
«…ἡμεῖς δὲ τῇ προσευχῇ καὶ τῇ διακονίᾳ τοῦ λόγου προσκαρτερήσωμεν» (Πράξ στ΄ 4).
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Π
ῶς, ἄραγε, ὁ ἴδιος ὁ
Χριστὸς προσδιόρισε τὴ
σάρκωσή του καὶ τὴν εἴσο-

δό του στὴν ἀνθρώπινη ἱστορία;
Τὸ εὐαγγέλιο τοῦ Λουκᾶ μᾶς
πληροφορεῖ ὅτι ὁ Ἰησοῦς ξεκίνησε
τὴ δημόσια δράση του ἀναγγέ-
λοντάς την ὡς ἀποστολὴ ἀπε-
λευθερωτι-
κή. Βρισκό-
ταν στὴ συ-
ναγωγὴ τῆς
Ν α ζ α ρ ὲ τ
καί, ὅπως συνήθιζαν οἱ συναγμένοι
Ἰουδαῖοι, διάβασε φωναχτὰ ἕνα
ἀπόσπασμα τῆς Γραφῆς. Ἐπρό-
κειτο γιὰ κείμενο τοῦ προφήτη
Ἡσαΐα, τὸ ὁποῖο ὁ Λουκᾶς πα-
ραθέτει ὡς ἑξῆς: 

“Τὸ Πνεῦμα τοῦ Κυρίου μὲ
κατέχει, γιατί ὁ Κύριος μὲ ἔχρισε
καὶ μ’ ἔστειλε ν’ ἀναγγείλω τὸ
χαρμόσυνο μήνυμα στοὺς φτω-
χούς, νὰ θεραπεύσω τοὺς τσακι-
σμένους ψυχικά· στοὺς αἰχμαλώ-
τους νὰ κηρύξω λευτεριὰ καὶ
στοὺς τυφλοὺς ὅτι θὰ βροῦν τὸ
φῶς τους· νὰ φέρω λευτεριὰ στοὺς
τσακισμένους, νὰ ἀναγγείλω τοῦ
καιροῦ τὸν ἐρχομὸ ποὺ ὁ Κύριος

θὰ φέρει τὴ σωτηρία στὸ λαό
του” 1. 

Εὐθὺς μόλις ἀνέγνωσε τὸ χω-
ρίο, ὁ Ἰησοῦς τὸ συνέδεσε ἀπε-
ρίφραστα μὲ τὸν ἑαυτό του: “Σή-
μερα”, τοὺς εἶπε, “βρίσκει τὴν
ἐκπλήρωσή της ἡ προφητεία ποὺ
μόλις ἀκούσατε”. 

Καθαυτὴ
ἡ ἐπιλογὴ
τοῦ κειμέ-
νου εἶχε
πολὺ ση -

μαν τικὰ συμφραζόμενα. Μιλώντας
γιὰ τὴν ἀνατολὴ μιᾶς ἐποχῆς
ἀπελευθέρωσης, παρέπεμπε σὲ
ἕναν πολύτιμο καὶ ριζοσπαστικὸ
ἰουδαϊκὸ θεσμό, τὸ Ἰωβηλαῖο ἔτος.
Κατ’ ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ, κάθε πε-
νήντα χρόνια ἡ ὑποθηκευμένη
γιὰ χρέη περιουσία ἐπιστρεφόταν
στοὺς ἰδιοκτῆτες της καὶ ἐλευθε-
ρώνονταν οἱ δοῦλοι (Λευιτ. 25:
8-34). Ἐπρόκειτο, δηλαδή, γιὰ
μιὰ ἀσφαλιστικὴ δικλείδα κατὰ
τῆς συσσώρευσης πλούτου, κατὰ
τῆς τοκογλυφικῆς οἰκονομίας,
κατὰ τῆς ἀπανθρωπιᾶς, κατὰ τῆς
κοινωνικῆς ἀδικίας. Ἔτσι, ὁ
Χριστὸς δηλώνει ὅτι αὐτὸ ποὺ

Χριστούγεννα τῶν ρήξεων
καὶ τῆς ἀπελευθέρωσης
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«Οἱ ἄνθρωποι δὲν πάσχουν
σήμερα, γιατὶ τοὺς λείπει «ἡ
βρῶσις ἡ ἀπολυμμένη», ὅσο
γιατὶ τοὺς λείπει «ἡ βρῶσις
ἡ μένουσα εἰς ζωὴν αἰώνιον».
Οἱ ἄνθρωποι πάσχουν σήμερα,
γιατὶ τοὺς λείπουν δυνά-
μεις ἐσωτερικῆς ἀντίστα-
σης, κι᾽ αὐτὲς δὲν εἶναι
δυνάμεις ἰδεολογικὲς οὔτε
κἄν ἀχρωμάτιστα θρη-
σκευτικὲς καὶ χριστιανικὲς
καὶ λεγόμενες πνευματικές,
ἀλλὰ δυνάμεις τῆς Ἐκκλη-
σίας, δυνάμεις τῆς θείας χά-
ρης, «ἄρτος οὐράνιος καὶ
ποτήριον ζωῆς», τὸ σῶμα
καὶ τὸ αἷμα τῆς θείας Κοινω-
νίας».

Θανάσης Ν. Παπαθανασίου

Δρ. Θεολογίας, 

καθηγητὴς στὸ Λύκειο Ζεφυρίου Δυτ. Ἀττικῆς

ἐγκαινιάζει εἶναι μιὰ στάση ζωῆς
προεχόντως ἀλληλεγγύης. Ἡ σύν-
ταξη μὲ τὸ μέρος τῶν ὀδυνομένων
γίνεται σημάδι ὅτι ἡ Βασιλεία, ὁ
νέος κόσμος τοῦ Θεοῦ ξεμύτισε. 

Στὸ σημεῖο αὐτό, ὡστόσο,
ὑπάρχει ἄλλο ἕνα ζήτημα, ἐξαιρε-
τικῆς σπουδαιότητας. Τὸ κείμενο
ποὺ παραθέτει ὁ Λουκᾶς, δὲν
εἶναι στὴν πραγματικότητα ἀτόφιο

(† ἐπίσκοπος Διονύσιος Λ. Ψαριανός)

1 Λουκ. 4: 18-19. Οἱ μεταφράσεις εἶναι ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις Ἡ Καινὴ Διαθήκη. Τὸ πρωτότυπο κείμενο μὲ
μετάφραση στὴ δημοτική, καὶ Ἡ Παλαιὰ Διαθήκη. Μετάφραση ἀπὸ τὰ πρωτότυπα κείμενα, ἔκδ. Ἑλληνικῆς
Βιβλικῆς Ἑταιρίας, Ἀθήνα 1989 καὶ 1997 ἀντίστοιχα.



ἀπόσπασμα τοῦ Ἡσαΐα, ἀλλὰ
μιὰ σύνθεση! Ὁλόκληρο εἶναι
εἰλημμένο ἀπὸ τὸ τὸ 61ο κεφάλαιο
τοῦ προφητικοῦ βιβλίου (στ. 1-2),
πλὴν τῆς φράσης “νὰ φέρω λευ-
τεριὰ στοὺς τσακισμένους”. Αὐτὴν
ὁ Λουκᾶς τὴν πρόσθεσε στὸ ἀπό-
σπασμα, προφανῶς ἐμπνεόμενος
ἀπὸ ἄλλο σημεῖο τοῦ Ἡσαΐα (τρία
κεφάλαια παραπάνω), ὅπου δι-
ευκρινίζεται ποιὰ εἶναι ἡ αὐθεν-
τικὴ νηστεία, ἡ ὁποία καὶ εὐχα-
ριστεῖ τὸν Θεό2. Ἡ αὐθεντικὴ νη-
στεία, λέει ἐκεῖ ὁ Ἡσαΐας, δὲν
ἔγκειται στὴν τήρηση ἐξωτερικῶν
λατρευτικῶν τύπων: “Μ’ αὐτὸ τὸν
τρόπο ποὺ προσεύχεστε, δὲν πρό-
κειται νὰ εἰσακουστεῖ ἡ προσευχή
σας. Ἡ νηστεία, ὅπως ἐγὼ τὴ
θέλω [λέει ὁ Θεὸς διὰ γραφίδος
Ἡσαΐα], δὲν εἶναι νὰ κακουχεῖστε
γιὰ μιὰ μέρα, καὶ τὸ κεφάλι κάτω
νὰ τὸ σκύβετε, καθὼς τὸ βοῦρλο,
μὲ ροῦχα πένθιμα νὰ κάθεστε
στὴ στάχτη”. Ἀντιθέτως, ἡ αὐθεν-

τικὴ νηστεία ἔγκειται σὲ δράση
ἀπελευθερωτική: “Νὰ σπᾶτε τῶν
ἀδικημένων τὰ δεσμά, νὰ λύνετε
τὰ φορτία ποὺ τοὺς βαραίνουν,
τοὺς καταπιεσμένους ν’ ἀπελευ-
θερώνετε καὶ νὰ συντρίβετε κάθε
ζυγὸ” (58: 5-6). Μὲ τὴ σύνθεση,
λοιπόν, ποὺ πραγματοποίησε ὁ
Λουκᾶς, ὑπογραμμίζεται ἀκόμη
ἐντονότερα τὸ ἀπελευθερωτικὸ
πρόταγμα.

Ὁ ἰωβηλαῖος θεσμὸς ἀφοροῦσε
τὴν πράξη. Ὄχι κάποιον ἀνιστο-
ρικὸ ἐσωτερισμό. Καὶ ἡ σάρκωση
δὲν ἀποτελεῖ χημεία (δηλαδὴ
ἁπλῶς τὴν ἀνάκραση δυὸ ὑλικῶν
– τῆς θείας καὶ τῆς ἀνθρώπινης
οὐσίας), ἀλλὰ τὸ ἀντάμωμα τοῦ
ζείδωρου Θεοῦ μὲ τὴν ἀνθρώπινη
πληρότητα, ἄρα καὶ μὲ τὴν εὐθύ-
νη, καὶ μὲ τὴν πράξη, καὶ μὲ τὶς
σχέσεις. Ἡ διακήρυξη τοῦ Χριστοῦ
(διακήρυξη ποὺ ἀντανακλᾶται σὲ
πλῆθος σημεῖα τοῦ εὐαγγελίου
του, ὅπως ἡ συγκλονιστικὴ ἀντί-
θεσή του πρὸς τὸν Μαμωνὰ καὶ
τὴ μετατροπὴ τοῦ ναοῦ σὲ χρη-
ματιστήριο) προσκαλεῖ τοὺς Χρι-
στιανοὺς σὲ πράξη ποὺ ἀλλάζει
τὸν κόσμο, ποὺ ἀπελευθερώνει,
ποὺ ἔρχεται σὲ ρήξη μὲ τὶς δυνά-
μεις οἱ ὁποῖες λεηλατοῦν τὴν
ἀνθρώπινη ζωὴ καὶ ἀξιοπρέπεια.
Ἀπὸ τὴ δεκαετία τοῦ 1970, ἡ
διακήρυξη αὐτὴ ἔγινε ἀφετηριακὸ
σημεῖο τῆς θεολογίας τῆς ἀπε-
λευθέρωσης3, ἡ ὁποία ὅρισε ὡς
εὐαγγελικὸ καθῆκον καὶ ὡς ἀπο-
στολὴ τῆς  Ἐκκλησίας τὴν κατα-
πολέμηση τῶν κοινωνικῶν δομῶν
ποὺ παράγουν ἀδικία καὶ ἐξα-
θλίωση. Ὡστόσο, ἡ ὀπτικὴ αὐτὴ
ἔχει τὰ ριζώματά της στὴν ἴδια
τὴν ἐκκλησιαστικὴ παράδοση -
ἄσχετα ἂν οἱ ἴδιοι οἱ ἐκκλησια-
στικοὶ ἄνθρωποι συχνὰ τὴν θέ-

τουν σὲ καταστολὴ ἢ ἀγανακτοῦν
μόνον ὅταν θιγεῖ ἡ ἀτομική τους
εὐμάρεια, κι ὄχι ἐπειδὴ ἡ πλου-
τοκρατία εἶναι ἀκραιφνὴς εἰδω-
λολατρία καὶ σὲ καλοὺς καὶ σὲ
κακοὺς καιρούς! Ἤδη τὸν 14ον
αἰώνα ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Πα-
λαμᾶς ἐπικαλέστηκε ἀκριβῶς τὸ
περὶ νηστείας καὶ συντριβῆς τῶν
ζυγῶν χωρίο τοῦ Ἡσαΐα, γιὰ νὰ
συνηγορήσει ὑπὲρ τῆς πράξης
ἐκείνης, ἡ ὁποία  ταυτόχρονα
ἀποτελεῖ κορυφαία πνευματικὴ
στάση. Καὶ κατέληγε:   

“Οἱ ἅρπαγες καὶ οἱ ἄδικοι δὲν
θὰ ἀναστηθοῦν γιὰ νὰ ἔρθουν
πρόσωπο μὲ πρόσωπο μὲ τὸν
Χριστὸ καὶ νὰ κριθοῦν, ἀλλὰ
εὐθὺς γιὰ νὰ καταδικαστοῦν [...],
διότι καὶ στὴν ἐδῶ ζωὴ ποτὲ δὲν
εἶχαν ἔρθει πραγματικὰ πρόσωπο
μὲ πρόσωπο μὲ τὸν Χριστὸ [...].
Οἱ τεράστιες περιουσίες εἶναι
στὴν πραγματικότητα κοινές,
ἀφοῦ προέρχονται ἀπὸ τὰ κοινὰ
ταμεῖα τῆς φύσης ποὺ ἔφτιαξε ὁ
Θεὸς [...]. Κανεὶς δὲν θὰ μπορέσει
νὰ ἀποφύγει τὴν ποινή, ἂν δὲν
δεχτεῖ στὴ ζωὴ του τοὺς φτω-
χούς”4. 

Μήπως ἡ χριστιανικὴ συμμε-
τοχὴ σὲ ἕνα παγκόσμιο κίνημα
διαγραφῆς τῶν καταχρηστικῶν
καὶ τοκογλυφικῶν χρεῶν δὲν εἶναι
τίποτα παραπάνω ἀπὸ ἀπαίτηση
τοῦ ἴδιου του μυστηρίου τῆς πί-
στης; Ἀποστολὴ τῶν Χριστιανῶν
(ἂν αὐτοὶ ἀντέχουν τὸ βάρος τῆς
ταυτότητάς τους) εἶναι νὰ μαρ-
τυρήσουν μὲ λόγο καὶ πράξη
στὸν δημόσιο χῶρο αὐτὸ ποὺ ὁ
σαρκωμένος Θεὸς τοὺς τὸ πρω-
τοανήγγειλε σὲ μιὰ συναγωγή. Ὁ
ἴδιος τοὺς ζήτησε ἀκροτελευτίως
νὰ γίνουν μάρτυρές του “ὡς τὰ
πέρατα τῆς γῆς” (Πράξ. 1:8).

2 ¥¥ ¥µ¥ΛΕΙΜΩΝΑΡΙΟΝ
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Σέ περιόδους κρίσεων, ἀσθε-
νειῶν, οἰκονομικῆς δυσπρα-
γίας καί δύ σκο λων κοινωνικῶν

καταστάσεων πολλοί ἄνθρωποι
ἐνθυμοῦνται καί τό Θεό. Καί θά
μπορούσαμε σχηματικά νά τούς χω-
ρίσουμε σέ δυό κατη γο ρί ες. Οἱ
πρῶτοι κρίνοντας μέ πνευματικό
τρόπο τά πράγματα ἀνανεώνουν
τήν πίστη τους, μετανοοῦν, προ-
σεύχονται, προσφεύγουν μέ ἐλπίδα
σέ Αὐ τόν καί στρέφονται μέ πνεῦμα
ἀλληλεγγύης στό συνάνθρωπο, στόν
ὁποῖο ἀναγνωρίζουν τήν εἰκόνα τοῦ
ζῶντος Θεοῦ. Βλέπουν τήν κρίση
ὡς εὐκαι ρία πνευματικῆς τροφοδο-
σίας καί ἔκφρασης τῆς ἀνιδιοτελοῦς
ἀγάπης. Οἱ δεύτεροι ἐπανα-
στατοῦν ἐναντίον τοῦ Θεοῦ,
ἄλλοτε τόν ἀπορρίπτουν ἐνῶ
ἄλ λοτε διαμαρτύρονται γιά τή
φαι νο μενική ἀπουσία του ἀπό
τόν κόσμο ἤ ἀ κόμη καί τή μυστη-
ριώδη σιωπή του, ὁπότε ἀγγίζουν
τά ὅρια τῆς θεο δι κίας, θεωρώντας
τον ὑπεύθυνο γιά τά δεινά τῶν
ἀνθρώπων.

Στή θέση αὐτή δέ φθάνουν μόνο
ὅσοι ἀρνοῦνται τήν ὕπαρξη τοῦ
Θεοῦ, ἀλλά κάποιες φορές κι ἐκεῖνοι
πού τόν σέβονται καί τόν τιμοῦν,
ὅπως ὁ πολύαθλος Ἰώβ1, ὁ ὁποῖος
ἐνῶ ὑπέμεινε καρτερικά τά βάσανά
του, ἐξέφραζε θυελλωδῶς καί τίς
διαμαρτυρίες του, ὅταν οἱ φίλοι
του τά ἀπέδωσαν στίς ἁμαρτίες
του2. Ἀπευθυνόμενος στό Θεό λέει:
«Ἄν ἔσφαλα χωρίς νά τό γνωρίζω,
ἐσένα σέ τί σέ ἔβλαψα τόν φύλακα
τοῦ ἀνθρώπου; Γιατί μέ ἔβαλες στή
θέση τοῦ κατηγόρου σου (κατε -
ντευκτῆ); Τόσο σοῦ εἶμαι βάρος;
Τήν ἀνομία μου νά συγχωρήσεις

δέν μπορεῖς; Τήν ἀνομίαν μου νά
σβήσεις;  Ἀφοῦ σέ λίγο θά πλαγιάζω
μές στό χῶμα κι ἄν μέ γυρεύ εις, δέ
θά ὑπάρχω πιά».   

