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Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Σερβίων καὶ Κο-
ζάνης κύριε Παῦλε, 

Ἱερώτατοι καὶ Θεοφιλέστατοι ἅγιοι Ἀδελ-
φοί,

Ἐντιμότατε κύριε Λάζαρε Μαλούτα, Δή-
μαρχε Κοζάνης,

Ἐντιμότατοι ἐκπρόσωποι τῶν πολιτικῶν
καὶ στρατιωτικῶν

Ἀρχῶν τοῦ τό-
που,

Λαὲ τοῦ Θεοῦ
ἠγαπημένε,

Μετὰ πολ λῆς
χα ρᾶς εὑρι-

σκόμεθα αὐτὴν
τὴν εὐ λογημένην
ὥραν ἐν τῷ μέσῳ
ὑμῶν ἐ πι σκεπτό -
μενοι διὰ πρώτην
φο ρὰν τὴν προ-
καθημένην τῆς
Δυτικῆς Μα κε -
δονίας, τὴν ἱστο-
ρικὴν πόλιν τῆς
Κοζάνης. 

Ἤλθομεν ἐ δῶ
ἐκ τῆς βασιλίδος
τῶν Πόλεων
ἀνταποκρινόμενοι
εἰς τὸ κάλεσμα
τῆς ἀγάπης σας,
καὶ μεταφέρομεν
πρὸς ὅλους ἐσᾶς,

τοὺς εὐσεβεῖς ἄρχοντας καὶ τὸν φιλόχριστον
λαόν, τὴν ἀγάπην καὶ τὴν εὐλογίαν τῆς
Μητρὸς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλη-
σίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως, τῶν σεβα-
σμάτων καὶ τῶν ἁγιασμάτων της. Ἤλθομεν
ὅμως καὶ διὰ νὰ ἴδωμεν τὸν χαριτωμένον
τοῦτον τόπον σας, διὰ νὰ θαυμάσωμεν τὰ
ἔργα καὶ τὴν πρόοδον τῆς πόλεώς σας, διὰ
νὰ σᾶς μεταδώσωμεν τὸν παλμὸν τῆς καρδίας
μας καὶ νὰ ἀφουγκρασθῶμεν τὸν ἰδικόν σας.

Καὶ ἰδοὺ τὸν ᾐσθάνθημεν ἤδη διὰ τῆς
θερμοτάτης αὐτῆς ὑποδοχῆς, ἡ ὁποία ἐν μέσῳ
θέρους ἐδρόσισεν ἡμᾶς ἀπὸ τὸν καύσωνα τῆς
ἡμέρας. Τὸν ᾐσθάνθημεν εἰς τοὺς εὐγενεῖς
καὶ πρόφρονας λόγους σας, κύριε Δήμαρχε,
τοὺς ἐκφράζοντας τὴν τιμὴν καὶ τὸν σεβασμόν
σας πρὸς τὴν Μητέρα Ἐκκλησίαν καὶ τὴν
ἡμετέραν Μετριότητα. Σᾶς εὐχαριστοῦμεν
ὅλους ἀπὸ καρδίας καὶ σᾶς ἀνταποδίδομεν
τὴν πολλὴν πατρικήν μας ἀγάπην καὶ τὴν
Πατριαρχικὴν εὐλογίαν.

Χαιρόμεθα εὑρισκόμενοι εἰς τὸν διηυρυ-
μένον Δῆμον τῆς Κοζάνης καὶ χαιρετίζομεν
μετὰ πολλῆς στοργῆς καὶ ἀγάπης τοὺς κα-
τοίκους τῆς πόλεως τῆς Κοζάνης καὶ τῶν
περὶ αὐτὴν Δημοτικῶν Ἑνοτήτων, αὐτόχθονας
καὶ πρόσφυγας, ἐκ Πόντου καὶ Μικρᾶς Ἀσίας,
ὡς ὑπενθυμίζει τὸ ὄνομα τῆς Δημοτικῆς Ἑνό-
τητος Ἑλλησπόντου. Χαίρομεν διότι εὑρισκό-
μεθα εἰς πόλιν ἱστορικήν, διάδοχον τῆς ἀρχαίας
μακεδονικῆς Ἐλιμείας, τῆς ὁποίας πρωτεύουσα
ἦτο ἡ Αἰανή, συνδυάζουσαν τὴν λιτότητα
τοῦ ὀρεινοῦ τοπίου μὲ τὴν εὐρύτητα τῆς
εὐφόρου κοιλάδος τοῦ Ἀλιάκμονος, τὴν ὁποίαν
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ἀτενίζει ἐντεῦθεν ὁ ἐπισκέπτης. Λιτότης καὶ
εὐρύτης ἀντικατοπτρίζονται καὶ εἰς τὴν ζωὴν
τῶν κατοίκων της, οἱ ὁποῖοι φιλοφρόνως προσέ-
φερον ἀναψυχὴν καὶ φιλοξενίαν κατὰ τὸν 17ον
αἰῶνα εἰς τοὺς διωχθέντας χριστιανοὺς ἐκ τῶν
Ἀγράφων καὶ τῆς Θεσσαλίας.

Ἡ τοιαύτη εὐρύτης τοῦ πνεύματος συνέβαλεν
εἰς τὴν ταχεῖαν ἀνάπτυξιν καὶ πρόοδον τῆς πό-
λεως, ὑπὸ τὴν ἡγεσίαν ἱκανῶν ἀρχόντων ὡς ὁ
Ἰωάννης καὶ ὁ Χαρί-
σιος Τράντας, οἱ
ὁποῖοι διησφάλισαν
ὄχι μόνον προνόμια
σημαντικὰ ὡς πρὸς
τὴν θρησκευτικὴν
ἐλευθερίαν καὶ τὴν
ἐκπαίδευσιν, ἀλλὰ καὶ
προνόμια ἐμπορικὰ εἰς
τὰς παραδουναβίους
χώρας, τὰς χώρας τῆς
Κεντρικῆς Εὐρώπης
καὶ τὴν Κωνσταντι-
νούπολιν, ἱδρύσαντες
πολυαρίθμους καὶ περιφήμους κοινότητας.

Ἐργατικοὶ καὶ φιλοπρόοδοι οἱ πατέρες σας
εὐημερήσαντες εἰς τὴν ξένην δὲν ἐλησμόνησαν
τὴν πατρῴαν γῆν, ἀλλ᾽ ἔσπευσαν ὡς τέκνα φι-
λόστοργα νὰ ἐνισχύσουν τὴν γενέτειραν καὶ νὰ
κοσμήσουν τὴν πόλιν τῆς Κοζάνης μὲ λαμπρὰ
ἐκπαιδευτικὰ ἱδρύματα, βιβλιοθήκην, ἱεροὺς
ναοὺς καὶ μεγαλοπρεπῆ οἰκήματα. Εἰς τὰς
Σχολάς της ηὐτύχησεν ἡ πόλις νὰ ἔχῃ πεφωτι-
σμένους διδασκάλους ὡς τὸν Γεώργιον Κονταρῆν,
μετέπειτα Μητροπολίτην Γρηγόριον, καὶ τὸν
πολύν Εὐγένιον Βούλγαρην· ὅμως καὶ αὕτη προ-
σέφερε διδασκάλους, συγγραφεῖς καὶ λογίους
ὡς ὁ Χαρίσιος Μεγδάνης, ὁ Γεώργιος Ρουσιάδης,
ὁ Μιχαὴλ Περδικάρης, ὁ Εὐφρόνιος Πόποβιτς,
ἀλλὰ καὶ ὁ Γεώργιος Λασσάνης καὶ ὁ Γεώργιος
Σακελλάριος, πολλὰ συμβαλόντας εἰς τὴν ἀνόρ-
θωσιν τοῦ Γένους καὶ γράψαντας τὸ ὄνομα τῆς
πόλεως χρυσοῖς γράμμασιν εἰς τὴν βίβλον τῆς
ἱστορίας.

Τὴν ζωτικότητα καὶ τὴν δημιουργικότητα τῶν
κατοίκων τῆς Κοζάνης ἀνενέωσαν πρὸ ἐνενη-
κονταετίας οἱ ἐκ Μικρᾶς Ἀσίας καὶ Πόντου
πρόσφυγες, ἐγκατασταθέντες ἐνταῦθα, καὶ κα-

ταστήσαντες ἔτι ἰσχυροτέρους τοὺς δεσμοὺς τῆς
πόλεως ταύτης μετὰ τῆς βασιλίδος τῶν πόλεων
καὶ τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, εἰς
τὸν μαρτυρικὸν θρόνον τῆς ὁποίας ἀνῆλθε καὶ ὁ
ἐνταῦθα ὀτρηρῶς διακονήσας κατὰ τὰς πρώτας
δεκαετίας τοῦ εἰκοστοῦ αἰῶνος Μητροπολίτης
Φώτιος Μανιάτης, μετέπειτα Οἰκουμενικὸς Πα-
τριάρχης Φώτιος ὁ Β´.

Οἱ γηγενεῖς καὶ ἐκ Μικρᾶς Ἀσίας πατέρες
σας εἰργάσθησαν ἀπὸ
κοινοῦ διὰ τὴν δια-
μόρφωσιν τοῦ συγχρό-
νου προσώπου τῆς πό-
λεως, ὥστε σήμερον
δύνασθε νὰ καυχᾶσθε
δι᾽ αὐτούς, καὶ νὰ συ-
νεχίζετε τὸ ἔργον των
πρὸς ἀνάπτυξιν καὶ
εὐημερίαν τῆς πόλεώς
σας, ἀξιοποιοῦντες τὸν
πλοῦτον της, τόν τε
ὑλικὸν καὶ τὸν πολι-
τιστικόν, συνετῶς καὶ

ἀποτελεσματικῶς. Διότι συχνάκις ἡ ἐκζήτησις
ὑλικοῦ κέρδους ὁδηγεῖ εἰς ἀσύνετον ὑπερεκμε-
τάλλευσιν τοῦ φυσικοῦ πλούτου καὶ ἀλόγιστον
διαχείρισιν αὐτοῦ, ἔχουσα ἐνίοτε δυσαρέστους
συνεπείας τόσον διὰ τὸ περιβάλλον ὅσον καὶ
διὰ αὐτὴν τὴν ὕπαρξιν καὶ ζωὴν τῶν ἀνθρώπων.

Χαιρόμεθα δὲ μεγάλως ἀκούοντες ὅτι σεῖς
σήμερον ἀξιοποιεῖτε τὸν ὀρυκτὸν πλοῦτον μετὰ
σεβασμοῦ πρὸς τὸ περιβάλλον, προστατεύοντες
αὐτὸ διὰ καινοτόμων δράσεων, ὡς ἡ τηλεθέρ-
μανσις, ἡ ἐνεργειακὴ ἀναβάθμισις τῶν δημοσίων
κτηρίων, ἡ ἀνακύκλωσις τῶν ὑλικῶν καὶ ὁ βιο-
λογικὸς καθαρισμός, καὶ ὠφελεῖτε διὰ τῶν δρά-
σεων αὐτῶν τὸ κοινωνικὸν σύνολον. 

Ἐκ παραλλήλου δὲ χαίρομεν καὶ διὰ τὴν ἀνά-
δειξιν τοῦ ἑτέρου ἀγαθοῦ τῆς περιοχῆς σας, διὰ
τοῦ ὁποίου σᾶς ἐπλούτισεν ὁ δωρεοδότης Θεός,
τοῦ κρόκου Κοζάνης, ἡ ἐργώδης συγκομιδὴ τοῦ
ὁποίου μᾶς ὑπενθυμίζει τὸ ἀρχαῖον ρητόν «τὰ
καλὰ κόποις κτῶνται», ἀλλὰ καὶ μᾶς ἐνθαρρύνει
εἰς διαρκῆ προσπάθειαν, ὥστε νὰ ἀνταποκριθῶμεν
εἰς τὰς ὑποχρεώσεις τοῦ βίου μας καὶ νὰ καλ-
λιεργήσωμεν εὐσυνειδήτως τὰ ὑπὸ τοῦ Θεοῦ
δοθέντα εἰς ἡμᾶς τάλαντα, ἐργαζόμενοι πρὸς
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δόξαν Αὐτοῦ καὶ ὠφέλειαν τῶν ἀδελφῶν μας.
Χαιρόμεθα διότι βλέπομεν εἰς τὰ πρόσωπά

σας αὐτὴν τὴν διάθεσιν πρὸς ἐργασίαν καὶ πρό-
οδον, ὄχι μόνον ὑλικὴν ἀλλὰ καὶ πνευματικήν,
καθ’ ὅσον ἡ ὑλικὴ πρόοδος ἄνευ τῆς πνευματικῆς
ἀποτελεῖ κενὸν περιεχομένου ἐπίτευγμα, καὶ
οἰκοδόμημα στερούμενον θεμελίων, κρημνιζόμενον
καὶ καταποντιζόμενον εὐκόλως ἐκ τῶν καταιγίδων
καὶ τῶν σεισμῶν τῶν ποικίλων τοῦ βίου ἐπαγωγῶν
καὶ τῶν κρίσεων, αἱ ὁποῖαι ἐσχάτως πλήττουν
τὸν κόσμον. Τὸ Γένος μας ἔχει ὅμως θεμέλιον
ἰσχυρὸν τὴν ὀρθόδοξον πίστιν, καὶ ἀντλεῖ δύναμιν
καὶ ζωὴν ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν καὶ
τὰς ἑλληνικὰς καὶ χριστιανικὰς παραδόσεις του,
ὥστε νὰ ἀνθίσταται εἰς τὰς δυσκολίας καὶ νὰ
ἐξέρχεται ἀλώβητον ἐκ τῶν δυσχερειῶν. Διὰ
τοῦτο καὶ σᾶς προτρέπομεν πατρικῶς νὰ συνε-
χίσετε ἀγωνιζόμενοι τὸν καλὸν ἀγῶνα, τηροῦντες

τὰς παραδόσεις τοῦ εὐσεβοῦς ἡμῶν Γένους καὶ
τῆς Μητρὸς ἡμῶν Ἐκκλησίας, καὶ μένοντες
ἀρρήκτως συνδεδεμένοι μετ᾽ αὐτῆς.

Μὲ αὐτὴν τὴν βεβαιότητα σᾶς εὐχαριστοῦμεν
καὶ πάλιν διὰ τὴν θερμὴν ὑποδοχήν σας καὶ σᾶς
εὐλογοῦμεν μετὰ πολλῆς πατρικῆς ἀγάπης καὶ
στοργῆς, εὐχόμενοι ὑγείαν καὶ πρόοδον εἰς πᾶν
ἔργον ἀγαθόν, εἰς ὅλους ἐσᾶς, τὸν ἀγαπητὸν
κύριον Δήμαρχον καὶ τοὺς λοιποὺς ἄρχοντας,
καὶ τοὺς προσφιλεῖς κατοίκους τῆς Κοζάνης,
τῆς ὁποίας ἀπὸ τῆς σήμερον εἴμεθα καὶ ἡμεῖς
πολῖται, καὶ σᾶς βεβαιοῦμεν ὅτι θὰ σᾶς ἔχωμεν
ὅλους σας εἰς τὴν καρδίαν μας καὶ εἰς τὰς προ-
σευχάς μας πάντοτε.

Ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ καὶ τὸ πλούσιον ἔλεος
Αὐτοῦ εἴη μετὰ πάντων ὑμῶν καὶ τῶν ἀγαπητῶν
οἰκογενειῶν σας.
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Παναγιώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Κωνσταντινουπόλεως,
Νέας Ρώμης και Οἰκουμενικέ Πατριάρχα Κε Κε
ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΕ
Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Ἀθηνῶν καί πάσης
Ἑλλάδος Κε Κε Ἱερώνυμε
Σεπτή χορεία τῶν Ἱεραρχῶν
Ἐξοχώτατε Κε Ὑπουργέ Μακεδονίας-Θράκης
Ἐντιμώτατε Κε Περιφερειάρχα
Ἐντιμώτατοι κύριοι Βουλευταί
Ἐντιμώτατοι Κύριοι Ἀντιπεριφερειάρχαι
Ἐντιμώτατοι κύριοι Δήμαρχοι 
Ἐνδοξώτατοι Ἔνστολοι τοῦ Στρατοῦ καί τῶν Σω-
μάτων Ἀσφαλείας
Ἐλλόγιμος χορεία ὅλων τῶν βαθμίδων τῆς εὐλο-
γημένης Παιδείας
Ἅπαντες οἱ τῶν διαφόρων σωματείων καί ὁργα-

νώσεων τά πρῶτα φέροντες
Τίμιον Πρεσβυτέριον
Λαέ τοῦ Θεοῦ εὐλογημένε καί περισπούδαστε

Χαίρει καί ἀγάλλεται σήμερον ἡ ἱστορική
καί περιώνυμος πόλις μας, ἡ πόλις τῆς Κο-

ζάνης. Ἀλλά καί ὁλόκληρος ἡ Ἱερά Μητρόπολις
Σερβίων καί Κοζάνης, λαμπροφορεῖ καί ἀγάλλεται!
Σκιρτᾶ ἀπό ἐνθουσιασμόν, συγκίνησιν καί ἔνθεον
χαράν διότι ὑποδέχεται τήν Σεπτήν Κορυφήν
τῆς κατ’ Ἀνατολάς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Διότι
ὑποδέχεται καί καλωσορίζει τήν Αὐτοῦ Θειοτάτην
Παναγιότητα τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην.
Διότι εὐλογεῖται καί ἁγιάζεται ἀπό τόν Πα-
τριάρχην ἀλλά καί Πατέρα Πνευματικόν τοῦ
Εὐλογημένου μας γένους, τόν Πατέρα καί Πα-
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τριάρχην τῆς καρδιᾶς μας. Διότι ὑποδεχόμεθα
Ὑμᾶς Παναγιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα, ὁ
Ὁποῖος κλεΐζει ταύτην τήν Ἱεράν καί εὐφρόσυνον
ἡμέραν τόν Θρόνον τοῦ περιπτύστου καί ἱστορικοῦ
τούτου Ἱεροῦ Ναοῦ, τοῦ Ἁγίου Νικολάου, φέ-
ροντας ἐπί τοῦ ἁγιασμένου τραχήλου Σας καί
ἐπί τῶν ὤμων Σας τό ἐπιτραχήλιον καί τό ὠμο-
φόριον τοῦ Μεγάλου προκατόχου Σας Πατριάρ-
χου Ἰωακείμ τοῦ Τρίτου, Ἱερά Κειμήλια διά τόν
φιλάγιον λαόν τῆς Κοζάνης. Εἰρήσθω δέ ἐν πα-
ρόδῳ ὅτι διά τούς Κοζανίτας, τούς ἐνταῦθα καί
ἁπανταχοῦ, ὁ Ἅγιος Νικόλαος εἶναι ὁ «Παππούς»
των.

Παναγιώτατε, Πάτερ καί Δέσποτα, ταπεινῶς
Σας καλωσορίζει καί ἡ μετριότητά μου με πλημ-
μύρα αἰσθημάτων, Σας καλωσορίζει στόν ἰδικόν
Σας πνευματικόν χῶρον. Πεντήκοντα σχεδόν
χρόνοι ἔχουν παρέλθει, ὅτε ἐπεσκέφθην τήν
Ἱεράν ταύτην Μητρόπολιν ὁ Ἀείμνηστος προ-
κάτοχός Σας, Κυρός Ἀθηναγόρας.

Κοζάνη! Τό κέντρον τῆς Δυτικῆς Μακεδονίας.
Κατοικεῖται δέ διαχρονικά ἀπό λαόν εὐσεβῆ καί
φιλάγιον, περί δέ τήν σοφίαν καί τήν συγγραφήν
πλούσιον, ἀλλά καί τάς τέχνας καί τήν παράδοσιν
πιστόν και ἐγκρατῆ. Ὁ Κοζανίτης σέβεται τάς
ρίζας του καί τήν καταγωγήν του καί μέ βάσιν
αὐτά προοδεύει καί ἀναδεικνύεται. Ἔχει πολιτι-
σμόν! Καί χάριν αὐτοῦ σεμνύνεται. Καί στά
χρόνια τά καλά, ἀλλά καί τά δύσκολα καί
μαῦρα, ὅπως λέγει ὁ λαός μας, ἡ Κοζάνη κράτησε
ψηλά τήν σημαίαν τήν ἀδούλωτον, ὅπως μαρτυρεῖ
ἡ Ἱστορία. Ἐδῶ ἐδίδαξεν ὁ Μέγας διδάσκαλος
τοῦ γένους, Ἀρχιμανδρίτης Εὐγένιος Βούλγαρης,
καί ἄλλοι περιφανεῖς καί περισπούδαστοι, «ἐπι-
λείψει γάρ με διηγούμενον ὁ χρόνος» (Ἐβρ. 12:32)
περί τήν καθόλου, τῆς πόλεως τῆς Κοζάνης,
ἀξίαν καί προκοπήν.

Καιρός, ὅμως, νά εἴπω καί τινά πρέποντα
καί ἐπιβαλλόμενα, διά τήν στιγμήν ταύτην τήν
ἁγίαν καί ἱεράν, περί τῆς Ἱστορίας καί τῆς δια-
δρομῆς τῆς Ἱερᾶς ταύτης Μητροπόλεως.

Ὁ ἀείμνηστος καθηγητής τῆς Ἐκκλησιαστικῆς
Ἱστορίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Καποδι-
στριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, Γεράσιμος
Κονιδάρης, ἀναφέρει καί καταχωρεῖ ὅτι ὡς
πρώτη Ἐπισκοπή τῆς περιοχῆς λειτούργησε ἡ
Ἐπισκοπή Καισαρείας μέ ἕδραν τήν Καισάρειαν,

«Καισαργειά», ὅπως τήν ἀποκαλοῦν σήμερον, ἡ
ὁποία ὑπαγόταν στήν Ἱεράν Μητρόπολιν Λαρίσης
κατά τόν 5ον μ.Χ. αἰώνα. Κατεῖχε δέ τήν 8ην

θέσιν μεταξύ τῶν Ἐπισκόπων τῆς ἐν λόγῳ Ἱερᾶς
Μητροπόλεως. Τοῦτο δέ μαρτυρεῖ καί ἐπιτύμβιος
μαρμαρίνην πλάκα εἰς μνήμην τοῦ Ἐπισκόπου
Καισαρείας Μακεδονίου. Ἡ πλάκα αὐτή φυ-
λάσσεται στό Βυζαντινό Μουσεῖο τῆς πόλεως
ταύτης καί ἀναγράφει «κλῆσι τοῦ τῶν ὅλων δε-
σπότου Θεοῦ, τήν προεδρίαν ἔλαχεν τῆς Και-
σάρειας πόλεως Μακεδόνιος. ἔστιν οὗτος ἀνήρ
τά πάντα εὔφημος, ὡς ἐπισκοπείσα ἔτος ἐν
μήνα α΄ τοῦ τῆδε βίον ἐκδημήσας Ἰανουαρίῳ κγ
ἰνδικτιῶνος πρός Θεόν ἐνεδήμησεν». Ἄς σημειωθεῖ
δέ διά τήν Ἱστορίαν, ὅτι τοὔνομα αὐτῆς, δηλαδή
Καισάρεια, κατά τόν ἀείμνηστον ἀκαδημαϊκόν
καί πρόεδρον αὐτῆς καί ἱστορικόν Ἀντώνιον
Κεραμόπουλον, ὀφείλεται εἰς τόν Καίσαρα Διο-
κλητιανόν, ὁ ὁποῖος αντικατέστησε τό ὄνομα
«πόλισμα κοινόν τῶν Ἐλιμειωτῶν».

Ἡ ἕδρα παρέμεινεν εἰς τήν Καισάρειαν μέχρι
τούς χρόνους τοῦ Αὐτοκράτορος Κωνσταντινου-
πόλεως Λέοντος ΣΤ΄ τοῦ Σοφοῦ (886-912 μ.Χ.)
ὅτε ὑπ’ αὐτοῦ μετεφέρθη εἰς τά Σέρβια, ὡς Ἐπι-
σκοπή Σερβίων, ὑπαγομένη δέ εἰς τήν Ἱεράν
Μητρόπολιν Θεσσαλονίκης μέχρι τοῦ ἔτους
1745, ὅτε καί μετεφέρθη εἰς τήν Κοζάνην καί
παραμένει ἔως τῆς σήμερον. Ἐκλέησαν δέ ταύτην
ἀξιόλογοι Ἱεράρχες, πιστοί ἄχρι θανάτου περί
τήν πίστην τοῦ Χριστοῦ τήν Ἁγίαν. Ἀλλά καί
κατά τούς χρόνους τούς σκληρούς καί μαύρους,
τούς χρόνους τῆς Ὀθωμανικῆς τυρανίας, ὑψηλά
ἐβάσταζαν τό λάβαρον τῶν ἰδανικῶν τῆς πατρίδος
ἐμψυχώνοντας, παρηγορώντας καί στηρίζοντας
τό ὑπόδουλον γένος, τόν λαόν τόν εὐγενῆ καί
πάντα ἀδούλωτον στήν σκέψιν, τήν ψυχήν καί
τά διανοήματα του. 

Ἀπό που ἄρξομαι γράφειν καί περί ποίου
πρῶτου ἤ δευτέρου φοβούμενος τήν ὄχι βεβαίως
σκόπιμον παράλειψιν. Πρῶτος Μητροπολίτης
Κοζάνης ἀπό τοῦ ἔτους 1720, ὁ Μελέτιος Κα-
τακάλου ἐπί τοῦ ὁποίου ἐκτίσθη καί ὁ Μητρο-
πολιτικός οἶκος, τόν ὁποῖον ἐντός ὀλίγου Ὑμεῖς
Παναγιώτατε θά ἁγιάσετε. Καί ἐν συνεχείᾳ
λαμπρά χορεία Ἱεραρχῶν κατά τά βιογραφικά
τους καί τούς ἱστορικούς. Ὁ Εὐγένιος Πατέρας
ἐπί τοῦ ὁποίου ὁ Σεπτός Οἰκουμενικός Θρόνος
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τό ἔτος 1882 ἀνύψωσε τήν Ἐπισκοπήν Σερβίων
καί Κοζάνης εἰς Μητρόπολιν μέ ἀπ’ εὐθείας
ἀναφοράν πλέον εἰς τόν περίπτυστον Οἰκουμε-
νικόν Θρόνον. Ἐπιβάλλεται δέ νά ἀναφέρομεν
τόν Κυρόν Κωνστάντιον Ματουλόπουλον ἐκ τοῦ
Τρανοβάλτου, χωρίον τῆς περιοχῆς Σερβίων ἐπώ-
νυμον τῆς παιδείας καί τῶν γραμμάτων στά
πλέον καί πλέον σκοτεινά χρόνια τοῦ ἀναλφα-
βητισμοῦ καί τῆς ἀγραμματωσύνης. Καί σήμερον
μαρτυροῦν τοῦ λόγου τό ἀληθές τά ἐναπομείναντα
σχολεία, τό Βαλταδώρειον, τοῦ Βελβεντοῦ καί
πολλά ἀκόμη, τά ὁποία δέν ὑπάρχουν καί οἱ
ἱστορικοί ἀναφέρουν. Ἐν συνεχείᾳ ὁ Φώτιος
Μανιάτης, ὁ ὁποῖος τήν 11η Ὀκτωβρίου τοῦ
σωτηρίου ἔτους 1912 ηὐτύχησε νά ὑποδεχθεῖ
καί νά πανηγυρίσῃ μέ τόν λαόν τῆς Κοζάνης τό
πολυπόθητον γεγονός τῆς Λευτεριᾶς. Αὐτό τό
γεγονός ἑορτάζει καί ὁ λαός σύσσωμος αὐτόν
τόν χρόνον, τά ἑκατόν (100) χρόνια τῆς ἐλευθερίας
τῆς πόλεως καί ἀνεξαρτησίας. Ὁ ἐντιμώτατος
Δῆμος, μάλιστα, ἐπί τῇ συμπληρώσει τῶν 100
χρόνων ἔχει διοργανώσει πλείστας ὅσας ἐκδη-
λώσεις καθ’ ὅλην τήν διάρκειαν τοῦ ἔτους. 

Καταλήγομεν δέ μέ τόν τελευταῖον ἐκ τῶν
κεκοιμημένων ἀειμνήστων προκατόχων ἡμῶν,
τόν Κυρόν Διονύσιον Ψαριανόν (1957-1997),
θεολόγος ἄριστος, χειριστής τοῦ λόγου μέ σοφίαν,
τό ὕφος του γλαφυρόν καί μέ λεξιλόγιον κατα-
νοητόν μακράν βερμπαλισμῶν καί ῥητορίας.
Μουσικός ἄριστος, ἀλλά καί συνθέτης καί συγ-
γραφεύς ὕμνων ἐκ τῶν σπανίων τοῦ παρόντος
αἰῶνος. Σημειώνει ἐμφαντικώτατα ὁ Σεβασμιώ-
τατος Μητροπολίτης Περγάμου κος Ἰωάννης
Ζηζιούλας, γόνος τῆς Κοζάνης: «Ὡς Ἐπίσκοπος
ὁ Μητροπολίτης Κοζάνης Διονύσιος δέν ἐκδα-
πανᾶται σ’ ἕναν ἐφήμερο κοινωνικό ἀκτιβισμό,
πού καί αὐτόν δέν τόν παραμελεῖ, ἀλλά φρονεῖ
ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι αὐτό, πού ὁ Harmack πε-
ριφρονητικά ὀνόμαζε ἀναφερόμενος στήν ὀρθο-
δοξία, «κοινωνία λατρείας». Τό ἐπίγραμμα «πές
μου πῶς λατρεύεις νά σοῦ πῶ πῶς πιστεύεις»
προέρχεται ἀπό τά λόγια του καί δείχνει τήν
κατεύθυνση στήν ὁποία ἐκινεῖτο ἡ σκέψη του».

Παναγιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα,

Σας καμαρώνουμε ἅπαντες. Ἡ λάμψη τοῦ
προσώπου Σας μᾶς φωτίζει καί μᾶς διδάσκει.
Τό φῶς τοῦ μαρτυρικοῦ Φαναρίου ἐν Κωνσταν-
τινουπόλει μᾶς καθοδηγεῖ, μᾶς στηρίζει, μᾶς
παραδειγματίζει καί μᾶς διδάσκει ὅτι χωρίς
Σταυρό δέν ὑπάρχει Ἀνάστασις καί χωρίς ἀνά-
στασιν δέν ὑπάρχει σωτηρία, δέν ὑπάρχει φῶς.
Καί τί ὑπάρχει; Ὑπάρχει σκότος, σύγχυσις,
φόβος, ἀκαταστασία, ἀμφιβολία καί ἀπόρριψις
τῆς ἀνθρωπίνης ἀξίας, γεγονότα καί ἐκφράσεις
τῆς ἐποχῆς μας. Σήμερον έν συγχύσει εὐρίσκονται
ὅλοι οἱ λαοί τῆς Γῆς καί ὅλως ἰδιαιτέρως ὁ περι-
ούσιος λαός τοῦ Θεοῦ, τό γένος μας, τό ὁποῖον
παρέσυρεν ὁ ἄνεμος τοῦ ὑλισμοῦ, τοῦ εὐδαιμο-
νισμοῦ, τῆς σπατάλης. Λησμόνησε ὁ λαός μας
τήν ἔνδοξον καταγωγήν του καί τρέχει ξωπίσω
αὐτόκλητων σωτήρων καί αὐτοανακηρυχθέντων
μεσσιῶν καί «ἐγκατέλειψεν τόν Θεόν τόν εὐργε-
τήσαντα αὐτόν», κατά τό ἁγιογραφικόν. Διά
τοῦτο Σᾶς παρακαλοῦμεν καί Σᾶς ἱκετεύομεν
προσευχηθῆτε, προσευχηθῆτε ἔτι καί ἔτι, ὅπως
ὁ Κύριος μας καί ὁ Θεός μας, νά μήν ἀποστρέψῃ
τό πανάγιον πρόσωπόν Του ἀπό «τοῦ παιδός
του»! Νά σκεπάζῃ τόν φιλόθεον καί φιλάγιον
λαόν τῆς Κοζάνης καί νά ὁδηγῇ αὐτόν εἰς νομάς
χαρισμάτων.

Εὔχεσθε, εὔχεσθε Παναγιώτατε! Καλωσορίσατε
Παναγιώτατε καί τά ἔτη Σας μακρά καί εὐλο-
γημένα, ἵνα ὀρθοτομῆτε τόν λόγον τῆς ἀληθείας
ἀνά τήν Οἰκουμένην. 

Παρακαλῶ, ὡς κατακλείδα, τήν Παναγιότητά
Σας καί Ὑμᾶς Μακαριώτατε, ὅπως δεχθῆτε τα-
πεινόν ἀντίδωρον ἐκ μέρους τῶν Ἱερέων τοῦ
Ἱστορικοῦ καί Καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Νι-
κολάου καί τῶν Ἐντιμωτάτων Ἐπιτρόπων, ἀντί-
γραφον τοῦ κειμηλιακοῦ Εὐαγγελίου τό ὁποῖον
ἱστορήθη κατά τό ἔτος 1728 καί εἶναι ἀφιερωμένο
εἰς τόν ἀείμνηστον Πατριάρχην Ἱεροσολύμων,
Χρύσανθον τόν Νοταράν.

ΑΜΗΝ
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Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Ἀθηνῶν καὶ πά-
σης Ἑλλάδος κύριε Ἱερώνυμε, 

Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Σερβίων καὶ Κοζάνης,
ἀγαπητὲ ἀδελφὲ καὶ συλλειτουργὲ τῆς ἡμῶν
Μετριότητος κύριε Παῦλε,

Ἱερώτατοι καὶ Θεοφιλέστατοι Ἀδελφοὶ Ἱεράρ-
χαι,

Ἐντιμότατοι ἐκπρόσωποι πασῶν τῶν πολιτικῶν,
δημοτικῶν, στρατιωτικῶν καὶ λοιπῶν Ἀρχῶν τοῦ
τόπου, 

Εὐλαβέστατοι Κληρικοὶ καὶ Ὁσιώτατοι Μο-
ναχοί,

Εὐλογημένον καὶ λίαν ἀγαπητὸν ποίμνιον τῆς
θεοσώστου ταύτης ἐπαρχίας!

