
«…ἡμεῖς δὲ τῇ προσευχῇ καὶ τῇ διακονίᾳ τοῦ λόγου προσκαρτερήσωμεν» (Πράξ στ΄ 4).
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Ὁ νεογέννητος Χριστός
εἶναι ἕνα παιδί ἄστεγο σέ ἕναν
ἀφιλόξενο τόπο παγερῆς ἀδια-
φορίας, μέ μοναδική ἀνθρώ-
πινη θαλπωρή τήν τρυφερό-
τητα τῆς ἁγίας Μητέρας Του
καί τό στοργικό ἐνδιαφέρον
τοῦ Ἰωσήφ. Στό πανδοχεῖο,
ὅπου κατέφυγε ἡ ταλαιπωρη-
μένη ἀπό τό μακρύ ταξίδι Πα-
ναγία μαζί μέ τόν προστάτη
της, τόν δίκαιο Ἰωσήφ, δέν
ὑπῆρχε χῶρος νά φιλοξενη-
θοῦν. Καί ὅταν γέννησε τόν

Ἰησοῦ, «ἐσπαργάνωσεν αὐτόν
καί ἀνέκλινεν αὐτόν ἐν τῇ
φάτνῃ, διότι οὐκ ἦν αὐτοῖς
τόπος ἐν τῷ καταλύματι».
(Λουκ. 2,7) Σ’ αὐτό τό πλαίσιο
ἑκούσιας φτώχειας κινήθηκε
καί ἡ συνέχεια τοῦ ἐπιγείου
βίου Του. Νήπιο ἀκόμη ξενι-
τεύτηκε στήν Αἴγυπτο. Τά παι-
δικά καί νεανικά του χρόνια
τὰ πέρασε ἐργαζόμενος χει-
ρωνακτικά στή Ναζαρέτ. Στή
δημόσια ζωή Του βρισκόταν
σέ συνεχῆ πορεία, οὐκ εἶχε
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Ἔλεγαν γιὰ τὸν ἀρχιεπί-
σκοπο Ἱεροσολύμων καὶ γιὰ
τὸν ἀρχιεπίσκοπο Ἀντιοχείας
Φλαβιανὸ ὅτι ὁ βασιλιάς
Ἀναστάσιος ἐξόρισε καὶ τοὺς
δυό, γιατὶ ἔμεναν πιστοὶ
στὴν ἁγία σύνοδο τῶν ἐν
Χαλκηδόνι Πατέρων (Δ´
Οἰκουμ. Σύνοδος)· τὸν
Ἠλία μὲν στὴν Αἰλά, τὸν
δὲ Φλαβιανὸ στὴν Πέτρα.
Μιὰ μέρα λοιπὸν μήνυ-
σαν οἱ πατριάρχες ὁ ἕνας
τὸν ἄλλο: «Ὁ Ἀναστάσιος
πέθανε σήμερα· ἄς πᾶμε καὶ
μεῖς νὰ δικαστοῦμε μαζί
του». Καὶ σὲ δυὸ μέρες ἀνα-
χώρησαν πρὸς τὸν Κύριο.

«ποῦ τήν κεφαλήν κλίνῃ». Καί
τό ἀποκορύφωμα ὑπῆρξε ἡ
πλήρης ἀπογύμνωση στό Σταυ-
ρό. 

«Δι’ ἡμᾶς ἐπτώχευσε πλού-
σιος ὤν». Κατά τήν ἐνανθρώ-
πησή Του «ὁ τῶν ὅλων Δεσπό-
της καί ποιητής» ἀρνήθηκε
ὅσα θεωροῦμε πλοῦτο -χρήμα-
τα, ἀνέσεις, δύναμη- καί ὑπέ-
μεινε τίς δοκιμασίες καί τίς
ἀδικίες τῆς γῆς συμμετέχοντας
στόν πόνο τῶν ἀνθρώπων. Κα-

Ἀναστασίου,
Ἀρχιεπισκόπου Τιράνων καί πάσης Ἀλβανίας

«Δι’ ἡμᾶς ἐπτώχευσε πλούσιος ὤν, ἵνα ὑμεῖς τῇ ἐκεί-
νου πτωχείᾳ πλουτήσητε». (Β´ Κορ. 8, 9)

Α´

1Ἀναστασίου, Ἀρχιεπισκόπου Τιράνων καί πάσης Ἀλβανίας, «Θεός
ἐφανερώθη ἐν σαρκί…». Ἔκδ. Μαΐστρος, 2006.



θοριστική ἀρχή τοῦ ἔργου Του
ὑπῆρξαν τά λόγια τοῦ προφή-
του Ἡσαΐα γιά τόν Μεσσία:
«Πνεῦμα Κυρίου ἐπ’ ἐμέ, οὗ
ἕνεκεν ἔχρισέ με, εὐαγγελίσα-
σθαι πτωχοῖς ἀπέσταλκέ με,
ἰάσασθαι τούς συντετριμμένους
τήν καρδίαν…» (Λουκ. 4,18).
Τόνισε τήν ἀνθρώπινη ἀξιο-
πρέπεια τῶν φτωχῶν καί τήν
ἀναφαίρετη ἀξία τους ἐνώπιον
τοῦ Θεοῦ.

Ἀλλά ὁ Χριστός δέν προ-
σέδωσε στήν ἀποδοχή τῆς φτώ-
χειας αὐτόνομο σωτηριολογικό
περιεχόμενο, ὅπως θέλουν με-
ρικές ἰνδικές θρησκευτικές δι-
δασκαλίες. Τή συνέδεσε μέ
τήν ἐσωτερική ἐλευθερία καί
τήν ταπεινοφροσύνη. Καί κά-
λεσε ὅσους ὑποφέρουν -δηλαδή

τήν πλειονότητα τῶν ἀνθρώ-
πων- νά προσέλθουν σ’ Αὐτόν,
τόν «πρᾶο καί ταπεινό τῇ καρ-
δίᾳ» γιά νά βροῦν ἀνάπαυση
στίς ψυχές τους. Κήρυξε τήν
ἐσωτερική ἀποδέσμευση ἀπό
τά ἐγκόσμια πλούτη, εἴτε οἱ
ἄνθρωποι τά κατέχουν εἴτε
στερούμενοι τά ποθοῦν. Συγ-
χρόνως στηλίτευσε τήν πλεο-
νεξία καί ἀσπλαχνία τῶν πλου-
σίων, τήν ἀδικία καί ἐκμετάλ-
λευση τῶν ἰσχυρῶν.

Διατράνωσε ὅτι ὁ πραγμα-
τικός πλοῦτος εἶναι ὁ πνευμα-
τικός, ἡ ἐλευθερία ἀπό τήν
πλάνη καί τή σύγχυση, ἡ ἀπο-
δέσμευση ἀπό τά πάθη, τόν
ἐγωισμό καί τήν πολύμορφη
ἁμαρτία, ἡ νοηματοδότηση τῆς
ζωῆς καί τοῦ θανάτου. Τόνισε
ὅτι τόν πλοῦτο τοῦ πνεύματος
ἀποτελοῦν ἡ πίστη, ἡ καταλ-
λαγή μέ τό Θεό, ἡ χάρη τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος πού ἐνοικεῖ
στόν χριστομίμητο ἄνθρωπο.
Ἀποκάλυψε ὅτι ὁ ἀληθινός
πλοῦτος τοῦ ἀνθρώπου συνί-
σταται στήν ἀγάπη, ἡ ὁποία
τόν κάνει κοινωνό τῆς ζωῆς
τοῦ Θεοῦ.

 
Β´

Στόν ξέφρενο ρυθμό τῆς
καταναλωτικῆς μας κοινωνίας,
ἀκόμη καί ἡ ἑορτή τῶν Χρι-
στουγέννων ἔχει γίνει γιά πολ-
λούς μιά γιορτή καταναλωτική
ὅπου δεσπόζει ἡ συσσώρευση
καί ἀπόλαυση ὑλικῶν ἀγαθῶν.
Ἔτσι, δέν εἶναι δύσκολο νά
διαπιστώσει κανείς καί σέ χρι-
στιανικά ἀκόμη περιβάλλοντα
ἕνα εἶδος παράνοιας. Πολλοί
χριστιανοί θαυμάζουν τόν λόγο
καί τό ἔργο τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά
στήν πράξη υἱοθετοῦν τή νοο-

τροπία ὅτι μόνον ὁ πλοῦτος
ἔχει ἀξία. Γι’ αὐτό καί διαπι-
στώνουμε σέ πολλές ἐκ παρα-
δόσεως χριστιανικές χῶρες ἕνα
χριστιανισμό μέ ραγισμένη τήν
ἴδια τήν πίστη, ραγισμένη τήν
ἀγάπη, τελικά μέ τραυματι-
σμένη τήν αὐτοσυνειδησία του.

Σ’ αὐτή τήν κατάσταση, ἡ
φωνή τοῦ γεννημένου στή φτώ-
χεια Χριστοῦ μέ παράπονο καί
αὐστηρότητα ἐξακολουθεῖ νά
ρωτᾶ: «Τί δέ μέ καλεῖτε, Κύριε,
Κύριε, καί οὐ ποιεῖτε ἅ
λέγω;»(Λουκ. 6,46). Μέ λόγο
καί ἔργο συμπαραστάθηκα
στούς φτωχούς καί ταπεινούς.
Ἐπέμεινα στό χρέος τῆς ἀλλη-
λεγγύης πρός κάθε ἄνθρωπο
καί τό ἐπεξέτεινα πέρα ἀπό
κάθε φυλετικό ἤ θρησκευτικό
ὅριο, στόν ἄγνωστο, στόν ξένο,
τόν διαφορετικό. Ζήτησα νά
εἶσθε φιλόστοργοι καί γενναι-
όδωροι πρός αὐτούς πού ἔχουν
ἀνάγκη. Καθόρισα ὡς πρακτική
ἀρχή τῆς ζωῆς σας τό: «καθώς
θέλετε, ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ
ἄνθρωποι καί ὑμεῖς ποιεῖτε
αὐτοῖς ὁμοίως»(Λουκ. 6,31).
Τί μέ φωνάζετε, Κύριε, Κύριε,
καί δέν τηρεῖτε ὅσα σᾶς λέω;

Ὁ πνευματικός πυρήνας τῆς
σημερινῆς γιορτῆς καλεῖ σέ
μιά νηφάλια ἐπανεξέταση τῆς
συμπεριφορᾶς μας καί σέ αὐτο-
κριτική τοῦ ρυθμοῦ τῆς ζωῆς
μας. Σέ μιά στροφή πρός τή
λιτή ζωή, πού ζητεῖ τήν ἐλευ-
θερία της ἀπό τό παθιασμένο
κυνήγι ὑλικοῦ πλούτου, πλα-
σματικῶν ἀναγκῶν καί πε-
ριττῶν ἀνέσεων.

Φωτίζει μέ ἕναν ἰδιαίτερο
τρόπο τήν ἀξία τοῦ κάθε
ἀνθρώπου πού γιά ποικίλους
λόγους ζεῖ στήν ἀνέχεια. Σέ
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ὅσους βρισκόμαστε σέ δύσκο-
λες συνθῆκες καί στερήσεις,
χαρίζει εἰρήνη, ἀξιοπρέπεια
καί ἐμπιστοσύνη στόν Χριστό,
τόν φίλο καί ἀδελφό τῶν
φτωχῶν, γιά νά σταθοῦμε ὄρθι-
οι στή δοκιμασία. Ἐξάλλου
παρακινεῖ ὅλους μας
-εἴτε ἔχουμε πολλά
εἴτε λίγα – νά δείξουμε
ἔμπρακτο ἐνδιαφέρον
πρός κάθε ἄνθρωπο
πού βρίσκεται σέ
ἀνάγκη ἀρχίζοντας
ἀπό τόν ἄμεσο κύκλο
τῆς γειτονιᾶς μας, τῆς
χώρας μας, καί ἐπε-
κτείνοντας τήν ἐμβέ-
λεια τοῦ νοῦ καί τῆς
καρδιᾶς μας γιά τήν
ἀνακούφιση τῆς φτώ-
χειας ὅπου γῆς.

Καθώς διαμορφώ-
νεται στόν αἰώνα μας
μιά παγκόσμια ἀλλη-
λεξαρτώμενη κοινωνία,
τό βασικότερο πρό-
βλημα εἶναι ἡ συνει-
δητοποίηση τοῦ χρέ-
ους πρός τούς φτω-
χούς, καί ἡ ἔμπρακτη ἀλλη-
λεγγύη, μέσα στίς πόλεις μας,
στά κράτη μας, ἀλλά ἀκόμη
καί ἀπό χώρα σέ χώρα, ἀπό
φυλή σέ φυλή, ἀπό λαό σέ
λαό. Δέν μποροῦμε πιά νά
ἰσχυριζόμαστε ὅτι δέν ξέρουμε
ἤ δέν μᾶς ἀφορᾶ τὸ ὅτι ἑκα-
τομμύρια παιδιά ζοῦν μέσα
σέ ἄθλιες συνθῆκες, χωρίς τή
στοιχειώδη θαλπωρή. Ὅτι
πάνω ἀπό 8οο ἑκατομμύρια
συνανθρώπων μας ὑποσιτίζον-
ται, ἐνῶ ἄλλα 3 δισεκατομμύ-
ρια ζοῦν μέ λιγότερα ἀπό 2
εὐρώ τήν ἡμέρα. Καί μάλιστα
ὅτι ἀρκετοί ἀπό αὐτούς κι-

νοῦνται δίπλα μας μέ ἀκόμη
μικρότερο εἰσόδημα.

Ἡ αὐστηρή κριτική τοῦ Με-
γάλου Βασιλείου (Εἰς τό Κα-
θελῶ μου τάς ἀποθήκας) δια-
τηρεῖ ἐκπληκτική ἐπικαιρότητα
καί γιά τούς σημερινούς πλου-

σίους, ἄτομα ἤ σύνολα: «Ἐάν
αὐτόν ποὺ γδύνει ἕναν κα-
λοντυμένο τόν ὀνομάζουμε λω-
ποδύτη, ἐκεῖνον ποὺ ἀφήνει
τόν ἄλλο γυμνό, ἐνῶ μπορεῖ
νά τοῦ προσφέρει ρουχισμό,
διαφορετικά θά τόν ὀνομά-
σουμε;». Καί συμπεραίνει:
«Ὥστε, τόσους ἀδικεῖς, ὅσους
θά μποροῦσες νά βοηθήσεις»
(«Ὥστε, τοσούτους ἀδικεῖς,
ὅσους παρέχειν ἠδύνασο»).
Τή διάσταση αὐτή τῆς δικαιο-
σύνης καί τή δυναμική τῆς
κοινωνικῆς ἀλληλεγγύης ὀφεί-
λει διαχρονικά νά διακηρύσσει
ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, τοῦ

ὑπερασπιστοῦ τῶν φτωχῶν,
σέ κάθε ἐπίπεδο, τοπικό, διε-
θνές, παγκόσμιο.

«Δι’ ὑμᾶς ἐπτώχευσε πλού-
σιος ὤν, ἵνα τῇ ἐκείνου πτωχείᾳ
πλουτήσητε». Κατ’ ἐξοχήν τίς
ἡμέρες αὐτές τῶν Χριστου-

γέννων ἡ Ἐκκλησία
μᾶς καλεῖ νά λατρεύ-
σουμε τόν Χριστό μέ
περισσότερη ἐμπιστο-
σύνη κι ἐλπίδα. Ὅσοι
ἀπό μᾶς βρισκόμαστε
στή δοκιμασία τῆς
φτώχειας, μέ τήν
αἴσθηση ὅτι στέκει δί-
πλα μας γιά νά μᾶς
χαρίσει ἀντοχή καί
προστασία. Ὅσοι
ζοῦμε μέ ἄνεση μᾶς
καλεῖ νά Τόν πλησιά-
σουμε μέ τίμια εὐλά-
βεια, προσφέροντας
χαρούμενα καί ἁπλό-
χερα στούς κοντινούς
καί μακρινούς πού δυ-
στυχοῦν – καί ἀπό τό
ὑστέρημά μας.

Νά Τόν προσεγγί-
σουμε ὅλοι μέ περισ-

σότερη πίστη, γιά νά πλουτί-
σουμε μέ τήν ἁπλότητα καί
τήν ἀγάπη Του, ὥστε νά λυ-
τρωθοῦμε ἀπό τήν πνευματική
φτώχεια τῆς μαλθακῆς καί
ἐγωκεντρικῆς νοοτροπίας τῆς
ἐποχῆς μας.