Εἶναι χαρακτηριστικά ἐπίσης
ὅσα ἀναφέρει ὁ Γέροντας Σωφρόνιος
Σαχάρωφ, ὁ ὁποῖος ὄντας τό 1925
στό Παρίσι καί βλέποντας τίς συμ-
φορές τῆς ἀν θρω πότητας προσευ-
χόταν μετά κλαυθμοῦ στό Θεό καί
τόν παρα κα λοῦσε νά σώσει ὅλο τόν
κόσμο, ὅλους τοὺς «διεφθα ρμένους
καί ἀξέ στους». Ἡ προσευχή τοῦ
Γέροντος Σωφρονίου ἦ ταν ζέουσα
καί συνοδευό ταν ἀπό τίς ἑξῆς σκέ-
ψεις: «Ἐάν ἐγώ, δι’ ὅλης τῆς δυνά-
μεως τῆς καρδίας μου, συμπάσχω

μετά τῆς ἀνθρωπότητος, πῶς νά
θεωρήσω δυνατόν ὅτι ὁ Θεός βλέπει
ἀδιαφόρως τήν κά κωσιν πολλῶν
ἑκατομμυρίων ὑπ’ Αὐτοῦ κτισθέντων
ἀνθρώπων; Διατί οὗτος ἐπι τρέ πει
τάς ἀ μέτρους βιαιότητας ἐν τῷ
κόσμῳ;». Ἔτσι στρέφονταν πρός
τό Θεό μέ δά κρυα καί ρω   τοῦσε:
«Ποῦ εἶσαι Σύ;». Τότε, ὅπως ὁμο-
λογεῖ ὁ ἴδιος, ἄκουσε μυστικά στήν
καρ δία του τούς  λόγους:  «Μήπως
σύ ἐσταυρώθης δι’ αὐτούς;». Οἱ
πράοι αὐτοί λό γοι τόν συγκλόνισαν,
ἀφοῦ ὁ Σταυρωθείς Κύ ριος τοῦ
ἀπάντησε ὡς Θεός!3.

Οἱ ἄνθρωποι ἄλλοτε ἀμφισβη-
τοῦν τό Θεό, ἐνῶ ἄλλοτε τόν λησμο -
νοῦν καί τόν ἐγκαταλείπουν λα-
τρεύοντας τά πάσης φύσεως εἴδω-
λα4. Στίς μέρες μας τά εἴδωλα αὐτά
δέν εἶναι ξόανα καί ἀγάλματα ἄψυ-

χα, ἀλλά παρουσιάζονται μέ τή
μορφή χρηματιστηρίων, οἰκονομικῶν
δεικτῶν ἤ ἀ κό μη καί ἐφευρέσεων
τῆς ἐπιστήμης. Ὁ Θεός ὅμως δέ
θέλει νά λατρεύεται ἔστω ὡς ἐκλε-
πτυσμένο εἴδωλο, ἀλλά νά ἔχει
οὐσιαστική σχέση μέ τόν κόσμο καί
τόν ἄνθρωπο. Γίνεται γιά τόν καθένα
πατέρας, ἀδελφός, φίλος, συν -
οδοιπόρος, προστάτης καί βοηθός.
Κι ὅταν ἀκόμη φαινομενικά κρύ -
πτεται, περιμένει νά ἀκουσθεῖ ἡ
φωνή Του μέσα ἀπό τά πλάσματά
Του, τούς θεοειδεῖς ἀνθρώπους,
τούς ὁποίους ἔπλασε ἐλεύθερους
καί αὐτεξού σιους μέ περισσή σοφία.
Ἀρκεῖ αὐτοί νά ἀντιλαμβάνονται

καί νά καλλιερ γοῦν τίς θεῖες
δωρεές, ὅπως ὁ Γέροντας Σω-
φρόνιος, ὁ ὁποῖος μετά τήν
πα ρα πάνω ἐμπειρία εἶχε «πι-
κρόν αἴσθημα αἰσχύνης διά

τήν ἄφρονα καί ὑ περ ή φανον σκέψιν
του», ὅτι δῆθεν  αὐτός ἦταν περισ -
σό τερο ἐλεήμων ἀ πό τό Θεό. Ἡ
ἐπίγνωση τῆς ἀστοχίας του τόν ὁδή-
γησε σέ αὐτο μεμ ψία καί με τά  νοια,
καί τοῦ χαρίσθηκε ἡ «προσευχή
τῆς εὐσπλαχ νίας»5 ὡς θεϊκή ἐνέρ-
γεια στήν καρδιά του. 

Ὅπως μαρτυρεῖ ὁλόκληρη ἡ
βιβλική ἱστορία, ὁ Θεός ποτέ δέν
ἄ φησε ἀπρο στά τευτο τόν ἄνθρωπο,
ἀφοῦ μετά τήν πτώση δέν τόν
ἐγκατέ λει ψε. Τόν ἐπι σκέφθηκε πο-
λυμερῶς καί πολυτρόπως6. Ἀπέ-
στειλε προφῆ τες, πατριάρχες, δι-
καίους, ἀκόμη καί ἀγγέλους. Τέλος,
ἐξαπέστειλε τόν Υἱό του, ὁ ὁποῖος
γεννήθηκε ἀπό γυναίκα καί ὑ πο -
τάχ θηκε στό νόμο, γιά νά ἐξαγοράσει
ὅσους ἦταν ὑποδουλωμένοι στό
νόμο, γιά νά γί νου με παι διά τοῦ
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Πρωτ. Βασίλειος  Ἰ.  Καλλιακμάνης
Καθηγητής Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ.

1 Ἰώβ 6, 1 κ.ἑ.
2 «Εἰ ἐγώ ἥμαρτον, τί δυνήσομαι

πρᾶξαι, ὁ ἐπιστάμενος τόν νοῦν τῶν
ἀνθρώπων; Διατί ἔ θου με κατεν τευ κτήν
σου, εἰμί δέ ἐπί σοί φορτίον; Καί διατί
οὐκ ἐποιήσω τῆς ἀνομίας μου λήθην καί

καθαρισμόν τῆς ἁμαρτίας μου; νυνί δέ
εἰς γῆν ἀπελεύσομαι, ὀρθρίζων δέ οὐ κέ τι
εἰμί». Ἰώβ 7, 20-21.

3 Ἀρχιμ. Σωφρονίου (Σαχάρωφ), Περί
Προσευχῆς, ἔκδ. Ἱ. Μ. Τιμίου Προδρόμου,
Ἔσσεξ Ἀγ γλίας 1994, σ. 51-52.

4 Βλ. Ψαλμ. 134, 15.
5 Ἀρχιμ. Σωφρονίου (Σαχάρωφ), ὅ.π.,

σ. 54.
6 Βλ. Ἑβρ. 1,1.



Θεοῦ7. Ὁπότε ἡ ἐπικοινωνία τοῦ
Θεοῦ μέ τόν ἄνθρωπο εἶναι συνεχής
καί ζωντανή.

Μέ τήν ἀνάδειξη τῆς πολύμορ-
φης κρίσης πού διέρχεται ἡ χώρα,
πολλοί ἀ να ζητοῦν καί τή συμβολή
τῶν «πνευματικῶν ἀν θρώπων» στήν
ὑπέρβασή της καί δι  καίως. Διότι ἡ
κρίση δέν εἶναι μόνο οἰκονομική,
ἀλ λά ταυ τό χρονα ἠθική καί πνευ -
μα τι κή. Καί γεννιέται εὔλογα τό
ἐρώτημα: Ποι οί  εἶναι «πνευ μα τι-
κοί ἄν θρω ποι»; Ὅσοι ἁπλῶς σκέ -
πτο νται περισσό τε ρο ἀπό τούς
ἄλλους; Ὅ σοι διαθέτουν ὑ  ψη λό ἐ -
πίπεδο μόρφωσης; Οἱ ἐπι στή μονες;
Οἱ ἐκπαιδευτικοί; Ὅσοι ἔ χουν τά-
λαντο νά γρά φουν πά σης φύ σεως
βιβλία; Οἱ ποιητές; Οἱ καλλιτέχνες;
Οἱ μου σικοί; Ὅσοι κα τέχουν ἀξιώ -
μα τα σέ κοινωνικούς ὀργανισμούς
καί «Πνευ μα τι κά Ι δρύ ματα»; Μή -
πως οἱ κλη ρι κοί;

Ὁπωσδήποτε ὅλοι οἱ παραπάνω
διακονοῦν τήν ἔρευνα, τήν ἐπι στη -
μονική γνώση, τήν παιδεία, τήν
τέχνη καί γενικά τήν κοινωνία καί
τήν ἐκ κλη σία. Ὅσοι ἔχουν πνευμα-
τική εὐαισθησία θυμί ζουν τά αὐ το -
νό ητα, ἀλ λά ὁ λόγος τους ἤ δέν
προ βάλ λεται ἤ δέν εἰσα κούεται.
Μπορεῖ μά λιστα καί νά λοι δο ρεῖται.
Νά φαί  νεται βαρύς καί οὐτοπικός.
Τό γεγονός αὐτό δη μιουρ γεῖ προ -
βλη ματισμό καί ἀπορίες. Τί συμ-
βαίνει λοιπόν; Μήπως γιά νά ἀκου-
σθοῦν οἱ  λόγοι τῶν σοφῶν χρειάζε-
ται κάποια ἡσυχία; «Εἶναι προτι -
μό τερο νά ἀκούει κανείς τά ἤρεμα
λόγια ἑνός σοφοῦ ἀνθρώπου, παρά
τίς κραυγές ἑνός ἄρχοντα σέ μία
παρέα μέ ἀνόητους» ἀναφέρεται
στόν Ἐκ κλη σιαστή8. Καί λίγο παρα-
κάτω ἀναφέρει τό ἱερό κείμενο:
«Ὑπάρχει μία πονηριά πού γίνεται
ἐδῶ στή γῆ, μία ἀπροσεξία  τῶν
ἀρχόντων: Τοποθε τοῦν σέ ὑψηλές
θέσεις τούς ἀνόητους καί σέ χαμηλές
τούς ἐπιφανεῖς. Εἶδα δούλους νά
πηγαίνουν καβάλα πάνω στά ἄλογα

καί ἄρχοντες νά πηγαί νουν πεζοί
σάν δοῦλοι»9. 

Μήπως ὅμως οἱ λόγοι τῶν
«πνευματικῶν ἀνθρώπων» δέν συνο -
δεύονται ἀπό ἀνά  λογο τρόπο ζωῆς
καί γίνονται κενολογία; Μήπως
ἰσχύει αὐτό πού λέ ει ὁ λαός μας:
«Δά σκα λε πού δίδασκες καί νόμο
δέν ἐκράτεις»;

Στά παραπάνω ἐρωτήματα δέν
εἶναι εὔκολο νά δοθοῦν ἄμεσες
ἀπαντήσεις. Ἐξάλλου, ὁ σκοπός
μας εἶναι νά δώσουμε ἀφορμές, γιά
νά κρίνονται μέ διάκριση καί πνευ-
ματική διαύγεια, ὅσα γίνονται γύρω
μας. Ὁ καθένας μπορεῖ νά κάνει
τίς ἀναγωγές του. Χρειάζεται ὅμως
νά ἑστιάσουμε τήν προ σοχή στή
ζωή τοῦ Πνεύματος. Διότι ἡ πα-
ρουσία τοῦ Ἁγίου Πνεύ μα τος κα θι -
στᾶ στήν πραγμα τι κότητα τούς
πνευματικούς ἀνθρώπους καί δη-
μιουργεῖ πνευματικά κριτήρια γιά
τήν ἀντιμετώπιση κάθε κρίσης, πει -
ρα σμῶν, θλίψεων, ἀσθενειῶν,
ἐθνικῶν συμφορῶν καί ἀποτυχιῶν.
Κι ὅ πως δί δα σκε ὁ ἅγιος Σεραφείμ
τοῦ Σάρωφ, «ὁ ἀληθινός σκοπός
τῆς χριστια νι κῆς ζω ῆς εἶναι ἡ ἀπό -
κτηση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος»10.

Ὁπότε, πρῶτος στόχος κυρίως
τοῦ κληρικοῦ ἀλλά καί κάθε  χρι-

στιανοῦ εἶναι νά ἀποκαλύπτει τίς
ἐνέρ γειες τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στή
ζωή του ἀλλά καί στή ζωή τῶν συ-
νανθρώπων του. Νά δημιουργεῖ κα-
τάλ λη λο κλῖμα, προκειμένου νά
ἀνθίζει ἡ ἀ γά πη. Νά συμβάλλει στή
δημιουρ γία πνευματικῶν ἀνθρώπων.
Ὄχι ὑπο κρι τῶν καί μισαλλόδοξων,
ἀλλά μαθητῶν τοῦ πρα έως καί γλυ-
κυτάτου Ἰησοῦ. Νά πλουτίζει ὄχι
ὑλικά, ἀλλά πνευματικά τόν κόσμο.    

Ὁ Γέρων Παΐσιος ἀναφερόμενος
στήν πνευματική πενία καί τή σύγ-
χυση τῆς ἐποχῆς μας  ἔλεγε ὅτι,
ἐνῶ σήμερα οἱ ἄν θρω ποι μα θαί-
νουν μέ κόπο μία-δυό ξένες γλῶσσες,
ἐπειδή ὅμως «οἱ γλῶσ σες αὐτές δέν
ἔχουν καμ μιά σχέση μέ τίς γλῶσσες
τῆς Ἁγίας Πεντηκοστῆς, ζοῦ με τή
μεγαλύ τερη Βα βυ λωνία»11. Γιά τή
συνεν νό η ση, τή συμφωνία καί τήν
ἁρμονία στήν κοινωνία χρει άζεται
νά καλλιεργοῦμε τήν γλωσσοπυρ-
σόμορφη χάρη τοῦ Πνεύ μα τος, ἡ
ὁποία καθιστᾶ τούς ἀν θρώ πους
πνευ μα τι κούς. Οἱ ὄν τως πνευματικοί
ἄνθρωποι θέτουν σέ πρώτη προτε-
ραιότητα τό κοινό κα λό καί ὄχι τό
συμφέρον τους. Θυσιά ζονται οἱ ἴδιοι
καί δέ θυσιάζουν ἄλλους γιά τή σω-
τηρία τοῦ κόσμου. Ἐμπνέουν τήν
ἐλπίδα, καλώντας σέ ἀλλαγή νο -
οτρο πίας καί ἀνάληψη κοινωνικῆς
εὐθύνης ἐκ μέρους ὅλων γιά τή σω -
τηρία τοῦ τόπου. 

Ὅσα γράφτηκαν παραπάνω δέν
ἐξαντλοῦν τό θέμα. Ἔδωσαν ὅμως
ἀφορμές γιά τή διαμόρφωση πνευ-
ματικῶν κριτηρίων ἀντιμετώπισης
τῆς σύγχρο νης κοινωνικῆς κρίσης,
ἀλλά καί κάθε θλίψης, κινδύνου
καί πειρασμοῦ. Ὁ ἄνθρωπος τοῦ
Θεοῦ πλουτίζει πνευματικά καί ἀνα-
κρίνει τά πάντα μέ βά ση τό Εὐαγ-
γέλιο. Ζεῖ ἐν τῷ κόσμῳ, ἀλλά προ-
σανατολίζει τή ζωή του στό μέλλοντα
αἰώνα, ὅπου ἡ βασιλεία τοῦ Πατρός
καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύ-
ματος. Καί τῆς βασιλείας αὐτῆς
οὐκ ἔσται τέλος12.    

4 ¥¥ ¥µ¥ΛΕΙΜΩΝΑΡΙΟΝ

  7 Γαλ. 4, 4-5.
8 Βλ. Ἐκκλ. 9, 17.
9 Βλ. Ἐκκλ. 10, 5.
10 Βλ. Εἰρήνης Γκοραΐνωφ, Ὁ ἅγιος

Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ (1759-1833), μετάφρ.

Πίτσας Κ. Σκου τέρη, ἐκδ. Τῆνος, Ἀθήνα,
σ. 180 κ.ἑ.

11 Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου, Λόγοι
Α΄, Μέ πόνο καί ἀγάπη γιά τόν σύγχρονο
ἄνθρωπο, ἔκδ. Ἱερόν Ἡσυχαστήριον «Εὐαγ-

γελιστής Ἰωάννης ὁ Θεολόγος», Σουρωτή,
Θεσσαλονίκη 1998, σ. 214.

12 Βλ. Σύμβολον τῆς Πίστεως.

Πρῶτος στόχος κυρίως τοῦ κλη-
ρικοῦ ἀλλά καί κάθε  χριστιανοῦ
εἶναι νά ἀποκαλύπτει τίς ἐνέρ γειες
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στή ζωή του
ἀλλά καί στή ζωή τῶν συνανθρώπων
του. Νά δημιουργεῖ κατάλ λη λο
κλῖμα, προκειμένου νά ἀνθίζει ἡ ἀ -
γά πη. Νά συμβάλλει στή δημιουρ-
γία πνευματικῶν ἀνθρώπων. Ὄχι
ὑπο κρι τῶν καί μισαλλόδοξων, ἀλλά
μαθητῶν τοῦ πρα έως καί γλυκυτάτου
Ἰησοῦ. Νά πλουτίζει ὄχι ὑλικά, ἀλλά
πνευματικά τόν κόσμο.