Αἶνον καὶ δοξολογίαν καὶ εὐχαριστίαν ἀπὸ
μέσης καρδίας ἀναπέμπομεν πρὸς τὸν ἐν

Τριάδι Πανάγιον Θεόν, ὁ ὁποῖος σήμερον μᾶς
συνήγαγεν ἐπὶ τὸ αὐτό, εἰς τὸν πάνσεπτον τοῦτον
Ἱερὸν Μητροπολιτικὸν Ναόν, τὸν τιμώμενον ἐπ’
ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Νικολάου, Ἀρχιεπισκόπου
Μύρων τῆς Λυκίας, καθὼς πραγματοποιοῦμεν
τὴν πρώτην ἐπίσκεψίν μας εἰς τὴν θεόσωστον
Ἱερὰν Μητρόπολιν Σερβίων καὶ Κοζάνης, ἐκκλη-
σιαστικὴν ἐπαρχίαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρ-
χείου, τῆς ὁποίας ἡ διοίκησις καὶ προστασία
ἔχει ἀνατεθῆ ἐπιτροπικῶς διὰ τῆς Πατριαρχικῆς
καὶ Συνοδικῆς Πράξεως τοῦ 1928 εἰς τὴν Ἁγιω-
τάτην Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος, προσφιλῆ πάλαι
θυγατέρα νῦν δὲ ἀδελφὴν τῆς ἐν Κωνσταντινου-
πόλει μαρτυρικῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλη-
σίας, ἡ ὁποία τυγχάνει ἡ πνευματικὴ Μήτηρ
καὶ Τροφὸς τοῦ ἁπανταχοῦ τῆς γῆς εὐσεβοῦς
καὶ φιλοχρίστου ἡμῶν Γένους.

Ἡ θεόσωστος αὕτη ἐπαρχία, ἀρχικῶς μὲν ἐπι-
σκοπὴ οὖσα ὑπὸ τὸν τίτλον «Ἐπισκοπὴ Σερβίων»,
μαρτυρεῖται τὸ πρῶτον ὑπὸ τὸν Οἰκουμενικὸν
Θρόνον κατὰ τὰς ἀρχὰς τοῦ δεκάτου αἰῶνος εἰς

τὴν ἐπὶ αὐτοκράτορος Λέοντος τοῦ Σοφοῦ καὶ
Πατριάρχου Νικολάου Μυστικοῦ γενομένην
Διατύπωσιν, ὅπου μεταξὺ τῶν ἕνδεκα Ἐπισκοπῶν
τῆς περιλάμπρου Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης
ἀνευρίσκεται «ὁ τῶν Σερβίων» εἰς τὴν τετάρτην
θέσιν. Ἔκτοτε αἱ διασωθεῖσαι μαρτυρίαι δὲν πα-
ρέχουν εἰς ἡμᾶς πλήρη εἰκόνα διὰ τὴν ἱστορίαν
τῆς ἐκκλησιαστικῆς ταύτης ἐπαρχίας, ἀλλὰ με-
μονωμένας μόνον εἰδήσεις, ἐν πολλοῖς μὴ ἐχούσας
χρονικὴν συνοχήν, ὅπως σαφῶς προκύπτει καὶ
ἐκ τῶν σχετικῶς ὀλίγων γνωστῶν ὀνομάτων τῶν
ἀρχιερατευσάντων ἐν αὐτῇ, περὶ τῶν ὁποίων τὰ
χρονολογικὰ στοιχεῖα οὔτε σαφῆ οὔτε διηκριβω-
μένα εἶναι, αἱ δὲ περὶ τοῦ βίου των πληροφορίαι
εἴτε ἐλάχιστοι εἶναι, εἴτε καὶ παντελῶς ἐλλείπουν.
Οὕτω, κατὰ τὴν μακρὰν περίοδον ἀπὸ τῆς πρώτης
μνείας τῆς ἐπισκοπῆς ταύτης εἰς τὰ ἐκκλησιαστικὰ
Τακτικὰ μέχρι καὶ τοῦ δεκάτου ὀγδόου αἰῶνος,
γνωρίζομεν περὶ τὰ δέκα ὀκτὼ μόνον ὀνόματα
ποιμεναρχῶν τῆς ἐπισκοπῆς ταύτης. Ὡς γνωστὸν
βεβαίως, ἡ τῶν Σερβίων Ἐπισκοπὴ ἐπὶ μακρὸν
διετέλεσε καὶ ὑπὸ τὴν περιφανῆ βυζαντινὴν
Ἀρχιεπισκοπὴν Ἀχριδῶν, ὡς ἐκ τῶν σχετικῶν
διαταγμάτων τῶν ἀπολυθέντων ὑπὸ τοῦ αὐτο-
κράτορος Βασιλείου τοῦ Βουλγαροκτόνου μαρ-
τυρεῖται.

Κατὰ τὸ πρῶτον ἥμισυ τοῦ δεκάτου ὀγδόου
αἰῶνος, Ἐπίσκοπος Σερβίων ἀνεδείχθη ὁ ἐκ Θεσ-
σαλονίκης καταγόμενος Μελέτιος ὁ Κατακάλου.
Οὗτος, κατασταθεὶς Ἐπίσκοπος Σερβίων, ἐζήτησε
καὶ ἐπέτυχε μετ’ οὐ πολὺ παρὰ τῆς Μεγάλης
Ἐκκλησίας τὴν μεταφορὰν τῆς ἕδρας αὐτοῦ εἰς
Κοζάνην, καὶ τὴν ἐκ τοῦ λόγου τούτου ἀλλαγὴν
τοῦ τίτλου τῆς ἐπισκοπῆς εἰς «Σερβίων καὶ Κο-
ζάνης».

Ἡ Κοζάνη, ἀρχῆθεν χωρίον ἄσημον καὶ γε-
ωργικόν, μόλις κατὰ τὸν δέκατον ὄγδοον αἰῶνα
κατέστη πολιτεία ἀξιόλογος μὲ κοινωνικὴν ὀργά-



νωσιν, ἀνάπτυξιν τῶν τεχνῶν καὶ τοῦ ἐμπορίου,
καὶ ἄνθησιν πνευματικήν. Εἰς αὐτὴν ἐλειτούργει
περίφημος Σχολὴ ἑλληνικῶν γραμμάτων, συν-
τηρουμένη μεταξὺ ἄλλων καὶ διὰ γενναίας συ-
νεισφορᾶς τῶν ἐν τῇ ἀλλοδαπῇ Κοζανιτῶν, εἰς
αὐτὴν δὲ ἐδίδαξαν, ὡς
μαρτυρεῖται, διδάσκαλοι
οὐκ ὀλίγοι, ἐν οἷς καὶ ὁ
ἐπὶ τετραετίαν σχεδὸν
κοσμήσας ταύτην Εὐγέ-
νιος ὁ Βούλγαρις, ὁ ὕστε-
ρον ἀρχιεπίσκοπος
Χερσῶνος καὶ Σλαβωνίου.
Ἄξιον δὲ ἰδιαιτέρας μνεί-
ας εἶναι ὅτι ὁ ἀδείᾳ τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρ-
χείου περιοδεύων καὶ δι-
δάσκων τὸ Γένος ἰσαπό-
στολος ἅγιος Κοσμᾶς ὁ
Αἰτωλὸς διῆλθε καὶ ἐκ
τῆς πόλεως ταύτης, ὡς
καὶ ἡ ἐπιχώριος παρά-
δοσις μαρτυρεῖ. Εἰς ταύ-
την λοιπὸν τὴν πόλιν, τὴν
συνεχῶς αὐξανομένην καὶ
προοδεύουσαν καὶ προ-
φανῶς ἐπισκιάζουσαν τὰ
Σέρβια, μετεφέρθη τὸ
1745 ἡ ἕδρα τῆς ἐπι-
σκοπῆς. Μελέτιος, ὁ
πρῶτος, ὡς ἀνεφέρθη,
ἐπίσκοπος ἐν Κοζάνῃ, οὐ
μόνον σεβάσμιος καὶ ἄρι-
στος γνώστης τῶν Γραφῶν, ἀλλὰ καὶ λίαν δρα-
στήριος καὶ εὐρυμαθὴς καὶ ἐνδιαφερόμενος διὰ
τὴν παιδείαν, ὑπῆρξε κάτοχος βιβλιοθήκης ἀξιο-
λόγου, τὴν ὁποίαν καὶ κατέλιπεν εἰς τὴν ἐν
Κοζάνῃ Σχολήν, ἐπί τινων δὲ τῶν καταλειφθέντων
ὑπ’ αὐτοῦ βιβλίων καὶ σωζομένων ἄχρι τοῦ νῦν
ἀναγιγνώσκεται ἡ ἰδιόχειρος ὑπογραφή του. Τὸν
Μελέτιον τοῦτον θανόντα διεδέχθη Ἰγνάτιος, ὁ
ὑπὲρ τὰ τριάκοντα ἔτη ἐν Κοζάνῃ ἀρχιερατεύσας,
ἐπ’ αὐτοῦ δὲ ἱδρύθη ἐκ νέου καὶ πλέον ὠργανω-
μένη ἡ Σχολὴ ἑλληνικῶν γραμμάτων, τῆς ὁποίας
ἡ σύστασις ἐνεκρίθη διὰ δύο Πατριαρχικῶν
γραμμάτων. Ἡ λειτουργία τῆς Σχολῆς ταύτης
ὑπῆρξε βραχεῖα, παύσασα μετὰ τριετίαν ἀπὸ

τῆς συστάσεώς της• διὸ καὶ ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ ἀρχιε-
ρέως διὰ κληροδοτήματος ὁμογενοῦς ἐκ Κοζάνης
ἱδρύθη καὶ τρίτη Σχολή, ὁμοίαν ὅμως ἔχουσα
κατάληξιν, αἱ δὲ μεταξὺ τῶν κατοίκων τῆς πόλεως
προκύψασαι διαμάχαι προεκάλεσαν τὴν στοργικὴν

ἐπέμβασιν τῆς
Μητρὸς Ἐκκλη-
σίας, ἡ ὁποία δι’
ἀποσταλέντος
Πατρ ιαρχ ικοῦ
Ἐξάρχου εἰρήνευ-
σε τὸν λαόν.

Οἱ ἀκολούθως
ἀρχιερατεύσαντες
εἰς ταύτην τὴν θε-
όσωστον Πα-
τριαρχικὴν ἐπαρ-
χίαν, ἐν οἷς Θεό-
φιλος ὁ ἐκ Βεροί-
ας, Διονύσιος ὁ ἐκ
Λεβαδείας καὶ
Βενιαμίν, ἐποίμα-
ναν θεοφιλῶς τὴν
πόλιν καὶ τὴν
ἐπαρχίαν Σερβίων
καὶ Κοζάνης, στη-
ρίζοντες τὸ χρι-
στεπώνυμον πλή-
ρωμα, τὸ ὁποῖον
κατ’ ἐκείνους τοὺς
χαλεποὺς καιροὺς
κατεπιέζετο ἀπὸ
δεινὰς ἐπιφορὰς

καὶ διαφόρους διωγμοὺς καὶ παντοειδεῖς ἐπι-
βουλὰς ἀλλοφύλων, ζητούντων τὸν ἀφανισμὸν
τῶν κατοίκων.

Ἐπὶ Ἐπισκόπου Εὐγενίου διὰ Πατριαρχικῆς
καὶ Συνοδικῆς Πράξεως ἡ ἐπισκοπὴ Σερβίων
καὶ Κοζάνης ἀνυψώθη εἰς τιμὴν μητροπόλεως,
εἰς δὲ τὸν ποιμενάρχην αὐτῆς ἀργότερον ἀπενε-
μήθη καὶ ὁ τίτλος τοῦ «ὑπερτίμου καὶ ἐξάρχου
Δυτικῆς Μακεδονίας». Ἀκολούθως καὶ ἕως τοὺς
καθ’ ἡμᾶς χρόνους ἀρχιεράτευσαν εἰς ταύτην
τὴν θεόσωστον ἐπαρχίαν ἱεράρχαι ἀξιόλογοι,
μεριμνῶντες ἀγρύπνως διὰ τὸ ποίμνιόν των. Πα-
ράλειψιν ὅμως μεγίστην θὰ ἀπετέλει ἡ μὴ μνεία
τοῦ ἐκ τῆς νήσου Πριγκήπου καταγομένου ποι-
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μενάρχου αὐτῆς Φωτίου τοῦ ἀπὸ πρῴην Φιλιπ-
πουπόλεως, παρὰ τὸν ὁποῖον ἔζησεν ἐπί τι διά-
στημα ἐπιβοηθῶν αὐτὸν ὁ ὁμώνυμος ἀνεψιός
του, ὁ ὕστερον διαπρεπὴς Οἰκουμενικὸς Πα-
τριάρχης Φώτιος Β΄.

Ὀφείλομεν ἔτι νὰ εἴπωμεν ὀλίγα τινὰ καὶ
περὶ τούτου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Νικολάου,
ἐν ᾧ θείᾳ χάριτι συνήλθομεν σήμερον. Ὁ πάν-
σεπτος οὗτος ναός, ἐκ τῶν ἀρχαιοτέρων τῆς πό-
λεως Κοζάνης, ᾠκοδομήθη ὑπερμεσοῦντος τοῦ
δεκάτου ἑβδόμου αἰῶνος, δαπάνῃ καὶ μερίμνῃ
τοῦ φιλογενοῦς τέκνου τῆς ἐπαρχίας καὶ πόλεως
ταύτης Χαρισίου Τράντα, καθιερωθεὶς ἐξ ἀρχῆς
ὡς ὁ καθεδρικὸς ναὸς τῆς πόλεως, καὶ εἶτα
πάσης τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἐπαρχίας Σερβίων
καὶ Κοζάνης. Ἀποτελεῖ μνημεῖον μεγίστης θρη-
σκευτικῆς, ἱστορικῆς καὶ ἐθνικῆς ἀξίας, λει-
τουργοῦν ἀδιαλείπτως ἀπὸ τῆς κτίσεώς του ἕως
σήμερον, ἀποσπῶν τὴν ἀγάπην τῶν κατοίκων
τῆς πόλεως τῆς Κοζάνης πρὸς αὐτό, ἐν τῷ ὁποίῳ
ἐκδηλοῦται ἡ τιμὴ καὶ ἡ εὐσέβειά των πρὸς τὸν
προστάτην καὶ πολιοῦχον σας ἅγιον Νικόλαον.

Τοιαύτης ἱστορικῆς ὅσον καὶ πολυπάθου
ἐπαρχίας ἀνεδείχθητε ἀρχιερεύς, ἅγιε ἀδελφέ,
Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Σερβίων καὶ Κοζάνης
κύριε Παῦλε, ὕστερον ἀπὸ μακρὰν ὑπηρεσίαν
εἰς διαφόρους σημαντικὰς θέσεις τῆς Ἐκκλησίας.
Δοξάζομεν, λοιπόν, τὸν Θεὸν ἐπισκεπτόμενοι
τὴν παλαίφατον καὶ θεόσωστον ταύτην ἐπαρχίαν
καὶ εὐχόμεθα ἀπὸ καρδίας ὅπως Κύριος ὁ Θεὸς
ἐνισχύῃ καὶ κραταιοῖ τὴν ὑμετέραν Ἱερότητα
πρὸς ἄμεμπτον καὶ θεοφιλῆ ἐκπλήρωσιν ἐν παντὶ
τῶν ποιμαντορικῶν σας καθηκόντων, ἐπ’ ἀγαθῷ
τῶν εὐλαβεστάτων χριστιανῶν τῆς ἐπαρχίας
ταύτης, πεποίθαμεν δὲ ὅτι διὰ τῆς συνέσεως,
τῆς ἐμπειρίας καὶ τοῦ ἐγνωσμένου ζήλου σας
θὰ ἐργασθῆτε εἰς ἀκριβῆ ἐκπλήρωσιν καὶ τήρησιν
τῶν ἐντολῶν τοῦ Ἀρχιποίμενος Χριστοῦ, ἵνα τὰ

τῆς Μητροπόλεώς σας πράγματα αὔξωνται καὶ
προάγωνται καὶ κατευοδῶνται πάντοτε ἐπὶ τὰ
κρείττω.

Εἴμεθα εὐτυχεῖς εὑρισκόμενοι ἐν μέσῳ τοῦ
φιλοχρίστου λαοῦ τῆς Δυτικῆς Μακεδονίας,
λαοῦ πιστοῦ εἰς τὴν Ἐκκλησίαν καὶ εἰς τὰς
ἱερὰς τοῦ Γένους ἡμῶν παραδόσεις, λαοῦ εὐλαβοῦς
καὶ φιλακολούθου, λαοῦ ἰδιαιτέρως σεβομένου
τὸν Θεόν, λαοῦ ἀναζητοῦντος τὴν σχέσιν αὐτοῦ
μετὰ τῆς Ἐκκλησίας ἐν τοῖς μυστηρίοις, λαοῦ
ἀποδίδοντος τὸν ἐμπρέποντα σεβασμὸν καὶ τὴν
δέουσαν ἀγάπην πρὸς τὴν Μεγάλην τοῦ Χριστοῦ
Ἐκκλησίαν. Αὐτὸν τὸν λαὸν προτρέπομεν νὰ
παραμείνῃ πάντοτε ἡνωμένος μὲ τὴν Ὀρθόδοξον
Ἐκκλησίαν καὶ νὰ διατελῇ ἐν συμπνοίᾳ καὶ
ἀγαστῇ συνεργασίᾳ μετὰ τῶν Ἀρχόντων τοῦ
τόπου καὶ τῶν εὐλαβῶν Κληρικῶν, τῶν ὑπηρε-
τούντων ἐνταῦθα, καὶ αἱ προσευχαὶ μας θὰ συ-
νοδεύουν πάντοτε πάντας ὑμᾶς, μικρούς, μεγά-
λους, γέροντας, ἄνδρας, γυναῖκας, καὶ πρὸ
πάντων τοὺς νέους, τὴν ἐλπίδα τῆς Ἐκκλησίας
καὶ τοῦ Γένους. Καὶ ἂς γνωρίζουν ὅλοι ἀνεξαιρέτως
ὅτι εἰς κάθε δυσκολίαν καὶ ἀνάγκην δύνανται
νὰ καταφεύγουν ὑπὸ τὴν σκέπην τῆς μαρτυρικῆς
ἐν Φαναρίῳ Μητρὸς Ἐκκλησίας.

Εὐχαριστοῦμεν ὁλοθύμως ὑμᾶς, Ἱερώτατε
ἀδελφὲ Μητροπολῖτα Σερβίων καὶ Κοζάνης
κύριε Παῦλε, διὰ τὴν πρόσκλησιν νὰ ἐπι-
σκεφθῶμεν τὴν ὑπὸ τῆς ὑμετέρας Ἱερότητος
ποιμαινομένην ἐπαρχίαν ταύτην καὶ διὰ τὴν
ἐγκάρδιον ὑποδοχήν, ἀλλὰ καὶ διὰ τοὺς φιλό-
φρονας λόγους καὶ τὰς ἐκδηλώσεις σεβασμοῦ
καὶ ἀγάπης πρὸς ἡμᾶς καὶ δι’ ἡμῶν πρὸς τὸν
Ἁγιώτατον Ἀποστολικὸν καὶ Πατριαρχικὸν
Οἰκουμενικὸν Θρόνον.

Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου εἴη ἐπὶ πάντας ὑμᾶς,
τέκνα περιπόθητα!
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Παναγιώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Κωνσταντινου-
πόλεως, Νέας Ρώμης και Οἰκουμενικέ Πατριάρχα
Κε Κε ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΕ

Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Ἀθηνῶν καί πά-
σης Ἑλλάδος Κε Κε Ἱερώνυμε

Εὐχαριστία καί δοξολογία ἀναπέμπω ἐν συγ-
κινήσει βαθείᾳ πρός τόν ἐν Τριάδι προσκυ-

νούμενον Θεόν, ὁ Ὁποῖος ἐν τῇ ἀπείρῳ Αὐτοῦ
ἀγαθότητι ἀξιώνει ὅλους ἡμᾶς νά παριστάμεθα
ἐνώπιον τῆς Ἱστορίας, Ἐκκλησιαστικῆς καί Πο-
λιτικῆς, ἐνώπιον βαρειᾶς κληρονομιᾶς, ἐνώπιον
τοῦ ἀποκατασταθέντος Μητροπολιτικοῦ Οἴκου!
Παναγιώτατε, Πάτερ καί Δέσποτα ἄν ἠδύνατο
νά ὠμιλήσει, θά ἐξιστορούσε ὅσα γεγονότα
ἔλαβαν χώρα σ’ αὐτό στό πέρασμα τῶν χρόνων. 

Ἐκτίσθη τό ἔτος 1744, ὅπως μαρτυρεῖται ἀπό
τόν κώδικα τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ τοῦ
Ἁγίου Νικολάου, ὁ ὁποῖος ἀναφέρει «…ἀρχόμενος
ἀπό τοῦ ἔτους 1744 καθ’ ὅν χρόνον ὠκοδόμητο
ἐνταῦθα καί ὁ δεσποτικός οἶκος τοῦ Ἐπισκοπεί-
ου…». Ἐκτίσθη δέ ἐπί οἰκοπέδου, τό ὁποῖον ἠγό-
ρασεν ὁ Ἐπίσκοπος Μελέτιος ἀπό τόν Ἱερέα Γε-
ώργιον Στεφανῆ τήν περίοδον κατά τήν ὁποίαν
μετεφέρθη ἡ ἔδρα τῆς Ἐπισκοπῆς ἀπό τά Βυ-
ζαντινά Σέρβια εἰς τήν Κοζάνην. Ἐκτίσθη δε
κατά τά τυπολογικά, μορφολογικά και κατα-
σκευαστικά πρότυπα τῆς ἀρχιτεκτονικῆς τῶν
ἀρχοντικῶν τῆς Κοζάνης. 

Ὁ Ἐπίσκοπος Βενιαμίν (1815-1850) ἠγόρασεν
νέαν ἔκτασιν ἑνός καί ἠμίσεως στρέμματος καί
προσέθεσε νέα κτίσματα, κρήνην, πύργον καί
σταῦλον, τά ὀποία σήμερον δέν ὑπάρχουν, ἀφοῦ
ἀργότερον και δή κατά το ἔτος 1927 ἡ Ἱερά
Μητρόπολις παρεχώρησεν ἱκανήν ἔκτασιν προς
ἀνέγερσιν τοῦ παρακειμένου 1ου Δημοτικοῦ Σχο-
λείου μετά τοῦ αὐλείου χώρου αὐτοῦ ἀλλά και
τῶν χώρων προσπελάσεως και εἰσόδου ἐν τῷ

σχολείῳ. 
Στην διαδρομήν τοῦ χρόνου ὁ Μητροπολιτικός

οὖτος οἶκος ἐδέχθη παρεμβάσεις καί ἀλλαγές,
οἱ ὁποῖες ἀποσκοπούσαν στήν καλυτέραν αὐτοῦ
λειτουργίαν. Ὁ προαναφερθείς Ἐπίσκοπος Βε-
νιαμίν και ἐν συνεχείᾳ ὁ Μητροπολίτης Φώτιος
Μανιάτης (1910-1922) ὁλοκλήρωσαν με τίς
ἐπεμβάσείς των την ἀπρόσκοπτον λειτουργικό-
τηταν του κτιρίου. Στό πέρασμα, ὅμως, τοῦ
χρόνου ἐγένοντο κι ἄλλες ἐπεμβάσεις οἱ ὁποῖες
καί ἀλλοίωσαν τό ὕφος του, ἡ δε σταδιακή ἐγκα-
τάλειψις, και τῇ συνδρομῇ τοῦ πανδαμάτορος
χρόνου, τό ἔφεραν στό στάδιο τῆς καταρεύσεως.

Πόσους χρόνους ἀπαριθμεῖ ἀπό τήν κτήσιν
ἕως τήν σήμερον; Διακόσιους Ἐβδομήντα (270).
Εἶναι δέ μετά τόν Ἁγιον Νικόλαον τό παλαιότερον
κτίσμα τῆς Κοζάνης. Εἶναι μία Ἱστορία ὁλόκληρος
και ἕνα σύμβολο. Ὁ χῶρος συναντήσεων καί
συσκέψεων τῶν ἀδουλώτων Κοζανιτῶν μετά τῶν
Ἱεραρχῶν στα μαῦρα χρόνια τῆς Ὀθωμανικῆς
Τυρανίας. Ἐδῶ ἐφιλοξενήθη το 1904 ὁ Παῦλος
Μελᾶς και συνεδρίασε μέ τούς προκρίτους τῆς
πόλεως διά τήν στρατολόγησιν ἐθελοντῶν καί
τήν μεταφοράν ὅπλων διά τόν ἀπελευθερωτικόν
ἀγώνα τῆς Ἑλληνικοτάτης Μακεδονίας. Ἐδῶ
ἐφιλοξενήθη ὁ Ἀρχιστράτηγος και διάδοχος Κων-
σταντῖνος, ὅταν την 11ην Ὀκτωβρίου τοῦ ἔτους
1912 εἰσῆλθε ἐλευθερωτῆς στην Κοζάνην. «Ἐπι-
λείψει γάρ με διηγούμενον ὁ χρόνος...» (Ἐβρ.
11:32) τῶν γεγονότων, τά ὁποία ἔλαβαν χώρα
ἐντός αὐτοῦ στην μακρόχρονην διαδρομήν του.

Και σήμερον ἱστάμεθα ἐνώπιόν του καί χαίρει,
διότι ἀνεκαινίσθη καί συμμετέχει καί αὐτό στίς
ἑόρτιες ἐκδηλώσεις τῶν ἐκατό (100) ἐτῶν ἀπό
τῆς ἀπελευθερώσεως τῆς πόλεως καί ἐνθυμῆται
τάς συσκέψεις και τούς σχεδιασμούς διά τήν
ἀποτίναξην τοῦ Ὀθωμανικοῦ ζυγοῦ! Εἶναι λοιπόν
μία ἱστορία, ἕνα σύμβολο. Ἀκουμπάει ἐπάνω
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του ἡ Κοζάνη καί ὁλόκληρος ἡ εὐρύτερη περιοχή!
Διά δέ τήν ταπεινότητάν μου ἔχει ὑπερβεῖ τά
στενά ἐκκλησιαστικά ὅρια. Καλύπτει δε καί ἕνα
μεγάλο μέρος τῶν ἰδανικῶν τοῦ γένους μας καί
τῆς φυλῆς μας! Εἶναι καί ἐθνικό σύμβολο, εἶναι
κειμήλιο τῆς ἱστορίας μας καί τοῦ πολιτισμοῦ
μας!

Προέταξα, Παναγιώτατε, Μακαριώτατε,
Ἄρχοντες τοῦ λαοῦ, Ἐνδοξώτατοι Ἔνστολοι, λοιποί
ἐπ’ ἐξουσίαις και λαέ τοῦ Θεοῦ εὐλογημένε, τήν
εὐχαριστίαν μου στόν ἐν Τριάδι προσκυνούμενον
Θεόν, ὁ ὁποῖος ἠθέλησεν ἐν τῇ ἀπείρῳ αὐτοῦ
ἀγαθότητι, ὅπως ἡ ταπεινότης μου ἐπιδοθῆ στόν
πολυὑπεύθυνον ἀγῶναν τῆς ἀποκαταστάσεως.
Μόνος; Οὐδείς μέχρι σήμερον, δεν ἠμπορεῖ να
δημιουργήσει και το πλέον μικρόν και ἐλάχιστον
μόνος. Χρειάζεται και ἀπαιτεῖται ἡ συνδρομή
και ἄλλων. Γι’ ἀυτόν δέ τον ἱστορικόν Μητρο-
πολιτικόν οἶκον, το ἱερόν και ἱστορικόν κειμήλιον,
συνέδραμαν πολλοί με ὁλοπρόθυμον και ἀγαθήν
διάθεσιν και με μεράκι, ἠθικῶς και ὑλικῶς Θά
τούς ἀναφέρω δέ οὐχί κατά τό θεσμικόν ἀξίωμα
καί ἄρα κατά τήν σειράν τοῦ πρωτοκόλλου,
ἀλλά κατά τήν χρονικήν σειράν τῆς συνδρομῆς
των. Ταπεινῶς δέ παρακαλῶ τήν Ὑμετέραν Σεπτήν
καί Θειοτάτην Παναγιότητα ὅπως διά τῶν τιμίων
χειρῶν Αὐτῆς ἐπιδόσῃ σχετικάς ἀντιχαριστηρίους
πλακέτας εἰς τούς κάτωθι:

Τόν Ἐντιμώτατον τέως Νομάρχην Κοζάνης
Κον Ἰορδάνην Ἀνδρεάδην, 

Τόν Ἐντιμώτατον πρώην Περιφερειάρχην Δυ-
τικῆς Μακεδονίας, Κου Ἀνδρέαν Λεούδην, 

Τόν Ἐντιμώτατον Κον Φώτιον Γκούπαν, γόνον
τῆς Κοζάνης, πρώην Περιφερειάρχου Θεσσαλίας, 

Τόν Ἐντιμώτατον Περιφερειάρχην Δυτικῆς
Μακεδονίας Κον Γεώργιον Δακῆν καί ὡς τέως
Νομάρχην Κοζάνης καί νῦν Περιφερειάρχην,

Τόν Ἐντιμώτατον Κον Ἰωάννην Σόκουτην,
Ἀντιπεριφερειάρχην Κοζάνης, (Καθώς καί τούς
συνεργάτας αὐτῶν, οἱ ὁποίοι συνέδραμαν οἰκο-
νομικῶς στο περισσότερον μέρος τῆς δαπάνης), 

Τήν Ἐντιμωτάτην Δημοτικήν Ἀρχήν δι’ ὅσα
μέχρι σήμερον ἔχει προσφέρει διά τῶν πρώην
Δημάρχων καί τοῦ νῦν Ἐντιμωτάτου Κου Λαζάρου
Μαλούτα.

Τόν Ἐντιμώτατον Κον Πολυνίκην Ἀγγέλην,
Ἀρχιτέκτονα Μηχανικόν, ὁ ὁποῖος ὅλα αὐτά τά

χρόνια ἀφιλοκερδῶς μελετᾶ, σχεδιάζει καί πα-
ρακολουθεῖ με θρησκευτικήν εὐλάβειαν το ὅλον
ἔργον.

Τόν Ἐντιμώτατον Κον Κωνσταντῖνον Κοκόλην,
Ἀρχιτέκτονα Μηχανικόν, ὁ ὁποῖος ἐθελοντικῶς
προσφέρει τήν νομοτεχνικήν του κατάρτησιν.

Τόν Ἐντιμώτατον Κον Ἰωάννην Χαμιζίδην,
Τοπογράφον Μηχανικόν, ὁ ὁποῖος ἐπιστατῆ καί
συντονίζει τό ἔργον σέ συνεργασία μέ τόν Κον
Ἀγγέλην, ἀφιλοκερδῶς καί μέ μεράκι.

Εὐχαριστίες στούς κληρικούς καί λαϊκούς
συνεργάτας μου, οἱ ὁποῖοι μετά τῆς ταπεινότητός
μου σηκώνουν τό βάρος τῆς Διοικήσεως καί τοῦ
ὅλου ἔργου τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Συγχαρητήρια καί εὐχαριστίες σέ ὅλους ὅσους
ἠργάσθησαν διά τήν ἀποκατάστασιν, ἀρχιμα-
στόρους, μαστόρους και ἐργάτας.

Εὐχαριστίες στά Μέσα Μαζικῆς Ἐνημερώσεως
διά τήν ἰδικήν τούς συμβολήν.

Και τέλος εὐγνωμόνους εὐχαριστίας σ’ ἕνα
θεσμικό πρόσωπο, τήν Ἐρίτιμον και Ἐντιμωτάτην
Γενικήν Γραμματέαν τοῦ ὑπουργείου Πολιτισμοῦ,
Καν Λίναν Μενδώνη, ἡ ὁποία μέ πνεῦμα ῥεα-
λιστικόν καί πέραν δογματισμῶν και ἀγκυλώσεων
ἀνέλαβε προσωπικῶς το ὅλον ἔργον. Καί βεβαίως
τῇ εὐθύνῃ τῆς Προϊσταμένης τῆς 17ης Ἐφορίας
Βυζαντινῶν καί Μεταβυζαντινῶν μνημείων, Κας
Μαρίας Τσάπαλη. Τό ἀποτέλεσμα ἦταν νά φθά-
σωμεν στην σημερινήν ἡμέραν, ἡμέραν χαρᾶς
ἐσωτερικῆς, εὐφροσύνης καί ἀγαλιάσεως, ἡμέραν
ἀπείρων εὐχαριστιῶν στον Θεόν μας καί Δημι-
ουργόν πάσης κτίσεως.