Χαρούμενα Χριστούγεννα,
ἀδελφοί μου! Χρόνια πολλά,
καί ἰδιαίτερα εὐλογημένος ὁ
νέος χρόνος. Μέ γενναιοδωρία
καί περισσότερη προσπάθεια
γιά τήν ἀνακούφιση τῆς φτώ-
χειας γύρω μας. Μέ στόχο,
μιά κοινωνία ἀληθινῆς ἀλλη-
λεγγύης.
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Προοπτικές της Πατερικῆς σκέψης

γιά μιά θεολογία τῆς ἀπελευθέρωσηςΕἶναι περιττό νά προσημει-ώσω ὅτι ἔχουμε νά κάνουμεμέ ἕνα θέμα πελώριο, τόὁποῖο εἶναι ἀδύνατο νά ἀντιμετω-πιστεῖ σέ ὅλες του τίς διαστάσειςἀπό μιά εἰσήγηση. Αὐτό, λοιπόν,πού θά ἐπιχειρήσω ἐδῶ, εἶναι νάἐντοπίσω μερικούς ἄξονες τῆς Πα-τερικῆς σκέψης (σχεδόν ἀποκλει-στικά ἑλληνόφωνων Πατέρων, κα-θόσον μέ αὐτούς ἔχω προσωπικάἀσχοληθεῖ μέχρι τώρα), ἄξονες οἱὁποῖοι δύνανται, κατά τή γνώμημου, νά τροφοδοτήσουν σήμεραἕναν σημαντικό θεολογικό στοχα-σμό γιά τήν κοινωνική δικαιοσύνηκαί τή σχετική χριστιανική μαρτυ-ρία. Α.Ὡς γνωστόν, τά λόγια μέ τάὁποῖα ὁ ἴδιος ὁ Χριστός ἀνήγγειλεδημοσίως τήν ἀποστολή του περι-γράφουν, σύμφωνα μέ τό κατάΛουκᾶν εὐαγγέλιο, μιά ἀποστολήἀπελευθερωτική:“Πνεῦμα Κυρίου ἐπ’ ἐμέ, οὗ ἕνε-κεν ἔχρισέ με, εὐαγγελίσασθαι πτω-χοῖς ἀπέσταλκέ με, ἰάσασθαι  τούςσυντετριμμένους τήν καρδίαν, κη-ρύξαι αἰχμαλώτοις ἄφεσιν καί τυ-φλοῖς ἀνάβλεψιν, ἀποστεῖλαι τε-θραυσμένους ἐν ἀφέσει, κηρύξαιἐνιαυτόν Κυρίου δεκτόν” (Λουκ. 4:18-191).Εἶναι τό χωρίο τό ὁποῖο, ἀπότή δεκαετία τοῦ 1970, ἔχει γίνειἀφετηριακό σημεῖο τῆς σύγχρονης

θεολογίας τῆς ἀπελευθέρωσης2,τοῦ ρεύματος, δηλαδή, τό ὁποῖο,ξεκινώντας ἀπό τή Λατινική Ἀμε-ρική ἐξαπλώθηκε παγκόσμια καίὅρισε ὡς εὐαγγελικό καθῆκον καίὡς ἀποστολή της  Ἐκκλησίας τήνκαταπολέμηση τῶν κοινωνικῶνδομῶν πού παράγουν ἀδικία καίἐξαθλίωση.   Ἔχει ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον νάκατανοήσουμε τό χωρίο μέσα στό
εὐαγγελικό του πλαίσιο καί τήνὅλη βιβλική του συνάφεια. Σύμ-φωνα μέ τόν Λουκᾶ τά λόγια αὐτάεἶναι ἀπόσπασμα ἀπό τόν προφήτηἩσαΐα, τό ὁποῖο ὁ Χριστός τό διά-βασε φωναχτά στή συναγωγή καίτό συνέδεσε ρητά μέ τόν ἑαυτότου καί τήν ἀποστολή του. Ὡστόσο,ἄν προσέξουμε, θά δοῦμε ὅτι στόκείμενο τοῦ Λουκᾶ τό παρατιθέ-μενο προφητικό κείμενο δέν εἶναι“ἀτόφιο” (ὅπως ἀφήνει νά νοηθεῖἡ φράση τοῦ εὐαγγελιστῆ, ὅτι ὁἸησοῦς ξετύλιξε τό χειρόγραφο,βρῆκε τό σημεῖο ὅπου ἦταν γραμ-μένο τό ἀπόσπασμα καί τό ἀνέ-γνωσε), ἀλλά πρόκειται γιά μιάσύνθεση: Σχεδόν ὁλόκληρο τὸ ἀπό-σπασμα πού διάβασε ὁ Χριστόςεἶναι τό Ἡσ. 61: 1-2, πλήν τῆς φρά-σης “ἀποστεῖλαι τεθραυσμένουςἐν ἀφέσει” (:“νά φέρω λευτεριάστούς τσακισμένους”). Αὐτήν ὁΛουκᾶς τήν πρόσθεσε στό ἀπό-

σπασμα παίρνοντάς την ἀπό ἄλλοσημεῖο τοῦ Ἡσαΐα, ὅπου διευκρι-νίζεται - ἐκ στόματος Θεοῦ - ποιάεἶναι ἡ αὐθεντική νηστεία, ἡ ὁποίαεὐχαριστεῖ τόν Θεό3. Ἡ αὐθεντικήνηστεία, λέει ἐκεῖ ὁ Ἡσαΐας, δένἔγκειται στήν τήρηση λατρευτικῶντύπων.“Μ’ αὐτό τόν τρόπο πού προ-σεύχεστε, δέν πρόκειται νά εἰσα-κουστεῖ ἡ προσευχή σας. Ἡ νηστεία,ὅπως ἐγώ τή θέλω [λέει ὁ Θεός],δέν εἶναι νά κακουχεῖστε γιά μιάμέρα, καί τό κεφάλι κάτω νά τόσκύβετε, καθώς τό βοῦρλο, μέροῦχα πένθιμα νά κάθεστε στήστάχτη” (58: 5).Ἡ αὐθεντική νηστεία ἔγκειταισέ ἀπελευθερωτική πράξη:“Νά σπᾶτε τῶν ἀδικημένων τάδεσμά, νά λύνετε τά φορτία πούτούς βαραίνουν, τούς καταπιεσμέ-νους ν’ ἀπελευθερώνετε καί νάσυντρίβετε κάθε ζυγό” (58: 6).Μέ τήν προσθήκη αὐτή τό κεί-μενο τοῦ εὐαγγελίου γίνεται προ-δήλως ριζοσπαστικότερο καί ἐντεί-νει τήν ἔμφαση ὅτι αὐτό πού ἐγκαι-νίασε ὁ Χριστός εἶναι μιά καινούρ-για ἐποχή, ἐποχή ἀλληλεγγύης καίἀπελευθέρωσης4.Περί τούς δεκατέσσερις αἰῶνεςἀργότερα, συναντᾶμε ἕνα κείμενοτοῦ ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ (π.1296 - 1359), ὁ ὁποῖος προσπαθεῖνά διευκρινίσει ποιά εἶναι ἡ νηστείαπού ἐγκρίνει ὁ Θεός. Ὁ Γρηγόριοςπαραθέτει τό παραπάνω χωρίο τοῦ

Τοῦ Θανάση Ν. Παπαθανασίου*

*  Ο ΘΑΝΑΣΗΣ Ν. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ εἶναι Δρ. Θεολογίας, καθηγητής στό Λύκειο Ζεφυρίου Δυτ. Ἀττικῆς, ἀρχισυντάκτης τοῦ περιοδικοῦ Σύναξη (Ἀθήνα), Τὸ ἄρθρο δημοσιεύτηκε στόν συλλογικό τόμο: Βιβλική θεολογία τῆς ἀπελευθέρωσης, πατερική θεολογία καί ἀμφισημίες τῆς νεωτερικότητας, ἔκδ. Ἴνδικτος,Ἀθῆναι 2012, σσ. 143-168.1. Μετάφραση: “Τό Πνεῦμα τοῦ Κυρίου μέ κατέχει, γιατί ὁ Κύριος μέ ἔχρισε καί μ’ ἔστειλε ν’ ἀναγγείλω τό χαρμόσυνο μήνυμα στούς φτωχούς, νά θεραπεύσωτούς τσακισμένους ψυχικά στούς αἰχμαλώτους νά κηρύξω λευτεριά καί στούς τυφλούς ὅτι θά βροῦν τό φῶς τους νά φέρω λευτεριά στούς τσακισμένους, νά ἀναγ-γείλω τοῦ καιροῦ τόν ἐρχομό πού ὁ Κύριος θά φέρει τή σωτηρία στό λαό του”. (Τή μετάφραση τήν παίρνω ἀπό τήν ἔκδοση Ἡ Καινή Διαθήκη. Τό πρωτότυπο κείμενομέ μετάφραση στή δημοτική, ἔκδ. Ἑλληνικῆς Βιβλικῆς Ἑταιρίας, Ἀθήνα 1989).2. Βλ. χαρακτηριστικά Gustavo Gutierrez, The God of Life (μτφρ. Matthew J. O’Connell), ἔκδ. Orbis Books, Maryknoll, New York 1991, σσ. 6-9.3. Βλ. Jacques Matthey, “Luke 4: 16-30. The Spirit’s mission manifesto - Jesus’ hereneutics and Luke’s editorial”, στό: Internalional Review of Miasion 352 (2000),σσ. 3-11. Τή μετάφραση τήν παίρνω ἀπό τήν ἔκδοση  Ἡ Παλαιά Διαθήκη. Μετάφραση ἀπό τά πρωτότυπα κείμενα, ἔκδ. Ἑλληνικῆς Βιβλικῆς Ἑταιρίας, Ἀθήνα 1997.4. Μιλώντας γι’ αὐτή τήν καινούργια ἐποχή ὁ Λουκᾶς προφανῶς προϋποθέτει τόν ἰουδαϊκό θεσμό τοῦ Ἰωβηλαίου ἔτους. Κάθε πενήντα χρόνια ἡ ὑποθηκευμένηγιά χρέη περιουσία ἐπιστρεφόταν στούς ἰδιοκτῆτες της καί ἐλευθεώνονταν οἱ Ἑβραῖοι δοῦλοι (Λευιτ. 25: 8-34).



Ἡσαΐα (“νά σπᾶτε τῶν ἀδικημένωντά δεσμά, νά λύνετε τά φορτία πούτούς βαραίνουν, τούς καταπιεσμέ-νους ν’ ἀπελευθερώνετε καί νάσυντρίβετε κάθε ζυγό”) καί συνε-χίζει:“Οἱ ἅρπαγες καί οἱ ἄδικοι δένθά ἀναστηθοῦν γιά νά ἔρθουν πρό-σωπο μέ πρόσωπο μέ τόν Χριστόκαί νά κριθοῦν, ἀλλά εὐθύς γιά νάκαταδικαστοῦν [...], διότικαί στήν ἐδῶ ζωή ποτέδέν εἶχαν ἔρθει πραγμα-τικά πρόσωπο μέ πρόσω-πο μέ τόν Χριστό [...]. Οἱτεράστιες περιουσίες εἶναιστήν πραγματικότητα κοι-νές, ἀφοῦ προέρχονταιἀπό τά κοινά ταμεῖα τῆςφύσης πού ἔφτιαξε ὁ Θεός.Πῶς λοιπόν δέν εἶναι πλε-ονέκτης αὐτός ποῦ οἰκειο-ποιεῖται τά κοινά, ἔστω κιἄν δέν εἶναι σάν ἐκεῖνονποὺ ἁρπάζει φανερά τὰξένα; Ἑπομένως, ὁ μένπρῶτος - ἀλλοίμονο - θάτιμωρηθεῖ μέ φρικτή ποινήσάν κακός δοῦλος, ὁ δέδεύτερος θά ὑποστεῖ χει-ρότερες καί πιό φριχτέςτιμωρίες. Κανείς ἀπ’αὐτούς δέν θά μπορέσεινά ἀποφύγει τήν ποινή, ἄνδέν δεχτεῖ στή ζωή του τούς φτω-χούς [...]. Κατά τήν ἔσχατη κρίσηοἱ δίκαιοι θά λένε: Ἡ νοοτροπία ἡὁποία ἐκφράζεται μέ τή φράση ‘τὸδικό μου καί τό δικό σου’ ἔχει πλέονδιωχθεῖ μακρυὰ ἀπό ἐδῶ, ἀφοῦκαί στή γήινη ζωή μας τήν εἴχαμεμισήσει. Γι’ αὐτό ἄλλωστε κληρο-νομήσαμε τή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.Ὅπου κυριαρχοῦσε αὐτή ἡ φράση(‘τό δικό μου καί τό δικό σου’),τήν ὁποία οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλη-σίας τήν ὀνομάζουν φράση ψυχρή,

ἀπουσίαζε ὁ δεσμός τῆς ἀγάπηςκαί διωχνόταν μακριά ὁ Χριστός”5.Νομίζω ὅτι στὸ ἀπόσπασμααὐτό τοῦ Γρηγορίου Παλαμᾶ μπο-ροῦμε νά ὑπογραμμίσουμε ἰδίωςτά ἑξῆς τρία σημεῖα:1. Σύμφωνα μέ τό ἀπόσπασμα,πρόβλημα ἀποτελεῖ ὁ πλοῦτος κα-θαυτόν, δηλαδή ἀκόμη κι ἐκεῖνοςπού ἀποκτήθηκε νόμιμα. Τό πρό-

βλημα, οὐσιαστικά, τό γεννᾶ ἡ προ-σκόλληση τοῦ ἀνθρώπου στήν ἰδιο-κτησία. Αὐτή ἡ πεποίθηση ἀποτελεῖ(ὅπως θά δοῦμε παρακάτω) μιάραχοκοκκαλιά ἡ ὁποία διαπερνᾶδιαχρονικά τήν Πατερική θεολογία,πράγμα πού ὁ ἴδιος ὁ Παλαμᾶς τόγνωρίζει καί τό μνημονεύει. Ὄντως,ὅτι ἡ φράση “τό δικό μου καί τόδικό σου” εἶναι “ψυχρή”, εἶναι κάτιπού ὑπογράμμιζε, δέκα αἰῶνες νω-ρίτερα, ὁ Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος6- ἴσως καί ἄλλοι Πατέρες πού ἐγώ

ἀγνοῶ.2. Θεωρῶ πολύ σημαντική τήφράση τοῦ Παλαμᾶ: “... ἄν δέν δεχτεῖστή ζωή του τούς φτωχούς”.  Προ-φανῶς ἐδῶ ἐννοεῖ κάτι παραπάνωἀπό τήν περιστασιακή ἐλεημοσύνη.Σύμφωνα μέ μιά μακρά παράδοση,πού ξεκινᾶ ἤδη ἀπό τήν ΠαλαιάΔιαθήκη, οἱ φτωχοί καί οἱ ἀδύναμοι(αὐτοί, δηλαδή, πού δέν ἀντλοῦντήν ταυτότητά τους ἀπό τήνκοινωνική ἰσχύ καί δέν θε-μελιώνουν τήν ἐλπίδα τουςστόν πλοῦτο) ἀποτελοῦντούς φίλους του Θεοῦ. Εἶναιἐνδιαφέρον πῶς αὐτή ἡ πα-ράδοση συνέβαλε σέ χειρο-πιαστές ἐκκλησιαστικές ρυθ-μίσεις, δηλαδή σέ ἱερούς κα-νόνες οἱ ὁποῖοι ἀπαιτοῦνἀπό τούς ἐπισκόπους νάὑπερασπίζονται τούς φτω-χούς καί τούς ἀδυνάτουςἀπό τήν τυραννία τῶνἰσχυρῶν. Γιά παράδειγμα, ὁ7ος κανόνας τῆς συνόδου τῆςΣαρδικῆς (τό 343) ζητᾶ ἀπότούς ἐκκλησιαστικούς ἡγέτεςνά ἐπισκέπτονται τούς πο-λιτικούς ἄρχοντες μόνο γιάνά τούς ὑποβάλουν αἰτήματαγιά τήν ὑπεράσπιση τῶν ἀδυ-νάτων. Προκειμένου, μάλι-στα, νά ἀποτραποῦν ἰδιοτε-λεῖς συναλλαγές μεταξύ ἐκκλησια-στικῶν ἀνδρῶν καί κρατικῶν ἀξιω-ματούχων, ὁ κανόνας ἀπαγορεύειαὐστηρά κάθε ἄλλη ἐπίσκεψη7. Ἄνὁ ἐπίσκοπος δέν ἐνεργεῖ ὡς προ-στάτης τῶν ἀδυνάτων, ἔλεγε ὁἀνανεωτής τοῦ μοναχικοῦ βίουἅγιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης (759-826), καταδικάζεται, διότι συμπε-ριφέρεται ὄχι ὡς ἐπίσκοπος, ἀλλάσάν ἔμπορος8.  Ὅπως ἔχει κατα-δείξει ὁ Peter Brown, ἤδη στά τέλητοῦ 4ου αἰώνα ἡ ἐκλογή ἐπισκόπου
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5. Γρηγόριος Παλαμᾶς, Ὁμιλία ιγ΄, τήν πέμπτη Κυριακή τῶν νηστειῶν, PG 151, 161C-165B. Τό κείμενο τό ἔχω ἤδη παραθέσει στό βιβλίο μου Κοινωνική δι-καιοσύνη καί Ὀρθόδοξη θεολογία, ἔκδ. Ἀκρίτας, Ἀθήνα 32006, σσ. 42-46. Ἀρκετά σημεῖα τοῦ βιβλίου αὐτοῦ ἐπαναλαμβάνω (κάνοντας προσθῆκες καί δίνοντάςτους προεκτάσεις) στό παρόν μελέτημα, καθώς καί σημεῖα τῶν ἔργων μου: “Παράδοση καί σύγχρονες κοινωνικές διεκδικήσεις”, στό: Σύναξη 1 (1982), σσ. 29-34,καί Ὁ Θεός μου ὁ ἀλλοδαπός. Κείμενα γιά μίαν ἀλήθεια πού εἶναι “τοῦ δρόμου”, ἔκδ. Ἀκρίτας, Ἀθήνα 22004.6. Ἰωάννης Χρυσόστομος, Εἰς τάς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων, ὁμιλία 7, PG 60, 66.7. Βλ. Θανάσης Ν. Παπαθανασίου, “Ἁμαρτωλές ἐπισκέψεις”, στό: Ἔξοδος 15 / 19 (1995), σσ. 40-46.8. Θεόδωρος Στουδίτης, Ἐπιστολή πρός Ἀναστάσιον, PG 99, 949A.9. Peter Brown, Power and Presuasion in Late Antiquity. Towards a Christian Empire, ἔκδ. University of Wisconsin Press, Wisconsin 1992, σσ. 91-101.

Ἡ κοινωνική ἀπελευθερωτική δράση, λοι-πόν, ἔχει ὄντως ρίζες σέ ρεύματα τῆς Πατε-ρικῆς παράδοσης καί δέν εἶναι ἀσύμβατηπρός τόν προσωπικό πνευματικό ἀγώνα. Ἡκορωνίδα τῶν ἀρετῶν, λέει ὁ Μάξιμος, εἶναιἡ ἀγάπη, ἀξεδιάλυτα διπλή: ἀγάπη πρός τόΘεό καί ἀγάπη πρός τόν συνάνθρωπο,  εἶναιτό κύριο χαρακτηριστικό τῆς εἰρήνης πούβιώνουν οἱ ἄγγελοι καί οἱ ἅγιοι.