Τ
ὰ ὅσα συμβαίνουν στὴν ἑλλη-
νικὴ κοινωνία, μᾶς ξάφνιασαν
ὅλους, κατ’ ἀρχὴν καὶ μᾶς φο-

βίζουν ἀκόμη. Ξαφνιαστήκαμε καὶ
φοβόμαστε ὄχι σὰν πολίτες ποὺ βλέ-
πουμε τὴ ζωή μας νὰ ἀλλάζει ἄρδην,
ἀλλὰ ὡς ποιμένες καὶ πνευματικοὶ
ταγοί. Ἐπειδή, εἴτε μᾶς τὸ ἀναγνω-
ρίζουν εἴτε ὄχι, εἴτε τὸ θέλουν εἴτε
δὲν τὸ θέλουν ὅλοι, ἐμεῖς ἔχουμε τὴν
αὐτοσυνειδησία τῆς εὐθύνης μας
ἔναντι αὐτοῦ τοῦ λαοῦ, ποὺ στὴν
πλατεία Συντάγματος «ὁμολόγησε»
ὅτι εἶναι πρόβατα χωρὶς ποιμένα.
Ἄλλοτε οἱ κραυγὲς περὶ “ἀφωνίας”
τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἄλλοτε ἡ ἀνάλ-
γητη σκληρότητα ἐναντίον της, φα-
νερώνουν τὴν ἀνάγκη ποὺ μᾶς ἔχει
ὁ λαός μας. Τὰ ξυλοκέρατα μὲ τὰ
ὁποῖα ἐπέλεγε νὰ θρέφεται μέχρι
σήμερα, φάνηκαν ἀδύναμα νὰ τὸν
συντηρήσουν. Καὶ οἱ ἀξίες «δημο-
κρατία», «ἐλευθερία», «κοινοβου-
λευτισμός», “πολιτική”, ρεζιλεύτηκαν
ὁλότελα καὶ ἀπέδειξαν τὴν κόπωση
καὶ τὴ γύμνια τους. Ἀπέδειξαν καὶ
πόσο ἐπικίνδυνα ἐργαλεῖα μπορεῖ νὰ
κατασταθοῦν, σὲ χέρια ποὺ τὰ με-
ταχειρίζονται, μὲ σκοπὸ νὰ ἀσελγή-
σουν ἐπάνω στὸν «κυρίαρχο λαό».
Στὸ λαό, ποὺ τόσο ἀνεύθυνα διαχει-
ρίστηκε μέχρι τώρα τὸ «χάρτινο ξί-
φος» του.  

Ὅμως, νιώσαμε καὶ οἱ ποιμένες
τόσο ἀμήχανοι! Αἰσθανθήκαμε «μὲ
τὴν πλάτη στὸν τοῖχο»! Δὲν τολμή-
σαμε νὰ συναντήσουμε τοὺς «ἀγα-
νακτισμένους» στὶς πλατεῖες, ἐπειδὴ
βιώσαμε ἀπαρχῆς τὴν ἀπόρριψή τους.
Γιαυτὸ σιώπησαν οἱ λαλίστατοι. Γι-
αυτὸ ἐξαφανίστηκαν οἱ ἐμφανέστατοι.
Ὁ λαὸς τοποθέτησε κι ἐμᾶς στοὺς
«ἀπέναντι». Διαλάλησε ὅτι μᾶς βλέ-
πει ἀναπόσπαστο μέρος τοῦ φαυλε-
πίφαυλου Κράτους. Διατράνωσε τὴν
ἄποψη ὅτι εἴμαστε κι ἐμεῖς αἴτιοι
τῆς κατάστασης καὶ μέρος τοῦ προ-
βλήματος. Ὁ λαὸς ποὺ βαπτίσαμε
μὲ τὰ χέρια μας, ποὺ στεφανώσαμε,
ποὺ κοινωνοῦμε, ποὺ εὐλογοῦμε,
αὐτὸς ὁ λαὸς ποὺ παινευόμασταν
ὅτι τὸν ἐκπροσωποῦμε σὲ ποσοστὸ
97%, δὲν εἶναι μαζί μας πιά! Ἐξάλλου,

μέχρι τώρα, ὅταν ρωτοῦσαν στὶς τη-
λεοράσεις καὶ στὶς συζητήσεις «τί
λέει ἡ Ἐκκλησία;» ἐννοοῦσαν τοὺς
Κληρικούς, ὄχι τὸ σῶμα τῶν πιστῶν.
Ἐ! λοιπόν, ἀπομείναμε νὰ εἴμαστε
Ἐκκλησία, μόνο ὁ Κλῆρος! 

Ἡ ἀμηχανία ποὺ νιώσαμε μέσα
σ’αὐτὸ τὸ ἰδιότυπο καὶ ἀδιέξοδο κοι-
νωνικὸ θερμόμετρο, χρειάζεται πολὺ
κόπο γιὰ νὰ γίνει «ρόλος». Χρειάζεται
προσπάθεια γιὰ νὰ γίνει ἁλάτι ποὺ
θὰ νοστιμεύσει τὴν κοινωνία. Χρει-
άζεται ταπείνωση, συνεργασία, φι-
λαδελφία, ὁμόνοια, ἁπλότητα, εἰλι-
κρίνεια. Ὀφείλουμε νὰ πλησιάσουμε
τοὺς ἀνθρώπους μας ἀπὸ κοντά,
χωρὶς μεγαλοσύνες. Νὰ τοὺς μιλή-
σουμε στὴ γλώσσα τους καὶ μὲ τὸν
τρόπο τους. Νὰ ἀφουγκραστοῦμε
τὸν πόνο τους καὶ νὰ συμμεριστοῦμε
τὴν ἀνάγκη τους. Νὰ χειριστοῦμε
«σωστὰ» τὴ δυνανότητα ποὺ ἔχουμε
νὰ βοηθᾶμε, ὅσους ἔχουν τὴν ἀνάγκη
μας. Μὲ τρόπο ποὺ δὲν θὰ μᾶς φθο-
νήσουν γι’ αὐτό, ἀλλὰ θὰ μᾶς ἀγα-
πήσουν. 

Τότε θὰ ἐξαλειφθεῖ ἀπὸ τὰ ἀπο-
ρημένα μας πρόσωπα ἡ ἀμηχανία
ποὺ βιώσαμε καὶ βιώνουμε οἱ ποιμένες
αὐτὲς τὶς ἡμέρες στὸν τόπο μας.
Τότε θὰ ξαναγίνουμε πατέρες τῶν
παιδιῶν μας. Τότε, εἴτε εἴμαστε δίπλα
τους εἴτε ὄχι, θὰ μᾶς νιώθουν μαζύ
τους. Κάτι ποὺ τώρα δὲν συνέβη.
Ὅσο κι ἂν λαϊκίστικα τὸ προσπα-
θήσαμε.

Ἐξ ἄλλου, δὲν ἔχουμε πολλὰ πε-
ριθώρια. Ἡ τροχιὰ τῆς ἑλληνικῆς
κοινωνίας εἶναι ξέφρενα ἀλλόκοτη.
Τὰ περιθώρια στενεύουν γιὰ κάθε
ἐξουσία, εἴτε  πραγματικὴ ὅπως ἡ
πολιτική, εἴτε κατ’ ἐπίφασιν ὅπως ἡ
ἐκκλησιαστική. Στὶς ἱστοσελίδες γρά-
φτηκαν καὶ κυκλοφόρησαν φοβερὲς
ἰδέες, προτάσεις καὶ ἀπόψεις, αὐτὸ
τὸ χρονικὸ διάστημα. Ὅποιος δὲν
τὶς ἐξετάσει μακροσκοπικὰ καὶ δὲν
τὶς πάρει στὰ σοβαρά, εἶναι ἀφελής.
Κάτι καινούργιο γεννήθηκε στὴν
ἑλληνικὴ κοινωνία, σ’ αὐτὴν τὴν
ἐποχὴ τῆς κρίσης, ποὺ ὅταν ἐνηλι-
κιωθεῖ θὰ τρομάξουμε μὲ τὴν πρόωρη
ὡρίμανσή του καὶ τὴν ἐξαιρετικὴ

σκληρότητά του. 
Φοβᾶμαι αὐτὴν τὴν σιωπὴ ποὺ

καλύπτει τὴν ὀργὴ τοῦ λαοῦ καὶ τὸ
θυμό του. Ποὺ ἐκφράζεται μόνο σὰν
“τζάμπα μαγκιὰ” στὶς ἀπεργίες καὶ
ἐπιστρέφει ἄπρακτη στὴ νομοτέλεια
καὶ ρεζιλεμένη.

Δὲν ξέρω πῶς θὰ ἐκτιμήσει τὴν
κατάσταση ὁ πολιτικὸς κόσμος τῆς
Χώρας. Πάντως ἐμεῖς, οἱ ποιμένες,
χρειάζεται νὰ κάνουμε ἅλματα. Νὰ
ἀποψιλωθοῦμε ἀπὸ τὰ “μεγαλόπρε-
πα” καὶ “συμβολικὰ” καὶ νὰ βγοῦμε
στοὺς δρόμους νὰ ἀναζητήσουμε τὸν
τρομαγμένο καὶ θυμωμένο Ἕλληνα.
Νὰ καθίσουμε δίπλα του καὶ νὰ
νιώσουμε τὸ φόβο του. Νὰ συμμερι-
στοῦμε τὴ ντροπὴ τοῦ ξεπεσμοῦ του,
τὴν ἀδυναμία του νὰ ἐργαστεῖ ὑπεύ-
θυνα καὶ ὀργανωμένα, τὴν καλοπέ-
ραση ἀπὸ τὴν ὁποία καλεῖται τόσο
ἀπότομα νὰ ξεμάθει, τὴν διαφορο-
ποίηση τῶν ἀνέσεών του. Νὰ δηλώ-
σουμε συμμέτοχοι τῶν ἴδιων κατα-
στάσεων καὶ νὰ πιοῦμε τὸ ἴδιο πικρὸ
ποτήρι τῆς ἀγωνίας του. 

Νὰ πάψουμε νὰ προκαλοῦμε τόσο
μὲ πράξεις ὅσο καὶ μὲ τὴν ἀποχή
μας ἀπὸ τὴν γενικευμένη τραγωδία.
Ἂν τὸ 2012 θὰ εἶναι τόσο ἐφιαλτικό,
ὅσο διαφαίνεται, ἤδη ἔχουμε ἀργήσει.
Οἱ εὐχές μας δὲν φτάνουν, οἱ λαϊκι-
σμοὶ δὲν πείθουν, τὰ εὐαγῆ μας ἱδρύ-
ματα δὲν θαμπώνουν πιά, τὰ συσσίτια
δὲν ἀρκοῦν, ἡ σιωπὴ ἐκλαμβάνεται
ὡς συνενοχή, ἡ ἀμηχανία μας δὲν
ἐκτιμᾶται ὡς προσευχὴ καὶ ἀνασύν-
ταξη, ἂν εἶναι! 

Ἂν ὁ λαός μας σὲ ἀπόγνωση,
πλιατσικολογήσει τὰ super markets,
ἔπειτα θὰ τρέξει στὶς Τράπεζες, θὰ
τὶς βρεῖ μὲ τὰ μεταλλικὰ κάγκελα
ποὺ προστίθενται στὰ ὑποκαταστή-
ματα αὐτὲς τὶς ἡμέρες, καὶ ἀπὸ κεῖ,
θὰ ρθεῖ στὰ Ἐπισκοπεῖα καὶ στοὺς
Ναούς. Ἤδη κλοπὲς παγκαριῶν καὶ
ἀσημικῶν σκευῶν, φανερώνουν τὶς
προθέσεις. Ἄς προλάβουμε τὴ συμ-
φορά, ὄχι στὴν τέχνη ἢ στὰ ἔσοδα
τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ στὶς ψυχὲς τῶν
πιστῶν ποὺ θὰ μετατραποῦν σὲ βλά-
σφημες χωρὶς νὰ τὸ θέλουν!
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ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟ

Ἀφοῦ ἐξετάσαμε τὸ γενικὸ
σκηνικό, μέσα στὸ ὁποῖο
ἐντάσσεται τὸ «Ἰνστι-

τοῦτο τῆς ψυχῆς», ὥστε νὰ γίνεται
φανερὸ ὅτι οὔτε πρωτότυπο εἶναι
οὔτε οὐδέτερο καὶ ἀνεξάρτητο,
ἄς δοῦμε τώρα καὶ πόσο ἀσυμβί-
βαστο καὶ ἀντίθετο εἶναι μὲ τὴν
Ὀρθόδοξη Πίστη καὶ Παράδοση.
Αὐτὸ μποροῦμε νὰ τὸ διαπιστώ-
σουμε ἐξετάζοντας βασικὲς του
θέσεις, σὲ ἀντιπαράθεση μὲ τὶς
ἀντίστοιχες θέσεις τῆς Ὀρθοδόξου
Πίστεώς μας.

Α. Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ Α -
ΛΗ ΘΕΙΑΣ

Θὰ ξεκινήσω ἀπὸ τὸν τρόπο
προσέγγισης τῆς ἀληθείας. Ἡ
ἀναζήτηση τῆς ἀληθείας εἶναι
γνώρισμα πανανθρώπινο. Ὅλοι
οἱ ἄνθρωποι ἐπιθυμοῦν νὰ γνωρί-
σουν τὴν ἀλήθεια. Διαφορο-
ποιοῦνται ὅμως ὡς πρὸς τὰ μέσα,
τὰ κριτήρια καὶ τοὺς τρόπους μὲ
τὰ ὁποῖα τὴν ἀναζητοῦν.

Χριστιανικὰ καὶ Ὀρθόδοξα ἡ
ἀναζήτηση τῆς ἀληθείας κινεῖται
μέσα στὴν τεκμηριωμένη ἱστορικὰ
Ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία
ἀποτυπώνεται γραπτὰ μὲν στὶς
θεόπονευστες Ἅγιες Γραφές καὶ
στοὺς ὅρους τῶν Οἰκουμενικῶν
Συνόδων, βιωματικὰ δὲ στὴ λα-
τρεία τῆς Ἐκκλησίας καὶ στοὺς
βίους τῶν ἁγίων. Κατ’ ἐξοχὴν δὲ
αὐθεντικὸ θησαυροφυλάκιο τῆς
ἀληθείας ὡς ἡ ἴδια ἡ αὐτοαλήθεια
εἶναι ὁ ἐνανθρωπήσας Ἰησοῦς Χρι-
στός. Ἐπειδὴ δὲ εἶναι ἡ Κεφαλὴ
τοῦ Σώματος τῆς Ἐκκλησίας,
δίνει τὴν δυνατότητα σ’ Αὐτὴν

νὰ εἶναι ὁ θεματοφύλακας τῆς
Ἀληθείας. Ἑπομένως δὲν εἶναι
δυνατόν νὰ προσεγγίση κάποιος
τὴν ἀλήθεια καὶ νὰ ἀποκτήση
«αὐτογνωσία» ἀγνοώντας ἤ πα-
ρερμηνεύοντας τὸν Χριστὸ καὶ

τὴν Ἐκκλησία καὶ στηριζόμενος
ἀποκλειστικὰ στὸν ἑαυτό του. 

Ἀντίθετα ὁ ἱδρυτὴς τοῦ Ἰνστι-
τούτου τῆς Ψυχῆς, ἀκολουθώντας
ὅλους τοὺς ἄλλους ‘ἀποστόλους’
τῆς θετικῆς σκέψης, ποὺ προ-
αναφέραμε, ξεκινᾶ ἀπὸ τὸν ἑαυτό
του καὶ στηρίζεται στὴν «πολυετῆ
ἀναζήτηση τῆς ἀληθείας του»
(Ζήσε την αλήθειά σου..., σ. XI),
στὴν «προσωπικὴ ἔρευνα πενήντα
ἐτῶν» (αὐτόθι, σ. XVII). Καὶ
μ’αὐτὴν τὴν ἐμπειρία (τῶν πενήντα
ἐτῶν ) ἀποφαίνεται μὲ ἀπολυτό-
τητα: «Δὲν ὑπάρχει καμμία μο-
ναδικὴ εἴσοδος ἤ κάποιος μονα-
δικὸς ἅγιος, ποὺ θὰ σὲ καθοδη-
γήση στὴ σωστὴ κατεύθυνση, γιὰ
νὰ ἀπολαύσεις τὴν αἰώνια εὐλογία
τοῦ Θεοῦ. Σταμάτα νὰ ἀγωνιᾶς
καὶ νὰ ψάχνεις ἔξω ἀπὸ σένα»
(αυτόθι, σ. 51). Καὶ τὰ διακηρύττει
αὐτὰ τὰ φοβερὰ ἀγνοώντας τε-
λείως τοὺς λόγους τοῦ Χριστοῦ,
τοῦ μόνου ἀπόλυτα ἀγίου: «Ἐγὼ
εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ
ζωή. οὐδεὶς ἔρχεται πρὸς τὸν Πα-
τέρα εἰμί δι ἐμοῦ (Ἰω. 14,6),
«ἀγωνίζεσθε εἰσελθεῖν διὰ τῆς
στενῆς πύλης» (Λκ. 13,24), «Ἐγὼ
εἰμι ἡ θύρα. Δι ἐμοῦ ἐὰν τις
εἰσέλθῃ σωθήσεται» (Ἰω. 10,9)».

