, τῆς
ταυτότητας δηλαδή τοῦ Νε-
ώτερου Ἑλληνισμοῦ. Ἄν καί,
σύμφωνα μέ τίς παρατηρή-
σεις τῶν εἰδικῶν, ἡ φυσιο-
γνωμία τοῦ νέου Ἑλληνισμοῦ
ἰχνηλατεῖται ἤδη ἀπό τούς
τελευταίους βυζαντινούς
αἰῶνες –καί συγκεκριμένα
ἀπό τόν 10ο καί μετά, ἡ
ἐπώδυνη σφυρηλάτησή της
ἀνάγεται στούς μετά τήν
ἅλωση χρόνους, στή μακρά
καί εἰδεχθῆ περίοδο τῆς
Τουρκοκρατίας.

Πράγματι, δύο ἀντινομικές
ἰδεολογίες, δύο ἀσυμφιλίωτοι
μύθοι, κατά τήν προσφυή
παρατήρηση τοῦ Σταύρου
Γιαγκάζογλου, προβάλλουν
στή νεοελληνική πραγματι-
κότητα: Ὁ μύθος τῆς βυζαν-
τινῆς οἰκουμενικότητας καί
ἐκεῖνος τῆς νεκρανάστασης
τῆς «αὐθεντικῆς» ἑλληνικό-
τητας. Ὁ μέν πρῶτος θά
τροφοδοτήσει τήν ἑνότητα
κατά τήν περίοδο τῆς δου-
λείας καί τήν προοπτική τοῦ
ἑλληνισμοῦ πρός τήν ἀνα-
συγκρότηση καί τήν ἐλευθε-
ρία, στηριγμένος στήν πα-
ράδοση τῆς Ὀρθοδοξίας. Ὁ
δεύτερος θά ἐπιχειρήσει τόν
«ἐκσυγχρονισμό» τοῦ Γένους,
τόσο κατά τήν τελευταία πε-

ρίοδο τῆς Τουρκοκρατίας,
ὅσο καί στούς δύο, περίπου,
αἰῶνες τοῦ ἐλεύθερου βίου
μας, γοητευμένος ἀπό τήν
ἰδεολογικοποίηση τῆς ἐπι-
στήμης καί τήν «ἀμφισβήτη-
ση» τοῦ Διαφωτισμοῦ. 

Μία μακρά ἰδεολογική πό-
λωση καί, σέ μικρότερο ἤ
μεγαλύτερο βαθμό, στρέβλω-
ση τῆς ἱστορίας, θά χαρα-

κτηρίσει καί τίς δύο πλευρές.
«Ἑλληνορθόδοξοι» καί «φω-
ταδιστές», «συντηρητικοί» καί
«προοδευτικοί» μάχονται  νά
τροφοδοτήσουν μέ ὁλοένα
καί περισσότερες ἀντινομίες
τή νεοελληνική ἰδεολογία.
Καί ἡ ἰδεολογική αὐτή πό-
λωση εἶναι ἀφετηριακή.
Ἀφορᾶ στήν πρώτη κιόλας
«συνάντηση» τοῦ νεοελληνι-
κοῦ Διαφωτισμοῦ μέ τή βυ-
ζαντινή οἰκουμενικότητα, πού
ἐκπροσωποῦνταν, τήν ἐποχή
ἐκείνη, ἀπό μερίδα τῆς λόγιας
ἡγεσίας τοῦ κλήρου καί ἰδι-
αιτέρως τό Οἰκουμενικό Πα-
τριαρχεῖο. Μία συνάντηση
πού οὐσιαστικά δέν ἔγινε.
Εἴτε γιατί οἱ καιροί ἦταν χα-
λεποί, εἴτε διότι ἡ πόλωση
τῶν «προοδευτικῶν» τό πα-
ρεμπόδισε, εἴτε ἐπειδή ἡ
συντηρητική ἰδεοληψία τό
ἀπέρριψε. Πρέπει ἐδῶ νά
σημειωθεῖ ἡ εὐθύνη ἀλλά
καί ἡ κρισιμότητα τῆς πε-
ριόδου, πού ὁδήγησε στήν

ἐπιφύλαξη τῆς Ὀρθόδοξης
Ἐκκλησίας, ἔναντι τῶν δια-
φωτιστικῶν ἰδεῶν. Μία ἐπι-
φύλαξη πού, βεβαίως, δέν
μπόρεσε νά  ἀναγνωρίσει τίς
ἰδιαιτερότητες τοῦ νεοελλη-
νικοῦ διαφωτισμοῦ ὅπως: τήν
ἔλλειψη ἀντιθρησκευτικῆς
ἰδεολογίας, τήν ἐκπροσώπη-
σή του –στήν πλειονότητά
του –ἀπό κληρικούς, τήν
ἀπουσία δομικοῦ ἀντικληρι-
καλισμοῦ, πού νά ὀφείλεται
δηλαδή σέ φιλοσοφικούς ἤ
θεολογικούς λόγους καί ὄχι,
δυστυχῶς, στή διαχρονία
σκανδάλων μερίδας, τοῦ ἀνω-
τέρου, κυρίως, κλήρου. Μία
ἐπιφύλαξη πού, διακόσια
καί πλέον χρόνια μετά, ἀκόμη
σοβεῖ, κυρίως στή νεοελλη-
νική διανόηση καί τή λόγια
μερίδα τοῦ κλήρου, ἀποτρέ-
ποντας τόν πολυπόθητο διά-
λογο Ὀρθοδοξίας καί Νεω-
τερικότητας, ὁ ὁποῖος μένει
ἀκόμη ἀνοικτός…

Ἡ φιλοκαλική ἀνάγνωση
τῆς θεολογίας τοῦ ὁσίου Νι-
κοδήμου καί ἡ ἀνάδειξη τῆς
ἐπικαιρότητάς της, εἶναι ἀδύ-
νατο νά μήν περάσει μέσα
ἀπό τή συμφιλίωση τῶν δύο
μύθων, μέσα ἀπό τή δίνη
τῆς σύνθεσης «συντήρησης»
καί «προόδου», παράδοσης
καί νεωτερικότητας στή νε-
οελληνική ἰδεολογία. Μία
σύνθεση πού, ὅπως ἔχουμε
βάσιμους λόγους νά πι-
στεύουμε, προωθοῦσε, ἔστω
καί κάποιες φορές ἀνεπί-
γνωστα, μέ τή ζωή καί τό
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Θεόφιλου Ἀμπατζίδη,
Θεολόγου
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ἔργο του ὁ ἅγιος Νικόδημος
ὁ Ἁγιορείτης. Αὐτή τή διά-
σταση τῆς σκέψης του –δη-
λαδή τή φιλοκαλικὴ συγκρό-
τηση καί  ἀνάδειξη τοῦ
ἐκκλησιαστικοῦ προσώπου
ὡς τήν ἀντιπρόταση τῆς
Ὀρθοδοξίας στό διάλογο μέ
τή Νεωτερικότητα –θά ἐπι-
χειρήσουμε νά δείξουμε στήν
παρουσίαση αὐτή, χρησιμο-
ποιώντας τόσα μόνον ἀπό
τά βιογραφικά καί γραμμα-
τολογικά στοιχεῖα, ὅσα εἶναι
ἱκανά νά φωτίσουν τήν προ-
σωπικότητά του πρός τήν
κατεύθυνση αὐτή.

Γεννημένος στή Νάξο τό
1749 (72 χρόνια πρίν τήν
ἔκρηξη τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπα-
νάστασης), ὁ, κατά κόσμον,
Νικόλαος Καλιβούρτζης, θά
ἐπιδείξει, σύμφωνα μέ τόν
ἁγιολογικό τόπο, ἀπό παιδί
ἀκόμη, ζῆλο στήν ἀκρόαση
ἱερῶν ἱστοριῶν ἀπό τή μη-
τέρα του ἤ στήν ἐκμάθηση
ἱερῶν ὕμνων, συμμετέχοντας
στίς ἀκολουθίες τῆς ἐνορίας
του Ἁγίας Παρασκευῆς. Τήν
ἐγκύκλιο μόρφωση θά λάβει
στή Νάξο, στήν ὀνομαστή
«Σχολή», ἕνα μέσο ἐκπαι-
δευτικό ἵδρυμα πού ὑπερ-
κάλυπτε τίς γυμνασιακές
ἀνάγκες, ὑπό τή διεύθυνση
τοῦ Ἀρχιμανδρίτη Χρύσανθου
Αἰτωλοῦ, ἀδελφοῦ τοῦ Ἐθνα-
ποστόλου ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ
Αἰτωλοῦ. Μέ τό πέρας τῶν
γυμνασιακῶν σπουδῶν τόν
συναντοῦμε τρόφιμο τῆς
Εὐαγγελικῆς Σχολῆς τῆς
Σμύρνης, νά διδάσκεται σύμ-
φωνα μέ τό πρόγραμμα τῆς
σχολῆς: ἰατρική, φυσική,
ἀστρονομία, φιλολογία, ψυ-
χολογία, καί ἰδιαιτέρως θεο-
λογία. Διαπρέπει στίς σπου-

δές του καί λαμβάνει τήν
πρόταση ἀπό τόν ξακουστό
δάσκαλό του Ἱερόθεο τόν
Βουλισμά νά τόν διαδεχθεῖ
στή Σχολή. Οἱ συγκυρίες, σέ
τελευταία ὅμως ἀνάλυση, ἡ
διάθεσή του τόν ὁδήγησαν
πίσω στή Νάξο, κοντά στούς
γονεῖς του καί τόν προστάτη

του Μητροπολίτη Παρονα-
ξίας Ἄνθιμο, ὁ ὁποῖος τόν
προόριζε γιά κληρικό καί
πρωτοσύγκελό του. Ὑπῆρξε
ἄλλωστε γραμματέας τῆς Μη-
τρόπολης αὐτῆς ἀπό τό 1770
μέχρι τό 1774.

Ἡ χρονιά αὐτή ὑπῆρξε
καθοριστική γιά τόν νεαρό
Νικόλαο ἀφοῦ εἶναι ἡ χρονιά
πού θά πρωτοσυναντήσει,
διωγμένους ἀπό τό Ἅγιο
Ὄρος Κολλυβάδες μοναχούς,
μέ τούς ὁποίους καί θά συν-
δεθεῖ στενά. Μέ τόν ὅρο
Κολλυβάδες ἐννοοῦμε, οὐσια-
στικά, μία ἀνανεωτική θεο-
λογική ὁμάδα καί συνακό-
λουθα προσπάθεια, οἱ
ὁποῖοι, μέ ὁρμητήριο τό Ἅγιο
Ὄρος ἀρχικά, θά ἐπιχειρή-
σουν τή λειτουργική καί
πνευματική ἀναγέννηση τοῦ

Γένους. Ὀφείλουν τό ὄνομά
τους σέ μία ἔριδα πού ἀφο-
ροῦσε στή δυνατότητα ἤ μή
τέλεσης μνημοσύνων τήν Κυ-
ριακή. Μνημόσυνα –κόλλυβα
–Κολλυβάδες. Ὅμως ἡ ἔριδα
γρήγορα ξέφυγε ἀπό τόν
στενό αὐτόν ὁρίζοντα γιά νά
ἐξαπλωθεῖ στό ζήτημα τῆς
συχνῆς συμμετοχῆς στό μυ-
στήριο τῆς Θείας Κοινωνίας,
στή νοερά προσευχή καί τήν
ἐν γένει πνευματική ἀναγέν-
νηση τοῦ ὑπόδουλου ἑλλη-
νισμοῦ. Στό κίνημα αὐτό
ἐντάχθηκε ἐνεργά καί ὁ ἅγιος
Νικόδημος, δειλά-δειλά, ἀπό
τήν περίοδο αὐτή ὡς λαϊκός,
γιά νά γίνει ἕνας ἀπό τούς
κυριότερους ἐκφραστές καί
πρωτεργάτες του. 

Ἡ σύνδεσή του μέ τούς
ἁγιορεῖτες κολλυβάδες στά-
θηκε ἡ αἰτία τῆς μύησής
του στά ἀγαθά τῆς ἡσυχίας,
τῆς νοερᾶς προσευχῆς, τῶν
ἀγώνων καί τῶν κόπων τῆς
ἀσκήσεως καί κραταίωσε τήν
πρόθεσή του γιά ἀφιέρωση
στόν ἁγιορείτικο μοναχισμό.
Ἐξ αἰτίας αὐτῆς τῆς μύησης
θά ἐπισκεφτεῖ τήν περιοχή
αὐτή καί συγκεκριμένα τήν
Ὕδρα, πρός συνάντηση μέ
τόν, ἔκπτωτο τότε, Μητρο-
πολίτη Κορίνθου ἅγιο Μα-
κάριο Νοταρά καί τόν γέ-
ροντα Σίλβεστρο, πρόσωπα
ἡγετικά του κολλυβαδικοῦ
κινήματος, γιά τά ὁποία εἶχαν
μιλήσει στό νεαρό τότε Νι-
κόλαο οἱ ἔκπτωτοι κολλυ-
βάδες τῆς Νάξου. Ἡ συνάν-
τηση ὑπῆρξε καθοριστική.
Συνέδεσε ἀξεδιάλυτα τοὺς
ἁγίους Μακάριο καί Νικό-
δημο στούς ἀσκητικούς
ἀγῶνες, ἀλλά καί στήν προ-
σπάθεια πνευματικῆς ἀνα-
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συγκροτήσεως τοῦ Γένους,
τά θεμέλια τῆς ὁποίας
μπῆκαν στό διπλανό μας
νησί. Μέ τήν Ὕδρα συνδέει
τόν ὅσιο καί ὁ νεομάρτυρας
ἅγιος Κωνσταντῖνος ὁ
Ὑδραῖος, τόν ὁποῖο στήριξε
στό μαρτύριο καί τοῦ ὁποίου
ἔγραψε τό βίο καί τήν ἀσμα-
τική Ἀκολουθία.