σέ μιά πόλη σήμαινε ὅτι οἱ φτωχοίτης ἀποκτοῦσαν ἐπί τέλους φωνή,ἡ ὁποία εἰσακουόταν ἀπό τίς αὐτο-κρατορικές ἀρχές9.Στήν ἴδια λογική βρίσκονται καίἄλλες διατάξεις. Γιά παράδειγμα,ὁ 12ος κανόνας τῆς 7ης Οἰκουμε-νικῆς Συνόδου (τό 767) ὅρισε ὅτι,ἄν χρειαστεῖ νά πουληθεῖ κάποιοἐκκλησιαστικό κτῆμα, θά πρέπεινά φροντίσει ὁ ἐπίσκοπος ἤ ὁ ἡγού-μενος, ὥστε ὁ ἀγρός νά μήν που-ληθεῖ σέ ἄρχοντες καί σέ πλούσιους,ἀλλά ἤ σέ κληρικούς ἤ σέ μικρούςγεωργούς. Μέ τή ρύθμιση αὐτή ἡἘκκλησία συνέπλεε, προφανῶς, μέτήν κεντρική αὐτοκρατορική ἐξου-σία στή μακρόχρονη σύγκρουσήτης μέ τούς μεγάλους γαιοκτήμονες,οἱ ὁποῖοι ἦταν ἰδιαιτέρως τυραν-νικοί πρός τούς μικρούς ἀγρότες.Παρόμοια, ὁ 41ος Ἀποστολικός κα-νόνας (μᾶλλον στά τέλη τοῦ 3ουαἰ.) διατάσσει, τά ἔσοδα τῆς ἐκκλη-σιαστικῆς περιουσίας νά διανέμον-ται σέ ὅσους ἔχουν ἀνάγκη. Ὁ Νι-κόδημος ὁ Ἁγιορείτης (1749-1809)διευκρινίζει ὅτι μέ τή φράση “ὅσοιἔχουν ἀνάγκη” ἐννοοῦνται οἱ χῆρες,οἱ φτωχοί καί (πράγμα πολύ ση-μαντικό καί γιά τίς δικές μας μέρες)οἱ ξένοι10. Μάλιστα, κατά τόν 25οκανόνα τῆς συνόδου τῆς Ἀντιοχείας(341), ἄν ὁ ἴδιος ὁ ἐπίσκοπος ἀδια-φορεῖ μπροστά στήν καταπίεσητῶν φτωχῶν, ὀφείλει νά ἐξετάσειτό ζήτημα ἡ σύνοδος τῶν ἐπισκό-πων. Ὅλη αὐτή ἡ ὀπτική ἀποτελεῖ,κατά τή γνώμη μου, σημεῖο συνάν-τησης τῆς παραδοσιακῆς θεολογίαςμέ τή σύγχρονη θεολογία τῆς ἀπε-λευθέρωσης. Τό 1967 ὁ GustavoGutierrez τόνισε ὅτι ὁ Θεός τάσ-σεται μέ τό μέρος τῶν φτωχῶν,καί εἰσηγήθηκε τόν ὅρο “preferen-tial option for the poor”, ὅρο τόνὁποῖον ἀνέδειξε, στή συνέχεια, σει-ρά ἐκκλησιαστικῶν πρωτοβουλιῶν,

μέ πρώτη, τό 1968, τή σύνοδο τῶνΡωμαιοκαθολικῶν ἐπισκόπων τηςΛατινικῆς Ἀμερικῆς στήν κορυφαίαβιομηχανική πόλη Medellin τῆς Κο-λομβίας11.3. Ὁ Παλαμᾶς συνδέει τά ἔσχαταμέ τήν ἱστορία, καί τή σωτηρία μέτήν πράξη. Στό ἐν λόγῳ κείμενότου εἶναι ἀδύνατη ἡ σωτηρία χωρίςτήν ἔμπρακτη ἀλληλεγγύη πρόςτούς ἀδυνάτους. Χαρακτηριστικάὑποστηρίζει ὅτι, ὅποιος προσπερνᾶτά θύματα τῆς ἱστορίας, διώχνειμακρυά του τόν Χριστό! Ἐδῶ πα-ραπέμπω στήν ἐμβληματική φράσητοῦ Jon Sobrino, ἐκπροσώπου τῆςθεολογίας τῆς ἀπελευθέρωσης στόἜλ Σαλβαδόρ: “Extra pauperesnulla salus” - “Ἔξω ἀπό (ἤ: χωρίς)τούς φτωχούς δέν ὑπάρχει σωτη-ρία”. “Γιά τήν ἀκρίβεια”, διευκρινίζειὁ Sobrino, “δέν λέω ὅτι μαζί μέτούς φτωχούς ἡ σωτηρία ὑπάρχειαὐτόματα, ἀλλά ὅτι χωρίς αὐτούςδέν μπορεῖ νά ὑπάρξει διόλου”12.H σύνδεση ἱστορίας καί ἐσχάτωνσημαίνει ὅτι ἡ πράξη τῶν Χρι-στιανῶν μέσα στήν ἱστορία ἔχειἕνα χαρακτηριστικό πού τήν δια-φοροποιεῖ ἀπό τίς πράξεις ἀλλη-λεγγύης ὅσων δέν εἶναι Χριστιανοί:ἡ πράξη τῶν Χριστιανῶν (ὀφείλεινά) εἶναι πράξη προφητική, πράξηδηλαδή πού φανερώνει στόν κόσμοτί λογής εἶναι ἡ Βασιλεία πού προσ-δοκοῦν οἱ Χριστιανοί. Δίνει μαρ-τυρία γιά τόν κόσμο πού θά ἔρθει.Ἡ πράξη τῶν Χριστιανῶν, δηλαδή,ὀφείλει νά ἀποτελεῖ ἔμπρακτη μαρ-τυρία γιά τό ὅραμα τῆς θανάτωσηςτοῦ θανάτου - κάθε θανάτου, κάθεδύναμης πού ἀντιστρατεύεται τήνἀγάπη. Στήν προοπτική αὐτή (καί,προφανῶς, ἀντίθετα πρός τόν σύγ-χρονο “εὐχαριστιακό μονισμό”, ὁὁποῖoς ἀντιλαμβάνεται τή θείαΕὐχαριστία ὡς τό μοναδικό σημεῖοντῆς Βασιλείας καί τήν ἀποσυνδέει

ἀπό τήν κοινωνική πράξη), ἡἔμπρακτη ἀγάπη καί ἡ ἀλληλεγγύηἀποτελοῦν μέσα στήν ἱστορία ση-μεῖον τῆς Βασιλείας13.Γιατί αὐτά τά σημεῖα τοῦ κει-μένου τοῦ Γρηγορίου Παλαμᾶἔχουν, κατά τή γνώμη μου, ἰδιαίτερησημασία; Διότι ὁ Παλαμᾶς εἶναι ὁκατ’ ἐξοχήν ἐκφραστὴς τῆς θεο-λογίας τῆς θεώσεως καί τῆς δυνα-τότητας τοῦ ἀνθρώπου νά γίνει σ’αὐτήν ἐδῶ τή ζωή (ἰδίως μέσω τῆςνοερῆς προσευχῆς) κοινωνός τῶνἀκτίστων ἐνεργειῶν τοῦ Θεοῦ. Τόπαραπάνω κείμενο, λοιπόν, τό προ-σάγω ἐπειδή ἔχει ἐξαιρετική συμ-βολική σημασία σήμερα. Ἡ θεολο-γία περί θεώσεως τοῦ ἀνθρώπουσυχνά γίνεται δεκτή ὡς μυστικι-σμός, ὡς ἀπόσυρση στό ἐσωτερικότοῦ ἀνθρώπινου ἑαυτοῦ, ὡς κα-ταπολέμηση τῶν παθῶν κλπ, χωρίςὀργανική σύνδεση μέ τήν πράξηκαί μέ τόν πλησίον καί, συχνά, χω-ρίς ὀργανική σύνδεση μέ τήν ἐσχα-τολογική ἀνακαίνιση ὁλόκληρουτοῦ κόσμου. Συχνά, μάλιστα, ἡ ἐνα-σχόληση μέ θέματα ἀλληλεγγύηςθεωρεῖται πνευματικῶς ἐπιζήμια,διότι (πάντα κατά τίς ἐν λόγῳ ἀπό-ψεις) ἀποπροσανατολίζει τόν πιστόἀπό τόν κατ’ ἐξοχήν στόχο του,τήν προσπάθεια γιά προσωπικήτου κάθαρση. Ὄντως εὔκολα μπο-ρεῖ νά συναντήσει κανείς καί Πα-τερικά κείμενα καί νεώτερα θεο-λογικά ἔργα Ὀρθοδόξων θεολόγωνπού συμμερίζονται αὐτή τήν προ-βληματική προσέγγιση. Ὡστόσο,αὐτό πού πρέπει νά προσέξουμε,εἶναι ὅτι ἡ ἐκκλησιαστική γραμ-ματεία δέν εἶναι μιά συμπαγήςοὐσία, οὔτε ἀποτελεῖ ἀνιστορικόὑλικό πού ἔπεσε ἀπό τόν οὐρανό,ὅπως περίπου ὑπονοοῦν οἱθιασῶτες ἑνός “πατρολογικοῦ Ταλ-μουδισμοῦ”14. Ἡ ἐκκλησιαστική πα-ρουσία στήν ἱστορία συντίθεται
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10. Ἀγαπίου ἱερομονάχου καί Νικοδήμου μοναχοῦ, Πηδάλιον τῆς νοητῆς νηός τῆς μιᾶς, ἁγίας, καθολικῆς καί ἀποστολικῆς τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησίας, ἔκδ.Ἀστήρ, Ἀθῆναι 19768, σ. 47.11. Βλ. Hohn O’ Brien, Theology and the Option for the Poor, ἔκδ. Liturgical Press, Collegville, Minessota 1992.12. Jon Sobrino, The Eye of the Needle. No Salvation Outside the Poor. A Utopian - Prophetic Essay,  ἔκδ. Darton - Longman - Todd, London 2008, σ. 41.13. Θανάσης Ν. Παπαθανασίου, “Οἱ εἰκόνες τῆς Βασιλείας. Κάποια ἀθέατα τοῦ Καβάσιλα καί κάποιοι πειρασμοί τῆς Εὐχαριστιακῆς μας θεολογίας”, στό: Σύναξη114 (2010), σσ. 13-21.



ἀπό ρεύματα πού συγκλίνουν ἤἀποκλίνουν, καί τά ὁποῖα πάντωςπρέπει νά ἐξετάζονται μέσα στήνἱστορική συνάφειά τους καί νά κρί-νονται μέ βάση τήν ἀναζήτηση τῶνοὐσιωδῶν κριτηρίων τοῦ ἐκκλη-σιαστικοῦ γεγονότος.Τό κείμενο τοῦ Παλαμᾶ μπορεῖνά ἐγείρει ἕνα ἐρώτημα, τό ὁποῖοκαί θέτουμε ὡς δεῖγμα πολλῶν πα-ρόμοιων ἐρωτημάτων ποὺ ἀνα-δύονται στό πεδίο ποὺ ἐξετάζουμε:Εἶναι, ἄραγε, ἡ ριζοσπαστικότητατοῦ ἐν λόγῳ κειμένου σύστοιχηπρός τήν ὅλη κοινωνικο-πολιτικήστάση τοῦ συγγραφέα του; Μέσαστό ἱστορικό πλαίσιο τῆς ἀντι-ἀρι-στοκρατικῆς ἐξέγερσης τῶν Ζη-λωτῶν στή Θεσσαλονίκη τοῦ 14ουαἰ.15, ὁ Παλαμᾶς συμβάδισε μέ τόναὐτοκράτορα Ἰωάννη Καντακου-ζηνό (μέ τόν ὁποῖον εἶχε ταχθεῖ ἡἀριστοκρατία) κι ὄχι μέ τόν ἸωάννηΠαλαιολόγο (μέ τόν ὁποῖον συν-τάχθηκαν οἱ λαϊκές μάζες). Γιατί,ἄραγε; Ἡ ὅποια ἀπάντηση δέν θάπρέπει νά εἶναι φορμαλιστική ἤἰδεοτυπική (βλέποντας τήν ὁποι-αδήποτε πλευρά ὡς συμπαγὴ θρη-σκευτικό-κοινωνικό-πολιτική ὀντό-τητα), ἀλλά χρειάζεται νά συνεξε-τάσει  ὅλες τίς παραμέτρους ἐκείνηςτῆς συνάφειας (πράγμα πού δένεἶναι τοῦ παρόντος). Φαίνεται, πάν-τως, ὅτι ἡ στάση τοῦ Παλαμᾶ ἦτανἡ χαρακτηριστική ὁρισμένων ἀρι-στοκρατικῶν κύκλων, οἱ ὁποῖοιἔψεγαν μέν τήν κοινωνική ἀδικία(ὁ Meyendorff ἔχει ὑπογραμμίσειὅτι ὁ Παλαμᾶς, παρά τήν πολιτικήσυμπόρευσή του μέ τόν Καντακου-ζηνό,  οὐδέποτε ὑπέστειλε τήν ὀξείακριτική του16), ἀλλά δέν προχω-ροῦσαν ἰδιαίτερα σέ κοινωνικήδράση17 - ἀντίθετα πρός ἄλλες ρι-ζοσπαστικότερες ἐκκλησιαστικέςπροσωπικότητες, ὅπως θά δοῦμεπαρακάτω. Σέ κάθε περίπτωση,πάντως, ἡ διαύγεια τῆς ἐκκλησια-στικῆς ὀπτικῆς, ὅπως αὐτή ἀπο-τυπώνεται στό ὡς ἄνω ἀπόσπασματοῦ Παλαμᾶ, παραμένει ἐξαιρετικῆςἀξίας γιά τόν προσανατολισμό τοῦ

πιστοῦ.Ἡ κοινωνική ἀπελευθερωτικήδράση, λοιπόν, ἔχει ὄντως ρίζες σέρεύματα τῆς Πατερικῆς παράδοσηςκαί δέν εἶναι ἀσύμβατη πρός τόνπροσωπικό πνευματικό ἀγώνα. Δά-σκαλοι ὅπως ὁ ἅγιος Μάξιμος ὁὉμολογητής μᾶς ἔχουν βοηθήσειἰδιαιτέρως νά τό ἀντιληφθοῦμεαὐτό. Ἡ κορωνίδα τῶν ἀρετῶν,λέει ὁ Μάξιμος (ὑπομνηματίζονταςβασικούς βιβλικούς ἄξονες), εἶναιἡ ἀγάπη, ἀξεδιάλυτα διπλή: ἀγάπηπρός τό Θεό καί ἀγάπη πρός τόνσυνάνθρωπο,  εἶναι τό κύριο χα-ρακτηριστικό τῆς εἰρήνης πού βιώ-νουν οἱ ἄγγελοι καί οἱ ἅγιοι18. Κιὅμως, ὁ ἄνθρωπος ἔχει τήν ἀβυσ-σαλέα δυνατότητα νά ἐναντιωθεῖστή φύση του καί νά ὑποκαταστή-σει τήν ἀγάπη μέ μιά καρικατούρατης: τή λατρεία τοῦ ἑαυτοῦ του.Ἔτσι προσκολλᾶται στόν κόσμογιά νά κερδίσει ἀτομική ἱκανοποί-ηση. Ἡ ἡδονή συμπλέκεται μέ τήνὀδύνη, καθόσον οἱ φυσικές δυνά-μεις ἐκφυλίζονται σέ πάθη, καθέναἀπό τά ὁποῖα ἀποζητᾶ νά κυριαρ-χήσει. Ὁ ἄνθρωπος ἐγκλωβίζεταιστήν ἀτομικότητά του καί ἡ κοι-νωνία του μέ τούς ἄλλους ἀπο-συντίθετα19. Ὅπως ἔχει πεῖ ὁ Chri-stopher Lash, ὁ καταναλωτικός κα-πιταλισμός δίνει τόση μεγάλη ἔμφα-ση στήν ἄμεση ἱκανοποίηση ἀνώ-ριμων ἐπιθυμιῶν, καλλιεργεῖ τόσοπολύ το πάθιασμα τοῦ ἀνθρώπουμέ τήν εἰκόνα του, ὥστε δημιουργεῖναρκισσιστικές προσωπικότητες,ἀνίκανες στήν πραγματικότητα γιάἄνοιγμα καί γιά ἔγνοια γιά τόνἄλλον. Ἡ φρενίτιδα τοῦ κατανα-λωτισμοῦ φαντασιώνεται ὅτι θάγεμίσει τό τεράστιο συναισθημα-τικό κενό πού δημουργεῖται20.Εἶναι γνωστή ἡ διακήρυξη τοῦἀποστόλου Παύλου, “Ὅσοι [...] εἰςΧριστόν ἐβαπτίσθητε, Χριστόν ἐνε-δύσασθε. οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδὲἝλλην, οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδέ ἐλεύ-θερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν καί θῆλυ πάν-τες γάρ ὑμεῖς εἷς ἐστε ἐν ΧριστῷἸησοῦ” (Γαλ. 3: 27-28). Στό χωρίο

αὐτό ὁρισμένοι βλέπουν ἁπλῶς τήδιαβεβαίωση ὅτι ὁ Χριστός δέν κά-νει πνευματικές διακρίσεις ἀνάμεσαστά μέλη του21. Ἀντιθέτως, ὅμως,κυριολεκτικές κοινωνικές διαστά-σεις διέγνωσε στό χωρίο ὁ ἅγιοςἸωάννης, Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας,στίς ἀρχές τοῦ 7ου αἰώνα, ὁ ὁποῖος,ὡς γνωστόν, ὀνομάστηκε Ἐλεήμωνἀκριβῶς ἐξαιτίας τοῦ ἐκτεταμένουφιλανθρωπικοῦ ἔργου του. Ὁ Ἰωάν-νης ὑποστήριξε ὅτι ἡ πνευματικήἰσότητα συνεπάγεται ἀξίωση γιάκοινωνική ἰσότητα: “Ἄν εἴμαστεἴσοι ἐνώπιον τοῦ Χριστοῦ”, ἔλεγε,“νά γίνουμε ἴσοι καί μεταξύ μας”22.

Ἡ Ἐκκλησία, δηλαδή, πρέπει νάὑπάρχει ὡς κοινότητα πού βιώνειτήν ἀγάπη, τήν ἰσότητα καί τήνἀλληλεγγύη. Ἄν αὐτή ἡ θέση συν-δυαστεῖ μέ τήν Πατερική ἐπιμονήὅτι ὅλοι οἱ ἄνθρωποι (ἀνεξαρτήτωςθρησκείας) εἶναι παιδιά τοῦ Θεοῦκαί εἰκόνες τοῦ Χριστοῦ, τότε ἡἀξίωση γιά ἰσότητα ἀποκτᾶ οἰκου-μενικές διαστάσεις. Αὐτές οἱ προ-οπτικές ἔχουν ἐξαιρετικό φιλοσο-φικό καί πολιτικό βάρος, ἄν σκε-φτοῦμε ὅτι ἡ πεποίθηση τοῦ ἀρχαί-ου Ἕλληνα φιλοσόφου Ἀριστοτέλη(4ος αἰ. π.Χ.) ὅτι ὁρισμένοι λαοίεἶναι ἐκ φύσεως δοῦλοι, ἄντεξεπολύ μέσα στόν χρόνο (ὅσο κι ἄντήν ἀμφιβήτησαν οἱ Στωικοί) καίμάλιστα ἔλαβε ἐπικύρωση ἀπό χρι-στιανικές προσωπικότητες ὅπωςὁ Θωμάς Ἀκινάτης τόν 13ο αἰώνα23.
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Ἡ Ἐκκλησία, δηλαδή, πρέπεινά ὑπάρχει ὡς κοινότητα πούβιώνει τήν ἀγάπη, τήν ἰσότητακαί τήν ἀλληλεγγύη. Ἄν αὐτή ἡθέση συνδυαστεῖ μέ τήν Πατε-ρική ἐπιμονή ὅτι ὅλοι οἱ ἄνθρω-ποι (ἀνεξαρτήτως θρησκείας)εἶναι παιδιά τοῦ Θεοῦ καί εἰκό-νες τοῦ Χριστοῦ, τότε ἡ ἀξίωσηγιά ἰσότητα ἀποκτᾶ οἰκουμενι-κές διαστάσεις.
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« Ἄνδρες ἀδελφοὶ καὶ συμπέ-
νητες, πτωχοὶ γὰρ ἅπαντες, καὶ
τῆς θείας χάριτος ἐπιδεεῖς, κἂν
ἄλλος ἄλλου προέχειν δοκῇ, μι-
κροῖς μέτροις μετρούμενος, δέξασθε
τὸν περὶ φιλοπτωχίας λόγον, μὴ
πενιχρῶς, ἀλλὰ φιλοτίμως, ἵνα
βασιλείαν πλουτήσητε...»