Ὁλόκληρο τὸ περιεχόμενο,
ἀλλὰ καὶ αὐτὸς ὁ τίτλος τοῦ βι-

βλίου τοῦ κ. Πασχαλίδη, «Ζήσε
τὴν Αλήθειά σου...», δείχνει σα-
φέστατα ὅτι ὀ συγγραφέας του
ἐκλαμβάνει τὴν ἀλήθεια ἐντελῶς
ὑποκειμενικά, ἐνῶ ἀπὸ τὴν φύση
της ἡ ἀλήθεια δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι
ἀνθρωπίνως ὑποκειμενική. Ἐὰν
δεχθοῦμε ὅτι ὁ καθένας βρίσκει
καὶ ζῆ τὴν δική του ἀλήθεια, τότε
ὑπάρχουν πολλὲς ἀλήθειες, καὶ
μάλιστα ἀντιτιθέμενες μεταξύ
τους. Πῶς εἶναι δυνατὸν μ’ αὐτὸν
τὸν τρόπο νὰ γνωρίση κάποιος
καὶ νὰ ζήση τὴν ὄντως ἀλήθεια;

Συμπερασματικά, ὁ τρόπος μὲ
τὸν ὁποῖο τὸ «Ἰνστιτοῦτο τῆς
Ψυχῆς» ἐκλαμβάνει τὴν ἀλήθεια
εἶναι ὑποκειμενικὸς καὶ λανθα-
σμένος, καὶ ὁ δρόμος, ποὺ προ-
τείνει γιὰ τὴν προσέγγισή της,
εἶναι ἀδιέξοδος, ἀλλὰ καὶ ἀπόλυτα
ἀντίθετος ἀπὸ ὅσα διδάσκει ἡ
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Ἡ βασικὴ
αὐτὴ διαφοροποίηση καθιστᾶ ὅλό-
κληρο τὸ ψυχολογικό-φιλοσοσο-
φικὸ οἰκοδόμημα τοῦ  «Ἰνστιτού-
του τῆς Ψυχῆς» παντελῶς ἀσυμ-
βίβαστο μὲ τὴν Ὀρθόδοξη Πίστη
καὶ Παράδοση.

Β. ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
Ἡ πρώτη στὴ σειρὰ εἰδικὴ

συγκεκριμένη ἀσυμβίβαστη μὲ τὴν
Χριστιανικὴ Πίστη θέση τοῦ
«Ἰνστιτούτου τῆς Ψυχῆς» εἶναι
ἡ περὶ Θεοῦ διδασκαλία του. Τὶ
δέχεται καὶ τὶ διδάσκει περὶ Θεοῦ;
Ταυτίζει τὸν Θεὸ μὲ τὸ Σύμπαν.
«Τὸ Σύμπαν (ἤ ὁ Θεός), γράφει,
δὲν τιμωρεῖ, οὔτε ἀνταμείβει»
(Ζήσε την αλήθειά σου..., σ. 70).
«Ὁ Θεὸς βρίσκεται πάντα μέσα
σου καὶ μέσα σὲ κάθε τι γύρω
σου» (αὐτόθι, σ. 135). Πρόκειται
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γιὰ γιὰ μία καθαρὴ ἀντίληψη τοῦ
Πανθεϊσμοῦ, σύμφωνα μὲ τὴν
ὁποία ὁ Θεὸς δὲν διακρίνεται ἀπὸ
τὴν φύση, ἀλλὰ εἶναι ἀναμεμιγ-
μένος μὲ αὐτήν. Καὶ ἐδῶ εἶναι
κατηγορηματικὸς ὁ κ. Πασχαλί-
δης. «Πρέπει νὰ πάψεις νὰ βλέ-
πεις τὸν Θεὸ χωρισμένο ἀπὸ σένα,
καὶ τὸν ἑαυτό σου χωρισμένο ἀπὸ
τοὺς ἄλλους» (αὐτόθι, σ. 54).

Μὲ τὴν προτροπή-διακήρυξη
αὐτὴ ὁ Ἰδρυτὴς τοῦ «Ἰνστιτούτου
τῆς Ψυχῆς» ἔρχεται σὲ ἄκρα ἀντί-
θεση μὲ τὴν βασικὴ διδασκαλία
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας περὶ
διακρίσεως μεταξὺ ἀκτίστου καὶ
κτιστοῦ. «Τὸ ἄκτιστο δὲν ἔχει
ἀρχή, δὲν ἔχει φθορά, δὲν ἔχει
τέλος, ἐνῶ τὸ κτιστὸ ἔχει ἀρχὴ
δημιουργίας, ἔχει φθορὰ καὶ ἔχει
τέλος, ἐκτὸς καὶ ἐὰν ὁ Θεὸς δὲν
θέλει νὰ ἔχη τέλος» ἐξηγεῖ ὁ μα-
κριστὸς π. Ἰωάννης Ρωμανίδης
(Ἐμπειρικὴ Δογματική, Β, 100).
Ἀκτιστος εἶναι μόνον ὁ Θεός, ἐνῶ
κτιστὰ ὅλα τὰ δημιουργήματα.
Εἶναι σαφέστατος γι αὐτὸ ὁ λόγος
τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκη-
νοῦ, «Πάντων δὲ ποιητὴς καὶ συ-
νοχεὺς καὶ προνοητὴς ὁ Θεός
ἐστιν, ὁ μόνος ἄκτιστος, ὁ ἐν
Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ ἁγίῳ Πνεύματι
ὑμνούμενός τε καὶ δοξαζόμενος»
(Ἔκθεσις Ἀκριβὴς...17,85).

Ὁ ἱδρυτὴς τοῦ «Ἰνστιτούτου
τῆς Ψυχῆς» διδάσκει καὶ μία
ἄλλη φοβερὴ πλάνη γιὰ τὸν Θεό.
Γράφει: «Ὁ Θεὸς ὁ ἴδιος ἀλλάζει
συνεχῶς, ἐξελίσσεται» (Ζήσε την
αλήθειά σου..., σ. 73). Ἀλλοίμονον
ἐὰν ἀλλάζη συνεχῶς καὶ ἐξελίσ-
σεται ὁ Θεός! Ὅ,τι ἀλλάζει καὶ
ἐξελίσσεται εἶναι ἀτελές. Ἀλλὰ ὁ
Θεὸς δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι ἀτελής.
Ἐὰν εἶναι ἀτελὴς δὲν εἶναι Θεός.
Εἶναι καὶ ἐδῶ σαφέστατη ἡ διδα-
σκαλία τῆς Ἐκκλησίας στηριγμένη
στὶς Ἅγιες Γραφὲς καὶ στὴν ἑρμη-
νεία τῶν ἁγίων Πατέρων. Περιο-
ρίζομαι ἐνδεικτικὰ μόνον στὴν
μαρτυρία τοῦ Ψαλμωδοῦ καὶ αὐτὴν
τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκη-
νοῦ. «Σὺ κατ’ ἀρχὰς, Κύριε, τὴν
γῆν ἐθεμελίωσας καὶ ἔργα τῶν

χειρῶν σου εἰσιν οἰ οὐρανοί. Αὐτοὶ
ἀπωλοῦνται, σὺ δὲ διαμένεις. Καὶ
πάντες ὡς ἱμάτιον παλαιωθήσονται
καὶ ὡσεὶ περιβόλαιον ἐλίξεις
αὐτούς. Σὺ δὲ ὀ αὐτὸς εἶ καὶ τὰ
ἔτη σου οὐκ ἐκλείψουσιν» (Ψαλ.
101,26-28  ). Καὶ ὁ δογματικὸς
πατὴρ εἶναι σαφέστατος. «Ἄτρε-
πτον παντελῶς τὸ θεῖον καὶ ἀναλ-
λοίωτον» (Ἔκθεσις Ἀκριβὴς...
13,51).

Γενικά, ὁ Θεός, ὅπως τὸν δεί-
χνει τὸ «Ἰνστιτοῦτο τῆς Ψυχῆς»,
δὲν εἶναι ὁ προσωπικὸς τριαδικὸς
Θεὸς τῶν προφητῶν, τῶν ἁπο-
στόλων, τῶν ἁγίων, ὁ Θεὸς τῆς
χριστιανικῆς ἀποκαλύψεως, ἀλλὰ
ὁ Θεὸς τοῦ Πανθεϊσμοῦ, μία ἀπρό-
σωπη Συμπαντικὴ Ὑπερδύναμη,
ἡ ὁποία διαχέεται μέσα στὸν
ἄνθρωπο καὶ σὲ ὅλα τὰ δημιουρ-
γήματα, χωρὶς καμμία διάκριση
ἀπὸ αὐτά. Εἶναι ἡ ἴδια ἀντίληψη,
ποὺ ἔχουν περὶ τοῦ Θεοῦ ὅλοι
διαχρονικά οἱ ‘ἱεραπόστολοι’ τῆς
θετικῆς Σκέψης, ὁ Emerson, ὁ
Murphy , ὁ Frietag, ὁ Νάτζεμυ,
ὁ Μπούκας καὶ ἄλλοι. Πόσο λοιπόν
ἀνεξάρτητο εἶναι τὸ Κίνημα τοῦ
κ. Πασχαλίδη;

Κι ἐνῶ τὸν Θεὸ τὸν ἀναμιγνύει
ἀδιάκριτα μὲ τὰ δημιουργήματα,
ἀποδέχεται ἀνεξάρτητες Μαγικὲς
Δυνάμεις, ποὺ δροῦν μέσα στὸ
Σύμπαν. Γράφει: «Ὅταν πάρεις
μία ἀμετάκλητη ἀπόφαση σὲ σχέ-
ση μὲ κάτι, θέτεις τὸ Σύμπαν
ὅλο σὲ κίνηση. Θέτεις σὲ κίνηση
Μαγικὲς δυνάμεις, ποὺ βρίσκονται
πέρα ἀπὸ τὴν ἱκανότητά σου νὰ
κατανοήσεις. Δὲν χρειάζεται ὅμως
νὰ τὶς ἐξηγήσεις μὲ τὸ ἀνθρώπινο
μυαλό. Τὸ μόνο ποὺ χρειάζεται
εἶναι νὰ νὰ πιστέψης πὼς ὑπάρ-
χουν καὶ εἶναι πάντα στὴ διάθεσή
τῶν ἐπιθυμιῶν σου» (Ζήσε την
αλήθειά σου..., σ. 148).

Οἱ μαγικὲς δυμάμεις, ποὺ ὅλοι
μας ὡς χριστιανοὶ γνωρίζουμε ὅτι
προέρχονται ἀπὸ τὸ πονηρὸ
πνεῦμα, τὸν μεγαλύτερο ἐχθρὸ
τοῦ ἀνθρώπου, τὸν Σατανᾶ καὶ
Ἀντίχριστο, τοῦ ὁποίου τὰ ἔργα
ἦρθε νὰ καταλύση ὁ Χριστός,

ἐδῶ παρουσιάζονται ὡς προθυ-
μότατοι βοηθοὶ γιὰ τὴν ἐξυπηρέ-
τηση τῶν ἐπιθυμιῶν μας. Δὲν
χρειάζεται κανένα ἄλλο σχόλιο.

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
Ἰδιαίτερη σημασία ἔχει ἡ θέση

τοῦ  «Ἰνστιτούτου τῆς Ψυχῆς»
γιὰ τὸν Ἄνθρωπο, διότι μία ὀρθὴ
ἤ λανθασμένη ἀντίληψη γι  αὐτὸν
ἔχει ἐπιπτώσεις σὲ ὅλα τὰ ζητή-
ματα ποὺ σχετίζονται μ’ αὐτόν,
μὲ τὸν βίο του καὶ τὶς σχέσεις
του.

Τὶ εἶναι λοιπόν ὁ ἄνθρωπος;
Γιὰ τὸν ἱδρυτὴ τοῦ «Ἰνστιτούτου
τῆς Ψυχῆς» εἶναι «ἕνα τέλειο
κομμάτι τοῦ Μεγάλου Δημιουρ-
γοῦ» (αυτόθι, σ. 47). Ὄχι δημι-
ούργημα τοῦ Δημιουργοῦ, ἀλλὰ
τέλειο κομμάτι του. Αὐτὴ ἡ θέση
ἐπαναλαμβάνεται κατὰ κόρον στὰ
κείμενα τοῦ κ. Πασχαλίδη μὲ πα-
ραπλήσιες διατυπώσεις. «Ὅλες
οἱ ψυχὲς, γράφει, εἶναι κομμάτι
τοῦ ἴδιου τοῦ Θεοῦ» (αυτόθι, σ.
97). «Ὁ Θεὸς εἶναι ὁ πυρήνας
σου. Εἶσαι ἕνα ἀτόφιο κομμάτι
τοῦ Θεοῦ» (αυτόθι, σ. 111). « Θὰ
βιώνουμε κάθε στιγμὴ τὸ Μεγα-
λεῖο μας! Αὐτὸ τὸ ἀπόλυτο Θεϊκὸ
Ὄν, ποὺ εἴμαστε ἔτσι κι ἀλλιῶς»
(αυτόθι, σ. 53). «Εἶσαι ἕνα παν-
τοδύναμο κομμάτι τοῦ Θεοῦ» (αυ-
τόθι, σ. 112). Δηλαδή, μὲ ἄλλα
λόγια, ὁ ἄνθρωπος ἐξισώνεται μὲ
τὸν Θεό! Εἶναι θεϊκὸ Ὄν παντο-
δύναμο! Τὸ μόνο μειονέκτημά του
εἶναι ὅτι δὲν γνωρίζει πὼς μέσα
του κρύβει αὐτὴ τὴ θεϊκὴ παντο-
δυναμία. Καὶ γι αὐτὸ ἀκριβῶς
ἔρχονται οἱ ἐκπρόσωποι τῆ Θε-
τικῆς Σκέψης νὰ τοῦ ἀνοίξουν τὰ
μάτια, νὰ τὸν βοηθήσουν νὰ συ-
νειδητοποιήση ποιὸς εἶναι, νὰ
φθάση στὴν αὐτογνωσία του, ὅτι
δηλαδή στὴν οὐσία εἶναι Θεός,
ἔστω καὶ ἕνα του κομμάτι!

Δὲν θυμίζει λίγο ἡ ἐπιχείρηση
αὐτὴ τὴν προσπάθεια τοῦ διαβό-
λου νὰ ἀνοίξη τὰ μάτια τῶν πρω-
τοπλάστων μὲ τὸ νὰ παραβοῦν
τὴν ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ γίνουν
ἔτσι ἴσοι μὲ τὸν Θεό; 
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Ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγα-
πητά,

Ἄγγελοι ψάλλουν τὰς τρεῖς με-
γαλειώδεις ταύτας διακηρύξεις καὶ ἡ
μεγίστη πλειονότης τῶν ἀνθρώπων,
ἂν καὶ ἑορτάζει Χριστούγεννα, δὲν
δύναται νὰ ἀντιληφθῇ τὸ νόημα τοῦ
ἀγγελικοῦ αὐτοῦ ὕμνου καὶ διερωτᾶται
ἐὰν ὄντως σήμερον δοξάζεται ὑπὸ

τῶν ἀνθρώπων ὁ Θεὸς καὶ διατὶ
πρέπει νὰ δοξάζεται, ποῦ δύναταί
τις νὰ εὕρῃ ἐπὶ γῆς τὴν ἐξαγ-
γελθεῖσαν εἰρήνην καὶ διὰ
ποῖον λόγον ἡ σημερινὴ
ἀνθρωπότης πρέπει νὰ ζῇ ἐν
εὐδοκίᾳ. 

Διότι, ὄντως, ἡ πλειονότης
τῶν ἀνθρώπων δὲν δοξάζει τὸν

Θεόν, οὔτε διὰ τῶν ἔργων της, οὔτε
διὰ τῶν χειλέων της, ἀρκετοὶ δὲ ἐξ
αὐτῶν ἀμφισβητοῦν καὶ αὐτὴν ταύτην
τὴν ὕπαρξιν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν πα-
ρουσίαν Του εἰς τὴν ζωήν των. Εἶναι
μάλιστα πολλοὶ ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι
ἀποδίδουν εἰς τὸν Θεὸν εὐθύνας, δι’
ὅσα δυσάρεστα συμβαίνουν εἰς τὴν
ζωήν των.

Ἀλλ’ ὅμως οἱ τοιουτοτρόπως ἀγα-
νακτοῦντες ἐναντίον τοῦ Θεοῦ σφάλ-
λουν βαρέως, καθ’ ὅσον τὸ κακὸν δὲν
προέρχεται ἀπὸ Αὐτόν. Ἀντιθέτως, ἡ
ἐξ ἀγάπης πρὸς τὸν ἄνθρωπον σάρ-
κωσις τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ
καὶ τὰ ἐπακολουθήσαντα αὐτὴν γε-
γονότα τῆς Σταυρώσεως καὶ Ἀνα-
στάσεώς Του, ἀναμορφώνουν τὸν
πιστὸν εἰς τὸ ἀρχαῖον κάλλος καὶ
χαρίζουν εἰς αὐτὸν τὴν αἰώνιον ζωήν
καὶ τὴν πάντα νοῦν ὑπερέχουσαν
εἰρήνην καὶ καθιστοῦν αὐτὸν συγ-
κληρονόμον τῆς αἰωνίου βασιλείας
τοῦ Θεοῦ. Ἡ πρᾶξις αὕτη τῆς τοῦ

Θεοῦ Συγκαταβάσεως, ἂν καὶ περι-
κλείει τὴν ἐσχάτην ταπείνωσιν, εἶναι
ἀφ’ ἑαυτῆς ἱκανὴ νὰ ὑπερδοξάσῃ
Αὐτόν. Οὕτως, ἄν καὶ πολλῶν ἀνθρώ-
πων αἱ καρδίαι δὲν δοξάζουν τὸν
Θεόν, ἀποδίδοται δόξα εἰς Αὐτόν, τὸν
ἐν ὑψίστοις οἰκοῦντα, ὑπὸ πάσης τε
τῆς κτίσεως καὶ ὑπὸ τῶν ἀντιλαμβα-
νομένων τὰ γενόμενα ἀνθρώπων. Διὸ
καὶ ἡμεῖς εὐγνωμόνως ἀναφωνοῦμεν
μετὰ τῶν Ἀγγέλων τό “Δόξα ἐν ὑψί-
στοις Θεῷ” διὰ τὴν μεγαλωσύνην τῶν
ἔργων Του καὶ τὸ ἀσύλληπτον τῆς
ἀγάπης Του πρὸς ἡμᾶς.

