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Ἀγαπητά μου παιδιά,

ἡ χρονιά πού φεύγει ἀφήνει
πολλά καί σοβαρά προβλήματα
καί δυσκολίες οἰκονομικές καί
κοινωνικές. Τά ἑπόμενα χρόνια
σύμφωνα μέ πολιτικοοικονομι-
κές ἀναλύσεις ἡ κατάσταση θά
ἐπιδεινώνεται, ἡ ἀνέχεια καί ἡ
φτώχεια τῶν ἀνθρώπων θά γίνε-
ται ὅλο καί μεγαλύτερη.

Ἡ παγκόσμια αὐτή κατά-
σταση, ἡ ὁποία σήμερα πλήττει
καί τό λαό μας δέν μπορεῖ νά
ἀφήσει ἀδιάφορη τήν Ἐκκλησία
τοῦ Χριστοῦ.

Στήν ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας
μας οἱ αὐθεντικές χριστιανικές
παρουσίες ζοῦν τήν ἐποχή τους,
ζοῦν τίς ὀδύνες τῆς ἐποχῆς τους,
κρίνουν τίς ἀποστασίες της.

Πῶς θά μποροῦσε νά σταθεῖ

Ἡ
ἁγιότητα καὶ ἡ γνώση
χορηγοῦνται μέσῳ τοῦ

πνεύματος, μέσα στὸ ὁποῖο
βιώνουμε τὴν Ἐκκλησία σὰν
Σῶμα Χριστοῦ. Ἡ ἄγνοια καὶ
ἡ ἁμαρτία εἶναι ἡ μοῖρα τῶν
ἀπομονωμένων ἀτόμων. Μο-
νάχα μέσα στὴν ἑνότητα τῆς
Ἐκκλησίας ξεπερνοῦμε καὶ
τὴν ἄγνοια καὶ τὴν ἁμαρ-
τία. Ὁ ἄνθρωπος μέσα στὴν
Ἐκκλησία βρίσκει τὸν ἴδιο
του τὸν ἑαυτό, ὄχι μέσα
στὴν ἀδυναμία τῆς πνευ-
ματικῆς του μόνωσης,
ἀλλὰ μέσα στὴν δύναμη
τῆς ἑνότητας καὶ κοινωνίας
του μὲ τοὺς ἀδελφούς του
καὶ τὸν Σωτῆρα του. Ἡ
Ἐκκλησία εἶναι ἕνας ζωντανὸς
ὀργανισμὸς ἑνωμένος μὲ τὴν
ἀγάπη, ποὺ ἔχει ὁ ἕνας ἀδελφὸς
γιὰ τὸν ἄλλο, ἕνας ὀργανισμὸς
ποὺ συνιστᾶ ἀπόλυτη ἑνότητα
ἐν Χριστῷ καὶ τῶν ζώντων καὶ
τῶν νεκρῶν». (π. Ἀλέξανδρος
Ἐλτσιανίνωφ).

π.χ. ἀπέναντι στό οἰκονομικό σύ-
στημα τῶν ἡμερῶν μας, τίς διε-
θνεῖς τράπεζες, τίς νομισματικές
ἑνώσεις ὁ χριστιανός πού ἀφουγ-
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κράζεται τόν ἱερό Χρυσόστομο
νά χαρακτηρίζει τό ἐπίσημο φο-
ρολογικό σύστημα τῆς ἐποχῆς
του, ὡς «ἁρπαγήν ἔννομον», νό-
μιμη ἀδικία δηλαδή, χειρότερη
κι ἀπό παράνομη ληστεία!

Μία ἀπό τίς βασικές συ-
νιστῶσες τῆς πίστεως τῆς
ἐκκλησίας μας εἶναι ἡ φιλαν-
θρωπία.

Ἡ φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ
πού γίνεται ἄνθρωπος, φοράει
τή σάρκα μας, γεννιέται, παίρνει
τή θέση μας. Ἡ φιλανθρωπία
πού ὀφείλουμε οἱ ἄνθρωποι πρέ-
πει νά μοιάζει μέ τήν φιλανθρω-
πία τοῦ Θεοῦ.

Δέν εἶναι τυχαῖο πού τίς
μέρες αὐτές καθώς ἔρχονται τά
Χριστούγεννα διεξάγεται στήν
Ἐκκλησία μας ὁ Ἔρανος τῆς
Ἀγάπης.

Ὁ Θεός ἔγινε ἄνθρωπος καί
πῆρε τήν μορφή τοῦ κάθε
ἀνθρώπου πού ἔχει ἀνάγκη:
«Πείνασα καί μοῦ δώσατε νά
φάω, δίψασα καί μοῦ δώσατε νά
πιῶ, ἤμουν ξένος καί μέ περιμα-
ζέψατε, γυμνός καί μέ ντύσατε,

ἄρρωστος καί μ’ ἐπισκεφθήκατε,
φυλακισμένος καί ἤρθατε νά μέ
δεῖτε». Ὁ Χριστός ἦρθε στόν
κόσμο καί πῆρε πάνω του τίς
δικές μας ἁμαρτίες, τίς δικές μας
εὐθύνες καί τή δικιά μας κατάν-
τια καί τά ἔκανε δικά του. Γι’
αὐτό καί ὅσο περισσότερο συνει-
δητοποιεῖ ὁ καθένας ἀπό ἐμᾶς
τίς ἀνάγκες τῶν συνανθρώπων
του καί τίς κάνει δικές του καί
τίς ὑπηρετεῖ, τόσο πιό πολύ δέ-
χεται τή χάρη τοῦ Θεοῦ μέσα
του καί σώζεται.

«Ἀφοῦ τά κάνατε αὐτά γιά
ἕναν ἀπό τούς ἄσημους ἀδελ-
φούς μου, τά κάνατε γιά μένα»,
μᾶς λέει ὁ Κύριος στήν παρα-
βολή τῆς κρίσεως.

Ἔχουμε ἀνάγκη νά βοηθή-
σουμε τούς συνανθρώπους μας,
ἔχουμε ἀνάγκη νά τούς ὑπηρε-
τήσουμε, διότι ἡ ἀνακούφισή
τους καί ἡ χαρά πού τούς προ-
σφέρουμε, γίνονται δικές μας,
μᾶς διδάσκει ὁ Χριστός μας, «νά
χαίρουμε μετά χαιρόντων καί νά
κλαίουμε μετά κλαιόντων».

Ἡ Μητρόπολή μας ἀφουγ-
κραζόμενη τή σημερινή οἰκονο-
μική κατάσταση τοῦ λαοῦ μας,
δέν θά διενεργήσει αὐτόν τό
χρόνο τόν Ἔρανο τῆς Ἀγάπης μέ
τόν τρόπο πού γινόταν μέχρι
τώρα. Ἀφήνοντας τήν πρωτο-
βουλία στούς ἱερεῖς καί στόν
πιστό λαό τοῦ Θεοῦ, ἀφιερώνει
ὅλο τό μῆνα Δεκέμβριο στή φι-
λανθρωπία. 

Μέ τή συμβολή σας στό νέο
τρόπο διεξαγωγῆς τοῦ Ἐράνου
τῆς Ἀγάπης, θά ὑποστηριχθεῖ
γιά τό ἔτος πού ἔρχεται τό φι-
λανθρωπικό ἔργο, τό ὁποῖο ἐπι-
τελεῖται καθημερινά τόσο σέ
κάθε ἐνορία χωριστά, ὅσο καί
στό Γενικό Φιλόπτωχο Ταμεῖο
τῆς Μητροπόλεώς μας. Ἐπίσης
πρέπει νά σημειώσουμε καί νά
ὑπενθυμίσουμε: Ἡ Ἱερά Μητρό-
πολή μας συντηρεῖ «ΤΟ ΤΙΑ-
ΛΕΙΟΝ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΝ»
μέ μεγάλο ἀριθμό ὑπερηλίκων
καί ὑπέρ αὐτῶν ἐργαζομένων.
Καθώς οἱ ἀνάγκες του αὐξάνον-
ται, χρειάζεται τήν ἐνίσχυσή
μας.

Θά ἤθελα νά σᾶς παρακα-
λέσω καί νά σᾶς προτρέψω νά
βοηθήσετε, ὥστε ἡ ἀγάπη τοῦ
Θεοῦ πρός τούς πάσχοντες συ-
νανθρώπους μας νά ἐκφραστεῖ
καί αὐτό τό ἔτος ἔμπρακτα καί
γενναιόδωρα.
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Ὁ Χριστός ἦρθε στόν κόσμο
καί πῆρε πάνω του τίς δικές
μας ἁμαρτίες, τίς δικές μας
εὐθύνες καί τή δικιά μας κα-
τάντια καί τά ἔκανε δικά του.
Γι’ αὐτό καί ὅσο περισσότερο
συνειδητοποιεῖ ὁ καθένας ἀπό
ἐμᾶς τίς ἀνάγκες τῶν συναν-
θρώπων του καί τίς κάνει δικές
του καί τίς ὑπηρετεῖ, τόσο πιό
πολύ δέχεται τή χάρη τοῦ
Θεοῦ μέσα του καί σώζεται.



Ὑ
ψώνουμε κάθε χρόνο
στὶς 14 Σεπτεμβρίου
στὸ μέσον κάθε

Ἐκκλησίας τὸν Τίμιο Σταυρό,
ἐνθυμούμενοι τὴν εὕρεσή του
ἀπὸ τὴν Ἁγία Ἑλένη καὶ τὴν
ὕψωσή του ἀπὸ τὰ χέρια
τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Μακα-
ρίου, προκειμένου νὰ τὸν δεῖ
καὶ νὰ τὸν προσκυνήσει ὅλος
ὁ λαὸς ποὺ συγκεντρώθηκε
τότε στὰ Ἱεροσόλυμα.

Ἡ πράξη αὐτὴ, δὲν εἶναι
βέβαια μιὰ ἁπλὴ ἱστορικὴ
ἀνάμνηση ἑνὸς γεγονότος,
ἀλλὰ μία πράξη καθαρὰ
συμβολικὴ ποὺ φανερώνει
δύο κυρίως πράγματα.
Πρῶτον τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ
πρὸς τὸν ἄνθρωπο καὶ δεύ-
τερον τὴν ἀνταπόκριση τοῦ
ἀνθρώπου σ᾽ αὐτὴ τὴν ἀγά-
πη ποὺ εκδηλώθηκε τότε
μὲ τὴν λαχτάρα τοῦ λαοῦ νὰ
τὸν δεῖ καὶ νὰ τὸν προσκυνή-
σει.

Ὑψώνουμε καὶ ἐμεῖς ἀπὸ
τότε κάθε χρόνο τὸν Σταυρὸ
γιατὶ γνωρίζουμε καλὰ ὅτι ἐνῶ
γιὰ τοὺς πιστοὺς ὁ Σταυρὸς
εἶναι «Θεοῦ δύναμις καὶ Θεοῦ
σοφία» (Α´Κορ. 25), γιὰ τοὺς
πολλοὺς δὲν ἔπαυσε νὰ ἀπο-
τελεῖ «σκάνδαλο καὶ μωρία»,
ὅπως ἀκριβῶς συνέβαινε μὲ
τοὺς Ἰουδαίους καὶ τοὺς
Ἕλληνες τῆς ἐποχῆς τοῦ Ἀπο-
στόλου Παύλου.

Καὶ ἐνῶ ὑψώνουμε τὸν Τί-
μιο σταυρὸ, μᾶς ἔρχονται στὸ
νοῦ τὰ λόγια τοῦ Ἀποστόλου:
«Ἐμοὶ δὲ μὴ γένοιτο
καυχᾶσθαι εἰ μὴ ἐν τῷ Σταυρῷ

τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ» (Γαλ. 6,14).
Ἔγινε ὁ σταυρικὸς θάνατος
τοῦ Χριστοῦ τὸ κέντρο τῆς

ζωῆς τῶν χριστιανῶν, ἡ ὁποία
μὲ αὐτὸν ἀπέκτησε ἀξία. Καὶ
αὐτὸ γιατὶ διὰ τοῦ Σταυροῦ,
ὅπως γράφει ὁ ἅγιος Ἰωάννης
ὁ Δαμασκηνὸς, καταργήθηκε
ὁ θάνατος, συγχωρήθηκε ἡ
ἁμαρτία τῶν πρωτοπλάστων,
γυμνώθηκε ὁ ἅδης καὶ ἔγινε
κατορθωτὴ ἡ ἐπάνοδος τοῦ
ἀνθρώπου εἰς τὴν ἀρχαία μα-
καριότητα, καθὼς ἀνοίχθηκαν
ξανὰ οἱ πύλες τοῦ Παραδείσου
καὶ ξαναέγιναν οἱ ἄνθρωποι
παιδιὰ καὶ κληρονόμοι Θεοῦ.

Μὲ τὰ δικά Του καρφιὰ
ἐπὶ τοῦ Σταυροῦ καρφώθηκαν
οἱ δικές μας ἁμαρτίες καὶ οἱ
σταγόνες τοῦ αἵματός Του ποὺ
ἔπεσαν ἀπὸ τὶς πληγές, ποὺ
μόνο γιὰ ἀγάπη μιλοῦσαν, ἔγι-

ναν τὰ λύτρα γιὰ τὴν σωτηρία
ὅλων μας.