«Ἄς μή γίνουμε, ἀγαπητοί μου
φίλοι καί ἀδελφοί, κακοί διαχειρι-
στές τῶν ἀγαθῶν πού μᾶς δόθηκαν.
Ἄς μήν κοπιάζουμε γιά νά θησαυ-
ρίζουμε καί ν’ ἀποταμιεύουμε, ἐνῶ
ἄλλοι ὑποφέρουν ἀπό τήν πείνα.
Ἄς μιμηθοῦμε τόν ἀνώτατο καί κο-
ρυφαῖο νόμο τοῦ Θεοῦ, πού στέλνει
τή βροχή σέ δικαίους καί ἀδίκους
καί ἀνατέλλει τόν ἥλιο ἐπίσης γιά
ὅλους. Αὐτός ἔκανε τή γῆ εὐρύχωρη
γιά ὅλα τα χερσαῖα ζῶα, δημιούρ-
γησε πηγές, ποτάμια, δάση, ἀέρα
γιά τά φτερωτά καί νερά γιά τά
ὑδρόβια, καί ἔδωσε σ’ ὅλα τὰ ὄντα
ἄφθονα τὰ ἀπαραίτητα γιά τή ζωή
τους στοιχεῖα, χωρίς νά τά περιορίζει
καμιά ἐξουσία, χωρίς νά τά καθο-
ρίζει κανένας γραπτός νόμος, χωρίς
νά τά ἐμποδίζουν σύνορα. Καί αὐτά
τά στοιχεῖα τά παρέδωσε κοινά καί
πλούσια, χωρίς διάκριση ἤ περι-

κοπή, τιμώντας τήν ὁμοιότητα τῆς
φύσεως μέ τήν ἰσότητα τῆς δωρεᾶς
καί δείχνοντας τόν πλοῦτο τῆς ἀγα-
θότητός Του.

Οἱ ἄνθρωποι, ὅμως, ἀφότου
ἔβγαλαν ἀπό τή γῆ τό χρυσάφι, τό
ἀσήμι καί τά πολύτιμα πετράδια,
ἀφότου ἔφτιαξαν ροῦχα μαλακά
καί περιττά καί ἀφότου ἀπέκτησαν
ἄλλα παρόμοια πράγματα, πού
ἀποτελοῦν αἰτίες πολέμων καί ἐπα-
ναστάσεων καί τυραννικῶν καθε-
στώτων, κυριεύθηκαν ἀπό παράλογη
ὑπεροψία. Ἔτσι, δέν δείχνουν
εὐσπλαχνία στούς δυστυχισμένους
συνανθρώπους τους καί δέν θέλουν
οὔτε μέ τά περίσσια τους νά δώσουν
στούς ἄλλους τά ἀναγκαῖα. Τί βα-
ναυσότητα! Τί σκληρότητα! Δέν
σκέφτονται, ἄν ὄχι τίποτ’ ἄλλο,
πώς ἡ φτώχεια καί ὁ πλοῦτος, ἡ
ἐλευθερία καί ἡ δουλεία καί τ’
ἄλλα παρόμοια, ἐμφανίστηκαν στό
ἀνθρώπινο γένος μετά τήν πτώση
τῶν πρωτοπλάστων, σάν ἀρρώστιες
πού ἐκδηλώνονται μαζί μέ τήν
κακία καί πού εἶναι δικές της ἐπι-
νοήσεις.

Ἀρχικά, ὅμως, δέν ἔγιναν ἔτσι
τά πράγματα, λέει ἡ Γραφή (Ματθ.
19:8), ἀλλά Ἐκεῖνος πού ἔπλασε
ἐξαρχῆς τόν ἄνθρωπο, τόν ἄφησε
ἐλεύθερο, αὐτεξούσιο – συγκρατη-
μένο μόνο ἀπό τό νόμο τῆς ἐντολῆς
– καί πλούσιο μέσα στόν παράδεισο
τῆς τρυφῆς. Αὐτή τήν ἐλευθερία
κι αὐτόν τόν πλοῦτο θέλησε νά
χαρίσει – καί χάρισε – ὁ Θεός,
μέσω τοῦ πρώτου ἀνθρώπου, καί
στό ὑπόλοιπο ἀνθρώπινο γένος.
Ἐλευθερία καί πλοῦτος ἦταν μόνο
ἡ τήρηση τῆς ἐντολῆς. Φτώχεια
ἀληθινή καί δουλεία ἦταν ἡ πα-

ράβασή της. Μετά τήν παράβαση,
λοιπόν, ἐμφανίστηκαν οἱ φθόνοι
καί οἱ φιλονικίες καί ἡ δολερή τυ-
ραννία τοῦ διαβόλου, πού παρασύρει
πάντα μέ τή λαιμαργία τῆς ἡδονῆς
καί ξεσηκώνει τούς πιό τολμηρούς
ἐνάντια στούς πιό ἀδύνατους. Μετά
τήν παράβαση, τό ἀνθρώπινο γένος
χωρίστηκε σέ διάφορες φυλές μέ
διάφορα ὀνόματα καί ἡ πλεονεξία
κατακερμάτισε τήν εὐγένεια τῆς
φύσεως, ἀφοῦ πῆρε καί τό νόμο
βοηθό της. Ἐσύ, ὅμως, νά κοιτᾶς
τήν ἀρχική ἑνότητα καί ἰσότητα,
ὄχι τήν τελική διαίρεση· ὄχι τό
νόμο πού ἐπικράτησε, ἀλλά τό νόμο
τοῦ Δημιουργοῦ. Βοήθησε, ὅσο μπο-
ρεῖς, τή φύση, τίμησε τήν πρότερη
ἐλευθερία, δεῖξε σεβασμό στόν ἑαυτό
σου, συγκάλυψε τήν ἀτιμία τοῦ γέ-
νους σου, παραστάσου στήν ἀρρώ-
στια, σύντρεξε στήν ἀνάγκη.

Παρηγόρησε ὁ γερός τόν ἄρρω-
στο, ὁ πλούσιος τόν φτωχό, ὁ ὄρθιος
τόν πεσμένο, ὁ χαρούμενος τόν λυ-
πημένο, ὁ εὐτυχισμένος τόν δυστυ-
χισμένο. Δῶσε κάτι στό Θεό ὡς
δῶρο εὐχαριστήριο, γιά τό ὅτι εἶσαι
ἕνας ἀπ’ αὐτούς πού μποροῦν νά
εὐεργετοῦν καί ὄχι ἀπ’ αὐτούς πού
ἔχουν ἀνάγκη νά εὐεργετοῦνται,
γιά τό ὅτι δέν περιμένεις ἐσύ βοή-
θεια ἀπό τά χέρια ἄλλων, ἀλλ’ ἀπό
τά δικά σου χέρια περιμένουν ἄλλοι
βοήθεια. Πλούτισε ὄχι μόνο σέ πε-
ριουσία, μά καί σέ εὐσέβεια, ὄχι
μόνο σέ χρυσάφι, μά καί σέ ἀρετή,
ἤ καλύτερα μόνο σέ ἀρετή. Γίνε
πιό τίμιος ἀπό τόν πλησίον μέ τήν
ἐπίδειξη περισσότερης καλοσύνης.
Γίνε θεός γιά τόν δυστυχισμένο μέ
τή μίμηση τῆς εὐσπλαχνίας τοῦ
Θεοῦ».

Περὶ φιλοπτωχίας
Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου



Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Ἀ νάστατοι εἶναι πάντες οἱ ἐνοι-
κοῦντες ἐπί τῆς γῆς ἐξ αἰτίας
τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως. Καί

τοῦτο εἶναι ἀνεξήγητον καί ἀνερμήνευ-
τον, ἀφοῦ εἴμαστε παιδιά, δημιουργία
καί κορωνίδα τοῦ ἐν Τριάδι προσκυ-
νουμένου Θεοῦ, ὁ Ὁποῖος μᾶς προσέ-
φερεν τόν πλοῦτον, τήν γῆν καί πάντα
τά ὑπάρχοντα καί τά κινούμενα ἐν
αὐτῇ! Μᾶς ἐπροίκισεν μέ σοφίαν, ὡς
εἰκόνες του, καί μᾶς ἐχάρισεν διά τῆς
Ἀναστάσεώς του καί τῆς Σταυρικῆς
Του θυσίας τό ὑπέρ πᾶν ὄνομα, καί
τόν Σταυρόν Του, ὡς ὅπλον κατα-
στροφικόν κατά τοῦ διαβόλου καί τῆς
ἁμαρτίας. Εἶναι ὄντως φοβερόν καί
ἀνερμήνευτον ἐμεῖς νά ὑποφέρωμεν,
νά κλυδωνιζώμεθα, νά φοβούμεθα, νά
τρέμωμεν ἐξ αἰτίας ἀνασφαλειῶν καί
ἐλλείψεως ἐλπίδος.

Τί τραγικόν! Ὁ ἄνθρωπος, ὁ
ἄρχοντας καί βασιλεύς τῆς κτίσεως,
νά τρέμῃ ὡς κατάδικος. Ὁ ἄνθρωπος,
ὁ τά πάντα κατέχων, νά εὑρίσκηται εἰς
δεινήν κατάστασιν ὡς μηδέν ἔχων. Ὁ
ἄνθρωπος - βασιλόπαιδο νά περιφέρε-
ται ὡς ἐπαίτης καί ῥακένδυτος.

Καί τίς περιήγαγεν αὐτήν τήν
ἀξίαν, δηλαδή τόν ἄνθρωπον, εἰς τήν
δίνην τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως καί
ἐκεῖθεν εἰς τήν προαναφερθεῖσαν δεινήν
κατάστασιν; Μά ποῖος ἄλλος; Ὁ ἴδιος
ὁ ἑαυτός του, τό ἐγώ του. Ἐζήτησεν νά
γίνῃ Θεός χωρίς τόν Θεόν. Ἐπιθυμεῖ
τήν εἰρήνην χωρίς τόν ἄρχοντα τῆς

εἰρήνης. Δαιμονοποιεῖ τήν σοφίαν του
χωρίς τήν πηγήν τῆς σοφίας, δηλαδή
τόν Τριαδικόν Θεόν καί τό κινοῦν τόν
νοῦν, δηλαδή τό Πανάγιον Πνεῦμα καί
τά χαρίσματα Αὐτοῦ! Ὑπερέβη καί τόν
Ἑωσφόρον σέ συμπεριφορές ἀπέναντι
στόν Δημιουργόν του. Ἔγινε ἀχάρι-
στος, ἀγνώμων, πολέμιος, ὑβριστής,
βλάσφημος καί κατέληξε τραγική φι-
γούρα!

Ἡ οἰκονομική κρίσις, παιδιά μου,
μπορεῖ νά γίνει εὐλογία! Ναί, εὐλογία
Θεοῦ! Εἶναι καί ἀποτελεῖ ἕνα γερό χα-
στούκι, εἶναι παιδαγωγικό μέτρο ἀπό
τόν Θεόν, γιά νά συνέλθωμεν, γιά νά
μᾶς ὁδηγήσει εἰς ἐπίγνωσιν τῆς ἀλη-
θείας, νά μᾶς ὁδηγήσει εἰς τήν ζεστήν
ἀγκαλιάν τοῦ Σωτῆρος μας Χριστοῦ,
πού πάντα μᾶς περιμένει μέ λαχτά-
ραν. Χρησιμοποιεῖ ὁ Θεός τήν ἴδια
παιδαγωγικήν συμπεριφοράν, ὅπως
ἔκανε καί μέ τόν ἄσωτον υἱόν τοῦ
Εὐαγγελίου. Γιά θυμηθεῖτε πώς, ἄν ὁ
ἄσωτος δέν εἶχε στερηθεῖ καί τά ἀπο-
λύτως ἀναγκαῖα, ἄν δέν εἶχε γευθεῖ τά
ξυλοκέρατα καί τά ἀποφάγια τῶν χοί-
ρων, δέν θά ἔφθανε ποτέ εἰς τήν ἐπί-
γνωσιν καί εἰς τήν ἐπιστροφήν. Ἔτσι
καί ἐμεῖς, ἄν δέν πτωχεύσωμεν σέ
ὑλικά ἀγαθά, ποτέ δέν θά πλουτίσω-
μεν σέ ἠθικά καί πνευματικά. Θά πα-
ραμείνωμεν στήν αὐτονόμηση, στήν
παρακοή καί στήν πτώση μας μέ ὅλες
τίς ὀλέθριες συνέπειες πού αὐτή συνε-
πάγεται.

Ἀδελφοί μου καί παιδιά μου πνευ-

ματικά, ἡ Ἐκκλησία μας, ἡ μητέρα
μας ἡ πνευματική, καί πάλιν ἑορτάζει
τά Χριστούγεννα, τό κοσμοσωτήριον
καί ἀνεπανάληπτον γεγονός. Ὁ Υἱός
τοῦ Θεοῦ γίνεται καί Υἱός τοῦ ἀνθρώ-
που μέ μοναδικόν σκοπόν νά θεώσῃ
τόν πεπτωκότα ἄνθρωπον ἐξ αἰτίας
τῆς ἀνυπακοῆς του, καθώς ἐπεδίωξεν
τήν θέωσιν χωρίς τόν Θεόν!

Χρειάζεται, λοιπόν, τά ἐφετινά
Χριστούγεννα νά ἀποτελέσουν τό
ἐφαλτήριον σοβαρῆς περισκέψεως,
ὑπευθύνου προβληματισμοῦ, μακράν
ἰδεολογιῶν καί ἰδεοληψιῶν οἱ ὁποῖες
καθηλώνουν τόν νοῦν καί τήν καρδίαν.
Εἶναι καιρός ἀκόμη νά ἀπευθύνωμεν
στόν ἑαυτόν μας καί ἕνα ἐρώτημα: Τί
ἐπετύχαμεν μακράν τῆς ἐνθέου σο-
φίας; Καί ποῖον τό ἀποτέλεσμα χωρίς
Θεόν; Καιρός λοιπόν νά τόν προσεγ-
γίσουμε τόν γενόμενον Ἰησοῦν καί τότε
νά εἶστε βέβαιοι ὅτι καί Ἐκεῖνος θά μᾶς
προσεγγίσει, ὅπως μᾶς βεβαιώνει ἡ
Ἁγία Γραφή: «ἐγγίσατε τῷ Θεῷ, καί
ἐγγιεῖ ὑμῖν» (Ἰακ. δ, 8) 

Ὁ Χριστός, ἀδελφοί μου, πορεύε-
ται ἀνάμεσά μας ὡς γεννηθείς, σταυ-
ρωθείς καί Ἀναστάς δύο χιλιάδες
χρόνια τώρα. «Ἑαυτὸν ἐκένωσε μορ-
φήν δούλου λαβών» (Φιλιπ. 2,7), γιά
νά πλουτίσει ἐμᾶς. Ἔγινε δοῦλος πι-
στός, γιά νά μᾶς ἀνεβάσῃ καί πάλιν
στήν ἀρχαίαν μας δόξαν.

Καιρός, λοιπόν, γιά ἐπιστροφή γιά
πνευματική ἀνασύνταξη καί Χριστού-
γεννα μέ Χριστόν.
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Φ
ιλόχριστε καί φιλάγιε
λαέ τῆς καθ’ ἡμᾶς
Ἱερᾶς καί Θεοφρουρή-

του Μητροπόλεως, ἄς εἶναι
εὐλογημένος παρά Θεοῦ τοῦ
Ὑψίστου ὁ Νέος Χρόνος!

Πολλοί θά διερωτηθοῦν καί
ἀναλόγως θά σχολιάσουν ἐρω-
τηματικῶς: «Μά εἶναι δυνατόν
σ’ αὐτήν τήν δυσχερή οἰκονο-
μική κατάσταση στήν ὁποία
περιήλθαμε ἤ μᾶς ὁδήγησαν οἱ
ἰσχυροί τῆς γῆς, τά σκοτεινά
κέντρα τά ὁποῖα διασαλεύουν
τήν εἰρήνη καί τήν γαλήνη τῶν
λαῶν, εἶναι δυνατόν ὁ νέος
χρόνος νά εἶναι εὐλογημένος,
εἰρηνικός, χαρούμενος καί γα-
λήνιος;».

Εἶναι, ἀδελφοί μου καί παι-
διά μου πνευματικά! Ὅταν ὁ
Χριστός βασιλεύει στίς καρδιές
μας, ὅταν Ἐκεῖνος εἶναι τό
ὄντως στήριγμά μας, ἡ ἐλπίδα
μας καί ἡ ἀπαντοχή μας, τότε
τό ἐλάχιστο γίνεται πολύ καί
τό πολύ ὑπερπερισσεῦον! Γε-
μάτη ἡ ἱστορία μας, πλούσια
ἡ ἐμπειρία μας καί πλουσιω-

τάτη ἡ Πατερική καί Ἐκκλη-
σιαστική μας ἱστορία! Καί χθές
καί σήμερον ὁ Θεός διά τῶν
Ἁγίων του ἀποκαλύπτει τήν
ἀγάπην του καί πλουσιοπά-
ροχα ἀνταμείβει τούς «ἐκζη-
τοῦντας αὐτόν» (Ἐβρ. 11,6). Τί
ψάλλωμεν εἰς τήν ἀρτοκλα-
σίαν εἰς τάς πανηγύρεις;
«Πλούσιοι ἐπτώχευσαν καί
ἐπείνασαν, οἱ δέ ἐκζητοῦντες
τόν Κύριον οὐκ ἐλαττωθήσον-
ται παντός ἀγαθοῦ» (Ψαλμ.
33,11). Μήπως δέν ἀληθεύει ὁ
λόγος τῆς Ἐκκλησίας; Μήπως
δέν κυριολεκτεῖ τό ψάλμα;

Ὁ λαός μας στήν διαδρομή
τῶν χρόνων καί τῶν αἰώνων
ἔχει γευθεῖ πολλά δεινά: πεῖνες,
ὑποδουλώσεις, βασανισμούς,
ταπεινώσεις καί ἐξευτελισμούς·
ὅμως, όχι μόνο στάθηκε ὄρθιος
καί ἀξιοπρεπής, ἀλλά παρέ-
διδε καί μαθήματα στούς
ἄλλους λαούς.

Ἔχεις τόν Θεόν στήριγμα,
τήν Ἐκκλησίαν καί τό μυστή-
ριον αὐτῆς τροφήν πνευματι-
κήν καί σωτήριον; Τότε ποτέ

δέν χάνεσαι. Τὸ σκοτάδι ὁ Θεός
τό μετατρέπει σέ φῶς ζωογόνο
καί τήν καταιγίδα σέ «δρόσον
Ἀερμών» (Ψαλμ. 132,3) κατά
τό ἁγιογραφικόν.