Ἡ ἀπορία ὅμως ἀφορᾷ καὶ εἰς
τὴν δευτέραν ἐξαγγελίαν τῶν ἀγγέλων
“καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη”. Κατὰ ποῖον
τρόπον εὑρίσκεται ἐπὶ γῆς εἰρήνη,
ὅταν τὸ ἥμισυ σχεδὸν τοῦ πλανήτου
εἶναι εἴτε ἐν δράσει εἴτε ἐν προετοιμασίᾳ
πολεμικῇ; Ἡ γλυκύφθογγος ἐξαγγελία
τῶν Ἀγγέλων “ἐπὶ γῆς εἰρήνη” εἶναι
βεβαίως πρωτίστως μία ὑπόσχεσις
τοῦ Θεοῦ, ὅτι ἐὰν οἱ ἄνθρωποι ἀκο-
λουθήσουν τὸν δρόμον τὸν ὁποῖον τὸ
τεχθὲν Παιδίον ὑποδεικνύει εἰς αὐτούς,
θὰ φθάσουν εἰς τὴν ἐσωτερικὴν εἰρήνην
καὶ τὴν εἰρηνικὴν συμβίωσιν. Ἀλλά,
φεῦ, μέγα μέρος τῶν ἀνθρώπων συγ-
κινεῖται καὶ ἕλκεται ἀπὸ τὰ τύμπανα
τοῦ πολέμου καὶ βαρυθυμεῖ εἰς τὸ
ἄκουσμα τῆς ὑποσχέσεως τῆς εἰρη-
νικῆς ζωῆς. Δὲν ὁμιλοῦμεν βεβαίως
μόνον περὶ τῶν ζηλωτῶν τῶν δι’
ὅπλων πολεμικῶν συρράξεων, ἀλλὰ
κυρίως περὶ ὅλων ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι
μετατρέπουν τὴν εὐγενῆ ἅμιλλαν εἰς
σύγκρουσιν καὶ ἔφοδον κατὰ τῶν συ-
νανθρώπων καὶ ἐπιδιώκουν τὴν ἐξόν-
τωσιν τοῦ ἀντιπάλου. Ὑπ’ αὐτὴν τὴν
ἔννοιαν, ὁ πόλεμος βιώνεται ὡς πραγ-
ματικότης μεταξὺ τῶν μελῶν ἀντιτι-

θεμένων κοινωνικῶν ὁμάδων καὶ πα-
ρατάξεων, παντὸς εἴδους, ἐθνικῶν,
κομματικῶν, συνδικαλιστικῶν, οἰκονο -
μικῶν, ἰδεολογικῶν, θρησκευτικῶν,
ἀθλητικῶν καὶ εἴ τινος ἄλλης, καὶ ὁ
ψυχισμὸς τῶν μελῶν των διαμορφώ-
νεται εἰς φιλοπόλεμον, ἀντὶ τοῦ, ὡς
θὰ ἔπρεπε, φιλειρηνικοῦ. Αὐτὸ ὅμως
δὲν ἀναιρεῖ τὴν ἀλήθειαν τῆς ἐξαγγε-
λίας τῶν Ἀγγέλων, ὅτι διὰ τῆς Γεν-
νήσεως τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς ἀποδοχῆς
τῶν διδαγμάτων Αὐτοῦ, θὰ ἐπικρατήσῃ
ὄντως ἐπὶ γῆς ἡ εἰρήνη. Ὁ Χριστὸς
ἦλθε κομίζων τὴν εἰρήνην καὶ ἐὰν
αὐτὴ δὲν κυριαρχῇ εἰς τὸν κόσμον,
εὐθύνονται οἱ μὴ ἀποδεχόμενοι καὶ
μὴ βιοῦντες αὐτὴν ἄνθρωποι, καὶ ὄχι
ὁ προσφέρων αὐτὴν Θεός.

Δεδομένης τῆς τοιαύτης στάσεως
τοῦ συγχρόνου ἀνθρώπου ἔναντι τοῦ
Θεοῦ καὶ τῆς προσφερομένης ὑπ’
Αὐτοῦ εἰρήνης, δὲν εἶναι παράδοξον
τὸ γεγονὸς ὅτι σπανίζει μεταξὺ τῶν
ἀνθρώπων ἡ εὐδοκία. Ἡ καλὴ διάθεσις
τοῦ Θεοῦ πρὸς τοὺς ἀνθρώπους εἶναι
δεδομένη, καὶ τὰ εὐμενῆ ἐπακόλουθα
αὐτῆς ἐνεργὰ μὲν δι’ ὅλους κατ’ ἀρχὴν
τοὺς ἀνθρώπους, ἰδιαιτέρως δὲ αἰσθητὰ
διὰ τοὺς ἐμπράκτως ἀποδεχομένους
τὰς ἀνωτέρω ἀγγελικὰς ἐξαγγελίας.
Ἀντιθέτως, διὰ τοὺς ἀρνουμένους
αὐτὰς καὶ ἐπιδιδομένους εἰς τὴν ἀλλη-
λοεκμετάλλευσιν καὶ τὸν ἀλληλο-
σπαραγμόν, αἱ συνέπειαι βιοῦνται ὡς
κρίσις ἀγωνίας καὶ ἄγχους, ὡς κρίσις
οἰκονομικὴ καὶ ὡς κρίσις σκοποῦ τῆς
ὑπάρξεώς μας καὶ ἀβεβαιότης ὑπαρ-
ξιακή.

Ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγα-
πητά

Πάντα λοιπὸν τὰ ὑπὸ τῶν Ἀγγέ-
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ΕΛΕΩι ΘΕΟΥ

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ – ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ

ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΧΑΡΙΝ, ΕΙΡΗΝΗΝ ΚΑΙ ΕΛΕΟΣ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝ ΒΗΘΛΕΕΜ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΟΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

Χριστὸς καὶ πάλιν γεννᾶται καὶ οἱ Ἄγγελοι καὶ πάλιν ψάλλουν:
«Δόξα ἐν Ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία» (Λουκ. β΄, 14-15).

W

W



Ἡ
ἐνανθρώπιση τοῦ
Υἱοῦ καί Λόγου
τοῦ Θεοῦ εἶναι καί

θά παραμείνει στήν παγ-
κόσμια ἱστορία γεγονός ἀνε-
πανάληπτο, μοναδικό, ἀνερ-
μήνευτο, γεγονός ἀξεπέρα-
στο! Εἴκοσι καί πλέον
αἰῶνες ἔχουν περάσει μέχρι
σήμερα καί στό διάβα αὐτῶν
χιλιάδες ἱστορικοί, φιλόσο-
φοι καί ἐρευνητές ἔχουν
ἀσχοληθεῖ μέ τό πρόσωπο
τοῦ Ἰησοῦ. Ἄλλοι μέ καλή
διάθεση, μά οἱ περισσότεροι
μέ διάθεση ἀπορριπτική.
Καί στήν ἁλυσίδα αὐτή συ-
νεχῶς προστίθενται κρίκοι.
Στούς καιρούς μας δέ ἡ
ἄρνηση καί ἡ ἀπόρριψη
αὐτή κυριαρχεῖ μέ συντρι-
πτική πλειοψηφία! Τί ση-
μαίνει ὅμως αὐτό; Καί πῶς
ἑρμηνεύεται;

Ἡ ἀπάντηση δίνεται ἀπό
τόν θεοδόχο προφήτη Συ-
μεών, ὁ ὁποῖος, κατά τήν
Ὑπαπαντή τοῦ Κυρίου,
εἶπε: «ἰδού οὗτος κεῖται εἰς
πτῶσιν καί ἀνάστασιν
πολλῶν καί εἰς σημεῖον
ἀντιλεγόμενον». Ὁ Χριστός
εἶναι ὁ Μέγας Παρών, ὁ
διαχρονικός, ὁ ἀδιαμφισβή-
τητος, διότι ἄν δέν ἦταν,
θά εἶχε ξεπεραστεῖ· καί μέ
κάθε τι ξεπερασμένο καί

ἀναχρονιστικό κανείς δέν
ἀσχολεῖται.

Ἦλθε, λοιπόν, ὁ Χριστός
ἐν χρόνῳ καί τόπῳ ἱστο-
ρικῶς, ὅπως οἱ προφῆτες
προφήτευσαν καί ὅπως ἐξα-
κριβώνεται μέσα ἀπό τά
ἱερά εὐαγγέλια. Ἦλθε καί
φανερώθηκε στούς ἀνθρώ-
πους καί συνέστησε ἑαυτόν
καί τόν Πατέρα Του μέ τό
λόγο καί τά ἔργα Του: «εἰ
ἐγνώκειτέ με, καί τόν Πα-
τέρα μου ἐγνώκειτε ἄν» (Ἰω.
14,7) καί «ὁ ἐμέ ἀθετῶν,
ἀθετεῖ τόν ἀποστείλαντά
με» (Λκ. 10,16).

Ἦλθε καί συμπόνεσε
τούς κατατρεγμένους, τούς
καταπιεσμένους ἀπό τήν
ἐξουσία, συμμερίστηκε τίς
χῆρες, τά ὀρφανά καί τούς
περιφρονημένους!

Ἦλθε καί κήρυξε δικαιο-
σύνη, ἰσότητα λαῶν καί φύ-
λων. Ἀνέβασε τήν γυναικεία
ὕπαρξη καί παρουσία στή
θέση πού τῆς ἀνήκει˙ θέση
ἰσοτιμίας καί σεβασμοῦ.

Ἦλθε καί κήρυξε τα-
πείνωση, ὑπακοή, φιλαλ-
ληλία καί φιλαδελφία, συγ-
χωρητικότητα καί θυσιαστι-
κή ἀγάπη. Καί ὅλα αὐτά
ὄχι μέ λόγια! 
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λων ἐξαγγελθέντα κατὰ τὴν Γέννησιν τοῦ
Κυρίου ἀγαθὰ ὑπάρχουν καὶ σήμερον καὶ
βιοῦνται ἐν πληρότητι ὑπὸ τῶν πιστευόντων
εἰς τὸν Ἰησοῦν Χριστόν ὡς Θεάνθρωπον
καὶ Σωτῆρα τοῦ κόσμου. Ἄς ἀρχίσωμεν
ἀπὸ ἐφέτος νὰ βιώνωμεν τὰ Χριστούγεννα
ὡς ἀρέσει εἰς τὸν ἀγαθοδότην Θεόν, διὰ
νὰ βιώσωμεν τὴν ἐπὶ γῆς καὶ ἐντὸς τῶν
καρδιῶν μας ἀνυπέρβλητον Εἰρήνην καὶ
τὴν πλήρη ἀγάπης εὐδοκίαν τοῦ Θεοῦ
πρὸς ἡμᾶς. Ἄς καταστήσωμεν ἑαυτοὺς
πρόσωπα κοινωνοῦντα ἀγαπητικῶς μετὰ
τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ συνανθρώπου, μετατρε-
πόμενοι ἀπὸ ἄτομα εἰς πρόσωπα. Ἄς
ἀποβάλωμεν τὰ προσωπεῖα τοῦ διεσπα-
σμένου καὶ ἀποκεκομμένου ἀπὸ τὸν Θεὸν
καὶ τὴν εἰκόνα Αὐτοῦ, τὸν συνάνθρωπον,
τὸν πλησίον, ἐγωϊστικοῦ ἀτόμου, καὶ ἂς
ἐκπληρώσωμεν τὸν προορισμόν μας, ὁ
ὁποῖος εἶναι ἡ ὁμοίωσις πρὸς τὸν Θεὸν
διὰ τῆς ἐμπράκτου πρὸς Αὐτὸν πίστεώς
μας. Ἄς γίνωμεν καὶ ἡμεῖς ἀναμεταδόται
τῶν ἀγγελικῶν ἐξαγγελιῶν πρὸς τὴν
ἀνθρωπότητα, ἡ ὁποία δεινῶς πάσχει καὶ
δὲν δύναται νὰ εὕρῃ, διὰ τῶν μέσων τὰ
ὁποῖα συνήθως χρησιμοποιεῖ, τὴν Εἰρήνην
καὶ τὴν Εὐδοκίαν. Ἡ μόνη ὁδὸς ἀπαλλαγῆς
ἐκ τῶν πολεμικῶν καὶ τῶν οἰκονομικῶν
καὶ τῶν πάσης φύσεως κρίσεων εἶναι ὁ
Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ὁ Ὁποῖος
μᾶς διεβεβαίωσεν ὅτι Αὐτὸς εἶναι ἡ Ὁδὸς
καὶ ἡ Ἀλήθεια καὶ ἡ Ζωή. Δοξάζομεν,
λοιπὸν, ὁλοκαρδίως τὸν ἐν Ὑψίστοις καὶ
μεταξὺ ἡμῶν ἀναστρεφόμενον Συγκατα-
βάντα Ἰησοῦν Χριστὸν καὶ συνδιακηρύσ-
σομεν μετὰ τῶν Ἀγγέλων ὅτι εἶναι ἐφικτὴ
καὶ ὑπάρχει ὄντως ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ἐντὸς
τῶν καρδιῶν μας ἡ Εἰρήνη, διότι κατηλ-
λάγημεν τῷ Θεῷ, ὡς Αὐτὸς ηὐδόκησε
σαρκωθεὶς διὰ τῆς Γεννήσεως Αὐτοῦ ἐν
Φάτνῃ.

Ἂς ζήσωμεν, λοιπόν, ἀδελφοὶ καὶ τέκνα
ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, τὴν χαρὰν τῆς Γεννή-
σεως τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ τὴν πρόγευσιν
τῶν ὅσων ἀγαθῶν διὰ τὸν ἄνθρωπον δια-
κηρύσσει ἡ τριπλῆ ἀγγελικὴ ἐξαγγελία.

Γένοιτο.

Φανάριον, Χριστούγεννα ,βια’
† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως

Διάπυρος πρὸς Θεὸν εὐχέτης
πάντων ὑμῶν

ΠΑΥΛΟΣ

ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ

Πρός τόν εὐσεβῆ κλῆρο, τούς ἐντιμοτάτους ἄρχοντες

καί τόν εὐλαβῆ λαό τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Ἡ συνέχεια στὴ σελ. 11
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Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Ὡς ὄνειρο καί σκιά πέρασε
τό σωτήριο ἔτος 2011, γεμάτο
πικρίες καί ἀνασφάλειες! Οἱ
πτωχοί ἔγιναν πτωχότεροι καί
οἱ πλούσιοι πλουσιότεροι! Οἱ
νέοι μας, τά δικά μας παιδιά,
διερωτῶνται γιατί ξοδεύουν τόν
χρόνο τους σέ σπουδές δίχως
ἀντίκρυσμα μέ ὅλες τίς οἰκονο-
μικές ἐπιβαρύνσεις, πού αὐτές
συνεπάγονται γιά τούς γονεῖς
τους, ἀφοῦ ἡ ἀγορά ἐργασίας
ἔχει σχεδόν καταρρεύσει. Ἀλλά
καί ἐμεῖς οἱ παλαιότεροι, οἱ
ἔχοντες ἡλικία προχωρημένη,
διερωτώμαστε μέ ἀπορία: Πῶς
εἶναι δυνατόν τό ρολόι τοῦ χρό-
νου νά γύρισε πίσω καί νά βρι-
σκόμαστε στή δεκαετία τοῦ
1950, τότε πού ἐστερούμεθα,
ἐάν ὄχι ὅλοι, ἴσως οἱ περισσό-
τεροι, καί τόν ἐπιούσιο ἄρτο;

Καί τότε μέν λίγος χρόνος
εἶχε παρέλθει ἀπό τόν Β΄ Παγ-
κόσμιο Πόλεμο, ὁ ὁποῖος ἄφησε
πίσω του ἐρείπια καί φτώχεια,
χῆρες καί ὀρφανά. Ἀλλά καί
σήμερα, πού ἔχουν παρέλθει

τόσα χρόνια, ἡ κατάσταση
δέν εἶναι καλύτερη. Οἱ κρα-
τοῦντες ὑποσχέθηκαν ἐπί-
γειους παραδείσους καί ἀνέ-
σεις, αὐτοπεριεβλήθηκαν
παντοδυναμία, παρουσία-

σαν ἑαυτούς ὡς

μεσσίες καί σωτῆρες! Αὐτοχρί-
σθηκαν θεοί! Πέθανε γι’ αὐτούς
ὁ Θεός καί συνεπῶς δέν ἀπο-
δέχονται οὔτε τήν ὕπαρξή Του
οὔτε τήν πέραν τοῦ τάφου ζωή.
Δέν χρειάζεται ἡ Ἐκκλησία, λένε!
Τά πάντα εἶναι μῦθος, εἶναι με-
σαίωνας, εἶναι ὀπισθοδρόμηση!
Ἄρα: «φάγωμεν, πίωμεν, αὔριον
γάρ ἀποθνήσκομεν»˙ πρέπει νά
προλάβουμε τή διασκέδαση, τό
κυνήγι τῆς εὐτυχίας, τῆς ἀπο-
λαύσεως καί τῆς ἡδονῆς!

Καί ἄρχισε ἔτσι ἡ σπατάλη,
ἡ κατάχρηση, ἡ παντελής ἀπου-
σία τοῦ μέτρου! Ἐγκαταλείφθη-
καν τά χωριά καί ἐρήμωσε, ἐν
πολλοῖς, ἡ μητέρα καί τροφο-
δόχος γῆ! Ὅλοι ἔσπευσαν στά
ἀστικά κέντρα. Ἡ Ἑλλάδα μας,
ἡ χώρα τῶν ἡρώων, τοῦ πνεύ-
ματος, τῆς δημιουργίας, τῆς σο-
φίας, τῆς συνέσεως, τῆς προ-
κοπῆς, τῆς ἀρετῆς καί τῆς ἁγιό-
τητας γέμισε ἀπό κέντρα προ-
αγωγῆς των παθῶν καί τῆς
ἡδονῆς.