Ἡ ἐπὶ τοῦ Σταυροῦ θυσία
τοῦ Κυρίου δὲν ἀπεκάλυψε
μόνο τὸ μέγεθος τῆς ἀγάπης
Του, ἀλλὰ ἐφώτισε τοὺς «ἐν
σκότει καὶ σκιᾷ θανάτου κα-
θημένους» (Λκ. 1,79) καὶ ἐθέ-
ωσε τὸν ἐκπεσόντα ἄνθρωπο
γιατὶ Αὐτὸς ἔγινε «ὑπήκοος
μέχρι θανάτου, θανάτου δὲ
σταυροῦ» (Φιλ. 2,8) γιὰ νὰ
λυτρωθεῖ ὁ ἄνθρωπος ἀπὸ
τὴν καταδυναστεία τοῦ δια-
βόλου. Ὑπάρχει μιὰ πολὺ
ὡραία λέξη ποὺ δηλώνει κα-
θαρὰ τὸ μυστήριο τῆς ἀγάπης
τοῦ Θεοῦ, ὅπως ἐκφράστηκε
στὸν Γολγοθᾶ. Εἶναι ἡ λέξη
«καταλλαγὴ» καὶ τὸ ρῆμα

καταλλάσσω σημαίνει συμ-
φιλιώνω. Συμφιλίωσε ὁ
Θεὸς τὸν ἄνθρωπο μὲ τὸν

Ἑαυτό του, διὰ τοῦ Ἰησοῦ
Χριστοῦ. Μὲ τὴν πτώση ὁ
ἄνθρωπος ἔγινε ἐχθρὸς τοῦ
Θεοῦ. Καὶ μόνον ὁ ἐπὶ τοῦ
Σταυροῦ θάνατος τοῦ Θεαν-
θρώπου ἔφερε τὴν συμφιλίωση
Θεοῦ καὶ ἀνθρώπου. Ὁ Ἀπό-
στολος Παῦλος τονίζει: «εἰ
γὰρ ἐχθροὶ ὄντες κατηλλάγημεν
τῷ Θεῷ διὰ τοῦ θανάτου τοῦ
υἱοῦ αὐτοῦ, πολλῷ μᾶλλον κα-
ταλλαγέντες σωθησώμεθα ἐν
τῇ ζωῇ αὐτοῦ» (Ρωμ.5,10).
Μυστήριον μέγα εἰς τὴν Καινὴν
Διαθήκην τὸ μυστήριον τοῦ
Σταυροῦ, διότι μέσα εἰς τὸν
Σταυρὸν κρύπτεται τὸ μυστή-
ριον τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ
πρὸς τὸν ἄνθρωπον, τοῦ Θεοῦ
«τοῦ ἀγαπήσαντός με καὶ πα-
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ραδόντος ἑαυτόν ὑπὲρ ἐμοῦ»
(Γαλ. 2,20).

Σταυρὸς καὶ ἀγάπη συνδέ-
ονται στενὰ. Ὅμως οἱ ἄνθρω-
ποι τὰ ξεχωρίζουν. Καὶ τὴν
μὲν ἀγάπη χαρακτηρίζουν σὰν
ἕνα ἁπλὸ συναίσθημα τὸν δὲ
σταυρὸ ὡς ἕνα ἁπλὸ ἐκτελε-
στικὸ ὄργανο καταδίκης.

Γιὰ τοὺς πιστοὺς ὅμως ὁ
Σταυρὸς τοῦ Γολγοθᾶ, οὔτε
τυχαῖο ἱστορικὸ γεγονὸς
εἶναι, οὔτε ἡ ἐκτέλεση μιᾶς
θανατικῆς καταδίκης ἐνό-
χου. Εἶναι ὁ Σταυρὸς ἡ
πιὸ χειροπιαστὴ φανέρωση
στὸ χρόνο τῆς θυσίας τοῦ
Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ γιὰ τὸν
ἄνθρωπο ποὺ ἀγάπησε.

Καὶ ὅπως τὸ φῶς  εἶναι
συγκεντρωμένο στὸν ἥλιο,
ἔτσι καὶ στὸν Σταυρὸ εἶναι
συγκεντρωμένη ὅλη ἡ ἀγά-
πη τοῦ Θεοῦ. Αὐτὰ τὰ χέ-
ρια ποὺ ἁπλώθηκαν πάνω
στὸ Σταυρὸ καρφωμένα,
ἀγκάλιασαν ὅλα τὰ παιδιά
Του. Αὐτὰ  τὰ χέρια ποὺ σκόρ-
πισαν ἀγαθά, ποὺ εὐλόγησαν,
ποὺ γιάτρεψαν ἀρρώστους,
ποὺ ἀνέστησαν νεκρούς, αὐτὰ
τὰ χέρια ἄνοιξαν τὰ μάτια
γιὰ νὰ δοῦν οἱ ὀρφανοὶ τὸν
Πατέρα τους, οἱ πλανεμένοι
τὸν ὁδηγό τους, οἱ ἀσθενεῖς
τὸν ἰατρό τους, οἱ ἁμαρτωλοὶ
τὸν σωτήρα τους, γράφει χα-
ρακτηριστικὰ ὁ Ἠλίας Μηνιά-
της.

Ἀπέθανε ἑκούσια ὁ ἀθάνα-
τος. Σταυρώθηκε ἡ ἀγάπη.
Ἔτσι ἔπρεπε νὰ γίνει ὥστε
νὰ ξαναβροῦν οἱ ἄνθρωποι τὸν
χαμένο παράδεισο καὶ μὲ τὸν
πόνο ἐκείνου τὴ χαρά.

Δὲν φοβᾶται πλέον ὁ ἄνθρω-
πος τὶς ἰσχυρὲς καταιγίδες
τῶν πειρασμῶν. Δὲν δειλιάζει
μπροστὰ στῆς ζωῆς τὰ ἀφρι-

σμένα κύματα. Ὁ ματωμένος
Σταυρὸς τοῦ Κυρίου ἔγινε ἀπὸ
τότε γιὰ τοὺς πιστοὺς σημαία
καὶ λάβαρο καὶ νίκη καὶ θρίαμ-
βος. Ἔγινε «ὅπλον εἰρήνης
ἀήττητον τρόπαιον» ὥστε νὰ
καταπολεμᾶ ἀποτελεσματικὰ
τὴν ἁμαρτία   μὲ ἀποτέλεσμα
ἡ ἁγιότητα νὰ μὴν εἶναι πλέον
γιὰ τὸν ἄνθρωπο ἕνα ποθητὸ
ὄνειρο.

Ὁ τίμιος Σταυρὸς ἔγινε ἡ
ἐγγύηση τῆς σωτηρίας μας καὶ
ἡ καλύτερη ἀπόδειξη πὼς μπο-
ροῦμε ἄν θέλουμε νὰ σωθοῦμε.
Ὁ Κύριος τὸ βεβαίωσε κατη-
γορηματικά: «Κἀγὼ ἐὰν
ὑψωθῶ ἐκ τῆς γῆς, πάντας
ἑλκύσω πρὸς ἐμαυτόν». Ἔγινε
ὁ Σταυρὸς τὸ ἀγκίστρι τοῦ
Χριστοῦ διὰ τοὺς «μέλλοντας
κληρονομεῖν σωτηρίαν». 

Ἔγινε ὁ Σταυρὸς ἡ σημαία
τῆς Ἐκκλησίας ποὺ ὅσο σταυ-
ρώνεται τόσο περισσότερο φα-
νερώνει τὴν δύναμη τοῦ Σταυ-
ροῦ στὸν κόσμο. Ἔγινε ὁ
Σταυρὸς τοῦ Χριστοῦ τὸ σύ-
νορο ἀνάμεσα στοὺς δυὸ κό-
σμους τῆς σάρκας καὶ τοῦ
πνεύματος. 

Μὲ τὴν ἀπληστία ποὺ κυ-
ριαρχεῖ στὸ σύγχρονο κόσμο,
ξεχάσαμε τὶ εἶναι ὁ ἄνθρωπος,

ποιὸ εἶναι τὸ νόημα τῆς ζωῆς,
ποιὲς εἶναι οἱ προτεραιότητες
ποὺ ὁ Θεὸς ἔταξε στὴ ζωή
μας καὶ τὴν ἀσύγκριτη ἀξία
τοῦ ἀνθρώπου σὲ σχέση μὲ τὰ
ὑλικὰ ἀγαθὰ καὶ τὶς ἀπολαύ-
σεις τῆς ζωῆς τοῦ κόσμου.

Ὅμως τὶ κρῖμα! Τὶ θλίψη!
Στὶς μέρες μας ὁ Χριστὸς ξα-
νασταυρώνεται. Ἡ Σταυρω-
μένη ἀγάπη καὶ πάλι πονᾶ.

Μήπως ἔλειψαν οἱ γραμ-
ματεῖς καὶ οἱ φαρισαῖοι
στὴν ἐποχή μας; Μήπως
δὲν ὑπάρχουν Ἰούδες; Σή-
μερα δὲν τὸν πληγώνουν
περισσότερο αὐτοὶ ποὺ φέ-
ρουν τὸ δικό του ὄνομα, οἱ
χριστιανοί; Πόσοι δειλὰ τὸν
ἀρνοῦνται. Πόσοι τὸν προ-
δίδουν μὲ τὴν διαγωγή
τους. Ξανασταυρώνεται ὁ
Χριστὸς σήμερα ἀπὸ τοὺς
ἀνθρώπους κυρίως ποὺ ὁ
ἴδιος λύτρωσε μὲ τὸ αἷμα
Του. Ξεχάσαμε τὴ θυσία

Του. Πάψαμε νὰ εἴμαστε οἱ
χριστιανοὶ τοῦ καθήκοντος καὶ
τῆς θυσίας. Μὰ ὁ Χριστια-
νισμὸς εἶναι θυσία. 

Περνᾶμε δύσκολα χρόνια
καὶ ἡ ζωὴ γίνεται καθημερινὰ
πιὸ δύσκολη. Σήμερα ποὺ τὸν
πλησιάζουμε γιὰ νὰ τὸν προ-
σκυνήσουμε εὐλαβικά, ἄς προ-
σέξουμε τὸν ἐπ᾽ αὐτοῦ Ἐσταυ-
ρωμένο Κύριό μας καὶ ἄς τὸν
παρακαλέσουμε νὰ εἶναι πάν-
τα γιὰ μᾶς ὁ μόνος φάρος
ἐλπίδας, νὰ μᾶς χαρίζει δύναμη
καὶ καρτερία γιὰ νὰ κρατᾶμε
καὶ νὰ σηκώνουμε καὶ μεῖς
τὸν δικό μας προσωπικὸ σταυ-
ρό. Νὰ σηκώνουμε τὸ σταυρὸ
τοῦ καθήκοντος, τοῦ πόνου
καὶ τῆς προσωπικῆς θυσίας,
ποὺ θὰ μᾶς βοηθήσει νὰ σκη-
νώνει μέσα μας πλούσια ἡ
χάρη τοῦ Κυρίου μας.
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Π
 ροσπαθώντας νά προ-
σεγγίσουμε καί νά δι-
εισδύσουμε θεολογικά

στό μυστήριον τῆς μετά σαρκός
οἰκονομίας τοῦ Θεοῦ Λόγου,
προσφεύγουμε ἐν πρώτοις στήν
ἑρμηνεία ἐκείνων τῶν ὅρων πού
ἀπηχοῦν τό βάθος τῆς ἄκρας
φιλευσπλαχνίας τοῦ Θεοῦ
γιά τόν ἄνθρωπο. Καί οἱ ὅροι
αὐτοί δέν εἶναι ἄλλοι ἀπό
τήν κένωση τοῦ Λόγου καί
τήν ταπείνωση. Ὁ ἀπερίγρα-
πτος Λόγος καί ἡ ζῶσα εἰκών
τοῦ Πατρός, τό ἀπαύγασμα τῆς
δόξας του καί ὁ χαρακτήρ τῆς
ὑποστάσεώς του ξένως καί πα-
ραδόξως χωρεῖται σαρκί. Ὁ ἴδιος
κενωτικά αὐτοπροσφέρεται νά
γίνει χωρητικός γιά μᾶς στή
μήτρα τῆς παρθένου Μαρίας
μέ τήν ἴδια τή σάρκα πού προ-
σέλαβε ἀπό αὐτή. Δέν σύναψε
τόν εὑατό του μέ ἄνθρωπο, ἀλλὰ
ἔγινε ὁ ἴδιος, κατά πώς λέγει ὁ
ἅγιος Κύριλλος Ἀλεξανδρείας,
κατ’ ἀλήθειαν ἄνθρωπος.

Ὑπέμεινε δηλαδή σαρκική
γέννηση καί κοινώνησε αἵματος
καί σαρκός ὁ ἐπέκεινα πάσης
περιγραφῆς. Δέχθηκε τήν τοῦ
δούλου μορφή καί οἰκειώθηκε
τά οἰκετικά μέτρα ὁ φύσει ἐλεύ-
θερος. Ἡ πρόσληψη βέβαια τῆς
ἀνθρωπίνης φύσεως ἔγινε δίχα
συγχύσεως καί τροπῆς καί ὁ
Λόγος παρέμεινε ὅ ἦν. Δέν ἔγινε
δηλαδή ἄνθρωπος ἀποβαλῶν
τό εἶναι Θεός. Αὐτό σημαίνει
ὅτι ἡ θεία φύση τοῦ Λόγου δέν

ἐτράπη σέ αὐτό πού δέν ἦταν
καί δέν μεταχώρησε σέ σάρκα
κατά τόν τρόπο τῆς ἀλλοιώσεως.
Εἶναι ἐξάπαντος ἄλλο πράγμα
ἡ θεότητα καί ἄλλο ἡ ἀνθρω-
πότητα σύμφωνα μέ τούς λόγους
τῆς καθεμιᾶς. Στόν Χριστό
ἔρχονται ξένως καί ὑπέρ νοῦν

εἰς ἑνότητα τό θεῖο καί τό
ἀνθρώπινο. Ἕνας εἶναι ὅμως
αὐτός πού πράττει καί τά θεῖα
καί τά ἀνθρώπινα, ὁ γεννηθεὶς
πρό πάντων τῶν αἰώνων ἀπό
τό Θεό Πατέρα καί στούς ἔσχα-
τους καιρούς ὁ ἴδιος κατά σάρκα
ἀπό ἀπειρόγαμη γυναίκα.

Ὁ ἅγιος Κύριλλος Ἀλεξαν-
δρείας ἐπιμένει μέ ἔμφαση στήν
ἑνότητα τῶν δύο φύσεων τοῦ
Χριστοῦ στό ἕνα του πρόσωπο
προκειμένου νά ἀποφευχθεῖ ὁ
κίνδυνος ὕπαρξης δύο υἱῶν, τοῦ
Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Πατέρα
καί τοῦ ἀνθρώπου Ἰησοῦ μέ τόν
ὁποῖο ἠνώθη κατά συνάφειαν
ὁ Λόγος κατά τά Ἀπολιναρίου
τερετίσματα. Εἶναι κακούργημα
κατά τόν Ἀλεξανδρινό νά διαι-
ρεῖς σέ δύο τόν ἕνα ἀπό τή
φύση του καί πραγματικό Υἱό
πού ἐνανθρώπησε καί σαρκώ-
θηκε καί νά ἀμφισβητεῖς τήν
οὐσιαστική καί ἀσύγχυτη ἕνωση
θεότητας καί ἀνθρωπότητας

πού πραγματοποιήθηκε ἐν τῷ
Χριστῷ καί μόνο, μιλώντας γιά
συνάφεια καί ἐξωτερική ἕνωση
Θεοῦ καί ἀνθρώπου στό πρό-
τυπο τῆς ἀρετῆς καί τοῦ ἁγια-
σμοῦ.