Ἡ ἐκκλησία μας σήμερα,
ἀδελφοί μου, πρώτη τοῦ ἔτους,
ἑορτάζει τό μεγάλο γεγονός
τῆς Περιτομῆς καί ὀνοματοθε-
σίας τοῦ Γεννηθέντος Σωτῆρος
μας Χριστοῦ. Αὐτοῦ πού ἀπό
πλούσιος ἔγινε πτωχός χάριν
ἡμῶν, «ἵνα ἡμᾶς πλουτίσῃ»
κατά τήν Πατερικήν Θεολο-
γίαν, καί ἀπό Βασιλεύς
δοῦλος, γιά νά κάνει ἡμᾶς καί
πάλιν Θεούς: «Θεός γάρ ἐνην-
θρώπησεν ἵνα ἡμᾶς Θεούς κα-
ταστήσῃ». Καί ὅλα αὐτά ἀπό
ἄκραν ἀγάπην, ἀπό θυσιαστι-
κήν ἀγάπην γιά τήν κορωνίδα
τῆς δημιουργίας Του, τόν
ἄνθρωπον. Ἄς Τόν ἐμπιστευ-
θοῦμε λοιπόν, ἄς γίνουμε στρα-
τιώτες Του εἰλικρινεῖς καί
ἀδιαπραγμάτευτοι!

Ἑορτάζομεν, ἐπίσης, σήμε-
ρον καί τόν Μέγαν τῆς Ἐκκλη-
σίας μας Ἱεράρχην, τόν
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Οἰκουμενικόν Διδάσκαλον, τόν Ἀρχιποίμενα καί Ἀρχιεπί-
σκοπον τῆς Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας, τόν οὐρανοφάν-
τορα Βασίλειον, τόν πτωχόν γιά τόν ἑαυτόν του ἀλλά
ἐκδαπανώμενον γιά τόν συνάνθρωπόν του. Γηροκομεῖα,
πτωχοκομεῖα τά πάντα τοῖς πᾶσι γιά τόν λαόν, γιά τόν πέ-
νητα καί ἐνδεῆ, τίποτα δι’ ἐκεῖνον. Καί ὁ Θεός τόν πλούτισε!

Δέν ἄλλαξε ὁ Θεός, ἀδελφοί μου! Χθές καί σήμερον ὁ
Αὐτός καί εἰς τούς αἰῶνας. Ἀλλά καί οἱ συμπεριφορές τῶν
ἀνθρώπων, τά γεγονότα καί οἱ καταστάσεις, θετικές καί
ἀρνητικές, ἐπαναλαμβάνονται! Εὐτυχεῖς καί εὐλογημένοι οἱ
ἄνθρωποι ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ὡς στηριγμόν καί ἀπαν-
τοχήν τήν πνευματικήν τους Μητέρα, τήν Ἐκκλησίαν. Ἀντι-
θέτως, δυστυχισμένοι καί μέ ἀπονενοημένες πράξεις καί
συμπεριφορές οἱ μακράν τοῦ Θεοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας,
Ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι ἐξόρισαν τόν Θεόν, τόν ἀπέβαλαν, τόν
ἀπέρριψαν καί στήν θέσην Του ἔβαλαν εἴδωλα, φιλοσοφίες,
ἰδεολογίες καί ἰδεολογήματα. Ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι προσεκολή-
θησαν ὀπίσω φωνασκούντων καί αὐτοανακηρυσσομένων
μεσσιῶν καί σωτήρων.

Καιρός, λοιπόν, γιά ἐπιστροφή στό σπίτι τοῦ Πατέρα,
γιά ἐπαναπροσδιορισμό τῆς σχέσεώς μας μέ τόν Θεόν Πα-
τέρα μας καί ἐπανασύνδεση μέ τό σωστικό μήνυμα τῆς
Ἐκκλησίας μας. Καιρός μετανοίας καί ἐξομολογήσεως καί
προσελεύσεως στό Ἅγιον Ποτήριον τῆς Ζωῆς, ἵνα γενώμεθα
κοινωνοί θείας φύσεως καί συμμέτοχοι τῆς Βασιλείας Του.
Μόνον τότε ὁ Νέος Χρόνος θά εἶναι εἰρηνικός, εὐτυχισμένος
καί πλούσιος δωρεῶν.

Εὐλογημένος, λοιπόν, ὁ νέος χρόνος. Τό 2013, λαέ τοῦ
Θεοῦ, ἄς εἶναι γεμάτο Χριστόν, ἁγιοπατερικήν πορείαν,
ἐκκλησιαστικήν συνείδησιν καί θυσιαστικήν ἀγάπην.

Χρόνια Πολλά καί εὐλογημένα.

Ὁ Ἐπίσκοπος καί Μητροπολίτης σας

† Ο ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
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Η
πρώτη ἀρετὴ τῶν Ἁγίων
εἶναι ἡ διάκριση, ἡ ἱκα-
νότης δηλαδὴ νὰ ξεχωρί-

ζουν κάθε φορὰ ἀνάμεσα στὰ
πρόσωπα, στὰ πράγματα καὶ
στὶς περιστάσεις. Τὶ εἶναι ἡ
ἀρετὴ αὐτὴ καὶ τὶ σημασία
ἔχει τὸ καταλαβαίνομε, ὅταν
μελετοῦμε τοὺς βίους τῶν
ὁσίων Ἀσκητῶν, ὅπως τοῦ ὁσί-
ου Μαρκιανοῦ, τοῦ ὁποίου ἡ
Ἐκκλησία σήμερα (2 Νοεμ-
βρίου) ἑορτάζει τὴ μνήμη. Ἕνα
περιστατικὸ ἀπὸ τὸ βίο τοῦ
ὁσίου Μαρκιανοῦ μᾶς δίνει νὰ
καταλάβωμε τὶ εἶναι ἡ διά-
κριση. Φιλοξενοῦσε κάποτε κά-
ποιον μοναχὸ κι ὅταν τοῦ
ἔστρωσε φτωχικὸ τραπέζι,
ἐκεῖνος μὲ κανέναν τρόπο δὲν
ἤθελε νὰ φάγῃ, γιατὶ πάντα
ἔτρωγε μετὰ τὸν Ἑσπερινό.
Τότε ὁ Μαρκιανὸς τοῦ εἶπε·
Λυποῦμαι, γιατὶ ἔκαμες τόσο
δρόμο κι ἦρθες νὰ δῆς ἕναν
φιλόπονο καὶ φιλόσοφο ἀσκητή,
καθὼς περίμενες, κι ἀντὶ γι᾽
αὐτὸ, βρῆκες ἕναν κάπηλο καὶ
ἄσωτο. Καὶ μεῖς, ἀδελφέ μου,
σὰν καὶ σέ, τρῶμε ὅταν βρα-
δυάση «ἀλλ᾽ ἴσμεν ὅτι τῆς ἀγά-
πης τὸ χρῆμα τῆς νηστείας
ἐστὶ τιμιώτερον».

Ὁ ὅσιος Μαρκιανός

ΑΠΟ ΤΟ
ΣΥΝΑΞΑΡΙ1

* Ἐπισκόπου, Διονυσίου Λ. Ψαριανοῦ,
Μικρός Συναξαριστής, Ἀθήναι 1980,
σ. 26 Ἀπριλίου



Συνήθως λέγεται ὅτι
ἡ νηστεία τῆς παρα-
μονῆς τῶν Θεοφα-

νείων ἀφορᾶ στὴν πόση
τοῦ μεγάλου ἁγιασμοῦ καὶ
ἑπομένως ὅτι ἡ προϋπόθε-
ση γιὰ τὴν κοινωνία ἀπὸ
αὐτὸν ἀποτελεῖ ἡ νηστεία
μίας ἡμέρας. Γιὰ τὸ θέμα
αὐτὸ θὰ ἦταν σκόπιμο νὰ
λεχθοῦν δύο λόγια, γιατί
εἶναι ἀπὸ τὰ πιὸ συζητού-
μενα θέματα ἀπὸ αὐτὰ ποὺ
σχετίζονται μὲ τὸν ἁγιασμὸ
τῶν Θεοφανείων καὶ γιὰ
τὰ ὁποῖα ζητοῦν οἱ πιστοὶ
τὴ συμβουλὴ τῶν ἱερέων.

Ὅτι ὁ μέγας ἁγιασμὸς
«τὰ δευτερεῖα ἐπέχει τῶν
Θείων Μυστηρίων» (Εὐχο-
λόγιον, κώδ. Βατοπεδίου
134 [745] τοῦ ἔτους 1538),
εἶναι δηλαδὴ τὸ δεύτερο
μετὰ τὴ Θεία Κοινωνία ἱερώ-
τατον «Μυστηριακὸν εἶδος»
(κατὰ τὴ σχολαστικὴ ὁρολο-
γία), κανεὶς δὲν ἀμφιβάλλει.
Εἶναι τὸ «ὕδωρ τῆς ἀναγεν-
νήσεως» τοῦ ἁγίου Βαπτί-
σματος, ποὺ διὰ τῆς ἐπικλή-
σεως καὶ ἐπιφοιτήσεως τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος «ἀναστοι-
χειοῦται» (ἢ «μεταστοι-
χειοῦται»), κατὰ τὸν ἅγιο Κύ-
ριλλο Ἀλεξανδρείας (Εἰς
Ἰωάννην Β΄ 1), καὶ γίνεται
«ἀφθαρσίας πηγή, ἁγιασμοῦ
δῶρον, ἁμαρτημάτων λυτήριον,
νοσημάτων ἀλεξιτήριον» γιὰ
τοὺς πιστοὺς ποὺ μεταλαμ-
βάνουν ἢ χρίονται ἀπὸ αὐτό,

πάροχο ἁγιασμοῦ καὶ εὐλο-
γίας σ’ ὁλόκληρη τὴν κτίση.

Ὅτι τὸ ὕδωρ τοῦ μεγάλου
Ἁγιασμοῦ εἶναι τὸ ἴδιο μὲ τὸ
ὕδωρ τοῦ ἁγίου Βαπτίσματος
εἶναι καταφανὲς καὶ ἀπὸ τὴν
ταυτότητα τῶν καθαγια-
στικῶν εὐχῶν, καὶ ἀπὸ τὴν
παλαιά, καὶ τὴ σύγχρονη ἀκό-
μα, πράξη τῆς Ἐκκλησίας,
ποὺ βάπτιζε καὶ βαπτίζει σ’
αὐτὸ τοὺς κατηχουμένους,
καὶ ἀπὸ ὅσα γράφει ὁ ἅγιος
Συμεὼν Θεσσαλονίκης, ποὺ
θεωρεῖ μάλιστα ἀντιστρόφως
τὸ ὕδωρ τοῦ Βαπτίσματος
«κατ΄ οὐδὲν ἐλαττούμενον
τοῦ τῶν ἁγίων Θεοφανείων»

(Διάλογος, κεφ. 70). Ὡς τέ-
τοιο δίδεται ἀντὶ τῆς Θείας
Κοινωνίας στοὺς πιστούς,
ποὺ γιὰ κάποιο λόγο κω-
λύονται νὰ προσέλθουν σ’
αὐτήν.

Αὐτὸ ἀκριβῶς προκά-
λεσε δύο εὐλαβεῖς παρε-
ξηγήσεις: ὅτι δηλαδὴ ὑπο-
καθιστᾶ τὴ Θεία Μετάλη-
ψη, ὡς κατὰ κάποιο τρόπο
ἴσο μὲ αὐτήν, καὶ ὅτι κατ’
ἀναλογίαν προηγεῖται τῆς
πόσεώς του νηστεία. Τὸ
πρῶτο δὲν θὰ ἔπρεπε κἄν
νὰ συζητεῖται, γιατί εἶναι
σαφὲς ὅτι ὁ μέγας
Ἁγιασμὸς εἶναι μὲν γιὰ
τοὺς λόγους ποὺ εἴπαμε τὸ
ἱερότερο μετὰ τὴ Θεία Κοι-
νωνία εἶδος, ἀλλὰ ἐπ’
οὐδενὶ εἶναι κοινωνία τοῦ
Σώματος καὶ τοῦ Αἵματος

τοῦ Κυρίου, οὔτε ποτὲ τὴν
ἀντικαθιστᾶ. Παρὰ ταῦτα
ὑπάρχει ἡ λαϊκὴ ἀντίληψη ὅτι
τὰ Θεοφάνεια δὲν κοινω-
νοῦμε, γιατί θὰ πάρουμε
ἁγιασμὸ καὶ «εἶναι τὸ ἴδιο».

Ὅσο δὲ γιὰ τὴ νηστεία πρὸ
τοῦ μεγάλου ἁγιασμοῦ, καὶ
αὐτὴ μᾶλλον καλλιεργήθηκε
κατ’ ἀναλογίαν πρὸς τὸ νεώ-
τερο ἔθος τῆς νηστείας πρὸ
τῆς Θείας Κοινωνίας, ποὺ δὲν
μπόρεσε ὅμως καὶ αὐτὴ νὰ
ἐξελιχθεῖ σὲ τριήμερη, λόγω
τοῦ ὅτι οἱ πρὸ τῶν Θεοφα-
νείων ἡμέρες τοῦ ἑορταστικοῦ
δωδεκαημέρου ἔχουν «κατά-
λυσιν εἰς πάντα», πλήν,
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Ἡ νηστεία τῆς παραμονῆς τῶν Θεοφανείων

1 Ἰωάννου Φουντούλη, «Ἀπαντήσεις εἰς λειτουργικάς ἀπορίας», Ε΄, Ἔκδ. Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος

Ἰωάννου Φουντούλη1
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ἐννοεῖται τῆς Παραμονῆς.
Ὅσο γιὰ τὴ νηστεία αὐτὴ τῆς
Παραμονῆς, ποὺ κοινῶς θε-
ωρεῖται ὅτι γίνεται γιὰ τὸν
Ἁγιασμό, εἶναι ἄσχετη μὲ
αὐτὸν καὶ τηρεῖται, εἴτε πρό-
κειται κανεὶς νὰ κοινωνήσει
ἀπὸ αὐτὸν εἴτε ὄχι. Γι’ αὐτὸ
καὶ δὲν καταλύεται μετὰ τὴν
τυχὸν πόση τοῦ ἁγιασμοῦ
κατὰ τὴν Παραμονή. Ἔχει
δὲ τὴν ἀρχή της στὸ ἀρχαῖο
ἔθος νὰ προηγεῖται τῶν με-
γάλων ἑορτῶν μία ἡμέρα νη-
στείας τῆς Ἐκκλησίας ὅλης,
εἴτε γιὰ τὸ Βάπτισμα τῶν Κα-
τηχουμένων, ὅπως κοινῶς λέ-
γεται, ποὺ ἐγίνετο κατ’ αὐτές,
εἴτε, ἀσχέτως μᾶλλον πρὸς
αὐτό, ὡς ἕνας ἀπὸ τοὺς πολ-
λοὺς τρόπους ἐξάρσεως τῆς
κυρίας ἡμέρας τῆς ἑορτῆς καὶ
προπαρασκευῆς γι’ αὐτὴν μὲ
νηστεία, ἐγκράτεια καὶ προ-
σευχή. Ὅτι δὲ δὲν ἀφορᾶ
στὴν πόση τοῦ ἁγιάσματος,
φαίνεται καὶ ἀπὸ τὸ ὅτι ὁ
Ἁγιασμὸς ὄχι μόνον τελεῖται
–ἑπομένως καὶ πίνεται– καὶ
κατὰ τὴν Παραμονή, κατὰ
τὸ νεώτερο ἔθος, τῆς ὁποίας
Παραμονῆς δὲν προηγεῖται
ποτὲ νηστεία, καὶ ἀπὸ τὸ ὅτι
συχνὰ συμβαίνει καὶ ἡ Πα-
ραμονὴ νὰ μὴν εἶναι νήστιμος
ἡμέρα, ὅταν συμπίπτει μὲ Σάβ-
βατο ἢ Κυριακή.

Δὲν προηγεῖται δηλαδὴ τῆς
πόσεως τοῦ μεγάλου Ἁγια-
σμοῦ νηστεία; Βεβαίως, ναί.
Ἀλλ’ αὐτὴ δὲν εἶναι νοητὸ νὰ
εἶναι αὐστηροτέρα ἢ μακρο-
τέρας διαρκείας ἀπὸ τὴν προ-
βλεπομένη γιὰ τὴν προσέλευ-
ση στὴ Θεία Κοινωνία νη-
στεία, τὴ λεγομένη «εὐχαρι-
στιακὴ νηστεία». Καὶ αὐτή,
ὅπως καὶ ἄλλοτε μᾶς δόθηκε

ἀφορμὴ νὰ γράψουμε, εἶναι
σαφὴς καὶ ἀπαράβατος, μὲ
μόνιμη ἐξαίρεση ὅταν ὑπάρχει
κίνδυνος θανάτου. Ἡ τελεία
δηλαδὴ ἀποχὴ τροφῆς καὶ πο-
τοῦ ἀπὸ τοῦ δείπνου ἢ τοῦ
μεσονυκτίου, τῆς προηγούμε-
νης ἡμέρας μέχρι τῆς κοινω-
νίας, ὁποιαδήποτε ὥρα κι ἂν
γίνεται αὐτή, τὸ πρωὶ δηλαδὴ
κατὰ τὶς μὴ νήστιμες ἡμέρες
καὶ τὸ ἑσπέρας κατὰ τὶς ἡμέ-
ρες τῆς νηστείας. Ὅπως δὲ
εἴδαμε, ἡ τέλεση καὶ ἡ πόση
τοῦ μεγάλου Ἁγιασμοῦ προ-
βλέπεται ἀπὸ τὴν ἐκκλησια-
στική μας τάξη καὶ παράδοση
μετὰ τὴ Θεία Μετάληψη καὶ
πρὸ τῆς βρώσεως τοῦ ἀντι-
δώρου, δηλαδὴ λειτουργικό-
τερα –τὸ ἐπαναλαμβάνουμε–
μεταξύ τῆς ἐκφωνήσεως τῆς
εὐχῆς τῆς εὐχαριστίας μετὰ
τὸ «πάντας μεταλαβεῖν» («Ὅτι
σὺ εἶ ὁ ἁγιασμὸς ἡμῶν…»),
κατὰ τὴν παλαιοτέρα τάξη, ἢ
μετὰ τὴν ὀπισθάμβωνο εὐχή,
κατὰ τὴ νεωτέρα, καὶ τοῦ
«Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλο-
γημένον…» καὶ τὴν ἐπακο-
λουθοῦσα διανομὴ τοῦ ἀντι-
δώρου καὶ ἀπόλυση.