Ὅμως, λίγο χρόνο ἔχουν πα-
ρουσία οἱ «παχιές ἀγελάδες»
κατά τήν Παλαιά Διαθήκη: δέν
ἔχουν προκοπή ὅσοι θεοποιοῦν
τήν ὕλη. Οἱ αὐτόκλητοι σωτῆρες
καί μεσσίες ἀποπέμπονται ἐξευ-
τελισμένοι καί ταπεινωμένοι.
Μένουν στήν ἱστορία ὡς παρά-
δειγμα πρός ἀποφυγή. Ἀλλά
ἐκεῖνα, τά ὁποῖα ὕβρισαν, βλα-

σφήμησαν, περιγέλασαν καί πε-
ριφρόνησαν, πολέμησαν καί κα-
ταδίωξαν ἔμειναν σέ πεῖσμα,
ἔμειναν ὡς «βακτηρία καί ὑπο-
στηριγμός», ὡς φῶς στό σκοτάδι.
Καί ποιός τά ἐκφράζει ὅλα
αὐτά; Ποιός ἄλλος, ἀγαπητοί
μου; Ὁ ἀδιαμφησβήτητος, ὁ ἀξε-
πέραστος, ὁ διαχρονικός καί
ἐπέκεινα τοῦ χρόνου, ὁ ἐν Τριάδι
προσκυνούμενος Θεός˙ Ἐκεῖνος,
ὁ ὁποῖος μᾶς ἔδωσε τό φῶς, ὁ
δημιουργός τῶν αἰώνων˙
Ἐκεῖνος, ὁ ὁποῖος ζωογονεῖ καί
ἀνακαινίζει τά πάντα μέ τό
πρόσταγμά Του˙ Ἐκεῖνος, ὁ
ὁποῖος δίνει ἑλπίδα καί προκο-
πή σέ ὅσους τόν ἐμπιστεύονται
καί λύση στά προβλήματά τους.
Εἶναι γεμάτη ἡ ἱστορία ἀπό πα-
ραδείγματα «προκοπῆς βίου καί
πίστεως καί συνέσεως πνευμα-
τικῆς ...» ὅσων τόν ἐμπιστεύτη-
καν.

Ξημέρωσε ἡ σημερινή ἡμέρα,
ἡ πρώτη (1η) Ἰανουαρίου, τοῦ
σωτηρίου ἔτους 2012, μέ πολλές
καί ποικίλες εὐχές. Ἔγιναν κι
αὐτές συνήθεια χωρίς βάθος καί
περιεχόμενο, χωρίς οὐσία καί
εἰλικρίνεια, χωρίς καρδιά καί
συναίσθημα, χωρίς προβληματι-
σμό˙ χωρίς αὐτοέλεγχο ἐάν πι-
κράναμε τόν Θεό μας καί τόν
πλησίον μας, ἐάν συμπαραστα-
θήκαμε στόν πονεμένο καί στόν
ἀνήμπορο, ἐάν προσφέραμε στόν

ΠΑΥΛΟΣ

ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙ Τῼ ΝΕῼ ΕΤΕΙ 2012

Πρὸς

Τὸν εὐσεβῆ κλῆρο,    Τοὺς ἐντιμοτάτους ἄρχοντες,    Τοὺς γενναιοτάτους στρατιωτικοὺς ὅλων
τῶν Σωμάτων,    Τοὺς ἐλλογιμωτάτους ἐκπαιδευτικούς μας,    Τὸν φιλόθεο καὶ φιλόχριστο λαὸ
τῆς ἁγιωτάτης Μητροπόλεώς μας.

«Ὁ τοῦ φωτός χορηγός, καί τῶν αἰώνων ποιητής Κύριος,
ἐν τῷ φωτί τῶν σῶν προσταγμάτων, ὁδήγησον ἡμᾶς˙....».

(Εἱρμός ε΄ ὠδῆς τῆς ἑορτῆς) 



πεινασμένο καί ἐάν
συμμεριστήκαμε τήν χήρα
καί τό ὀρφανό. Καί ἐάν ὄχι;

Ὁ νέος χρόνος ἄς εἶναι ἁγιώ-
τερος, φιλανθρωπικώτερος καί
οἱ καρδιές μας ἄς εἶναι γεμάτες
μέ ἀρετή καί θυσιαστική ἀγάπη,
ἔχοντας ὡς πρότυπα τόν Κύριό
μας, ὁ ὁποῖος θυσιάστηκε γιά
μᾶς, τήν Παναγία καί τούς Ἁγίους
μας!

Τότε μόνο οἱ εὐχές θά ἔχουν
οὐσία καί μέ αὐτές τίς συμπερι-
φορές θά ἀναστραφεῖ ἡ κρίση,
θά συνετιστοῦν οἱ κρατοῦντες,
θά γίνουν ἄνθρωποι οἱ ἔχοντες
καί κατέχοντες, οἱ ἄφρονες καί
οἱ κυνηγοί τοῦ ἀθέμιτου πλουτι-
σμοῦ.

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, ἡ
Ἐκκλησία, χωρίς φόβο καί πάθος,
χωρίς κανένα συμφέρον, χωρίς
διάθεση ἐξουσιαστική, καλεῖ καί
θά καλεῖ πάντοτε ὅλους νά συν-
ταχθοῦν πίσω ἀπό τόν Χριστό,
νά συναχθοῦν σέ συναγωγή μία
καί νά βάλουν τήν καρδιά τους
καί τά χαρίσματά τους στά χέρια
τῆς ἐσταυρωμένης ἀγάπης τοῦ
Κυρίου μας Ἰησοῦ πέρα ἀπό τόν
ὁποῖο δέν ὑπάρχει οὔτε ζωή, οὔτε
εἰρήνη, οὔτε μέτρο, οὔτε φῶς,
οὔτε σωτηρία!

Ἐάν θέλουμε, λοιπόν, οἱ εὐχές
μας νά ἔχουν ἀντίκρυσμα, ἐάν
θέλουμε νά ἀνατραπεῖ ἡ κρίση
καί νά ἔλθουν καλύτερες ἡμέρες,
ἄς μπολιάσουμε τούς ἑαυτούς
μας μέ τή μετάνοια καί τήν ἐξο-
μολόγηση στό Ἅγιο Ποτήριο, στό
Πανάγιο Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ
Κυρίου μας, «ᾧ ἡ δόξα καί τό
κράτος εἰς τούς αἰώνας. Ἀμήν».

Ὡς Ἐπίσκοπος καί πνευματι-
κός Σας πατέρας εὔχομαι εὐλο-
γημένο, εἰρηνικό καί ἀναμάρτητο
τό νέο ἔτος.

Μὲ ἀγάπη Χριστοῦ

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΣΕΡΒΙΩΝ & ΚΟΖΑΝΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
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Γιατί θυσιάστηκε; Γιατί τα-
πεινώθηκε; Γιατί καταδέχ-
θηκε τήν ἐσχάτη τῶν
ποινῶν, τήν σταυρική θυσία;
Ἀκριβῶς γιά ν’ ἀφήσει τύπο
καί ὑπογραμμό καί παρά-
δειγμα πρός μίμηση τόν
Ἑαυτό Του!

Καί ἔρχεται τό ἐρώτημα:
πῶς τόν εἶδαν οἱ ἄνθρωποι
στήν ἐποχή του καί δια-
χρονικῶς; Πολλοί μέ σκε-
πτικισμό, ἄλλοι μέ μῖσος,
ἕνα μέρος τόν ἀπέρριψε,
τόν ὕβρισε, τόν συκοφάν-
τησε, τόν ταπείνωσε! Ἐλά-
χιστοι τόν ἀποδέχθηκαν καί
τόν ἀκολούθησαν: οἱ μα-
θητές του, οἱ μυροφόρες
γυναῖκες καί ὁ ὄχλος, βέ-
βαια, εἴτε ἀπό περιέργεια
εἴτε γιά τήν ἱκανοποίηση
βιοτικῶν του ἀναγκῶν! Καί
ἡ ἐξουσία, Ἰουδαϊκή καί
Ρωμαϊκή, πῶς τόν ἀντιμε-
τώπισε; Ἡ μέν ὡς «πλᾶνον»,
«βλάσφημον» καί διαστρο-
φέα «τοῦ Νόμου Μωυσέως
καί τῶν προφητῶν», ἡ δέ
ὡς ἀντιστρατευόμενο τό
Νόμο τοῦ Καίσαρα.

Καί στήν ἐποχή μας τήν
ταραγμένη καί ὑλοκρατού-
μενη, κατά τήν ὁποία ἔχου-
με θεοποιήσει τήν κτίση
καί ἀπορρίψαμε τόν κτί-
σαντα, πῶς τόν ἀντιμετω-
πίζουμε; Ἡ ἀπάντηση ἔρχε-
ται ἀπό τήν κοινωνική καί
οἰκονομική κρίση, ἡ ὁποία
ταλανίζει καί συγκλονίζει
ὅλη τή γῆ καί τρομάζει
ὅλες τίς ἀνθρώπινες κοι-
νωνίες συμπεριλαμβανομέ-
νης καί τῆς Ἑλληνικῆς.

Γιατί φθάσαμε σ’ αὐτή
τήν κρίση; Ἡ ἀπάντηση
εἶναι ἁπλή, ξεκάθαρη καί
κρυστάλλινη· ἀκούγεται ὄχι
μόνο ἀπό τούς ἱερούς ἄμβω-

νες τῶν Ναῶν μας, ἀλλά
βγαίνει καί ἀπό χείλη ἐπι-
στημόνων, καλλιτεχνῶν καί
ἁπλῶν πολιτῶν, οἱ ὁποῖοι
διακρίνονται γιά τήν ἀρετή,
τήν τιμιότητα καί προπαν-
τός γιά τήν ἀξιοπρέπεια
καί τήν ἀνθρωπιά τους: «Ἡ
κρίση δέν εἶναι οἰκονομική,
ἀλλά εἶναι κρίση ἀρχῶν καί
ἀξιῶν»! Καί ἡ Ἐκκλησία
προσθέτει: «τήν κρίση τή
βιώνουμε λόγῳ ἔλλειψης
ἠθικῆς καί πνευματικότη-
τας».

Χωρίς Χριστό, ἀδελφοί
μου, τά πάντα ἐπιτρέπον-
ται: καί ἀτιμίες καί ἀδικίες
καί ἀθέμιτος πλουτισμός,
μέ ἀποτέλεσμα ὁ ἄνθρωπος
νά μεταβάλλεται σέ λύκο
γιά τόν συνάνθρωπό του.

Μέ μνημόνια καί νόμους
καταπιεστικούς καί κατα-
δυναστευτικούς, μέ νόμους
πού ἀφαιροῦν ὄχι μιά φέτα
ψωμί, ἀλλά παίρνουν ὁλό-
κληρο τό καρβέλι, οἱ πε-
ρισσότεροι ἄνθρωποι ὁδη-
γοῦνται στή φτώχεια καί
τήν ἐξαθλίωση. Τό πρόβλη-
μα λύνεται μόνο μ’ ἕναν
τρόπο: μέ τήν ἐπιστροφή
στόν γεννηθέντα Κύριο, τόν
Ἄρχοντα τῆς εἰρήνης, τῆς
δικαιοσύνης καί τῆς θυσια-
στικῆς ἀγάπης!

Ἀδελφοί καί τέκνα ἐν
Κυρίῳ ἀγαπητά, μείνετε
ἀταλάντευτοι στήν πίστη
καί μή φοβᾶστε! Ἡ Ἑλλάδα
μας ἔχει περάσει στό διάβα
τῶν αἰώνων πολλές καί δυ-
σκολότερες καταστάσεις κι
ὅμως τίς ξεπέρασε! Ὁ Θεός
μᾶς σκεπάζει ὅλους, ἡ Πα-
ναγία μας πρεσβεύει καί οἱ
Ἅγιοί μας μεσιτεύουν πρός
τό Θεό.

Καλά καί εὐλογημένα Χριστούγεννα.
Χρόνια πολλά κι ἁγιασμένα.

Ὁ Ἐπίσκοπος καί Μητροπολίτης σας
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Τ
ὸ 1922 ἦρθε ἀπὸ τὴν Μι-
κρασία μὲ τοὺς πρόσφυ-
γες ἕνα ὀρφανὸ Ἑλ λη -

νόπουλο, ὀνόματι Συμεών.
Ἐγκαταστάθηκε στὸν Πειραιὰ
σὲ μιὰ παραγκούλα καὶ ἐκεῖ
μεγάλωσε μόνο του. Εἶχε ἕνα
καροτσάκι καὶ ἔκανε τὸν ἀχθο-
φόρο, μεταφέροντας πράγματα
στὸ λιμάνι τοῦ Πειραιᾶ.  Γράμ-
ματα δὲν ἤξερε οὔτε πολλὰ
πράγματα ἀπὸ τὴν πίστη μας.
Εἶχε τὴν μακαρία ἁπλότητα
καὶ πίστη ἁπλὴ καὶ ἀπερίερ-
γη.

Ὅταν ἦρθε σὲ ἡλικία γάμου
νυμφεύθηκε, ἔκανε δύο παιδιὰ
καὶ μετακόμισε μὲ τὴν οἰκογέ-
νειά του στὴ Νίκαια. Κάθε
πρωὶ πήγαινε στὸ λιμάνι τοῦ
Πειραιᾶ γιὰ νὰ βγάλει τὸ ψω-
μάκι του. Περνοῦσε ὅμως κάθε
μέρα τὸ πρωὶ ἀπὸ τὸ ναὸ τοῦ
ἁγίου Σπυρίδωνος, ἔμπαινε
μέσα, στεκόταν μπροστὰ στὸ
τέμπλο, ἔβγαζε τὸ καπελάκι
του καὶ ἔλεγε: 

«Καλημέρα Χριστέ μου, ὁ
Συμεὼν εἶμαι. Βοήθησέ με νὰ
βγάλω τὸ ψωμάκι μου». Τὸ
βράδυ ποὺ τελείωνε τὴ δουλειὰ
του ξαναπερνοῦσε ἀπὸ τὴν
Ἐκκλησία, πήγαινε πάλι
μπροστὰ στὸ τέμπλο καὶ ἔλεγε: 

«Καλησπέρα Χριστέ μου, ὁ
Συμεὼν εἶμαι. Σ’ εὐχαριστῶ
ποὺ μὲ βοήθησες καὶ σήμερα».
Καὶ ἔτσι περνοῦσαν τὰ χρόνια
τοῦ εὐλογημένου Συμεών. 

Περίπου τὸ ἔτος 1950 ὅλα
τὰ μέλη τῆς οἰκογένειάς του
ἀρρώστησαν ἀπὸ φυματίωση
καὶ ἐκοιμήθησαν ἐν Κυρίῳ.

Ἔμεινε ὁλομόναχος ὁ Συμεὼν
καὶ συνέχισε ἀγόγγυστα τὴ
δουλειὰ του ἀλλὰ καὶ δὲν πα-
ρέλειπε νὰ περνᾶ ἀπὸ τὸν ἅγιο
Σπυρίδωνα νὰ καλημερίζει καὶ
νὰ καλησπερίζει τὸν Χριστό,

ζητώντας τὴν βοήθειά Του καὶ
εὐχαριστώντας Τον. Ὅταν γέ-
ρασε ὁ Συμεών, ἀρρώστησε.
Μπῆκε στὸ Νοσοκομεῖο καὶ
νοσηλεύτηκε περίπου γιὰ ἕνα
μήνα. 

Μιὰ προϊσταμένη ἀπὸ τὴν
Πάτρα τὸν ρώτησε κάποτε: 

― Παπποῦ, τόσες μέρες ἐδῶ
μέσα δὲν ἦρθε κανεὶς νὰ σὲ
δεῖ. Δὲν ἔχεις κανένα δικό σου
στὸν κόσμο;

― Ἔρχεται, παιδί μου, κάθε
πρωὶ καὶ ἀπόγευμα ὁ Χριστὸς
καὶ μὲ παρηγορεῖ. 

― Καὶ τί σοῦ λέει, παππού; 
«Καλημέρα Συμεών, ὁ

Χριστὸς εἶμαι, κάνε ὑπομονή».
«Καλησπέρα Συμεών, ὁ
Χριστὸς εἶμαι, κάνε ὑπομονή». 

Ἡ προϊσταμένη παραξενεύ-
τηκε καὶ κάλεσε τὸν Πνευμα-
τικό της, π. Χριστόδουλο
Φάσο, νὰ ἔρθει νὰ δεῖ τὸν Συ-
μεὼν μήπως πλανήθηκε. Ὁ π.
Χριστόδουλος τὸν ἐπισκέφθη-
κε, τοῦ ἔπιασε κουβέντα, τοῦ
ἔκανε τὴν ἐρώτηση τῆς προ-
ϊσταμένης καὶ ὁ Συμεὼν τοῦ
ἔδωσε τὴν ἴδια ἀπάντηση. Τὶς
ἴδιες ὧρες πρωὶ καὶ βράδυ,
ποὺ ὁ Συμεὼν πήγαινε στὸ ναὸ
καὶ χαιρετοῦσε τὸν Χριστό,
τώρα καὶ ὁ Χριστὸς χαιρετοῦσε
τὸν Συμεών. Τὸν ρώτησε ὁ
Πνευματικός: 

― Μήπως εἶναι φαντασία
σου; 

― Ὄχι, πάτερ, δὲν εἶμαι
φαντασμένος, ὁ Χριστὸς εἶναι. 

― Ἦρθε καὶ σήμερα; 
― Ἦρθε. 
― Καὶ τί σοῦ εἶπε; 
― Καλημέρα Συμεών, ὁ

Χριστὸς εἶμαι. Κάνε ὑπομονή,
σὲ τρεῖς μέρες θὰ σὲ πάρω
κοντά μου πρωΐ - πρωΐ. 