Τήν ἀπόφασή του νά ἀκο-
λουθήσει βίο ἀσκητικό πραγ-
ματοποίησε ὁ Νικόλαος,
ἀφοῦ, ὡς προνοητὴς τῶν
οἰκείων, ὁδήγησε τή χήρα
μητέρα του στήν Ι. Μ. Χρυ-
σοστόμου στή Νάξο, γιά νά
πραγματοποιήσει, πρώτη
ἐκείνη σύμφωνα μέ τήν ἐπι-
θυμία της, τήν εἰσαγωγή της
στή μοναχική πολιτεία. Τό
1775 κείρεται μοναχός Διο-
νυσιάτης καί παίρνει τό ὄνο-
μα Νικόδημος. 

Ἀπό ἐδῶ καί μετά ἀρχίζει
μία μακρόχρονη ἀσκητική,
πνευματική καί συγγραφική
προσπάθεια πού ἀνέδειξε τόν
ὅσιο Νικόδημο κορυφαῖο
ἐκπρόσωπο τοῦ κολλυβαδικοῦ
κινήματος, πατέρα καί διδά-
σκαλο τῆς Ἐκκλησίας, καθώς
καί ἀναμορφωτή τῆς ψυχῆς
καί τῆς καρδιᾶς τοῦ Γένους.
Γιά τριάντα τέσσερα ὁλόκληρα
χρόνια μέχρι τήν κοίμησή του,
σέ ἡλικία ἑξήντα ἐτῶν τό
1809, κινοῦνταν καί ἔγραφε
ἀδιάκοπα, ἀκόμη καί ὅταν ἡ
ταλαιπωρημένη ὑγεία του δέν
τόν βοηθοῦσε. Συκοφαντήθηκε
ἔντονα, τά δέ ἔργα του, ὅπως
τό Πηδάλιον κ.α., ἀπό ἐκείνη
ἀκόμη τήν ἐποχή, ὑπέστησαν
νοθεύσεις ἀπό θεολογικούς
του ἀντιπάλους στό ζήτημα
τῆς συχνότητας προσέλευσης
στή Θεία Κοινωνία. Ἀναγκά-
στηκε νά συγγράψει Ἀπολογία

πίστεως στήν ὁποία ἐκθέτει
τά ὀρθόδοξα φρονήματά του
καί ἡ ὁποία συνιστᾶ τή βάση
τῆς δικαιώσεώς του ἀπό τήν
Ἱερά Κοινότητα καί τό Πα-
τριαρχεῖο.

Ὁ ὄγκος τῆς συγγραφικῆς
του παραγωγῆς εἶναι τερά-
στιος ἀνέρχεται, σύμφωνα μέ
τίς παρατηρήσεις τῶν εἰδικῶν
σέ 120 ἔργα πού καταλαμβά-
νουν δεκάδες τόμους, ἐξα-
κτινώνεται δέ σέ ὅλα, σχεδόν,
τά γραμματειακά εἴδη τοῦ
θεολογικοῦ λόγου. Ἔγραψε
ἔργα Ἁγιολογικά: ὅπως τό
«Νέον Ἐκλόγιον», τό «Νέον
Μαρτυρολόγιον», καί τόν «Συ-
ναξαριστή». Ἀπολογητικά:
ὅπως τήν «Ἀπολογία» καί
τήν «Ὁμολογία πίστεως».
Ἀσκητικά: ὅπως τή «Φιλο-
καλία», τόν «Εὐεργετινό» κ.α.
Ἐποικοδομητικά καί Ἠθικά:
μέ κυριότερα τό «περί συνε-
χοῦς θείας Μεταλήψεως» καί
τά πασίγνωστα «Ἀόρατος Πό-
λεμος» καί «Πνευματικά Γυ-
μνάσματα». Ἑρμηνευτικά:
ἑρμηνεύει τίς δεκατέσσερις
ἐπιστολές τοῦ Παύλου, τίς
ἑπτά Καθολικές ἐπιστολές,
τό «Ἑορτοδρόμιο» κ.α. Θεο-
λογικά: ὅπως τήν «Ἀλφαβη-
ταλφάβητο», τά «Ἅπαντα τοῦ
Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου»,
πρόκειται γιά τήν γνωστή
ἔκδοση τοῦ Διονυσίου Ζαγο-
ραίου, ἔκδοση ἐλλιπῆ μέ κά-
ποια λάθη, παρά ταῦτα ὅμως
ἐκδοτικό κατόρθωμα γιά τήν
ἐποχή του, καί τά «Ἅπαντα
Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ», μέ
ὑπομνηματισμό καί σχόλια
τό ὁποῖο καταστράφηκε, πα-
ραμονές τῆς ἔκδοσής του,
μαζί μέ τό ἑλληνικῆς ἰδιο-
κτησίας τυπογραφεῖο τῆς
Βιέννης, στό ὁποῖο ἐξέδιδε

τά ἔργα του καί ὁ Ρήγας.
Ἔγραψε ἀκόμη ἔργα Ποιμαν-
τικά καί Κανονικά: ὅπως τό
«Συμβουλευτικόν Ἐγχειρίδιον»
τό «Πηδάλιον» κ.α. καί τέλος
εὐάριθμα Ποιητικά ἔργα, ἐπι-
γράμματα-ποιήματα, λειτουρ-
γικούς ὕμνους καί ἐγκώμια,
τή «Χρηστοήθεια» κτλ.

Πρόκειται γιά ἕνα «χαλ-
κέντερο» συγγραφέα, πού
ἀφιέρωσε τή ζωή του στήν
ὑπόθεση αὐτή καί κατάφερε
ἕνα ἔργο πού, ἀκόμη καί γιά
τά σημερινά δεδομένα, θεω-
ρεῖται δυσκατόρθωτο. Εὐστο-
χότατα χαρακτηρίστηκε «ἐκ -
λαϊκευ τής τῆς ὀρθόδοξης δογ-
ματικῆς διδασκαλίας» διότι
ἔφερε μεγάλα καί λησμονημένα
ἔργα τῆς πατερικῆς γραμμα-
τείας κοντά στό λαό, ἕναν
λαό κατά κανόνα ἀπαίδευτο,
ὑποκείμενο σέ πληθώρα κα-
κοδιδασκαλιῶν καί δεισιδαι-
μονιῶν. Ἡ γλώσσα τοῦ ἁπλή
καί κατανοητή, κυρίως ἡ γλώσ-
σα τῶν ἔργων πού ἀπευθείας
προορίζονταν γιά τό ἐκκλη-
σιαστικό πλήρωμα. Μία γλώσ-
σα πηγαία καί ἀνεπιτήδευτη,
γραμμένη γιά νά διαβάζεται
καί νά κατανοεῖται καί ὄχι
ἰδεολογικά φτιαγμένη στό κο-
ραϊκό γραφεῖο τῶν συμπλεγ-
μάτων ἀπέναντι στά φῶτα
τῆς ἑσπερίας ἤ τῆς δῆθεν
ἀρχαιοελληνικῆς γλωσσικῆς
καθαρότητας. Ἄν καί τά πε-
ρισσότερα καί σπουδαιότερα
ἀπό τά ἔργα του συνιστοῦν
μεταφράσεις καί ὑπομνημα-
τισμούς ἔργων τῆς κλασικῆς
πατερικῆς γραμματείας, δέν
παύουν νά εἶναι πρωτότυπα
καί δημιουργικά, ἐξαιτίας τοῦ
εὔρους καί τῆς σπουδαιότητας
τῶν παραπομπῶν καί τῶν
ὑποσημειώσεών του.
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Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Ὁ
μακαριστός προκάτοχος
ἡμῶν ἀοίδιμος Πατριάρχης
Δημήτριος ἔχων πλήρη

ἐπίγνωσιν τῆς κρισιμότητος τῆς
περιβαλλοντικῆς κρίσεως, καθώς
καί τῆς εὐθύνης τῆς Ἐκκλησίας
διά τήν ἄμεσον καί ἀποτελεσμα-
τικήν ἀντιμετώπισίν της, ἐξέδωκε
πρό δύο καί πλέον δεκαετιῶν τήν
πρώτην ἐπίσημον ἐγκύκλιον διά
τήν διαφύλαξιν τοῦ φυσικοῦ πε-
ριβάλλοντος. Ἡ ἐγκύκλιος ἐκείνη,
διά τῆς ὁποίας ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία
καθιέρωσεν ἐπισήμως τήν α’ Σε-
πτεμβρίου, ἀρχήν τοῦ ἐκκλησια-
στικοῦ ἔτους, ὡς ἡμέραν προσευχῆς
διά τήν προστασίαν τοῦ περιβάλ-
λοντος, ἀπηυθύνετο πρός τό πλή-
ρωμα τῆς Ἐκκλησίας εἰς ὅλα τά
μήκη καί πλάτη τῆς γῆς.

Ὅπως μέ διορατικότητα εἶχεν
ἐπισημάνει τότε ἡ Ἐκκλησία μας,
ἡ σημασία τοῦ εὐχαριστιακοῦ καί
ἀσκητικοῦ ἤθους τῆς παραδόσεώς
μας ἀναδεικνύεται ὡς μεγίστη καί
κρίσιμος προσωπική συνεισφορά
εἰς τόν καλόν καί πανανθρώπινον
ἀγῶνα τῆς προστασίας τοῦ φυσικοῦ
περιβάλλοντος, ὡς Θείας Κτίσεως
καί κοινῆς κληρονομίας. Σήμερον,
μεσούσης μιᾶς ἄνευ προηγουμένου
οἰκονομικῆς κρίσεως, ἡ ἀνθρωπό-
της δοκιμάζεται πολλαχῶς. Ἡ δο-
κιμασία ὅμως αὕτη δέν ἀφορᾷ μό-
νον εἰς τάς προσωπικάς δυσκολίας
ἑνός ἑκάστου ἐξ ἡμῶν, ἀλλά εἰς

τήν ἀνθρωπότητα συνολικῶς ὡς
κοινωνίαν, συμπεριφοράν καί ἀντί-
ληψιν διά τόν περιβάλλοντα κό-
σμον καί ἱεράρχησιν ἀξιῶν καί
προτεραιοτήτων.

Εἶναι σημαντικόν, ἡ παροῦσα
θλιβερά οἰκονομική κρίσις νά ἀπο-
τελέσῃ ἔναυσμα διά τήν πολυθρυ-
λουμένην καί ἀπολύτως ἀναγκαίαν
στροφήν πρός τήν περιβαλλοντικῶς
βιώσιμον ἀνάπτυξιν. Πρός ἐκεῖνο
τό πρότυπον δηλαδή τῆς οἰκονο-
μικῆς καί κοινωνικῆς πολιτικῆς,
ἡ ὁποία θέτει ὡς βάσιν τό περι-
βάλλον καί ὄχι τό ἀνεξέλεγκτον
οἰκονομικόν κέρδος. Ἄς ἀναλο-
γισθῶμεν ὅλοι ἐπί παραδείγματι
τί δύναται νά συμβῇ εἰς κράτη,
τά ὁποῖα σήμερον πλήττονται ἐντό-
νως ἐκ τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως
καί πενίας, ὅπως ἡ Ἑλλάς, ἡ ὁποία
διαθέτει ταὐτοχρόνως ἐξαιρετικόν
φυσικόν πλοῦτον: μοναδικά οἰκο-
συστήματα, σπάνια εἴδη χλωρίδος
καί πανίδος καί φυσικούς πόρους,
ὡραιότατα τοπία, ἄφθονον ἥλιον
καί ἄνεμον. Ἐάν τά οἰκοσυστήματα
ὑποβαθμισθοῦν καί ἐκλείψουν, οἱ
φυσικοί πόροι ἐξαντληθοῦν καί τά
τοπία καταστραφοῦν, ἐνῷ ἐκ τῆς
κλιματικῆς ἀλλαγῆς προκύψουν
ἀπρόβλεπται καιρικαί συνθῆκαι,
ποία θά εἶναι ἡ βάσις καί τό οἰκο-
νομικόν μέλλον τῶν κρατῶν αὐτῶν
καί συνολικῶς τοῦ πλανήτου;

Ἐκτιμῶμεν, λοιπόν, ὅτι τώρα
καθίσταται ἀδήριτος ἡ ἀνάγκη διά
τήν συνάρθρωσιν κοινωνικῶν συ-

ναινέσεων καί πολιτικῶν πρωτο-
βουλιῶν, ὥστε νά καταστῇ δυνατή
ἡ στροφή πρός μίαν ὁδόν ἀειφορίας
καί οἰκολογικῶς βιωσίμου ἀνα-
πτύξεως.