Σιωπῶ ὅμως τό δύσφημο καί
ἀπηχές εἰς λόγους, ὅπως ver-

batim σημειώνει ὁ Κύριλλος,
καί ἔρχομαι στήν αἰτία καί
στόν σκοπό τῆς ἐνανθρώπη-
σης. Ὁ Μονογενής Λόγος
τοῦ Θεοῦ σαρκώνεται ἀπό
παρθένο καί ἀπειρόγαμο γυ-

ναῖκα πού ἐπισκιάστηκε ἀπό
τή δύναμη τοῦ Θεοῦ καί κυο-
φόρησε ἀπό τό ἅγιο Πνεῦμα.
Ἔγινε κατά πάντα ἄνθρωπος
δίχα μόνης ἁμαρτίας. Ἀνέλαβε
τήν ἡμετέρα φύση ἀλλά ὄχι
τήν ἡμετέρα κακία, διότι ἦταν
ἅγιος ἐκ μήτρας. Γι’ αὐτό καί ὁ
ἀπόστολος Παῦλος ὁμιλεῖ γιά
ὁμοίωμα σαρκός ἁμαρτίας πού
προσέλαβε ὁ Λόγος καί ἐννοεῖ
τήν ἀνθρώπινη φύση πού εἶναι
ἴδια κατά πάντα μέ τή δική
μας δίχα μόνης ἁμαρτίας.

Ἔτσι προσλαμβάνοντας ὁ
Σωτήρ σάρκα πού ὁμοιάζει μέ
σάρκα ἁμαρτίας κατακρίνει στή
σάρκα του τήν ἁμαρτία καί
ἀπελευθερώνει τόν ἄνθρωπο
ἀπό τήν πονηρή καί δαιμονιώδη
ἐνέργεια. Ἐν αὐτῇ οὐδέν εὗρε ὁ
ἀλάστωρ τῆς φύσεώς μας, ὁ
διάβολος. Ἡ ἀνθρώπινη φύση
τοῦ Χριστοῦ ὡς ἀπλημμελής,
κεκαθαρμένη, ἁγία καί πάνα-
γνος γίνεται τό φύραμα τῆς
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Εἶναι ἀδύνατο, στά περιορι-
σμένα ὅρια αὐτῆς τῆς παρουσία-
σης, νά ἀσχοληθοῦμε ἐξαντλητικά
μέ τό σύνολο τῆς θεολογικῆς πα-
ραγωγῆς καί σκέψης τοῦ ὁσίου
Νικοδήμου. Κατά συνέπεια θά
ἐπικεντρωθοῦμε σ’ ἐκεῖνα τά ση-
μεῖα τῆς θεολογικῆς του προ-
σφορᾶς πού διαζωγραφοῦν τήν
ἰδιοπροσωπία τοῦ νέου ἑλληνι-
σμοῦ, πού ὁ ἅγιος πρότεινε.

Ὁ στόχος τῆς πνευματικῆς
ἀνάτασης τοῦ πολύπαθου ὑπό-
δουλου Γένους μέσα ἀπό τήν
ἐργογραφία τοῦ Νικοδήμου, δέν
εἶναι κάτι πού εἰκάζεται σήμερα.
Ἤ, πολύ περισσότερο, μία ἰδεο-
λογική ἑρμηνεία τῆς σκέψης του.
Ἀποτελεῖ ἐκπεφρασμένη συνεί-
δηση τοῦ ὁσίου, τόσο στόν φίλο
καί πνευματικό του ἀδελφό ἅγιο
Μακάριο Νοταρά, ὅσο καί στά
προοίμια πολλῶν ἔργων του. Ἡ
συνειδητή αὐτή πράξη δέν ἔχει
τόν χαρακτήρα κοσμικῆς μεταρ-
ρύθμισης ἀλλά τόν χαρακτήρα
προβολῆς τῆς διαχρονίας τοῦ ἀνα-
καινισμένου, τοῦ θεωμένου ἀνθρώ-
που, ἀπέναντι στίς ἀπόπειρες
γέννησης, τήν ἴδια ἐποχή, τοῦ
περίκλειστου δυτικοῦ ὑποκειμέ-
νου. Ἕνας ἄλλος ἄνθρωπος, τό
Πρόσωπο τῆς ἐκκλησιαστικῆς
ἐμπειρίας πού δεξιώνεται τίς ἐνέρ-
γειες τοῦ Θεοῦ καί οἰκοδομεῖ
προσωπική σχέση μαζί Του, εἶναι
τό πρότυπο ἀλλά καί, ἐν τινι
μέτρῳ, τό ὄνειρο τοῦ Νικοδήμου
Ἁγιορείτη. 

Πρός τήν κατεύθυνση αὐτή
στοιχοῦν ἔργα του ὅπως ὁ «Συ-
ναξαριστής» καί τό «Νέον Μαρ-
τυρολόγιον». Στό πρῶτο θά προ-
τείνει κείμενα ποιητικά τῆς ἁγιο-
πνευματικῆς συγκρότησης τοῦ
ἀνθρώπου, τούς βίους τῶν ἁγίων,
πού μετά τήν περίοδο τῆς Εἰκο-
νομαχίας, ἄρχισαν νά διαβάζονται
στίς τράπεζες τῶν μονῶν, πα-
ράλληλα μέ τήν εἰσαγωγή τῶν

ἀκολουθιῶν τους στή λατρεία.
Κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑορτα-
ζόμενου ἁγίου (ἕκτη ὠδή τοῦ κα-
νόνα στόν Ὄρθρο), διαβάζονταν,
σέ συνοπτική μορφή, ὁ βίος τοῦ
ἁγίου τῆς ἡμέρας, δηλαδή τό Συ-
ναξάριόν του. Προοδευτικά ἄρχι-
σαν νά συγκροτοῦνται οἱ πρῶτες
συλλογές οἱ ὁποῖες θά καταλήξουν

στό συνθετικό ἔργο πού θά πραγ-
ματοποιήσουν ὁ Συμεών ὁ Μετα-
φραστής κατά τόν 9ο αἰώνα καί
ὁ διάκονος τῆς Μεγάλης Ἐκκλη-
σίας Μαυρίκιος τόν 11ο αἰώνα.
Ὅμως, μέ τό πέρασμα τοῦ χρόνου
ἡ γλώσσα αὐτῶν τῶν Συναξα-
ριστῶν δέν ἦταν κατανοητή. Ἄν
καί ὁ Συναξαριστής τοῦ Μαυρί-
κιου, σέ ἀρχαΐζουσα γλώσσα, κυ-
κλοφοροῦσε σέ χειρόγραφες συλ-
λογές, ἦταν ἐπιτακτική ἡ μετά-
φρασή του. Μία τέτοια μετάφραση
πραγματοποιήθηκε τόν 16ο αἰώνα
ἀπό τόν Μάξιμο Μαργούνιο. Κατά
μαρτυρία τοῦ Ἁγιορείτη Νικόδη-
μου, ἡ μετάφραση αὐτή ὑπῆρξε
«ἀσαφής καί κακόφραστος καί
ἀηδής», κατά συνέπεια παραγ-
κωνισμένη καί δύσχρηστη, ἰδιαί-
τερα γιά τό μορφωτικό ἐπίπεδο
τῆς ἐποχῆς τοῦ ἁγίου μας. Ἔτσι
ἀναλαμβάνει ὄχι μόνον μία νέα
μετάφραση ἀλλά μία κριτική ἔκδο-
ση, συμβουλευόμενος χειρόγραφα
ἀπό τίς βιβλιοθῆκες τοῦ Ὄρους
ἀλλά καί τό τυπωμένο ἔργο τοῦ
Μαργούνιου. Μέ διορθώσεις καί
ἐκτενεῖς ὑποσημειώσεις πραγμα-
τοποιεῖ ἕνα ἀξιοθαύμαστο ἔργο,
πού, ἄν καί ὁ ἴδιος δέν πρόλαβε
νά τό δεῖ τυπωμένο, ἀκόμη τρέφει
καί ἀναζωογονεῖ μίαν ὑπαρξιακή
καί ὄχι πουριτανική προσέγγιση
τῆς σωτηρίας καί τῆς ἁγιότητας. 

Τῆς ἴδιας ὑφῆς καί λογικῆς

εἶναι καί τό δεύτερο ἔργο του, τό
Νέο Μαρτυρολόγιο. Συνιστᾶ τήν
διαχρονική ἀποκάλυψη τῆς ἁγιό-
τητας στό ἐκκλησιαστικό σῶμα,
ἀπό τήν ἐποχή τῶν ἀρχαίων μαρ-
τύρων μέχρι τήν ἐποχή του. Τό
βιβλίο αὐτό εἶναι τό συναξάρι
τῶν νεομαρτύρων. Δεκάδες χιλιά-
δες Ἕλληνες, κυρίως ὅσοι εἶχαν
ἀλλαξοπιστήσει καί ἐπανέρχονταν
στήν Ὀρθοδοξία, πλήρωναν μέ τό
αἷμα τους τή θέλησή τους ν’ ἀνή-
κουν στό σῶμα τοῦ Χριστοῦ. Πρά-
ξη πού ἀποκαλύπτει, γιά μία
ἀκόμη φορά, τήν ὀντολογική διά-
σταση τοῦ ἐκκλησιαστικῶς ἀνή-
κειν. Τό ὅτι δηλαδή, τό νά εἶσαι
χριστιανός εἶναι ὑπόθεση ζωῆς
καί θανάτου καί ὄχι ἕνα ἀκόμη
σύνολο πεποιθήσεων, μία ἀκόμη
ἰδεολογία. Μία ἀλήθεια πού, δυ-
στυχῶς, λησμονεῖται κάθε φορὰ
πού ὁ ἐλεύ θερος βίος τείνει νά
θεσμοποιήσει τό ἐκκλησιαστικό
γεγονός. Εἴτε κατά τήν περίοδο
τοῦ ἔνδοξού μας βυζαντινισμοῦ,
εἴτε στόν ἐκκοσμικευμένο νεοελ-
ληνικό μας βίο. Πάντως, τό βιβλίο
εἶχε καί σαφῆ προσανατολισμό
ἐνδυνάμωσης τοῦ ὑπόδουλου
ἑλληνισμοῦ ὑπέρ τῆς ἐλευθερίας
του. Σέ κάποιο σημεῖο τοῦ ἔργου
του ὁ Νικόδημος γράφει χαρα-
κτηριστικά: «Πῶς δέν εἶναι πρέπον
νά εὐχαριστεῖ τινάς τόν Θεόν βλέ-
ποντας ὑπό κάτω εἰς τόν σκληρόν
ζυγόν καί τήν αἰχμαλωσίαν τῶν
νῦν κρατούντων τόσους ἀθλητάς;
Οἱ ὁποῖοι διά νά φυλάξουν τήν
ἐλευθερίαν καί εὐγένειαν τῆς χρι-
στιανικῆς πίστεως, κατεφρόνη-
σαν… κάθε σωματικήν ἀπόλαυσιν
καί παρέδωκαν προθύμως τόν
ἑαυτόν τους εἰς θάνατον;».

Τό ἔργο ὅμως πού θά σημαδέ-
ψει τήν προσωπικότητα τοῦ Νι-
κοδήμου εἶναι ἡ Φιλοκαλία. Μέ
τόν ὅρο Φιλοκαλία ἐννοοῦμε πρω-
τίστως μία ἀνθολογία κειμένων
μέ σαφῆ θεματική: Τήν ἀσκητική
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μέθοδο προσοικείωσης τῆς Χάρης
τοῦ Θεοῦ ἀπό τόν ἄνθρωπο, τή
δεξίωση τῶν ἀκτίστων ἐνεργειῶν
τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἀσκητική αὐτή μέ-
θοδος ὀνομάστηκε «νήψις» καί
«ἡσυχία» καί οἱ ἀσκητές πού τήν
ἐφάρμοζαν νηπτικοί ἤ ἀσκητικοί
πατέρες. Πρόκειται γιά μία ἀνθο-
λογία 36 διαφορετικῶν συγγρα-
φέων, τά κείμενα τῶν ὁποίων πε-
ριλαμβάνονται σ’ αὐτήν καί χρο-
νολογοῦνται ἀπό τόν 4ο ἕως τόν
15ο αἰώνα.

Ὅπως παρατηρεῖ ὁ ἐπίσκοπος
Διοκλείας Κάλλιστος Were «ἡ
ἔκδοση τῆς Φιλοκαλίας ἀποτελεῖ
θεμελιῶδες καί ἀναπόσπαστο μέ-
ρος τῆς ἐπιστροφῆς στίς ρίζες
τῆς πατερικῆς παράδοσης πού
ἐπιδίωξαν οἱ Κολλυβάδες, μέ πρω-
τεργάτες τούς ἁγίους Νικόδημο
καί Μακάριο. Οἱ Κολλυβάδες
στράφηκαν πρός τούς πατέρες,
ἀντιμετωπίζοντάς τους ὄχι ὡς
ἀρχαιολογικά κειμήλια ἑνός μα-
κρινοῦ παρελθόντος ἀλλά ὡς ζων-
τανούς ὁδηγούς τῶν συγχρόνων
τους χριστιανῶν. Σκοπός τους
ἦταν νά μή μείνει στά ράφια τῶν
λογίων, ἀλλά νά ἀλλάξει τή ζωή
τῶν ἀνθρώπων… Κατά τήν ἴδια
ἔννοια εἶναι σημαντικό τό γεγονός
ὅτι οἱ ἅγιοι Νικόδημος καί Μα-
κάριος δέν προόριζαν τή Φιλοκα-
λία ἀποκλειστικά γιά τούς μονα-
χούς ἀλλά καί γιά τούς λαϊκούς,
ὄχι μόνο γιά τούς εἰδικούς ἀλλά
γιά ὅλους τοὺς χριστιανούς». «Εἰς
κοινήν τῶν Ὀρθοδόξων ὠφέλειαν»,
ὅπως ἀναγράφεται στή σελίδα
τοῦ τίτλου.