Παναγιώτατε, Πάτερ καί Δέσποτα, ἡ ταπει-
νότης μου εὔχεται, ὅπως τά ἔτη Σας εἶναι μακρά
και ὑγιεινά διά να προΐστασθε, ὡς Σεπτή Κορυφή
τῆς Ὀρθοδοξίας μας, σε παρόμοια ἔργα, τά
ὁποία ἀποκαλύπτουν καί κηρύσσουν τό ὄνομα
τοῦ Θεοῦ. Ἐν ταὐτῷ δε παρακαλῶ Ὑμᾶς, ὅπως
εἰς την καθημερινήν Σας προσευχήν, δέεσθε εἰς
τον Θεόν και ὑπέρ τῆς ταπεινότητός μου και
ὑπέρ τοῦ οἴκου τούτου και ἐντός αὐτοῦ να δο-
ξάζηται και αἰνεῖται το πάντιμον και μεγαλο-
πρεπές Ὄνομα Ἄυτοῦ καί νά συνεχίζεται ἡ
Ἱστορία, ὅπως τήν βιώνει καί τήν ἐκφράζει το
γένος μας καί ὁ φιλόχριστος καί εὐγενής λαός
τῆς Κοζάνης. ΑΜΗΝ.
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Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Σερβίων καὶ Κοζάνης
κύριε Παῦλε, 

Ἱερώτατοι καὶ Θεοφιλέστατοι ἅγιοι ἀδελφοί,
Ἐντιμότατοι Ἄρχοντες,
Τέκνα ἡμῶν ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Ἀπολαμβάνομεν μετὰ περισσῆς χαρᾶς κατὰ
τὴν παροῦσαν ὥραν τὸ βίωμα τῆς ἐκκλη-

σιαστικῆς ἑνότητος, τὸ ὁποῖον ἐκφράζουν τόσον
οἱ λόγοι σας, Ἱερώτατε ἀδελφὲ ἅγιε Σερβίων καὶ
Κοζάνης, ὅσον καὶ ἡ ἐγκρίνουσα αὐτοὺς παρουσία
τοῦ πιστοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ. Εἶναι γνωστὸν εἰς
ὅλους, ὅτι ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς ὀλίγον
πρὸ τῆς σταυρώσεώς Του παρεκάλεσε τὸν
οὐράνιον Πατέρα Του καὶ Πατέρα καὶ Θεὸν
ἡμῶν νὰ εἴμεθα ἡνωμένοι ἡμεῖς οἱ μέλλοντες
πιστοὶ Αὐτοῦ ἀνὰ τοὺς αἰῶνας. Αὐτὸ μαρτυρεῖ
τὴν σπουδαιότητα τῆς ἑνότητος ἡμῶν τῶν χρι-
στιανῶν, διότι ἄνευ αὐτῆς τίθεται ἐν ἀμφιβόλῳ
ἡ βίωσις τῆς χριστιανικότητός μας. 

Ἑπομένως, πᾶσα ἐκδήλωσις τῆς ἑνότητός μας
εἶναι ἐξόχως χαροποιός, διότι ὄχι μόνον ἐπιβε-
βαιώνει ἐμπράκτως αὐτὴν τὴν πολλάκις διαμ-
φισβητουμένην ἐκκλησιαστικὴν ἑνότητα, ἀλλὰ
καὶ διατρανώνει ὅτι αἱ προσπάθειαι διαταράξεως
αὐτῆς ἀποτυγχάνουν, καὶ αἱ ἁπλαῖ προβλέψεις
περὶ κλονισμοῦ αὐτῆς διαψεύδονται. Ἡ ἑνότης
τῶν Ὀρθοδόξων πιστῶν, κλήρου καὶ λαοῦ, πρὸς
ἀλλήλους καὶ πρὸς τὴν Μητέρα Ἐκκλησίαν
αὐτῶν, εἶναι ἀδιατάρακτος, ζῶσα καὶ ἐνεργός.
Ἡ αἴσθησίς της εἶναι πρόξενος χαρᾶς δι᾿ ὅλους
καὶ αἱ διὰ λόγων καὶ ἔργων ἐκδηλώσεις αὐτῆς,
καθῆκον πάντων ἡμῶν, πρὸς καθησυχασμὸν τῶν
συνειδήσεων.

Καὶ σημειοῦμεν, ὅτι ὁρατὸν σημεῖον τῆς ἑνό-
τητος τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ὁ Ἐπίσκοπος, ὁ ὁποῖος
ὁμοῦ μετὰ τῶν συνεπισκόπων του, ἑνώνεται εἰς
τὴν ἀνὰ τὴν οἰκουμένην Μίαν, Ἁγίαν, Καθολικὴν
καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν. Δι’ αὐτοῦ, τὰ μέλη
μιᾶς τοπικῆς Ἐκκλησίας ἑνώνονται ἐν Ἁγίῳ
Πνεύματι κατὰ τὴν τέλεσιν τῆς Θείας Εὐχαρι-
στίας, ἀποτελοῦντα Σῶμα Χριστοῦ. Διὸ καὶ ἡ

ἕδρα τοῦ Ἐπισκόπου συνιστᾷ ὄχι ἁπλῶς τὴν κα-
τοικίαν του, ἀλλὰ σημεῖον ἀναφορᾶς διὰ τοὺς
πιστοὺς ἑκάστης Ἐπαρχίας. Ὡς ἐκ τούτου, ἡ
ὕπαρξις Ἐπισκοπείου εἰς ἑκάστην ἐκκλησιαστικὴν
Ἐπαρχίαν ἀποκτᾷ ἰδιαιτέραν ἐκκλησιολογικὴν
σημασίαν, τὴν ὁποίαν ἔχοντες ὑπ’ ὄψιν οἱ Ἐπί-
σκοποι, ἀνιδρύουν Ἐπισκοπεῖα πρὸς ἐξυπηρέτησιν
τοῦ συγκεκριμένου στόχου. Ἡ ἐξυπηρέτησις
αὐτοῦ ἐν τῇ πράξει ἐκδηλοῦται διὰ τοῦ ἐκ τοῦ
Ἐπισκοπείου συντονισμοῦ τοῦ ἐν γένει ἐκκλη-
σιαστικοῦ ἔργου ἑκάστης Ἱερᾶς Μητροπόλεως,
στεγαζομένων εἰς αὐτὸ τῶν κεντρικῶν ὑπηρεσιῶν
αὐτῆς.

Ἐπὶ τῆς ποιμαντορίας τοῦ μεγάλης παιδείας
καὶ φιλομούσου ἐπισκόπου τῆς θεοσώστου καὶ
παλαιφάτου ἐπαρχίας ταύτης Μελετίου, τοὐπί-
κλην «Κατακάλου», τοῦ ἐκ Θεσσαλονίκης, τοῦ
ἐπὶ δεκαοκτὼ ἔτη ἀρχιερατεύσαντος ἐνταῦθα,
μετεφέρθη, Πατριαρχικῇ καὶ Συνοδικῇ ἐγκρίσει,
ἡ ἕδρα τῆς ἐπισκοπῆς ἀπὸ τῶν Σερβίων εἰς τὴν
πόλιν τῆς Κοζάνης. Ὁ αὐτὸς δὲ οὗτος ἐπίσκοπος
Μελέτιος, τὴν ἀνωτέρω ἐκκλησιολογικὴν πα-
ράμετρον ἔχων ὑπ’ ὄψει, μετὰ τῶν εὐσεβεστάτων
κληρικῶν τῆς ἐπαρχίας ταύτης καὶ τῶν εὐσεβῶν
ἀρχόντων, καὶ ἁπάντων τῶν λοιπῶν χριστιανῶν
τῆς πόλεως Κοζάνης, συνέδραμον εἰς τὴν ἀγορὰν
τόπου καὶ εἰς τὴν οἰκοδόμησιν ἐν αὐτῷ τοῦ ἐν
Κοζάνῃ Ἐπισκοπείου, μάλιστα δὲ ὁ εἰρημένος
Μελέτιος, ὡς μαρτυρεῖται, ἐδαπάνησε διὰ τὸν
σκοπὸν τοῦτον ἐξ ἰδίων τὸ ποσὸν τῶν 550
γροσίων. Εἰς σχετικὸν μὲ τὸ Ἐπισκοπεῖον ἔγγραφον
ἀναγιγνώσκομεν ὅτι «ἡ θεόσωστος πολιτεία τῆς
Κοζάνης ... ὁ Ἀρχιερεύς ... οἱ ... εἰρημένοι
κληρικοὶ καὶ ἄρχοντες ..., διὰ ὠφέλειαν καὶ σω-
τηρίαν τῶν ψυχῶν αὐτῶν καὶ μνημόσυνον αἰώνιον,
ἀφιερώνουσιν αὐτοθελήτως ἀβιάστως τε καὶ ἐξ
ὅλης τῆς προαιρέσεως καὶ κατανεύσεως αὐτῶν
καὶ τῶν λοιπῶν ὅλων Χριστιανῶν τῆς Κοζάνης
ἀναποσπάστως τῷ Θεῷ, διὰ παντοτινὴν καὶ
κατὰ πάντα ἀναντίρρητον καὶ ἀμετάτρεπτον
τοῦ νῦν καὶ τῶν μελλόντων τῆς Κοζάνης ἀρχιε-
ρέων κατοίκησιν, κατάλυμά τε καὶ καταγώγιον,
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τὸ εἰρημένον κτήριον μετὰ τῆς περιοχῆς αὐτοῦ
καὶ Ἐπισκοπὴν ἀδιάσειστον καὶ ἀτάραχον», ἐνῷ
εἰς τὸ αὐτὸ ἔγγραφον καταγράφεται καὶ ἡ ὑπο-
χρέωσις «νὰ φυλάξωσι καὶ τὰ δύο μέρη τὴν
ἀφιέρωσιν ταύτην». Τοιοῦτον περικαλλὲς οἴκημα
προσέφερεν εἰς τὴν πατρίδα αὐτῶν καὶ εἰς τὴν
τοπικὴν Ἐκκλησίαν
ἡ εὐσέβεια καὶ ἡ
ἄδολος ἀγάπη τῶν
Κοζανιτῶν ἐκείνων,
οἱ ὁποῖοι ὅρον ἀμε-
τάθετον ἔθεντο καὶ
διὰ τὴν χρῆσιν τοῦ
οἰκήματος, ζη-
τοῦντες τὴν ἐς ἀεὶ
ἐνδιαίτησιν καὶ κα-
τοικίαν ἐν αὐτῷ τοῦ
κατὰ καιρὸν κανο-
νικοῦ ποιμενάρχου
των.

Οὕτω καὶ ἐγέ-
νετο ἐπὶ χρόνον
τινά, τηρουμένης τῆς ἐπιθυμίας τῶν διὰ τοῦτο
δαπανησάντων, ἀλλὰ διὰ τὰς καιρικὰς περι-
στάσεις καὶ δι’ αἰτίας ἄλλας τὸ οἰκοδόμημα
τοῦτο ἐγκαταλειφθὲν ἠρημώθη, καὶ ὁ χρόνος
ἐπέφερεν ἐπ’ αὐτοῦ φθορὰς οὐκ ὀλίγας, τῆς
ἀρχικῆς ὄψεώς του ἀλλοιωθείσης καὶ διὰ παντοίων
ἐπεμβάσεων. Τὸ ἐγκαταλειφθὲν ὅμως περίλαμπρον
Ἐπισκοπεῖον, τύχῃ ἀγαθῇ, ἐχαρακτηρίσθη διὰ
διατάγματος τῆς Πολιτείας ὡς μνημεῖον διατη-
ρητέον, καὶ οὕτω περιεσώθη ἐκ τυχὸν πιθανῆς
κατεδαφίσεώς του, ἕως ὅτου, πρὸ ἓξ περίπου
ἐτῶν, μερίμνῃ τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας, ἤγουν
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σερβίων καὶ Κοζάνης,
ἐν συνεργασίᾳ μετὰ τῆς ἁρμοδίας Ἐφορείας Βυ-
ζαντινῶν καὶ Μεταβυζαντινῶν Ἀρχαιοτήτων,
ἤρχισεν ἡ ἀναστήλωσις καὶ ἀποκατάστασίς του
εἰς τὴν ἀρχικήν του μορφήν, ἐγένετο δὲ συντήρησις
καὶ ποικίλων παλαιῶν σωζομένων μερῶν τοῦ
οἰκήματος.

Συντελεσθέντων δὲ τῶν ὡς ἄνω ἀναπαλαι-
ωτικῶν καὶ ἀναστηλωτικῶν ἔργων ἐν τῷ οἰκήματι
τούτῳ, ποὺ εἶναι, ὡς ἐλέχθη, προσφορὰ τῶν φι-
λογενῶν προπατόρων σας, ὁ ποιμενάρχης τῆς
θεοσώστου ἐπαρχίας ταύτης Ἱερώτατος Μητρο-
πολίτης Σερβίων καὶ Κοζάνης κ. Παῦλος μετὰ

τοῦ κ. Περιφερειάρχου Δυτικῆς Μακεδονίας
καὶ τοῦ κ. Δημάρχου τῆς πόλεως Κοζάνης ἐλθόν-
τες εἰς τὴν Βασιλεύουσαν Πόλιν, προσεκάλεσαν
προφρόνως τὴν ἡμετέραν Μετριότητα, νὰ ἐγκαι-
νιάσωμεν τὸ καινουργηθὲν πρῴην ἐνδιαίτημα
ἐπισκόπων καὶ εἶτα μητροπολιτῶν τινων τῆς

ἐκκλησιαστικῆς
ἐπαρχίας Σερβίων
καὶ Κοζάνης.

Εὑρισκόμενοι,
λοιπόν, σήμερον
ἐνταῦθα ἐν μέσῳ
τῶν ἐκκλησια-
στικῶν καὶ πολι-
τικῶν Ἀρχῶν τοῦ
εὐλογημένου τό-
που τούτου καὶ
περιβαλλόμενοι
ὑπὸ φιλογενοῦς
καὶ φιλοχρίστου
λαοῦ, ὁ ὁποῖος ἐν
τῇ παρόδῳ τοῦ

χρόνου καὶ εἰς πολλὰς περιστάσεις ἐπέδειξεν
ἐμπράκτως τὴν ἀγάπην του πρὸς τὴν πνευματικὴν
τροφὸν Ἁγίαν τοῦ Χριστοῦ Μεγάλην Ἐκκλησίαν
τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἡ ὁποία πάντοτε ὡς
φιλόστοργος Μήτηρ ἐμερίμνα ὑπὲρ αὐτοῦ, ἀλλὰ
καὶ τὴν ἀγάπην του πρὸς τὸ Γένος μας, λίαν
εὐχαρίστως ἐγκαινιάζομεν τὸ οὕτως ἀνακαινισθὲν
Ἐπισκοπεῖον καὶ εὐχόμεθα Κύριος ὁ Θεὸς νὰ τὸ
στερεώνῃ εἰς αἰῶνα αἰῶνος, νὰ μακροημερεύῃ
δὲ ὑμᾶς, ἅγιε ἀδελφέ, Μητροπολῖτα Σερβίων
καὶ Κοζάνης κύριε Παῦλε.  

Σᾶς εὐχαριστοῦμεν καὶ πάλιν, Ἱερώτατε, διότι
διὰ τῶν λόγων σας, διὰ τῆς θερμῆς ὑποδοχῆς
καὶ διὰ τῆς ἀγάπης μετὰ τῆς ὁποίας περιβάλλετε
τὴν Μητέρα Ἐκκλησίαν καὶ τὴν ἡμετέραν Με-
τριότητα, διατρανώνετε τὴν ἀρραγῆ ἑνότητα
τῶν μελῶν τοῦ σώματος τῆς Ἐκκλησίας.

Εὐχαριστοῦμεν καὶ τοὺς παρισταμένους Ἄρχον-
τας καὶ τὸν Λαόν, διότι διὰ τῆς ἐνεργοῦ παρουσίας
σας, τῆς ζωντανῆς ἀγάπης σας καὶ τῆς θερμῆς
ὑποδοχῆς σας πιστοποιεῖτε ἐπίσης τὴν ἀσάλευτον
ἑνότητά σας πρὸς ἀλλήλους καὶ πρὸς τὴν
Μητέρα Ἐκκλησίαν.

Καὶ πάλιν καλῶς σᾶς εὕρομεν
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Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Σερβίων καὶ Κοζάνης
κύριε Παῦλε,

Ποιμενάρχα τῆς θεοσώστου ταύτης ἐπαρ-
χίας,

Ὁσιολογιώτατε ἅγιε Πρωτοσύγκελλε,
Εὐλαβεῖς διάκονοι τῶν μυστηρίων τοῦ Θεοῦ,

Ὁπόσην χαρὰν πνευματικὴν αἰσθανόμεθα
βλέποντες συνηγμένους ἐπὶ τὸ αὐτὸ τοὺς

εὐλαβεῖς κληρικούς, ἱερεῖς καὶ διακόνους τῆς
θεοσώστου ταύτης Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ὑπὸ
τὸν ἀγαπητὸν ποιμενάρχην αὐτῆς κύριον Παῦλον.
Εἴμεθα ὄντως ὅλοι εὐλογημένοι παρὰ τοῦ οὐρανίου
Πατρός, διότι ἠξιώθημεν νὰ διακονῶμεν τὴν
Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ, τὰ μέλη τοῦ μυστικοῦ
Σώματος Αὐτοῦ, καὶ νὰ ἔχωμεν τὴν δυνατότητα
νὰ γίνωμεν συνεργοὶ εἰς τὸ ἔργον τῆς προσωπικῆς
θεώσεώς των, μὲ τὰς ψυχοσωτηρίους εὐκαιρίας
τὰς ὁποίας παρέχει ἡ Ἐκκλησία μας· εὐκαιρίας
διδομένας δωρεὰν παρὰ τοῦ φιλανθρώπου
Σωτῆρος, τοῦ ἀρχηγοῦ καὶ θεμελιωτοῦ τῆς
πίστεώς μας, ὁ Ὁποῖος καὶ μᾶς ἠξίωσε νὰ φθά-
σωμεν κατ’ αὐτὰς εἰς τὸ πέρας τῆς νηστείας
τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, τῶν ὁποίων ἡ μνήμη
αὔριον ἑορτάζεται καὶ τῶν ὁποίων τὸν ἑσπερινὸν
θὰ τελέσωμεν σήμερον, μετὰ τοῦ ἑορτάζοντος
Μητροπολίτου σας.

Οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι μᾶς παρέχουν τὸ τέλειον
ἀρχέτυπον τῆς ἀρετῆς καὶ μᾶς προσκαλοῦν εἰς
μίμησιν τοῦ Χριστοῦ, κατὰ τὸ «μιμηταί μου γί-
νεσθε, καθὼς κἀγὼ Χριστοῦ» (Α΄ Κορ. δ΄, 16).
Αὐτοὶ οἱ Ἀπόστολοι μᾶς καλοῦν, ὅλους βεβαίως

τοὺς χριστιανούς, ἀλλὰ ἰδιαιτέρως ἡμᾶς τοὺς
ἐργάτας τοῦ Ἀμπελῶνος τοῦ Κυρίου, νὰ ἀπαρ-
νηθῶμεν τὸν ἑαυτόν μας καὶ νὰ ἄρωμεν τὸν
σταυρόν μας, συμμορφούμενοι πρὸς τὰς εὐαγ-
γελικὰς ἐπιταγάς, ὥστε νὰ μορφωθῇ καὶ νὰ κυ-
ριαρχήσῃ εἰς τὴν ζωήν μας ὁ νοῦς Χριστοῦ,
δηλαδὴ ἡ χριστοείδεια τῶν σκέψεων καὶ τῶν
ἔργων μας, διὰ τῶν ὁποίων ὁμοιούμεθα πρὸς τὸ
αἰώνιον πρότυπόν μας, τὸν Κύριον Ἰησοῦν Χρι-
στόν. 

Ὁ Κύριος ἡμῶν μᾶς προτρέπει εἰς συνεχῆ
ἐπαγρύπνησιν: «ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν βιάζεται,
καὶ βιασταὶ ἁρπάζουσιν αὐτήν» (Ματθ. ια΄,
12). Ὀφείλομεν νὰ ἀγωνιζώμεθα νὰ πράττωμεν
τὸ καλόν, ἔστω καὶ ἐὰν δὲν θέλωμεν. Ὡς χαρα-
κτηριστικῶς λέγει ἕνας ἀσκητὴς τῆς ἐρήμου,
πρέπει νὰ ἀσκῶμεν βίαν εἰς τὸν ἑαυτόν μας διὰ
τὰς ἀρετάς, ἔστω καὶ ἐὰν αἰσθανώμεθα ὅτι οὐδε-
μίαν αὐτῶν ἔχομεν ἢ ὅτι δὲν δυνάμεθα νὰ τὰς
κατορθώσωμεν.

Ὁ σκοπὸς ὅλων τῶν νόμων καὶ τῶν ἐντολῶν
τοῦ Θεοῦ εἶναι ἡ καθαρότης τῆς καρδίας. Ὁ
Κύριος ἐσαρκώθη διὰ νὰ καθαρίσῃ τὴν ψυχὴν
ἐκ τῆς κακίας καὶ νὰ τὴν ἐπαναφέρῃ εἰς τὴν
ἀρχαίαν κατάστασιν αὐτῆς, τὴν πρὸ τῆς πτώσεως.
Ἡ καθαρότης τῆς καρδίας ἀποκτᾶται διὰ τῆς
ἀπονεκρώσεως τῶν κοσμικῶν συνηθειῶν τῆς
ψυχῆς. Ὁ δὲ τελικὸς σκοπὸς αὐτοῦ τοῦ ἀγῶνος
διὰ τὴν καρδιακὴν καθαρότητα ἐπιτυγχάνεται,
ὅταν ὁ ἄνθρωπος «πάντας ἀνθρώπους καλοὺς
θεωρῇ, καὶ οὐ φαίνηταί τις αὐτῷ ἀκάθαρτος
καὶ βέβηλος».
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Ἡ δὲ καθαρότης τῆς καρδίας, ἀγαπητοὶ ἀδελ-
φοί μου, ἀποκτᾶται διὰ τοῦ ἀγῶνος καὶ τῆς
ἀσκήσεως. «Ἡ ἄσκησις μήτηρ τοῦ ἁγιασμοῦ
ἐστιν». Ὁ νοῦς δὲν ἠμπορεῖ νὰ καθαρισθῇ καὶ
νὰ συνδοξασθῇ μετὰ τοῦ Χριστοῦ, ἐὰν τὸ σῶμα
δὲν συμπάσχῃ ὑπὲρ τοῦ Χριστοῦ. Τὸ κάλλος τῆς
σωφροσύνης ἀποκτᾷ ὁ ἄνθρωπος μὲ νηστείας,
ὅπως αὐτὴ τὴν ὁποίαν σήμερον περατοῦμεν, καὶ
μὲ προσευχήν, μὲ μετάνοιαν. Ὅταν δὲ ὁ ἄνθρωπος
βλέπῃ τὸ κάλλος τοῦ Θεοῦ ἐν καθαρότητι καρ-
δίας, τότε καταπαύουν αἱ ἐνέργειαι τοῦ κακοῦ,
διότι ὁ ἀγών μας ἀποβλέπει εἰς τὴν ἕνωσίν μας
μετὰ τοῦ Θεοῦ.

Προσπαθήσατε λοιπόν, ἀδελφοί μου, ἰδιαιτέρως
κατὰ τὴν δυσχερῆ περίοδον τὴν ὁποίαν διέρχεται
εἰς τὰς ἡμέρας μας ὁ λαὸς τοῦ Θεοῦ, νὰ μὴ πα-
ραμελῆτε τὸ ἔργον τῆς διδασκαλίας τοῦ λόγου
Αὐτοῦ, ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ μόνος ποὺ δύναται νὰ
τὸν λυτρώσῃ ἀπὸ ὅλα τὰ ἀδιέξοδα τοῦ συγχρόνου
βίου καὶ τῆς σημερινῆς ἀποστασίας. Ὡς ὁ Κύριος
εἶχεν ὡς κύριον ἔργον τὴν διδασκαλίαν τοῦ λαοῦ,
ὅπως ἀναφέρεται εἰς τὰ Εὐαγγέλια, καὶ οἱ λόγοι
Του ἦσαν «ὥσπερ πῦρ φλέγον καὶ ὡς πέλεκυς
κόπτων πέτραν» (Ἱερ. 23,29), οὕτω καὶ ἡμεῖς
εἶναι ἀπαραίτητον νὰ καταρτιζώμεθα διαρκῶς,
διὰ νὰ εἴμεθα εἰς θέσιν ἐν συνεχείᾳ νὰ καταρτί-
ζωμεν καὶ τὸν λαόν, διὰ  β ί ο υ  καὶ  λ ό γ ω ν,
διὰ  π ρ ά ξ ε ω ς  καὶ θ ε ω ρ ί α ς. 

Ἂς σταθῶμεν μετὰ κατανοήσεως καὶ εἰλικρι-
νείας, μετὰ ἀγάπης καὶ ἀνοχῆς ἔναντι τοῦ
πλησίον μας, διότι οὕτως ἐφαρμόζομεν τὸ Εὐαγ-
γέλιον. Αἱ ἀνέξοδοι κρίσεις γενικώτερον εἶναι
εὐχερεῖς. Ἡ ὑπεύθυνος ὅμως στάσις καὶ ἡ
ἀποδοχὴ τοῦ ἑτέρου ἀπαιτοῦν κόπον καὶ θυσίαν.
Προσέχετε, ἀδελφοί μου, κατὰ τὴν ἄσκησιν τῆς
ἱερατικῆς σας διακονίας. Ἡ  ἄ κ ρ ι τ ο ς  καὶ
αὐστηρὰ ἐπίπληξις τοῦ ἁμαρτωλοῦ καὶ τοῦ πε-
πτωκότος εἶναι εὔκολος καὶ ἀσφαλής, ἰδίως ὅταν
βασίζηται εἰς τὸ γράμμα καὶ τὴν ἀκρίβειαν τοῦ
νόμου, ἐνδέχεται ὅμως νὰ ἔχῃ ὀλέθρια ἀποτελέ-
σματα διὰ τὴν σωτηρίαν τοῦ ἁμαρτωλοῦ διότι
ἠμπορεῖ νὰ τὸν ἀπογοητεύσῃ, νὰ τὸν σκανδαλίσῃ
καὶ νὰ τὸν ἀπομακρύνῃ ὁριστικῶς ἀπὸ τὴν
Ἐκκλησίαν. Διὸ καὶ πρέπει οἱ κληρικοὶ νὰ ἔχωμεν
πνεῦμα διακρίσεως, ὥστε νὰ δυνάμεθα νὰ
ἀσκῶμεν οἰκονομίαν κατὰ περίστασιν, μὲ σκοπὸν

τὴν προσέλευσιν τοῦ ἀδυνάμου εἰς τὴν Ἐκκλησίαν.
Καὶ ἡ διάκρισις ἀποκτᾶται μόνον διὰ προσευχῆς,
νηστείας καὶ μελέτης τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ.

Δυστυχῶς, ὀφείλομεν νὰ ὁμολογήσωμεν, ὁ
σημερινὸς ἄνθρωπος μανθάνει ἐξ ὅλης τῆς πε-
ριρρεούσης ἀτμοσφαίρας, τῶν μέσων ἐνημερώ-
σεως, τῶν πολιτικῶν ταγῶν του, τῶν ποικίλων
μηνυμάτων τὰ ὁποῖα δέχεται, νὰ ἔχῃ τὸ βλέμμα
του ἐστραμμένον μόνον εἰς τὴν γῆν καὶ τὰ ὑλικὰ
ἀγαθά, λησμονῶν τὸν ἀληθινόν του προορισμόν,
μὲ ἀποτέλεσμα νὰ πάσχῃ ὡς ἡ συγκύπτουσα
τοῦ Εὐαγγελίου. «Συγκύπτει γὰρ ἡ ψυχή, ὅταν
ἐπὶ τὰς γηΐνας μόνας φροντίδας νεύῃ, καὶ μηδὲν
οὐράνιον ἢ θεῖον φαντάζηται», λέγει εὐστόχως
ὁ ἱερὸς Θεοφύλακτος. Ἡ εὐτυχία αὐτοῦ ἔχει
ταυτισθῆ μὲ τὴν ἐπάρκειαν ὑλικῶν ἀγαθῶν. Ἡ
πενία θεωρεῖται ἔσχατον κακόν. 

Ἡ σημερινὴ κρίσις συνδέεται ἀσφαλῶς στενῶς
μὲ τὴν ἀπομάκρυνσιν ἀπὸ τοῦ Κυρίου, ὄχι ἐν τῇ
ἐννοίᾳ ὅτι ἀποτελεῖ μίαν τιμωρίαν τοῦ Θεοῦ,
ἀλλά, κυρίως, ὅτι ἡ ἀποστασία ἡ ὁποία ἐβασί-
λευσεν εἰς τὴν σύγχρονον κοινωνίαν ἐδημιούργησε
μίαν νοσηρὰν κατάστασιν μὲ τὰς σημερινὰς
ὁρατὰς συνεπείας αὐτῆς. Καὶ ἐφ’ ὅσον ἡ σκλη-
ροκαρδία μας δὲν μαλάσσεται εὐχερῶς, ἔρχεται
ἡ δοκιμασία, ὡς συνέπεια τῶν ἐπιλογῶν μας,
μὲ τὴν ἀνοχὴν τοῦ Κυρίου, ἡ ὁποία, δοκιμασία,
ὡς τὸ πῦρ, διαλύει τὸν πάγον τῆς ψυχῆς καὶ τῆς
ἀναισθησίας μας. Ἐπιτρέπει ἄλλωστε ὁ Κύριος
τὴν δοκιμασίαν εἴτε διὰ νὰ ἐξέλθωμεν ἰσχυρότεροι
καὶ καθαρώτεροι, ὡς χρυσὸς ἐν χωνευτηρίῳ,
εἴτε διὰ νὰ ἀποκαλυφθῇ, διὰ τῆς ἰδικῆς μας
στάσεως, ἡ πίστις μας εἰς Αὐτὸν καὶ ἡ δόξα καὶ
ἡ κατὰ Θεὸν ἄνεσις καὶ ἀνάπαυσις, τὴν ὁποίαν
χαρίζει εἰς τὰ γνήσια τέκνα Του.

Διὰ τοῦτο, ὀφείλομεν ἡμεῖς «οἱ πνευματικοί»
νὰ καταρτίζωμεν τὸν λαὸν ἵνα «τὰ ἄνω φρονῇ,
μὴ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς», καὶ νὰ τὸν διδάσκωμεν νὰ
ζῇ τὴν ζωὴν ἐκείνην, ἥτις «κέκρυπται σὺν τῷ
Χριστῷ ἐν τῷ Θεῷ». Εἰς αὐτὴν τὴν περίπτωσιν
ἡ διαχείρισις τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν θὰ εἶναι πιὸ
συνετή, ἡ διαχείρισις τῆς ἐλλείψεως θὰ εἶναι
πιὸ ἀποτελεσματική, ἡ δὲ διαπίστωσις τῆς
ἐνδείας δὲν θὰ ἀπελπίζῃ καὶ δὲν θὰ ἀπογοη-
τεύῃ.
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Ἀδελφοὶ ἐν Κυρίῳ ἠγαπημένοι καὶ τέκνα θε-
όκλητα,

Εἰς τὴν ἀνηφορικὴν πορείαν τοῦ πολυπλάγκτου
βίου μας δὲν εἴμεθα μόνοι, ἀλλά «συμπολῖται
τῶν Ἁγίων καὶ οἰκεῖοι τοῦ Θεοῦ», ὡς λέγει ὁ
Ἀπόστολος (Ἐφ. β΄, 19). Αὐτοὺς ἔχομεν ὡς πρό-
τυπα, βοηθούς, ὑπερασπιστάς, παρηγορητάς.
Ἂς μὴ γίνωμεν ἡμεῖς, ἐξ ἀπροσεξίας, αἰτία νὰ
μειωθῇ ἡ δόξα τοῦ Θεοῦ ἢ νὰ σκανδαλισθῇ
ἕνας ἐκ τῶν ἐλαχίστων ἀδελφῶν μας, ὑπὲρ τῶν
ὁποίων Χριστὸς ἀπέθανεν.

Ἡ Ἐκκλησία μας εἶναι ἁγία καὶ τελεία, ὡς
τέλειος καὶ ἅγιος εἶναι ὁ Ἀρχηγὸς καὶ Κεφαλὴ
Αὐτῆς, ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός. Ἡ ἀσθέ-
νειά μας μᾶς ἐμποδίζει νὰ βλέπωμεν τὴν Ἐκκλη-
σίαν εἰς ὅλην τὴν λαμπρότητα καὶ τὸ μεγαλεῖον
της. Πρὸ πάντων εἶναι ἀνάγκη νὰ ἀγαπήσωμεν
τὴν Ἐκκλησίαν μὲ ὅλην τὴν δύναμιν τῆς ψυχῆς
μας, καὶ νὰ διδάσκωμεν πρωτίστως μὲ τὴν ζωήν
μας, μὲ τὸ παράδειγμά μας, ἀποτελοῦντες ζῶσαν
διδασκαλίαν, ἐμπνεόμενοι ἀπὸ τὸ Πνεῦμα τοῦ
Θεοῦ καὶ ἐργαζόμενοι μετὰ φόβου καὶ τρόμου
τὴν ἀνατεθεῖσαν διακονίαν μας, ἐν ἑνότητι καὶ

ὁμονοίᾳ, ὑπὸ τὴν πατρικὴν μέριμναν καὶ καθο-
δήγησιν τοῦ Ἐπισκόπου.

Ἐὰν ζῶμεν οὕτως, εὐαγγελικῶς καὶ θυσια-
στικῶς, ὁσονδήποτε ἄσημον θέσιν καὶ ἂν κατέ-
χωμεν ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ, ὁσονδήποτε πτωχοὶ καὶ
ἂν εἴμεθα ἐξ ἀπόψεως φυσικῶν χαρισμάτων,
ὁσονδήποτε μικρὸν μέρος καὶ ἂν καλούμεθα νὰ
λάβωμεν εἰς τὰς ἐκκλησιαστικὰς δραστηριότητας,
ἡ ζωή μας  θὰ εἶναι μία ζωντανὴ μαρτυρία τοῦ
σταυρωθέντος Λόγου τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ ὕπαρξίς
μας μέσον, διὰ τοῦ ὁποίου τὸ Πανάγιον Πνεῦμα
θὰ ἐπιτελῇ θαυμάσια ἐπὶ γῆς.