Διά τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν
μας, ἡ προστασία τοῦ περιβάλ-
λοντος, ὡς θείας καί «καλῆς λίαν»
κτίσεως, ἀποτελεῖ μεγίστην εὐθύ-
νην διά τόν ἄνθρωπον, ἀνεξαρτήτως
τῶν ὑλικῶν ἤ οἰκονομικῶν ὠφε-
λειῶν τάς ὁποίας δύναται νά ἀπο-
φέρῃ. Ἡ ἄμεσος διασύνδεσις τῆς
θεοσδότου ὑποχρεώσεως καί
ἐντολῆς «ἐργάζεσθαι καί φυλάσ-
σειν» μέ κάθε πτυχήν τῆς συγ-
χρόνου ζωῆς, ἀποτελεῖ τήν μόνην
ὁδόν διά τήν ἁρμονικήν συνύπαρξιν
μέ ἕκαστον στοιχεῖον τῆς κτίσεως
καί μέ τό σύνολον τοῦ φυσικοῦ
κόσμου ἐν γένει.

Καλοῦμεν λοιπόν πάντας,
ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγα-
πητά, εἰς τόν τιτάνειον ἀλλ᾿ ὅμως
δίκαιον ἀγῶνα διά τόν μετριασμόν
τῆς περιβαλλοντικῆς κρίσεως καί
τήν ἀποτροπήν τῶν χειροτέρων ἐκ
τῶν ἐπιπτώσεων αὐτῆς, μέ ἀπώ-
τερον σκοπόν τήν ἐναρμόνισιν τοῦ
προσωπικοῦ ἀλλά καί τοῦ συλλο-
γικοῦ μας τρόπου ζωῆς καί σκέ-
ψεως μέ τάς ἀπαιτήσεις διαβιώ-
σεως καί διατηρήσεως τόσον τῶν
φυσικῶν οἰκοσυστημάτων καί ἑνός
ἑκάστου ἐκ τῶν εἰδῶν χλωρίδος
καί πανίδος, ὅσον καί τοῦ σύμ-
παντος κόσμου ὡς ἑνιαίου καί ἀδι-
αιρέτου συνόλου.
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Μ
έ ἀφορμή πρόσφατα δη-
μοσιεύματα πού ἀφοροῦν
στήν ἱστορικότητα τοῦ

Ἐπισκοπείου τῆς Ἱερᾶς Μητρο-
πόλεως Σερβίων καί Κοζάνης καί
τίς ἐργασίες ἀποκατάστασής του,
οἱ ὁποῖες  ἔχουν σχεδόν ὁλοκλη-
ρωθεῖ, κρίνεται σκόπιμο νά γίνει
σύντομη ἀναφορά σέ ἐπι-
στημονικά καί ἱστορικά
εὑρήματα καί ἀναφορές, πού
δείχνουν τή διαχρονική ἐξέ-
λιξη τοῦ κτηρίου, προκει-
μένου νά ἀρθοῦν καί νά ἀπο-
κατασταθοῦν τυχόν ἀσάφει-
ες καί ἀνακρίβειες.

Τά στοιχεῖα ἔχουν ληφθεῖ
ἀπό τήν ἀρχιτεκτονική με-
λέτη γιά τήν ἀποκατάσταση
τοῦ Ἐπισκοπείου Κοζάνης,
πού ἐκπόνησε ὁμάδα μελε-
τητῶν τῆς Ἀρχιτεκτονικῆς Σχολῆς
τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, μέ ἐπιστημονικό
ὑπεύθυνο τόν καθηγητή Πανα-
γιώτη Τζῶνο. Ἡ ἐν λόγῳ ἐπιστη-
μονική ὁμάδα, ἀφοῦ μελέτησε τίς
πιό σημαντικές βιβλιογραφικές
ἀναφορές πού ἀφοροῦν στό Ἐπι-
σκοπεῖο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Σερβίων καί Κοζάνης, προχώρησε
σέ ἐξειδικευμένη ἔρευνα, προκει-
μένου νά τεκμηριώσει τίς ἀπόψεις
της καί νά ἀποδώσει μέ σαφήνεια
τήν ἱστορική καί μορφολογική
ἐξέλιξη τοῦ κτηρίου.

Κατά   τόν σεισμό τῆς
13ης Μαΐου 1995, τό Ἐπισκοπεῖο
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σερβίων
καί Κοζάνης  ὑπέστη σημαντικές
ζημιές, μέ ἀποτέλεσμα νά κατα-
στεῖ ἀκατοίκητο καί νά προβάλει
ὡς ἐπιτακτική ἀνάγκη ἡ ἀποκα-
τάστασή του.

Μετά τὴν ἐνθρόνιση τοῦ νέου
μητροπολίτη, κ. Παύλου, (Ἰούνιος

2004) ἀποφασίσθηκε, κατόπιν ἐπι-
θυμίας τοῦ νέου μητροπολίτη, τό
κτήριο νά ἀποκατασταθεῖ στήν
ἀρχική του μορφή, προκειμένου
νά διατηρηθοῦν τόσο ὁ ἀρχιτε-
κτονικός, ὅσο καί ὁ ἱστορικός του
χαρακτήρας καί νά συνεχίσει νά
φιλοξενεῖ τίς δραστηριότητες τῆς

Ἐπισκοπῆς, ἀκολουθώντας μία
μακρά παράδοση δύο καί πλέον
αἰώνων. Ἐπίσης στό παρακείμενο
νεοανεγερθέν κτήριο νά δημιουρ-
γηθεῖ Μουσεῖο Ἐκκλησιαστικῆς
Τέχνης γιά νά ἀναδειχθοῦν τά
ἐκκλησιαστικά κειμήλια καί συλ-
λογές τῆς Ἐπισκοπῆς.

Τό κτήριο τοῦ Ἐπισκοπείου
Κοζάνης εἶναι ἕνα ἀπό τά πα-
λαιότερα τῆς πόλης καί ἡ ἀνέ-
γερσή του χρονολογεῖται στά
1742-1745, ἐπί μητροπολίτου Με-
λετίου (1734-1752). Τόν καιρό
ἐκεῖνο ἡ ὁδός Χαρισίου Μεγδάνη
εἶναι ἕνας ἀπό τούς σημαντικό-
τερους δρόμους τῆς πόλης καί
συνδέει τό Ἐπισκοπεῖο μέ τήν
πλατεία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου
Νικολάου, καθιστώντας τήν πε-
ριοχή σημαντικό τμῆμα τῆς ἱστο-
ρικῆς ταυτότητας τῆς πόλης, κα-
θώς φιλοξενεῖ ἀρκετά σημαντικά
κτήρια, πού ἐλάχιστα σήμερα
διασώζονται.

Παρακολουθώντας τήν ἱστο-
ρική διαδρομή καί τή διαχρονική
μορφολογική ἐξέλιξη τοῦ Ἐπι-
σκοπείου Κοζάνης, διαπιστώνεται
ὅτι κατά τή διάρκεια τῶν 250
χρόνων τῆς ἱστορίας του ἔχει ὑπο-
στεῖ πολλές ἐπεμβάσεις καί με-
τατροπές, οἱ ὁποῖες ἔχουν ἀλλοι-

ώσει τήν ἀρχική του μορφή.
Οἱ ἑκάστοτε μητροπολίτες
παρεμβαίνουν μέ μία σειρά
ἀπό κτηριακές προσθῆκες
καί μετατροπές, προσαρμό-
ζοντας τό κτήριο σύμφωνα
μέ τίς λειτουργικές ἀνάγκες
τῆς Μητρόπολης. Οἱ διαχρο-
νικές αὐτές ἐπεμβάσεις πα-
ρουσιάζονται ἀναλυτικά
στήν ἀρχιτεκτονική μελέτη
τῆς ἐπιστημονικῆς ὁμάδας
τῆς Ἀρχιτεκτονικῆς Σχολῆς

τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης καί διακρίνονται
σέ τέσσερις οἰκοδομικές φάσεις.

Ἡ πρώτη οἰκοδομική φάση,
ἐπί μητροπολίτη Μελετίου (1734-
1752), περιλαμβάνει τό ἀρχικό
κτήριο, τό ὁποῖο εἶναι ἕνα διώροφο
κτίσμα μέ ὑπόγειο στό δυτικό
ἄκρο. Τό κτήριο ἀκολουθεῖ τά
τυπολογικά, μορφολογικά καί κα-
τασκευαστικά πρότυπα τῆς ἀρχι-
τεκτονικῆς τῶν ἀρχοντικῶν τῆς
Κοζάνης κατά τήν περίοδο αὐτή.
Οἱ χῶροι τοῦ ἰσογείου ἦταν δια-
τεταγμένοι γύρω ἀπό ἕναν ἡμιυ-
παίθριο χῶρο, τή σάλα –χαγιάτι.
Ὅλοι οἱ χῶροι γύρω ἀπό τὴ σάλα
ἦταν ὑπερυψωμένοι ἀπό τό δάπεδο
τῆς σάλας καί τά δάπεδά τους
ἦταν ξύλινα. Οἱ περιμετρικές τοι-
χοποιίες ἦταν λιθοδομές λασπό-
κτιστες ἐνισχυμένες μέ ὁριζόντιες
ξυλοδεσιές.

Ἡ δεύτερη οἰκοδομική φάση,
ἐπί ἐποχῆς ἐπισκόπου Βενιαμίν
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ἀποκαθιστώντας τήν ἱστορική ἀλήθεια 

ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

Ἄποψη τῆς Κοζάνης κατὰ τὸ γύρισμα
τοῦ αἰῶνα, ἐπισημαίνεται τὸ Ἐπισκοπεῖο.  



(1815-1849), περιλαμβάνει τήν
ἐπέκταση τοῦ Ἐπισκοπείου σέ
νέα ἔκταση 1,5 στρέμματος, τήν
προσθήκη νέων κτισμάτων, ὅπως
στάβλου, πύργου, κρήνης, καθώς
ἐπίσης ἐντοπίζονται ἀρκετές κτη-
ριακές μετατροπές.

Τόν Ἰούλιο τοῦ 1904 ἐπισκέ-
πτεται τό Ἐπισκοπεῖο Κοζάνης ὁ
μακεδονομάχος Παῦλος Με-
λάς, κατά τή δεύτερη πε-
ριοδεία του στή Μακεδονία,
στήν προσπάθειά του νά
στρατολογήσει ἐθελοντές
καί νά μεταφέρει ὅπλα. Ἀπό
τήν ἐπίσκεψη αὐτή διασώ-
ζεται σκαρίφημα τοῦ Παύ-
λου Μελᾶ μέ τό κτήριο τοῦ
Ἐπισκοπείου.

Σημαντικές ἀλλαγές στό
κτήριο πραγματοποιοῦνται
ἐπί μητροπολίτη Φωτίου
(1916-1923). Συγκεκριμένα,
ἀνακατασκευάζεται ἡ ἀνατολική
ἐξωτερική τοιχοποιία τοῦ ὀρόφου,
πού ἦταν κατασκευασμένη ἀπό
ξυλοπηκτή κατασκευή (τσατμά),
μέ τοιχοποιία ἀπό ἀσβεστόκτιστη
λιθοδομή, δημιουργώντας τοξωτά
ἀνοίγματα στά παράθυρα τοῦ
ὀρόφου. Καταργεῖται ἡ ἀρχιτε-
κτονική προεξοχή τῆς ἀνατολικῆς
ὄψης, ἐνῶ ἀναδιατάσσονται τά
ἀνοίγματα τῶν ἀρχιτεκτονικῶν
ἐπισκευῶν τῆς νότιας ὄψης, καθώς
καί τά ἀνοίγματα τοῦ νοτιοανα-
τολικοῦ χώρου τοῦ ἰσογείου.
(3η οἰκοδομική φάση).

Τό 1919 τό κτήριο καταλαμ-
βάνεται ἀπό τόν δήμαρχο Κοζάνης
γιά τήν ἐγκατάσταση ὑπηρεσιῶν
τοῦ Δήμου. Ἀμέσως μετά, στό κτή-
ριο ἐγκαθίστανται οἱ πρόσφυγες
καί μετατρέπεται σέ Νοσοκομεῖο
καί χῶρο ὑποδοχῆς ἀσθενῶν. Τήν
περίοδο αὐτή πραγματοποιοῦνται
πολλές ἐσωτερικές διαρρυθμίσεις
καί μετατροπές καί, λόγῳ τῆς
ἔντονης χρήσης, τό κτήριο ὑφί-
σταται ἀρκετές φθορές καί ἀλλοι-
ώσεις. Τό 1925 ζητήθηκε οἰκονο-
μική ἐπιχορήγηση γιά τήν ἀπο-
κατάσταση τῶν ζημιῶν.