Ἡ φιλοκαλία ἐκδόθηκε τό 1782,
μόλις ἑπτά χρόνια πρίν τό ξέ-
σπασμα τῆς Γαλλικῆς Ἐπανάστα-
σης. Στό γέρμα τοῦ 18ου καί στήν
αὐγή τοῦ 19ου αἰώνα, ὅταν ἡ δυ-
τική Εὐρώπη ἀποθέωνε τό ἄτομο
ὡς τό κοινωνικό ἔκτυπο τῆς
στροφῆς της στό ὑποκείμενο, ὅταν
ἡ φιλοσοφική καί θεολογική πραγ-
ματικότητα τῆς ἑσπερίας ἐξαντ-
λοῦνταν στήν ἀποθέωση τῆς νοη-
σιαρχίας, τήν ἰδεολογικοποίηση
τῆς ἐπιστήμης, τόν φορμαλισμό
καί τήν συντήρηση ἀντίστοιχα, ὁ
ἅγιος Νικόδημος καί οἱ Κολλυ-

βάδες προέβαλαν τό πρόσωπο
καί τή θέωση τοῦ ἀνθρώπου. Στά
δεσμά τῆς ἀπολυτοποίησης τοῦ
ὑποκειμένου (ἀπό τά ὁποῖα μέχρι
σήμερα ἀγωνίζεται νά ξεφύγει ἡ
δυτική σκέψη, εἴτε μέ τή διϋπο-
κειμενικότητα τοῦ Hambermas,
εἴτε μέ τήν ἐσωτερικοποίηση τοῦ
Ἄλλου, ὅπως ὁ Ricoeur), ἡ Φιλο-
καλία ἀντιπροτείνει τή θραύση

τοῦ ὑποκειμένου, μέ τήν ἐκκοπή
τοῦ οἰκείου θελήματος, τήν ἀπαλ-
λαγή ἀπό τά πάθη, τή φυλακή
τοῦ νοός, τήν προσευχή καί τή
μετάνοια, τή δεξίωση τῆς Χάρης,
μ’ ἕναν λόγο τή θέωση. 

Καί εἶναι γι᾽ αὐτό πού γνώρισε
μίαν ἀπίστευτη διάδοση καί στόν
χῶρο τῆς δυτικῆς Εὐρώπης. Ἀρκεῖ
νά ξαναθυμίσουμε τόν τίτλο μέ
τόν ὁποῖο ἡ γαλλική Le Monde
σχολίασε τήν εἴσοδο τῆς χώρας
μας στήν Ε.Ε.: «Καλωσορίζουμε
στήν Εὐρώπη τή χώρα τῆς Φιλο-
καλίας»! Ἡ ἀπήχηση τοῦ ἔργου
αὐτοῦ στόν ὀρθόδοξο, καί ὄχι μό-
νον, κόσμο, μέ πρῶτον τό σλαβικό,
ἀναμφίβολα ξεπερνᾶ ἀκόμα καί
τίς προθέσεις τῶν πρωτεργατῶν
της. Μόλις ἕνδεκα χρόνια ἀπό τή
δημοσίευσή της στά ἑλληνικά, ὁ
Παΐσιος Βελιτσκόφσκι μεταφράζει
τό ἔργο στά σλαβονικά. Τήν πρώτη
ἔκδοση τῆς Φιλοκαλίας στή γλώσ-
σα αὐτή τό 1793, ἀκολούθησε μία
δεύτερη στά ρωσικά, τό 1877. Ἡ
δεύτερη αὐτή ἐπαυξημένη ἔκδοση

μεταφράστηκε ἀπό τόν ἅγιο Θε-
οφάνη τόν Ἔγκλειστο. Καί οἱ
δύο αὐτές ἐκδόσεις ἀνατυπώθηκαν
πολλές φορές στή διάρκεια τοῦ
19ου αἰώνα καί γνώρισαν πολύ
εὐρύτερη ἀπήχηση ἀπό τίς ἑλλη-
νικές ἐκδόσεις τῆς Φιλοκαλίας.
Ὡστόσο, ἡ πραγματική ἐποχή τῆς
Φιλοκαλίας δέν ἦταν οὔτε ὁ 18ος
αἰώνας μέ τούς Κολλυβάδες, οὔτε
ἡ «Ἁγία Ρωσία» τοῦ 19ου αἰώνα,
ἀλλά τό δεύτερο μισό τοῦ 20ου
αἰώνα, τά χρόνια, δηλαδή, πού
ἀκολούθησαν τό δεύτερο παγκό-
σμιο πόλεμο. Ἡ τρίτη ἔκδοσή της
στά ἑλληνικά γίνεται τά ἔτη 1957-
1963, κυκλοφόρησε εὐρύτατα καί
ἀνατυπώθηκε στά μέσα τῆς δε-
καετίας τοῦ ’70. Μεταφράστηκε
μάλιστα καί στά νέα ἑλληνικά. Ἡ
ρουμανική μετάφραση ἐμφανίστη-
κε τό 1946, ὑπό τήν ἐποπτεία
ἑνός ἀπό τούς κορυφαίους θεο-
λόγους τῆς χώρας αὐτῆς, τοῦ π.
Δημητρίου Staniloae. Σπουδαιότα-
το ρόλο στή διάδοση τῆς Φιλο-
καλίας στή Δύση ἔπαιξε ἡ Μεγάλη
Βρετανία. Ἀπό τό 1950 μέχρι τό
’54 μεταφράστηκε τό ἔργο σέ δύο
τόμους μέ τήν ἐκδοτική φροντίδα
τοῦ Ἄγγλου ὀρθοδόξου Gerald
Palmer, ἀργότερα ὑπῆρξε ἐντελέ-
στερη ἔκδοση ἀπό τό ἑλληνικό
κείμενο, ἀπό τόν διάσημο οἶκο
Faber and Faber. Τό παράδειγμα
τῆς Βρετανίας ἀκολούθησαν πολ-
λές δυτικές χῶρες. Τό ἔργο μετα-
φράστηκε στά γαλλικά, τά γερ-
μανικά, τά ἰταλικά, τά ἱσπανικά
καί τά φιλανδικά, καί ἐξακολουθεῖ
νά μεταφράζεται.

Τό ἀνθρωπολογικό πρότυπο
τοῦ ἀνακαινισμένου προσώπου
πού προέβαλε ὁ Νικόδημος, ἄνοιξε
νέους ὁρίζοντες στή δυτική δια-
νόηση καί γονιμοποίησε τήν ἐποχή
τῆς μετανεωτερικότητας, μέ μία
πανδαισία πνευματικῶν προϊόντων
πού πολλές φορές λαμβάνουμε
στήν Ἑλλάδα ὡς ἀντιδάνειο.
Ὅπως τούς τόμους τῆς Φιλοκα-
λίας στά ἀγγλικά, πού ἔλαβε ὁ
Σεφέρης ἀπό τόν T.S. Eliot μέ
τήν ἀφιέρωση: «τά σά ἐκ τῶν
σῶν».
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Π
ολλοὶ συγχύζονται ἀπὸ
τὴν πεζότητα τῆς διε-
ξαγωγῆς ἐράνων στὶς

ἐκκλησίες, θεωρώντας τους σὰν
κάτι τὸ ἄτοπο κι ἀνάρμοστο.
Κρίμα σὲ μᾶς, ἄν βλέπουμε
τὸ πρᾶγμα μὲ πνεῦμα κοσμικό,
μὲ τὸ πνεῦμα τῆς καθημερινό-
τητας. Μιλώντας γενικά, γιὰ
τὸν Χριστιανὸ δὲν ὑπάρχουν
ὑποθέσεις καθημερινὲς καὶ
ἀνιαρές, ὑποθέσεις δίχως πνευ-
ματικότητα. Φτάνει τὸ κάθε
τι νὰ γίνεται μὲ πνεῦμα Χρι-
στιανικό· τότε ἡ κάθε ὑπόθεση
ἀποκτᾶ βάθος καὶ γίνεται πο-
λυσήμαντη. Σημασία ἔχει ὄχι
ἕνα θέμα ἤ μιὰ ὑπόθεση ἀπὸ
μόνη της, ἀλλὰ ἡ στάση μας
καὶ ἡ προσέγγισή μας σ’ αὐτή.
Δὲν συμβαίνει μήπως κάποτε
μιὰ εὐγενὴς, ἱερὴ ὑπόθεση νὰ
τυγχάνει βέβηλης καὶ ὑποκρι-
τικῆς μεταχείρισης;

Ὀ Ἀπόστολος Παῦλος, ὅταν
ἔκανε ἐράνους γιὰ τὴν Ἐκκλη-
σία καὶ μετέφερε τὶς προσφε-
ρόμενες δωρεές, ἔγραφε γι’
αὐτὰ τὰ πράγματα μὴ ἔχοντας
καμμιὰ ἀμφιβολία ὅτι ἐπιτε-
λοῦσε ἔργο ἱερό: Ἐκεῖνοι, ποὺ
δίνουν, πληθύνουν τοὺς καρποὺς
τοῦ Πνεύματος μέσα στὴν καρ-
διά τους, κι αὐτοὶ ποὺ λαμβά-
νουν, παρακινοῦνται ἀπ’ αὐτὸ
τὸ γεγονὸς στὸ νὰ δοξολογοῦν
τὸν Θεό καὶ νὰ εἶναι εὐγνώ-
μονες, γιατὶ ἐκεῖνοι ποὺ κη-

ρύττουν τὸ Εὐαγγέλιο δὲν τὸ
πράττουν μόνο μὲ τὰ χείλη,
ἀλλὰ καὶ προχωροῦν στὴν πρά-
ξη ξεκινώντας ἀπὸ τὴν καρδιά
τους. Ἄν ὅλοι ἐμεῖς εἴμαστε
ἕνα σῶμα μὲ μιὰ Κεφαλή, τὸν
Χριστό, τότε πῶς μποροῦμε
νὰ ἀνεχόμαστε νὰ ὑπάρχουν
μεταξύ μας ἀδελφοί φτωχοί,
ποὺ πεινοῦν; Νὰ δέχεστε τοὺς
ἐκκλησιαστικοὺς ἐράνους σὰν
δοκιμὴ τῆς πίστης σας, τῆς
ἀγάπης σας καὶ τοῦ πατριω-
τισμοῦ σας. Τέτοιοι ἔρανοι
ἀποτελοῦν τρόπο ἐξακρίβωσης
ὄχι τόσο τῶν οἰκονομικῶν σας
δυνατοτήτων, ὅσο τοῦ πλούτου
τῆς καρδιᾶς σας. Κοιτάξτε μόνο
μὲ προσοχὴ γιὰ νὰ δεῖτε μὲ τὶ
εἴδους αἰσθήματα ἀνταποκρί-
νεται ἡ καρδιά σας στὶς κλήσεις
γιὰ βοήθεια. Ὁ ἴδιος ὁ Χριστός
κτυπᾶ τὴν πόρτα τῆς καρδιᾶς
σας μὲ χιλιάδες χέρια ἄρρω-
στων καὶ ὀρφανῶν καὶ σεῖς θὰ
Τοῦ ἀνοίξετε τὴν πόρτα γιὰ
νὰ εἰσέλθει. Τὸ ὅτι Ἐκεῖνος
εἶναι ποὺ εἰσῆλθε θὰ τὸ ξέρετε
ἀπὸ τὸ αἴσθημα ἐκεῖνο τῆς
χαρᾶς, ποὺ γνωρίζει κάθε φι-
λεύσπλαχνη καρδιά. Ὁ Θεὸς
μπορεῖ κι ὁ ἴδιος νὰ βοηθήσει
κάνοντας ἕνα «θαῦμα», ἀλλὰ
τὸ θαῦμα αὐτὸ θὰ συντελεσθεῖ
μέσω τῶν ἀνθρώπων· μακάριοι
ὅσοι θὰ παρουσιαστοῦν «ὑπη-
ρέτες τοῦ θαύματος».
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Πνευματικὰ κεφάλαια

σωτηρίας καί τῆς ἀπαλλαγῆς
τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τόν θάνατο,
διότι σέ αὐτήν ἡ αἰτία τοῦ θα-
νάτου, ἡ ἁμαρτία, ἡττᾶται καί ὁ
θάνατος ὡς ἄδικος οὐδεμίαν ἔχει
ἐν αὐτῇ ἔτι πλέον τήν ἰσχύ. Ὁ
Χριστός ἀποδεικνύεται διά τῆς
ἀναστάσεως ἀμείνων τῆς φθορᾶς
καί τοῦ θανάτου καί ἀποσοβεῖ
τή φθορά ἀπό τό γένος τῶν
ἀνθρώπων. Χρηματίζει ἔσχατος
Ἀδάμ καί δεύτερη ἀρχή τῶν ἐπί
γῆς, ἀναστοιχειώνοντας ἐν αὐτῷ
τήν ἀνθρώπινη φύση σέ καινό-
τητα ζωῆς, ἁγιασμό καί ἀφθαρ-
σία διά τῆς ἀναστάσεως τῶν
νεκρῶν.

Γίνεται πρόδηλο ἀπό ὅσα
τεχνολογήσαμε μέχρι τώρα ἐπί
τῶν κυρίλλειων πηγῶν ὅτι ἡ
ἐνανθρώπηση καί ἡ σάρκωση
τοῦ Λόγου πού ἑορτάζουμε τά
Χριστούγεννα συναρτᾶται μέ τό
θάνατο τοῦ Χριστοῦ καί τήν
ὑπέρβαση ἐν αὐτῷ τοῦ θανάτου.
Γεννᾶται γιά νά καταδεχθεῖ τόν
θάνατο καί νά λυτρώσει τόν
ἄνθρωπο ἀπό τή φθορά. Στήν
ἄμωμη σάρκα τοῦ Χριστοῦ ὑπερ-
βαίνεται ὁ θάνατος, καθώς νι-
κιέται ἡ αἰτία του, ἡ ἁμαρτία.
Κατά τήν ἑορτή τῶν Χριστου-
γέννων συμπλέκεται κρυφίως
καί μυστικῶς ἡ χαρά γιά τόν
τεχθέντα σαρκί Θεόν καί ἡ λύπη
γιά τόν ἑκούσιο θάνατό του. Ἡ
ὀρθόδοξη ἁγιογραφία πλήρως
ἀνταποκρινόμενη σέ αὐτή τή
βαθιά θεολογία εἰκονίζει τή Θε-
οτόκο στή φάτνη νά ἀποστρέφει
τό βλέμμα της ἀπό τόν Υἱό της
γιατί γνωρίζει τό πάθος. Οἱ
ἄγγελοι ὅμως ψάλλουν τό ‘’Δόξα
ἐν Ὑψίστοις’’, οἱ ἄγγελοι προ-
σκομίζουν τά δῶρα, πᾶσα ἡ κτίση
εὐφραίνεται, γιατί σήμερον
γεννᾶται ὁ λαφυραγωγήσας τόν
Ἅδη, ὁ Ἰησοῦς Χριστός.