Ὁ Πνευματικὸς κάθε μέρα
πήγαινε στὸ Νοσοκομεῖο, μι-
λοῦσε μαζί του καὶ ἔμαθε γιὰ
τὴν ζωή του. Κατάλαβε ὅτι
πρόκειται περὶ εὐλογημένου
ἀνθρώπου. Τὴν τρίτη ἡμέρα
πρωΐ - πρωΐ πάλι πῆγε νὰ δεῖ
τὸν Συμεὼν καὶ νὰ διαπιστώσει
ἂν θὰ πραγματοποιηθεῖ ἡ πρόρ-
ρηση ὅτι θὰ πεθάνει. Πράγματι
ἐκεῖ ποὺ κουβέντιαζαν, ὁ Συ-
μεὼν φώναξε ξαφνικά: «Ἦρθε
ὁ Χριστός», καὶ ἐκοιμήθη τὸν
ὕπνο τοῦ δικαίου. Αἰωνία του
ἡ μνήμη.

(Ἀσκητὲς μέσα στὸν κόσμο, Ἱ. Ἡσυχαστήριον Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος, Χαλκιδικῆς, 2008) .

Συμεὼν ὁ ἁπλοῦς
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Δωρεὲς πρὸς τὸ Τιάλειον Ἐκκλησιαστικὸν Γηροκο-
μεῖον Κοζάνης  «Ἅγιος Παντελεήμων», εἴτε χρηματι-
κές, εἴτε σὲ εἴδη καὶ γεύματα, προσέφεραν εὐγενῶς:

◆ Τ.Ε.Ι. Δυτικῆς Μακεδονίας. ◆ Δῆμος Κοζάνης. ◆

Ἑλληνικὸς Ἐρυθρὸς Σταυρός.◆ Α´ Σῶμα Στρατοῦ προ-
σφορὰ γεύματος καὶ ψυχαγωγία τῶν γερόντων στὶς
27/12/11. ◆Ἀθανάσιος Κοσματόπουλος προσφορὰ τρο-
φίμων. ◆ Λεωνίδας Κεντεποζίδης καὶ Υἱοὶ (Πάρης,
Σταῦρος, Ζήνων) 500 € γιὰ γεῦμα γερόντων τὴν Πρω-
τοχρονιά. ◆ Γεώργιος Δεβετζὴς κτηνοτρόφος ἀπὸ Βα-
τερό, προσφορὰ μεγάλης ποσότητας κρέατος καὶ
γάλακτος. ◆ Κύριοι Γεώργιος, Δημήτριος καὶ Ἄγγελος
Παπαδόπουλος κτηνοτρόφοι ἀπὸ Βατερὸ προσφορὰ με-
γάλης ποσότητας κρέατος. ◆ Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίων
Κων/νου καὶ Ἑλένης Κοζάνης 500 €. ◆ Ἱερὸς Ναὸς
Ἁγίας Κυριακῆς Σερβίων 500 €. ◆ Φιλόπτωχο Ταμεῖο
Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου Βελβενδοῦ 500 €. ◆
Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίων Ἀναργύρων Κοζάνης 500 €. ◆ Ἱερὸς
Ναὸς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Βατεροῦ 400 €. ◆
Ἱερὸς Ναὸς Κοιμήσεως Θεοτόκου Νέας Χαραυγῆς 400
€. ◆ Ἱερὸς Ναὸς Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Βαθυλάκκου
400 €. ◆ Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Κων/νου καὶ Ἑλένης Μαυ-
ροδενδρίου 400 €. ◆ Σουλτάνα Μπαντῆ 365 € γιὰ γεῦμα
γερόντων εἰς μνήμην τῆς κόρης της Αἰκατερίνης
Μπαντῆ. ◆ Κων/να Βόμβα 300 € εἰς μνήμην τῆς μητέρας
της Μαρίας Λαζαροπούλου. ◆ Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Χαρα-
λάμπους Δ.Δ.Ἁγίου Χαραλάμπους 300 €. ◆ Κων/νος Κε-
χαϊδης 300 €. ◆ Οἰκογένεια Ἰωάννου Δρίζη τοῦ
Θεοδώρου 300 €. ◆ Ἱερὸς Ναὸς Παναγίας Βλαχερνῶν
Τετραλόφου 200 €. ◆ Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίων Κων/νου καὶ
Ἑλένης Καπνοχωρίου 200 €. ◆ Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Διο-
νυσίου Βελβενδοὺ 200 €. ◆ Ἱερὸς Ναὸς Πέτρου καὶ
Παύλου Ἱμέρων 200 €. ◆ Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Γεωργίου
Σιδερῶν 200 €. ◆ Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Δημητρίου Μεταξὰ
200 €. ◆ Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Γεωργίου Αὐλὼν 200 €. ◆
Προσφορὰ 200 € γιὰ γεῦμα γερόντων στὶς 7 Ἰανουαρίου
2012 εἰς μνήμην Ἰωάννου καὶ Ἑλένης Σαπανίδη ἀπὸ τὰ
Παιδιὰ καὶ τὰ Ἐγγόνια τους. ◆ Οἰκογένεια Δημητρίου
Σπινθηρόπουλου 150 € εἰς μνήμην τῶν γονέων μας Γε-
ωργίου, Ὄλγας καὶ Γεωργίου, Βάϊας. ◆ Νικόλαος
Τσουμὴς 200 € εἰς μνήμην πατρὸς του Γεωργίου
Τσουμῆ. ◆ Σταῦρος Ἀναστασόπουλος 200 € γιὰ γεῦμα
γερόντων. ◆ Δωρεὰ 200 € εἰς μνήμην Παναγιώτας Τζου-
βαλέκη. Οἱ Φίλοι του Σαράντη καὶ Λίτσα, Νίκος◆Ἀντώ-
νης-Νίκος-Τάκης προσφορὰ ἀντὶ στεφάνων γιὰ τὶς
ἀνάγκες τοῦ Γηροκομείου. ◆ Οὐρανία Κεντεποζίδου
200 € εἰς μνήμην Ἰωάννη Κεντεποζίδη. ◆ Ἱερὸς Ναὸς
Ἁγίου Γεωργίου Μικροβάλτου 200 €. ◆ Ἱερὸς Ναὸς Κοι-
μήσεως Θεοτόκου Λαζαράδων 200 €. ◆ Ἱερὸς Ναὸς
Ἁγίου Νικολάου Λευκόβρυσης 150 €. ◆ Σωτήριος Γιαν-
νόπουλος ἀπὸ Χαλάνδρι Ἀττικῆς 150 €.
◆Ἱερεὺς Γεώργιος Πιστόλας 150 € γιὰ γεῦμα γερόντων

εἰς μνήμην τῆς μητρὸς του Εὐαγγελίας. ◆ Ἱερὸς Ναὸς
Ἁγίου Γεωργίου Μεσιανῆς 100 €. ◆ Ἱερὸς Ναὸς Κοιμή-
σεως Θεοτόκου Ἐλάτης 100 €. ◆ Οἰκογένεια Γιακισικλὴ
100 € ἀπὸ παράσταση Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
κ.Παύλου στὸ μνημόσυνο τῆς Δέσποινας Παπαδοπού-
λου. ◆ Οἰκογένεια Μαρίας καὶ Ζήση Πίτση 100 € γιὰ
γεῦμα τοῦ ἀδερφοῦ της Γεωργίου Παγούνη γιὰ τέλεση
ἐτησίου μνημοσύνου. ◆ Εὐαγγελία Πίτση◆Γκουντελο-
πούλου 50 € εἰς μνήμην τοῦ θείου της Γεωργίου Πα-
γούνη γιὰ τέλεση ἐτησίου μνημοσύνου. ◆ Νικόλαος
Βαντσιώτης 50 € εἰς μνήμην Κων/νου Μπουσμπουκέα.
◆ Γεώργιος Θεοχάρης 100 € γιὰ γεῦμα γερόντων εἰς
μνήμην Σουλτάνας Βίχου. ◆ Θεμιστοκλῆς Θεοχάρης 50
€ εἰς μνήμην Σουλτάνας Βίχου. ◆Οἰκογένεια Βασιλικῆς
Κράλια 100 € εἰς μνήμην συζύγου καὶ πατρὸς Κων/νου
Κράλια. ◆ Ἰωάννης Καραδαλὴς 100 € εἰς μνήμην ἀγα-
πημένων προσώπων. ◆Ἰωάννης Πάλλας 100 € γιὰ τὴν
γιορτὴ τῶν Χριστουγέννων. ◆ Θωμὰς Παπαδόπουλος
100 €. ◆ Μερόπη Μπατζὴ 100 €. ◆ Δημήτριος Κόμπος
50 € εἰς μνήμην Ἄνθου Πεσλῆ. ◆ Κρίτων Βαβίτσας 60
€ εἰς μνήμην γονέων. ◆Ἐπίσκεψη 2ου Γυμνασίου Κοζά-
νης Τμῆμα Β4 50 € καὶ προσφορὰ τροφίμων. ◆Ἀναστα-
σία Γκλιάνα 50 € εἰς μνήμην προσφιλῶν προσώπων. ◆
Ἁγνὴ Πασχαλίδου 50 € γιὰ τὴν συμπλήρωση 3 ἐτῶν ἀπὸ
τὴν κοίμηση ἀγαπημένου συζύγου Ἀθανασίου Πασχα-
λίδη. ◆ Ἑλένη Χατζηγεωργίου 50 € εἰς μνήμην Νικο-
λάου καὶ Εὐαγγελίας Τράγια. ◆ Θεόδωρος Πατιᾶς 50 €.
◆ Βάϊα Ἰασωνίδου 20 €. ◆ Μαρία Πατιὰ 20 €. ◆ Πανα-
γιώτης Καραγιάννης 20 €. ◆ Κων/νος Σταμκόπουλος
προσφορὰ τροφίμων εἰς μνήμην τῆς συζύγου τοῦ Πα-
νάγιως. ◆ Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Ἀθανασίου Κοζάνης προ-
σφορὰ λαδιῶν καὶ ἄρτων. ◆ Προσωπικὸ ΑΒ
Βασιλοπουλος ἐπίσκεψη καὶ προσφορὰ εἰδῶν δια-
τροφῆς στὶς 27/11/11. ◆ Καίτη Γεωργάκα καὶ Κλεοπάτρα
Πλόσκα προσφορὰ τροφίμων. ◆ Γεώργιος Καρακούλας
ἀρτοποιεῖο προσφορὰ ἄρτων. ◆ Ἐπίσκεψη Κυριῶν Ἐνο-
ρίας Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου Νέας Χαραυγῆς
προσφορὰ τροφίμων καὶ εἰδῶν ἀτομικῆς ὑγιεινῆς. ◆Ἐπί-
σκεψη Κυριῶν Ἐνορίας Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου
Λυγερῆς προσφορὰ τροφίμων καὶ εἰδῶν ἀτομικῆς ὑγι-
εινῆς. ◆ Ἐμμανουὴλ Τσιφτσὴς προσφορὰ γαλακτοκο-
μικῶν προϊόντων εἰς μνήμην τῆς συζύγου του
Βασιλικῆς Τσιφτσῆ. – Ἱερεὺς Θωμὰς Μπασδέκης καὶ
Ἐλευθέριος Τσαουσίδης προσφορὰ λαχανικῶν. ◆ Ἀρτο-
ποιεῖο Ρούσσης Ρουσόπουλος «Ἡ Νόστιμη Γωνιὰ» προ-
σφορὰ ἄρτων καὶ  ἀρτοσκευασμάτων. ◆ Φιλοπρόοδος
Σύλλογος Κοζάνης ἐπίσκεψη καὶ προσφορὰ δώρων τὴν
18/12/11. ◆ Ἐνορία Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος Δρεπά-
νου μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν ἐφημέριό του Ναοῦ πατέρα Νι-
κόδημο ἐπίσκεψη καὶ προσφορὰ δώρων, τροφίμων καὶ
εἰδῶν ἀτομικῆς ὑγιεινῆς τὴν 18/12/11. ◆ Κυρίες καὶ παι-
διὰ κατηχητικῶν τῆς Μητροπόλεως ἐπίσκεψη καὶ προ-
σφορὰ τροφίμων τὴν 21/12/11. ◆ Νηπιαγωγεῖο Ἄνω
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Ἡ μόνη διαφορὰ εἶναι ὅτι ἐκεῖ ὁ Σατανᾶς παραδε-
χόταν ὅτι ἐκεῖνοι δὲν ἦταν θεοί καὶ τοὺς ὑποσχόταν
ὅτι θὰ γίνουν, ἐνῶ ἐδῶ θεωρεῖται βέβαιο πὼς οἱ
ἄνθρωποι εἶναι Θεοί καὶ ἀπομένει μόνον νὰ τὸ συνει-
δητοποιήσουν!

Κι αὐτὴ ἡ θέση γιὰ τὸν ἄνθρωπο δὲν εἶναι πρωτότυπη
τοῦ κ. Πασχαλίδη. Εἶναι δανεισμένη ἀπὸ τοὺς ὁμοϊδεάτες
του, ποὺ προηγήθηκαν. Ὁ Murphy ὁμιλεῖ γιὰ τὸ
πνεῦμα τοῦ ἀνθρώπου, ποὺ «εἶναι μέρος τοῦ Παγκοσμίου
Πνεύματος, ἕνα μ’ αὐτό» (π. Ἀντ. Ἀλεβιζοπούλου,
Αὐτογνωσία...σ. 15). Ὁ Θεοφάνης Μπούκας διδάσκει
ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἕνα τμῆμα ἀπὸ τὴ «διάσπαση» ἤ
τὴν «διαφοροποίηση» μιᾶς ἀπρόσωπης Δύναμης, μιᾶς
Πρωταρχικῆς Ἀρχῆς (αὐτόθι σ. 90-91). «Μέσα μας
βρίσκεται ὁ Θεὸς καὶ ἡ ἀπεριόριστη δύναμη» (αὐτόθι
σ. 118). «Μιὰ ποὺ τὸ Σύμπαν εἶναι ἄπειρο καὶ αἰώνιο,
κι ἐπειδὴ ὑπάρχετε μέσα στὸ Σύμπαν, εἴσαστε ἕνα
τμῆμά του, γι αὐτὸ καὶ σεῖς εἴσαστε ἄπειροι καὶ
αἰώνιοι» (αὐτόθι σ. 93).

Ὅλες αὐτὲς οἱ ἀντιλήψεις εἶναι ἀπόλυτα ἀσυμβίβα-
στες μὲ τὴν Ὀρθόδόξη Πίστη, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία
τὸν κόσμο καὶ τὸν ἄνθρωπο τὰ ἐδημιούργησεν ὁ
ἄκτιστος προσωπικὸς Θεός, ὄχι μὲ διάσπαση τοῦ
ἑαυτοῦ του ἤ ἐκκροὴ τῆς οὐσίας του, ἀλλὰ μὲ δημιουργία
«ἐκ τοῦ μὴ ὄντος» (ὄχι ἁπλῶς, ἐκ τοῦ μηδενὸς).
Δηλαδή, ἀπὸ τὴν ἀνυπαρξία. Γι αὐτὸ καὶ δὲν συγχέεται
ποτὲ ὁ ἄνθρωπος καὶ ὁ κόσμος μὲ τὸν Θεό. Εἰδικὰ
μόνον τὸν ἄνθρωπο τὸν ἐδημιούργησεν ὁ Θεὸς «κατ’
εἰκόνα Θεοῦ» (δηλαδὴ μὲ ἀρχέτυπο τὸν ἴδιο τὸν
τριαδικό Θεό), καὶ «καθ’ ὁμοίωσιν» (δηλαδή, μὲ προ-
ορισμὸ τὴν θέωση). Ὅμως οὔτε τὸ «κατ’ εἰκόνα Θεοῦ»
σημαίνει ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἰσότιμος τῆς οὐσίας τοῦ
Θεοῦ, ἀλλ’ ἔχει ὁμοιότητα στὴν ἐξουσία ποὺ τοῦ
δόθηκε. Οὔτε πάλιν τὸ  «καθ’ ὁμοίωσιν» σημαίνει θε-
οποίηση κατ’ οὐσίαν, ἀλλὰ θέωση κατὰ χάριν. Ἀκόμη
καὶ αὐτὸς ὁ θεωμένος κατὰ χάριν παραμένει ὡς κτιστὸς
οὐσιαστικὰ διακεκριμένος ἀπὸ τὸν ἄκτιστο Θεό.

Ἐπὶ πλέον, ἡ ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου δὲν εἶναι «ἡ συμ-
παντικὴ ζωϊκὴ ἐνέργεια ποὺ ἑστιάζεται καὶ δονεῖται
σὲ συγκεκριμένο χῶρο καὶ τόπο (sic)» (Ζήσε την
αλήθειά σου..., σ. 51), ἡ ὁποία μάλιστα προϋπάρχει
καὶ ἐνσαρκώνεται μὲ τὴν γέννηση τοῦ ἀνθρώπου (σ.
24), ὁπως πιστεύουν οἱ ἀπόστολοι τῆς θετικῆς σκέψης,
ἀλλὰ εἶναι δημιούργημα τοῦ Θεοῦ, ποὺ συνδεδεμένη
μὲ τὸ σῶμα ἀποτελεῖ ὁλοκληρωμένο τὸν ἄνθρωπο,
ὅπως μαθαίνουμε ἀπὸ τὸ θεόπνευσο κείμενο τῆς Γενέ-
σεως: «Καὶ ἔπλασεν ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, χοῦν
λαβὼν ἀπὸ τῆς γῆς, καὶ ἐνεφύσησεν εἰς τὸ πρόσωπον
αὐτοῦ πνοὴν ζῶσαν καὶ ἐγένετο ὁ ἄνθρωπος εἰς ψυχὴν
ζῶσαν» (2,7).