Κατά τή διάρκεια τῆς γερμα-
νικῆς κατοχῆς (1941-1944) τό κτή-
ριο καταλαμβάνεται ἀπό Γερμα-
νική Στρατιωτική Μονάδα. Μέ
τήν προσχώρηση τοῦ μητροπολίτη
Ἰωακείμ στό ΕΑΜ τό Ἐπισκοπεῖο
λεηλατεῖται ἀπό τούς Γερμανούς.

Μετά τόν 2ο  Παγκόσμιο Πό-
λεμο καί ἐπί μητροπολίτη Κων-

σταντίνου Πλατή (1945-1957)
πραγματοποιοῦνται ριζικές ἀλλα-
γές στό κτήριο τοῦ Ἐπισκοπείου,
οἱ ὁποῖες ἀλλοιώνουν ριζικά τή
μορφή του, χωρίς νά λαμβάνουν
ὑπόψη τά τυπολογικά καί ἱστορικά
χαρακτηριστικά του, μέ ἀποτέλε-
σμα νά προσομοιάζει μορφολογικά
περισσότερο μέ κτίσμα τοῦ 1950.
Ὅπως χαρακτηριστικά ἀναφέρε-
ται στή μελέτη,  κατά τήν φάση
αὐτή ἔγιναν οἱ ριζικότερες καί
καταστρεπτικότερες ἐπεμβάσεις
στό κτήριο. Ὅλες οἱ ἐπεμβάσεις
πού ἔγιναν δέν ἔλαβαν ὑπ’ ὄψιν
τά τυπολογικά χαρακτηριστικά
τοῦ κτιρίου, οὔτε σεβάστηκαν τήν
ἱστορικότητά του. Ἀντιθέτως εἶχαν
σάν γνώμονα τήν καταστροφή τοῦ
«παλαιοῦ» καί τήν ἀντικατάστα-
σή του μέ στοιχεῖα ἀσύμβατα καί
μή ἀναστρέψιμα. Στόχος ἦταν τό
κτήριο νά μεταμορφωθεῖ σέ ἕνα
μοντέρνο «νέο βυζαντινοῦ ρυθ-
μοῦ» κτήριο. Αξίζει νά τονισθεῖ
ὅτι τήν περίοδο αὐτή, στόν ὄροφο
τοῦ κτηρίου διαμορφώνεται καί
τό παρεκκλήσι τῆς Ἁγίας Αἰκατε-
ρίνης. (4η οικοδομική φάση).

Τέλος, σχετικά πρόσφατα, ἐπί
μητροπολίτη Διονυσίου Ψαριανοῦ

(1957-1997) ἐπισκευάσθηκαν κά-
ποια δάπεδα τῶν γραφειακῶν χώ-
ρων καί ὑποστηρίχθηκε ἡ ΝΑ γω-
νία τῆς προεξοχῆς μέ κολόνα ὁπλι-
σμένου σκυροδέματος.

Σύμφωνα μέ τά στοιχεῖα τῆς
μελέτης, ἡ μορφή τοῦ κτηρίου τοῦ
Ἐπισκοπείου τό ὁποῖο γνώρισαν
οἱ νεότερες γενιές, πολύ ἀπέχει

ἀπό τό ἀρχικό ἱστορικό κτή-
ριο. Ὡστόσο εἶναι ἄξιον λό-
γου ὅτι ἐπί τοῦ σημερινοῦ
Μητροπολίτη κ. Παύλου ἐπι-
χειρεῖται νά ἀποκατασταθεῖ
τό ἱστορικό κτήριο στήν μορ-
φή τῶν τριῶν πρώτων φάσε-
ων, ἀποδίδοντας τόν διαχρο-
νικό, μορφολογικό, τυπολο-
γικό καί ἱστορικό του χαρα-
κτήρα, σύμφωνα μέ τά ἀρχι-
τεκτονικά στοιχεῖα τῆς
ἐποχῆς. Τό πιό σημαντικό
ὅμως εἶναι ὅτι ἡ ὅλη προ-

σπάθεια τῆς ἀποκατάστασης γί-
νεται μέ τόν ὀφειλόμενο σεβασμό
στήν παράδοση, στηριζόμενη σέ
ἐπιστημονική ἔρευνα καί μελέτη
καί ὄχι σέ φημολογίες καί ἀνι-
στόρητες ἀναφορές.

Τό Ἐπισκοπεῖο Κοζάνης ἀπο-
τελεῖ ἀναπόσπαστο κομμάτι τῆς
ἱστορίας τῆς πόλης, ὡς  ἕνα ἀπό
τά ἐλάχιστα παλαιά κτήρια πού
διασώζονται καί συνδέεται ἄμεσα
μέ τή διαχρονική ἐξέλιξή της.
Προσφέροντας πολύτιμα στοιχεῖα
ἀρχιτεκτονικῆς καί πολιτισμοῦ,
σέ συνδυασμό μέ τή μοναδικότητα
τῶν στοιχείων του, πού ἀποτελοῦν
ἀδιάψευστους μάρτυρες μίας
ἱστορικῆς γιά τήν πόλη ἐποχῆς,
προβάλλει ὡς ἕνας ἰσχυρός πόλος
ἕλξης γιά πολλούς ἐπισκέπτες,
Ἕλληνες καί μή. Ἀξίζουν θερμά
συγχαρητήρια στόν ἀρχιτέκτονα
μηχανικό κ. Ἀγγέλη Πολυνείκη,
καθώς καί σέ ὅλους τοὺς συντε-
λεστές τοῦ ἔργου τῆς ἀποκατά-
στασης τοῦ Ἐπισκοπείου Κοζάνης
οἱ ὁποῖοι, σεβόμενοι τήν ἱστορία
καί τήν παράδοση τῆς πόλης, προ-
σπάθησαν νά ἀναδείξουν τήν δια-
χρονική του ἐξέλιξη καί τήν πο-
λιτισμική του ἀξία.
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Τὸ Ἐπισκοπεῖο τῆς Κοζάνης, ὅπως τὸ εἶδε ὁ
Παῦλος Μελᾶς τὸ 1904 κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ Μα-
κεδονικοῦ ἀγῶνα.



• Συνεχίζεται τὸ γνωστὸ ἀνὰ τὴν
Ἑλλάδα Ἑβδομαδιαῖο γραπτὸ  κή-
ρυγμα «Λόγος Οἰκοδομῆς», τὸ
ὁποῖο ξεκίνησε ὁ μακαριστὸς Διο-
νύσιος. Ἀποστέλλεται σὲ κάθε
ναὸ τῆς Μητροπόλεώς μας καὶ
διαβάζεται κάθε Κυριακὴ ἀπὸ
τοὺς ἱερεῖς. Τὸ θέμα του εἶναι ἡ
ἑρμηνεία τοῦ εὐαγγελικοῦ ἤ τοῦ
ἀποστολικοῦ ἀναγνώσματος ἤ

τῆς θείας λατρείας γενικώτερα.
• Συνεχίζεται ἡ διμηνιαῖα ἔκδοση

τοῦ περιοδικοῦ «Λειμωνάριον».
• Γίνονται ἑβδομαδιαῖα ἑσπερινὰ

κηρύγματα ἀπὸ θεολόγους κλη-
ρικοὺς στὶς μεγάλες ἐνορίες τῆς
Μητρόπολης. Ὁ ἴδιος ὁ Μητρο-
πολίτης κηρύττει κάθε Δευτέρα
στὰ Σέρβια καὶ κάθε Τετάρτη
στὸν Ἱ.Ναὸ τῶν Ἁγίων Κων-
σταντίνου καὶ Ἑλένης στὴν Κο-
ζάνη. 

• Σὲ τοπικὸ κανάλι ὁμάδα κληρικῶν
ἑρμηνεύει τὰ ἀναγνώσματα τῆς
Κυριακῆς.

•Ὁ ἴδιος ὁ Μητροπολίτης ὀργώνει
καθημερινὰ τὴ Μητρόπολη γιὰ
τὴν τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας,
ἱερῶν ἀκολουθιῶν καὶ ἄλλων μυ-
στηρίων.

• Ὀργανώνονται σὲ ἐτήσια βάση
συνάξεις γυναικῶν, ἱεροψαλτῶν
καὶ ἐκπαιδευτικῶν. 

• Ἱδρύθηκε Γραφεῖο Νεότητας, τὸ
ὁποῖο ἔχει τὴν εὐθύνη τῶν κα-
τηχητικῶν, διοργανώνει σεμινάρια
κατηχητῶν καὶ ἑτοιμάζεται μία
σοβαρὴ παρουσία τῆς Ἐκκλησίας
στὰ ΤΕI, μὲ σκοπὸ νὰ διακονήσει
σημερινὲς ἀνάγκες τῶν νέων.

• Ἱδρύθηκε καὶ λειτουργεῖ στὸν
Ἱ.Ναὸ Παναγίας Φανερωμένης,
γιὰ Τρίτη χρονιά, Σχολὴ Γονέ-
ων.

• Συνεργάτες τῆς Μητροπόλεώς
μας παρουσιάζουν ἑβδομαδιαῖα
ἐκπομπὴ στὸ ραδιοφωνικὸ σταθμὸ
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

• Προγραμματίζονται σεμινάρια

γιὰ τὴν ἐπιμόρφωση Θεολόγων
καθηγητῶν καὶ ἄλλες ἐκδηλώσεις
σὲ συνεργασία μὲ τὴν Ἀκαδημία
Θεολογικῶν σπουδῶν τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως Δημητριάδος.

• Ἱδρύθηκε Γενικὸ Φιλόπτωχο Τα-
μεῖο, γιὰ νὰ συνδράμει στὶς ποι-
κίλες ἀνάγκες ἀναξιοπαθούντων
ἀδελφῶν μας. Δαπανῶνται κατ᾽
ἔτος πάνω ἀπὸ 50000 € γιὰ
το σκοπὸ αὐτό.

•Ὁ ἴδιος ὁ Μητροπολίτης φρον-
τίζει συνεχῶς γιὰ τὴν καλὴ λει-
τουργία τοῦ Γηροκομείου Κοζάνης,
ἐνῶ παράλληλα ἀναζητεῖ λύσεις
γιὰ τὴν ἀνακαίνηση ἤ τὴ μεταφορά
του σὲ νέες σύγχρονες ἐγκατα-
στάσεις.

• Ξεκίνησε καὶ ὁλοκληρώνεται ἡ
ἀναπαλαίωση τοῦ ἱστορικοῦ Ἐπι-
σκοπείου Κοζάνης, μὲ μελέτη
ἐγκεκριμένη ἀπὸ τὸ ὑπουργεῖο
Πολιτισμοῦ.

• Ἱστορικὰ μοναστήρια τῆς πε-
ριοχῆς, ποὺ ἦταν ἐγκαταλειμένα
ἤ ὑπολειτουργοῦσαν, ἀνακαινί-
σθηκαν καὶ ἐπανδρώθηκαν, ξε-
κινώντας μιὰ πνευματικὴ  δρα-
στηριότητα γιὰ τὴν ἀνατροφο-
δότηση τῶν πιστῶν τῆς Μητρο-
πόλεώς μας.

Τὸ ἔργο τῆς Ἐκκλησίας φυσικὰ
εἶναι μία καθημερινὴ μαρτυρία Ἰησοῦ
Χριστοῦ καὶ συνεχὴς διακονία τοῦ
ἀνθρώπου ὡς εἰκόνας τοῦ Χριστοῦ
στὸν κόσμο. Στὸ ἔργο αὐτὸ εἴμαστε
ὑπόχρεοι ὅλοι, ἀπὸ τὸν Ἐπίσκοπο
μέχρι τὸν τελευταῖο πιστό.
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ἐπισκοπικῆς διακονίαςἐπισκοπικῆς διακονίαςἐπισκοπικῆς διακονίας
6 χρόνια6 χρόνια6 χρόνια

Τὸ καλοκαίρι συμ-
πληρώθηκαν ἕξι

χρόνια ἀπὸ τὴν τοποθέτηση
τοῦ Σεβασμιωτάτου κ.
Παύλου ὡς Μητροπολίτου
μας. Μὲ τὴν εὐκαιρία αὐτὴ
θὰ θέλαμε νὰ κάνουμε μιὰ
ἀναδρομὴ στὸ ἔργο τῆς
Μητροπόλεώς μας στὰ ἕξι
αὐτὰ χρόνια. 