Συνέχεια ἀπὸ τὴ σελ. 5

Πρεσβ. Ἀλεξάνδρου Ἐλτσιανίνωφ
Περὶ ἐκκλησιαστικῶν ἐράνων
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Σεμινάριο ἐπιμόρφωσης θεολόγων ἐκπαιδευτικῶν

Π
ραγματοποιήθηκε μέ

ἐπιτυχία τό σεμινάριο

ἐπιμόρφωσης θεολό-

γων ἐκπαιδευτικῶν μέ θέμα

"Μπροστά στό σύγχρονο αἴτημα

τῆς θρησκευτικῆς μόρφωσης

τῶν μαθητῶν: διευρύνουμε τίς

διδακτικές προοπτικές". Τό σε-

μινάριο, διάρκειας 40 ὡρῶν,

τελοῦσε ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ

Παιδαγωγικοῦ Ἰνστιτούτου καί

διοργανώθηκε ἀπό τήν Ἀκαδη-

μία Θεολογικῶν Σπουδῶν τῆς

Ἱ. Μητροπόλεως Δημητριάδος

καί τό περιοδικό "Λειμωνάριον"

τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Σερβίων

καί Κοζάνης,  στίς ἐγκαταστάσεις

τοῦ Κέντρου Περιβαλλοντικῆς

Ἐκπαίδευσης  (Κ.Π.Ε) στό Βελ-

βεντό Κοζάνης, ἀπό τίς 22 ἕως

τίς 24 Ὀκτωβρίου 2010, στό

πλαίσιο τῆς συνεργασίας τῶν

δύο Μητροπόλεων σέ θέματα

σύγχρονου προβληματισμοῦ.

Στό σεμινάριο παρευρέθηκαν

καί ἀπεύθυναν χαιρετισμό ὁ

Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης

Σερβίων καί Κοζάνης κ. Παῦλος,

ὁ Δήμαρχος Βελβεντού κ. Μα-

νώλης Στεργίου ἐνῶ χαιρετισμό

ἀπέστειλε καί ὁ Συντονιστής

τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν

Σπουδῶν Δρ. Παντελής Καλαϊ-

τζίδης.

Οἱ ἐπιμορφούμενοι, εἴκοσι

ἐκπαιδευτικοί θεολόγοι ἀπ' ὅλη

τήν Ἑλλάδα,  συμμετέχοντας

ἐνεργά σέ ἐργαστήρια καί ὁμά-

δες ἐργασίας, εἶχαν τήν εὐκαι-

ρία νά καλλιεργήσουν καί νά

διευρύνουν τίς διδακτικές τους

δεξιότητες. Μέ τήν ἐνθάρρυνση

καί διευκόλυνση τῶν ἐπιμορ-

φωτῶν ἀναγνώρισαν τίς σύγ-

χρονες ἀπαιτήσεις τοῦ μαθή-

ματος τῶν Θρησκευτικῶν, ὑπο-

γράμμισαν τίς ἀνάγκες τῶν δι-

δακτικῶν τροποποιήσεων καί

ἀσκήθηκαν στό πῶς νά συνερ-

γάζονται ἁρμονικά ὡς ἐκπαι-

δευτικοί γιά παιδαγωγικούς καί

ἐκπαιδευτικούς σκοπούς.

Ἐπιμορφωτές ἦταν οἱ:

Βάσω Γώγου, Θεολόγος-Φιλό-

λογος, Ἐκπαιδευτικός Πολι-

τισμικῆς καί Αἰσθητικῆς

Ἀγωγῆς στό Σχολεῖο Δεύ-

τερης Εὐκαιρίας Λάρισας.

Πηγή Καζλάρη, ἐπιτ. Σχολική

Σύμβουλος Θεολόγων, Συγ-

γραφέας σχολικῶν  ἐγχει-

ριδίων.

Ἀπόστολος Μπάρλος, Master

Θεολογίας ΑΠΘ, Διευθυν-

τής Σχολείου Δεύτερης

Εὐκαιρίας Λάρισας, Συγγρα-

φέας σχολικῶν  ἐγχειρι-

δίων.

Εὐχαριστίες ἐκφράζονται ἀπό

τούς διοργανωτές πρός ὅλους,

ὅσοι συνέβαλαν στήν ὑλοποί-

ηση καί τήν ἐπιτυχία τοῦ προ-

γράμματος: τούς ἐπιμορφωτές

γιά τίς ἄοκνες προσπάθειές

τους καί τή δημιουργική τους

ἔμπνευση· τό Δῆμο Βελβεντοῦ

γιά τήν εὐγενική κι ἁπλόχερη

χορηγία του·  τό Κέντρο Περι-

βαλλοντικῆς Ἐκπαίδευσης Βελ-

βεντοῦ, τό ὁποῖο φιλοξένησε

τό σεμινάριο στίς ἐγκαταστά-

σεις του καί διέθεσε τό τεχνο-

λογικό ὑλικό γιά τήν ἀπρόσκο-

πτη διεξαγωγή τοῦ σεμιναρίου.

Ἀκόμη, τόν προϊστάμενο τοῦ

Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Κοιμήσεως τῆς

Θεοτόκου Βελβεντοῦ π. Δημή-

τριο Τσιανάκα καί τό ἐκκλη-

σιαστικό συμβούλιο, γιά τήν

παραχώρηση τῆς αἴθουσας τοῦ

ναοῦ καί τή συνεχῆ καί πατρική

φροντίδα.
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Ὡ
ς Ἕλληνες πολίτες
ἔχομε ὁ καθένας
μας τὶς πολιτικές

μας προτιμήσεις, κι αὐτὸ θὰ
πῆ Δημοκρατία, ἀλλὰ δὲν
ξεχνᾶμε  πὼς πρῶτα σχεδὸν
ὅλοι μας εἴμαστε χριστιανοί,
μέλη δηλαδὴ τῆς Ἐκκλησίας.
Καὶ δὲν θὰ πρέπει νὰ
ἀγνοοῦμε ὅτι, ἄν θέλωμε νὰ
εἴμαστε ἀληθινοὶ δημοκράτες,
πρέπει πρῶτα νὰ εἴμαστε
χριστιανοί· ἡ Ἐκκλησία καὶ
ἡ ὀρθόδοξη πίστη εἶναι ἡ
ἐγγύηση γιὰ μιὰ ἀληθινὴ Δη-
μοκρατία, ποὺ ἡ δύναμή της
δὲν εἶναι ἁπλῶς ἡ θέληση
τοῦ λαοῦ, ἀλλὰ ἡ ἀλήθεια
τοῦ Θεοῦ. Συνηθίζομε νὰ
λέμε πὼς Δημοκρατία εἶναι
ἡ θέληση τοῦ κυρίαρχου λαοῦ,
ἀλλὰ τὸ ἐρώτημα πάντα
εἶναι· ποιὸς παιδαγωγεῖ καὶ
ποιὸς διδάσκει τὸ λαό; Γιατὶ
βέβαια λαὸς δὲν εἶναι τὸ
ἀνώνυμο πλῆθος καὶ ἡ ἀπρό-
σωπη μάζα. Μιὰ ἀληθινὴ
Ἑλληνικὴ Δημοκρατία ἐνδια-
φέρεται καὶ τὴ συμφέρει οἱ
πολίτες νὰ εἶναι χριστιανοί,
γιατὶ αὐτὸ ἀποτελεῖ ἐγγύηση
πὼς θὰ εἶναι καλοὶ πολίτες
κι ἀληθινοὶ δημοκράτες. Αὐτὸ
δὲν θὰ πῆ μετατροπὴ τῆς
Ἐκκλησίας σὲ πολιτικὸ κόμ-
μα, ἀλλὰ ὀρθὴ κατήχηση καὶ
παιδαγωγία τοῦ λαοῦ, γιὰ
νὰ εἶναι λαὸς καὶ νὰ μὴν ξε-
πέση σὲ ὄχλο. Ὁ λαὸς εἶναι
ἱερὴ πραγματικότητα καὶ με-
γάλη δύναμη, καὶ μακάρι
ὅσοι θέλουνε νὰ εἶναι ἡγέτες
τοῦ λαοῦ καὶ ὑπολογίζουν

στὴ δύναμή του, νὰ τὸν σέ-
βωνται καὶ νὰ τὸν ὁδηγήσουν
στὴν πρόοδο καὶ τὴν προκοπή
του. Γιατί, ἄν ὁ λαὸς εἶναι ἡ
δύναμη τῆς Δημοκρατίας, ἡ
Δημοκρατία εἶναι τὸ πολί-
τευμα, ποὺ προστατεύει τὸ
λαό, τὴν εὐνομία, τὴν ἀσφά-
λεια, τὴ δικαιοσύνη, τὴν ἐλευ-
θερία κι ὅλα τὰ ἐγκόσμια
ἀγαθά του. 

Δὲν εἴμαστε ἐμεῖς βέβαια,
ποὺ θὰ κάνωμε τώρα αὐτὸ
τὸ μάθημα. Ἐμεῖς γενικὰ
μόνο προσπαθοῦμε νὰ τοπο-
θετηθοῦμε ὀρθὰ μέσα στὶς
πραγματικότητες τοῦ λαοῦ
καὶ τῆς Δημοκρατίας. Γιατὶ
ἀκοῦμε πολλοὺς νὰ ὁμιλοῦν
γιὰ τὸ λαὸ καὶ μᾶς φαίνεται
κάπως ὕποπτο, καὶ διερω-
τώμεθα ἄν ὅλοι ξέρουν τὶ
εἶναι αὐτὸς ὁ λαὸς κι ἄν
ὅλοι στ᾽ ἀλήθεια ἐνδιαφέρον-
ται γιὰ τὸ λαὸ. Πῶς νὰ ξέρη
κανεὶς τὸ λαὸ καὶ νὰ τὸν
ἀγαπᾶ, ἄν δεν βγῆκε μέσ᾽
ἀπὸ τὸ λαὸ καὶ δὲν ἔζησε
μαζί μὲ τὸ λαὸ καὶ δὲν πό-
νεσε καὶ δὲν πείνασε μαζί
του ὄχι μόνο τὸ ψωμί, ἀλλὰ
καὶ τὴ δικαιοσύνη. «Μακά-
ριοι οἱ πεινῶντες καὶ
διψῶντες τὴν δικαιοσύνην»,
εἶπε ὁ Χριστός. Χαρὰ στοὺς
λαοὺς καὶ χαρὰ στοὺς ἡγέτες,
ποὺ φύτρωσαν καὶ ρίζωσαν
μαζὶ στὴνἴδια γῆ, τὴ γῆ τῆς
πίστης, ἐννοοῦμε, καὶ τῆς
ἐκκλησιαστικῆς παράδοσης.
Τόσο περισσότερο μᾶς ἐνδια-
φέρει ἐδῶ νὰ ξέρωμε τὶ συμ-
βαίνει καὶ ποιὰ εἶναι τὰ ἀλη-

θινὰ αἰσθήματα τῶν λαοπα-
τέρων, ὅσο εἶναι ἀλήθεια ὅτι
ὁ λαὸς αὐτὸς πρῶτα εἶναι
δικός μας. Τὸ «δικός μας»
δὲν λέγεται μὲ τὴν ἔννοια
τῆς ἀξουσιαστικῆς κατοχῆς,
ἀλλὰ τῆς πνευματικῆς εὐθύ-
νης· ὁ Ἑλληνικὸς λαός,  γιατὶ
γι᾽ αὐτὸν πρόκειται, εἶναι ἡ
Ἐκκλησία, ὁ λαὸς τοῦ Θεοῦ,
τοῦ ὁποίου ἡ πνευματικὴ
φρούρηση καὶ καθοδήγηση
εἶναι δικαίωμα καὶ χρέος τῶν
ποιμένων τῆς Ἐκκλησίας. Οἱ
χριστιανοί, ὡς πολίτες τοῦ
Κράτους, μπορεῖ πολιτικὰ νὰ
ἀνήκουν ὅπου θέλουν, ὅμως
αὐτὸ τὸ «ὅπου θέλουν» δὲν
μπορεῖ νὰ εἶναι ἄσχετο μὲ
τὴν ἐκκλησιαστική τους πί-
στη. Ἡ Δημοκρατία, ποὺ δὲν
εἶναι κομματικὴ κάθε φορὰ
ἐπικράτηση, στὸ σημεῖο αὐτὸ
χρειάζεται τόσο πολὺ τὴν
Ἐκκλησία, ποὺ δὲν θὰ ἔπρεπε
μὲ κανέναν τρόπο νὰ θέλη
νὰ τὴν ἀντικαταστήση μὲ
ὁποιοδήποτε ἄλλο Σχολεῖο,
γιὰ νὰ διδάξη ἀγωγὴ τοῦ
δημοκρατικοῦ πολίτη.

Σὲ ὅλα αὐτὰ χωράει
σφοδρὸς ἀντίλογος καὶ πολλὴ
ἀμφισβήτηση, ποὺ ἐμεῖς δὲν
τὴν ἀγνοοῦμε. Ἀλλὰ σκοπός
μας τώρα δὲν εἶναι νὰ ἐξαντ-
ληθοῦμε σὲ ἄσκοπη ἐπιχει-
ρηματολογία. Σὲ κρίσιμες
στιγμές, καὶ εἶναι κρίσιμες
οἱ στιγμὲς τοῦ κόσμου τὶς
ὁποῖες περνᾶμε, τὸ πιὸ μά-
ταιο πρᾶγμα εἶναι ἡ ἐπιχει-
ρηματολογία· ἡ ἐπιχειρημα-
τολογία καὶ ἡ λογικὴ μὲ τὸν
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ἴδιο τρόπο ποὺ πάει νὰ χτίση,
μὲ τὸν ἴδιο τρόπο καὶ γκρε-
μίζει. Γι᾽ αὐτὸ ἡ Ἐκκλησία
στὶς δύσκολες στιγμὲς δὲν
συζητεῖ γιὰ νὰ πεισθοῦν οἱ
ἄνθρωποι, ἀλλὰ δίνει μαρ-
τυρία γιὰ νὰ πιστέψουν. Καὶ
δόξα τῷ Θεῷ ἔχει τόση ἱστο-
ρικὴ πείρα καὶ παράδοση ἡ
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, γιὰ νὰ
δώση μαρτυρία, ποὺ δὲν τὴν
ἔχει ὁ κόσμος ὅλος.. Εἶναι
συγκλονιστικὸ τὸ τροπάριο
τῶν Ἁγίων Πάντων, ποὺ δὲν
εἶναι ἄκαιρο νὰ τὸ ἐπανα-
λάβωμε· «Τῶν ἐν ὅλῳ τῷ
κόσμῳ μαρτύρων σου / ὡς
πορφύραν καὶ βύσσον τὰ
αἵματα / ἡ Ἐκκλησία σου
στολισαμένη / δι᾽ αὐτῶν βοᾷ
σοι, Χριστὲ ὁ Θεός, / τῷ
λαῷ σου τοὺς οἰκτιρμούς
σου κατάπεμψον / εἰρήνην
τῇ πολιτείᾳ σου δώρησαι /
καὶ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὸ
μέγα ἔλεος». Τὸ μαρτύριο
τοῦ αἵματος καὶ τὸ μαρτύριο
τῆς συνειδήσεως εἶναι ἡ μαρ-
τυρία τῆς Ἐκκλησίας ἐνώπιον
ὅλου τοῦ κόσμου. Στὰ ὅσα
λοιπὸν παραπάνω λέμε γιὰ
τὸ λαὸ καὶ τὴ Δημοκρατία,
δὲν συζητοῦμε γιὰ νὰ πεί-
σουμε τοὺς ἀντιφρονοῦντες,
γιατὶ τὸ ξέρομε πὼς κανένας
δὲν πείθεται. Δίνομε ὅμως
τὴ μαρτυρία τῆς Ἐκκλησίας
καὶ καλοῦμε τοὺς ἀνθρώπους
νὰ πιστέψουν στὴν ἀλήθεια
τοῦ Θεοῦ. Ἄν πιστέψουν,
εἶναι βέβαιο πὼς καὶ θὰ πει-
σθοῦν, γιατὶ ἡ αἰτία ποὺ δὲν
πείθονται οἱ ἄνθρωποι εἶναι
ὅτι δὲν πιστεύουν. Αὐτὴ τὴ
θέση τὴν κηρύττομε χρόνια
τώρα ἐξαντλητικά, ὄχι γιὰ
νὰ καλύψουμε ἴσως τὴν ἀδυ-
ναμία μας ὅτι δὲν ἀνοιγόμα-
στε σὲ πολλὲς συζητήσεις,
ἀλλὰ γιατὶ πιστεύομε ὅτι τὸ
κήρυγμα τῆς Ἐκκλησίας δὲν
εἶναι διαλεκτικὴ καὶ δικηγο-
ρικὴ τῆς ἀλήθειας. Ἡ ἀλήθεια