Μὲ τὰς τοιαύτας σκέψεις περαίνομεν τὴν
παροῦσαν προσλαλιάν μας καὶ εὐχόμεθα ἐκ
καρδίας ἡ χάρις καὶ ἡ δύναμις τῶν Ἁγίων Ἀπο-
στόλων νὰ συνοδεύῃ τὸν ἑορτάζοντα ἐκλεκτὸν
ἀδελφὸν καὶ συλλειτουργὸν ἡμῶν κύριον Παῦλον
καὶ ὅλους ἐσᾶς τοὺς διακονοῦντας εἰς τὸ ποι-
μαντικὸν καὶ ἐκκλησιαστικὸν ἔργον τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως, καὶ νὰ ἀποτελῇ πηγὴν ἐμπνεύσεως
καὶ δημιουργίας, ὥστε νὰ συνεχίζετε καρποφόρως
καὶ ἀγλαοκάρπως τὴν διακονίαν σας εἰς δόξαν
Θεοῦ, καύχησιν τῆς Ἐκκλησίας, στήριγμα δὲ
καὶ σωτηρίαν τῶν καταπονημένων ἀδελφῶν μας.
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Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Σερβίων καὶ Κοζάνης
κύριε Παῦλε, 

Ἱερώτατοι καὶ Θεοφιλέστατοι ἅγιοι ἀδελφοί,
Ἐντιμότατε Ἀντιπεριφερειάρχα Κοζάνης κύριε

Ἰωάννη Σόκουτη καὶ λοιποὶ ἐκπρόσωποι τῶν
Ἀρχῶν,

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Δόξαν καὶ αἶνον ἀναπέμπομεν πρὸς τὸν
Σωτῆρα ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, διότι κατὰ

τὴν πρώτην ἐπίσκεψίν μας εἰς τὴν Ἱερὰν ταύτην
Μητρόπολιν, καὶ μάλιστα εἰς τὴν ἔνδοξον κω-

μόπολίν σας, κατηξίωσεν ἡμᾶς τῆς εὐλογίας καὶ
τῆς τιμῆς νὰ τελέσωμεν τὰ θυρανοίξια τοῦ ἱστο-
ρικοῦ τούτου Ναοῦ, τοῦ τιμωμένου εἰς τὴν Κοί-
μησιν τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου,
καὶ περιφήμου διὰ τὸ γλυπτὸν εἰκονοστάσιον
αὐτοῦ, μετὰ τὴν πρόσφατον ἀνακαίνισιν τοῦ
οἰκοδομήματος καὶ συντήρησιν τῶν τοιχογραφιῶν
του. 

Ἐπὶ πλέον, ἐπισημαίνομεν ὅτι οὐδόλως θεω-
ροῦμεν τυχαίαν τὴν συγκυρίαν ὅτι προερχόμενοι
ἐκ τῆς πόλεως τῆς Ὑπερμάχου Στρατηγοῦ πα-
νηγυρίζομεν μαζὶ σας τὴν ἀποκατάστασιν τοῦ
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παλαιοῦ τούτου Ναοῦ τοῦ φέροντος τὸ σεπτὸν
Αὐτῆς ὄνομα. Οὕτω, κατὰ κάποιον τρόπον, σή-
μερον δὲν εἶναι εὐχερὲς νὰ διακρίνωμεν τοὺς
οἰκοδεσπότας ἀπὸ τοὺς φιλοξενουμένους. Ἀλλὰ
καὶ δι᾿ ἕνα περαιτέρω, βαθύτερον, λόγον δὲν
αἰσθανόμεθα μεταξύ σας ὡς ξένος, ἔστω ἀγα-
πητός, παρ᾿ ὅτι διὰ πρώτην φορὰν σωματικῶς
συναντώμεθα: Καὶ τοῦτο διότι εἴμεθα διαρκῶς
ἡνωμένοι διὰ τῆς Θείας Λειτουργίας καὶ τῆς ἐν
γένει μετοχῆς εἰς τὴν οἰκογένειαν τῶν τέκνων
τοῦ Θεοῦ, τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ
Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας, ὅπως τὴν ὁμολογοῦμεν
εἰς τὸ Σύμβολον τῆς Πίστεως. 

Εἶναι δὲ ἀξιοσημείωτον τὸ ὅτι τὰ θυρανοίξια
τοῦ παρόντος Ἱεροῦ Ναοῦ, δηλαδὴ ἡ παράδοσίς
του πρὸς λειτουργικὴν καὶ πάλιν χρῆσιν εἰς τὸ
πλήρωμα τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας, τελεῖται κατὰ
τὴν ἡμέραν τῆς ἀνακομιδῆς τῶν λειψάνων τῶν
ἐκ τῆς χορείας τῶν Ἁγίων ἰατρῶν Ἀναργύρων
Κύρου καὶ Ἰωάννου, τῶν ὁποίων ἡ δρᾶσις ἐκφράζει
κατὰ τρόπον ἁπτὸν τὴν προσφορὰν τῆς Ἐκκλησίας
εἰς τὸν κόσμον. Διότι οἱ Ἅγιοι αὐτοὶ ἐδέχοντο
κάθε πονεμένον, φροντίζοντες ταυτοχρόνως διὰ
τὴν ἴασιν καὶ τῆς ψυχῆς τῶν ἀσθενούντων, δι-
δάσκοντες καὶ καθοδηγοῦντες αὐτοὺς πρὸς με-
τάνοιαν. 

Ὁμοίως ἡ Ἐκκλησία, ἡ ὁποία εἶναι τὸ Σῶμα
τοῦ Χριστοῦ ἐν τῷ κόσμῳ καὶ τὸ ταμεῖον τῆς
Θείας Χάριτος, ἔχει πάντοτε ἀνοικτὰς τὰς ἀγκά-
λας της διὰ τὸν πληγωμένον ἄνθρωπον, εἰς τὸν
ὁποῖον παρέχει τὴν θεραπείαν, ἐξαλείφουσα διὰ
τῶν ἁγίων μυστηρίων, πρῶτον τοῦ Βαπτίσματος
καὶ ἐν συνεχείᾳ τῆς ἱερᾶς ἐξομολογήσεως, τοὺς
σπίλους τῆς ἁμαρτίας, θωρακίζουσα αὐτὸν διὰ
τῶν δωρεῶν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐν τῷ μυστηρίῳ
τοῦ Χρίσματος καὶ ἐνισχύουσα διηνεκῶς διὰ τῆς
Θείας Μεταλήψεως τοὺς ἀγωνιζομένους. Ἐπὶ
πλέον, ἡ Ἐκκλησία εὐλογεῖ καὶ ἁγιάζει κάθε
πτυχὴν τοῦ ἀνθρωπίνου βίου διὰ τῶν τριῶν προ-
αιρετικῶν μυστηρίων τῆς ἱερωσύνης, τοῦ εὐχε-
λαίου καὶ τοῦ γάμου, ἀλλὰ καὶ δι᾿ ἄλλων ἀκο-
λουθιῶν, ὡς ἡ τοῦ ἁγιασμοῦ, συμπεριλαμβάνουσα
εἰς τὴν φιλόστοργον μέριμνάν της καὶ τὰς ψυχὰς
τῶν κεκοιμημένων, διὰ τοὺς ὁποίους τελοῦνται
ἡ νεκρώσιμος ἀκολουθία καὶ τὰ μνημόσυνα.

Πέραν ὅμως τῆς πνευματικῆς θεραπείας καὶ
φροντίδος, ἡ Ἐκκλησία ἀπὸ τῆς ἱδρύσεώς της

ἐπέδειξεν ἔμπρακτον ἐνδιαφέρον καὶ διὰ τὴν
ὑλικὴν πλευρὰν τῆς ἀνθρωπίνης προσωπικότητος,
παρέχουσα καὶ εἰς τὸν τομέα αὐτὸν τὴν συμπα-
ράστασίν της. Οὕτω, κατ᾿ ἀρχὴν ὑπῆρχον τὰ
κοινὰ δεῖπνα, αἱ λεγόμεναι ἀγάπαι, κατὰ τὰς
ὁποίας ὅλον τὸ πλήρωμα τῆς κοινότητος ἀπε-
λάμβανεν ἐξ ἴσου τὰ ὑλικὰ ἀγαθά, ἀργότερον δὲ
ἡ Ἐκκλησία ἀνέλαβε τὴν ἀνακούφισιν τῶν ἀνα-
ξιοπαθούντων, πτωχῶν, ὀρφανῶν, ἀσθενῶν καὶ
ξένων, μὴ ὑπαρχούσης τότε κρατικῆς προνοίας.
Ἀλλὰ καὶ ἀφ᾿ ὅτου ἐδημιουργήθησαν ἀνάλογα
κρατικὰ ἱδρύματα, ἡ Ἐκκλησία ἐσυνέχισε τὴν
προσφορὰν αὐτῆς εἰς τὸν τομέα τοῦτον τῆς
εὐποιΐας, διότι ἡ ἀγάπη της εὑρίσκει πάντοτε
τρόπους νὰ ἐκφρασθῇ. 

Ἡ φιλανθρωπία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας
πρέπει νὰ ὑπογραμμίσωμεν ὅτι δὲν συνίσταται
οὔτε εἰς «καλάς» λεγομένας πράξεις ἀξιομισθίας
οὔτε εἰς ἐκτόνωσιν ἀκτιβιστικῶν τάσεων, ἀλλ᾿
εἶναι ὑπερεκχείλισις ἀγάπης, καθ᾿ ὁμοίωσιν τῆς
Θείας ἀγάπης καὶ εὐσπλαγχνίας, ἡ ὁποία ἀφ᾿
ἑνὸς μὲν ἐπιθυμεῖ νὰ καταστήσῃ καὶ ἄλλους
μετόχους τοῦ ἀγαθοῦ τὸ ὁποῖον διαθέτει, ἀφ᾿
ἑτέρου δὲ ἀδυνατεῖ νὰ ἀνεχθῇ τὸν πόνον τοῦ
συνανθρώπου καὶ σπεύδει εἰς καταπράϋνσίν
του. 

Ὁ χῶρος δὲ περὶ τὸν ὁποῖον περιστρέφεται ἡ
ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ὁ Ἱερὸς Ναός, ὁ ὁποῖος
ἕνεκα τούτου ἔλαβε καὶ τὴν ὀνομασίαν «ἐκκλη-
σία». Εἰς αὐτὸν καλεῖ καὶ συγκεντρώνει ὁ Οὐρά-
νιος Πατὴρ τὴν μεγάλην οἰκογένειάν Του, πάντας
τοὺς πιστούς, ζῶντας καὶ κεκοιμημένους, ἀγω-
νιζομένους καὶ θριαμβεύοντας εἰς τὸν οὐρανὸν
Ἁγίους καὶ δικαίους· εἰς αὐτὸν τελοῦνται τὰ
ἱερὰ μυστήρια καὶ τὸ σύνολον σχεδὸν τῶν ἀκο-
λουθιῶν· εἰς αὐτὸν κηρύττεται ὁ Λόγος τοῦ
Θεοῦ καὶ διὰ ὁμιλιῶν, ἀπὸ τοῦ ἄμβωνος, ἀλλὰ
καὶ σιωπηρῶς, διὰ μόνης τῆς ἀρχιτεκτονικῆς
καὶ τῆς ἁγιογραφίας, ἡ ὁποία προσφυῶς ἐχα-
ρακτηρίσθη καὶ ὡς τὸ βιβλίον τῶν ἀγραμμάτων,
διότι καὶ ὁ μὴ γνωρίζων ἀνάγνωσιν, βλέπων τὰς
εἰκόνας, διδάσκεται περὶ τοῦ βίου τοῦ Θεαν-
θρώπου, τῆς Ὑπεραγίας Μητρός Του καὶ τῶν
Ἁγίων. Τὰ πάντα ἐντὸς τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ μᾶς
ἀνάγουν εἰς τὸν οὐρανόν, εἰς τὸν προορισμόν
μας.

Ὡς ἐκ τῶν λεχθέντων, ἀνωτέρω, εὐκόλως ἀντι-
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λαμβάνεται καθεὶς τὴν σημασίαν τὴν ὁποίαν
ἔχει ἡ ἀνέγερσις ἑνὸς Ἱεροῦ Ναοῦ καὶ ἡ διατήρησις
τῆς εὐπρεπείας καὶ λειτουργικότητος αὐτοῦ, καὶ
ἀκολούθως πόσην εὐγνωμοσύνην ὀφείλομεν εἰς
τὰ πρόσωπα τὰ ὁποῖα καθ᾿ οἱονδήποτε τρόπον
συμβάλλουν εἰς ἓν τόσον θεάρεστον ἔργον. Ὅταν
μάλιστα, ὅπως εἰς τὴν περίπτωσίν μας, πρόκειται
διὰ Ἱερὸν Ναὸν ὁ ὁποῖος εἶναι ταυτοχρόνως καὶ
ἀξιόλογον μνημεῖον τῆς εὐσεβείας τοῦ Γένους,
τὸ ὁποῖον ἐξυπηρετεῖ τὸν ἁγιασμὸν τῶν Χρι-
στιανῶν καὶ μαρτυρεῖ περὶ τῆς συνεχείας τῆς
ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς καὶ παραδόσεως τοῦ τόπου
ἐπὶ δύο καὶ πλέον αἰῶνας, ἡ τελετὴ τῶν θυρα-
νοιξίων προσλαμβάνει κυριολεκτικῶς τὸν χα-
ρακτῆρα πανηγύρεως, εἰς τὴν ὁποίαν «τὰ ἄνω
τοῖς κάτω συνεορτάζει» (εὐχὴ Μεγάλου Ἁγια-
σμοῦ, συγγραφεῖσα ὑπὸ Σωφρονίου Πατριάρχου
Ἱεροσολύμων), οὐρανὸς καὶ γῆ συνευφραίνον-
ται.

Ἀγαπητοὶ ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἀγαπητὰ καὶ
περιπόθητα,

Ἤλθομεν εἰς τὴν πόλιν σας, ὡς πατὴρ πρὸς
τὰ τέκνα αὐτοῦ. Ἡ ἀθρόα προσέλευσίς σας εἰς
ὑποδοχὴν τῆς ἡμετέρας Μετριότητος, τοῦ Πα-
τριάρχου σας, ἐπιβεβαιώνει τὸ αἴσθημα ἡμῶν
αὐτό, καθ’ ὅτι βλέπομεν εἰς τὰ πρόσωπά σας
τὴν χαρὰν ἐκείνην τὴν ὁποίαν αἰσθάνεται ὁ
ἄνθρωπος ὅταν συναντᾷ οἰκεῖα πρόσωπά του,
διότι καὶ σεῖς ἤλθετε εἰς ὑποδοχὴν καὶ ὑπάντησιν
τοῦ πνευματικοῦ σας πατρός, τοῦ Πατριάρχου
σας. Τὸ συναίσθημα τοῦτο θάλπει, τέρπει καὶ
ἐνισχύει τὴν καρδίαν μας εἰς τὸν ἀγῶνα μας καὶ
τὴν ἀγωνίαν μας ὑπὲρ τῆς Ἐκκλησίας, διότι
αἰσθανόμεθα τὴν ἀνάγκην τὴν ὁποίαν ἔχει ὁ
σύγχρονος ἄνθρωπος νὰ εὑρίσκεται ἐντὸς τῆς
Ἐκκλησίας καὶ νὰ δέχεται ἐντὸς αὐτῆς τὴν εὐλο-
γίαν καὶ τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ. Ἡ διαπίστωσις
αὕτη μᾶς συγκινεῖ ἰδιαιτέρως καὶ μᾶς παροτρύνει
εἰς μεγαλυτέρους ἀγῶνας. Παρὰ τὰς δυσκολίας,
παρὰ τὰς ἀντιτασσομένας πρὸς τὴν Ἐκκλησίαν
ἰδεολογίας, παρὰ τὴν ἐκκοσμίκευσιν καὶ τὴν
προσπάθειαν ἐπικρατήσεως ὑλόφρονος πνεύ-
ματος, μετὰ χαρᾶς διαπιστοῦμεν τὴν σταθερότητα
τοῦ λαοῦ μας εἰς τὰς ἀρχάς, τὰς παραδόσεις,
κυρίως δὲ εἰς τὴν πατρῴαν πίστιν καὶ εὐσέβειαν.
Μείνατε, τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, πλησίον

τῆς Ἐκκλησίας. Γεμίσατε τοὺς χειροποιήτους
Ναοὺς τοῦ Θεοῦ διὰ νὰ λάβητε ἐντὸς αὐτῶν
τὴν χάριν καὶ τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ, διὰ νὰ λάβητε
δύναμιν πρὸς ὑπέρβασιν τῶν κρίσεων, ἐνίσχυσιν
διὰ τὴν ἀντιμετώπισιν τῶν δυσκολιῶν, παραμυθίαν
πρὸς διασκέδασιν τῶν θλίψεων καὶ ἀποτυχιῶν,
ἀλλὰ καὶ ἐλπίδα διὰ τὴν ἐπὶ τὰ πρόσω πορείαν.
Ἂς συνεχίσῃ ὁ ἀνακαινισθεὶς οὗτος Ναὸς νὰ
ἀποτελῇ καὶ εἰς τὸ μέλλον, ὡς ἀπετέλει καὶ εἰς
τὸ παρελθόν, ἐπὶ δύο αἰῶνας, κέντρον τῆς ζωῆς
τοῦ Βελβενδοῦ καὶ νὰ εἶσθε σίγουροι ὅτι ἐντὸς
αὐτοῦ θὰ εὕρητε τὸν Θεόν, καί “εἰ ὁ Θεὸς μεθ’
ἡμῶν οὐδεὶς καθ’ ἡμῶν”.

Εὐχόμεθα, ὁ παρὼν Ἱερὸς Ναός, ὁ ἀφιερωμένος
εἰς τὴν ἔνδοξον Κοίμησιν τῆς Ὑπερευλογημένης
Θεοτόκου, ἀνακαινισμένος καὶ συντηρημένος
χάρις εἰς τὴν μέριμναν τοῦ Ἱερατικῶς Προϊστα-
μένου καὶ τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ συμβουλίου του,
ἀλλὰ καὶ χάρις εἰς τὸ ἐνδιαφέρον τοῦ Ποιμενάρχου
τῆς Ἱερᾶς ταύτης Μητροπόλεως κυρίου Παύλου,
ἐπὶ πολλὰς εἰσέτι δεκαετίας καὶ αἰῶνας νὰ ἀπο-
τελῇ τὴν μικρογραφίαν τῆς Θείας Κιβωτοῦ, τῆς
Ἁγίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας, καὶ τὸν γα-
λήνιον λιμένα, εἰς τὸν ὁποῖον οἱ κεκοπιακότες
ὁδοιπόροι τοῦ βίου θὰ εὑρίσκουν τὴν ἀνάπαυσιν
καὶ τὴν σωτηρίαν των.

Συγχαίρομεν τὸ Ποιμενάρχην σας, συγχαίρομεν
τοὺς ἱερεῖς καὶ τὸ Ἐκκλησιαστικὸν Συμβούλιον,
συγχαίρομεν τοὺς τοπικοὺς ἄρχοντας καὶ ὅλους
ἐσᾶς διὰ τὴν διάσωσιν καὶ ἀποκατάστασιν τοῦ
Ναοῦ τούτου τῆς δόξης Κυρίου, καὶ ὑψοῦντες
τὰς Πατριαρχικὰς ἡμῶν χεῖρας πρὸς Θεὸν δεό-
μεθα καὶ παρακαλοῦμεν: “ἁγίασον, Κύριε, τοὺς
ἀγαπῶντας τὴν εὐπρέπειαν τοῦ Οἴκου Σου”.

Προτοῦ κατακλείσωμεν, Ἱερώτατοι ἀδελφοὶ
καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, ἐπιτρέψατε ἡμῖν
ὅπως στρέψωμεν τὸν λόγον μας εἰς ἕν ἐκλεκτὸν
τέκνον τῆς κωμοπόλεώς σας, ἀκριβέστερον τοῦ
γειτονικοῦ καταφυγίου, τὸν Ἱερώτατον Μητρο-
πολίτην Περγάμου καὶ λίαν ἀγαπητὸν ἀδελφὸν
καὶ πολύτιμον συνεργὸν ἐν Κυρίῳ κύριον Ἰωάννην
Ζηζιούλαν, ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ μέλος τῆς τιμίας
ἡμῶν συνοδείας, ὁ ὁποῖος ἀνήκει ἀπὸ τὸ 1986,
ἤδη ἐπὶ εἰκοσιπενταετίαν ὅλην, εἰς τὴν χορείαν
τῶν Ἱεραρχῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, τὸν
ὁποῖον διακονεῖ εὐόρκως, ἐκκλησιοπρεπῶς καὶ
ἀποτελεσματικῶς. Πολύγονος καὶ καλλίγονος ἡ
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Μακεδονικὴ γῆ ἀνέδειξε πλειάδα ἀνδρῶν δια-
κριθέντων διὰ τὴν προσφορὰν εἰς τὸ Γένος καὶ
τὴν Ἐκκλησίαν. Εἷς ἐξ αὐτῶν ὁ Μητροπολίτης
Περγάμου Ἰωάννης Ζηζιούλας. Ὡς ἐγράφομεν
εἰς μήνυμά μας ἀπευθυνόμενον εἰς πρός τιμήν
αὐτοῦ ὀργανωθὲν συνέδριον ἐν τῇ Ἀκαδημίᾳ
Θεολογικῶν Σπουδῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Δημητριάδος καὶ Ἁλμυροῦ τὸν παρελθόντα
Ὀκτώβριον, ὁ Μητροπολίτης Περγάμου “ἀποτελεῖ
τὸν στιβαρὸν θεολογικὸν βραχίονα τῆς Ἁγίας
τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία ἐνε-
πιστεύθη εἰς τὸν ἀγλαὸν ἐπίσκοπον καὶ θεολόγον
της τὸν χειρισμὸν καὶ τὴν διεκπεραίωσιν ὑψίστης
σημασίας ἐκκλησιαστικῶν ὑποθέσεων εἰς ὅλον
τὸ πλέγμα τῶν εὐθυνῶν καὶ τῶν δράσεών της,
ἀνέθεσεν εἰς αὐτὸν δυσκόλους ἀποστολάς, προ-
εδρείας καὶ διαπραγματεύσεις. [...] Ὁ Ἱερώτατος
Μητροπολίτης Περγάμου Ἰωάννης ἀναγνωρίζεται
ὡς ὁ ἐπιτελέσας ἕνα πραγματικὸν πνευματικὸν

ἄθλον κορυφαῖος ὀρθόδοξος θεολόγος, ὁ ὁποῖος
ἐχάρισεν οὐχὶ μόνον εἰς τὴν Ὀρθοδοξίαν ἀλλὰ
εἰς σύμπαντα τὸν χριστιανικὸν κόσμον μίαν
ἐντυπωσιακὴν θεολογικὴν σύνθεσιν, ἐπὶ τῆς βά-
σεως τῆς εὐχαριστιακῆς ἐκκλησιολογίας. Τὸ γε-
γονὸς ὅτι ὁ εἰκοστὸς αἰὼν ἐχαρακτηρίσθη ὡς «ὁ
αἰὼν τῆς Ἐκκλησιολογίας» ὀφείλεται μεγάλως
εἰς τὴν συμβολήν του”.

Συγχαίρομεν τὸν εὐλογημένον τοῦτον τόπον
διότι ἀνέδειξε καὶ ἀναδεικνύει προσωπικότητας
χρησίμους διὰ τὸ εὐσεβὲς ἡμῶν Γένος, ἰδίᾳ εἰς
τὰς δυσκόλους ταύτας περιστάσεις, ὡς ὁ ἐπιφανὴς
Ἱεράρχης καὶ κατηξιωμένος θεολόγος ἅγιος Περ-
γάμου.

Ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ καὶ τὸ ἄπειρον Αὐτοῦ
ἔλεος εἴησαν μετὰ πάντων ὑμῶν πάσας τὰς
ἡμέρας τῆς ζωῆς σας, εὐλαβεῖς καὶ εὐσεβεῖς
κάτοικοι τοῦ Βελβενδοῦ.
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Εις Σερβια

Ὑποδοχὴ στὰ Σέρβια.



Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Σερβίων καὶ Κοζάνης
κύριε Παῦλε, 

Ἱερώτατοι καὶ Θεοφιλέστατοι ἅγιοι ἀδελφοί,
Ἐξοχώτατοι ἐκπρόσωποι τῶν τοπικῶν Ἀρχῶν,
Τέκνα ἡμῶν ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Ἡμνήμη τῶν Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέ-
τρου καὶ Παύλου, τῶν μεγάλων αὐτῶν στύλων

τῆς Ἐκκλησίας μας, συνήγαγε σήμερον πάντας
ἡμᾶς ἐνταῦθα, εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν τῆς Ἁγίας Με-
γαλομάρτυρος Κυριακῆς, διὰ νὰ τελέσωμεν τὸν
ἑσπερινόν των, καὶ νὰ ἀναπέμψωμεν τὰς ἑσπερινὰς
ἡμῶν εὐχὰς πρὸς Κύριον.

Πρὸ δύο περίπου χιλιάδων ἐτῶν, ὁ ἕνας ἐκ τῶν
ἑορταζομένων ἁγίων Ἀποστόλων, τὸ σκεῦος τῆς
ἐκλογῆς, ὁ μέγας Παῦλος, διῆλθε καὶ ἐκ τῶν τόπων
τούτων τῆς μακεδονικῆς γῆς, εἰς τοὺς ὁποίους,
χάριτι Κυρίου εὑρισκόμεθα σήμερον, μετὰ τῆς συ-
νοδείας ἡμῶν, ἐκ τῆς καθέδρας τοῦ σεπτοῦ Οἰκου-
μενικοῦ ἡμῶν Πατριαρχείου, τὸ ὁποῖον γνωρίζομεν
πόσον ὅλοι ἐσεῖς σέβεσθε, τιμᾶτε καὶ ἀγαπᾶτε.

Πρὸ δύο χιλιετηρίδων ὁ μεγαλορρήμων Ἀπόστολος
ἦλθεν εἰς τὰς περιοχὰς αὐτάς, εὐαγγελιζόμενος τὸν
ἐσταυρωμένον Χριστὸν ἐνώπιον τῶν τότε ὁμογενῶν
μας, τῶν προγόνων σας Μακεδόνων, οἱ ὁποῖοι ὡς
γῆ ἀγαθὴ ἐκαρποφόρησαν ἑκατονταπλασίως τὸν
σπαρέντα εἰς αὐτoὺς λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ ἔδωσαν
εἰς τὴν Ἐκκλησίαν βλαστοὺς εὐκλεεῖς, τὰ ἀμέτρητα
πλήθη τῶν ἀπ’ αἰῶνος σεσωσμένων χριστιανῶν καὶ
τὰς χορείας τῶν πολυαρίθμων ἁγίων, ὡς ἡ κατὰ
τὰς ἡμέρας αὐτὰς μέλλουσα νὰ τιμηθῇ εἰς τὴν
πλησιόχωρον Καστορίαν ἀσκήτρια Σοφία, ἡ πτωχὴ
τῷ πνεύματι καὶ ταπεινὴ τῇ καρδίᾳ.

Ἦλθεν ὁ Ἀπόστολος καὶ ἡ διδασκαλία αὐτοῦ,
θεία καὶ ζωογόνος, κατεφώτισε τὸν λαὸν μὲ τὸ ἀνέ-

σπερον καὶ ἀκηλίδωτον φῶς τῆς πίστεως, καὶ οἱ ἐν
χώρᾳ καὶ σκιᾷ θανάτου τῆς εἰδωλομανίας πρόγονοί
σας εὗρον φῶς μέγα. Ἔκτοτε, ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία
ἐπὶ εἴκοσιν αἰῶνας συνεχίζει τὸ κοσμοσωτήριον
ἔργον, τὸ ὁποῖον ἤρξαντο οἱ Ἀπόστολοι, φυλάττουσα
ὡς πολύτιμον παρακαταθήκην τὰς διδαχάς των καὶ
εὐαγγελιζομένη τὴν οὐράνιον βασιλείαν, τὴν ὁποίαν
ἔφερεν ἐπὶ γῆς ἡ σταυρικὴ θυσία τοῦ Υἱοῦ καὶ
Λόγου τοῦ Θεοῦ, τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ,
διὰ τῆς ὁποίας πάντες σωζόμεθα καὶ ζωὴν αἰώνιον
κληρονομοῦμεν. 

Καὶ πρέπει νὰ καυχᾶσθε, ἀγαπητοὶ ἀδελφοὶ καὶ
τέκνα, ὡς Μακεδόνες, διότι πρῶτοι ἐσεῖς ἐξ ὅλης
τῆς Εὐρώπης, μὲ καλὴν καὶ εὐλογημένην ἀπαρχὴν
τὴν ἁγίαν Λυδίαν τὴν Φιλιππησίαν εἰς τὴν ὄχι
μακρὰν ἐντεῦθεν ἀπέχουσαν ἀνατολικὴν Μακεδονίαν,
ἀσπασθήκατε τὴν πίστιν τοῦ Χριστοῦ, ἀφ’ ὅτου ὁ
σκηνὰς ἀφθάρτους διὰ τὰ πλήθη τῶν σεσωμένων
ἐν οὐρανοῖς κατασκευάσας σκηνοποιὸς Παῦλος
ἐκήρυξε τὴν ἀλήθειαν τοῦ ἀναστάντος Κυρίου. Ἡ
Μακεδονία ἐνικήθη ὑπὸ τοῦ κράτους τοῦ Σταυροῦ
καὶ ἤλλαξεν ὁ ροῦς τῆς ἱστορίας αὐτῆς, μεταβληθεῖσα
βαθμιαίως, βεβαίως ὄχι ἄνευ πολλῶν αἱμάτων μαρ-
τυρικῶν καὶ θυσιῶν εὐόσμων καὶ εὐπροσδέκτων
τῶν τέκνων αὐτῆς, εἰς χριστιανικὴν γῆν, μείνασα
ἔκτοτε συνεχῶς ἐντὸς τῶν κόλπων τῆς Ἐκκλησίας,
ἀρδευομένη ὑπὸ τῶν ναμάτων τῆς πίστεως αὐτῆς,
ἀλλὰ καὶ ὑπὸ τῆς μακραίωνος παραδόσεως τοῦ γέ-
νους ἡμῶν, τῆς ἑλληνικῆς παιδείας, τοῦ ἑλληνικοῦ
πολιτισμοῦ, τοῦ ἑλληνικοῦ πνεύματος, τὰ ὁποῖα ὡς
ὄχημα ἐξαίσιον ἐχρησιμοποίησεν ἡ νέα πίστις, καὶ
δὴ ὁ ἑορταζόμενος Ἀπόστολος, διὰ νὰ διαδράμῃ
πᾶσαν τὴν ὑφήλιον. 

Ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ, 
Ἡ ἁγία Ἐκκλησία ἡμῶν τιμᾷ τὴν μνήμην τῶν
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Ὁμιλία τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου κατὰ
τὸν Μέγαν Ἑσπερινὸν τῆς Μνήμης τῶν 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Πέτρου καὶ Παύλου

εἰς τὸν Ἱερόν Ναὸν Ἁγίας Κυριακῆς (28 Ἰουνίου 2012)

Μεγας Πανηγυρικος Εσπερινος
εις τον Ι. Καθεδρικον Ναον Αγιας Κυριακης,

επι τη εορτη των αγιων Αποστολων Πετρου και Παυλου



Ἀποστόλων διὰ τῆς σήμερον περατουμένης νηστείας,
θέλουσα νὰ μᾶς ὑπομνήσῃ τοὺς ἀγῶνας, τοὺς
ἱδρῶτας, τὰς μάστιγας, τὰς φυλακὰς, τὰ μαρτύρια,
τὰ ὁποῖα ὑπέμειναν διὰ νὰ μᾶς παραδώσουν τὸ
μήνυμα τῆς σωτηρίας μας, τὴν παρακαταθήκην
τὴν ὁποίαν κατέλιπεν εἰς αὐτούς ὁ Κύριος, μὲ
ὀλίγους λόγους, διὰ νὰ μᾶς σώσουν καὶ διὰ νὰ ζή-
σωμεν μετ’ αὐτῶν εἰς τοὺς αἰῶνας, ἐν τῇ ἀσαλεύτῳ
βασιλείᾳ καὶ ἐλευθερίᾳ τῶν τέκνων τῆς δόξης τοῦ
Θεοῦ.

Δὲν ὑπεχώρησαν ἐνώπιον τοῦ μεγαλειώδους τοῦ
ὁράματός των, δὲν ἐζήτησαν ποτὲ νὰ μειώσουν τὴν
κλῆσιν τοῦ Θεοῦ, δὲν ἐπεθύμησαν ἀνθρωπίνας
δόξας, ἀνθρωπίνας τιμάς, ἀνθρωπίνας ἐπιτυχίας,
ἀλλὰ ὁ μοναδικὸς πόθος των ἦτο ἡ δόξα τοῦ Διδα-
σκάλου των τοῦ Χριστοῦ. Αὐτοῦ ὁ Ὁποῖος ἀπεκα-
λύφθη εἰς αὐτοὺς ἐν φωτὶ ἀπλέτῳ, καὶ τὸν μὲν
Παῦλον ἐκάλεσεν ἐκ τῆς ἰουδαϊκῆς εὐσεβείας εἰς
τὸ φῶς τῆς ἀληθείας, τὸν δὲ Πέτρον, ἐπανέφερεν
εἰς τὴν ὁδὸν τοῦ σταυροῦ, εἰς τὴν ὁδὸν τῆς ζωῆς,
τὴν ὁποίαν ὑπέδειξεν ὁ Ἴδιος ἔτι ζῶν, ἐρωτηθεὶς ὑπ’
αὐτοῦ δίς «Κύριε, ποῦ ὑπάγεις;», «Quo vadis, Do-
mine?». Καὶ τὴν μὲν πρώτην φοράν, ὅταν ἠρώτησε
τὸν Κύριον, δὲν ἦτο εἰσέτι ὥριμος νὰ Τὸν ἀκολουθήσῃ,
διὰ τοῦτο ἤκουσε παρὰ τοῦ παντεπόπτου καὶ παν-
τογνώστου Κυρίου τό «ὅπου ἐγὼ ὑπάγω, οὐ δύνασαί
μοι νῦν ἀκολουθῆσαι, ὕστερον δὲ ἀκολουθήσεις
μοι» (Ἰω. 13, 36). Τὴν δὲ δευτέραν φοράν, ἔχων
ἀφομοιώσει καὶ ἐγκολπωθῆ ἐπὶ μακρόν, μετὰ ἀπὸ
τόσα παθήματα, τὴν φιλοσοφίαν τοῦ σταυροῦ, ἐπέ-
στρεψεν ὀπίσω εἰς τὴν Ρώμην διὰ νὰ ἀκολουθήσῃ
καὶ σωματικῶς τὸν ἠγαπημένον Διδάσκαλον ἐν τῷ
σταυρῷ.