Ἡ νηστεία, κατὰ τοὺς πα-
τέρες καὶ τὴν παράδοση τῆς
Ἐκκλησίας, εἶναι «μέγα κα-
λόν». Κινεῖται ὅμως μέσα σὲ
ὁρισμένες ἀπὸ τὴν παράδοση
προδιαγραφὲς χρόνου καὶ
ποιότητος, ποὺ καλούμαστε
νὰ προβάλλουμε καὶ νὰ ἀξιο-
ποιοῦμε. Ἡ ἐπέκτασή της
ὅμως πέραν τῶν ὁρίων αὐτῶν
μπορεῖ νὰ ἔχει ἀρνητικὰ ἀπο-
τελέσματα καὶ νὰ ἀποβαίνει
τελικῶς εἰς βάρος αὐτοῦ τοῦ
θελήματος τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ
σκοποῦ τῆς Ἐκκλησίας, ποὺ
εἶναι ὁ ἁγιασμὸς τῶν πιστῶν
καὶ ὅλης τῆς δημιουργίας διὰ
τῆς μεταλήψεως καὶ τοῦ ραν-
τισμοῦ διὰ τοῦ ὕδατος τοῦ
Μεγάλου Ἁγιασμοῦ τῶν Θε-
οφανείων. Καλὸς συμβι-
βασμὸς τῆς παλαιᾶς μὲ τὴ νε-
ωτέρα παράδοση μπορεῖ νὰ
εἶναι ἡ σύσταση ξηροφαγίας
κατὰ τὸ δεῖπνο τῆς Παρα-
μονῆς, ὅταν συμπίπτει μὲ Σάβ-
βατο ἢ Κυριακή. Ἡ ἐπέκταση
δηλαδὴ κατὰ κάποιο τρόπο
τῆς εὐχαριστιακῆς νηστείας
μέσα σὲ λογικὰ ὅρια.

Ἄν ἡ ψυχὴ εἶναι ἀνώτερη ἀπ᾽ τὸ σῶμα καὶ ἀσύγκριτα
ἀνώτερος ἀπὸ τὸν κόσμο ὁ Θεὸς ποὺ τὸν
δημιούργησε, ἐκεῖνος ποὺ προτιμάει τὸ σῶμα ἀπ᾽

τὴν ψυχὴ καὶ τὸν κόσμο ἀπ᾽ τὸν δημιουργὸ Θεό, δὲν
διαφέρει σὲ τίποτα ἀπὸ τοὺς εἰδωλολάτρες.
Ἡ ἐμπαθής ἐπιθυμία σβήνει ἢ ὅταν περικυκλώσει τὰ
ἀντικείμενά της καὶ τὰ νοιώσει μικρὰ γι᾽ αὐτήν, ἢ ὅταν
πάψει νὰ τὰ ἐκτιμάει νοιώθοντας ἀποστροφὴ γιὰ τὴν
αἰσχρότητα καὶ τὴν ἀσχήμια τους· τὰ δύο αὐτὰ γεννοῦν
τὸν κορεσμό.  Ὁ Θεὸς ἐπειδὴ εἶναι ἄπειρος στὴ φύση
του καὶ πολύτιμος, μεγαλώνει χωρὶς ὅρια τὴν ἐπιθυμία
ἐκείνων ποὺ κοινωνοῦν μαζί Του καὶ τὸν ἀπολαμβάνουν.

Α Π Ο  ΤΟ  ΓΕ Ρ Ο Ν ΤΙΚΟ
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Δωρεὲς πρὸς τὸ Τιάλειον Ἐκκλη-
σιαστικὸν Γηροκομεῖον Κοζάνης
«Ἅγιος Παντελεήμων», εἴτε χρημα-
τικές, εἴτε σὲ εἴδη καὶ γεύματα, προ-
σέφεραν εὐγενῶς:

-Δ.Ε.Η. Α.Ε./Λ.Κ.Δ.Μ. προσφορά
φρούτων. ◆ Σύλλογος Ἐπαγγελμα-
τιῶν Ἁλιέων λίμνης Πολυφύτου προ-
σφορά ψαριῶν. –Α΄ Σῶμα Στρατοῦ
προσφορά γεύματος καί ψυχαγωγία
τῶν γερόντων στίς 27/12/12. ◆ Φιλο-
πρόοδος Σύλλογος Κοζάνης ἐπίσκεψη
καί προσφορά τροφίμων καί εἰδῶν
ἀτομικῆς ὑγιεινῆς. ◆ Ἡ Ἐταιρία Νέ-
στορας Χρῆστος Α.Ε. σέ συνεργασία
μέ τήν ἐταιρία SCA HYGIENE PRO-
DUCTS AB προσφορά εἰδῶν ἀτομικῆς
ὑγιεινῆς. ◆ Ἱερός Ναός Ἁγίας Κυ-
ριακῆς Σερβίων 500 €. ◆ Σύλλογος
Φλωρινιωτῶν Κοζάνης 100 € εἰς μνή-
μη Δημητρίου Χαρισόπουλου, Εὐαγ-
γελίας Τοπάλη καί Χρήστου Τζώνου.
◆ Σωματεῖο Συνταξιούχων Ο.Α.Ε.Ε.
Κοζάνης ἐπίσκεψη καί προσφορά γεύ-
ματος τήν 25/10/12.-Χαρίσιος Καρα-
τζέτζος Ἰατρός χειροῦργος ὀρθοπε-
δικός 500 €. ◆ Σουλτάνα Μπανδή
300 € γιά γεῦμα στίς 25/11/12 εἰς
μνήμη τῆς κόρης της Αἰκατερίνης
καί τοῦ συζύγου της Εὐαγγέλου
Μπανδῆ. ◆ Γεώργιος Δεβετζής κτη-
νοτρόφος, προσφορά γάλακτος. ◆
Λούλα Τζήμκα καί Ἀνθή Νένου 250
€ γιά γεῦμα στίς 2/12/12 εἰς μνήμη
ἐξαδέλφης Ἀλεξάνδρας Παπαδέλη
μέ τή συμπλήρωση ἑξαμήνου ἀπό τό
θάνατό της. ◆ Ἀλεξάνδρα Κωστα-
ρέλλη-Μαρκοπούλου 400 € εἰς μνήμη
πολυαγαπημένου συζύγου Πατρόκλου
Ι. Μαρκοπούλου γιά τήν γιορτή τῶν
Χριστουγέννων. ◆ Ἱερός Ναός Τιμίου
Προδρόμου Λευκοπηγῆς 500 € γιά
παράσταση τοῦ Σέβ. Μητροπολίτου
κ.Παύλου στήν Ἱερά Πανήγυρη τοῦ
Ἱεροῦ Ναοῦ. ◆ Ἐκδήλωση στίς
23/12/2012 γιά οἰκονομική ἐνίσχυση
τοῦ Γηροκομείου ἀπό τό Σύλλογο
Ἱεροψαλτῶν Βυζαντινῆς-Παραδο-
σιακῆς Μουσικῆς Ν.Κοζάνης ̈ Οἱ Τρεῖς
Ἱεράρχες¨ 250 €. ◆ Σύλλογος Ἱερο-
ψαλτῶν Βυζαντινῆς-Παραδοσιακῆς
Μουσικῆς Ν.Κοζάνης ̈ Οἱ Τρεῖς Ἱεράρ-
χες¨ 50 €. ◆ Κων/νος Κοκόλης 200 €
γιά γεῦμα γερόντων. ◆ Φιλόπτωχο
Ταμεῖο Βατερού 145 € γιά γεῦμα γε-

ρόντων. ◆ Ἱερός Ναός Ἁγίου Ἀθανα-
σίου Κοζάνης 500 €. ◆ Ἱερός Ναός
Κοιμήσεως Θεοτόκου Βελβεντοῦ 500
€. ◆ Ἱερός Ναός Ἁγίου Δημητρίου
Δ.Δ.Ἁγίου Δημητρίου 500 €. ◆ Ἱερός
Ναός Ἁγίου Παντελεήμονος Ποντο-
κώμης 400 €. ◆ Ἱερός Ναός Ἁγίου
Ἰωάννου Θεολόγου Καρυδίτσας 300
€. ◆ Ἱερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτό-
κου Ροδίτη 300 €. ◆ Ἱερός Ναός Ἁγί-
ου Γεωργίου Ἄνω Κώμης 200 €. ◆
Ἱερός Ναός Ἁγίου Παντελεήμονος
Καλαμιᾶς 200 €. ◆ Ἱερός Ναός Τιμίου
Προδρόμου Λευκοπηγῆς 200 €. ◆
Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου Αἰανῆς
300 €. ◆ Ἱερός Ναός Ἁγίων Ἀναργύ-
ρων Κοζάνης 500 €. ◆ Ἱερός Ναός
Τιμίου Προδρόμου Καισαρειᾶς 100
€. ◆ Ἱερός Ναός Ἁγίας Παρασκευῆς
Κοζάνης 500 €. ◆ Ἱερός Ναός Ἁγίου
Διονυσίου Βελβενδού 200 €. ◆ Ἱερός
Ναός Ἁγίου Γεωργίου Μικροβάλτου
200 €. ◆ Ἱερός Ναός Παμμεγίστων
Ταξιαρχῶν Βαθυλάκκου 300 €. ◆
Ἱερός Ναός Ἁγίου Δημητρίου Τριγω-
νικοῦ 100 €. ◆ Ἱερός Ναός Ἁγίου Νι-
κολάου Γουλῶν 200 €. ◆ Ἱερός Ναός
Ἁγίου Δημητρίου Μεταξά 200 €. ◆
Ἱερός Ναός Ἁγίων Κων/νου καί Ἑλέ-
νης Λευκάρων 200 €. ◆ Ἱερός Ναός
Ἁγίων Κων/νου καί Ἑλένης Καπνο-
χωρίου 200 €. ◆ Ἱερός Ναός Ἁγίου
Νικολάου Λιβαδερού 200 €. ◆ Ἱερός
Ναός Ἁγίου Νικολάου Λευκόβρυσης
150 €. ◆ Ἱερός Ναός Μεταμορφώσε-
ως τοῦ Σωτῆρος Βατεροῦ 400 €. ◆
Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου Πολυ-
μύλου 300 €. ◆ Ἱερός Ναός Κοιμή-
σεως Θεοτόκου Λαζαράδων 200 €.
◆ Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου Ξη-
ρολίμνης 150 €. ◆ Ἱερός Ναός Πα-
ναγίας Φανερωμένης Κοζάνης 500
€. ◆ Ἱερός Ναός Ἁγίου Δημητρίου
Κτενίου 200 €. ◆ Ἱερός Ναός Ἁγίου
Νικολάου Κρανιδίων 100 €. ◆ Ἱερός
Ναός Προφήτη Ἠλία Κοιλάδος 100
€. ◆ Ἱερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτό-
κου Καταφυγίου 150 €. ◆ Ἱερός Ναός
Παναγίας Βλαχερνῶν Τετραλόφου
150 €. ◆ Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου
Μεσιανῆς 150 €. ◆ Ἱερός Ναός Παμ-
μεγίστων Ταξιαρχῶν Ροδιανῆς 100
€. ◆ Ἱερός Ναός Ἁγίου Δημητρίου
Σκήτης 100 €. ◆ Ἱερός Ναός Ἁγίου
Νικάνορος Κοζάνης 500 €. ◆ Ἱερός

Ναός Πέτρου καί Παύλου Κοίλων 100
€. ◆ Ἱερός Ναός Ἁγίων Κων/νου καί
Ἑλένης Μηλιᾶς 100 €. ◆ Ἱερός Ναός
Ἁγίων Κων/νου καί Ἑλένης Κάτω Κώ-
μης 50 €. ◆ Νικόλαος Τσουμής 300
€ εἰς μνήμη τοῦ πατρός του Γεωργί-
ου. ◆ Ἱερός Ναός Ἁγίων Κων/νου καί
Ἑλένης Μαυροδενδρίου 400 €. ◆
Ἱερός Ναός Ἁγίου Νικολάου Λευκό-
βρυσης 150 €. ◆ Ἱερός Ναός Ἁγίου
Γεωργίου Αὐλών 200 €. ◆ Οἰκογένεια
Ἰωάννη Δρίζη τοῦ Θεοδώρου 200 €
εἰς μνήμη προσφιλῶν προσώπων. ◆
Ἱερός Ναός Ἁγίου Διονυσίου Βελ-
βενδού 200 €.-Ἱερεύς Νικόλαος Τζέλ-
λος 150 € εἰς μνήμη Ἀλκμήνης Τζέλ-
λου. ◆ Σοφία Σεμερτζίδου 100 €. ◆
Ἁγνή Πασχαλίδου 50 € εἰς μνήμη
τοῦ συζύγου της Ἀθανασίου γιά τή
συμπλήρωση 4 ἐτῶν ἀπό τό θάνατό
του. ◆ Κρίτων Βαβίτσας 50 € εἰς
μνήμη γονέων. ◆ Σύλλογος «Μακρυ-
γιάννης» προσφορά 55 κιλά φακές
καί 45 κιλά ρεβύθια. ◆ Θεοδώρα Σιώ-
ζου 200 € εἰς μνήμη πολυαγαπημένου
συζύγου Γεωργίου Σιώζου. ◆ Εὐδοξία
Κορωνίδου 150 € εἰς μνήμη τῶν γο-
νέων της Γεωργίου καί Παρέσης καί
τοῦ ἀγαπητοῦ υἱοῦ της Παναγιώτου.
◆ Νικόλαος Βύρων προσφορά μεγά-
λης ποσότητας τροφίμων εἰς μνήμη
τῆς συζύγου του Φωτεινῆς Βύρων.
◆ Ἰωάννης Δουγαλής τοῦ Δημητρίου
προσφορά ἰατρικῶν εἰδῶν. ◆ Ἱερός
Ναός Ἁγίου Γεωργίου Νέου Κλείτου
προσφορά μήλων. ◆ Κοσμᾶς Καλτα-
πανίδης προσφορά ἐλαιολάδου. ◆
Ἱερός Ναός Παναγίας Φανερωμένης
Κοζάνης προσφορά ἐλαιολάδου. ◆
Ἡ Ἰωάννα Σιούλα καί τά Παιδιά της
προσφορά γεύματος στίς 30/9/12 εἰς
μνήμη τοῦ συζύγου καί πατέρα Γε-
ωργίου Σιούλα. ◆ Στέφανος Κουτσό-
γλου 50 € καί προσφορά τροφίμων.
◆ Χρυσή Λιόντου 50 € εἰς μνήμη
προσφιλῶν προσώπων. ◆ Χαρίσιος
Παγούνης 50 € εἰς μνήμη Ἄννας
Γκατζόφλια. ◆ Θεόδωρος Προδρομί-
δης προσφορά τυριοῦ. ◆ Ἱερός Ναός
Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου Καρυδί-
τσας προσφορά ἐλαιόλαδου. ◆ Οἰκο-
γένεια Ματθαίου Γκασιώνα προσφορά
μεγάλης ποσότητας τροφίμων. ◆
Οἰκογένεια Δημητρίου Πλιάκη προ-
σφορά γεύματος στίς 3/11/12 εἰς μνή-

ΑΠΟ  ΤΟ  ΥΣΤΕΡΗΜΑ
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μη τοῦ πατέρα τους Βασιλείου Τζιά-
τζιου. ◆ Γάτας Α.Ε. προσφορά κοτό-
πουλων. ◆ Οἱ κυρίοι Δημήτριος Κου-
ρούς, Νικόλαος Στύλας, Σαράντης
Τζουβαλέκης, Χριστόδουλος Χριστο-
δούλου, Ἐμμανουήλ Παπαδέλης, Θω-
μάς Τζῶνος καί Σταῦρος Σίκος δωρεά
140 € εἰς μνήμη τοῦ ἀγαπητοῦ συμ-
μαθητοῦ καί φίλου Κων/νου Μήλιου.
◆ Ξενοφῶν Ἰωαννίδης 100 €. ◆ Ε.B.E.
Νομοῦ Κοζάνης 50 € ἀντί στεφάνου
εἰς μνήμη Εὐθυμίου Φτάκα. ◆ Ἱερός
Ναός Ἁγίου Γεωργίου Νεράϊδας προ-
σφορά ἐλαιολάδου. ◆ Κων/νος
Καννᾶς προσφορά 2 συσκευῶν ὀξυ-
γόνου εἰς μνήμη τῆς συζύγου του
Ἑλένης. ◆ Ἱερός Ναός Παμμεγίστων
Ταξιαρχῶν Βαθυλάκκου 100 € γιά
παράσταση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μη-
τροπολίτου κ.Παύλου γιά τήν ἑορτή
τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν. ◆ Ἀφοί
Βλιαγκόφτη προσφορά φρούτων καί
λαχανικῶν. ◆ Ἀρτοποιεῖα Κορκά προ-
σφορά ἄρτων καί  ἀρτοσκευασμάτων.
◆ Εὐάγγελος Πλιάτσιος προσφορά
κρεμμυδιῶν. ◆ Στυλιανός Δόδουρας
καί ΣΙΑ Ο.Ε. 60 € εἰς μνήμη συνα-
δέλφου Δημητρίου Χαραλαμπίδη. ◆
Ἱερός Ναός Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου
Καρυδίτσας προσφορά ἐλαιόλαδου.
◆ Οἰκογένεια Νικολάου Δ. Τσιώρα
200 € εἰς μνήμη τῆς ἀγαπημένης συ-
ζύγου καί μητέρας Δέσποινας. ◆ Βα-
σιλική Παπαευαγγέλου 100 € εἰς μνή-
μη τοῦ πατέρα της Ἀθανάσιου Παπα-
στέργιου. ◆ Νικόλαος Παπαδόπουλος
καί Ἐρμιόνη Παπαδοπούλου προσφο-
ρά γεύματος στίς 18/11/12 γιά τό ἐτή-
σιο μνημόσυνο εἰς μνήμη Βασιλείου
Θεοδωρίδη. ◆ Χρυσούλα Μαυροφυλ-
λίδου καί Συμέλα Καπρίνη προσφορά
γεύματος. ◆ Ἀναστάσιος Πιτένης κά-
τοικος Ἀμερικῆς 60 € εἰς μνήμη ἀγα-
πημένου φίλου Βασιλείου Φάσσα. ◆
Ἐνορία Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου
Ἀργίλου προσφορά τροφίμων καί
εἰδῶν ἀτομικῆς ὑγιεινῆς. ◆ Εὐάγγε-
λος Γεωργιάδης προσφορά τροφίμων
εἰς μνήμη τῆς ἀδερφῆς του Μαρίας
Πεταλωτή. ◆ Κυρίες Κατηχητικοῦ
Ἐνορίας Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου
Ἀργίλου προσφορά τροφίμων καί
εἰδῶν ἀτομικῆς ὑγιεινῆς. ◆ Ἐπίσκεψη
στίς 30/11/12 καί προσφορά ἐδεσμά-
των τῶν Μαθητῶν-τριων   τοῦ 12ου
Δημοτικοῦ Σχολείου Κοζάνης. ◆ Πε-
ριστέρα Γούλα καί Ἀθανάσιος Παπα-
βασιλείου προσφορά γεύματος στίς
11/12/12 εἰς μνήμη Νικολάου Καρ-
πούζα καί προσφιλῶν προσώπων. ◆
Οἰκογένεια Ἀλεξίου Κόμπου 100 €