δὲν θέλει δικηγόρους κι ὁ
Θεὸς δὲν μᾶς στέλνει συνη-
γόρους του, ἀλλὰ νὰ κηρύξ-
ξουμε τὸ λόγο του. Παρά-
κλητος καὶ συνήγορος σ᾽ ἐμᾶς
εἶναι τὸ  Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ,
κι ἐμεῖς αὐτὸ ἤ τὸ πιστεύομε
ἤ δὲν τὸ πιστεύομε. Ἡ
Ἐκκλησία κηρύττει στὸ λαό
της τὴν ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ, κι
οἱ χριστιανοὶ ἀκοῦνε καὶ πι-
στεύουν. Οἱ ἔξω ἀπὸ τὴν
Ἐκκλησία θέλουν φυσικὰ ση-
μεῖα καὶ λογικὲς ἀποδείξεις
γιὰ νὰ πεισθοῦν.

Ὅ,τι καὶ νὰ μᾶς ποῦν οἱ
ἀντιφρονοῦντες, ἀμεῖς δὲν θὰ
ἀνταλλάξουμε τὸ κήρυγμα
μὲ τὴ διαλεκτικὴ οὔτε καὶ
θὰ θεωρήσουμε λίγο τὸ λόγο
τοῦ Εὐαγγελίου, ὥστε ἀντὶ
γι᾽ αὐτὸν νὰ διδάξουμε πο-
λιτειολογία. Ἕνα μόνο θέλομε
νὰ τονίσουμε ἀλλὰ καὶ νὰ
παρακαλέσουμε ὅλους τοὺς
πολιτικούς μας ἡγέτες καὶ
ἀρχηγοὺς τῶν κομμάτων· νὰ
μὴν ξεχνοῦνε τὴν Ὀρθόδοξη
πίστη τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ.
Ὅσοι πιστεύουν στὴ Δημο-
κρατία, ὅσοι ἀγαπᾶνε τὸ λαό,
ὅσοι θέλουν τὸ καλὸ τοῦ τό-
που μας, δὲν μποροῦνε νὰ
ἀγνοῦν τὴν ἑλληνικὴ ἱστορία
καὶ τὴν ὀρθόδοξη ζωὴ καὶ
παράδοση. Ὁ τόπος αὐτός,
οἱ θάλασσες, τὰ βουνὰ κι οἱ
κάμποι ἔχουν μνήμη, κι ὁ
λαὸς ρίζες. ‘Ὁ λαὸς εἶναι τὸ
δένδρο, ποὺ ὅσο πιὸ πολὺ
βαθαίνει τὶς ρίζες του στὴ
γῆ, τόσο περισσότερο ἁπλώ-
νει τὰ κλαδιά του καὶ κάνει
καρπό. Ὅσοι θέλουνε νὰ πε-
θάνη ὁ λαός, ὡς λαὸς Ἑλλη-
νικὸς καὶ Ὀρθόδοξος, σκά-
βουν καὶ κόβουν τὶς ρίζες
του· εἶναι σίγουρο πὼς ἔτσι
πολὺ γρήγορα θὰ ξεραθῆ τὸ
δένδρο. Κουραστήκαμε πιὰ
κι ἡ ψυχή μας μέσα μας στέ-
γνωσε ἀπὸ κάθε δροσιά, ὅταν
διαβάζουμε κι ἀκοῦμε πάντα

τὴν ἴδια γλώσσα, τὴ γλώσσα
τῶν ἀριθμῶν, τῆς πολιτικῆς
καὶ τῆς διπλωματίας, τὴ
γλώσσα τῶν ποσοστῶν καὶ
τῆς στατιστικῆς, ποὺ μας βε-
βαιώνει πὼς ὅλα πᾶνε καλά.
Ὄχι πὼς ἀμφισβητοῦμε τὴν
ἀλήθεια ὅσων τὰ μέσα τῆς
μαζικῆς ἐνημέρωσης ἀναγ-
γέλλουν πρὸς τὸ λαό, ἀλλὰ
δὲν εἶναι αὐτὸς ὁ  λόγος τῆς
Ἐκκλησίας, καὶ δὲν χρειάζε-
ται ὁ λαὸς ἄλλη μιὰ φωνὴ
γιὰ νὰ τοῦ λέγη σὲ ἄλλον
ἴσως τόνο τὰ ἴδια πράγματα.
Κάτι ἄλλο ἔχει νὰ κηρύξη ἡ
Ἐκκλησία στοὺς ἀνθρώπους,
ποὺ δὲν εἶναι ὀπαδοὶ τοῦ
κόμματος, ἀλλὰ μαθητὲς τοῦ
Χριστοῦ. Αὐτὴ τὴ φωνὴ δὲν
θὰ πρέπει νὰ τὴν χάση ποτὲ
ἡ τῶν ὀρθοδόξων πολιτεία,
γιατὶ αὐτὴ εἶναι ποὺ τὴ στη-
ρίζει καὶ τὴ σώζει. Ἡ Ἐκκλη-
σία δὲν κάνει πολιτικὴ οὔτε
καὶ θέλει νὰ ὑποκατασταθῆ
στὴ θέση τῆς πολιτικῆς ἡγε-
σίας καὶ τῆς κρατικῆς ἐξου-
σίας, ἀλλὰ ἔχει τὸ δικαίωμα
καὶ τὸ χρέος νὰ σαλπίζη τὸ
θεῖο θέλημα καὶ νὰ κρατῆ σὲ
ἐγρήγορση τὸ λαὸ καὶ τοὺς
ἡγέτες τοῦ λαοῦ. Ἡ Ἐκκλη-
σία , ἐνῶ δὲν εἶναι «ἐκ τοῦ
κόσμου», βρίσκεται ὅμως
«ἐν τῷ κόσμῳ», καί, χωρὶς
να συσχηματίζεται «τῷ αἰῶνι
τούτῳ» καὶ νὰ μετακινῆται
ἀπὸ τὴν ἐλπίδα τοῦ Εὐαγ-
γελίου, παίρνει τὸν κόσμο
ἐπάνω της, γιὰ νὰ τὸν περάση
«ἐκ θανάτου πρὸς ζωὴν καὶ
ἐκ γῆς πρὸς οὐρανόν». Δὲν
ἡγεμονεύει ἡ Ἐκκλησία, ἀλλὰ
διακονεῖ γιὰ νὰ σωθῆ ὁ κό-
σμος. Ὁ Χριστὸς ἔδωκε τὸν
ἑαυτό του γιὰ νὰ σωθῆ ὁ κό-
σμος καὶ ἡ Ἐκκλησία, στὸ
ὄνομα τοῦ Χριστοῦ, μὲ τὸ
λόγο καὶ τὴ χάρη  τῶν Μυ-
στηρίων τοῦ Χριστοῦ, συνε-
χίζει καὶ ὑπηρετεῖ στὸν αἰώνα
τὴ σωτηρία τοῦ κόσμου. 
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Γιά τήν σωτηρία τοῦ
ἀνθρώπου, τό µόνο ἀπα-
ραίτητο εἶναι ὁ ἐθελον-

τισµός. Ἡ θέληση τοῦ ἀνθρώ-
που. Ἡ ἁγνή διάθεσή του.
Αὐτό µπορεῖ καί πρέπει νά
προσφέρει ὁ ἄνθρωπος. Τί-
ποτε ἄλλο. Ἔτσι λέγει ὁ Ἅγιος
Ἰωάννης ὁ Χρυσόστοµος.   

Ὅταν κάποιος κάνει κάτι
ἐθελοντικά, βάζει τήν ψυχή
του. Ὅσο καί νά δουλέψει
δέν κουράζεται. Καί αὐτό πού
κάμνει γίνεται θαυµάσιο. Ἔχει
τή σφραγίδα τῆς τελειότητας.
Ἔχει τήν ψυχή τοῦ ἐθελοντῆ. 

Ὅταν κάτι γίνεται ἀγγαρία,
κουράζει τόν ἄνθρωπο. Γίνεται
µἐ ἀγανάκτηση. Ἐξουθενώνε-
ται ὁ ἄνθρωπος. Ὁ γογγυσµός
του καί ὁ πόνος φθάνουν
στό Θεό. 

Πολλά ἔργα ἔγιναν ἀπό
σκλάβους. Μεγάλα καί θαυ-
μάσια. Καί ἔµειναν στήν ἱστο-
ρία. Οὐρανοµήκης ὅµως εἶναι
καί ὁ γογγυσµός τῶν σκλάβων.
Ἀνεξίτηλος στήν ἱστορία τοῦ
ἀνθρώπινου γένους. 

Ὁ σοσιαλισµός ἐπαγγέλλε-
ται τήν ἰσότητα ὅλων. θέλει
ἡ Φιλανθρωπία νά γίνεται ἐκ
µέρους τοῦ κράτους καί ἐξ
ἴσου γιά ὅλους. Σάν θεωρία
φαντάζει ὡραῖος. Στήν πράξη
ὅµως ποτέ δέν ἐπαρκεῖ. Πάν-
τοτε εἶναι ἀπαραίτητοι οἱ κα-

λοί Σαµαρεῖτες. Οἱ ἐθελoντές. 
Καί ὅταν πληρώνεται ὁ

ἄνθρωπος, τίς περισσότερες
φορές δέν κάµνει τόσο καλή
δουλειά, ὅσο κάμνει ὁ ἐθε-
λοντής. Ὁ ἐθελοντισµός εἶναι
κάτι ἀνώτερο. Κάτι πολύ
ὡραῖo. Κάτι ὄντως ἅγιο. 

Τό µεγαλύτερο µέρος τοῦ
ἔργου τῆς Ἐκκλησίας µας
στόν Καναδά γίνεται ἀπό ἐθε-
λoντές καί ἐθελόντριες. Ἐθε-
λοντές καί ἐθελόντριες εἶναι
τά Διοικητικά µας 

Τά μέλη τῶν Φιλοπτώχων
Ἀδελφοτήτων. Οἱ κατηχητές,
οἱ κατηχήτριες. Τά µἐλη τῶν
Χορωδιων. Τά µέλη ὅλων τῶν
Ἐπιτροπῶν καί τόσοι ἄλλοι. 

Στήν Ἱερά µας Μητρόπολη
ἔχοµε ἐθελοντές καί ἐθελόν-
τριες πού ἐργάζονται στά γρα-
φεῖα. Ἐθελοντές καί ἐθελόν-
τριες εἶναι τά µέλη τοῦ Μη-
τροπολιτικοῦ Συµβουλίου. Τά
µέλη τῶν διάφορων Ἐπι-
τροπῶν. Ὅλοι οἱ καθηγηγές
τῆς θεολογικῆς µας Ἀκα-
δηµίας. Οὐδείς πληρώνεται.
Γι’ αὐτό καί τό ἔργο τῆς
Ἱερᾶς µας  Μητρόπολης ξε-
χωρίζει. Γι᾽ αὐτό καί ἔχοµε
τήν πρόοδο πού ἔχομε σέ
ὅλους τοὺς τοµεῖς της. 

Εὐχαριστῶ καί εὐγνωµονῶ
καί ἐκφράζω τήν εὐαρέσκεια
τῆς Ἐκκλησίας µας σέ ὅλους

τοὺς ἐθελοντές καί ἐθελόν-
τριες. Παρακαλῶ νυχθηµερόν
τόν Τρισάγιο Θεό, νά εὐλογεῖ,
νά ἁγιάζει καί νά χαρίζει
πλούσια τά ἀγαθά του σέ
ὅλους τοὺς ἐθελοντές καί
ὅλες τίς ἐθελόντριές µας. Χω-
ρίς αὐτούς δέν θά µπορού-
σαµε νά εἴχαµε κάμει οὔτε
τήν µισή πρόοδο. Μά πάνω
ἀπ᾽ ὅλα, τό ἔργο τῆς Ἱερᾶς
µας Μητρόπολης δέν θά ἦταν
τόσο ὡραῖο, τόσο καλό, τόσο
ἅγιο. 

Ἐθελοντές καί ἐθελόντριες,
ὅπως προσφέρετε στήν
Ἐκκλησία µας γενικά, προ-
σφέρετε τόν ἐθελοντισµό σας
καί γιά τή σωrηρία σας. Αὐτό
εἶναι τό βασικότερο. Τό οὐσια-
στικότερο. Ἄν χάσοµε τήν σω-
rηρία µας χάσαµε τά πάντα.
Καί ἡ σωrηρία µας στηρίζεται
στόν ἐθελοντισµό µας. Στήν
καλή θέληση. Στήν ἁγνή διά-
θεσή µας.  