Τοῦτο τὸ πνεῦμα τοῦ σταυροῦ, ἀδελφοὶ ἀγαπητοί,
τοῦτο τὸ πνεῦμα τῶν ἀποστόλων, ἂς ἔχωμεν καὶ
ἡμεῖς σήμερον. Ὅλον τὸ ἔργον τῶν Ἀποστόλων
στηρίζεται εἰς τὴν κατὰ κόσμον ἀποτυχίαν των:
ἐντὸς τοῦ κόσμου των οἱ ἀπόστολοι ἦσαν πάντοτε
οἱ ἀποτυχημένοι, πάντοτε οἱ διωκόμενοι, πάντοτε
οἱ πάσχοντες, πάντοτε οἱ ὑβριζόμενοι, πάντοτε οἱ
μὴ ἔχοντες ποῦ τὴν κεφαλὴν κλίνῃ, πάντοτε οἱ
μηδὲν ἔχοντες, ἀλλὰ καὶ πάντα κατέχοντες. Αὐτὴ
ἡ ἀποτυχία των, αὐτὴ ἡ ἀδυναμία των, ἦτο ὁ τρόπος
μὲ τὸν ὁποῖον ἐνήργει ὁ Θεός, ἦτο τὸ φύραμα μὲ τὸ
ὁποῖον Αὐτὸς ἐζύμωσεν ὅλον τὸν κόσμον.

Καὶ σήμερον, ἐντὸς τῆς πάλης τοῦ συγχρόνου
κόσμου, ὁ χριστιανὸς φαίνεται ἄχρηστος. Ἐντὸς τοῦ
ἐργαστηρίου αὐτοῦ τῆς ματαιότητος, ἔνθα βασιλεύει
ἡ καταναγκαστικὴ ἐπιτυχία, ἡ ἀτμόσφαιρα ἑνὸς
ἀχαλινώτου ἀνταγωνισμοῦ, ὅπου ἡ ἀγωνιώδης ἀνα-
ζήτησις τῆς ἐπιδόσεως καθιστᾷ ὑποχρεωτικὴν τὴν

ἐπίδειξιν, ὅπου ἡ ἐπιτυχία, ἡ δύναμις, ἡ ἐξουσία
εἶναι τὰ μέγιστα ἀγαθά, ὁ χριστιανὸς δὲν ἔχει παρὰ
μόνον μίαν καὶ μοναδικὴν ἐργασίαν, καθόλου ἀνα-
τρεπτικήν, ἀλλὰ ἀντιθέτως ἐποικοδομητικὴν καὶ
λυτρωτικήν: νὰ ἀποτυγχάνῃ. Μόνον ἕνας ἄνθρωπος,
ὅστις ἀποτυγχάνει κατὰ κόσμον διὰ νὰ ἐπιτύχῃ
κατὰ τὸν Θεὸν, ἔχει μέλλον εἰς τὴν βασιλείαν Του.
Δὲν χωρεῖ ὁ Θεὸς εἰς μίαν καρδίαν πλήρη κοσμικῶν
ἐπιτυχιῶν, δὲν εἰσέρχεται εἰς μίαν ψυχὴν πλήρη
εὐδοκιμήσεως. Δὲν ἠμπορεῖ ἡ χάρις Του νὰ σκηνώσῃ
ἐντὸς ἡμῶν, ἐὰν δὲν κρημνίσωμεν τὸ αὐτοείδωλον
τῆς ἐπιτυχίας μας. Τῆς κοσμικῆς ἐπιτυχίας μας, ἡ
ὁποία ἀπομονώνει, καὶ ἡ ἀπόλυτος ἀπομόνωσις
ἀποτελεῖ πρόγευσιν καὶ ὁρισμὸν τῆς κολάσεως.
Ἐνῷ, ἀντιθέτως, ὁ ἀδύναμος ἄνθρωπος, ὁ ἄνθρωπος
ποὺ δὲν ἐπιδιώκει τὴν νίκην εἰς τὰ στάδια καὶ τὴν
ἀποθέωσιν τοῦ νικητοῦ, ἀλλὰ τὴν   μωρίαν τοῦ
σταυροῦ, γίνεται ὁ ἄνθρωπος ὁ ὁποῖος ἀνοίγεται
εἰς τὴν θείαν ἀγάπην καὶ γίνεται τὸ ἐκλεκτὸν
σκεῦος τοῦ Θεοῦ, ὁ ἄνθρωπος εἰς τὸν ὁποῖον ἐπι-
βλέπει ὁ Κύριος διὰ νὰ ποιήσῃ τὰ θαυμάσιά Του.
Ἡ δύναμίς μου ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται.

Γνωρίζομεν, ἀδελφοί μου, τὸν Ζακχαῖον. Πῶς
ἀνῆλθεν ἐπὶ τῆς συκομορέας διὰ νὰ ἴδῃ τὸν Ἰησοῦν.
Πῶς αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος, ὁ ὁποῖος ἦτο ἀρχιτελώνης,
ἀπώλεσε τὴν κοινωνικήν του ἀξιοπρέπειαν καὶ
ἀνέβη εἰς ἕνα δένδρον, ὡσὰν νὰ ἦτο ἁπλοῦν καὶ
ἄκακον παιδίον, μόνον καὶ μόνον διὰ νὰ ἴδῃ τὸν
Κύριον. Καὶ ὁ Κύριος τὶ κάμνει; Ἐξ ὅλων ὅσων τὸν
περιεστοίχιζον, ἐπιβλέπει μόνον εἰς τὸν ἀρχιτελώνην
Ζακχαῖον. Διότι εἰς αὐτὸν ἀνεγνώρισεν ἀμέσως τὸν
συγγενῆ του, ἀνεγνώρισε τὴν εἰκόνα του, ἀνεγνώρισεν
ἕνα ἀδύνατον, ὅστις δὲν ἐδίσταζε νὰ ἀκυρώσῃ ὅλον
τὸ κῦρος, τὸ ὁποῖον μὲ μυρίας μηχανὰς εἶχεν ἀπο-
κτήσει μέχρι τότε, διὰ νὰ γνωρίσῃ Αὐτὸν Ὅστις
εἶναι ὁ μόνος Κύριος, ἡ ζωὴ καὶ ἡ ἀνάστασις ἡμῶν.
Καὶ ἐξ ὅλων τῶν εὐλαβῶν καὶ καλῶν ἀνθρώπων, οἱ
ὁποῖοι συνώδευον τὸν Διδάσκαλον, μεταξὺ τῶν
ὁποίων ἦσαν καὶ νομομαθεῖς καὶ γραμματεῖς καὶ
φαρισαῖοι καὶ ἄνθρωποι μὲ μεγάλην κοινωνικὴν
ἐπιφάνειαν καὶ ἀναγνώρισιν, ὁ Κύριος ἀπευθύνεται
εἰς τὸν Ζακχαῖον καὶ τοῦ λέγει: «Ζακχαῖε, σπεύσας
κατάβηθι, σήμερον γὰρ εἰς τὸν οἶκόν σου δεῖ με
μεῖναι». Καὶ οἱ εὐσεβεῖς ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι συνώδευον
Αὐτόν, «ἰδόντες πάντες διεγόγγυζον, λέγοντες ὅτι
παρὰ ἁμαρτωλῷ ἀνδρὶ εἰσῆλθε καταλῦσαι». Δὲν
ἠδύναντο νὰ καταλάβουν ὅτι ἡ ἀδυναμία τοῦ Ζακ-
χαίου, ἡ ἀπώλεια τῆς κοινωνικῆς του ἀξιοπρεπείας,
εἶχον ἑλκύσει τὴν προσοχὴν τοῦ Κυρίου μας. Ἐφθό-
νησαν!

Ἂς μὴν ἀπατώμεθα, ἀδελφοί μου. Ἡ κρίσις τοῦ
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δικαίου Κριτοῦ, τοῦ Χριστοῦ καὶ Θεοῦ μας, θὰ
εἶναι πολὺ σύντομος. Ὁ Κύριος θὰ ρίψῃ τὸ βλέμμα
του εἰς ἡμᾶς καὶ θὰ προσπαθήσῃ νὰ ἀναγνωρίσῃ
εἰς ἡμᾶς τὸν ἑαυτόν Του. Ὅταν ὅμως μεταξὺ ἡμῶν
καὶ Αὐτοῦ μεσολαβῇ ἡ κοσμική μας ἐπιτυχία, ἡ
κοσμικὴ δόξα μας, ἡ κοσμικὴ  ἐπιθυμία μας νὰ κα-
τασκευάσωμεν τὸν ἰδικόν μας κόσμον, τὸ αὐτοείδωλόν
μας, τότε δὲν θὰ δυνηθῇ νὰ ἴδῃ εἰς ἡμᾶς οὐδεμίαν
συγγένειαν, ὡς ἔβλεπεν εἰς τοὺς ἠγαπημένους μα-
θητάς Του, τοὺς πραγματικοὺς φίλους καὶ συγγενεῖς
του, παρὰ τὰς ἀδυναμίας των, παρὰ τὰς πτώσεις
των, παρὰ τὴν ἐνίοτε ἄρνησίν των ὅπως τοῦ Πέτρου.
Διὰ τοῦτο, ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐπιπόθητα, ἂς ἀγα-
πήσωμεν τὴν ἀδυναμίαν μας, ἂς ἀγαπήσωμεν τὴν
κατὰ κόσμον ἀποτυχίαν μας. Ἐν τῇ πτωχείᾳ ἡμῶν
ἂς χαιρώμεθα, ἐν τῇ ἀσθενείᾳ μας ἂς καυχώμεθα,
ἂς εὐχαριστῶμεν, ἐν  τῷ θανάτῳ ἡμῶν εἶναι ἐγγὺς
ἡ Ζωὴ καὶ τὸ Φῶς, πλησιάζει ὁ Θεὸς Ὅστις ἐναγ-
καλίζεται, ἀλλάζει, μεταμορφώνει ὅλον τὸν κόσμον.
«Ἦλθε γὰρ ζητῆσαι καὶ σῶσαι τὸ ἀπολωλός».

Μὲ τὰς τοιαύτας σκέψεις ἂς ἐπιτελέσωμεν τὴν
ἱερὰν μνήμην τῶν ἀποστόλων, δεόμενοι αὐτῶν νὰ

μεσιτεύουν πρὸς τὸν Θεὸν διὰ νὰ ἔχωμεν τὸ φρόνημά
των, τὴν πίστιν, τὴν ἀγάπην των, τὴν ὑπομονήν
των, τὴν αὐταπάρνησίν των, τὴν πλήρη ἐγκατάλειψιν
τοῦ ἑαυτοῦ των εἰς τὰς χεῖρας τοῦ οὐρανίου Πα-
τρός.

Ἰδιαιτέρως ἂς παρακαλέσωμεν αὐτοὺς νὰ φυ-
λάττουν τὸν Ποιμενάρχην τῆς ἱερᾶς ταύτης Μη-
τροπόλεως, προσφιλῆ ἀδελφὸν καὶ συλλειτουργὸν
ἡμῶν κύριον Παῦλον, ὅστις ἔχει αὔριον τὰ ὀνομα-
στήρια αὐτοῦ, νὰ τοῦ δίδουν δύναμιν, ἐνίσχυσιν,
φωτισμόν, χάριν καὶ ἔλεος, διὰ νὰ ποιμαίνῃ τὸν
λαὸν τῆς θεοσώστου Ἐπαρχίας του μὲ ἀποστολικὸν
ζῆλον, μὲ ἀποστολικὴν φλόγα, μὲ σύνεσιν καὶ
σοφίαν, πηγάζουσαν ἐκ τῆς μωρίας τοῦ σταυροῦ.

Αἰτούμεθα τὰς εὐχὰς πάντων ὑμῶν εἰς ἐνίσχυσιν
ἐν τῇ πολυευθύνῳ πατριαρχίᾳ καὶ εὐχαριστοῦμεν
πάντας διὰ τὴν τιμητικὴν ὑποδοχὴν καὶ τὴν ἀγάπην
σας, ἀντανακλῶσαν εἰς τὴν Μεγάλην τοῦ Χριστοῦ
Μητέρα Ἐκκλησίαν.

Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ταῖς
πρεσβείαις τῶν ἁγίων Ἀποστόλων, εἴη μετὰ πάντων
ὑμῶν πάντοτε. Ἀμήν!

23³ ¥¥¥¥ ΛΕΙΜΩΝΑΡΙΟΝ

Επισκεψις εις την Βυζαντινην Καστροπολιτειαν Σερβιων

Στὴν Βυζ. Καστροπολιτεία Σερβίων



24 ¥¥ ¥µ¥ΛΕΙΜΩΝΑΡΙΟΝ

Πατριαρχικη Θεια Λειτουργια εις τον Ι. Ναον
Αγιων Κωνσταντινου και Ελενης Κοζανης

Παναγιώτατε, Πάτερ καὶ Δέσποτα,

Ἡμέρα εὐφροσύνης σήμερον, διότι σύμπασα ἡ
Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἁπανταχοῦ τῆς γῆς ὑμνεῖ,
ψάλλει, δοξολογεῖ καὶ γεραίρει τοὺς δύο μεγάλους,
τούς κορυφαίους τῶν Ἀποστόλων, τοὺς στύλους
τῆς Ἐκκλησίας μας, τὸν Ἀπόστολο Πέτρο καὶ τὸν
Ἀπόστολο Παῦλο. 

Ὁ Πέτρος; Ἰουδαῖος. Καί στήν πίστη ἐντός τῆς
Παλαιᾶς Διαθήκης ἀναζητώντας τόν Μεσσία. Στό
ἐπάγγελμα; Ψαράς. Στήν γνώση; Ὀλιγογράμματος.
Καί στόν χαρακτήρα; Αὐθόρμητος, αἰσθηματίας
καί εἰλικρινής.

Ὁ Παῦλος; Στό θρήσκευμα ζηλωτής Φαρισαῖος,
ὅπως ὁ ἴδιος σημειώνει στήν πρός Φιλιππισίους
ἐπιστολή του: «Τήν ὀγδόην ἡμέραν περιτμήθηκα.
Κατάγομαι ἀπό τό Ἰσραηλιτικόν γένος, ἀπό τήν
φυλήν τοῦ Βενιαμίν. Εἶμαι Ἑβραῖος ἀπό Ἑβραίους.
«Ὡς πρός τόν νόμον Φαρισαῖος. Ὡς πρός τόν ζῆλον
διώκτης τῆς Ἐκκλησίας. Ὡς πρός τήν δικαιοσύνην
τοῦ νόμου ἐζοῦσα ἄμεμπτος» (Φιλιππησίους, 3, 5-
7). Στήν γνώση; Μαθητής τοῦ μεγάλου Νομοδιδα-
σκάλου Γαμανιήλ καί σπουδαῖο στέλεχος καί
διακεκριμένος στό Ἱεροκρατικό κατεστημένο τοῦ
Ἑβραϊκοῦ Συνεδρίου. Καί ἐπιπλέον Ρωμαῖος πολί-
της.

Δύο διαφορετικοί κόσμοι, στήν γνώση, τήν κα-
ταγωγή καί τό ἐπάγγελμα. Τό μόνον κοινόν πιστοί
στόν Μωσαϊκόν Νόμον! Ἐντούτοις εἶναι διαφορε-
τικοί στήν ἔκφραση τῆς πίστεως καί στήν συμπε-
ριφορά. 

Ὁ Πέτρος θρησκευόμενος, περιμένει τόν Χρι-
στό, τόν γνωρίζει, τόν ἀποδέχεται στήν πρόσκληση
καί ἐλεύθερα καί ἀβίαστα γίνεται μαθητής Του καί
Ἀπόστολος. Στό πάθος τοῦ Σωτῆρος φόβος τόν κα-

ταλαμβάνει καί τόν ἀπαρνῆται τρεῖς (3), ὅμως με-
τανοεῖ μετά δακρύων καί ἀποκαθίσταται ἀπό τόν
φιλάνθρωπο Θεό. 

Ὁ Παῦλος ζηλωτής καί τυπολάτρης, θρησκό-
ληπτος περί τόν Μωσαϊκόν Νόμον, μέ ἀποτέλεσμα
νά γίνῃ ὄργανον καί ἐργαλεῖον στόν φθόνον καί
στίς συμπεριφορές τῶν Γραμματέων καί τῶν Φα-
ρισαίων ἐναντίον τοῦ Θεολέκτου Στρατοῦ τοῦ
Σταυρωθέντος καί ἀναστάντος Σωτῆρος τοῦ κό-
σμου Ἰησοῦ Χριστοῦ: «ὅς οὐκ εἰμί ἰκανός καλεῖσθαι
ἀπόστολος, διότι ἐδίωξα τήν Ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ»
(Α΄ Κορ. 15, 9-10), καθώς ὁ ἴδιος σημειώνει. Καί
ὅμως αὐτός ὁ διώκτης προσκαλεῖται ἀπό τόν Θεόν
νά γίνῃ μαθητής του, «σκεῦος ἐκλογῆς του» καί
ἐκεῖνος ἐλευθέρως καί ἀβιάστως ἀποδέχεται τήν
πρόσκληση, ἀποτάσσει «τόν παλαιόν ἄνθρωπον»
καί διά τῆς μετανοίας, γίνεται κήρυξ τῆς ἀληθείας
καθίσταται καί ἀνακηρύσσεται Ἀπόστολος τῶν
ἐθνῶν.

Ποῖον τό συμπέρασμα καί ποῖοι λόγοι κατέστη-
σαν τούς δύο αὐτούς διαφορετικούς κόσμους  «ἕν»
ἤ ὅπως ψάλλῃ ἡ Ἐκκλησία μας «...τούς διῃρημέ-
νους τοῖς σώμασι, καί ἡνωμένους τῷ Πνεύματι...»
(Ἰδιόμελο Στιχηρό τοῦ Ἐσπερινοῦ τῆς 29ης Ἰουνίου)
καί τούς ἐπέβαλαν στό μάτι τοῦ Θεοῦ ὡς στύλους
τῆς Ἐκκλησίας;

α) Ἡ ἐλευθέρα ἀποδοχή τῆς προσκλήσεως ἐκ
μέρους τοῦ Θεοῦ, ὥστε νά καταστοῦν κήρυκες τοῦ
Εὐαγγελίου του καί

β) Ἡ μετάνοια, ἡ εἰλικρινής καί καρδιακή με-
τάνοια ὡς ἡ ἀπόταξη τοῦ παλαιοῦ ἀνθρώπου

Παναγιώτατε, Πάτερ καί Δέσποτα, χαιρόμεθα
καί ἀγαλλόμεθα διότι σ’ αὐτήν τήν πανεπίσημον
ἡμέραν καί λαμπράν ἑορτήν, ἔχομεν τήν μεγάλην
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Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Σερβίων καί Κοζάνης
κύριε Παῦλε,

Ἱερώτατοι καί Θεοφιλέστατοι ἅγιοι Ἀδελφοί,
Ἐντιμότατοι καί προσφιλέστατοι  Ἄρχοντες τοῦ

τόπου,
Ἀγαπητοί χριστιανοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγα-

πητά τῆς ἡμῶν Μετριότητος, κάτοικοι τῆς Κοζάνης
καί τῶν πέριξ περιοχῶν,

Μακρά ἀπόστασις μᾶς χωρίζει σωματικῶς,
ἀλλά πνευματικῶς εἴμεθα πλησίον σας μέ

ἀγάπην καί στοργήν. Προσευχόμεθα καθ᾿ ἡμέραν
εἰς τόν Πάνσεπτον Πατριαρχικόν Ναόν τοῦ Ἁγίου
Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου εἰς τό Φανάριον δι’
ἐσᾶς καί δι’ ὅλα τά τέκνα τῆς Ἐκκλησίας. Εὐχαρι-
στοῦμεν τόν Κύριόν μας Ἰησοῦν Χριστόν διότι
ἔφερε τά βήματά μας ἐνταῦθα, σήμερον ὅτε ἄγει
καί τήν ὀνοματικήν του ἑορτήν ὁ ἀγαπητός ἐν
Χριστῷ ἀδελφός, Ποιμενάρχης σας κύριος Παῦλος,
τόν ὁποῖον θερμῶς συγχαίρομεν, εὐχόμενοι τά ἔτη
αὐτοῦ νά εἶναι πολλά, ὑγιεινά καί παρά Θεοῦ
εὐλογημένα. Ἤλθομεν ἀπό τήν Βασιλεύουσαν
Πόλιν τῶν θρύλων καί τῶν παραδόσεων τοῦ Γένους
μας, διά νά σᾶς συναντήσωμεν, νά σᾶς γνωρίσωμεν
ἐκ τοῦ ἐγγύς καί νά τελέσωμεν τήν Θείαν Λει-
τουργίαν ὑπέρ ὅλων σας, ὑπέρ τῆς Μιᾶς, Ἁγίας,
Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας,
τῆς ἀπό περάτων ἕως περάτων τοῦ κόσμου, ὑπέρ
ὁρατῶν τε καί ἀοράτων.

Τέκνα ἡμῶν ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
Μᾶς συνδέει ἡ κοινή ὅμαιμος καταγωγή, ἀλλά

στενότερον μᾶς συνδέει ἡ κοινή πίστις καί ἡ συμ-
μετοχή εἰς τό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας. Μέσα εἰς τήν
Ἐκκλησίαν, ὅλοι εἴμεθα ἕν σῶμα, μέ κεφαλήν τόν
Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν. Ὁ καθείς ἀπό ἡμᾶς
εἶναι μέλος αὐτοῦ τοῦ σώματος καί ἐπιτελεῖ μίαν
λειτουργίαν εἰς αὐτό. Ὅπως εἰς τό ἀνθρώπινον
σῶμα ὑπάρχουν διάφορα ὄργανα καί ἁπλᾶ κύτταρα,
ἔτσι καί εἰς τό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας ὑπάρχουν
διάφορα ὄργανα καί ἁπλοῖ πιστοί, οἱ ὁποῖοι ὅμως,
ὅπως τά κύτταρα, ἐργάζονται διά νά διατηρῆται
εἰς καλήν λειτουργίαν ὁλόκληρον τό σῶμα.

Οἱ σήμερον ἑορταζόμενοι κορυφαῖοι Ἀπόστολοι
Πέτρος καί Παῦλος καί ἅπαντες οἱ Δώδεκα
αὐτόπται καί λειτουργοί καί κήρυκες τοῦ Λόγου,
Ἀπόστολοι τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, μέλη
καί αὐτοί τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας μας,  ἤλλαξαν διά
τῆς ἀποστολικῆς των διακονίας, διά τῆς κοπιώδους
ἐργασίας των, τόν ἐπίγειον ἀνθρώπινον βίον.

Ἀτυχῶς, ὁ ἄνθρωπος σήμερον τείνει πρός τήν
ἀναζήτησιν τῆς ἀναπαύσεως καί ἐγκαταλείπει
τήν ἐργασίαν, τήν ὁποίαν ἀνέθεσεν εἰς αὐτόν ὁ
Θεός ἀπό τῆς πρώτης στιγμῆς τῆς δημιουργίας
του, καί τῆς τοποθετήσεώς του εἰς τόν ἐπίγειον
παράδεισον. Ἡ ἐντολή τοῦ Θεοῦ πρός τόν ἄνθρωπον
ἦτο ἐργάζεσθαι καί φυλάσσειν τόν Παράδεισον
(πρβλ. Γεν. β΄ 15). Ἀλλ᾿ ὁ ὄφις ὑπέβαλε καί
ἐπέβαλεν εἰς τόν ἄνθρωπον τήν ἰδέαν τῆς ἐν ἀνα-
παύσει καί ἄνευ ἐργασίας ἀπολαύσεως τῶν ἀγαθῶν,
διά τῆς βρώσεως τοῦ ἀπηγορευμένου καρποῦ, ἡ
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καί ἰδιαιτέραν τιμήν καί εὐλογίαν κλῆρος, ἄρχοντες
καί ὁ θεοφιλής λαός τῆς Κοζάνης νά ἀπολαμβά-
νομεν πνευματικά τήν τέλεσιν καί προσφοράν τοῦ
Μυστηρίου τῆς Ζωῆς καί Σωτηρίας ἀπό τάς ἰδικάς
Σας τιμίας χείρας. Νά συνεορτάζωμεν τούς Με-
γάλους Ἀποστόλους ἀλλά καί διδασκάλους, οἱ
ὁποῖοι μᾶς διδάσκουν ὅτι οὐδείς σώζεται ἄνευ με-
τανοίας καί ἐξομολογήσεως.

Παναγιώτατε, ὡς ἀντίδωρον τῆς ἰδικῆς Σας
πνευματικῆς δωρεάς, οἱ πατέρες αὐτοῦ τοῦ πανίε-
ρου καί περικαλοῦς Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Κων-
σταντίνου καί Ἑλένης, ὁ Πρωτοπρεσβύτερος π.
Κυριακός, οἱ πρεσβύτεροι π. Κωνσταντῖνος καί π.
Ἰωάννης, Σᾶς προσφέρουν ἐγκόλπιον ἀρχιερατικόν,
καί τήν ταπεινήν παράκλησιν νά τούς ἐνθυμῆσθε
στάς Πατριαρχικάς εὐχάς καί προσευχάς. ΑΜΗΝ



ὁποία βρῶσις, κατά τήν ψευδῆ καί ἀπατηλήν δια-
βεβαίωσιν τοῦ ὄφεως, θά εἶχεν ὡς συνέπειαν νά
γίνουν οἱ πρωτόπλαστοι “ὡς Θεοί” (Γεν. γ΄ 6), μέ
ἀποτέλεσμα νά μή ἔχουν ὑποχρέωσιν νά ἐργάζωνται,
καί νά φυλάσσουν τόν δωρεάν δοθέντα εἰς αὐτούς
Παράδεισον.

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, ἀπευθυνόμενος πρός
ὡρισμένους χρι-
στιανούς, οἱ ὁποῖοι
δέν εἰργάζοντο
πρός ἐξοικονόμησιν
τῶν πρός τό ζῆν
ἀναγκαίων, ἔγραψε
καί ἀπηύθυνε τήν
γνωστήν ἔκτοτε εἰς
ὅλους ἐντολήν “εἴ
τις οὐ θέλει ἐργάζε-
σθαι, μηδέ ἐσθιέτω”
(Β´ Θεσσαλ.
γ΄,10). Ἀνέφρε δέ
ἑαυτόν ὡς ὑπόδειγ-
μα αὐταρκείας,
ἀποκτωμένης διά
τῆς ἐργασίας,
γράφων ὅτι ἄν καί
ὡς Ἀπόστολος ἐδικαιοῦτο νά διατρέφεται ἐκ τῶν
χριστιανῶν, ἐν τούτοις διά νά μή τούς ἐπιβαρύνῃ
ἐξοικονόμει τά πρός τό ζῆν ἑαυτοῦ, διά τῆς προ-
σωπικῆς του ἐργασίας διαβεβαιῶν: “ταῖς χρείαις
μου καί τοῖς οὖσι μετ᾿ ἐμοῦ ὑπηρέτησαν αἱ χεῖρες
αὗται” (Πραξ. κ΄ 35).

Εἶναι ἐκ τῶν πλέον ἐπικαίρων συμβουλῶν τοῦ
Ἀποστόλου Παύλου, ὁ ὁποῖος διῆλθε καί ἐκ τῆς
Μακεδονίας, τῆς εὐλογημένης ταύτης εὐρυτέρας
περιοχῆς, ἡ προτροπή αὐτοῦ πρός ἀπόκτησιν τῆς
αὐταρκείας διά τῆς ἐργασίας. Ἡ ἐργασία εἶναι ε ὐ
λ ο γ ί α  τοῦ Θεοῦ, ἀφ’ οὗ, κατά τήν ἐντολήν Του,
οἱ πρωτόπλαστοι ἔπρεπε νά ἐργάζωνται ἀκόμη
καί εἰς τόν Παράδεισον. Εἶναι χαρακτηριστικόν,
ὅτι ὁ Κύριος καί Θεός ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός λέγει
“ὁ Πατήρ μου ἕως ἄρτι ἐργάζεται, κἀγώ ἐργάζομαι”
(Ἰωάν. ε΄ 18). Ποία ἀπόδειξις χρειάζεται περί τῆς
ὠφελείας τῆς  ἐ ρ γ α σ ί α ς, ὅταν Αὐτός ὁ Θεός
καί Αὐτός ὁ Λόγος Αὐτοῦ, ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς
Χριστός ἐργάζεται πρός πραγμάτωσιν τοῦ σκοποῦ
τῆς Δημιουργίας καί προνοεῖ περί πάντων;

Εἶναι χαρακτηριστικόν αὐτό τό ὁποῖον λέγει ὁ
Ἀββᾶς Ἰσαάκ: “Ὁ Θεός καί οἱ Ἄγγελοι Αὐτοῦ ἐν
ἀνάγκαις χαίρουσιν, ὁ δέ διάβολος καί οἱ ἐργάται
αὐτοῦ ἐν ἀναπαύσει”. Ἡ ἀνάγκη προκαλεῖ τήν

διέγερσιν τοῦ ἐνδιαφέροντος διά τήν κάλυψίν της,
τήν δραστηριοποίησιν τοῦ ἐνδιαφέροντος καί τήν
ἐργασίαν, ἡ ὁποία ἐπισύρει τήν εὐλογίαν τοῦ Θεοῦ
ἐπί ὅλους τούς ἐργαζομένους τό ἀ γ α θ ό ν , ὡς
μιμητάς τοῦ Θεοῦ.

Αἱ ὑπέρ τῆς ἐργασίας προτροπαί τοῦ ἑορταζο-
μένου σήμερον Ἀποστόλου Παύλου κυρίως, ἀλλά

καί ὅλων τῶν
Ἁγίων Ἀποστόλων,
ὡς καταφαίνεται
ἐκ τοῦ κηρύγμα-
τος, τῆς μαρτυρίας
καί τῆς διδα-
σκαλίας αὐτῶν,
εἶναι ἰδιαιτέρως
ἐπίκαιροι, πάντοτε
μέν ἀνά τούς
αἰῶνας τοῦ ἀν -
θρωπίνου βίου,
ἰδιαι τέρως ὅμως
κατά τήν περίοδον
αὐτήν τῆς παγ-
κοσμίου οἰκονο-
μικῆς καί ἠθικῆς
κρίσεως. Τά αἴτια

αὐτῆς δύνανται νά ἀνευρεθοῦν καί εἰς τό γεγονός
ὅτι μέγα μέρος τῆς ἀνθρωπότητος εἶχεν ἀγνοήσει
τάς προτροπάς αὐτάς τοῦ Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν,
εἶχεν ἀγνοήσει, λέγομεν, τάς βιωματικάς ταύτας
ἀποστολικάς παραινέσεις, καί εἶχε προβῆ εἰς κα-
τανάλωσιν προϊόντος ἐργασίας μή προσφερθείσης,
ἐπί τῇ ἐλπίδι ὅτι αὕτη θά προσφερθῇ καί θά προ-
σπορίσῃ τά ἀναγκαῖα ἔσοδα, διά τήν ἐξόφλησιν
τῶν εὐχερῶς προσφερομένων δανείων.

Ἀλλ᾿ ὡς συνήθως συμβαίνει εἰς τοιαύτας πε-
ριπτώσεις, αἱ ὑπεραισιόδοξοι προβλέψεις δέν ἐπα-
ληθεύθησαν διά σύνολον σχεδόν τήν ἀνθρωπότητα,
μέ ἀποτέλεσμα νά ἔλθῃ ἡ ὥρα τῆς πληρωμῆς τῶν
ἐν ἀναπαύσει προκαταναλωθέντων, χωρίς νά
ὑπάρχουν τά πρός τοῦτο διαθέσιμα.

Οἱ κανόνες, βεβαίως, τῆς οἰκονομίας δέν εἶναι
ἀντίθετοι πρός ἕνα λογικόν δανεισμόν, περί τοῦ
ὁποίου ὑπάρχει βάσιμος ἀνθρωπίνη πρόβλεψις ὅτι
θά ὑπάρχουν τά ἀναγκαῖα ἔσοδα διά τήν ἐξόφλησίν
του. Ἀλλ᾿ αἱ καταστροφικαί συνέπειαι τοῦ δανεισμοῦ
ἐπέρχονται ὅταν οὗτος ὑπερβαίνῃ τά ὅ ρ ι α, τά
κάθε εἴδους ὅρια ἀναπαύσεως, ἀλλά καί ἀπληστίας
καί ἀδικίας καί ἔχθρας, καί τάς δυνατότητας τοῦ
δανειζομένου ὄχι μόνον ὑλικά, ἀλλά καί πνευματικά
ἀγαθά, πρός ἐξυπηρέτησιν τοῦ κάθε εἴδους δανείου. 
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Συναφῶς καί ὁ Μέγας Βασίλειος εἰς σχετικήν
ὁμιλίαν του ἐπιπλήττει τούς εὐκόλως καί ἀκρίτως
δανειζομένους καί ἐπιγραμματικῶς συμβουλεύει:
“Πλούσιος εἶ; Μή δανείζου, διότι ἔχεις πλοῦτον
ἀρκετόν διά τάς ἀνάγκας σου. Πτωχός εἶ; Μή δα-
νείζου, διότι δέν θά ἔχῃς τά ἀναγκαῖα πρός ἐπι-
στροφήν τοῦ δανείου καί θά πωληθῇς ὡς δοῦλος
σύ καί τά μέλη τῆς οἰκογενείας σου”.