εἰς μνήμη τῆς πολυαγαπημένης θεία
μας Ζαχαρούλας Τσιρέκα. ◆ Καλλιόπη
Μπακογιάννη 100 € εἰς μνήμη Ἀφρο-
δίτης Μπελεβέγκα. ◆ Ἐνορία Ἱεροῦ
Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Ἄνω Κώμης
προσφορά μεγάλης ποσότητας λα-
χανικῶν. ◆ Κων/νος Μπουράκης 100
€ γιά γεῦμα γερόντων. ◆ Σύλλογος
Γονέων καί Κηδεμόνων καί οἱ Μαθη-
τές τοῦ 2ου Λυκείου Κοζάνης προ-
σφορά ἐδεσμάτων. ◆ Ἐπίσκεψη στίς
13/12/12 τῶν δασκάλων καί μαθητῶν
τοῦ 17ου Νηπιαγωγείου Κοζάνης καί
προσφορά ἐδεσμάτων. ◆ Ἐπίσκεψη
στίς 14/12/12 τοῦ ΚΑΠΗ Δήμου Κο-
ζάνης προσφορά ἐδεσμάτων καί
φρούτων.  ◆ Παναγιώτα Χατζηαντω-
νίου 50 €. ◆ Παρθένα Σαββίδου 50
€. ◆ Ἰωάννης Σιάτρας προσφορά τρο-
φίμων. ◆ Ἐπίσκεψη ΕΠΑ.Σ. Κοζάνης
Τμῆμα Κομμωτικῆς κούρεμα τῶν γε-
ρόντων καί προσφορά εἰδῶν ἀτομικῆς
ὑγιεινῆς. ◆ Ἐπίσκεψη 4ο Λύκειο Κο-
ζάνης καί προσφορά ἐδεσμάτων. ◆
Ἐπίσκεψη 2ο Γυμνάσιο Κοζάνης καί
προσφορά εἰδῶν ἀτομικῆς ὑγιεινῆς.
◆ Ἐπίσκεψη 2ος Παιδικός Σταθμός
Κοζάνης καί προσφορά δώρων. ◆
Ἐπίσκεψη 12ο Δημοτικό Σχολεῖο Κο-
ζάνης καί προσφορά δώρων καί ἐδε-
σμάτων. ◆ Ἀδερφές Μπατζή καί Σκού-
νου Φωτεινή προσφορά τροφίμων
εἰς μνήμη προσφιλῶν προσώπων. ◆
Ἐνορία Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Διονυσίου
Βελβενδοῦ ἐπίσκεψη καί προσφορά
τροφίμων. ◆ Βαϊα Ἰασωνίδου 20 €. ◆
Αἰκατερίνη Δόδουρα 100 € εἰς μνήμη
Ἰωάννη Παπαδόπουλου γιά τό 6μηνο
μνημόσυνο. ◆ Ἱερός Ναός Τιμίου
Προδρόμου Ρυμνίου 100 €. ◆ Ἐπί-
σκεψη Κυριῶν Ἐνορίας Ἱεροῦ Ναοῦ
Ἁγίου Γεωργίου Λυγερῆς προσφορά
τροφίμων. ◆ Ἱερός Ναός Κοιμήσεως
τῆς Θεοτόκου Νέας Χαραυγῆς προ-
σφορά 24 λίτρα ἐλαιόλαδο. ◆ Ἐργα-
ζόμενοι στόν ΑΗΣ Ἁγίου Δημητρίου
προσφορά μεγάλης ποσότητας γά-
λακτος. ◆ Ἐπίσκεψη Κυριῶν Ἐνορίας
Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος Δρεπάνου
προσφορά τροφίμων. ◆ Ἀλέξανδρος
Ἀκριτίδης προσφορά τροφίμων καί
100 κιλά ἀλεύρι εἰς μνήμη τῆς συζύ-
γου του Εὐπραξίας. ◆ Οἰκογένεια
Μυλωνά προσφορά γεύματος στίς
3/1/13 εἰς μνήμη τοῦ συζύγου καί πα-
τέρα Χαράλαμπου Μυλωνᾶ. ◆ Ἱερός
Ναός Ἁγίου Γεωργίου Κήπου 50 €. ◆
Προσφορά γεύματος στίς 30/12/12
εἰς μνήμη Ἀνδρονίκης Χατζημουρα-
τίδου. ◆ Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου
Κοζάνης προσφορά 17 λίτρα ἐλαι-

όλαδο. ◆ Ἱερός Ναός Ἁγίου Ἀθανα-
σίου Τρανοβάλτου 300 €. ◆ Σύλλογος
Σαμαριναίων Κοζάνης ¨Ἡ Ἁγία Πα-
ρασκευή¨ 100 € εἰς μνήμη Δημητρίου
Μανδραβέλλη ἰδρυτικοῦ Μέλους, Μέ-
λους τοῦ Δ.Σ. καί ἐπί σειρά ἐτῶν
προέδρου τοῦ Συλλόγου. ◆ Ἱερός
Ναός Ἁγίων Πέτρου καί Παύλου Ἱμέ-
ρων 200 €. ◆ Ἱερός Ναός Ἁγίων
Κων/νου καί Ἑλένης Ἀνθοτόπου 200
€. ◆ Ἱερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτό-
κου Βατεροῦ 150 € γιά γεῦμα γε-
ρόντων πρός τιμήν τοῦ Σέβ. Μητρο-
πολίτου κ.Παύλου. ◆ Σωτήριος Γιαν-
νόπουλος κάτοικος Χαλανδρίου
Ἀττικῆς 100 €. ◆ Ἱερός Ναός Πανα-
γίας Φανερωμένης Κοζάνης προσφο-
ρά 30 λίτρα ἐλαιόλαδο. ◆ Αἰκατερίνη
Τζιάτζιου προσφορά τροφίμων εἰς
μνήμη τοῦ συζύγου Βασιλείου. ◆
Μαγδαληνή Γρηγοριάδου καί ΣΙΑ Ο.Ε.
προσφορά 30 κιλά πέστροφα. ◆ Σω-
ματεῖο ΤΣΑ 30 € εἰς μνήμη Ἰωάννη
Βουχάρα. ◆ Ἀρτοποιεῖα Λαβαντσιώτη
προσφορά ἀρτοσκευασμάτων. ◆
Ἀρτοποιεῖο ¨Ὁ Φοῦρνος μέ τά ξύλα¨
προσφορά ἀρτοσκευασμάτων. ◆ Λά-
ζαρος Καρακώτας 20 €. ◆ Ἀθανάσιος
Κουκουτάρης προσφορά τυρόπιτες.
◆ Ζαχαροπλαστεῖο ELITE προσφορά
γλυκισμάτων. ◆ Χαρίσιος Καρακούλας
προσφορά 16 κιλά φακές.

-Ἀθανάσιος Τσιφτσής προσφορά
αὐγῶν. ◆ Κατηχητικό Ἐνορίας Ἁγίων
Κων/νου καί Ἑλένης Μαυροδενδρίου
ἐπίσκεψη καί προσφορά τροφίμων
καί εἰδῶν ἀτομικῆς ὑγιεινῆς. ◆ Ἰωάν-
νης Τούσιας προσφορά τυριοῦ καί
τροφίμων. ◆ Ἱερεύς Θωμάς Μπασ-
δέκης καί κός Ἐλευθέριος Τσαουσί-
δης προσφορά λαχανικῶν. ◆ Ἰωάννης
Δημουδιᾶς προσφορά ὑλικῶν. ◆ Γε-
ώργιος Μπιάλας προσφορά κυδωνιῶν
καί ζάχαρης. ◆ Κων/νος Ἀϊβαλιώτης
προσφορά πατάτες.

Δωρεὲς πρὸς τὸ Κοινωνικὸ Παν-
τοπωλεῖο

Δωρεὲς Τροφίμων:
Κανούτα Βασιλική, Βέλλιος Ἠλίας,

Ἀθανασιάδης Ἀλέξανδρος, ΑΗΣ Καρ-
διᾶς, Πετρακλῆς Δημήτριος, 1ο ΓΕΛ
Κοζάνης, 9ο Δημοτικό Σχολεῖο Κοζά-
νης ΣΤ1 τάξη, 2ο ΓΕΛ Κοζάνης, 2η-3η-
5η Ἀγέλη Λυκοπούλων Κοζάνης, Ἀλμα-
σίδου Σουζάνα, Γκλοῦμπος Νικόλαος,
Νιάκας Ἰωάννης, Κέντρο Πρόληψης
ἀπὸ ἐξαρτημένες οὐσίες ὉΡΙΖΟΝ-
ΤΕΣ’, Ἐμπεσλίδου Παρασκευή, Κύρι-
νας Ἀπόστολος ΑΡΤΟΠΟΙΪΑ, Γεωρ-
γάκας Ἀθανάσιος ΑΡΤΟΠΟΙΪΑ, Βούρ-
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κα Αἰκατερίνη, Γκαραβέλης Ἰωάννης,
Δεληγιάννη Μαρία, Ἱ.Ν.Ἁγίου Χαρα-
λάμπους Δ.Δ. Ἁγ. Χαραλάμπους, Κο-
πανίδης Ἀναστάσιος, Σολδάτος Νικό-
λαος <Ἄρωμα Καφέ>, Τζήκα Γεωργία,
Ἱ.Ν.Παναγίας Φανερωμένης, Ἱ.Ν.Ἁγ.
Κων/ντίνου καὶ Ἑλένης, Ἱ.Ν.Ἁγ. Νικο-
λάου Ν.Καρδιᾶς, Ἱ.Ν.Ἁγ. Νικολάου
Κρόκου, Ἱ.Ν. Ἁγ. Κων/νου καὶ Ἑλένης
Μαυροδενδρίου, Ἱ.Ν.Ἁγ.Παντελεήμο-
νος Ποντοκώμης, Ἱ.Ν. Ἁγίου Γεωργίου
Πολυμύλου, Ἱ.Ν.Ἁγ. Γεωργίου Κλεί-
τους, Ἐνοριακό Φιλόπτωχο Ἁγ. Κυ-
ριακῆς Σερβίων, Καγκαρᾶ Εὐδοκία,
Μαγαλιᾶς Νικόλαος, ΜΚΜ Δόμηση,
Μπαρτζώκου Χαρά, ALFA Κουκουτά-
ρης, Φασούλας Μιχαήλ, Ὑψηλάντη
Δέσποινα, Σύλλογος Πολυτέκνων Κο-
ζάνης, Ρούσης Κων/νος, Κυριακίδης
Ἰωάννης, Μυλωνᾶ Κυριακή, Σιαμπα-
νόπουλος ἈΝτώνιος, Ἱ.Ν.Ἁγ. Τριάδος
Δρεπάνου, Πατουλίδου Κούκου Ἀνα-
στασία, Σίσκου Ὀλυμπία, Δημοτικό
Σχολεῖο Χαρισίου Μεγδάνη Κοζάνης,
Γκόγκος Παῦλος «Σταρόζυμο», Χα-
σάπη Ἀλεξία, Χαϊτίδης Γεώργιος, Σύν-
δεσμος Ἐφέδρων Ἀξιωματικῶν Κο-
ζάνης, Γεωργιάδης Κυριάκος, Δου-
γαλῆ Στέλλα, Χαρέλας Προκόπιος,
ΔΕΗ ΛΚΔΕ1 Τομέας Προστασίας Πε-
ριβάλλοντος, ΑΝΤΕΛ ΑΕ, Μαστρανέ-
στης Χρυσόστομος, Μπισμπίκης Ἀλέ-
ξιος «’Αρτοποιΐα», Γιαννόπουλος Δη-
μήτριος, Γρίβα Βαΐτσα, Ἀποστολίδης
Ἀναστάσιος, Μπετσάκος Παναγιώτης,
Μπίσκας Νεκτάριος, Παπαδημητρίου
Κασσιανή, Ντόνα Δήμητρα, Οὐζουνί-
δης Κων/νος, Σύλλογος «Μακρυγιάν-
νης», Λάμπα Σοφία, Συνεταιρισμὸς
«Δήμητρα» Βελβενδοῦ, Ἀρτοποιΐα Ν.
Χαραυγῆς, Ἀφοί Γρίβα, Ἀνώνυμος,
Δεμερτζίδης Ἰωάννης, Περιφέρεια
Κοζάνης, ΑΗΣ Ἁγ. Δημητρίου, Ἀθα-
νασιάδης Ἀλέξανδρος, Διάφας
Χρῆστος, Γάτα Ἑλένη, ΑΣΕΠΟΠ Βελ-
βενδοῦ, Νιάκας Ἰωάννης, Ἱ.Ν.Ἁγ. Κων-
σταντίνου καὶ Ἑλένης Κοζάνης, Νέ-
στορας Χρῆστος, Γκλούμπου Ματίνα,
Τζουκοπούλου Αἰκατερίνη, 17ο Νηπια-
γωγεῖο Κοζάνης, Βαρδάκα Παναγιώτα,
Ἱ.Ν.Ἁγ. Δημητρίου Μεταξᾶ, Ἀντωνό-
πουλος Ἀντώνιος, Νηπιαφωγεῖο «Α-
ΜΠΕ-ΜΠΑ-ΜΠΛΟΜ», Οὐζουνίδης
Κων/νος, Ἔψιλον Ἑλλάς, Δρακουλίδης
Βασίλειος, Λιόντου Εὐαγγελία, Κορκᾶς
Ἰωάννης, Σῶμα Ἑλλήνων Προσκόπων
Κοζάνης, Β1 Τάξη 1ου Γυμνασίου Κο-
ζάνης, Δαδαμόγια Ἀναστασία, Τάκης
Κων/νος, Κανούτα Βασιλική, Ε2 Τάξη
18ου Δημοτ. Σχολείου Κοζάνης, 5ο Γυ-

μνάσιο Κοζάνης, Γυμνάσιο Βελβενδοῦ,
Σιαμπανόπουλος Ἀντώνιος, Ἱ.Ν. Ν.Χα-
ραυγῆς, Καφέ Sugar, Ἀγροτικός Σύν-
δεσμος Χάρακα Κρήτης, Σταματοπού-
λου Ἐλευθερία, Λαβδός Ἀντώνιος,
Βερούλης Ἰωάννης, Ζαραφίδης Ἀρτο-
ποιεῖο Ποντοκώμης, Δουγαλῆ Στέλλα,
Κουβρακίδης Νικόλαος, Παπαδημη-
τρίου Δημήτριος, Παπαδοπούλου Λί-
τσα, Φ.Σ.Κ. Ἀγκίζωο Κοζάνης, Δημοτικό
Σχολεῖο Χαρισίου Μεγδάνη, Παλια-
τόπουλος Ἰωάννης, Σωματεῖο Συντα-
ξιούχων ΟΑΕΕ Κοζάνης, Βαρδάκα
Ἀνθή, Κλινική Ζ. Κοντογούνη κ Σία
Ο.Ε., Διαμαντόπουλος Ἰωάννης, Πάφα-
Παπαθανασίου Μαρία, Πανεπιστήμιο
Δυτικῆς Μακεδονίας (Ὑπάλληλοι Δι-
οίκησης), Ζάμπακα Χρύσα, Ἀδαμίδου
Ἀναστασία, Μπατσιόλας Σπυρίδων,
Παλιούρας Ἰωάννης, Σιαμπανόπουλος
Γεώργιος, Μπέκος Σταῦρος, Στεφάνου
Εὐάγγελος, Λαμπροπούλου Παρα-
σκευή, Χατζημουρατίδης Γεώργιος,
Ὀρφανίδης Κων/νος, Ἀβραμίδου Θε-
ανώ, Ζιγκέλης Θεόδωρος, Κοντογιάν-
νης Χαράλαμπος, ΕΑΣ Κιλκίς, Μοτσα-
ρίδης Ἀπόστολος, Κικίδης Εὐστάθιος,
Κερογλίδης Μιχαήλ, Παπαδόπουλος
Ἀθανάσιος, Τασόπουλος Γεώργιος,
Σκόρδας Ἠλίας, Καλαϊτζίδης Λεόντιος,
Τσιάμης Ἰωάννης, Δάλλας Χαρίσιος,
Νοταρίδης Εὐστάθιος, Ζιγκέλης Θε-
όδωρος, Κουμαντζιᾶς Ἀθανάσιος,
Ἰωαννίδης Σπῦρος, Φ.Σ. «Πάνθηρες
Κοζάνης», Τζιώνα Παναγιώτα, Παπα-
δόπουλος Ἀνέστης, Οἰκονόμου
Εὐστράτιος, Ἐμμανουηλίδου Λουκία,
Εὐκολίδης Γεώργιος, Ἱ. Μονὴ Ἁγ. Νε-
κταρίου Παλαιογρατσάνου, «Θαλάσ-
σιος Κόσμος» , Ἀποστολίδης Ἀναστά-
σιος, Χριστίδης ΑΒΕΕ, Διάφας
Χρῆστος κ ΣΙΑ ΟΕ, Μπαντῆς Γεώργιος,
Τζήκας Γρηγόριος, Διαμαντόπουλος
Χρῆστος, Περιφερειακὸ Σωματεῖο Συν-
ταξιούχων ΔΕΗ Δυτικῆς Μακεδονίας.

Εὐχαριστοῦμε θερμά ὅλους τοὺς
συνανθρώπους μας ποὺ ἄφησαν τρό-
φιμα στὰ Σούπερ Μάρκετ: ΑΒ Βασι-
λόπουλος, Βερόπουλος, Γρηγοριάδης,
Μαρινόπουλος, Μασούτης, Lidl, ὅσους
βοήθησαν μέσω τῆς κινητοποίησης
τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καὶ τοῦ
τηλεοπτικοῦ σταθμοῦ ΣΚΑΪ, ὅπως καὶ
ὅλα τὰ ΜΜΕ (τηλεοπτικά-ραδιοφωνι-
κά), ἔντυπο τύπο, διαδυκτιακά μέσα
Κοζάνης γιὰ τὴν προβολὴ τοῦ ἔργου
τοῦ «Κοινωνικοῦ Παντοπωλείου» τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σερβίων καὶ Κο-
ζάνης.

Δωρεὲς χρημάτων πρὸς τὸ Κοι-
νωνικὸ Παντοπωλεῖο:

Σωματεῖο Σανδαλοποιῶν Ἐτοίμων
Ὑποδημάτων 300 €, Βουχάρας Γε-
ώργιος 300 €, Βουχάρα Κλεοπάτρα
200 €, Ἰατρόπουλος Ἐλευθέριος 150
€, Γκουντιὸς Ἰωάννης 200 €, Τσιρέκα
Ζαχαρούλα 50 €, Γανίτης Κων/νος 50
€, Δαϊρούσης Δημήτριος 100 €, Σῶμα
Παλαιῶν Προσκόπων Κοζάνης 60 €,
Κοτζαντίσογλου Εὐάγγελος 100 €,
Σολδάτος Νικόλαος «Ὰρωμα Καφέ»
111,96 €, Δημοξένου Σοφία 200 €,
Ἀνώνυμοι 1000 €, Τούζου Αἰκατερίνη
20 €, Καπνοτίδης Κων/νος 50 €, Ζα-
ρογιάννη Δήμητρα 150 €, Τιάκας
Κων/νος 300 €, Μούρτζου Ἑλένη 100
€, Ἀφοί Ζιάμπρα, εἰς μνήμην Ἰωάννου
Ζιάμπρα 70 €, Λαμπριανίδου Παλάσα
100 €, Βάρνη Μελίτσα 20 €, Σύνδε-
σμος Πολιτικῶν Συνταξιούχων Δημο-
σίου Κοζάνης 200 €, Κλινική Ζ. Κον-
τογούνη κ ΣΙΑ Ο.Ε. 200 €, Περιηγητικὴ
Λέσχη Κοζάνης εἰς μνήμην Ἀντωνίου
Πίττα 100 €, Στούκης Ἰωάννης 100 €,
Ἀδαμίδου Ἀναστασία 20 €.