Εἶναι γεγονὸς ὅτι ὁ Μη-
τροπολίτης μας ἦρθε σὲ μία
Μητρόπολη ὅπου ἡ παρου-
σία τοῦ μακαριστοῦ Διονυ-
σίου ἔχει ἀφήσει ἀνεξίτηλα
τὰ ἴχνη της στὴ λατρευτικὴ,
θεολογική, ποιμαντικὴ ζωὴ
τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας. Ὁ
νέος Μητροπολίτης μας κ.
Παῦλος, στὰ πλαίσια τῆς
ποιμαντικῆς του διακονίας
συνέχισε καὶ ἀνέπτυξε σὲ
συγκεκριμένους τομεῖς τὸ
ἔργο τῶν προκατόχων του.
Ἐπιγραμματικὰ θὰ θέλαμε
νὰ σταθοῦμε σὲ κάποια ση-
μεῖα τῆς ποιμαντικῆς αὐτῆς
διακονίας.



Σ
υνῆλθε σήμερα Παρα-
σκευή 3 Σεπτεμβρίου
2010, στήν τρίτη Συνε-

δρία Της γιά τό μήνα Σε-
πτέμβριο ἡ Διαρκής Ἱερά Σύ-
νοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος τῆς 154ης Συνοδικῆς
Περιόδου, ὑπό τήν Προεδρία
τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπι-
σκόπου Ἀθηνῶν καί Πάσης
Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου. Κατά
τήν σημερινή Συνεδρία: Ἡ
Διαρκής Ἱερά Σύνοδος ἐπι-
κύρωσε τά Πρακτικά τῆς προ-
ηγουμένης Συνεδρίας. Ἡ
Διαρκής Ἱερά Σύνοδος ἐνη-
μερώθηκε ἀπό τήν Ἔκθεση
τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπι-
τροπῆς Παρακολουθήσεως
Εὐρωπαϊκῶν Θεμάτων γιά
τήν Ἡμερίδα, μέ γενικό θέμα
τήν «Φτώχεια» καί τόν «Κοι-
νωνικό ἀποκλεισμό» ἡ ὁποία
πραγματοποιήθηκε στίς 13
Ἰουλίου 2010, στά Γραφεῖα
τῆς Ἀντιπροσωπείας τοῦ
Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου
στήν Ἀθήνα. Στήν Ἡμερίδα
συμμετεῖχαν Στελέχη τῆς
Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν
καί τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων
τοῦ Λεκανοπεδίου Ἀττικῆς,
Πελοποννήσου, Στερεᾶς
Ἑλλάδος καί τῶν νήσων Ἰονί-
ου καί Αἰγαίου Πελάγους.
•Ἐκτός τῶν Εἰσηγήσεων, στήν
Ἡμερίδα παρουσιάσθηκαν καί
στατιστικά στοιχεῖα, τά ὁποῖα
ἀφοροῦν τήν κοινωνική Δια-
κονία τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος. Σήμερα, ἡ Ἐκκλη-
σία τῆς Ἑλλάδος διά τῆς
Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν
καί τῶν κατά τόπους Ἱερῶν
Μητροπόλεων, ἐκτός τῶν Γε-
νικῶν καί Ἐνοριακῶν Φιλο-
πτώχων Ταμείων τά ὁποῖα
ἀνέρχονται σέ 2.325 λειτουρ-
γεῖ ἐπιτυχῶς: •10 Βρεφονη-
πιακούς Σταθμούς. •10 Παι-

δικούς Σταθμούς γιά νά μπο-
ροῦν νά ἐργασθοῦν οἱ μητέρες
τῶν π αιδιῶν. •19 Στέγες Γε-
ρόντων στήν Ἱερά Ἀρχιεπι-
σκοπή Ἀθηνῶν. •66 Γηροκο-
μεῖα στίς Ἱερές Μητροπόλεις.
•13 Θεραπευτήρια Χρονίως
Πασχόντων. •8 Ἱδρύματα γιά
ἄτομα μέ εἰδικές ἀνάγκες.
•10 Νοσοκομεῖα - Ἰατρεῖα.
•7 Ἱδρύματα Ψυχικῆς Ὑγείας.
•6 Ξενῶνες γιά ἀστέγους. •1
Ξενώνα γιά τήν φιλοξενία
συγγενῶν – συνοδῶν ἀσθενῶν,
στήν Ἱερά Μητρόπολη Σύρου
•36 Οἰκοτροφεῖα - Ὀρφανο-
τροφεῖα, Ἱδρύματα Παιδικῆς
Προστασίας. •195 Κέντρα
Ἀγάπης (Συσσίτια) Ἱερῶν
Ναῶν τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπι-
σκοπῆς Ἀθη νῶν καί τῶν Ἱερῶν
Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας
μας. •Φοιτητικά Οἰκοτροφεῖα:
•1 τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, (Ἀλλο-
δαπῶν Φοιτητῶν). •1 τῆς
Ἀποστολικῆς Διακονίας, (Θε-
ολογικό Οἰκοτροφεῖο). • 2
τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων
Ἠλείας καί Σύρου, στήν Ἀθή-
να. 11 Φοιτητικά Οἰκοτροφεῖα
σέ ἐπαρχιακές Μητροπόλεις.
Ἐπίσης λειτουργοῦν Κέντρα
Κοινωνικῆς Συμπαραστάσεως,
εὑρέσεως ἐργασίας καθώς καί
λειτουργία Προγράμματος
«Βοήθεια στό Σπίτι», ἐπι-
πλέον Σχολές Γεωργικές,
Οἰκοκυρικῶν, Βυζαντινῆς καί
Εὐρωπαϊκῆς Μουσικῆς, φρον-
τιστήρια σχολικῶν μαθημάτων
κ.λπ. Ἡ Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή
Ἀθηνῶν ἔχει τό Πρόγραμμα
διανομῆς φαγητοῦ σέ ἀστέ-
γους «Κιβωτός ἀγάπης»,
χῶρο γιά προσφορά δωρεάν
ρουχισμοῦ «Ταβιθᾶ» καθώς
καί τό Ἵδρυμα Ψυχοκοινω-
νικῆς ἀγωγῆς καί στήριξης
«ΔΙΑΚΟΝΙΑ». Σέ διάφορες
Ἱερές Μητροπόλεις λειτουρ-

γοῦν παρόμοια κέντρα δια-
νομῆς τροφίμων καί ρουχι-
σμοῦ. Πρόγραμμα τῆς Ἱερᾶς
Συνόδου ὑποδοχῆς μετα-
ναστῶν καί προσφύγων μέ 2
γραφεῖα (Ἀθήνα, Θεσσαλονί-
κη). Ἐπιπλέον λειτουργοῦν
30 διάφορα Ἱδρύματα σέ
Ἱερές Μητροπόλεις, Ἱεραπο-
στολικά, Φιλανθρωπικά, Συμ-
παραστάσεως κρατουμένων,
πνευματικῆς καί κοινωνικῆς
συμπαραστάσεως, ἀποκατα-
στάσεως ἀπόρων καί ἀγάμων
Μητέρων. Ἐξαιρετικές στίς
ἐγκαταστάσεις καί ὑποδειγ-
ματικές στήν λειτουργία τους
εἶναι καί οἱ 54 Κατασκηνώ-
σεις πού λειτουργοῦν στίς
κατά τόπους Ἱερές Μητρο-
πόλεις καί οἱ ὁποῖες κατά
τούς θερινούς μῆνες δέχονται
μεγάλο ἀριθμό παιδιῶν γιά
κοινοτική καί πνευματική ζωή,
ἐπιμόρφωση, παιχνίδι, μπάνιο.
Ἀξιοσημείωτη εἶναι καί ἡ φι-
λοξενία παιδιῶν ὁμογενῶν
οἰκογενειῶν ἀπό τό Ἐξωτε-
ρικό, κατόπιν τοῦ σχετικοῦ
ἐνδιαφέροντος τῶν Σεβασμιω-
τάτων Μητροπολιτῶν μας, γιά
τήν γνωριμία τῆς Πατρίδας
καί τήν ἐκμάθηση τῆς ἑλλη-
νικῆς γλώσσας. Βασική προ-
σφορά εἶναι καί ἡ λειτουργία
τραπεζῶν αἵματος στήν Ἱερά
Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν, σέ
κάθε Ἱερό Ναό της, δηλαδή
145 Τράπεζες αἵματος καί
35 στήν περιφέρεια (Ἱερές
Μητροπόλεις). Ἐνδεικτικά,
γιά τό ἔτος 2009 δαπανήθη-
καν περισσότερα ἀπό ἐνε-
νήντα ἔξι ἑκατομμύρια εὐρώ,
(96.320.358,13 €), γιά τή
συντήρηση καί τή λειτουργία
τῶν Ἱδρυμάτων καί γιά φι-
λανθρωπικούς καί κοινωνι-
κούς σκοπούς.
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Κοινωνικὴ Διακονία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
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Γ
ιὰ τὴν Ἐκκλησία ὅλοι
σχεδὸν στὸν τόπο μας ἔχο-
με μιὰ ἐγκόσμια καὶ πο-

λιτειοκρατικὴ ἀντίληψη, κι ὅλοι
μας λησμονοῦμε καὶ παραθεω-
ροῦμε πὼς ἡ Ἐκκλησία εἶναι
τὸ μυστήριο τῆς σωτηρίας . Κι
ὅταν θέλωμε κάτι περισσότερο
νὰ σκεφθοῦμε καὶ νὰ πράξουμε
γιὰ τὴν Ἐκκλησία, δὲν τὰ κα-
ταφέρνομε νὰ ξεπεράσουμε τὰ
ὅρια τοῦ εὐσεβισμοῦ. Τὶ εἶναι
βέβαια ὁ εὐσεβισμὸς καὶ τὶ σχέ-
ση ἔχει μὲ τὴν Ἐκκλησία καὶ
τὴν ἐκκλησιαστικὴ ζωὴ εἶναι
ἄλλος λόγος, ποὺ δὲν θὰ μᾶς
ἀπασχολήση τώρα. Ὁ εὐσε-
βισμὸς εἶναι ἄγνωστος στὴν
Ὀρθοδοξία, εἶναι κι αὐτὸς εἰσα-
γόμενο ἀπὸ τὴ Δύση. Τὰ ἐκκλη-
σιαστικά μας ζητήματα εἶναι
πολλὰ καὶ μεγάλα, ποὺ δὲν
εἶναι τρόπος νὰ τὰ θέσουμε καὶ
νὰ προτείνουμε λύσεις. Ἀλλὰ
εἶναι κι αὐτὸ χαρακτηριστικὸ
ὅτι, σὰν καὶ νὰ πρόκειται γιὰ
συνήθη καὶ καθημερινὰ ζητή-
ματα, ὁμιλοῦμε γιὰ προτάσεις
καὶ λύσεις. Ἄς τὸ ὁμολογήσουμε
λοιπὸν ὅτι σὲ μιὰ τόσο κρίσιμη
ἐποχὴ ὁμιλοῦμε γιὰ τὴν Ἐκκλη-
σία καὶ γιὰ τὸ ἔργο της καὶ
κινδινεύομε νὰ εἴμαστε θεολο-
γικὰ καὶ ἐκκλησιολογικὰ ἀνερ-
μάτιστοι. Ὄχι μόνο οἱ πολιτικοί,
ἀλλὰ καὶ πολλοὶ ἀπὸ τοὺς
ἐκκλησιαστικοὺς καταπιανόμα-
στε μὲ τὰ ἐκκλησιαστικὰ ὁλωσ-
διόλου ἀνέτιμοι καὶ ἀνίδεοι,
ἀλλὰ καὶ ἐπηρεασμένοι ἀπὸ
πλανεμένες ἀντιλήψεις καὶ
γνῶμες γιὰ τὴν Ἐκκλησία. Ἔτσι