Εἶπε ὁ Χριστός «Ὅστις
θέλει ὀπίσω µου ἐλθεῖν, ἀπαρ-
νησάσθω ἑαυτόν καί ἀράτω
τόν σταυρόν αὐτοῦ καί ἀκο-
λουθήτω µοι». Κρατῆστε πάν-
τα στό νοῦ σας αὐτό τό
«ὅστις θέλει…». Ὁ Χριστός
δέν βιάζει, δέν ἐξαναγκάζει
κανένα. Ἐθελοντισµός καί γιά
τήν σωτηρία μας!!!
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Ἀνατρέχοντας στήν ἱστορία
τῆς Κοζάνης, τῶν τελευ-
ταίων 30-40 χρόνων, πολ-

λοί ἀνακαλοῦν στήν µνήµη τους
τήν κοινωνική προσφορά τῶν φο-
ρέων, τῆς ἐκκλησίας, καί τῶν
συµπολιτῶν µας, πού ἁπλόχερα
πρόσφεραν τήν βοήθειά τους, στη-
ρίζοντας τά κοινωνικά ἱδρύµατα. 

Ποιός δέν θυµᾶται τά περί-
φηµα Οἰκοτροφεῖα τῶν «Σαράντα
Μαρτύρων», τῆς Στέγης Παιδιοῦ
«Ἅγιος Στυλιανός» τῶν «Ἁγίων
Ἀναργύρων», τοῦ «Γκέρτσειου».
Ἱδρύµατα µἐ τήν ἔννοια καί τή
σηµασία τῆς λέξης, ὅπου δεκάδες
παιδιά ἀπό τά γύρω χωριά, κάθε
χρόνο εὕρισκαν στέγη καί φρον-
τίδα ὡς µαθητές τοῦ Γυµνασίου
γιά νά ὁλοκληρώσουν τίς σπουδές
τους. Δεκάδες ἐπιστήµονες τῆς
περιοχῆς µας, πού ἔζησαν τά ἐφη-
βικά τους χρόνια ἐκεῖ, ἀναγνωρί-
ζουν καί εὐγνωµονοῦν σήµερα τήν
ὕπαρξη καί τήν λειτουργία αὐτῶν
τῶν Ἱδρυµάτων, πού πραγµατικὰ
προσέφεραν στήν κοινωνία πο-
λύτιµες ὑπηρεσίες, σέ µία ἐποχή,
πού ὑπῆρχαν πραγµατικές ἀνάγ-
κες. 

Παράλληλα µἐ τά Οἰκοτροφεῖα
καί τό Τιάλειο Ἐκκλησιαστικό Γη-
ροκοµεῖο Κοζάνης, ἕνα κοινωνικό
Ἵδρυµα πού προσέφερε πολύτιµες
ὑπηρεσίες στούς γέροντες τῆς πε-
ριοχῆς, πού εἶχαν τήν ἀνάγκη του. 

Ὅλα αὐτά τά Ἱδρύµατα εἶχαν
ἕνα κοινό σηµεῖο. Τά δηµιούργησαν
καί τά στήριξαν οἱ πολίτες καί ἡ
ἐκκλησία. Τά δηµιούργησε καί τά

στήριξε ἡ κοινωνία τῆς περιοχῆς.
Ἡ ὕπαρξη τῶν ἱδρυµάτων ἦταν
ἀνάγκη, ἔπρεπε νά ἀντιµετωπιστεῖ
καί ἀντιµετωπίσθηκε µἐ τόν κα-
λύτερο δυνατό τρόπο. 

Τί ἦταν ὅµως αὐτό, ποὺ ἔκανε
τούς ἁπλούς πολίτες νά στηρίζουν
αὐτές τίς πρωτοβουλίες; Τί ἦταν
αὐτό, πού σέ καιρούς φτώχειας

καί ἀνέχειας συντηροῦσε αὐτά τά
ἱδρύµατα; Τί ἦταν αὐτό, ποὺ φτω-
χοί ἄνθρωποι προσέφεραν ἀπό
τό ὑστερηµά τους γιά νά λειτουρ-
γήσουν αὐτά τά ἱδρύµατα; Ἡ
ἀπάντηση εἶναι ἁπλή. Ἦταν οἱ
ἀρχές καί ἀξίες πού διέθεταν οἱ
ἄνθρωποι. Ἦταν τά πιστεύω τους
σέ µία κοινωνία συνοχῆς, ὅπου ἡ
ἀλληλοβοήθεια ἦταν κανόνας καί
χρέος τιµῆς. Ἦταν ἡ κοινωνία
τῆς συνεργασίας καί τῶν ἰδανικῶν.
Ἦταν ἡ κοινωνία, πού ἄν καί κου-
βαλοῦσε τίς κακουχίες καί τίς
µνῆµες ἑνός πολέµου, εἶχε ἐλπίδα,
ὅραµα καί πίστευε καί πάλευε
γιά καλύτερες µέρες. 

Τά χρόνια πέρασαν, τό βιοτικό
ἐπίπεδο ἀναβαθµίσθηκε, οἱ συ-
νήθειες ἄλλαξαν καί ἡ λειτουργία
τῶν Οἰκοτροφείων σταµάτησε.
Μία σειρά ἱδρυµάτων κοινωνικῆς
προσφορᾶς περιῆλθε σέ ἀδράνεια.
Τά πάλαι ποτέ ἀγέρωχα, γεµάτα
ζωή κτίρια, ζωντανή ἱστορία τῆς
πόλης, ἄλλαξαν χαρακτήρα. 

Ἀπό τά ἱστορικά αὐτά ἱδρύ -
 µατα, µόνον τό Τιάλειο Ἐκ κλη -

 σια στικό Γηροκοµεῖο Κοζάνης συ-
νεχίζει τήν λειτουργία του, πα-
ραµένοντας τό τελευταῖο ἐν λει-
τουργίᾳ ἵδρυµα. Τό τελευταῖο
ἵδρυµα, πού ἡ λειτουργία του στη-
ρίζεται στήν ἀγάπη τοῦ κόσµου
καί τό ἐνδιαφέρον τῆς Μητροπό-
λεως. Ἕνα Ἵδρυµα, πού, δυ-
στυχῶς, δέν ἔχει καµιά τακτική
ἐπιχορήγηση ἤ ἐνίσχυση ἀπό τό
κράτος. Ἕνα Ἵδρυµα µἐ ἔµπειρο
καί ἐξειδικευµένο προσωmκό, πού
φιλοξενεῖ 50 γέροντες καί γερόν-
τισσες, ἀπό ὅλη τή Δυτική Μακε-
δονία, προσφέροντάς τους κα-
θηµερινά ἀγάπη καί φροντίδα.
Ἕνα Ἵδρυµα, γιά νά θυµίζει σέ
ὅλους, ὅτι ἀπό τήν κοινωνία τῆς
περιοχῆς µας δέν λείπουν τά φι-
λάνθρωπα αἰσθήµατα καί πώς
πάντα ὑπῆρχαν καί ὑπάρχουν
ἄνθρωποι πρόθυµοι νά προσφέ-
ρουν στόν συνάνθρωπο. 

Ὅσοι ἐπισκέπτονται τό Γηρο-
κοµεῖο Κοζάνης σήµερα, διαπι-
στώνουν τήν ἄψογη λειτουργία
του, χάρις στίς συνεχεῖς, συγκι-
νητικές καί συντονισµένες προ-
σπάθειες τοῦ Διοικητικοῦ Συµβου-
λίου, τῆς Διεύθυνσης καί τοῦ Προ-
σωπικοῦ. Ἀντιλαµβάνονται τήν
ἀναγκαιότητα τῆς ὕπαρξής του,
καθώς καί τί σηµαίνει προσφορά
στόν συνάνθρωπο. Ἕνα Ἵδρυµα,
τό ὁποῖο ἀποδίδει τόν ὀφειλόµενο
στήν ἀνθρώπινη ἀξία σεβασµό
καί γιά τό ὁποῖο, ὡς τοπική κοι-
νωνία, πρέπει νά εἴµαστε ὑπερή-
φανοι! 

13³ ¥¥¥¥ ΛΕΙΜΩΝΑΡΙΟΝ

Τό τελευταῖο Κοινωνικό Ἵδρυμα

Νέστορος Κολοβοῦ

Στὸ ἄρθρο «Ἀποκαθιστω� ντας τὴν ἱστορικη�  ἀλη�θεια γιὰ τὸ Ἐπισκοπεῖο Κοζάνης»,
ποὺ δημοσιεύθηκε στὸ προηγούμενο τεῦχος τοῦ Λειμωναρίου, δὲν ἀναγράφηκε
ἐκ παραδρομῆς ὁ συγγραφέας του, ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ κ. Νέστορας Κολοβός.
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Δωρεὲς πρὸς τὸ Τιάλειον Ἐκκλησιαστικὸν Γηροκο-
μεῖον Κοζάνης  «Ἅγιος Παντελεήμων», εἴτε χρηματικές,
εἴτε σὲ εἴδη καὶ γεύματα, προσέφεραν εὐγενῶς: 
◆ Ἀσημόπουλος Δημήτριος 250 € εἰς μνήμη τοῦ πατέρα
τοῦ Λάζαρου Ἀσημόπουλου ◆ Ἀσημόπουλος Βασίλειος
250 εὐρώ εἰς μνήμη τοῦ πατέρα τοῦ Λάζαρου Ἀσημό-
πουλου. ◆ Εὐαγγελία Κική 250 εὐρώ εἰς μνήμη τοῦ συ-
ζύγου τῆς Νικολάου Κικῆ γιά 3ετές μνημόσυνο. ◆
Ἱερεύς Ἐλευθέριος Δεμιρτζίδης 200 € εἰς μνήμη τῶν
γονέων καί τοῦ ἐγγονοῦ τοῦ Ἐλευθερίου. ◆ Ἰωάννης
Τσιόκανος καί Βασιλική Παπαευαγγέλου 200 € γιά μνη-
μόσυνο 40 ἡμερῶν εἰς μνήμη τῆς μητέρας τους Ὀλυμ-
πίας Παπαστεργίου. ◆Ἡ Οἰκογένεια τοῦ Ἰωάννη Σιαμάτη
(Σιαμέτη) εἰς μνήμη τοῦ συζύγου, πατέρα καί παππού
Ἰωάννη προσφέρει ἀντί ἑξάμηνου μνημοσύνου τό ποσό
τῶν 150 € στό Γηροκομεῖο Κοζάνης. ◆ Νέστορας Κο-
λοβός 150 € γιά προσφορά γεύματος στίς 27/10/10 γιά
τήν ὀνομαστική του ἑορτή. ◆ Μαρία Γκοβεδάρου 150
€ γιά γεῦμα γερόντων εἰς μνήμη συζύγου Κων/νου γιά
τή συμπλήρωση 12 ἐτῶν ἀπό τήν κοίμησή του. ◆ Ἰουλία
Ζησοπούλου 100 € εἰς μνήμη τοῦ πατέρα της Ἀντωνίου.
◆ Εὐαγγελία Παλαμά 100 € γιά προσφορά γεύματος
εἰς μνήμη τοῦ συζύγου της Δημητρίου. ◆ Ἰωάννης
Πάλλας 100 € εἰς μνήμη τῆς θείας του Βασιλικῆς Τσι-
μηνάκη. ◆Μαρία Σιαλβέρα 100 € εἰς μνήμη τοῦ συζύγου
της Ζήση. ◆ Ἄννα Παπαδημητρίου 100 €. ◆ Οἱ Ἀνηψιές
δωρεά 100 € εἰς μνήμη σεβαστῆς θείας Βάσως Τσιμη-
νάκη. ◆ Ἰωάννης Καραδαλής 100 €. ◆ Πολυβίος καί
Αἰκατερίνη Βούρκα 50 € εἰς μνήμη τῆς ἀγαπημένης
μας θείας Βασιλικῆς Τσίντσιλη. ◆ Δημήτριος καί Ἑλένη
Ἀναγνώστου 50 € εἰς μνήμη τῆς ἀγαπημένης μας θείας
Βασιλικῆς Τσίντσιλη. ◆ Ἕλλη Τσιμπέρη 50 € εἰς μνήμη
τοῦ ἀγαπημένου συζύγου Γεωργίου Θ. Τσιμπέρη. ◆
Βασιλική Μάστορα 50 € εἰς μνήμη προσφιλῶν προσώπων.
◆ Βάγια Κασιάρα 50 € εἰς μνήμη τῆς ξαδέρφης της
Ἁγνῆς Πολυζούλη. ◆ Κων/νος Σεράσης 50 €. ◆ Οἱ οἰκο-
γένειες τῶν κ. Ν.Σ. καί Ζ.Π. εἰς μνήμη τοῦ πολυαγαπη-
μένου τους φίλου Δημητρίου Χαριτόπουλου παρέθεσαν
γεῦμα στούς γέροντες τήν ἡμέρα τῆς γιορτῆς του.  ◆
Ἡ σύζυγος Ἰωάννα Σιούλα καί τά παιδιά Ἀθανάσιος καί
Παναγιώτα προσφορά γεύματος στίς 30/9/10 εἰς μνήμη
Γεωργίου Σιούλα. ◆ Ἰωάννης Γκουργκούτας προσφορά
γεύματος στίς 19/9/10 γιά τό ἐτήσιο μνημόσυνο εἰς
μνήμη τῆς συζύγου του Δήμητρας. ◆Θεόδωρος Ρούσης
προσφορά τροφίμων εἰς μνήμη Γεωργίου Ρούση. ◆
Ἱερεύς Θωμάς Μπασδέκης, Βασίλειος Κουτσιάδης καί
Ἐλευθέριος Τσαουσίδης προσφορά φρούτων καί λα-
χανικῶν. ◆ Μάκης Τσιαίρης κρεοπωλεῖο, προσφορά
κρέατος. ◆ Γεώργιος Δεβετζής κτηνοτρόφος, προσφορά
γάλακτος. ◆ Τσαρδακλίδης Ε.Π.Ε. προσφορά τυριῶν. ◆
Ἀρτοποιεῖο Ρούσσης Ρουσόπουλος προσφορά ἄρτων

καί  ἀρτοσκευασμάτων. ◆ Ἀφοί Βλιαγκόφτη προσφορά
λαχανικῶν καί φρούτων. ◆ Σοφία Ἠλιάδη προσφορά
τροφίμων γιά γεῦμα. ◆ Ἰχθυοπωλεῖο ‘Τό Λαυράκι’ προ-
σφορά ψαριῶν. ◆ Δημήτριος Σιαπανίδης προσφορά μή-
λων.