Ἴσως μερικοί διερωτηθοῦν ποίαν σημασίαν ἔχει
διά τήν πνευματικήν  μας  ζωήν ὡς χριστιανῶν τό
οἰκονομικόν τοῦτο ἐν πολλοῖς κήρυγμα; Ἡ ἀπάντη-
σις εἶναι, ὅτι ἡ Ἐκκλησία ἐνδιαφέρεται δι’  ὅ λ η ν
τήν ζωήν τοῦ ἀνθρώπου, τήν ὑλικήν καί τήν πνευ-
ματικήν, τήν ἐπίγειον καί τήν ἐπουράνιον, καί ὅτι
ἀμφότεραι αἱ πλευραί τῆς ἀνθρωπίνης ζωῆς ἀλλη-
λοεπηρεάζονται. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος καί πάλιν
εἰς ἄλλο σημεῖον συνιστᾷ: “γύμναζε σεαυτόν πρός
εὐσέβειαν· ἡ γάρ σωματική γυμνασία πρός ὀλίγον
ἐστίν ὠφέλιμος, ἡ δέ εὐσέβεια πρός πάντα ὠφέλιμός
ἐστιν, ἐπαγγελίας ἔχουσα ζωῆς τῆς νῦν καί τῆς
μελλούσης” (Α΄ Τιμ. δ΄ 8).

Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, δι᾿ ὅλων τῶν προλεχθέντων,
μᾶς γυμνάζει πνευματικῶς, ὥστε νά κερδίσωμεν
καί τήν νῦν καί τήν μέλλουσαν ζωήν. Εἶναι γνωστόν,
ὅτι κατά τήν περίοδον αὐτήν τῆς κ ρ ί σ ε ω ς
πολλοί τῶν συνανθρώπων μας, μή δυνάμενοι νά
ἀνθέξουν τάς δυσκολίας καί τάς καταπιέσεις τῆς
ζωῆς, θέτουν ἑκουσίως τέρμα εἰς τήν φυσικήν
ζωήν αὐτῶν, ὡς μετά λύπης πληροφορούμεθα ἐκ
τῶν μέσων γενικῆς ἐνημερώσεως, καί οὕτω χάνουν
καί τήν παροῦσαν καί τήν μέλλουσαν ζωήν. Ἡ
Ἐκκλησία, ὡς στοργική μήτηρ ὅλων τῶν ἀνθρώπων,
καί ἡμεῖς οἱ κληρικοί, καί μάλιστα ἡμεῖς οἱ ποιμένες
σας, συμβουλεύομεν τά δέοντα διά τήν ἀντι-
μετώπισιν τῆς κρίσεως καί διά τήν ἀποφυγήν νέας
κρίσεως εἰς τό μέλλον.

Ἀτυχῶς, πολλοί τῶν συνανθρώπων μας πα-
ρασύρονται ἀπό τό δόλωμα τῆς ἀναπαύσεως, τό
ὁποῖον προσφέρει ὁ ἐχθρός τοῦ ἀνθρώπου, διά νά
ὁδηγήσῃ αὐτόν εἰς τήν ὑποδούλωσιν τοῦ ὀφειλέτου,
καί τοιουτοτρόπως τό πρόβλημα ἀπό ἀ τ ο μ ι κ ό
ν  καθίσταται κ ο ι ν ω ν ι κ ό ν. Διά τοῦτο πρέπει
ὅλοι νά συνειδητοποιήσωμεν τήν ἀνάγκην ὀρθῆς
ἀντιμετωπίσεως τῆς καταστάσεως, ὥστε καί ἡ
ζωή τῶν εὐαισθητοτέρων συνανθρώπων μας νά
διασωθῇ, καί ὁ ρυθμός ἐργασίας, παραγωγῆς καί
καταναλώσεως νά ἀποκατασταθῇ, καί τελικῶς ἡ

ἀ ν ά γ κ η  νά εἶναι κίνητρον δραστηριοποιήσεως
καί παραγωγῆς ἀγαθῶν, καί ὄχι αἰτία καταθλίψεως
καί ἀπελπισίας.

Ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία μας, ἡ ὁποία καθημερινῶς
εὔχεται ὑπέρ εὐφορίας τῶν καρπῶν τῆς γῆς, ὑπέρ
εὐκρασίας ἀέρων καί ὑπέρ εὐοδώσεως τῶν
ἀνθρωπίνων ἔργων, συμβουλεύει ἡμᾶς διά τοῦ
Ἀποστόλου Παύλου, πάντων τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων
καί τῶν λοιπῶν Ἁγίων αὐτῆς, καί μᾶς ὑποδεικνύει
τόν τ ρ ό π ον, διά τοῦ ὁποίου καί τῆς παρούσης
κρίσεως θά ἐξέλθωμεν καί θά ἀποφύγωμεν νέαν
τοιαύτην.

Ἱερώτατοι ἀδελφοί, 
Πατέρες καί τέκνα ἠγαπημένα,
“Ὁ κόσμος παράγεται καί ἡ ἐπιθυμία αὐτοῦ· ὁ

δέ ποιῶν τό θέλημα τοῦ Θεοῦ μένει εἰς τόν αἰῶνα”
(Α´ Ἰωάν. β΄ 17). Ἐάν φυλλομετρήσωμεν τάς
δέλτους τῆς παγκοσμίου ἀνθρωπίνης ἱστορίας, θά
διαπιστώσωμεν πόσοι μεγιστάνας τοῦ παρόντος
αἰῶνος, Λούκουλλοι καί Ἡρώδεις, ἐγκλωβισμένοι
εἰς τήν ὑλιστικήν θεώρησιν τῆς ζωῆς καί τοῦ
σώματος καί ἐπιδοθέντες εἰς τήν κατάποσιν μέχρι
τῆς τελευταίας σταγόνος τῶν σαρκικῶν ἡδονῶν,
ἐξηφανίσθησαν καί ἀπώλετο μετ᾽ ἤχου παταγώδους
τό μνημόσυνον αὐτῶν! Καί πόσα ἀντιθέτως
ἀναρίθμητα πλήθη πιστῶν ἀκολούθων τοῦ Κυρίου
Ἰησοῦ, βιώσαντα τήν εὐαγγελικήν ἀλήθειαν, ἀπο-
λαμβάνουν πλέον τήν χαράν τοῦ παραδείσου, εἴτε
εἰς τήν παροῦσαν ζωήν εὑρίσκονται, εἴτε εἰς τήν
αἰωνίαν, ὅπου εὑρίσκεται τό ἀναστάν καί ἄφθαρτον
καί δεδοξασμένον Σῶμα τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου
Ἰησοῦ!

Ἀκολουθοῦντες, λοιπόν, τό παράδειγμα τῶν
Ἁγίων Ἀποστόλων καί πάντων τῶν Ἁγίων τῆς
ἀμωμήτου Ὀρθοδόξου Πίστεώς μας, ἄς μή δει-
λιάσωμεν νά ἀντισταθῶμεν εἰς τό ρεῦμα τῆς προ-
κλητικῆς ἐποχῆς, ζῶντες κατά τάς ἐντολάς τοῦ
Εὐαγγελίου καί χρησιμοποιοῦντες τό σῶμα μετά
τοῦ πρέποντος σεβασμοῦ, ἐν σωφροσύνῃ καί διαρκεῖ
ἁγιασμῷ, διά νά ἀξιωθῶμεν καί κατά τήν παροῦσαν
ζωήν τῶν εὐλογιῶν καί τῆς προστασίας τοῦ Κυρίου
μας, καί νά ὑπερβῶμεν, μέ τήν Χάριν Του, καί τήν
παροῦσαν κρίσιν καί ὅλας τάς κρίσεις, καί κατά
τήν μέλλουσαν παγκόσμιον ἀνάστασιν νά γίνωμεν
κληρονόμοι τοῦ ἀκαταλύτου ναοῦ τῆς ἐπουρανίου
Ἱερουσαλήμ. Ἀμήν
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Παναγιώτατε, Πάτερ καὶ Δέσποτα,

«Εἴδομεν τό Φῶς τό ἀληθινόν ἐλάβομεν Πνεῦμα
ἐπουράνιον ...» Μ’  αὐτόν τόν ὕμνον ἐπισφραγίζεται
τό Μυστήριον τῆς Θείας Εὐχαριστίας.

Ὁ ἄνθρωπος, Παναγιώτατε, δέν εἶναι μιά ἁπλή
παρουσία ἐπάνω εἰς τήν γῆν, οὔτε κάτι τό τυχαῖον!
Ὅπως ὁλόκληρος ἡ ἄλογος δημιουργία, εἶναι
ποίημα τοῦ Θεοῦ διά τοῦ λόγου Του, «εἶπε καί
ἐγενήθησαν ...», ἔτσι καί ὁ ἄνθρωπος εἶναι ποίημα
καί κτίσμα Του μέ τήν ἐξῆς βασικήν διαφοράν:
δέν δημιουργήθηκε διά τοῦ λόγου ἀλλά διά τῶν
χειρῶν τῆς Ἁγίας Τριάδος: «χοῦν λαβών ἀπό τῆς
γῆς [...] ἐποίησεν τόν ἄνθρωπον, κατ’ εἰκόνα δέ
Αὐτοῦ καί ὁμοίωσιν (Γεν. 1,26). 

Οἱ ἀναφορές τοῦ Βιβλίου τῆς Γενέσεως στόν
τρόπο τῆς δημιουργίας τοῦ ἀνθρώπου φανερώνουν
τή μεγάλη ἀλήθεια, ὅτι ὁ ἄνθρωπος δέν εἶναι μιά
ἁπλή βιολογική μονάδα, ὅπως τά ἄλλα ἔμβια κτί-
σματα, ἀλλά εἶναι πρόσωπο προικισμένο μέ τά
χαρίσματα τοῦ Θεοῦ, τά ὁποῖα ὅταν ὁ ἄνθρωπος
τά καλλιεργήσῃ μπορεῖ νά μετάσχῃ στή δόξα τῆς
Θεότητος, γενόμενος Θεός κατά χάριν.

Ἀποτελεῖται, λοιπόν, ὁ ἄνθρωπος ἀπό σῶμα
καί ψυχή, εἶναι ψυχοσωματικό ὄν καί ἔτσι τόν
ἀντιμετωπίζει καί τόν περιγράφει ἡ διαδασκαλία
τῆς Ἐκκλησίας μας. Εἶναι λαναθασμένη ἡ ἄποψις
τινῶν, ὅτι ἡ Ἐκκλησία ὑποτιμᾶ τό σῶμα τοῦ
ἀνθρώπο ἔναντι τῆς ψυχῆς. Οὐδέποτε ἡ Ἐκκλησία
ὑπερύψωσε τήν ψυχήν εἰς βάρος τοῦ σώματος ἤ
τοὐναντίον. Ἀντιθέτως φροντίζει διά τόν σύνολον
ἄνθρωπον, μιά πού εἶναι σαφεστάτη ἡ διδασκαλία
της ὅτι ὁ ἄνθρωπος σώζεται συνολικά καί ἑνιαία
καί ὄχι αὐτόνομα καί διαιρετικά. Ἐν Πνεύματι
Ἁγίῳ ἐξισορροπεῖ τά πράγματα πρός τό συμφέρον
τῆς ψυχῆς καί τοῦ σώματος.

Ἐτελέσαμεν πρό ὀλίγου τήν ἀναίμακτον Θείαν
Λειτουργίαν ἐπί τῇ μεγάλῃ ἑορτῇ τῶν κορυφαίων
τῶν Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου, τῆς ὁποίας
προεξάρχων καί ἀρχιθύτης ἦτο ἡ Ὑμετέρα Σεπτή
Παναγιότητα. Κεκοινωνήκαμεν τοῦ Σώματος καί
τοῦ Αἵματος τοῦ Κυρίου καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ
Χριστοῦ καί ἐγεγόναμεν «σύσσωμοι», «σύναιμοι»
καί «σύζωοι»  Αὐτοῦ, ἐγεγόναμεν ζωντανά κλήματα
τῆς μιᾶς καί μοναδικῆς ἀμπέλου τοῦ Χριστοῦ
κατά τόν λόγον Του «Ἐγώ εἰμί ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τά
κλήματα» (Ἰωάν. 15,5). Καί ταῦτα ἔλαβον χώραν

εἰς τόν Ἱερόν Ναόν. Καί νῦν; Ἦλθεν ἡ ὥρα νά
προσφέρομεν καί τά ἀνάλογα διά τήν συντήρησιν
καί διατροφήν τοῦ ὑλικοῦ μέρους τοῦ σώματος,
τόν «ναόν τοῦ Παναγίου Πνεύματος» κατά τόν
Ἀπόστολον Παῦλον: «οἴδατε ὅτι τό σῶμα ὑμῶν
ναός τοῦ ἐν ὑμῖν Ἁγίου Πνεύματος ἐστίν» (Α΄
Κορινθ. 6,19). Καί ἀλλαχοῦ ἡ Ἁγία Γραφή ὀνομάζει
τό σῶμα Ναόν τοῦ Θεοῦ καί ὅποιος φθείρει καί
κακοποιεῖ τό σῶμα του θά τόν καταστρέψει ὁ
Θεός: «εἰ τις τόν ναόν τοῦ Θεοῦ φθείρει, φθερεῖ
τοῦτον ὁ Θεός, ὁ γάρ ναός τοῦ Θεοῦ ἅγιος ἐστίν,
οἵτινες ἐστε ὑμεῖς ...»(Α΄ Κορινθ. 3,17)

Στίς πλέον καί πλέον παραδοσιακές Ἱερές Μονές
τῆς Ἐκκλησίας μας βιώνομεν τοῦτο τό γεγονός. Ὁ
Ἱερός Ναός καί ἡ Τράπεζα εἶναι ἀπέναντι καί ἡ
μετάβασις ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ στό τέλος τῆς Θείας
Λειτουργίας ἔχει τελετουργικόν καί ἐκκλησιαστικόν
χαρακτήρα. Ἐγεύθημεν τόν Ἄρτον τῆς Ζωῆς ἐν τῆ
Ἐκκλησίᾳ καί τώρα ἦλθεν ἡ ὥρα τῆς ἱκανοποιήσεως
τοῦ σώματος διά τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν, τά ὁποῖα ἡ
χάρις τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ διαχρονικά προσφέρει
εἰς τόν ἄνθρωπον, τήν κορωνίδα τῆς δημιουργίας
Του, διά τήνξ συντήρησίν του.

Μέ ἄπειρον σεβασμόν Παναγιώτατε, Πάτερ
καί Δέσποτα, ἡ Ἱερά Μητρόπολις διά τῆς ταπει-
νότητός μου παραθέτει αὐτήν τήν Τράπεζαν τήν
ὁποίαν Ὑμεῖς εὐλογήσατε χάριν Ὑμῶν, ἀλλά καί
δι’ ὅλους τούς ἐκλεκτούς καί εὐλογημένους συν-
δαιτήμονας. Εἶναι μεγάλο τό γεγονός καί ἄρρητος
ἡ συγκίνησις διά τό δῶρον τό ὁποῖον προσεφέρατε
εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Σερβίων καί Κοζάνης,
νά μᾶς ἐπισκεφθῆτε καί νά μᾶς εὐλογήσετε καί
μάλιστα κατά τήν εὔσημον ταύτην ἡμέραν, κατά
τήν ὁποίαν ἡ Ὀρθόδοξος μητέρα Ἐκκλησίαν μας
ἑορτάζει τήν μνήμην τῶν Μεγάλων Ἀποστόλων
Πέτρου καί Παύλου, ὁ δέ ταπεινός ἐπίσκοπος τῆς
Μητροπόλεως ταύτης ἄγει τά ὀνομαστήρια του. 

Πῶς, Παναγιώτατε Δέσποτα, νά μήν νοιώσω
προνομιοῦχος; Πῶς νά μήν αἰσθανθῶ εὐνοημένος;
Ἀπολαμβάνω τῆς Πατερικῆς  Πατριαρχικῆς ἀγάπης
κατά τρόπον δυναμικόν καί παραλλήλως τρυφερόν;
Ὁμολογῶ ὅτι συστέλλομαι διότι αἰσθάνομαι ὅτι
δέν εἶμαι ἄξιος μιᾶς τέτοιας ἰδιαιτέρας Πατριαρ-
χικῆς τιμῆς καί εὐλογίας. Ὅμως, θαρρῶν εἰς τόν
πλοῦτον τῆς ἰδικῆς Σας ἀγάπης καί ἔχων τήν συ-
νείδησιν ὅτι εἶμαι πνευματικόν τέκνον τῆς ἰδικῆς
Σας ἀναστροφῆς καί ἐγώ ὁ ταπεινός, ἐν εὐγνωμο-
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σύνῃ καί συγκινήσει ἀναφωνῶ: Σᾶς εὐχαριστῶ  ἐκ
βάθους καρδίας Ὑμᾶς καθώς καί ἅπαντας τούς
συνδαιτημόνας τῆς Ἱερᾶς αὐτῆς πανδαισίας, ὑψώνω
δέ τό ποτήριον τοῦτο εἰς ὑγείιαν καί μακροημέρευσιν
τῆς Ὑμετέρας Σεπτῆς Κορυφῆς.

Παναγιώτατε, 
καθώς ἡ πανηγυρική αὕτη τράπεζα ὁλοκλη-

ρώνεται ἐπιτρέψετε μου νά εὐχαριστήσω μέ ὅλην
τήν δύναμιν τῆς ψυχῆς μου τούς Πατέρας, οἱ
ὁποῖοι ἐσήκωσαν ὅλον τό βάρος τῆς προετοιμασίας
καί ταπεινῶς Σᾶς παρακαλῶ νά τούς προσφέρετε
μικράν εὐλογίαν εἰς ἀνάμνησιν: 

Τόν Πανοσιολογιώτατον Ἀρχιμανδρίτην κ.
Ἰουστῖνον Μπαρδάκαν, Πρωτοσύγκελλον τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί
Ἐορδαίας, 

τόν Πανοσιολογιώτατον Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀθη-
ναγόραν Μπίρδαν, Γενικόν Ἀρχιερατικόν Ἐπίτροπον
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης καί
Καμπανίας, 

τόν Πανοσιολογιώτατον Ἀρχιμανδρίτην κ. Χρυ-
σόστομον Ἀγιορείτην,

τόν Πανοσιολογιώτατον Ἀρχιμανδρίτην κ. Δω-
ρόθεον Χαρτοματσίδην, Πρωτοσύγκελλον τῆς καθ’
ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ὡς καί τόν Πανοσιολο-
γιώτατον Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀμβρόσιον Σταμπλιάκαν,
Γενικόν Ἀρχιερατικόν Ἐπίτροπον τῆς καθ’ ἡμᾶς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Ταπεινῶς δέ παρακαλῶ ὅπως
ἐκ τῶν τιμίων καί ἁγιασμένων χειρῶν Σας λάβουν
τό ἀντιχαριστήριον.

Εὐχαριστῶ τά πρόσωπα, τά ὁποία ἐργάσθησαν
στό Γραφείο Δημοσιότητος. Τόν Κον Ζήσην Μπέλ-
λον, Διευθυντήν τοῦ Ἰδιαιτέρου Γραφείου τῆς τα-
πεινότητός μου, τήν Καν Αἰκατερίναν Μαρκοπούλου,
ὑπεύθυνον τοῦ Γραφείου Τύπου τῆς Περιφέρειας
Δυτικῆς Μακεδονίας καί τόν Κον Κωνσταντῖνον
Δαβάνην, δημοσιογράφον τῆς ΕΡΑ Κοζάνης.

Εὐχαριστῶ τίς Κυρίες τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου
ταμείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί τόν ὑπεύθυνον
αὐτοῦ Πρωτοπρεσβύτερον κ. Νικόλαον Βαχτσε-
βάνον, οἱ ὁποῖοι προσέφεραν τό ἀναλογοῦν.

Τά Μέσα Μαζικῆς Ἐνημερώσεως, τόν Στρατόν,
Τά Σώματα Ἀσφαλείας, τούς Πολιτιστικούς Συλ-
λόγους καί ὅλους ὅσους συνείργησαν, ὥστε ὅλα νά
πραγματοποιηθούν ὡς πρέπει διά τήν Αὐτοῦ Θει-
οτάτην Παναγιότητα.

Μένω σ’ αὐτά διά νά μήν μακρυγορῶ καί κου-
ράζω.

Εὐχαριστῶ τόν Θεόν, εὐχαριστῶ τόν προστάτην
μου Ἀπ. Παῦλο καί πάντας ὑμᾶς.

29³ ¥¥¥¥ ΛΕΙΜΩΝΑΡΙΟΝ

Επισκεψις εις το
Ιστορικον και Λαογραφικον

Μουσειον Κοζανης

Στὸ Ἱστορικὸ �& Λαογραφικὸ Μουσεῖο Κοζάνης

Επισκεψις εις το Αρχαιολογικον
Μουσειον Αιανης

Στὸ Ἀρχαιολογικὸ Μουσεῖο Αἰανῆς



Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Σερβίων καὶ Κοζάνης
κύριε Παῦλε, 

Ἐξοχώτατε Περιφερειάρχα Δυτικῆς Μακε-
δονίας κύριε Γεώργιε Δακῆ,

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Σᾶς εὐχαριστοῦμεν ἐκ βαθέων διὰ τὴν διορ-
γάνωσιν τῆς παρούσης ἐκδηλώσεως, ὄχι βε-

βαίως διότι ἐπιθυμοῦμεν τιμὰς διὰ τὸ πρόσωπόν
μας, οὔτε διότι ἀντιμετωπίζομεν αὐτὴν ἁπλῶς
ὡς μίαν εὐχάριστον κοινωνικὴν ἐκδήλωσιν. Ὅπως
ἄλλοτε εἶχεν εἴπει ὁ ἀείμνηστος κατὰ πνεῦμα
πατὴρ ἡμῶν Μητροπολίτης Χαλκηδόνος Μελίτων
Χατζῆς: «Δὲν εἶναι ὥρα ἑορτασμῶν, ἀλλὰ σκληροῦ
χρέους». Ὅθεν, συνειδητοποιοῦντες τὰς εὐθύνας
ἡμῶν πρὸ τῶν περιστάσεων καὶ ἔναντι ἑνὸς
εὐκλεοῦς παρελθόντος, ἀνασυγκροτοῦμεν τὰς
δυνάμεις μας εἰς μάχην, ἀξιολογοῦντες τὴν ἀπο-
ψινὴν σύναξιν ὡς μίαν κατ᾿ ἐξοχὴν εὐκαιρίαν
πνευματικῆς περισυλλογῆς καὶ συμπορεύσεως
μετὰ τῶν εὐσεβῶν Μακεδόνων, ἀλλὰ καὶ σύμ-
παντος τοῦ Γένους ἡμῶν εἰς τὸν καθ᾿ ἡμέραν
ἀγῶνα.

Ὑπὸ τὸ πνεῦμα αὐτό, θεωροῦμεν ὅτι ἡ προσέ-
λευσις εἰς τὴν τιμητικὴν ταύτην ἑσπερίδα ἐκφρά-
ζει τὴν προσήλωσιν τοῦ ὑπερηφάνου λαοῦ τῆς
περιοχῆς εἰς τὸ Οἰκουμενικόν μας Πατριαρχεῖον
καὶ εἰς τὰ ἰδανικὰ τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τοῦ
Γένους, τῶν ὁποίων ἐκεῖνο ὑπάρχει κατὰ παρά-
δοσιν ὁ ἀνύστακτος θεματοφύλαξ. Μετὰ πολλῆς
χαρᾶς διαπιστοῦμεν ὅτι ἡ θρυλουμένη κρίσις
δὲν ἔκαμψε τὸ φρόνημα τοῦ φιλοχρίστου πλη-
ρώματος, τὸ ὁποῖον γνωρίζει νὰ ἀναζητῇ τὴν
ἀπαραίτητον δι᾿ αὐτὸ ἐνίσχυσιν καὶ παρηγορίαν
εἰς τὴν πηγήν της, τὴν Ἐκκλησίαν, ἡ ὁποία εἶναι
τὸ Σῶμα τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ. Σᾶς διαβε-
βαιοῦμεν δὲ ὅτι ἡ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη
Ἐκκλησία, ἀνταποκρινομένη εἰς τὸ ἱερὸν αὐτῆς

καθῆκον, εὑρίσκεται, ὡς πάντοτε, εἰς ποιμαντικὴν
ἐγρήγορσιν παρὰ τὸ πλευρὸν τῶν δοκιμαζομένων
τέκνων της καὶ κατὰ τὰς κρισίμους ταύτας
στιγμὰς διὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν οἰκουμένην
ὅλην.

Τὸ Ἱερὸν ἡμῶν Κέντρον διήνυσε τὴν πορείαν
του ἀνὰ τοὺς αἰῶνας διὰ μέσου πολλαπλῶν κιν-
δύνων καὶ θλίψεων, διερχόμενον «διὰ πυρὸς καὶ
ὕδατος» (Ψαλμ. ξε΄ 12), κατὰ τὸ ψαλμικὸν
λόγιον, καὶ ἀναμένον τὴν ἀναψυχὴν καὶ ἀνα-
κούφισιν αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ Παντοκράτορος Κυρίου
καὶ μόνον. Καὶ οὕτω, ζῶν καθημερινῶς τὸ θαῦμα
τῆς ἐπιβιώσεώς του, εἶναι εἰς θέσιν νὰ μαρτυρήσῃ
τῇ ἀληθείᾳ (πρβλ. Ἰωάν. ιη΄ 37), ὅτι «αὕτη
ἐστὶν ἡ νίκη ἡ νικήσασα τὸν κόσμον, ἡ πίστις
ἡμῶν» (Α΄ Ἰωάν. ε΄ 4).

Αἱ παντοῖαι δυσχέρειαι, ὁσονδήποτε μεγάλαι
καὶ ἂν εἶναι, δὲν δύνανται νὰ καταβάλουν ἡμᾶς,
ἐφ᾿ ὅσον εἴμεθα συνδεδεμένοι μὲ τὸν κραταιὸν
καὶ δυνατὸν Κύριον (πρβλ. Ψαλμ. κγ΄ 8) καὶ
Θεὸν ἡμῶν. Ἡ Ἐκκλησία, κιβωτὸς καὶ ταμειοῦχος
τῆς Θείας χάριτος, καὶ ἑπομένως καὶ δυνάμεως,
διὰ τῶν ἁγίων της μυστηρίων παρέχει εἰς ἡμᾶς
τὰ ἐφόδια νὰ ἀντιμετωπίσωμεν κάθε περίστα-
σιν.

Ἂς τὰ ἀξιοποιήσωμεν, προσερχόμενοι μετὰ
τῆς δεούσης προετοιμασίας, μὴ διστάζοντες νὰ
προχωρήσωμεν εἰς αὐτοκριτικήν, ἡ ὁποία θὰ
μᾶς ἐπιτρέψῃ, ἀνακαλύπτοντες τὰς ἀδυναμίας
μας, νὰ ἐντείνωμεν τὸν ἀγῶνα, ὥστε νὰ ἐναρμο-
νίσωμεν πλήρως τὴν ζωήν μας μὲ τὰς ἐπιταγὰς
τοῦ Σωτῆρος. Ἂς ἐνστερνισθῶμεν καὶ πάλιν τὰς
ἀρετὰς τῆς ὀλιγαρκείας καὶ τῆς φιλαλληλίας,
τουτέστι τῆς γνησίας Ὀρθοδόξου ἀσκητικότητος,
ἀποτινάσσοντες τὸν ζυγὸν τῶν ποικίλων ἐπι-
πλάστων ἀναγκῶν ποὺ δημιουργεῖ τὸ κατανα-
λωτικὸν πνεῦμα τῆς ἐποχῆς καὶ ἐνισχύοντες
τοὺς πλησίον μας πρῶτον ἠθικῶς καὶ πνευμα-
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τικῶς, δεύτερον δέ, ὅπου τοῦτο εἶναι ἀναγκαῖον
καὶ δυνατόν, καὶ ὑλικῶς. 

Ἡ περιοχὴ τῆς Κοζάνης ἔχει ἄλλωστε παρά-
δοσιν εἰς τὴν ἀρετὴν τῆς φιλαδέλφου εὐποιΐας,
διότι αἱ περίφημοι σχολαί της, ἡ Ἑλληνικὴ Σχολὴ
καὶ ἑτέρα νεωτέρα, ἐλειτούργησαν χάρις εἰς τὴν
οἰκονομικὴν ὑποστήριξιν τῶν ἐν Εὐρώπῃ ἐμπο-
ρευομένων Κοζανιτῶν, ἰδίως τῶν ἐν Γερμανίᾳ
καὶ Οὑγγαρίᾳ, οἱ ὁποῖοι
δὲν ἐλησμόνησαν τὴν
ἀγαπητήν των γενέτει-
ραν, ἀλλ᾿ ἐφρόντισαν
διὰ τὴν ἀνάδειξίν της
εἰς σπουδαῖον πνευμα-
τικὸν κέντρον τῆς
ἐποχῆς, ἔνθα ἐδίδαξαν
ἐπιφανεῖς διδάσκαλοι
ὡς ὁ Εὐγένιος Βούλγα-
ρις. Ἡ ἀξιόζηλος αὕτη
παράδοσις τῶν εὐερ-
γετῶν δὲν εἶναι δυνατὸν
νὰ μὴ εὕρῃ καὶ σήμερον
μιμητὰς καὶ συνεχιστάς,
εἰς οἱανδήποτε κλίμακα, κατὰ τὸ μέτρον πάντοτε
τοῦ δυνατοῦ.

Ἐπὶ πλέον, ἂν ἀναλογιζώμεθα τὰ ἀποστολικὰ
λόγια «ὅτι διὰ πολλῶν θλίψεων δεῖ ἡμᾶς εἰσελθεῖν
εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ» (Πράξ. ιδ΄ 22),
«ἵνα τὸ δοκίμιον ἡμῶν τῆς πίστεως πολυτιμότερον
χρυσίου τοῦ ἀπολλυμένου διὰ πυρὸς δὲ δοκιμα-
ζομένου εὑρεθῇ εἰς ἔπαινον καὶ τιμὴν καὶ δόξαν
ἐν ἀποκαλύψει Ἰησοῦ Χριστοῦ» (Α΄ Πέτρ. α΄
7), δὲν θὰ ἀποκάμωμεν, σκεπτόμενοι ὅτι αἱ δο-
κιμασίαι προέρχονται ἐκ τῆς παιδαγωγίας τοῦ
Θεοῦ, ὁ ὁποῖος οὐκ ἐάσει ἡμᾶς πειρασθῆναι
ὑπὲρ ὃ δυνάμεθα, ἀλλὰ ποιήσει σὺν τῷ πειρασμῷ
καὶ τὴν ἔκβασιν, τοῦ δύνασθαι ἡμᾶς ὑπενεγκεῖν
(πρβλ. Α΄ Κορ. ι΄ 13). Μετὰ τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου
τοῦ Μεγάλου σᾶς ἀπευθύνομεν κατὰ τὴν στιγμὴν
ταύτην καὶ τὴν ἑπομένην παρήγορον προτροπήν:
«Θαρσεῖτε, νεφύδριόν ἐστι καὶ παρέρχεται»
(Θεοφάνους, Χρονογραφία, P.G. 108, 157). 

Ὡς καὶ εἰς ἄλλας εὐκαιρίας ἐτονίσαμεν, ἡ
κρίσις ἡ ὁποία μαστίζει, ἴσως δὲ καὶ θορυβεῖ,
τοὺς κατοίκους τῆς ὑφηλίου, δὲν ἐντοπίζεται
κυρίως εἰς τὸ οἰκονομικὸν ἐπίπεδον, ἀλλ᾿ ἀποτελεῖ
πρωτίστως «πνευματικὴν ἐκτροπήν», ἀπομά-
κρυνσιν ἐκ τοῦ ἀληθοῦς νοήματος καὶ προορισμοῦ
τῆς ἀνθρωπίνης ζωῆς καὶ ἐμπλοκὴν εἰς ἀναζη-
τήσεις τῆς εὐτυχίας εἰς τὴν ὑλικὴν εὐμάρειαν

καὶ τὰς παντοειδεῖς ἐγκοσμίους ἀπολαύσεις, αἱ
ὁποῖαι δὲν δύνανται νὰ ἱκανοποιήσουν τὸ σύνολον
τῆς ἀνθρωπίνης προσωπικότητος, ἀλλὰ μόνον
θωπεύουν τὸ ὑλικὸν μέρος τοῦ ἀνθρώπου, ἐνῶ
τὸ πνεῦμα του παραμένει ἐστερημένον καὶ ἀτρο-
φικόν. 

Ὑπὸ τὰς συνθήκας αὐτάς, ἡ Ὀρθοδοξία
διεθνῶς, καὶ ἰδίως τὸ εὐσεβὲς ἡμῶν Γένος, τὸ

ὁποῖον κατὰ τὸ πα-
ρελθὸν ἐφώτισε πολ-
λοὺς λαοὺς διὰ τῆς
χριστιανικῆς πίστεως,
καλεῖται νὰ μεταδώσῃ
τὸ σωτήριον μήνυμα,
τὸ ὁποῖον δίδει νόημα
καὶ ἐλπίδα εἰς τὸν
πολλαχῶς χειμαζόμε-
νον κόσμον, διότι τοῦτο
δὲν συνίσταται εἰς θε-
ωρητικὰς διδασκαλίας,
ἀλλ᾿ εἶναι αὐτὸς οὗτος
ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς
Χριστός, ὁ σαρκωθείς,

σταυρωθεὶς καὶ ἀναστὰς Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ
Θεοῦ. Σήμερον, περισσότερον παρὰ ποτέ, οἱ
Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ καλούμεθα διὰ τῆς συμ-
φώνου πρὸς τὸ Ἱερὸν Εὐαγγέλιον βιοτῆς μας νὰ
ἀναδειχθῶμεν πρωτοπόροι τοῦ πνεύματος καὶ
εὐαγγελισταὶ τῆς οἰκουμένης, ἐφαρμόζοντες εἰς
τὴν ζωήν μας τὰς εὐαγγελικὰς ἐπιταγὰς αἱ
ὁποῖαι δύνανται νὰ δώσουν διέξοδα εἰς τὰ σύγ-
χρονα, κατ’ ἄνθρωπον, ἀδιέξοδα. 

Ἀντιμετωπίζοντες μὲ ἀκμαῖον φρόνημα ἐμπι-
στοσύνης εἰς τὴν πρόνοιαν καὶ ἀγάπην τοῦ
Οὐρανίου Πατρὸς πᾶσαν ἀντιξοότητα, θὰ δώ-
σωμεν διὰ μίαν ἀκόμη φορὰν τὴν μαρτυρίαν
τῆς ἀείποτε σταυρουμένης καὶ πάντοτε ἀνα-
στημένης Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἀλλὰ καὶ θὰ
λαμπρύνωμεν τὸ Γένος διὰ νέας δόξης.  