συμβαίνει ὅλοι νὰ ὁμιλοῦν γιὰ
τὴν Ἐκκλησία, ἄλλοι ὡς φίλοι
κι ἄλλοι ὡς ἐχθροί, καὶ καθὼς
γράφει ὁ Ἀπόστολος, «μὴ
νοοῦντες μήτε ἅ λέγουσι μήτε
περὶ τίνων διαβεβαιοῦνται».
Δὲν εἶναι ὑπερβολὴ αὐτὸ ποὺ
λέμε τώρα, καὶ φτάνει μόνο νὰ
ἔχωμε λίγη μνήμη καὶ νὰ μὴν
ξεχνᾶμε, κάθε φορὰ ποὺ ἀνα-
κινοῦνται ἐκκλησιαστικὰ ζητή-
ματα, τὶ γράφεται καὶ τὶ λέγεται
ἀπὸ κάθε ἄσχετο καὶ ἀνεύθυνο.
Γιὰ ὅλα τὰ ζητήματα δὲν
τολμᾶνε ὅλοι νὰ ἔχουν γνώμη,
γιὰ τὰ ἐκκλησιαστικὰ ὅμως τὸ
θεωρεῖ ὁ καθένας παράλειψή
του, νὰ μὴν πῆ τὸ δικό του. Τὸ
πρᾶγμα εἶναι κι εὐχάριστο, γιατὶ
θὰ πῆ πὼς ἡ Ἐκκλησία εἶναι
πάντα παρούσα στὴ ζωή μας,
εἶναι ἡ Ἐκκλησία μας, γιὰ τὴν
ὁποία μποροῦμε νὰ λέμε ὅτι
ἐνδιαφερόμαστε ὅλοι τὸ ἴδιο.
Δὲν εἶναι ὅμως δύσκολο κάθε
φορὰ νὰ καταλάβωμε πῶς ὁ
καθένας ἀντιλαμβάνεται τὴν
Ἐκκλησία, τὶ φρονεῖ καὶ τὶ
αἰσθήματα ἔχει γιὰ τὴν Ἐκκλη-
σία. Τὸ διαπιστώνομε, καὶ δὲν
πρέπει νὰ διστάζουμε νὰ τὸ
ποῦμε, ὅτι λίγο πολὺ ἔχουν
φθαρῆ τὰ νοήματα ὅλων μας
γιὰ τὴν Ἐκκλησία· φτάνομε στὸ
σημεῖο νὰ γινώμαστε πολέμιοι
καὶ διῶκτες τῆς Ἐκκλησίας,
γιατὶ ἀκριβῶς ἀγνοῦμε τὶ εἶναι
ἡ Ἐκκλησία καὶ ποιὸ εἶναι τὸ
ἔργο της στὴ ζωή μας καὶ γιατὶ
κυρίως δὲν τὸ σκεφθήκαμε ποτὲ
πὼς ἐμεῖς εἴμαστε ἡ Ἐκκλησία.
Κι οἱ πιὸ φανεροὶ καὶ δεδηλω-

μένοι ἐχθροὶ διατηροῦν μέσα
τους μιὰ ἀμυδρὴ μνήμη ὅτι ἀνή-
κουν στὴν Ἐκκλησία, ἀφοῦ τὸ
ὄνομά τους ἐξακολουθεῖ νὰ εἶναι
ἐκκλησιαστικὸ καὶ δὲν σκέφθη-
καν ἤ δὲν ἀποφάσισαν γιὰ νὰ
τὸ ἀλλάξουν. Γι᾽ αὐτὸ καὶ ἡ
Ἐκκλησία, πολὺ σοφὰ καὶ πολὺ
φιλάνθρωπα, δὲν σπεύδει νὰ
ἀποκόψη πολλοὺς ἀπὸ τὸ σῶμα
της, γιὰ τοὺς ὁποίους ὑπάρχουν
αἰτίες καὶ ἀφορμές, πρᾶγμα
ποὺ σκανδαλίζει κάποιους ἀνυ-
πόμονους καὶ βιαστικούς. Ἀλλὰ
εἶναι πάντα χρήσιμο νὰ θυμού-
μαστε τὴν ἱστορία τοῦ Ἰωνᾶ
καὶ νὰ μὴν σπεύδωμε νὰ προ-
λάβουμε τὴν κρίση τοῦ Θεοῦ.

Ἔχομε ὅμως τὴν αἴσθηση
πὼς μεγάλη δοκιμασία περιμένει
τὴν Ἐκκλησία μας. Αὐτὸς ὁ θα-
νάσιμος ἐναγκαλισμός της μὲ
τὰ κάθε φορὰ πολιτειακὰ κα-
θεστῶτα καὶ ἡ ἐπανάπαυσή της,
ὅταν ὁ σεισμὸς ἀπειλῆ καὶ ἡ
καταιγίδα φτάνη, δὲν θὰ τῆς
βγῆ σὲ καλό. Ὁ Θεὸς νὰ μὴν τὸ
δώση, γιατὶ φοβούμαστε, ὄχι
γιὰ τὸ θεσμὸ τῆς Ἐκκλησίας,
ἀλλὰ γιὰ τοὺς ἀνθρώπους, γιὰ
τοὺς χριστιανοὺς ἕναν ἕναν,
ἐπειδὴ τὸ καταλαβαίνομε πὼς
δὲν εἴμαστ᾽ ἕτοιμοι γιὰ δοκιμα-
σία. Ὅμιλοῦμε γιὰ τὴν Ἑλλαδικὴ
Ἐκκλησία, ὅταν ἔχωμε γιὰ πα-
ράδειγμα τὶ συμβαίνει στὶς ὁμό-
δοξες  γειτονικές μας Ἐκκλη-
σίες. Τὴν Ἐκκλησία γενικὰ τὴν
βαραίνει τὸ σχίσμα μεταξὺ Ἀνα-
τολῆς καὶ Δύσης, ἀλλὰ τὴν ὀρθό-
δοξη Ἐκκλησία τὴν βαραίνει τὸ
κομμάτιασμα, ποὺ ἄρχισε ἀπὸ

1 †Ἐπισκόπου Διονυσίου Λ. Ψαριανοῦ, Ἐπὶ πτερύγων ἀνέμων, Κοζάνη 1988.
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τὶς ἀρχὲς τοῦ περασμένου αἰώνα
μετὰ τὴν Ἑλληνικὴ Ἐπανάστα-
ση. Σ᾽ αὐτὸ τὸ κομμάτιασμα
ἀρχὴ κάναμε ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες
καὶ γενήκαμε κακοὶ διδάσκαλοι,
γιὰ νὰ διδαχθοῦν ἀπὸ μᾶς καὶ
νὰ μᾶς μιμηθοῦν οἱ ὁμόδοξοι
βαλκανικοὶ λαοί. Τὸ ἀντιεκκλη-
σιαστικὸ σύνθημα τοῦ Κοραῆ,
ποὺ δὲν εἶναι λόγος δικός του,
«Ἐκκλησία ἐλευθέρα ἐν κράτει
ἐλευθέρῳ» υἱοθετήθηκεε ἀπὸ
τοὺς ἀνυποψίαστους κληρικοὺς
καὶ λαϊκοὺς ἀγωνιστὲς τοῦ ᾽21
κι ἀπὸ κείνους ποὺ προκατει-
λημμένοι ἦλθαν ἀπὸ τὴν Εὐρώπη
Ἕλληνες καὶ ξένοι γιὰ νὰ διοι-
κήσουν τὸν τόπο, κι ἔγινε αἰτία
γιὰ νὰ ἀποκοπῆ ἡ Ἑλλαδικὴ
Ἐκκλησία ἀπὸ τὸν κορμὸ τῆς
Ὀρθοδοξίας. Αὐτὰ εἶναι πράγ-
ματα γνωστὰ καὶ χιλιοειπωμένα,
ποὺ ὅμως τὰ ξεχνᾶμε καὶ ζοῦμε
τὸ δρᾶμα τῆς κομματισμένης
Ὀρθοδοξίας, σὰν μιὰ φυσικὴ
κατάσταση, ποὺ μᾶς ὁδηγεῖ
πολὺ μακριὰ καὶ μᾶς φέρνει σὲ
ἀντίθεση μὲ ὅ,τι πρέπει νὰ πι-
στεύωμε γιὰ τὴν παγκοσμιότητα
τῆς Ἐκκλησίας. Τὶ θὰ μποροῦσε
νὰ κρατήση ἀδελφωμένους τοὺς
ὀρθόδοξους βαλκανικοὺς λαοὺς
παρὰ ἡ κοινὴ τους ἐκκλησια-
στικὴ πίστη καὶ παράδοση; Κι
ὅμως ὁ ἐθνοφυλετισμὸς κομμά-
τιασε τὴν Ἐκκλησία καὶ ὥπλισε
τοὺς λαοὺς ἐναντίον ἀλλήλων.
Τὸ πνεῦμα τῆς Δύσης εἶχε τὴν
ὀλέθρια ἐπίδρασή του στὴν Ἀνα-
τολὴ, κι ὅ,τι δὲν μπόρεσε πα-
λαιότερα τὸ κατόρθωσε στοὺς
δυὸ τελευταίους αἰῶνες μὲ τὸ
κομμάτιασμα πρῶτα καὶ μὲ τὴν
αἰχμαλωσία ἔπειτα τῆς Ὀρθο-
δοξίας. Τὰ λεγόμενα πρεσβυγενῆ
Πατριαρχεῖα, ἡ Κωνσταντινού-
πολη, ἡ Ἀλεξάνδρεια, ἡ Ἀντιό-
χεια καὶ τὰ Ἱεροσόλυμα, δι-
στάζομε καὶ νὰ τὸ ποῦμε, εἶναι
σὰν καὶ νὰ μὴν ὑπάρχουν, ὅταν
ἀγωνίζονται γιὰ νὰ κρατήσουν
μόνο τοὺς ἱστορικούς των τίτ-

λους, μέσα σὲ μεγάλες καὶ ἀνα-
τρεπτικὲς μεταβολὲς ποὺ ἔγιναν
στοὺς χώρους αὐτούς. Ἐμπερί-
στατη καὶ διαιρεμένη, μέσα στὴν
τελευταία περιπέτεια τοῦ νη-
σιοῦ, εἶναι καὶ ἡ Ἐκκλησία τῆς
Κύπρου, καθὼς ἐπίσης κομμα-
τιασμένη εἶναι ἡ Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία τῆς διασπορᾶς, στὴν
Εὐρώπη καὶ στὴν Ἀμερική. Ἀλλὰ
τὶ θὰ πῆ διασπορά; Μόνο γιατὶ
μάθαμε νὰ συνδέωμε τὴν
Ἐκκλησία μὲ τοὺς τόπους, ὁμι-
λοῦμε λοιπὸν καὶ γιὰ Ἐκκλησίες
διασπορᾶς. Ὅπου εἶναι Ἐκκλη-
σίες εἶναι ἡ Ἐκκλησία. 

Ὁμιλοῦμε γιὰ δρᾶμα τῆς
Ὀρθοδοξίας καὶ προβλέπομε ὄχι
μὲ πολλὴ αἰσιοδοξία τὸ μέλλον
τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας. Δὲν
μᾶς τρομάζουν τὰ γεγονότα
ὅποια κι ἄν θὰ εἶναι, ὅσο ὅτι
δὲν εἴμαστε ἕτοιμοι γιὰ νὰ τὰ
ἀντιμετωπίσουμε, καὶ κυρίως
γιατὶ δὲν ἔχομε ξεκαθαρισμένη
πίστη γιὰ τὴν Ἐκκλησία.
Ἑκατὸν ἑβδομήντα τόσα χρόνια
ἡ Ἐκκλησία στὴν Ἑλλάδα δὲν
κατάλαβε τὸν ἑαυτό της ἐλεύ-
θερο, κι ἄς ἀποσπάσθηκε ἀπὸ
τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο,
γιὰ νὰ εἶναι τάχα ἐλεύθερη
μέσα σὲ ἐλεύθερο κράτος. Γιὰ
νὰ εἴμαστε ὅμως ἀπόλυτα  δί-
καιοι, δὲν μποροῦμε νὰ βεβαι-
ώσουμε πόσο ἡ ἴδια θέλησε νὰ
εἶναι ἐλεύθερη καὶ πόσο τὰ πο-
λιτικὰ καθεστῶτα τὴν ἄφησαν.
Ὅταν ὁμιλοῦμε γιὰ τὶς σχέσεις
Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας στὴν
Ἑλλάδα, μάθαμε νὰ λέμε ὅτι
εἶναι σχέσεις «συναλληλίας»,
ἐνῶ στ᾽ ἀλήθεια εἶναι σχέσεις
τῆς «νόμῳ κρατούσης πολιτεί-
ας». Αὐτοὶ εἶναι οἱ δυὸ  νομικοὶ
ὅροι, ποὺ ἐπαναλαμβάνονται
διαρκῶς ἀπὸ ἐκκλησιαστικοὺς
καὶ πολιτικοὺς, μέσα στοὺς
ὁποίους προσπαθοῦμε νὰ
βροῦμε τὸν ἑαυτό μας καὶ νὰ
ὁρίσουμε τὴ θέση τῆς Ἐκκλησίας
μέσα στὸ κράτος καὶ τὴ στάση