(Συνεχίζεται)

Συνέχεια ἀπὸ τὴ σελ. 7Κώμης προσφορὰ τροφίμων. ◆ Ἀφοὶ Βλιαγκόφτη
συνεχὴς προσφορὰ φρούτων καὶ λαχανικῶν. ◆

Στέγη παιδιοῦ ‘Ὁ Ἅγιος Στυλιανὸς’ ἐπίσκεψη καὶ
προσφορὰ τροφίμων τὴν 13/12/11. ◆ ΚΑΠΗ Δήμου
Κοζάνης ἐπίσκεψη καὶ προσφορὰ τροφίμων τὴν
14/12/11. ◆ Τηλέμαχος Καπουσίδης προσφορὰ τρο-
φίμων, ἰατρικῶν εἰδῶν καὶ εἰδῶν ἀτομικῆς ὑγιεινῆς
εἰς μνήμην τῶν παππούδων του Τηλεμάχου καὶ Πα-
ναγιώτη. ◆ Ἱερὸς Ναὸς Κοιμήσεως Θεοτόκου Νέας
Χαραυγῆς προσφορὰ τροφίμων. ◆ Ἀθανάσιος Μα-
νακίτσας καὶ ΣΙΑ Ο.Ε. προσφορὰ γλυκισμάτων. ◆
Κυρίες τοῦ Φιλόπτωχου Ταμείου Ἱεροῦ Ναοῦ Πανα-
γίας Φανερωμένης Κοζάνης ἐπίσκεψη τὴν 7/12/11
προσφορὰ τροφίμων καὶ εἰδῶν ἀτομικῆς ὑγιεινῆς.
◆ Ἐπαγγελματικὲς Σχολὲς (ΕΠΑ.Σ.) Κοζάνης Τμῆμα
ΒΚ Κομμωτικῆς ἐπίσκεψη τὴν 8/12/11 προσφορὰ
τροφίμων καὶ κούρεμα τῶν γερόντων. ◆ Εἰρήνη Θε-
οχάρη προσφορὰ τροφίμων γιὰ γεῦμα γερόντων. ◆
Ἱερεὺς Θωμὰς Μπασδέκης καὶ Ἀντώνης Κούτσιας
προσφορὰ λαχανικῶν καὶ ψαριῶν. ◆Ἱερὸς Ναὸς
Ἁγίου Δημητρίου Λάβας Σερβίων προσφορὰ πατά-
τες. ◆ Ἀνέστης Σταυρίδης ἀπὸ Ἴμερα προσφορὰ
ἐλαιολάδου. ◆ Βασίλειος Φιλημέγκας προσφορὰ
εἰδῶν ἀτομικῆς ὑγιεινῆς. ◆ Οἰκογένεια Γεωργίου
Πεταλωτῆ προσφορὰ γεύματος στὶς 20/11/11 εἰς
μνήμην Μαρίας Πεταλωτή. ◆ Σύλλογος «Μακρυ-
γιάννη» προσφορὰ 50 κιλὰ ρεβύθια καὶ 50 κιλὰ
φακές. ◆ Συνεταιρισμὸς Ἐλαιοπαραγωγῶν Ἱμέρων
Κοζάνης προσφορὰ 20 λίτρα ἐλαιόλαδο. ◆ Ἱερὸς
Ναὸς Ἁγίων Κων/νου καὶ Ἑλένης Κοζάνης προ-
σφορὰ 22 λίτρα ἐλαιόλαδο. ◆ Ἱερὸς Ναὸς Παναγίας
Φανερωμένης Κοζάνης προσφορὰ 17 λίτρα ἐλαι-
όλαδο. ◆ Ἐπίσκεψη καὶ προσφορὰ τροφίμων ἀπὸ
τὴν Σχολὴ Νοσοκόμων Κοζάνης στὶς 16/11/11. ◆
Ἐνορία Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ Ἄνω
Κώμης προσφορὰ μεγάλης ποσότητας λαχανικῶν
(πράσα, λάχανα καὶ κρεμμύδια). ◆ Γεώργιος Μπιά-
λας τοῦ Βασιλείου ἀπὸ Βελβεντὸ προσφορὰ φρού-
των.◆Κων/νος Ἀϊβαλιώτης προσφορὰ πατάτες. ◆
Ἀρτοποιεῖο Σταματιάδη προσφορὰ ἐδεσμάτων. ◆
Ἀχιλλέας Μουτουσίδης προσφορὰ ἐδεσμάτων.

Δωρεὲς πρὸς τὴν  Ἱερὰ Μητρόπολη:

Ἱ. Ν. Ἁγ. Κυριακῆς Σερβίων 275 €
Ἱ. Ν. Τιμίου Προδρόμου Λευκοπηγῆς 140 €
Ἱ. Ν. Ἁγίας Τριάδος Δρεπάνου    130 €
Ἱ. Ν. Ἁγ. Κων/νου καὶ Ἑλένης Κοζάνης 1300 €
Ἱ. Ν. Ἁγίου Νικολάου Λιβαδεροῦ 165 €
Ἱ. Ν. Ἁγίου Νικολάου Κρόκου 135 €
π. Δημήτριος Ἀντωνόπουλος  400 €
ΜΕΤΕ ΑΕ    700 €
Κλίγγος Γεώργιος   200 $
Γκότσινος Ἐλευθέριος 100 €
Βαφειάδου Ἀγγελικὴ   50 €

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



Λειτουργική Διακονία:
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σερβίων καί Κοζάνης

κ. Παῦλος, κατά τό δίμηνο Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2011,
χοροστάτησε, λειτούργησε ἤ μίλησε στούς  κάτωθι Ἱ. Να-
ούς:

— Παμ. Ταξιαρχῶν Βαθυλάκκου (7/11), Παμ. Ταξιαρχῶν
Ροδιανῆς (8/11), Μητροπολιτικό Ἁγ. Νικολάου (13/11), Ἁγ.
Δημητρίου Κοζάνης (27/11), Γενέσ. Θεοτόκου Ἀλωνακίων
(30/11), Ἁγ. Νικολάου Ν. Καρδιᾶς (4/12), Μητροπολιτικό Ἁγ.
Νικολάου (4, 5, 6,/12), Γενέσ. Θεοτόκου Ν. Νικοπόλεως
(11/12),

Ἀκολουθίες τοῦ Δωδεκαημέρου
Ὁ Σεβασμιώτατος κ. Παῦλος κατά τήν περίοδο τοῦ

ἑορταστικοῦ Δωδεκαήμερου ἱερούργησε ὡς ἑξῆς: 
v Θ. Λειτουργία στό Ἱ. ἐξωκλ. Τιμ. Προδρόμου Ν. Νικο-

πόλεως (24/12).
v Θ. Λειτουργία Χριστουγέννων στόν Ἱ. Μητροπολιτικό

Ναό τοῦ Ἁγ. Νικολάου & χοροστασία στή β΄ Θ. Λειτουργία
στόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Κων/νου & Ἑλένης Κοζάνης (25/12).

v Θ. Λειτουργία στόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Κυριακῆς Σερβίων
(26/12).

v Θ. Λειτουργία στόν Ἱ. Ν. Κοιμ. Θεοτόκου Βελβενδοῦ
(27/12).

v Ὄρθρο – Θ. Λειτουργία – Δοξολογία γιά τό Νέο
Ἔτος στόν Ἱ. Καθεδρικό Ναό Ἁγίου Νικολάου (1/1).

v Μ. Ἁγιασμό στό Ἱ. ἐξωκλ. Τιμ. Προδρόμου Ν. Νικοπό-
λεως (5/1).

v Ὄρθρο – Θ. Λειτουργία στόν Ἱ. Καθεδρικό Ναό Ἁγ.
Νικολάου καί Μ. Ἁγιασμό τῶν ὑδάτων στήν κεντρ. Πλατεῖα
Κοζάνης (6/1).

v Ἁγιασμό τῶν ὑδάτων στή Λίμνη Πολυφύτου Σερβίων
(6/1).

Ἐπίσης ὁ Σεβασμιώτατος:
v λειτούργησε καί τέλεσε τή χειροτονία σέ Πρεσβύτερο

τοῦ Διάκονου κ. Νικόλαου Τζιαμπάση στόν Ἱ. Ν. Γενεσίου
τῆς Θεοτόκου Πλατανορεύματος (5/11).

v τέλεσε τήν ἐξόδιο ἀκολουθία τοῦ Πρωτοπρ. Γεώργιου
Γάτα στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Ἁγ. Νικολάου (8/11).

v μέ τήν εὐκαιρία τῆς πανήγυρης τοῦ ἐπισκοπικοῦ πα-
ρεκκλησίου τῆς Ἁγ. Αἰκατερίνης, καί λόγῳ τῶν ἐργασιῶν
στό χῶρο τοῦ Ἐπισκοπείου, τέλεσε τίς ἱ. ἀκολουθίες στόν
Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Ἁγ. Νικολάου (24-25/11).

v κατά τήν ἑορτή τοῦ πολιούχου τῆς Κοζάνης Ἁγίου
Νικολάου συν-ιερούργησε στόν ὁμώνυμο Ἱ. Μητροπολιτικό
Ναό μέ τούς Σεβ. Μητροπολίτες Ζιχνῶν καί Νευροκοπίου
κ. Ἱερόθεο καί Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιο (5-
6/12). Στόν Ἑσπερινό δέ τῆς 4ης Δεκεμβρίου τόν θεῖο λόγο
κήρυξε ὁ Ἱερομόναχος Ἰωακείμ Καρεώτης.

v λειτούργησε καί τέλεσε τή χειροτονία σέ διάκονο
τοῦ κ. Ἀθανάσιου Γεωργιάδη  στόν Ἱ. Ν. τοῦ Ἁγίου Χαρα-
λάμπους τῆς ὁμώνυμης κοινότητας (12/12).

v τέλεσε τήν ἐξόδιο ἀκολουθία τοῦ Πρεσβ. Ἰωάννη
Ξυλοφόρου στόν Ἱ. Κοιμητηριακό Ναό Ἁγ. Γεωργίου Κοζάνης
(15/12).

v λειτούργησε καί τέλεσε τό 40νθήμερο μνημόσυνο
τοῦ π. Γεωργίου Γάτα στόν Ἱ. Μητροπολιτκό Ναό Ἁγίου Νι-
κολάου (18/12).

v τέλεσε τή Θ. Λειτουργία τοῦ Ἁγ. Ἰακώβου τοῦ Ἀδελ-
φοθέου στόν Ἱ. Ν. τῶν Ἁγ. Κων/νου καί Ἑλένης Κοζάνης
(20/12).

v τέλεσε τῶν ἁγιασμό τῶν ἐγκαινίων τοῦ β΄ Κοινωνικοῦ
Παντοπωλείου τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας στόν χῶρο τοῦ
Ἐπισκοπείου Σερβίων (26/12).

Παραστάσεις - Ἐθιμοτυπία:

Ὁ Σεβασμιώτατος κ. Παῦλος:
v μετεῖχε στίς Συνεδρίες τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου

(1-3/11 καί 7-9/12).
v προήδρευσε τοῦ Δ. Σ. τοῦ Μπλιουρείου Ἱδρύματος

Ὑποτροφιῶν (4/11).
v συμμετεῖχε στίς πανηγυρικές λατρευτικές ἐκδηλώσεις

στόν Ἱ. Ναό Ἁγίου Γεωργίου Νεαπόλεως Θεσ/νίκης  γιά τήν
ἑορτή τῆς σύναξης τῶν τοπικῶν Ἁγίων: Γεωργίου τοῦ Νεα-
πολίτου, Ἀθανασίου τοῦ Κουλακιώτου καί Ἀκακίου τοῦ
Ἀσβεστοχωρίτου (5-6/11).

v συμμετεῖχε στίς πανηγυρικές λατρευτικές ἐκδηλώσεις
τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγίου Νεκταρίου Ἄργους Ὁρεστικοῦ Καστοριᾶς
(8-9/11).
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v συμμετεῖχε στίς πανηγυρικές λατρευτικές ἐκδηλώσεις
στόν Ἱ. Ν. Γεν. Θεοτόκου Παντάνασσας Κατερίνης (12/11).

v παρακολούθησε τήν ἐκδήλωση τοῦ Γεν. Φιλοπτώχου
Ταμείου τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας στήν Λ.Α.Φ.Κ. (13/11).

v συμμετεῖχε στίς πανηγυρικές λατρευτικές ἐκδηλώσεις
στόν Ἱ. Ν. Ἁγίου Λουκᾶ Συμφερουπόλεως στήν Ἱ. Μονή
Παναγίας Δοβρᾶ Βέροιας (14/11).

v μετέβη γιά προσκύνημα σέ Ἱεροσόλυμα καί Ἰορδανία
(17-23/11).

v προήδρευσε στήν Ἱερατική Σύναξη τῆς Ἱ. Μητροπό-
λεώς μας στόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Κων/νου & Ἑλένης Κοζάνης (28/11).

v παρακολούθησε τήν παρουσίαση τοῦ βιβλίου τοῦ

Ἀθ. Καραμάρκου «Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Ἁγίου Νι-
κολάου Κοζάνης» (29/11).

v δέχθηκε τήν ἐθιμοτυπική ἐπίσκεψη τῆς Γ. Γ. Ἀποκεντρ.
Διοίκησης Ἠπείρου – Δυτικῆς Μακεδονίας Κας Δήμητρας
Γεωργακοπούλου – Μπάστα (13/12).

v συμμετεῖχε στίς ἐκδηλώσεις γιά τά ὀνομαστήρια
τοῦ Σεβ. Μητροπολίτη Καισαριανῆς κ. Δανιήλ (16-17/12),

v δέχθηκε ἐπισκέψεις γιά τίς εὐχές καί τά κάλαντα
Χριστουγέννων (24/12) καί Πρωτοχρονιᾶς (30/12),

v παρέθεσε γεῦμα στούς ἱερεῖς, πού χειροτονήθηκαν
ἀπό τόν ἴδιο, στήν αἴθουσα δεξιώσεων τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀναρ-
γύρων Κοζάνης (27/12).

Ἀπὸ τήν ἐθιμοτυπική ἐπίσκεψη τῆς Γ. Γ. Ἀποκεντρ.
Διοίκησης Ἠπείρου – Δυτικῆς Μακεδονίας Κας Δήμη-
τρας Γεωργακοπούλου – Μπάστα

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σερβίων καὶ Κοζάνης
κ. Παῦλος, ἔχοντας ἰδιαίτερη εὐαισθησία στὰ κοινωνικὰ
θέματα καὶ ἀνταποκρινόμενος στὶς ἀνάγκες τῶν καιρῶν
ἐγκαινίασε στὶς 26 Δεκεμβρίου τὸ δεύτερο Κοινωνικὸ
Παντοπωλεῖο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως στὸ χῶρο τοῦ
Ἐπισκοπείου Σερβίων. Στὰ ἐγκαίνια παρευρέθηκαν ὁ
Περιφερειάρχης Δυτικῆς Μακεδονίας κ. Δακῆς Γεώργιος,
ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης Κοζάνης κ. Σόκουτης Ἰωάννης, ὁ
Δήμαρχος Σερβίων-Βελβενδοῦ κ. Κωνσταντόπουλος Βα-
σίλειος, ἱερεῖς καὶ πλῆθος λαοῦ.

Τ
ὸ Τιάλειο Ἐκκλησιαστικὸ Γηροκομεῖο Κοζάνης ἐπισκέ-
φθηκε τὴν Κυριακὴ 8 Ἰανουαρίου 2012 ὁ Σεβασμιώτατος
μητροπολίτης Σερβίων καὶ Κοζάνης κ. Παῦλος, προκει-

μένου νὰ κόψει τὴν Πρωτοχρονιάτικη Βασιλόπιτα μὲ τοὺς
γέροντες καὶ τὸ προσωπικό τοῦ Ἱδρύματος.

Ἔκδηλη ἦταν ἡ χαρὰ τῶν γερόντων καὶ τοῦ προσωπικοῦ
γιὰ τὴν πρωτοβουλία αὐτὴ τοῦ Σεβασμιωτάτου, ὁ ὁποῖος
μετὰ τὴν κοπὴ τῆς πίτας παρακάθησε μαζί τους στὸ μεσημε-
ριανὸ γεῦμα. 

Εὐχάριστη συγκυρία ἦταν ἡ παρουσία νεαροῦ ἐπιστήμονα
ἀπὸ τὸν Καναδά, ὁ ὁποῖος ἐπέλεξε τὴν Μητρόπολή μας προ-
κειμένου νὰ βαπτισθεῖ χριστιανὸς καὶ ἀμέσως μετὰ τὸ
μυστήριο τῆς Βαπτίσεως, τόσο ὁ ἴδιος ὅσο καὶ ἡ ἑλληνίδα
ἀρραβωνιαστικιὰ μὲ τὸν πατέρα της καὶ ἀνάδοχο τοῦ νεο-
φώτιστου, ἐπισκέφθηκαν τὸ Ἵδρυμα καλεσμένοι τοῦ

 Μητροπολίτη.
Στὴν ἐκδήλω-

ση παρευρέθησαν
τὰ μέλη τοῦ Διοι-
κητικοῦ Συμβου-
λίου κ. Μαρία Πί-
τση, Νικόλαος Ἀ -
σημόπουλος καὶ
πολλοὶ φίλοι καὶ συνεργάτες τοῦ Ἱδρύματος, τοὺς ὁποίους ὁ
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης εὐχαρίστησε θερμὰ γιὰ τὴ
συμβολή τους στὴν καλὴ λειτουργία τοῦ Ἱδρύματος, καθὼς
καὶ ὅλους τοὺς συμπολίτες μας, οἱ ὁποῖοι ἐπισκέπτονται κα-
θημερινά το Ἵδρυμα, ἐκφράζοντας τὴν ἀγάπη τους στοὺς
γέροντες καὶ στηρίζουν τὸ σημαντικὸ αὐτὸ κοινωνικὸ ἔργο
τῆς Μητροπόλεως.

X PO N I KA                           Σ XO Λ I AEI∆HΣEIΣ
Κοινωνικὸ Παντοπωλεῖο στὰ Σέρβια

Κοπὴ Βασιλόπιτας στὸ Τιάλειο Ἐκκλησιαστικὸ Γηροκομεῖο Κοζάνης