Βεβαίως, ταῦτα πάντα γνωρίζετε καὶ ὑμεῖς,
ἀλλ᾿ ἐθεωρήσαμεν ἁρμόδιον κατὰ τὴν παροῦσαν
στιγμήν, κατὰ τὴν ὁποίαν ἐκφράζετε τὰ εὐγενῆ
αἰσθήματά σας πρὸς τὴν Μητέρα Ἐκκλησίαν,
νὰ σᾶς ὑπενθυμίσωμεν ὅτι τὸ μεγαλεῖον καὶ συ-
νάμα τὸ μήνυμά της πρὸς τὰ ἁπανταχοῦ τῆς
γῆς τέκνα της εἶναι τὸ «ἡ δύναμίς μου ἐν
ἀσθενείᾳ τελειοῦται» (Β΄ Κορ. ιβ΄ 9) καὶ «εἰ ὁ
Θεὸς μεθ᾿ ἡμῶν, οὐδεὶς καθ᾿ ἡμῶν».

Αὐτοῦ ἡ Χάρις καὶ τό ἄπειρον ἔλεος ἂς εἶναι
πάντοτε μὲ ὅλους σας.
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Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Σερβίων καὶ Κοζάνης
κύριε Παῦλε, 

Ἱερώτατοι καὶ Θεοφιλέστατοι ἅγιοι ἀδελφοί,
Ἐντιμότατε Διευθυντὰ τοῦ Ἀτμοηλεκτρικοῦ

Σταθμοῦ Ἁγίου Δημητρίου κύριε Νικόλαε Ἀπο-
στολίδη καὶ λοιποὶ ἐργαζόμενοι ἐν αὐτῷ,

Τέκνα ἡμῶν ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Κατ᾿ ἀρχὴν ἐπιθυμοῦμεν νὰ σᾶς εὐχαριστή-
σωμεν διὰ τοὺς εὐγενεῖς σας λόγους καλω-

σορισμοῦ καὶ ἐνημερώσεως περὶ τῆς λειτουργίας
τῆς σημαντικωτάτης ταύτης ἐργοστασιακῆς μο-
νάδος, ἡ ὁποία ἔχει ὅλως ἰδιαιτέραν θέσιν εἰς
τὴν ζωὴν τῶν κατοίκων τῆς περιοχῆς, προσφέ-
ρουσα ἐργασίαν εἰς πολλοὺς ἐξ αὐτῶν καὶ ἐξα-
σφαλίζουσα εἰς μεγάλας ἐκτάσεις τῆς xώρας τὸ
ἀπαραίτητον διὰ τὴν ἐποχήν μας ἀγαθὸν τῆς
ἠλεκτρικῆς ἐνεργείας. 

Κατ᾿ αὐτὸν τὸν τρόπον, ἡ μεγάλη αὕτη μονὰς
παραγωγῆς ἠλεκτρικοῦ ρεύματος, ἡ μεγαλυτέρα,
ὡς πληροφορούμεθα, τῆς χώρας, συμβάλλει
οὐσιαστικῶς εἰς τὴν οἰκονομικὴν καὶ τὴν ἐν
γένει ἀνάπτυξιν τῆς περιφερείας τῆς Κοζάνης,
διότι ἀφ᾿ ἑνὸς μὲν ἡ δημιουργία θέσεων ἐργασίας
ἀποτελεῖ ἀντίδοτον εἰς τὴν ἀνεργίαν καὶ ἐνθαρ-
ρύνει τοὺς κατοίκους νὰ παραμείνουν εἰς τὸν
τόπον των, ἀφ᾿ ἑτέρου δὲ ἡ παραγωγὴ ἠλεκτρικοῦ
ρεύματος συντελεῖ εἰς τὴν δημιουργίαν προ-
ϋποθέσεων διὰ τὴν οἰκονομικὴν αὐτάρκειαν τῆς
χώρας.

Ἡ ἐργασία εἶναι ὄντως μέγα ἀγαθόν, ὄχι
μόνον διὰ τὴν ἐξασφάλισιν τοῦ βιοπορισμοῦ,
ἀλλὰ καὶ διότι διὰ τῆς δημιουργικῆς ἐνασχολή-

σεως ὁ ἄνθρωπος ἀποφεύγει τὴν νωθρότητα καὶ
τὰ σύμφυτα μὲ αὐτὴν πάθη, ἐφ᾿ ὅσον, ὅπως ἤδη
ἀπὸ ἀρχαιοτάτων χρόνων διεπιστώθη, «ἀργία
μήτηρ πάσης κακίας». Εἶναι δὲ τόσον σημαντικὴ
ἡ ἐργασία διὰ τὴν πνευματικὴν ὑπόστασιν τοῦ
ἀνθρώπου, ὥστε ὁ Ἀπόστολος Παῦλος νὰ λέγῃ
κατηγορηματικῶς: «εἴ τις οὐ θέλει ἐργάζεσθαι,
μηδὲ ἐσθιέτω» (Β΄ Θεσσ. γ΄ 10).

Δυστυχῶς ὅμως, κατὰ τὰς ἡμέρας μας πα-
ρατηρεῖται ἐκτροπὴ ἀπὸ τῆς ὑγιοῦς περὶ ἐργασίας
ἀντιλήψεως, καὶ ἐπιδιώκεται δι᾿ αὐτῆς ἡ μὲ
κάθε τρόπον αὔξησις τοῦ εἰσοδήματος, προκει-
μένου νὰ ὑπάρχῃ ἡ δυνατότης τῆς ἀποκτήσεως
πληθώρας καταναλωτικῶν ἀγαθῶν, συμφώνως
πρὸς τὰς ἐπιταγὰς ἑνὸς ὑλόφρονος πνεύματος,
ξένου ὄχι μόνον πρὸς τὴν χριστιανικὴν διδα-
σκαλίαν, ἀλλὰ καὶ γενικώτερον πρὸς τὰς παρα-
δόσεις τοῦ Γένους μας. Ἡ τοιαύτη στάσις ἐπιφέρει
τὴν ἐρήμωσιν τῆς ψυχῆς τοῦ καταναλωτοῦ ἐκ
τῶν εὐγενῶν αἰσθημάτων συμπαραστάσεως πρὸς
τοὺς οἰκονομικῶς ἀσθενεστέρους συνανθρώπους
καί, κατ᾿ οὐσίαν, ἐπιφέρει πνευματικὴν πτώχευσιν.
Οὕτως, ἐν ἐποχῇ ἀφθονίας ἀγαθῶν, ἐμφανίζεται
τὸ παράδοξον τῆς ηὐξημένης δυστυχίας, εἰς ἐπι-
βεβαίωσιν τοῦ λόγου τοῦ οὐρανοβάμονος Μεγάλου
Βασιλείου: «Πένης ἐστὶν ὁ πολλῶν ἐνδεής.
Πολλῶν δὲ ἡμᾶς ἐνδεεῖς ποιεῖ τὸ τῆς ἐπιθυμίας
ἀκόρεστον» (πρβλ. Ὁμιλία πρὸς τοὺς πλου-
τοῦντας, PG 31, 292). 

Εἰς τὴν ἀπληστίαν ἄλλωστε καὶ τὴν ἔλλειψιν
εὐαισθησίας διὰ ὁποιονδήποτε ὂν ἐκτὸς τοῦ
ὑπερτροφικοῦ «ἐγώ», ὀφείλεται οὐσιαστικῶς καὶ
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ἡ οἰκολογικὴ κρίσις, διότι ὁ ἄπληστος ἄνθρωπος
δὲν ἐνδιαφέρεται παρὰ μόνον διὰ τὴν ἱκανοποίησιν
τοῦ πάθους του, καὶ οὕτω καταληστεύει τὴν
φύσιν ἀγωνιζόμενος νὰ λάβῃ ἐξ αὐτῆς τὸ μέγιστον
δυνατὸν κέρδος. Ἐπὶ παραδείγματι, ἐπιδίδεται
εἰς τὴν ἀλόγιστον ξύλευσιν τῶν δασῶν, χωρὶς νὰ
φροντίζῃ διὰ τὴν ἀντικα-
τάστασιν τῶν κοπτομένων
δένδρων, παραβλέπων τὸ
γεγονὸς ὅτι αἱ πέραν τοῦ
μέτρου παρεμβάσεις εἰς τὸ
περιβάλλον θίγουν τὰς
εὐαισθήτους ἰσορροπίας τοῦ
οἰκοσυστήματος, μὲ ἀλγεινὰ
ἀποτελέσματα δι᾿ ὁλοκλή-
ρους λαοὺς καὶ κατ᾿ ἐπέ-
κτασιν δι᾿ ὅλην τὴν γῆν.
Ἄλλο παράδειγμα ἀπλη-
στίας ὑπευθύνου διὰ τὸ
οἰκολογικὸν πρόβλημα ἀπο-
τελοῦν τὰ ἐργοστάσια τὰ
ὁποῖα διὰ λόγους κακῶς
ἐννοουμένης οἰκονομίας δὲν
λαμβάνουν τὰ δέοντα μέτρα
βιολογικοῦ καθαρισμοῦ τῶν
ἀποβλήτων των καὶ κατ᾿
αὐτὸν τὸν τρόπον καθί-
στανται πηγαὶ ρυπάνσεως
τοῦ περιβάλλοντος.

Περαιτέρω, εἰς τὰς αἰτίας ἐπιβαρύνσεως τοῦ
περιβάλλοντος συγκαταλέγεται καὶ ἡ ὑπερβολικὴ
κατανάλωσις ἠλεκτρικοῦ ρεύματος, προκαλοῦσα
τὴν ἀνάγκην ἀντιστοίχου αὐξήσεως τῆς παρα-
γωγῆς, ἰδίως ὅταν δι᾿ αὐτὴν χρησιμοποιοῦνται
ἀναλώσιμοι φυσικοὶ πόροι, ὡς ὁ λιγνίτης, τὸ
πετρέλαιον κ.λπ., εἰς ἀντίθεσιν πρὸς τοὺς ἀνα-
νεουμένους, ὡς ἡ ἡλιακὴ ἐνέργεια. Ἡ ἀνεπαρκὴς
συντήρησις τῶν ἠλεκτρικῶν συσκευῶν, συχνάκις
δὲ καὶ ἡ ὑπέρμετρος χρῆσις των, ὡς ἐπὶ παρα-
δείγματι ὅταν διὰ τὰς καθημερινὰς οἰκιακὰς
ἀνάγκας μεταχειρίζεται κάποιος ἠλεκτρικὸ μα-
χαίρι, ἀποτελοῦν παράγοντας σπατάλης τοῦ
ἠλεκτρισμοῦ. Τὰ παραδείγματα δύνανται δυ-
στυχῶς νὰ πολλαπλασιασθοῦν, δὲν θὰ ἠθέλομεν
ὅμως νὰ σᾶς κουράσωμεν. Σκοπός μας ἐξ ἄλλου
δὲν ἦτο νὰ ἐξαντλήσωμεν τὸ θέμα τοῦτο, ἀλλὰ
ἁπλῶς νὰ τὸ θέσωμεν καὶ νὰ προβληματίσωμεν

τοὺς συμπολίτας σας, οἱ ὁποῖοι ἐνδεχομένως δὲν
ἔχουν ἀναλογισθῆ κάποιας πλευρὰς τοῦ ζητή-
ματος.

Πιστεύομεν βεβαίως ὅτι καὶ ἀπὸ μέρους σας
καταβάλλετε κάθε δυνατὴν προσπάθειαν νὰ
διαφωτίσετε τὸ κοινόν, καὶ ὅτι δίδετε ἀξιομίμητον

παράδειγμα λαμβάνοντες
πᾶσαν δυνατὴν μέριμναν,
ὥστε ἡ χρησιμοποίησις τοῦ
ἐνταῦθα κοιτάσματος τοῦ
λιγνίτου διὰ τοὺς σκοποὺς
τῆς ἠλεκτροδοτήσεως νὰ μὴ
ἐπιβαρύνῃ κατὰ τὸ δυνατὸν
τὸ περιβάλλον καὶ ὑποβαθ-
μίζῃ οἰκολογικῶς τὴν περιο-
χήν. 

Ἡμεῖς ἀνεφέρθημεν εἰς
τὴν οἰκολογικὴν κρίσιν, διότι
ἐκ θεολογικῆς ἐπόψεως πα-
ρουσιάζεται ἀλληλένδετος
πρὸς τὴν καθημερινότητα
τοῦ ἀνθρωπίνου βίου, τὴν
ὁποίαν ἀντιπροσωπεύει ἡ
ἐργασία, ἐφ᾿ ὅσον, εἰς τοὺς
πρωτοπλάστους ἤδη, αἱ
ἐντολαὶ τῆς ἐργασίας καὶ
τῆς φυλάξεως τοῦ Παρα-
δείσου ἐδόθησαν   ἐκ πα-
ραλλήλου. Κατὰ συνέπειαν,

καὶ ἡμεῖς ὀφείλομεν νὰ μεριμνῶμεν ὥστε ὁ λίαν
καλὸς κόσμος τὸν ὁποῖον παρελάβομεν ἀπὸ τὰς
χεῖρας τοῦ Παναγάθου Δημιουργοῦ νὰ διατηρῆται
εἰς τὴν ἁρμόζουσαν κατάστασιν, δεικνύοντες
οὕτω τὴν εὐγνωμοσύνην μας πρὸς τὸν Δωρεοδότην
Θεὸν ἀλλὰ καὶ καλλιέργειαν καὶ λεπτότητα
πνεύματος ἀνάλογον πρὸς τὴν χριστιανικήν μας
ἰδιότητα. 

Ἀποχωροῦντες δὲ μετ᾿ ὀλίγον ἐκ τοῦ ζωτικοῦ
τούτου κυττάρου τοῦ κοινωνικοῦ καὶ οἰκονομικοῦ
βίου τῆς Κοζάνης, εὐχόμεθα εἰς ἐσᾶς προσωπικῶς,
κύριε Διευθυντά, εἰς τὸ προσωπικὸν τοῦ ἐργο-
στασίου τούτου καὶ εἰς ὅλον τὸν ἀγαπητὸν λαὸν
τῆς περιοχῆς πᾶσαν ἀπὸ Θεοῦ εὐλογίαν καὶ
ἐνίσχυσιν, ὥστε νὰ προοδεύητε εἰς τὴν ἐργασίαν
καὶ τὴν προσωπικήν σας ζωήν, ἀπολαμβάνοντες
λελογισμένως τὰς δωρεὰς τῆς πολυπαθοῦς γῆς
καὶ καρπούμενοι τὴν ὄντως χαρὰν καὶ εὐτυχίαν.
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Ἱερώτατε Ποιμενάρχα τῆς Θεοσώστου
Ἐπαρχίας ταύτης καί προσφιλέστατε ἐν Χριστῷ
ἀδελφέ κύριε Παῦλε, καί λοιποί ἀδελφοί Ἱεράρ-
χαι,

Ἐλλογιμώτατε Πρόεδρε τοῦ Τμήματος Γεω-
τεχνολογίας καί Περιβάλλοντος τοῦ Τεχνολογικοῦ
Ἐκπαιδευτικοῦ Ἱδρύματος Κοζάνης,

Ἐντιμότατε κύριε Δήμαρχε Κοζάνης μετά τῶν
ἐπιτοπίων δημοτικῶν καί λοιπῶν ἀρχῶν,

Ἐλλογιμώτατοι κύριοι Καθηγηταί καί ἀκα-
δημαϊκοί διδάσκαλοι,

Φίλοι φοιτηταί καί φοιτήτριαι,

Μετά μεγάλης χαρᾶς εὑρισκόμεθα σήμερα
ἀνάμεσά σας, διά νά σᾶς μεταφέρωμεν τήν

ἀγάπην καί τόν μητρικόν χαιρετισμόν τῆς Μητρός
ὅλων μας Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας
τῆς Κωνσταντινουπόλεως πρός ἕνα ἕκαστον ἀπό
ἐσᾶς, καθώς καί τάς ἀδελφικάς εὐχάς καί πα-
τρικάς εὐλογίας τῆς ἡμετέρας Μετριότητος,
ἀλλά καί τάς εὐχαριστίας μας διά τήν εὐκαιρίαν
τῆς ἐπικοινωνίας τήν ὁποίαν μᾶς δίδετε διά τῆς
προσκλήσεώς σας νά ἔλθωμεν πρός ὑμᾶς, εἰς τό
ἐπιστημονικόν σας Ἵδρυμα τοῦτο, διά νά μᾶς
ἀπονείμετε τόν λίαν τιμητικόν τίτλον τοῦ ἐπιτίμου
διδάκτορος αὐτοῦ.

Ἀσφαλῶς δέν ἀγνοεῖτε ὅτι οἱ Πατριάρχαι καί
γενικώτερον οἱ ἐκκλησιαστικοί ἄνδρες δέν δέχονται
τιμητικάς διακρίσεις, διότι ἀνήκουν, οἱ ἴδιοι καί
τά κατ᾿ αὐτούς πάντα, εἰς τήν Ἐκκλησίαν καί
εἰς τήν Κοινωνίαν, εἰς τάς ὁποίας εἶναι ἀφιερω-
μένοι, καί τάς ὁποίας διακονοῦν κατά δύναμιν
ἕκαστος ἀπό τήν ἔπαλξιν εἰς τήν ὁποίαν ἐκλήθη-

σαν, διό καί τιμοῦν διά τῆς προσφορᾶς των καί
τούς ἀνθρώπους καί τήν κοινωνίαν καί δέν
τιμῶνται. Καί μάλιστα οἱ Οἰκουμενικοί Πα-
τριάρχαι, τῶν ὁποίων τιμή καί προνόμιον εἶναι
ἀνά τούς αἰῶνας ὁ “ἀκάνθινος στέφανος”. Ὅθεν,
ἡ τιμή τήν ὁποίαν ἀπονέμετε σήμερον πρός τόν
Πατριάρχην σας δέν ἀνήκει ἀσφαλῶς εἰς αὐτόν,
ἀλλά εἰς τήν μαρτυρικήν, ἀεί ἐσταυρωμένην καί
ἀεί κηρύττουσαν ἀνάστασιν Ἐκκλησίαν τῆς Κων-
σταντίνου Πόλεως, τήν ὁποίαν ἐκπροσωπεῖ. Ὑπό
τήν ἔννοιαν αὐτήν δεχόμεθα τήν τιμήν καί
πρῶτον μέν δοξολογοῦμεν τό πανάγιον Ὄνομα
τοῦ δοτῆρος παντός ἀγαθοῦ καί Κυβερνήτου
τοῦ κόσμου καί τῆς ζωῆς ἑκάστου ἐξ ἡμῶν
Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἔπειτα δέ εὐχαριστοῦμεν
πάντας ὑμᾶς, τόν Πρόεδρον, τούς Καθηγητάς
καί τούς ἀγαπητούς φοιτητάς καί φοιτητρίας
διά τήν ἐξέχουσαν αὐτήν τιμήν καί προσοχήν
πρός τό πρόσωπον τῆς ἡμετέρας Μετριότητος. 

Ἀσφαλῶς ἐπίσης δέν ἀγνοεῖτε, ἀδελφοί καί
τέκνα, ὅτι δέν κατέχομεν ὡς ἐκκλησιαστικός
ἀνήρ τάς τεχνικάς γνώσεις, αἱ ὁποῖαι θά ἐδι-
καιολόγουν τήν ἀπονομήν εἰς ἡμᾶς τοῦ ἐν λόγῳ
τιμητικοῦ τίτλου τοῦ Ἱδρύματός σας. Προφανῶς,
λοιπόν, καί ἀπό τῆς σκοπιᾶς αὐτῆς ἡ ἀπόφασίς
σας ἀποτελεῖ ἐκδήλωσιν τιμῆς καί ἀγάπης καί
σεβασμοῦ πρός τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον,
τήν Μητέρα Ἐκκλησίαν τῆς Κωνσταντινουπόλε-
ως, διά τήν γενικωτέραν προσφοράν αὐτῆς πρός
τό εὐσεβές Γένος μας, τήν Ὀρθόδοξον πίστιν
καί Ἐκκλησίαν μας καί εἰς τόν ἀνθρώπινον βίον
καί πολιτισμόν.
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Γνωρίζετε, βεβαίως, ὅτι ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς
Χριστός ὑπῆρξε τεχνίτης, ξυλουργός, μέχρι τοῦ
τριακοστοῦ ἔτους τῆς ἡλικίας Αὐτοῦ, ὁπότε καί
ἀνέλαβε τό κηρυκτικόν κοσμοσωτήριον ἔργον
Του. Τό γεγονός τοῦτο ἐξαίρει τήν σημασίαν
τῶν ἐπιστημῶν καί τῶν τεχνῶν, αἱ ὁποῖαι διευ-
κολύνουν τόν
κα θ η μ ε ρ ι ν ό ν
πρακτικόν βίον
τοῦ ἀνθρώπου.
Εἶναι γνωστόν,
ὅτι μερικοί ἀπό
τούς ἀρχαίους
λαούς διεχώριζον
τάς τέχνας εἰς
β α ν α ύ σ ο υ ς
καί εἰς ε ὐ γ ε -
ν ε ῖ ς , καί ἐ -
τίμων τάς δευ -
τέρας, ἐνῷ ὑ -
πετίμων τάς
πρώ τας. Ἐφ᾿ ὅ -
σον ὅμως ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς Χριστός προ-
ετίμησε μίαν τῶν βαναύσων λεγομένων τεχνῶν,
πρέπει νά εἴμεθα βέβαιοι ὅτι ἡ κρίσις αὕτη
ἐκείνων τῶν ἀρχαίων λαῶν δέν ἦτο ὀρθή, καί
ὅτι πρέπει τῆς αὐτῆς τιμῆς νά ἀπολαμβάνουν -
καί ἀληθῶς ἀπολαμβάνουν- πᾶσαι αἱ χρήσιμοι
διά τόν πρακτικόν βίον τοῦ ἀνθρώπου ἐπιστῆμαι
καί τέχναι.

Μεταξύ τοῦ εὐσεβοῦς Ἑλληνικοῦ Λαοῦ, τοῦ
τιμῶντος πάντοτε τό ἦθος καί τάς ἀξίας, ποτέ
δέν ἐπεκράτησε καί δέν ἐπικρατεῖ ἡ ἀντίληψις
περί τοῦ χαρακτηρισμοῦ τῶν τεχνῶν εἰς καλάς
καί μή καλάς, παρ᾿ ὅλον ὅτι ὁ ὅρος
κ α λ α ί   τ έ χ να ι χρησιμοποιεῖται διά νά ὑπο-
δηλώσῃ ἐκείνας, αἱ ὁποῖαι ἀσχολοῦνται μέ τήν
ὡραιότητα καί τήν αἰσθητικήν εἰς ὅλας τάς δυ-
νατάς προβολάς αὐτῆς. Τό ὑπό τοῦ Ἡσιόδου
λεχθέν “ἐργασία οὐδέν ὄνειδος, ἀεργία τό ὄνειδος
ἔργον δ’ οὐδέν ὄνειδος, ἀεργίη δέ τ΄ ὄνειδος”
(πρβλ. Ἔργα καί Ἡμέραι, 311:), ἀποτελεῖ κοινήν
πεποίθησιν τοῦ Ἑλληνορθοδόξου Λαοῦ μας, καί,
βεβαίως, καλῶς καί ἀληθῶς.

Τό Ἵδρυμά σας ἀσχολεῖται μέ τήν διάδοσιν
τῆς ἐπιστημονικῆς γνώσεως εἰς τούς διαφόρους
τομεῖς τῆς τεχνολογίας καί ἰδιαιτέρως τῆς Γεω-

τεχνολογίας.
Ἡ Γεωτεχνολογία, καθ᾿ ἅ γνωρίζομεν, ἔχει

τεράστιον κύκλον ἐνδιαφερόντων, ὡς ἡ ἀναζήτησις
ὀρυκτῶν πόρων, ἡ ἐκμετάλλευσις αὐτῶν κατά
τρόπον προστατεύοντα τό περιβάλλον, καί ἐν
γένει ἡ ἄντλησις ἀπό τό ἔδαφος  τοῦ πλανήτου

μας τῶν
ὠφελίμων διά
τήν ἀνθρωπίνην
ζωήν καί
πρόοδον ὑλικῶν
καί ἐνεργειῶν. 

Ε ἶ ν α ι
πράγματι θαυ-
μαστόν πόσον
π λ ο ῦ τ ο ν
κρύπτει εἰς τό
ἔδαφός του ὁ
πλανήτης   Γῆ
διά τούς ἔχον-
τας τήν εἰδικήν
γνῶσιν καί τήν

κατάλληλον τεχνολογίαν πρός ἀπόληψιν αὐτοῦ.
Ἐδάφη θεωρούμενα πτωχά εἰς ὠφελήματα διά
τόν ἄνθρωπον, ἀποδεικνύονται περιέχοντα πο-
λυτίμους ὕλας καί τεραστίας ποσότητας ἀπο-
θηκευμένης ἐνεργείας. 

Ὑπάρχουν, βεβαίως, μερικοί, οἱ ὁποῖοι
λαμβάνοντες ἀφορμήν ἀπό ὡρισμένας ὑπερβολάς
ἐπικρίνουν τήν σύγχρονον προηγμένην τεχνο-
λογίαν ὡς κάτι κακόν. Ἀλλά, ἀσφαλῶς, εἰς τήν
ἐκτίμησίν των αὐτήν σφάλλουν. Διότι δέν εἶναι
ἡ τεχνική γνῶσις αὐτή καθ᾿ ἑαυτήν κακόν, ἀλλά
ἐνδέχεται νά καταστῇ κακή ἡ χρῆσις αὐτῆς. Οἱ
ἀρχαῖοι Ἕλληνες ἐξέφραζαν τήν ἀλήθειαν αὐτήν
διά τοῦ ἀποφθέγματος “Πᾶσα ἐπιστήμη χωρι-
ζομένη δικαιοσύνης καί τῆς ἄλλης ἀρετῆς, πα-
νουργία οὐ σοφία φαίνεται”(Πλατ. Μενέξενος
247a).

Μέσῳ τῆς τεχνολογίας ἀποκαλύπτεται ἡ
πανσοφία τοῦ Θεοῦ. Ἡ δομή τῆς ὕλης, ἡ ὁποία
σταδιακῶς ἀποκαλύπτεται διά τῶν σχετικῶν
ἐρευνῶν, μαρτυρεῖ τήν παντοδυναμίαν καί τήν
πανσοφίαν τοῦ Δημιουργοῦ Θεοῦ καί ἀναγγέλλει
ὅτι Αὐτός εἶναι ὁ Ποιητής τοῦ κόσμου, διότι
εἶναι ὅλως ἀπίθανος ἡ ὑπόθεσις ὅτι ὁ θαυμαστός
κόσμος τόν ὁποῖον ἀποκαλύπτουν αἱ τεχνικαί
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Στὸ ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας



γνώσεις εἶναι τυχαῖον δημιούργημα.
Γνωρίζετε καλύτερον ἡμῶν ὅτι εἰς τό μικρο-

σκοπικόν ἄτομον ἐμπερικλείεται ἡ τεραστία
ἀτομική καί πυρηνική ἐνέργεια. Καί γνωρίζετε
ἐπίσης ὅτι τό πυρίτιον, τό ὁποῖον ἀποτελεῖ μέγα
μέρος τοῦ ὑλικοῦ τοῦ πλανήτου μας, καταλλήλως
ἐπεξειργασμένον, ἀποτελεῖ τήν βάσιν τῶν ἡμια-
γωγῶν καί τῶν συγχρόνων ψηφιακῶν δίσκων,
ἐντός τῶν ὁποίων ἀποθηκεύεται γιγαντιαῖος
ἀριθμός πληροφοριῶν, εἰς ἐλάχιστον ὄγκον ἀπο-
θηκευτικοῦ μέσου.

Ὅλαι αὐταί αἱ δυνατότητες, καί τῆς πυρηνικῆς
ἐνεργείας καί τῆς καταγραφικῆς καί ἐπεξεργα-
στικῆς ψηφιακῆς ἱκανότητος τῶν συγχρόνων
ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν, ὡς καί τῆς ἐπικοι-
νωνιακῆς εὐκολίας διαδικτύου, ἐάν καλῶς χρη-
σιμοποιῶνται, εἶναι δ ῶ ρ α τοῦ Θεοῦ πρός τόν
ἄνθρωπον. Τό γεγονός, ὅτι μερικοί χρησιμοποιοῦν
τάς δυνατότητας αὐτάς διά   κακούς σκοπούς,
δέν ἀποτελεῖ μ ε ι ο ν έ κτ η μ α τῆς τεχνολογίας,
ἀλλά μειονέκτημα τοῦ χαρακτῆρος τῶν ἀνθρώπων,
οἱ ὁποῖοι χρησιμοποιοῦν αὐτήν ἐπιβλαβῶς εἴτε
δι᾿ ἑαυτούς, εἴτε διά τήν ἀνθρωπότητα ἐν γένει.

Ἡ Ἁγία Ὀρθόδοξος ἡμῶν Ἐκκλησία οὐδέποτε
ἐστράφη κατά τῆς γνώσεως καί οὐδέποτε ἠμπόδι-
σε τήν ἐπιστημονικήν ἔρευναν πρός οἱανδήποτε
κατεύθυνσιν. Ἀντιλέγει μόνον πρός ἐκείνους, οἱ
ὁποῖοι, ἐπικαλούμενοι ἐσφαλμένως τήν ἐπιστήμην,
ἰσχυρίζονται ὅτι τά πορίσματα αὐτῆς ἀντιστρα-
τεύονται πρός τήν εἰς Θεόν πίστιν. Ἀλλά βα-
θυτέρα ἔρευνα πείθει πάντα καλόπιστον ἐρευ-
νητήν ὅτι οἱ χῶροι τῆς πίστεως καί τῆς ἐπιστήμης
εἶναι διαφορετικοί καί δέν δύναται ἡ μία νά
ἐπέμβῃ εἰς τά τῆς ἑτέρας. Μᾶλλον δέ, διά τόν
βαθύν ἐρευνητήν τοῦ κόσμου, ἰσχύει ἡ φράσις
τοῦ Ψαλμῳδοῦ “οἱ οὐρανοί διηγοῦνται δόξαν
Θεοῦ, ποίησιν δέ χειρῶν Αὐτοῦ ἀναγγέλλει τό
στερέωμα” (Ψαλμ.ιη΄ 1-2).

Τό ἀπείρως μέγα τοῦ Σύμπαντος καί τό
ἀπείρως μικρόν τῶν στοιχείων τοῦ πυρῆνος τοῦ
ἀτόμου, ἐκ τῶν ὁποίων ἀποτελεῖται τό Σύμπαν,
προκαλοῦν τόν θαυμασμόν καί τό δοξολογικόν
ἐπιφώνημα “ὡς ἐμεγαλύνθη τά ἔργα Σου, Κύριε,
πάντα ἐν σοφίᾳ ἐποίησας” (Ψαλμ. ργ΄ 24).

Ἡ τεχνολογική γνῶσις εἶναι γνῶσις περί
π ρ α γ μ ά τ ω ν. Ἡ Χριστιανική γνῶσις εἶναι
γνῶσις περί   π ρ ο σ ώ π ω ν, δηλαδή περί τῶν

προσώπων τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, τοῦ Πατρός
καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, καί τῶν
ἄλλων προσώπων τοῦ προσωπικοῦ κόσμου,
ἀνθρώπων καί πνευμάτων. Εἶναι, ὡς ἐκ τούτου,
προφανές, ὅτι ἡ μέθοδος γνώσεως τοῦ ὑλικοῦ
κόσμου δέν δύναται νά ἐφαρμοσθῇ διά τήν
γνῶσιν τοῦ Θεοῦ. Ὁ ὑλικός κόσμος γνωρίζεται
διά τῆς παρατηρήσεως καί τοῦ πειράματος,
ἐπεξειργασμένων διά διαφόρων συλλογισμῶν, οἱ
ὁποῖοι ἀποτελοῦν τόν λεγόμενον  ὀ ρ θ ό νλ ό γον.
Ἀλλά εἶναι ὁλοφάνερον ὅτι οὔτε τό ἀνθρώπινον
πρόσωπον δύναται νά γνωρίσῃ ὁ ἄνθρωπος διά
τῆς παρατηρήσεως καί τοῦ πειράματος, οὔτε
πολύ περισσότερον τά πρόσωπα τῆς Ἁγίας
Τριάδος καί τῶν ἄλλων προσωπικῶν ὀντοτήτων
τοῦ πνευματικοῦ κόσμου.

Τόν συνάνθρωπον γνωρίζεις διά τῆς
ἀγ ά π η ς . Καί τόν Θεόν ἐπίσης γνωρίζεις διά
τῆς ἀγ ά π η ς . Ἀλλά ποία ἐπιστημονική, καί
δή τεχνική, γνῶσις, ἀποκτᾶται διά τῆς ἀγάπης;
Ὑπάρχει εἰς τό ὁπλοστάσιον τοῦ ἐπιστήμονος τό
ἐργαλεῖον  ἀ γ ά π η , ὡς ἐργαλεῖον ἀποκτήσεως
ἐπιστημονικῆς, καί δή τεχνικῆς γνώσεως;
Ἀσφαλῶς ὄχι. Ὑπάρχουν εἰς τό ὁπλοστάσιον τοῦ
πιστοῦ χριστιανοῦ τά ἐργαλεῖα παρατήρησις
καί   πείραμα, διά τήν ἀπόκτησιν τῆς γνώσεως
τοῦ Θεοῦ; Ἀσφαλῶς ὄχι. “Ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ
οὐκ ἔρχεται μετά παρατηρήσεως” (Λουκ. ιζ΄
21). Ἔρχεται διά τῆς ἀ γ ά π η ς , πρός τόν
ἀγαπῶντα τόν ἄνθρωπον Ἰησοῦν Χριστόν.