ΔΩΡΗΤΕΣ  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΖΙΔΑΝΙΟΥ
Δωρητές μαρμάρων: - ΕΜΑΤΚ: ◆ Πουλιόπουλος Δημή-
τριος, •Πουλιόπουλος Γεώργιος, ◆ Ἀναστασόπουλος
Ἰωάννης. - ΜΑΤΚΟ: ◆ Τυρνενόπουλος Δημήτριος, ◆
Τυρνενόπουλος Ελευθέριος, ◆ Βιτόπουλος Κων/νος, ◆
Βιτόπουλος Βασίλειος, •Μπατσιάκας Ἀντώνιος. - ΒΙΟ-
ΜΑΡΜ: ◆ Παπαδημητρίου Ἀθανάσιος, • Παπαδημητρίου
Ελευθέριος, ◆ Παπαδημητρίου Ἀντώνιος, Ἀτσιτίδης
Πέτρος. ◆Τζιδημόπουλος Κων/νος, ◆ Θεοδωρόπουλος
Εὐάγγελος, ◆ Θεοδωρόπουλος Κων/νος, ◆Θεοδωρό-
πουλος Δημήτριος, ◆ Τυρνενόπουλος Νικόλαος, ◆ Τυρ-
νενόπουλος Ἀθανάσιος, ◆ Τυρνενόπουλος Γεώργιος,
◆ Βλαχάβας Νικόλαος, ◆Τζιούτζιος Κων/νος, ◆ Κου-
μαντζιάς Βασίλειος, ◆ Κουμαντζιάς Γεώργιος, ◆ Τρευ-
λόπουλος Κων/νος, ◆ Τρευλόπουλος Δημήτριος. ◆
Τρευλόπουλος Κων/νος τὶς χωματουργικές ἐργασίες •
◆Κων σταντινίδης Εὐστάθιος καὶ Τζιούτζιος Νικόλαος
τὶς Ἠλεκτρολογικὲς ἐγκαταστάσεις στὸ ὑπόγειο τοῦ
Ναοῦ. ◆ Ἀληχανίδης Ἰωάννης τὴν Ξυλεία.

Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη Κοζάνης εὐχαριστεῖ θερμὰ τοὺς
παραπάνω δωρητές καθὼς καὶ τὸν Μτατσιακόπουλο
Ἀντώνιο, γιὰ τὴν πρόθυμη ἐξυπηρέτηση τῆς ἐξασφάλι-

ΑΠΟ  ΤΟ  ΥΣΤΕΡΗΜΑ
ΚΑΙ  ΤΟ  ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ

ΤΙΑΛΕΙΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΝ

«Ο  ΑΓΙΟΣ  ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»

Θυμηθεῖτε ἅγιοι ἀδελφοί καί
ἀναγνῶστες τοῦ «Λειμωναρίου» τό Γη-
ροκομεῖο μας

«Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»

καί τούς ἀνθρώπους πού φιλοξε-
νοῦνται καὶ περιθάλπονται ἐκεῖ. Ἡ ἐνθύ-
μισή 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



σης τῆς προμήθειας τῶν μαρμάρων
στὴν Ἱερὰ Μονή.

Δωρεὲς πρὸς τὴν
Ἱερὰ Μητρόπολη:

• Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
κ. Παῦλος 4140 €

• Ἱ. Ν. Ἁγ. Κων/νου καὶ Ἑλένης Κο-
ζάνης 1300 €

• Ἱ. Ν. Ἁγ. Κυριακῆς Σερβίων 275 €

Δωρεὲς γιὰ τὸ Ἱερὸ Κάθισμα
Νέας Νικοπόλεως:

• Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
κ. Παῦλος 1000 €

• Ἕλλη Γεωργίου 200 $
• Σωτήριος Γκυρολλάμης 500 $
• Εὐάγγελος Ροῦσος 500 $
• Εὐάγγελος Γιακουμάκης 1000 $
• Νικόλαος Γαβαλᾶς 2000 $

Δωρεὲς πρὸς τὸ
Γενικό Φιλόπτωχο Ταμεῖο
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως:

• Οἰκ. Ἐλευθερίας Τσιμούλα, εἰς
μνήμην Στεφάνου Τσιμούλα

Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη εὐχαριστεῖ
θερμὰ τοὺς δωρητὲς καὶ εὔχεται
τὴν παρὰ τοῦ Κυρίου ἀντιδωρεὰ
καὶ εὐλογία.
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Ὅταν κάποτε ὁ
ἀββᾶς  Ἀρσένιος
συμβουλευόταν

ἕναν Αἰγύπτιο γέροντα, ἕνας
ἄλλος ποὺ τὸν εἶδε τοῦ εἶπε: 

– Ἀββᾶ  Ἀρσένιε, σὺ ποὺ
τόσο κατέχεις τὴ ρωμαϊκὴ
καὶ τὴν ἑλληνικὴ παιδεία,
πῶς καὶ ρωτᾶς αὐτὸν ἐδῶ
τὸν ἀγροῖκο γιὰ τὶς σκέψεις
σου; 

Κι ἐκεῖνος τοῦ ἀπάντη-
σε:

– Τὴ ρωμαϊκὴ καὶ τὴν
ἑλληνικὴ παιδεία τὴν
κατέχω, τὴν ἀλφάβητο ὅμως
αὐτοῦ τοῦ ἀγροίκου δὲν τὴν
ἔχω μάθει ἀκόμα.

Α Π Ο  ΤΟ

ΓΕΡ Ο ΝΤΙΚΟ

Κάποιος ἀδελφὸς ἐπισκέ-
φθηκε τὸν ἀββᾶ Βίκτορα τὸν
ἡσυχαστὴ στὴ λαύρα τῆς Ἐλού-
σης καὶ τοῦ λέει: -Τὶ νὰ κάμω,
πάτερ, ποὺ μὲ κυριεύει τὸ πάθος
τῆς ὀλιγωρίας;  

Ἀποκρίθηκε ὁ γέροντας: -
Εἶναι ἀρρώστια τῆς ψυχῆς.
Ὅπως ἀκριβῶς ἐκεῖνοι ποὺ πά-
σχουν ἀπὸ ὀφθαλμία, ἐπειδὴ
εἶναι ἄρρωστοι, νομίζουν πὼς
βλέπουν περισσότερο φῶς, ἐνῶ
εἶναι οἱ ὑγιεῖς λίγο· ἔτσι καὶ οἱ
ὀλιγόψυχοι ἐξάπτονται, ὅταν
κυριευθοῦν ἀπὸ μικρὴ ὀλιγωρία,
καὶ νομίζουν πὼς εἶναι πολλὴ ἡ

ὀλιγωρία· ἀντίθετα οἱ
ὑγιεῖς στὴν ψυχὴ πε-
ρισσότερο χαίρονται
στοὺς πειρασμούς.

AΠO TO ΛEIMΩNAPIO

M
έσα σέ ἕνα στρατιω-
τικό τάγμα ἕνας βρέ-
θηκε χριστιανός, ὁ

ἅγιος Μάρτυς Καλλίστρα-
τος, τοῦ ὁποίου ἡ Ἐκκλησία
σήμερα (27 Σεπτεμβρίου)
γιορτάζει τήν μνήμη. Τό
πρᾶγμα δέν ἔχει βέβαια
τόσο μεγάλη σημασία γιά
τήν ἐποχή ἐκείνη, ὅσο γιά
σήμερα. Λιγοστοί καί με-
τρημένοι εἶναι σήμερα οἱ
ἀληθινοί χριστιανοί, ἐκεῖνοι
πού ἔχουν ὄχι μόνο τό
ὄνομα, ἀλλά καί τίς ἀρετές
τοῦ χριστιανοῦ. Ἐπάνω στά
διάφορα πιστοποιητικά,
πού ἐκδίδουν κάθε ἡμέρα
οἱ κρατικές Ὑπηρεσίες,
πρῶτο στοιχεῖο ταυτότητος
ἀναγράφεται “χριστιανός
ὀρθοδοξος”. Πόσοι ὅμως
εἶναι πραγματικά χριστια-
νοί καί μάλιστα ὀρθόδοξοι;
Ἄνθρωποι δηλαδή, πού νά
ξέρουν καί νά τηροῦν τό
χριστιανικό νόμο καί
νἄχουν ὀρθόδοξο φρόνημα;
Σάν τήν ἐποχή ἐκείνη, πού
ἕνας ἦταν μέσα σέ ὁλό-
κληρο τάγμα, ὁ Καλλίστρα-
τος - πράγματι ἐκτελώντας
τήν καλή στρατεία, - ἔτσι
καί τώρα, ὅπως ἀκριβῶς
λέει τό ἱερό Εὐαγγέλιο·
“πολλοί εἰσι κλητοί, ὀλίγοι
δέ ἐκλεκτοί”.

Ὁ μάρτυς

Καλλίστρατος

ΑΠΟ ΤΟ

ΣΥΝΑΞΑΡΙ1

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

Πλησίον

Ἔλεγε ὁ ὅσιος ἀββᾶς Ἰωάν-
νης ὁ Κολοβός· δὲν εἶναι δυνατὸ
νὰ χτίσουμε σπίτι ἀπὸ πάνω
πρὸς τὰ κάτω, ἀλλὰ ἀπὸ τὸ θε-
μέλιο πρὸς τὰ ἐπάνω. Τὸν ρω-
τοῦν τὶ σημαίνει αὐτὸς ὁ λόγος;
Καὶ αὐτὸς ἀπαντάει· Θεμέλιο
πρέπει νὰ εἶναι ὁ πλησίον καὶ
αὐτὸν πρέπει νὰ κερδίσεις. Κερ-
δίζοντάς τον ἐσὺ πρῶτος ὠφε-
λεῖσαι. Γιατὶ ἀπὸ αὐτόν, δηλαδὴ
ἀπὸ τὴν ἀγάπη γι᾽ αὐτὸν, κρέμον-
ται ὅλες οἱ ἐντολὲς τοῦ Χριστοῦ.

*   *   *

Εἶπε ὁ ὅσιος Ἀντώνιος: Ἀπὸ
τὸν διπλανό μας ἐξαρτᾶται ἡ ζωὴ
ἤ ὁ θάνατός μας. Ἄν δηλαδὴ κερ-
δίσουμε τὸν ἀδελφό μας, κερδί-
ζουμε τὸν ἴδιο τὸ Θεό· ἄν τὸν
σκανδαλίσουμε, ἄν δηλ. τὸν βλά-
ψουμε πνευματικά, ἁμαρτάνουμε
στὸν ἴδιο τὸ Χριστό.



Λειτουργική Διακονία:
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης

Σερβίων καί Κοζάνης κ. Παῦλος, κατά
τό δίμηνο Σεπτεμβρίου-Ὀκτωβρίου
2010, χοροστάτησε, λειτούργησε ἤ κή-
ρυξε στούς Ἱ. Ναούς:
❖ Γενεσίου τῆς Θεοτόκου (3/10), Κοι-

μήσεως Θεοτόκου Λαζαράδων (9/10),
Ἁγ. Δημητρίου Τριγωνικοῦ (10/10),
Ἁγ. Νικολάου Κοζάνης (11/10), Ἁγ.
Κων/νου καὶ Ἑλένης Κοζάνης (17/10),
Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Κερασιᾶς
(24/10), Ἁγ.Δημητρίου Ἑλλησπόντου-
Πανηγ. Ἑσπερινό (25/10), Ἁγ. Δημη-
τρίου  Κοζάνης (26/10), Ἁγ. Νικολάου
Κοζάνης (28/10), Ἁγ. Κυριακῆς Σερ-
βίων (31/10), Ἁγ. Ἀναργύρων Κοζάνης,
Πανηγ. Ἑσπερινό (31/10).

Ἐπίσης ὁ Σεβασμιώτατος:
❖ προεξῆρχε τῆς ὑποδοχῆς τῶν Τιμίων

Καρῶν τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων στὸν
Ἱ.Ν. Ἁγίων Ἀναργύρων Κοζάνης
(31/10),

❖ τέλεσε Δοξολογία-Ἐπιμνημόσυνη δέ-
ηση στοὺς Λαζαράδες (9/10),

❖ τέλεσε Δοξολογία-Ἐπιμνημόσυνη δέ-
ηση στὸ Προσήλιο (Πόρτες) (10/10),

❖ τέλεσε Δοξολογία-Ἐπιμνημόσυνη δέ-
ηση στὸν Ἱ.Ν. Ἁγίου Νικολάου Κοζά-
νης Ἐλευθέρια Κοζάνης (11/10)

❖ τέλεσε Δοξολογία στὸν Ἱ.Ν. Ἁγίου
Νικολάου Κοζάνης, ἑορτὴ Ἁγ. Ἀρτε-
μίου, προστάτου τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυ-
νομίας (20/10),

❖ τέλεσε Δοξολογία-Ἐπιμνημόσυνη δέ-
ηση ἐπὶ τῇ Ἐθνικῇ ἑορτῇ, στὸν Ἱ.Ν.
Ἁγίου Νικολάου Κοζάνης (28/10)

❖ παρέστη στὴν ὁμιλία τοῦ κ. Σαράντη
Καργάκου (Μορφωτ. Ὅμιλο Σερβίων),
μὲ θέμα «Τά Σέρβια καὶ ἡ Ἐποποιΐα
τοῦ 1912».

❖ παρέστη στὴν παρουσίαση τοῦ βιβλίου
τοῦ κ. Τάσου Κοντογιαννίδη «Ἀργο-
ναῦτες τοῦ Ἔρωτα», στὸ Ναυτικὸ
Ὅμιλο Κοζάνης (10/10).

❖ παρέστη στὰ ἐγκαίνια ἔκθεσης
Χαρτῶν, στὴ Δημοτικὴ Χαρτοθήκη
Κοζάνης (11/11). 

❖ τέλεσε τή βάπτιση τοῦ ἐγγονοῦ τοῦ
π. Γεωργίου Γάτα (Ἱ.Ν. Ἁγ. Νικολάου
Κοζάνης, 4/7).

❖ τέλεσε τὴν κηδεία τῆς κ. Τέρπα Δέ-
σποινας, Ἱ.Ν.Ἁγ.Νικολάου Κοζάνης
(26/10)

❖ τέλεσε τὴν κηδεία τοῦ κ. Στεφάνου
Τσιμουλά, Ἱ.Ν.Ἁγ. Κων/νου καὶ Ἑλένης
Κοζάνης (27/10).

Παραστάσεις - Ἐθιμοτυπία:
Ὁ Σεβασμιώτατος κ. Παῦλος:

❖ συμμετεῖχε στίς πανηγυρικές - λα-
τρευτικές ἐκδηλώσεις τῶν Ἐλευθε-
ρίων τῆς Πτολεμαΐδος (15//10), τῶν
ὀνομαστηρίων τοῦ Σεβ. Μητροπολίτη
Ἐδέσσης, Πέλλης καὶ Ἀλμωπίας κ.
Ἰωήλ (Ἔδεσσα, 19/10), τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ.
Βάσσης Ἐδέσσης (20-21/8).
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