τοῦ κράτους ἀπέναντι τῆς
Ἐκκλησίας. Ἑκατὸν ἑβδομήντα
χρόνια μ᾽ αὐτὸ τὸ πνεῦ σκε-
φτόμαστε, συζητοῦμε καὶ συγ-
γράφομε στὴν Ἑλλάδα καὶ ξε-
χάσαμε πιὰ καὶ πολιτικοὶ καὶ
ἐκκλησιαστικοὶ τὶ πραγματικὰ
εἶναι Ἐκκλησία. Πολλοὶ ἀπὸ
τοὺς ἐκκλησιαστικούς, σὲ
στιγμὲς δίκαιης καὶ ἱερῆς ἀγα-
νάκτησης φτάνουν καὶ προτεί-
νουν τὸ χωρισμὸ τῆς  Ἐκκλησίας
ἀπὸ τὸ Κράτος, χωρὶς ὅμως νὰ
εἶναι βέβαιο πὼς κι αὐτοὶ ἔχουν
ξεκαθαρισμένη ὀρθὴ ἐκκλησιο-
λογικὴ πίστη· οἱ ἴδιοι ποὺ φω-
νάζουν γιὰ ἐλεύθερη Ἐκκλησία,
μὲ τὸν ἴδιο τρόπο ποὺ ἐπικα-
λοῦνται τοὺς ἱεροὺς Κανόνες
ὕστερα προσφεύγουν στὸ Συμ-
βούλιο τῆς Ἐπικρατείας. Ξέρομε
ἐδῶ τὴν ἀπάντηση ποὺ μᾶς πε-
ριμένει, ἀλλὰ δὲν ξεχνᾶμε καὶ
τὸν Ἀπόστολο· «Οὐκ οἴδατε
ὅτι... εἰ ἐν ὑμῖν κρίνεται ὁ κό-
σμος, ἀνάξιοί ἐστε κριτηρίων
ἐλαχίστων;».
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Ἦταν ἕνας ἀναχωρητὴς στὰ
σπήλαια τοῦ ἁγίου Ἰορδάνη στὸ
ὄνομα Βαρνάβας. Μιὰ μέρα,
καθὼς κατέβαινε νὰ πιεῖ νερὸ
ἀπὸ τὸν Ἰορδάνη, κάτι μπήχτηκε
στὸ πόδι του. Ἡ ἀκίδα ἐξακο-
λουθοῦσε νὰ μένει στὸ πόδι του,
αὐτὸς ὅμως δὲν ἔστεργε νὰ τὸν
δεῖ γιατρός. Καὶ σάπισε τὸ πόδι
του καὶ ἀναγκάστηκε νὰ πάρει
κελὶ στὰ Πυργία καὶ τὸ πόδι
του μὲ τὸν καιρὸ ὅλο καὶ σάπιζε.
Αὐτὸς ὅμως ἔλεγε σ� ὅλους

ὅσοι τὸν ἐπισκέπτονταν
ὅτι ὅσο πάσχει ὁ
ἔξω ἄνθρωπος, τόσο
ὁ μέσα δυναμώνει. 

AΠO TO ΛEIMΩNAPIO



Ἀγαπητοί Πατέρες,
ἀπὸ τοὺς πρώτους αἰῶνας οἱ

χριστιανοὶ ἐξεδήλωναν τὸν σε-
βασμὸν των πρὸς τὰ ἱερὰ λείψανα,
χαρακτηρίζοντάς τα «τιμιώτερα
λίθων πολυτελῶν».  Δι’ αὐτὸ κα-
τέβαλλον πᾶσαν προσπάθειαν νὰ
τὰ ἀφαιρέσουν ἀπὸ τὰς χεῖρας
τῶν διωκτῶν καὶ εἰς τὴν συνέχειαν
τὰ ἐναπόθετον εἰς «ἐπιτήδειον τό-
πον» ὅπου καὶ ἐγένοντο ἀντικεί-
μενον ἰδιαιτέρας τιμῆς καὶ προ-
σκυνήσεως καὶ ὄχι λατρείας, ἡ
ὁποία ἀνήκει μόνον εἰς τὸν Τρια-
δικὸν Θεόν.

Ἕν ἐκ τῶν πολλῶν ἰδιαιτέρων
«ἰδιωμάτων» τῶν ἁγίων ἀνδρῶν
καὶ γυναικῶν τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας ἡμῶν εἶναι ἡ «ἀκε-
ραιότης» καὶ «ἀφθαρσία» τοῦ
ἱεροῦ σκηνώματός των, τὸ ὁποῖον
παρὰ τὴν φυσικὴν ταφὴν δὲν ἀπο-
συντίθεται οὐδὲ φθείρεται ἐκ τοῦ
χρόνου. Ἡ ἄκτιστος καὶ ἀχειρο-
ποίητος αὕτη ἐνέργεια τοῦ Τρια-
δικοῦ Θεοῦ «ἐνοικεῖ» καὶ «σκη-
νώνει» εἰς τὸ ἀνθρώπινον σαρ-
κικὸν σῶμα καὶ τὸ διατηρεῖ ἀλώ-
βητον καὶ ἄφθαρτον ὡς «σημεῖον»
(ἔνδειξιν, ἀπόδειξιν) τῆς θείας
παρεμβολῆς, τὸ ὁποῖον αἴρει καὶ
ὑπερνικᾶ τοὺς φυσικοὺς νόμους.
Καὶ ταῦτα πάντα πρὸς ἐνίσχυσιν
τῆς χλιαρᾶς καὶ ἀσθενικῆς πίστεως
τῶν ἀνθρώπων.

Τοῦτο βεβαίως δὲν σημαίνει
ὅτι οἱ ἅγιοι τῶν ὁποίων τὸ σῶμα
δὲν σώζεται ἄφθαρτον καὶ ἀκέ-
ραιον εἶναι κατωτέρας κατηγορίας,
ἀλλ’  ὅτι ὁ παντοδύναμος Θεὸς

εἶναι Ἐκεῖνος καὶ μόνον Ἐκεῖνος,
ὁ ὁποῖος ἐπιλέγει πότε καὶ εἰς
ποῖον ἅγιον ἢ ἁγία θὰ ἐμφανισθῇ
τὸ «σημεῖον» τῆς ἀφθαρσίας καὶ
ἀκεραιότητος τοῦ λειψάνου των.

Ἕνα ἄλλον «ὑπὲρ φύσιν» ἰδι-
αίτερον ἰδίωμα τῶν ἱερῶν λειψά-
νων τῶν ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας
μας εἶναι καὶ αὐτὸ τῆς «μυροβλυ-
σίας» (ἐκβλύσεως μύρου), ἀλλὰ
καὶ τῆς «εὐωδίας» των. Διά τοῦτο
ὀνομάζονται «μυροβλῦται».

Ἐπειδὴ εἰς πολλοὺς Ἱεροὺς
Ναοὺς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς
μας ὑπάρχουν ἤδη τεμάχια μικρὰ
ἢ μεγάλα λειψάνων ἁγίων τῆς
Ἐκκλησίας, ἐντελλόμεθα, ὅπως
μᾶς γνωρίσητε:

τὸν ἀριθμὸν τῶν ἱερῶν λειψά-
νων,

ποίων ἁγίων εἶναι,
πότε καὶ ἀπὸ ποῦ τὰ ἔχετε ἀπο-

κτήσει καὶ εὑρίσκονται εἰς τὰς
χεῖρας σας.

Ἐπισημαίνομε δὲ ὅτι:
Α) Ἀπὸ τοῦδε καὶ εἰς τὸ ἑξῆς,

ὅταν ἱερεὺς ἢ Ἐκκλησιαστικὸν
Συμβούλιον ἐπιθυμοῦν νὰ ἔλθουν
εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν τῆς πόλεως ἢ
τοῦ χωρίου ἱερὰ λείψανα ἢ λεί-
ψανον ἢ τεμάχιον λειψάνου ἁγίου
τινὸς θὰ πρέπῃ νὰ ἀπευθύνεσθε
εἰς τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν καὶ
μάλιστα προσωπικῶς εἰς τὸν Μη-
τροπολίτην, ἀναφέροντες ὅλας τὰς
λεπτομερείας καὶ ἐκεῖνος, ἐὰν τὸ
ἐγκρίνῃ, θὰ ἀπευθύνηται εἰς τὴν
Ἱερὰν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Ἑλλάδος, ὅπως λάβῃ τὴν σχε-
τικὴν εὐλογίαν διὰ τὸν ἐρχομὸν

τοῦ ἱεροῦ λειψάνου. Ἐν συνεχείᾳ
θὰ καταρτίζηται ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως πρόγραμμα ὑπο-
δοχῆς τοῦ ἱεροῦ λειψάνου.

Β) Ἀπαγορεύομεν οἱ ἱερεῖς νὰ
γίνωνται ἀποδέκται ἱερῶν λειψά-
νων, χωρὶς ἀποδεικτικὰ στοιχεῖα
ὅτι ὄντως τὸ λείψανον ἢ τὸ τεμά-
χιον εἶναι τοῦ ἁγίου εἰς τὸν ὁποῖον
φέρεται ὅτι ἀνήκει.

Γ) Ἐφιστῶμεν τὴν προσοχὴν
εἰς ὑμᾶς καὶ τὰ μέλη τοῦ Ἐκκλη-
σιαστικοῦ Συμβουλίου, ὅταν ἐκδί-
δητε Ἀνακοινώσεις – Ἀφίσας διὰ
τὴν ἐκκλησιαστικήν σας πανήγυ-
ριν, νὰ εἶναι λιταὶ καὶ ὅπως ἀπο-
φεύγηται νὰ φέρουν ἐπάνω εἰκό-
νας ἁγίου ἢ ἁγίων καὶ νὰ ἐπι-
κολλῶνται εἰς σημεῖα, ὅπου οἱ
ἄνθρωποι μπορεῖ νὰ καταστρέ-
ψουν αὐτὰς ἢ ἀκόμη χειρότερον
νὰ τὰς ποδοπατήσουν καὶ μετ’
αὐτῶν καὶ τὸ πρόσωπον τοῦ ἁγίου
ἢ τῶν ἁγίων τῆς ἀφίσας.

Ἡ παροῦσα ἐγκύκλιος σκοπὸν
καὶ στόχον ἔχει νὰ προφυλάξῃ τό-
σον ὑμᾶς ὅσον καὶ τὰ μέλη τῶν
Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων ἀπὸ
τὴν ἐξαπάτησιν ἀπὸ ψευδολείψα-
να ἁγίων. Διότι πρόκειται διὰ τὴν
πλέον αἰσχρὰν καὶ ἀσυνείδητον
παραποίησιν τῆς ἀληθείας, ἡ
ὁποία στηρίζεται εἰς τὴν πίστιν
καὶ εὐπιστίαν τῶν χριστιανῶν, καὶ
ἀποβλέπει εἰς οἰκονομικὰ μόνον
ὀφέλη. Γεγονότα τά ὁποῖα ἀπα-
ράδεκτα καὶ ξένα πρὸς τὴν παρά-
δοσιν τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν
Ἐκκλησίας.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ  ΣΕΡΒΙΩΝ  &  ΚΟΖΑΝΗΣ

Ἀριθμ. Πρωτ: 595 Ἐν Κοζάνῃ τῇ 16ῃ Αὐγούστου 2010 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ  ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Εὐχέτης πρὸς Κύριον

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ο ΣΕΡΒΙΩΝ & ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

Πρός Ἅπαντας 

τούς Πανοσιολογιωτάτους Ἀρχιμανδρίτας, καθώς καί τούς Αἰδεσιμολογιωτάτους

& Αἰδεσιμωτάτους Ἱερεῖς Ἐφημερίους τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.  
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Δωρεὲς πρὸς τὸ Τιάλειον Ἐκκλησιαστικὸν Γηροκο-
μεῖον Κοζάνης «Ἅγιος Παντελεήμων», εἴτε χρηματι-
κές, εἴτε σὲ εἴδη καὶ γεύματα, προσέφεραν εὐγενῶς:  