Ἡ τεχνική γνῶσις εἶναι ἀσφαλῶς σπουδαι-
οτάτη διά τήν ἐπίγειον ζωήν τοῦ ἀνθρώπου καί
οἱ καλλιεργοῦντες αὐτήν προσφέρουν ἀξιεπαίνους
ὑπηρεσίας εἰς τήν ἀνθρωπότητα. Καί ἐπειδή αἱ
τεχνικαί γνώσεις διαρκῶς αὐξάνουν  μέ ταχύτητας,
τάς ὁποίας πολλάκις δέν δύναται νά παρακο-
λουθήσῃ ὁ ἄνθρωπος, διά τοῦτο ἔχει γίνει κα-
ταμερισμός τῶν γνώσεων εἰς ἐπιστήμας καί
κλάδους. Ὅλοι αὐτοί οἱ κλάδοι τῆς ἐπιστήμης
πρέπει νά ἔχουν ἕνα καί μοναδικόν   σ τ ό χο ν
καί  σ κ ο π ό ν, τήν ἐξυπηρέτησιν τοῦ ἀνθρώπου.
Κίνητρον αὐτῆς τῆς προθέσεως δύναται νά εἶναι
ὁ ἀλτρουϊσμός, ἀλλά καθ᾿ ἡμᾶς τούς Ὀρθοδόξους
χριστιανούς πρέπει νά εἶναι ἡ   ἀ γ ά π η πρός
τόν συνάνθρωπον, ἡ ὁποία πάντα στέγει, πάντα
πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει· οὐδέπο-
τε ἐκπίπτει (πρβλ. Α΄ Κορ. ιγ΄, 7-8). Καί εἰς τό
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τέλος τοῦ ματαίου καί ἐμπόνου ἀνθρωπίνου
βίου, μέ τάς ἀδυναμίας καί τάς μικρότητάς του,
καί τῆς πάσης μορφῆς ἐπιστημονικῆς καί τε-
χνολογικῆς ἐρεύνης καί τῶν ἐπιτρεπομένων
πάντοτε ὑπό τοῦ Θεοῦ ἐπιτευγμάτων αὐτῆς,
πρός ὠφέλειαν ἀσφαλῶς καί ὄχι  διά τόν πόνον
τοῦ ἀνθρώπου, μένει ἡ πίστις, ἡ ἐλπίς καί ἡ
ἀγάπη· μείζων δέ τούτων ἡ ἀγ ά π η (πρβλ. Α΄
Κορ. ιγ΄ 13), ἡ ὁποία ταυτίζεται πρός τόν Θεόν,
ὁ Ὁποῖος “ἀγάπη ἐστί”, καθότι “Θεόν οὐδείς
ἑώρακε πώποτε· ὁ ὤν εἰς τούς κόλπους τοῦ
Πατρός μονογενής Υἱός ἐξηγήσατο” διά τῆς
μέχρι Στ α υ ρ ο ῦ ἀγάπης πρός τόν “κατ᾿ εἰκόνα
καί ὁμοίωσιν” (πρβλ. Γεν. α΄ 26) Αὐτοῦ πλασθέντα
ὑπ’ Αὐτοῦ ἄνθρωπον. 

Δέν εἶναι ἐπιτρεπτόν, κατά τήν ἠθικήν μας
συνείδησιν, ἡ μέν τεχνολογία νά ἐπιτρέπῃ τήν
παραγωγήν ὑλικῶν ἀγαθῶν, ἐπαρκῶν δι᾿ ὅλους
τούς ἀνθρώπους, κριτήρια δέ συμφεροντολογικά,
κυρίως δέ οἰκονομικά καί φυλετιστικά, νά πα-
ρεμποδίζουν τήν χρῆσιν τῶν ἀγαθῶν αὐτῶν ἀπό
ὅλους τούς ἔχοντας ἀνάγκην. Δέν εἶναι ἐπιτρεπτόν,
κατά τήν ἠθικήν μας συνείδησιν πάντοτε, ἀφ᾿
ἑνός μέν νά ὑποσιτίζωνται ὁμάδες ἀνθρώπων,
ἀφ᾿ ἑτέρου δέ νά ἀπορρίπτωνται τεράστιαι
ποσότητες τροφίμων ἀπό ἄλλας ὁμάδας, ὡς
πλεονάζουσαι. Βεβαίως, αἱ ἀποστάσεις καί ἄλλα
μή εἰσέτι λυθέντα τεχνικά, ἀλλά κυρίως ἠθικά,
προβλήματα δέν ἐπιτρέπουν τήν πλήρη ἀξιο-
ποίησιν τῶν παραγομένων ἀγαθῶν διά τῆς
διαθέσεως αὐτῶν πρός τούς ἔχοντας ἀνάγκην.

Ἡ Τεχνολογία, εἰς τό σημεῖον τοῦτο, ἔχει
σπουδαῖον ἔργον νά ἐπιτελέσῃ διά τῆς βελτιώσεως
τῶν μεθόδων συντονισμοῦ καί μεταφορᾶς μεταξύ
παραγωγῆς καί καταναλώσεως. Ἡ   ἀ γ ά π η
μας πρός τόν συνάνθρωπον πρέπει νά κεντρίζῃ
τόν προβληματισμόν μας διά τήν ἐπίτευξιν τῆς
ἰδανικῆς καταστάσεως, κατά τήν ὁποίαν οὐδεμία
εὔλογος ἀνάγκη θά μένῃ ἀνικανοποίητος καί
οὐδέν ἀγαθόν θά ἀπορρίπτεται λόγῳ ἐμποδίων
περί τήν χρησιμοποίησιν τῶν ἀγαθῶν.

Ὁ Θεός ἐτοποθέτησε τούς πρωτοπλάστους
εἰς τόν ἐπίγειον παράδεισον μέ τήν ἐντολήν νά

ἐργάζωνται καί νά φυλάσσουν αὐτόν (πρβλ. Γεν.
β΄ 15-16). Ἡ  ἐ ρ γ α σ ί α , βεβαίως, ἀποβλέπει
εἰς τήν παραγωγήν. Καί ἡ  φ ύ λ α ξ ι ς ἀποβλέπει
εἰς τήν φύλαξιν καί διατήρησιν τοῦ παραδεισιακοῦ
περιβάλλοντος καί τῆς ἀειφορίας αὐτοῦ. Ὁ
ἄνθρωπος ὀφείλει καί σήμερον νά ἔχῃ πάντοτε
ὑπ᾿ ὄψιν του αὐτήν τήν ἐντολήν τοῦ Θεοῦ καί
ἀπό τῆς θέσεώς του ἕκαστος νά ἐργάζεται διά
τήν παραγωγήν τῶν ἀγαθῶν καί διά τήν διατήρη-
σιν τῆς ἀειφορίας τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος. 

Ἡ Τεχνολογία καί ἐν γένει αἱ τεχνικαί γνώσεις
δύνανται νά συμβάλλουν τά μέγιστα εἰς τήν
ἐπίτευξιν αὐτῶν τῶν σκοπῶν, καί διά τοῦτο οἱ
θεράποντες τῆς γνώσεως ὀφείλουν πάντοτε νά
ἔχουν κατά νοῦν νά χρησιμοποιοῦν αὐτήν πρός
ἐξυπηρέτησιν τοῦ ἀνθρώπου, καί ὄχι διά κατα-
στρεπτικούς σκοπούς, ὡς ἐνίοτε συμβαίνει.

Εἴμεθα βέβαιοι, ὅτι τόσον οἱ Ἐλλογιμώτατοι
Καθηγηταί, ὅσον καί οἱ φιλομαθέστατοι φοιτηταί
τοῦ Τεχνολογικοῦ Ἐκπαιδευτικοῦ Ἱδρύματος
Κοζάνης ἀπορρίπτουν τήν ἰδέαν τῆς χρησιμο-
ποιήσεως τῆς τεχνικῆς γνώσεως διά κακούς σκο-
πούς. Καί ὅτι μετά ζήλου καί ἀγάπης πρός τόν
συνάνθρωπον θά θέσουν τάς γνώσεις των εἰς
τήν ὑπηρεσίαν τοῦ συνανθρώπου. 

Εὐχόμεθα, ὅθεν, ὁλοκαρδίως ὅπως ἐπιτύχουν
τόν μέγιστον βαθμόν τῆς γνώσεως τοῦ κλάδου
των ἀλλά καί τόν μέγιστον βαθμόν τῆς  ἀγ ά π η ς
πρός τόν Θεόν καί τόν συνάνθρωπον.

Τάς σκέψεις ταύτας τῆς ἡμετέρας Μετριότη-
τος, προερχομένας ἐκ βιωματικῆς ἐμπειρίας τῆς
ἀγάπης τοῦ Θεοῦ πρός τόν συνάνθρωπον καί
τήν δημιουργίαν, τήν ὁποίαν καθ᾿ ὅλην τήν κλη-
ρικήν σταδιοδρομίαν βιοῦμεν καί διακονοῦμεν,
ἠθελήσαμεν νά μοιρασθῶμεν μαζί σας, καί
ἀπονέμομεν εἰς πάντας τάς πατρικάς καί Πα-
τριαρχικάς ἡμῶν εὐλογίας διά καλήν πρόοδον,
καλήν ὑγείαν, μεγάλην ἀπόδοσιν εἰς τό ἔργον
σας καί μακροζωΐαν, ἐπ᾿ ἀγαθῷ ἑαυτῶν καί ὅλων
τῶν συνανθρώπων μας. Καί σᾶς εὐχαριστοῦμεν
καί πάλιν θερμότατα διά τήν ἀπονεμηθεῖσαν
εἰς ἡμᾶς μεγάλην τιμήν.
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Δωρεὲς πρὸς τὸ Τιάλειον Ἐκκλησιαστικὸν Γηρο-
κομεῖον Κοζάνης  «Ἅγιος Παντελεήμων», εἴτε χρημα-
τικές, εἴτε σὲ εἴδη καὶ γεύματα, προσέφεραν εὐγενῶς:
◆Περιφέρεια Δυτικῆς Μακεδονίας προσφορά γεύματος
πρός τιμήν τῆς Α.Θ.Π. Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ.Βαρ-
θολομαίου. ◆ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντοῦ προσφορά ροδάκινων.
◆ ΑΣ Δήμητρα Βελβεντοῦ προσφορά ροδάκινων. ◆
Σύλλογος Ἐπαγγελματιῶν Ἁλιέων λίμνης Πολυφύτου
προσφορά ψαριῶν. ◆ Ἀθανάσιος Κοσματόπουλος προ-
σφορά τροφίμων. ◆ Ἀδελφοί Γεώργιος, Δημήτριος καί
Ἄγγελος Παπαδόπουλος κτηνοτρόφοι ἀπό Βατερό προ-
σφορά κρέατος. ◆ Γεώργιος Δεβετζής κτηνοτρόφος,
προσφορά γάλακτος. ◆ Ἑλληνικός Ἐρυθρός Σταυρός
τμῆμα Κοζάνης συνεχής προσφορά ἀγαθῶν καί παροχή
ὑπηρεσιῶν πρός τό Ἵδρυμα καί τούς γέροντες. ◆ Σύλ-
λογος Καρκινοπαθῶν Κοζάνης ἐπίσκεψη καί προσφορά
τροφίμων. ◆ Ἀφοί Βλιαγκόφτη προσφορά φρούτων καί
λαχανικῶν. ◆ Μενέλαος Μακρυγιάννης προσφορά μο-
σχαρίσιου κρέατος. ◆ Βορσιά Αἰκατερίνη ἀπό Φούφα
προσφορά μεγάλης ποσότητας πατάτας. ◆ Λούλα
Τζήμκα καί Ἀνθοῦλα Νένου 500 € εἰς μνήμην ἀγαπημένης
ἐξαδέλφης Λούλας Παπαδέλη. ◆ Ἱερός Ναός Ἁγίας
Τριάδος Δρεπάνου 500 €. ◆ Ἱερός Ναός Ἁγίας Παρα-
σκευῆς Ἁγίας Παρασκευῆς 500 €. ◆ Ἱερός Ναός Γεν-
νήσεως Θεοτόκου Πλατανορεύματος 350 €. ◆ Ἐκκλη-
σιαστική Ἐπιτροπή Ἱεροῦ Ἐξωκκλησίου Ἁγίου Χαρα-
λάμπους Κοζάνης 300 € πρός τιμήν τοῦ Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου κ.Παύλου γιά τήν παράστασή του στήν
Ἱερά Πανήγυρη τῆς Ἀναλήψεως. ◆ Ἑλένη Μούρτζου
300 € προσφορά γεύματος εἰς μνήμην συζύγου Κων/νου
Μούρτζου γιά τό ἑξάμηνο μνημόσυνο. ◆ Ἱερός Ναός
Τιμίου Προδρόμου Λευκοπηγῆς 300 €. ◆ Ἱερός Ναός
Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἐλάτης 200 €. ◆ Ἀντί στεφάνου
καί ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς Ἀναστασίας Βόντσα
δωρεά 175 € ἀπό τήν παρέα της. ◆Μαρία Τολίκα κάτοι-
κος Ξάνθης 150 € εἰς μνήμην Χαράλαμπου Κελλίδη. ◆
Σπυρίδων Κελλίδης 150 € εἰς μνήμην Χαράλαμπου Κελ-
λίδη. ◆Ἐκκλησιαστική Ἐπιτροπή Ἱεροῦ Ναοῦ Προφήτη
Ἠλία Κοζάνης 150 € γιά γεῦμα στίς 20/7/12. ◆Ἡ παρέα
τοῦ Γεωργίου Μαλούτα 120 € εἰς μνήμην Ἀναστασίας
Μαλούτα. ◆ Ἱερεύς Ἠλίας Κοντός 100 € εἰς μνήμην
προσφιλῶν προσώπων. ◆ Γεώργιος Μάνος κάτοικος
Θεσσαλονίκης 100 € εἰς μνήμην Ἀναστασίας Χριστο-
δούλου. ◆ Τά τέκνα δωρεά 100 € εἰς μνήμην Ἀναστασίας
Χριστοδούλου γιά τό 40ημερο μνημόσυνο. ◆ Δόμνα
Πάλλα 100 € εἰς μνήμην τῆς ἀδελφῆς της Ἑλένης Νιά-
κα-Δίκου. ◆ Ἱερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Νέας
Χαραυγῆς 100 €. ◆ Ἱερός Ναός Γεννήσεως Θεοτόκου
Πετρανῶν 100 €. ◆ Ἱερός Ναός Τιμίου Προδρόμου Ρυ-
μνίου 100 € πρός τιμήν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπο-
λίτου κ.Παύλου γιά τήν παράστασή του στήν Ἱερά Πα-
νήγυρη τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ στίς 25 Μαΐου καί τήν χειροθεσία
σέ ἀναγνώστη τοῦ Ἱεροψάλτη Ἠλία Χαραλαμπίδη. ◆
Οἰκογένεια Νικολάου Στύλα 100 € εἰς μνήμην τοῦ ἀγα-
πημένου συμπεθέρου Ἰωάννη Καραδαλῆ. ◆ Ἀντί στε-
φάνου δωρεά 70 € εἰς μνήμην τοῦ Ἰωάννη Κουβράκη
ἀπό τήν Παρέα του. ◆ Βασίλειος Τοπάλης 50 € εἰς

μνήμην τῆς προσφιλοῦς συζύγου τοῦ Εὐαγγελίας. ◆
Ζήσης Καλαμπούκας 50 € εἰς μνήμην προσφιλῶν προ-
σώπων. ◆Αἰκατερίνη Τούζιου 50 € εἰς μνήμην προσφιλῶν
προσώπων. ◆ Ἑλένη Κεντεποζίδου 30 €. ◆ Ἐλισάβετ
Σαββαϊδου 20 €. ◆ Χρυσή Μαρινάκου 20 €. ◆ Ἱερός
Ναός Ἁγίας Παρασκευῆς Δ.Δ.Ἁγίας Παρασκευῆς 20 €
πρός τιμήν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ.Παύλου
γιά τήν παράστασή του στήν Ἱερά Πανήγυρη τοῦ Ἱεροῦ
Ναοῦ. ◆ Τά τέκνα Ἐμμανουήλ καί Ἑλένη Μαλούτα καί
ἡ ἐγγονή Ἀναστασία προσφορά γεύματος τό Σάββατο
9 Ἰουνίου 2012 γιά τό 40ημερο μνημόσυνο τῆς μητέρας
καί γιαγιᾶς Ἀναστασίας Μαλούτα. ◆ Λαογραφικός Ὅμι-
λος Κοζάνης «Φίλοι της Παράδοσης» προσφορά γεύ-
ματος εἰς μνήμην Χρήστου Γκουντρομίχου. ◆Ἀντώνιος
Μουτσιούνας προσφορά γεύματος εἰς μνήμην τῶν γο-
νέων του Δημητρίου καί Εὐαγγελίας. ◆ Ἀρτοποιεῖο
Ρούσσης Ρουσόπουλος «Ἡ Νόστιμη Γωνιά» προσφορά
ἄρτων καί  ἀρτοσκευασμάτων. ◆ Ἱερός Ναός Παναγίας
Φανερωμένης Κοζάνης προσφορά ἐλαιόλαδου. ◆ Ἱερός
Ναός Ἁγίου Ἀθανασίου Κοζάνης προσφορά ἐλαιόλαδου.
◆ Δημήτριος Κερδεμελίδης προσφορά τροφίμων γιά
γεῦμα γερόντων εἰς μνήμην τοῦ πατέρα του Ἀλέξανδρου
Κερδεμελίδη. ◆ Ἰωάννα Σιούλα καί τά παιδιά της προ-
σφορά γεύματος στίς 30/9/12 εἰς μνήμην Γεωργίου Σι-
ούλα. ◆ Αἰκατερίνη Τζιάτζιου προσφορά γεύματος τήν
1/9/12 εἰς μνήμην συζύγου Βασιλείου Τζιάτζιου. ◆
Σουλτάνα Μπανδή προσφορά γεύματος στίς 11/9/12 εἰς
μνήμην τῆς κόρης της Αἰκατερίνης Μπανδῆ. ◆ Κουμα-
σίδου Σοφία προσφορά τροφίμων γιά γεῦμα γερόντων
εἰς μνήμην τοῦ συζύγου Ἰωάννη Κουμασίδη. ◆ Λίτσα
Μαρία προσφορά κρεάτων εἰς μνήμην Σιδερής Ρούσσου.
◆ Χριστόφορος Μακρής προσφορά γλυκισμάτων. ◆
Σύλλογος Ἠπειρωτῶν Κοζάνης προσφορά τροφίμων
καί εἰδῶν ἀτομικῆς ὑγιεινῆς. ◆ Γιώτας Ἀλέξανδρος
προσφορά τροφίμων γιά γεῦμα γερόντων εἰς μνήμην
τῆς ἀδελφῆς του Θεοδώρας Λιάνη. ◆ Τά Τέκνα Δημή-
τριος καί Εὐαγγελία Νιάκα προσφορά τροφίμων εἰς
μνήμην τῆς μητέρας τους Ἑλένης Δίκου. ◆ Ἀθανάσιος
Μανακίτσας καί ΣΙΑ Ο.Ε. προσφορά γλυκισμάτων. ◆
Χαρίσιος Τζήκας προσφορά τροφίμων γιά γεῦμα γε-
ρόντων. ◆ Κασσιανή Χαιροπούλου προσφορά τροφίμων.
◆Ἕλλη Δεληγεωργίδου-Ζιάμπρα προσφορά γεύματος.
◆ Κα Μαρία Πατιά 10 €.

Δωρεὲς πρὸς τὴν  Ἱερὰ Μητρόπολη:
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παῦλος 1700 €
Ἱ. Ν. Ἁγ. Κων/νου καὶ Ἑλένης Κοζάνης 1300 €
Ἱ. Ν. Ἁγ. Κυριακῆς Σερβίων 300 €
Ἱ. Ν. Ἁγίου Νικολάου Κρόκου 110 €
Ἱ.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Κερασιᾶς 300 €
Ἱ.Ν. Γεννήσεως Θεοτόκου Ν. Νικοπόλεως 100 €
Δημοξένους Σοφία 200 $
Παυλάκος Ἀλέξανδρος 100 €

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

ΑΠΟ  ΤΟ  ΥΣΤΕΡΗΜΑ
ΚΑΙ  ΤΟ  ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ



Λειτουργική Διακονία:
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σερ-

βίων καί Κοζάνης κ. Παῦλος, κατά τό τε-
τράμηνο Ἰουλίου – Αὐγούστου 2012,
χοροστάτησε, λειτούργησε ἤ κήρυξε
στούς Ἱ. Ναούς:

v Παναγίας Βλαχερνῶν Τετραλόφου
(2/7), Ἁγ. Κυριακῆς Σερβίων (7/7), Ἁγ.
Κων/νου & Ἑλένης Λευκάρων (8/7),
ἐξωκλ. Προφ. Ἠλία Κοζάνης (19/7),
ἐξωκλ. Ἁγ. Ἄννης Κοζάνης (24/7),
Ἁγ. Παρασκευῆς Πολυφύτου (25/7),
Ἁγ. Παρασκευῆς ὁμώνυμου χωριοῦ
(26/7), Πέτρου & Παύλου Κοίλων
(29/7), Ὑψώσ. Τιμίου Σταυροῦ Λε-
βέντη (1/8), Ἁγ. Κων/νου & Ἑλένης
Καπνοχωρίου (5/8), ἐξωκλ. Μετα-
μορφ. Σωτῆρος Κοζάνης (6/8),
ἐξωκλ. Μεταμορφ. Σωτῆρος Κτενίου
(6/8), Ἁγ. Νικάνορος Κοζάνης (6-7/8),
Κοιμ. Θεοτόκου Ἐλάτης (12/8), Γεν.
Θεοτόκου Ἱ. Μ. Ζιδανίου (13/8), Γεν.
Θεοτόκου Πλατανορεύματος (14/8),
Κοιμ. Θεοτόκου Βελβενδοῦ (15/8),
ἐξωκλ. «Παναγίας» Κοζάνης (15/8),
Παναγίας Φανερωμένης Κοζάνης
(22-23/8), Ἁγ. Κοσμᾶ Αἰτωλοῦ
Ἀκρινῆς (24/8), Τιμ. Προδρόμου Πτε-
λέας (26/8). 

v Τέλεσε δέ τόν Παρακλητικό Κανόνα
τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου στούς Ἱ.
Ναούς: Γεν. Θεοτόκου Ἱ. Μ. Ζιδα-
νίου (1/8), Ἁγ. Γεωργίου Πολυρρά-
χου (2/8), Ἁγ. Δημητρίου Τριγωνικοῦ
(3/8), Κοιμ. Θεοτόκου Ν. Χαραυγῆς
(8/8), Ἁγ. Παντελεήμονος Ποντοκώ-
μης (9/8), Κοιμ. Θεοτόκου Ἁγ. Κυ-
ριακῆς (Σκούλιαρης) Βελβενδοῦ
(10/8).

Ἐπίσης ὁ Σεβασμιώτατος:
v τέλεσε τά ἐγκαίνεια τοῦ Ἱ. Ναοῦ

Προφήτου Ἠλιοῦ στόν οἰκισμό Αὔρα
Ἰμέρων καί στή συνέχεια Θ. Λει-
τουργία (20/7),

v προεξεῖρχε στήν πανήγυρη τοῦ Ἱ.
Μητροπολιτικοῦ Καθίσματος τοῦ
Τιμ. Προδρόμου Ν. Νικοπόλεως (28-
29/8),

v τέλεσε τόν γάμο τῶν Ἀθανασίου Ν.
Μαγαλιᾶ καί Μαρίας Ἀθαν. Ζήση
στόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Κυριακῆς Σερβίων
(26/8).

Παραστάσεις - Ἐθιμοτυπία:
Ὁ Σεβασμιώτατος κ. Παῦλος:

v συμμετεῖχε στίς πανηγυρικές - λα-
τρευτικές ἐκδηλώσεις τῶν Ἱ. Ναῶν
Ἁγ. Μαρίνας Τσοτυλίου (16-17/7),
Ἅγ. Βάσσας Ἐδέσσης (20-21),

v τέλεσε τή Θ. Λειτουργία στόν Ἱ. Ν.
Ἁγ. Νικολάου τῆς γενέτειράς του,
Ροδιᾶς Αἰγίου (22/7),

v συμμετεῖχε στίς πανηγυρικές - λα-
τρευτικές ἐκδηλώσεις τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ.
Παντελεήμονος Φλώρινας καί στό
ἑορτασμό τῆς ἑκατονταετηρίδας
ἀπό τήν ἀπελευθέρωση τῆς Φλώρι-
νας, παρουσία τοῦ Μακαριωτάτου
Ἀρχιεπισκόπου κ. Ἱερωνύμου (26-
28/7),

v συμμετεῖχε στίς πανηγυρικές - λα-
τρευτικές ἐκδηλώσεις γιά τόν πο-
λιοῦχο τῆς Νάουσας ὅσιο Θεοφάνη
στόν Ἱ. Ν. Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου
Νάουσας (18-19/8),

v μετεῖχε στίς Συνεδρίες τῆς Διαρ-
κοῦς Ἱερᾶς Συνόδου (5-6/7 & 30-
31/8).

XPONIKA u EIΔHΣEIΣ u ΣXOΛIA
ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ  ΚΟΖΑΝΗΣ

ΙΟΥΛΙΟΥ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ2012
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ἩΑὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότης, ὁ Οἰκουμε-
νικὸς Πατριάρχης κύριος κύριος Βαρθο-
λομαῖος, ἐγεννήθη ἐν Ἴμβρῳ τὴν 29ην

Φεβρουαρίου 1940 ἐκ τῶν Χρήστου καὶ Μερόπης
Ἀρχοντώνη. Τὸ κατὰ κόσμον ὄνομα αὐτοῦ ἧτο
Δημήτριος. Μετὰ τὰ ἐγκύκλια μαθήματα ἐν τῇ
γενετείρᾳ αὐτοῦ καὶ ἐν τῷ Ζωγραφείῳ Λυκείῳ τῆς
Πόλεως εἰσῆλθεν εἰς τὴν περιώνυμον Θεολογικὴν
Σχολὴν τῆς Χάλκης, ἐξ ἧς ἀπεφοίτησεν ἀρι-
στοῦχος τὸ 1961 καὶ ἀμέσως ἐχειροτονήθη διάκο-
νος, μετονομασθεὶς εἰς Βαρθολομαῖον. Ἀπὸ τοῦ
1961 μέχρι τοῦ 1963 ἐξεπλήρωσε τάς στρατιωτικὰς
αὐτοῦ ὑποχρεώσεις ὡς ἔφεδρος ἀξιωματικός.

Μεταξὺ τῶν ἐτῶν 1963-1968 μετεξεπαιδεύθη ὡς
ὑπότροφος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐν τῷ
Ἰνστιτούτῳ Ἀνατολικῶν Σπουδῶν Ῥώμης, ἐν τῷ
Οἰκουμενικῷ Ἰνστιτούτω Bossey Ἐλβετίας καὶ ἐν
τῷ Πανεπιστημίῳ τοῦ Μονάχου, εἰδικευθεὶς εἰς τὸ
Κανονικὸν Δίκαιον. Ἀνηγορεύθη διδάκτωρ τοῦ ἐν
Ῥώμῃ Ἰνστιτούτου (Γρηγοριανὸν Πανεπιστήμιον),
ὑποβαλών διατριβὴν μὲ θέμα «Περὶ τὴν κωδικο-
ποίησιν τῶν ἱερῶν κανόνων καὶ τῶν κανονικῶν
Διατάξεων ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ».

Ἐπιστρέψας τὸ 1968 εἰς τὴν Πόλιν διωρίσθη
Βοηθὸς Σχολάρχης ἐν τῇ Ἱερᾷ Θεολογικῇ Σχολῇ
Χάλκης, ἐν τῇ ὁποίᾳ τὸ ἑπόμενον ἔτος ἐχειροτο-
νήθη πρεσβύτερος. Μετὰ ἐξάμηνόν που ὁ Πα-
τριάρχης Ἀθηναγόρας ἐχειροθέτησεν αὐτὸν εἰς τὸ
ὀφφίκιον τοῦ Ἀρχιμανδρίτου.

Τὸ 1972, ὅταν ἐξελέγη Οἰκουμενικὸς Πατριάρ-
χης ὁ ἀοίδιμος Δημήτριος καὶ ἵδρυσε τὸ Ἰδιαίτερον
Πατριαρχικὸν Γραφεῖον, ἐκάλεσεν ὡς Διευθυντὴν
αὐτοῦ τὸν Ἀρχιμανδρίτην Βαρθολομαῖον, τὸν
ὁποῖον καὶ προήγαγε τὸ ἑπόμενον ἔτος (Χριστού-
γεννα 1973) εἰς Μητροπολίτην Φιλαδελφείας. Ἐπὶ
κεφαλῆς τοῦ Γραφείου τούτου ἔμεινε μέχρι τῆς
προαγωγ--ῆς του εἰς Μητροπολίτην Γέροντα
Χαλκηδόνος (Ἰανουάριος 1990).

Ἀπὸ τοῦ Μαρτίου 1974 καὶ μέχρι τῆς ἀναρρή-
σεως αὐτοῦ εἰς τὸν Οἰκουμενικὸν Θρόνον διετέλεσε
μέλος τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου, ὡς ἐπίσης
καὶ πολλῶν Συνοδικὼν Ἐπιτροπῶν.

Μετὰ τὸν θάνατον τοῦ Γέροντος αὐτοῦ Μη-
τροπολίτου Μελίτωνος ἐξελέγη παμψηφεὶ εἰς δια-
δοχὴν αὐτοῦ Μητροπολίτης Χαλκηδόνος.

Ὁμιλεῖ πλὴν τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης, τὴν
Τουρκικήν, τὴν Λατινικήν, τὴν Ἰταλικήν, τὴν
Ἀγγλικήν, τὴν Γαλλικὴν καὶ τὴν Γερμανικήν.

Ἐδημοσίευσεν ἀρκετὰ ἄρθρα, μελέτας καὶ λόγους.
Εἶναι ἰδρυτικὸν μέλος τῆς «Ἑταιρείας τοῦ Δι-

καίου τῶν Ἀνατολικῶν Ἐκκλησιῶν», τῆς ὁποίας
ἐπὶ ἔτη διετέλεσεν Ἀντιπρόεδρος. Ἐπὶ 15ετίαν
ὑπῆρξε μέλος καὶ ἐπὶ ὀκταετίαν Ἀντιπρόεδρος τῆς
Ἐπιτροπῆς «Πίστις καὶ Τάξις» τοῦ Παγκοσμίου
Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν (ΠΣΕ). Ἔλαβε μέρος εἰς
τάς Γενικὰς Συνελεύσεις τοῦ ΠΣΕ Δ΄ (Uppsala
1968), ΣΤ΄ (Vancouver 1983) καὶ Ζ΄ (Canberra 1991).
Ὑπὸ τῆς τελευταίας ἐξελέγη μέλος τῶν Ἐπι-
τροπῶν Κεντρικὴς καὶ Ἐκτελεστικῆς τοῦ ΠΣΕ.

Ἀντιπροσώπευσε τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρ-
χεῖον εἰς πλεῖστα Συνέδρια Διορθόδοξα καὶ Δια-
χριστιανικά, εἰς ἐπισήμους ἀποστολὰς πρὸς τὴν
Τουρκικὴν Κυβέρνησιν, πρὸς Ὀρθοδόξους καὶ μὴ
Ἐκκλησίας, πρὸς Ἐπαρχίας τοῦ Θρόνου καὶ πρὸς
τὸ Ἅγιον Ὄρος. Τὸ 1990 προήδρευσεν ἐν Γενεύη
τῆς Διορθοδόξου Προπαρασκευατικῆς τῆς Ἁγίας
καὶ Μεγάλης Συνόδου Ἐπιτροπῆς, ἥτις ἐξήτασε
τὸ θέμα τῆς Ὀρθοδόξου Διασπορᾶς.

Κατόπιν προσκλήσεως ἔδωκε κατὰ καιροὺς
διαλέξεις εἰς διαφόρους πόλεις ἐπὶ θεμάτων ἐπι-
καίρων ἢ σχετιζομένων πρὸς τὴν εἰδικότητα αὐτοῦ
(Ἀθῆναι, Θεσσαλονίκη, Λουβαίν, Μαδρίτη, Βιέννη,
Ῥώμη κ.ἄ.).

Εἶναι Ἑταῖρος τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας
Κρήτης καὶ ἐπίτιμον μέλος τοῦ ἐν Βιέννῃ Ἱδρύμα-
τος Pro Oriente. Εἶναι ἐπίσης ἐπίτιμος Διδάκτωρ
τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου
Ἀθηνῶν καὶ τῆς Θεολογικῆς Ἀκαδημίας Μόσχας,
τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου
Κρήτης, τοῦ City University τοῦ Λονδίνου, τοῦ τμή-
ματος Περιβάλλοντος τοῦ Πανεπιστημίου Αἰγαίου
(Λέσβος), τοῦ Καθολικοῦ Πανεπιστημίου Leuven
Βελγίου, τοῦ Ὀρθοδόξου Θεολογικοῦ Ἰνστιτούτου
Ἁγίου Σεργίου Παρισίων, τῆς Σχολῆς Κανονικοῦ
Δικαίου τοῦ Πανεπιστημίου Aix-en-Provence (Γαλ-
λία), τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Ἐδιμβούργου, τῆς
Θεολογικῆς Σχολῆς Τιμίου Σταυροῦ Βοστώνης,
τοῦ ἐν Νέᾳ Ὑόρκη Θεολογικοῦ Ἰνστιτούτου Ἁγίου
Βλαδιμήρου, τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἰασίου,
πέντε τμημάτων τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-
κης, τῶν ἐν Ἀμερικῇ Πανεπιστημίων Georgetown,
Tuft, Southern Methodist, τοῦ Δημοκριτείου Πα-
νεπιστημίου Ξάνθης, τοῦ Πανεπιστημίου Yale, τοῦ
Τμήματος Ἱστορίας - Ἀρχαιολογίας τῆς Φιλοσο-
φικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων, κ.ἄ.
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