◆ Μπαντή Σουλτάνα 800 € εἰς μνήμη τῆς κόρης τῆς
Αἰκατερίνης Μπαντῆ. ◆ Ἐνορία Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας
Τριάδος Δρεπάνου 560 € ἐκ τῶν ὁποίων τά 200 € γιά
γεῦμα στίς 15/8/10 καί τά 360 € γιά ἀγορά τροφίμων
καί εἰδῶν καθαριότητας. ◆ Οἰκογένεια Κων/νου-Κα-
λυψῶς Τιάλιου καί Οἰκογένεια Στεφάνου-Ἑλένης Μαν-
τζιάρη 300 € εἰς μνήμη τοῦ πατέρα τους Θεοδώρου
Γκόγκου. ◆ Ἱερεύς Δημήτριος Ἀντωνόπουλος 200 €
εἰς μνήμη γονέων. ◆Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο Ἱεροῦ
Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου Καταφυγίου 200 € γιά
γεῦμα γερόντων. ◆ Ἱερεύς Δημήτριος Παπαδημητρίου
200 € γιά παράσταση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολί-
του κ.Παύλου στό γάμο τῆς κόρης του Ἀναστασίας. ◆
Μαρία Παπαδοπούλου 200 € γιά γεῦμα στίς 22/8/10 εἰς
μνήμη τοῦ συζύγου της Χρήστου γιά τήν συμπλήρωση
6 μηνῶν ἀπό τήν κοίμησή του. ◆ Νικόλαος Παπαϊωάν-
νου τοῦ Ἐμμανουήλ 150 € γιά τή βάπτιση τοῦ υἱοῦ
του. ◆ Εὐδοξία Κορωνίδου ἀπό Δρέπανο 150 € εἰς
μνήμη τῶν προσφιλῶν γονέων της καί τοῦ ἀγαπητοῦ
υἱοῦ της Παναγιώτου. ◆ Παρθένα Τεντσίδου 150 € γιά
γεῦμα εἰς μνήμη τοῦ συζύγου της Κωνσταντίνου Πα-
ραστατίδη (3ετές μνημόσυνο). ◆Ἐνοριακό Φιλόπτωχο
Ταμεῖο Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου Ροδίτου 100
€ ἀπό παράσταση Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
κ.Παύλου στήν πανήγυρη τοῦ Ναοῦ. ◆Ἐκκλησιαστικό
Συμβούλιο Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου Κα-
ρυδίτσας 100 € γιά γεῦμα γερόντων. ◆Ἐκκλησιαστική
Ἐπιτροπή Ἱεροῦ Ναοῦ Προφήτη Ἠλία Κοιλάδος 100 €
γιά τήν παράσταση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
κ.Παύλου στόν Πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό. ◆ Οἰκογέ-
νεια Νικολάου Στύλα 100 € γιά τή συμπλήρωση 40
ἡμερῶν ἀπό τήν ἐκδημία τῆς σεβαστῆς μητέρας Κυ-
ριακούλας Στύλα. ◆ Κων/νος καί Σουζάνα Κέστη-
Παππᾶ κάτοικοι Ἀθηνῶν 100 € εἰς μνήμη Κυριακούλας
Στύλα. ◆ Οἰκογένεια Σαράντη Τζουβαλέκη 100 € εἰς
μνήμη Κυριακούλας Στύλα. ◆ Οἰκογένεια Ἀντώνη Μό-
σχου 100 € εἰς μνήμη Κυριακούλας Στύλα. ◆ Ἰωάννης
Καραδαλής 100 € εἰς μνήμη Κυριακούλας Στύλλα. ◆
Φίλες καί Γειτόνισσες 60 € εἰς μνήμη Τασούλας Βλιαγ-
κόφτη. ◆ Κατίνα Λάτσκου 50 € εἰς μνήμη Τασούλας
Βλιαγκόφτη. ◆ Χαρίλαος Καλλός 50 € εἰς μνήμη προ-
σφιλῶν προσώπων. ◆ Ἑλένη Χατζηγεωργίου 50 € εἰς
μνήμη Ἱπποκράτη Χατζηγεωργίου, Εὐαγγελίας καί Νι-
κολάου Τράγια. ◆ Τά ἐγγόνια Νικόλαος Βαντσιώτης
καί Βασιλική Γκιάτα 50 € εἰς μνήμη τοῦ παπποῦ τους

Ἰωάννη Μωραϊτη. ◆ Αἰκατερίνη Τούζου 50 €. ◆Ἐκκλη-
σιαστική Ἐπιτροπή Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς
Δ.Δ.Ἁγίας Παρασκευῆς 40 € γιά τήν παράσταση τοῦ
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ.Παύλου στόν Πανη-
γυρίζοντα Ἱερό Ναό. ◆ Μαρία Πατιά 20 € εἰς μνήμη
προσφιλῶν προσώπων. ◆ Βλιαγκόφτης προσφορά
φρούτων καί λαχανικῶν. ◆ Ἰχθυοπωλεῖο ‘Τό Λαυράκι’
προσφορά ψαριῶν. ◆ Χαράλαμπος Πεκιαρίδης ἀπό
Δρέπανο προσφορά πατάτες. ◆ Ἰωσήφ Κυπάρογλου
ἀπό Πετρανά προσφορά 2 γευμάτων στίς 6/9 καί 7/9/10
εἰς μνήμη τοῦ πατέρα τοῦ Παναγιώτη Κυπάρογλου. ◆
Εὐθυμία Παπαδοπούλου προσφορά γεύματος εἰς
μνήμη Σοφίας Τραπεζανλίδου. ◆ Σύλλογος Ἠπειρωτῶν
Νομοῦ Κοζάνης προσφορά τροφίμων στίς 24/8/10. ◆
Καίτη Κουσίδου ἀπό Καπνοχώρι προσφορά μπισκότων
εἰς μνήμη τῆς μητέρας της Χαρίκλειας Κακλαμάνου.
◆Ἠλίας Πουτογλίδης ἀπό Ἀκρινή προσφορά φρούτων
(βερύκοκα).
◆ Ἀνώνυμοι δωρητές 480 €.

Δωρεὲς γιὰ τὸ  Ἱερὸ Κάθισμα Νέας Νικοπόλεως:
Σταυριανίδης Δημήτριος 200 $
Mary Chris     100 $
Χαραλαμπία Σπάθα  100 $
Ἄννα Κουλάκη   50 $
Μακλάρα Ἔφη  50 $
Κεχαγιᾶ Εὐαγγελία 400 $
Εὐθυμία Τζουρᾶ  300 €
Ἱ. Ν. Γεννήσεως Θεοτόκου Ν. Νικοπόλεως 200 €

Δωρεὲς γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τοῦ Ἱεροῦ Ἐπισκο-
πείου
Ἱ. Ν. Ἁγ. Κυριακῆς Σερβίων 500 €
Ἱ. Ν. Ἁγ. Κων/νου καὶ Ἑλένης Μαυροδενδρίου 500 €
Ἱ. Ν. Ἁγ. Κων/νου καὶ Ἑλένης Κάτω Κώμης 500 €
Ἱ. Ν. Ἁγίων Ἀναργύρων Κοζάνης 500 €
Ἱ. Ν. Ἁγίας Παρασκευῆς Ἁγίας Παρασκευῆς 500 €

Δωρεὲς πρὸς τὴν  Ἱερὰ Μητρόπολη:
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παῦλος 500 €
Ἱ. Ν. Ἁγ. Κυριακῆς Σερβίων 275 €
Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Κοζάνης 1300 €
Ἱ. Ν. Τιμίου Προδρόμου Λευκοπηγῆς 140 €
Ἱ. Ν. Ἁγ. Κων/νου καὶ Ἑλένης Κοζάνης 1300 €
Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Κρόκου 125 €
Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Λιβαδεροῦ  275 €

Ἡ  Ἱερὰ Μητρόπολη  εὐχαριστεῖ θερμὰ τοὺς δωρητὲς
καὶ εὔχεται τὴν παρὰ τοῦ Κυρίου ἀντιδωρεὰ καὶ εὐλο-
γία.

ΑΠΟ  ΤΟ  ΥΣΤΕΡΗΜΑ
ΚΑΙ  ΤΟ  ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ
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Λειτουργική Διακονία:

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σερβίων καί
Κοζάνης κ. Παῦλος, κατά τό δίμηνο Ἰουλίου – Αὐγού-
στου 2010, χοροστάτησε, λειτούργησε ἤ κήρυξε
στούς Ἱ. Ναούς:

❖ Ἁγ. Ἀναργύρων Κοζάνης (1/7), Παναγίας Βλαχερνῶν
Τετραλόφου (2/7), Ἁγ. Ἀθανασίου Κοζάνης (4/7),
Ἁγ. Κυριακῆς Σερβίων (6-7/7), Ἁγ. Γεωργίου Ἄνω
Κώμης (11/7), παρεκκλ. Προφ. Ἠλιού Αὔρας Ἰμέρων
(19/7), Προφ. Ἠλιού Κοιλάδας (20/7), ἐξωκλ. Ἁγ.
Ἄννης Κοζάνης (24/7), Ἁγ. Δημητρίου Σκήτης (25/7),
Ἁγ. Παρασκευῆς Κοζάνης (25/7), Ἁγ. Παρασκευῆς
ὁμώνυμου Δ.Δ. (26/7), Ἁγ. Παντελεήμονος Ποντο-
κώμης (27/7), Ὑψώσ. Τιμίου Σταυροῦ Λεβέντη (1/8),
Μεταμορφ. Σωτῆρος Οἰνόης (5/8), ἐξωκλ. Μεταμορφ.
Σωτῆρος Κοζάνης (6/8), Ἁγ. Νικάνορος Κοζάνης
(6-7/8), Κοιμ. Θεοτόκου Καταφυγίου (8/8), Γεν. Θε-
οτόκου Ἱ. Μ. Ζιδανίου (11/8), Κοιμ. Θεοτόκου Βελ-
βενδοῦ (14-15/8), ἐξωκλ. «Παναγίας» Κοζάνης (15/8),
ἐξωκλ. Ἁγ. Φανουρίου Κοζάνης (26/8), Ἱ. Μονῆς
Ἁγ. Ἀντωνίου Σιάπκας (Καστανιά Σερβίων, 31/8).

❖ Τέλεσε, δέ, τόν Παρακλητικό Κανόνα τῆς Ὑπεραγίας
Θεοτόκου στούς Ἱ. Ναούς: Γεν. Θεοτόκου Ἱ. Μ. Ζι-
δανίου (1/8), Ἁγ. Παρασκευῆς Πολυφύτου (2/8),
Κοιμ. Θεοτόκου Ρυακίου (3/8), Ἁγ. Ἀθανασίου Κον-
τοβουνίου (4/8), Κοιμ. Θεοτόκου Ἁγ. Κυριακῆς
(Σκούλιαρης) Βελβενδοῦ (9/8), Κοιμ. Θεοτόκου Ν.
Χαραυγῆς (10/8), Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Βελβενδοῦ
(12/8), Ἁγ. Κων/νου & Ἑλένης Λευκάρων (13/7).

Ἐπίσης ὁ Σεβασμιώτατος:

❖ προεξῆρχε τῆς ὑποδοχῆς τοῦ ἱ. λειψάνου τῆς τιμίας
μικρῆς χειρός τοῦ Ἁγίου Κηρύκου στόν Ἱ. Ν. Ἁγίου
Δημητρίου Σκήτης (5/7),

❖ τέλεσε τά Θυρανοίξια τοῦ ἱ. Παρεκκλησίου τοῦ
Ἁγίου Χριστοφόρου στήν Στρατιωτική Μονάδα 785
Τ.Ε.Μ. (Οἰνόη Κοζάνης, 6/7),

❖ προεξῆρχε τῆς ὑποδοχῆς τοῦ ἱ. λειψάνου τοῦ Ἁγ.
Διονυσίου τοῦ ἐν Ὁλύμπῳ και χοροστάτησε κατά
τόν Ἑσπερινό στόν ὁμώνυμο Ἱ. Ναό τοῦ Βελβενδοῦ
(31/7),

❖ τέλεσε τή Θ. Λειτουργία καί τή χειροτονία σέ Διά-
κονο τοῦ κ. Ἰωάννη Δημητριάδη στόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Νι-

κολάου Λιβαδε-
ροῦ (22/8),

❖ σ υ μ μ ε τ ε ῖ χ ε
στήν πανήγυρη
τοῦ Ἱ. Ν. Πανα-
γίας Φανερωμέ-
νης Κοζάνης,
στόν Ἑσπερινό
τῆς ὁποίας χο-
ροστάτησε ὁ
Σεβ. Μητροπο-
λίτη Βεροίας κ.
Παντελεήμων
(22-23/8),

❖ προεξῆρχε στήν
πανήγυρη τοῦ ἱ.
μητροπολιτικοῦ
καθίσματος τοῦ
Τιμ. Προδρόμου
Ν. Νικοπόλεως
(28-29/8),

❖ τέλεσε τή βάπτι-
ση τοῦ ὑιοῦ τῶν
Ἰωάννη Ἐλ. Βα-
σιλειάδη &
Ἔρης Θ. Παπα-
δέλη (Ἱ.Ν. Ἁγ.
Παρασκευῆς Κο-
ζάνης, 4/7).

Παραστάσεις -
Ἐθιμοτυπία:

Ὁ Σεβασμιώ-
τατος κ. Παῦλος:
❖ συμμετεῖχε στίς

πανηγυρικές -
λατρευτικές ἐκδηλώσεις: τῶν ὀνομαστηρίων τοῦ
Σεβ. Μητροπολίτη Κασανδρείας κ. Νικοδήμου (Πο-
λύγυρο, 14//7), τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγ. Μαρίνας Βόνης
Πεδιάδος, στὸ Καστέλλι Ἠρακλείου (16-17/7), τῶν
ὀνομαστηρίων τοῦ Σεβ. Μητροπολίτη Βεροίας κ.
Παντελεήμονος (Βέροια, 26//7), τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ. Βάσσης
Ἐδέσσης (20-21/8), τοῦ Ἱ. Ν. Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ
Κόνιτσας (23-24/8),

❖ ἐπισκέφθηκε τόν Σεβ. Μητροπολίτη Περγάμου κ.
Ἰωάννη (Ζηζιούλα) στό Καταφύγι Βελβενδοῦ (17/8).  

XPONIKA u EIΔHΣEIΣ u ΣXOΛIA

ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ  ΚΟΖΑΝΗΣ

ΙΟΥΛΙΟΣ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ2010

Ἡ Ἐφέστιος εἰκόνα
τοῦ Ἁγίου Νικάνορος

Ἀπὸ τὴν ἐπίσκεψη τοῦ
Σεβασμιωτάτου στὴ Μολδαβία