Πρὸς τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Σερ-
βίων καὶ Κοζάνης
◆ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ.

Παῦλος 1700 €
◆ Δημοξένου Σοφία 200 €
◆ Παυλάκος Ἀλέξανδρος 100 €
◆ Γκότσινος Ἐλευθέριος 100 €
◆ Ἱ. Ναὸς Ἁγίων Κων/νου & Ἑλένης

Κοζάνης 1300 €
◆ Ἱ. Ναὸς Ἁγίας Κυριακῆς Σερβίων

800 €
◆ Ἱ. Ναὸς Ἁγίου Νικολάου Κρόκου

245 €
◆ Ἱ. Ναὸς Παμ. Ταξιαρχῶν Κερασιᾶς

300 €, γιά ἄμισθους ἱερεῖς
◆ Ἱ. Ναὸς Ἁγίου Νικολάου Λιβαδεροῦ

150 €
◆ Ἱ. Ναὸς Ἁγίας Τριάδος Δρεπάνου

120 €
◆ Ἱ. Ναὸς Τιμίου Προδρόμου Λευκο-

πηγῆς 100 €
◆ Ἱ. Ναὸς Γεννήσεως Θεοτόκου Ν.

Νικοπόλεως 100 €

Πρὸς Ἱερὸ Προσκύνημα Ἁγ. Ἀναρ-
γύρων Κοζάνης

Δημοξένου Σοφία 200 €

Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη εὐχαριστεῖ
θερμὰ τοὺς δωρητὲς καὶ εὔχεται τὴν
παρὰ τοῦ Κυρίου ἀντιδωρεὰ καὶ εὐλο-
γία.
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Ὅπως κάθε χρόνο, πρὶν τὶς γιορτὲς τῶν
Χριστουγέννων, διενεργήθηκε στὴ Μη-
τροπολιτικὴ Περιφέρεια Σερβίων καὶ

Κοζάνης ὁ  Ἔρανος τῆς Ἀγάπης, ποὺ σκοπὸ
ἔχει νὰ ἁπαλύνει τὶς ποικίλες ἀνάγκες  τῶν
ἀδελφῶν μας, ποὺ περιμένουν συμπαράσταση
καὶ βοήθεια. Ἡ ἀνταπόκριση τοῦ κόσμου στὸ
κάλεσμα αὐτὸ τῆς ἀγάπης ὑπῆρξε θετική καὶ
σὲ πολλὲς περιπτώσεις ἁπλόχερη. Παρόλα αὐτὰ
ἡ ἄσκηση τῆς φιλανθρωπίας ἀπαιτεῖ ἐτησίως
ποσὰ πολὺ μεγαλύτερα ἀπὸ τὰ συλλεγησόμενα

καὶ καλύπτονται ἀπὸ τὰ φιλανθρωπικὰ ἱδρύματα
τῆς Μητροπόλεως καὶ ἀπὸ δωρεές. 

Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη εὐχαριστεῖ θερμὰ τὸν
πιστὸ λαό της γιὰ τὴ συνεισφορά του στὴν
ἄσκηση τῆς φιλανθρωπίας, καθὼς καὶ ἐκείνους
ποὺ βοήθησαν στὴ διενέργεια τοῦ ἐράνου καὶ
εὔχεται σ᾿ ὅλους τὴν παρὰ τοῦ Κυρίου, προσω-
πικὴ καὶ οἰκογενειακὴ, χάρη καὶ εὐλογία.

Ἀναλυτικὰ, κατὰ ἐνορία, τὰ ποσὰ ποὺ  συλ-
λέχθηκαν ἀπὸ τὸν ἔρανο τῆς Ἀγάπης ἔχουν ὡς
ἑξῆς:

Ἅγιος Δημήτριος 300
Ἁγία Παρασκευή 220
Ἅγιος Χαράλαμπος 125
Ἀκρινή 100
Ἀνθότοπος 150
Ἄνω Κώμη 485
Ἄργιλος 163
Αὐλές 250
Βαθύλακος 180
Βατερό 251
Βελβενδό-Κοίμηση Θεοτόκου 1225
Βελβενδό-Ἅγιος Διονύσιος 327
Βοσκοχώρι 90
Γοῦλες 200
Δρέπανο 342,5
Ἴμερα 220
Καισαρειά 200
Καλαμιά 90
Καπνοχώρι 250
Καρδιά Νέα 250
Καρυδίτσα 307
Καστανιά-Ἅγιοι Θεόδωροι 391
Κάτω Κώμη 315
Κερασιά 200
Κῆπος 106
Κοζάνη-Ἁγία Παρασκευή 660
Κοζάνη-Ἅγιος Ἀθανάσιος 1025
Κοζάνη-Ἅγιος Δημήτριος 2250
Κοζάνη-Ἅγιος Νικάνορας 900
Κοζάνη-Ἅγιος Νικόλαος 2702
Κοζάνη-Ἅγιοι Ἀνάργυροι 844
Κοζάνη-Ἅγιοι Κων/νος & Ἑλένη 3000
Κοζάνη-Παναγία Φανερωμένη 530
Κοῖλα 288
Κοιλάδα 153
Κοντοβούνι 41
Κρόκος 637
Κτένι 325
Λάβα 255

ΠΟΛΙΣ ἤ ΧΩΡΙΟΝ ΠΟΣΟ ΠΟΛΙΣ ἤ ΧΩΡΙΟΝ ΠΟΣΟ
Λαζαράδες 130
Λιβαδερό 320
Λεύκαρα 175
Λευκόβρυση 250
Λευκοπηγή 1000
Λιβερά 53
Λυγερή 50
Μαυροδένδρι 600
Μεσιανή 240
Μεταξά 110
Μηλιά 65
Μικρόβαλτο 210
Νέα Νικόπολις 30
Νεράιδα 58,5
Ξηρολίμνη 116
Παλαιογράτσανο 60
Πετρανά 225
Πλατανόρευμα 405
Πολύμυλος 150
Πολύρραχος 225
Ποντοκώμη 600
Προσήλιο 110
Πρωτοχώρι 166
Πτελέα 50
Ροδιανή 111
Ροδίτης 432
Ρυάκιο 150
Ρύμνιο 75
Σέρβια-Ἁγία Κυριακή 507
Σέρβια-Ἅγιος Γεώργιος 600
Σκήτη 190
Σπάρτο 150
Τετράλοφος 140
Τρανόβαλτο 151
Τριγωνικό 300
Χαραυγή Νέα 500
Γαλάνη 20
Ἄνω Δρέπανο 56,5
Κρανίδια 200
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Λειτουργική Διακονία:
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σερβίων καί Κοζάνης κ.

Παῦλος, κατά τό τετράμηνο Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2012,
χοροστάτησε, λειτούργησε ἤ κήρυξε στούς Ἱ. Ναούς:

v Προφ. Ἠλία Κοιλάδας (2/9), Γεν. Θεοτόκου Ἱ. Μονῆς
Ζιδανίου (7/9), Γεν. Θεοτόκου Ἀλωνακίων (8/9), Ἁγ. Δημητρίου
Μεταξᾶ (9/9), Ἁγ. Κων/νου & Ἑλένης Κοζάνης (13-14/9), Ἁγ.
Γεωργίου Μικροβάλτου (16/9), Ἁγ. Γεωργίου Σιδερῶν (17/9),
Ἁγ. Κων/νου & Ἑλένης Κάτω Κώμης (23/9), Ἁγ. Ἰωάννη
Θεολόγου Καρυδίτσας (25/9),

v Ἁγ. Δημητρίου ὁμώνυμου χωριοῦ (14/10),
v Παμ. Ταξιαρχῶν Κερασιᾶς (7/11), Παμ. Ταξιαρχῶν Βα-

θυλάκκου (8/11), Κοιμ. Θεοτόκου Βατεροῦ (18/11), Ἁγ. Νικολάου
Κοζάνης (21, 24, 25/11), Ἁγ. Τριάδος Δρεπάνου (30/11),

v Ἁγ. Δημητρίου Σκήτης (2/12), παρεκλ. Ἁγ. Βαρβάρας
Γέφυρας Σερβίων (3/12), Ἁγ. Ἀναργύρων Κοζάνης (4/12), Ἁγ.
Ἀθανασίου Κοζάνης (9/12), Γεν. Θεοτόκου Θυμαριᾶς (16/12),
Ἁγ. Γεωργίου Κοζάνης (23/12).

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

ταστικοῦ Δωδεκαήμερου ἱερούργησε ὡς ἑξῆς: 
v Θ. Λειτουργία στό ἱ. ἐξωκλ. Τιμ. Προδρόμου Ν. Νικοπό-

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

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

v Θ. Λειτουργία στόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Κυριακῆς Σερβίων (26/12),
v Θ. Λειτουργία στόν Ἱ. Ν. Κοιμ. Θεοτόκου Βελβενδοῦ

(27/12),
v Θ. Λειτουργία τοῦ Ἁγ. Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου στόν

Ἱ. Ν. τῶν Ἁγ. Κων/νου καί Ἑλένης Κοζάνης (30/12),
v Ὄρθρο – Θ. Λειτουργία – Δοξολογία γιά τό Νέο Ἔτος

στόν Ἱ. Καθεδρικό Ναό Ἁγίου Νικολάου (1/1).
v Μ. Ἁγιασμό στό ἱ. ἐξωκλ. Τιμ. Προδρόμου Ν. Νικοπόλεως

(5/1).
v Ὄρθρο – Θ. Λειτουργία στόν Ἱ. Καθεδρικό Ναό Ἁγ. Νι-

κολάου καί Μ. Ἁγιασμό τῶν ὑδάτων στήν κεντρ. Πλατεῖα Κο-
ζάνης (6/1).

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

Ἐπίσης ὁ Σεβασμιώτατος:
v τέλεσε, στό Ἐκθεσιακό Κέντρο Κοίλων, τούς ἁγιασμούς

ἐνάρξεως τῆς ἐκθέσεως τῆς Τροχαίας Κοζάνης (17/9) καί τῆς
28ης Ἐμπορο-βιοτεχνικῆς ἐκθέσεως τοῦ Ε.Β.Ε. Κοζάνης (19/9),

v προεξῆρχε τῶν ἱ. ἀκολουθιῶν καί παρακολούθησε τίς
ἑορταστικές ἐκδηλώσεις γιά τά Ἐλευθέρια: τῆς περιοχῆς Λα-
ζαράδων (9/10), τῶν Σερβίων (10/10) καί τῆς Κοζάνης (11/10),

v τέλεσε Θ. Λειτουργία καί προεξῆρχε στή Δοξολογία
γιά τήν ἑορτή τοῦ Ἁγ. Ἀρτεμίου, προστάτη τῆς Ἑλληνικῆς
Ἀστυνομίας, στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου
(20/10),

v τέλεσε τόν Ἑσπερινό καί τή μοναχική κουρά τοῦ κ.
Ἐμμανουήλ (μετονομ. Μάξιμου) Γεωργόπουλου στό ἱ. ἐξωκλ.

τοῦ Τιμ. Προδρόμου Ν. Νικοπόλεως (27/10),
v χοροστάτησε, στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό Ἁγ. Νικολάου,

στίς ἀκολουθίες γιά τήν ἐθνική ἐπέτειο τοῦ «ΟΧΙ» (28/10),
v τέλεσε τά θυρανοίξια τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγ. Γεωργίου

Κλείτου (31/10),
v τέλεσε τήν Θ. Λειτουργία καί τό ἑτήσιο μνημόσυνο

τοῦ Πρωτοπρ. Γεωργίου Γάτα στόν Ἱ. Μητροπολιτκό Ναό τοῦ
Ἁγ. Νικολάου (4/11),

v τέλεσε πανηγ. Ἑσπερινό στήν Ἱ. Μονή Ἁγ. Νεκταρίου
Παλαιογρατσάνου (8/11),

v τέλεσε τήν Θ. Λειτουργία καί τό τριετές μνημόσυνο
τοῦ Ἀρχιμ. Ἰωσήφ Τζάλλα στόν Ἱ. Καθεδρικό Ναό τῆς Ἁγ. Κυ-
ριακῆς Σερβίων (11/11),

v λειτούργησε καί τέλεσε τή χειροτονία σέ Διάκονο τοῦ
μοναχοῦ Μάξιμου Γεωργόπουλου στόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Κων/νου &
Ἑλένης Κοζάνης (12/11),

v τέλεσε τήν ἐξόδιο ἀκολουθία τοῦ Κων/νου Μήλιου
στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Ἁγ. Νικολάου (13/11),

v προεξῆρχε στήν ὑποδοχή τῶν τιμίων λειψάνων τῶν
Ἁγ. Ραφαήλ, Νικολάου & Εἰρήνης ἀπό τόν ὁμώνυμο Ἱ. Ναό
τῶν Μετεώρων Θεσ/νίκης καί χοροστάτησε κατά τόν πανηγ.
Ἑσπερινό στόν Ἱ. Ν. Παναγίας Φανερωμένης Κοζάνης (21/11),

v προεξῆρχε στή Δοξολογία γιά τήν ἑορτή τοῦ Ἁγ.
Δανιήλ καί τῶν τριῶν παίδων ἐν καμίνῳ, προστατῶν τοῦ Πυ-
ροσβεστικοῦ Σώματος, στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Ἁγίου
Νικολάου (17/12).

Παραστάσεις - Ἐθιμοτυπία:
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παῦλος:
v παρακάθησε σέ δεῖπνο πού παρέθεσαν πρός τιμή του ἡ

Ἕνωση Παλαιῶν Προσκόπων Κοζάνης (6/9), τό ὁποῖο καί ἀντα-
πέδωσε στό Ἐπισκοπεῖο (14/11),

v παρέθεσε, στό Ἐπισκοπεῖο, εὐχαριστήριο δεῖπνα στίς
Κυρίες – μέλη τοῦ Δ.Σ. τοῦ Γεν. Φιλοπτώχου Ταμείου τῆς καθ’
ἡμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως (27/9),

v ἐπέδωσε στά μέλη τῶν Ἐπιτροπῶν τῆς ἐπίσκεψης τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου στήν Ἱ. Μητρόπολή
μας (27-30 Ἰουν.) τό σχετικό εὐχαριστήριο γράμμα τοῦ Πανα-
γιώτατου παραθέτοντας καί εὐχαριστήρια δεξίωση (16/9),

v ἐπισκέφθηκε γιά ὑπηρεσιακά θέματα τόν Ὑπουργό
Μακεδονίας – Θράκης κ. Θεόδ. Καράογλου (10/9),

v παρέστη στήν ἐνθρόνιση τοῦ ἐκλεγέντος Ἡγουμένου
Ἀρχιμανδρίτου Νικηφόρου Μανάδη στήν Ἱ. Μονή Ἁγίου Κοσμᾶ
τοῦ Αἰτωλοῦ Ἄρδασσας – Κρυόβρυσης Ἐορδαίας (24/9).

v προήδρευσε στίς Ἱερατικές Συνάξεις τῆς Ἱ. Μητροπό-
λεώς μας στόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Παρασκευῆς Κοζάνης στίς 27/9, 15/11
& 19/12 (στήν ὁποῖα μίλησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἐδέσσης κ.
Ἰωήλ),

v τέλεσε Θ. Λειτουργία στόν Ἱ. Ν. Γενέσεως τοῦ Χριστοῦ
στούς Μολάους Λακωνίας (30/9),

v μετεῖχε στίς Συνεδρίες τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Ἑλλάδος (2-5/10),

v παρέστη στίς χειροτονίες τῶν νέων Μητροπολιτῶν Νι-
κοπόλεως και Πρεβέζης κ. Χρυσοστόμου (6/10) καί Ἱερισσοῦ,
Ἁγίου Ὅρους καί Ἀρδαμερίου κ. Θεοκλήτου (7/10) σέ Ἱ. Ναούς
τῶν Ἀθηνῶν,

v χοροστάτησε κατά τόν Ἑσπερινό στόν ἑορτάζοντα Ἱ.
Ναό Ἁγ. Στεφάνου και Ὁσ. Παρασκευῆς τῆς Ἐπιβατινῆς Πτο-
λεμαΐδας (14/10),

XPONIKA u EIΔHΣEIΣ u ΣXOΛIA
ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ  ΚΟΖΑΝΗΣ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ2012
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v παρέστη στίς ἑορταστικές καί λατρευτικές
ἐκδηλώσεις στήν Ἔδεσσα μέ τήν ἀφορμή τῶν 100χρονων
ἀπό τήν ἀπελευθέρωση τῆς πόλης (18/10) καί τῶν ὀνομα-
στηρίων τοῦ οἰκείου Μητροπολίτη κ. Ἰωήλ (19/10), παρουσίᾳ
τοῦ Μακαρ. Ἀρχιεπισκόπου κ. Ἱερωνύμου,

v δέχθηκε στό Ἐπισκοπεῖο τήν ἐπίσκεψη τῆς Γεν. Γραμ-
ματέως Πολιτισμοῦ κ. Λίνας Μενδώνη (19/10),

v παρακολούθησε τήν ἐπιστημονική ἡμερίδα γιά τά
100χρονα ἐλευθερίας τῆς Βέροιας (20/10),

v παρέστη στίς ἑορταστικές καί λατρευτικές ἐκδηλώσεις
γιά τόν ἑορτασμό τῶν ἐλευθερίων τῆς Ἀλεξάνδρειας Ἠμαθίας
(21/10),

v παρέστη στήν ἐπίσκεψη τοῦ Παναγ. Οἰκουμενικοῦ Πα-
τριάρχη κ. Βαρθολομαίου στήν Ἱ. Μονή Ἀκριτοχωρίου Σιδη-
ροκάστρου (23/10),

v παρέστη στίς ἑορταστικές καί λατρευτικές ἐκδηλώσεις
τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Σισανίου & Σιατίστης μέ τήν εὐκαιρία
τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου
(25-27/10),

v παρακολούθησε τήν ἐκδήλωση τοῦ Συνδ. Γραμμάτων
& Τεχνῶν Ν. Κοζάνης στήν Αἴθουσα Τέχνης (28/10),

v συμμετεῖχε σέ πολυαρχιερατική Θ. Λειτουργία στό ἱ.
ἡσυχαστ. Ἁγ. Γρηγορίου Παλαμᾶ Κουφαλίων (1 & 14/11),

v συνόδεψε τεμάχιο τοῦ Τιμίου Ξύλου πρός προσκύνημα
στόν  Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Καισαριανῆς συλλειτουργώντας μέ
τόν οἰκεῖο Μητροπολίτη κ. Δανιήλ (3/11),

v παρέθεσε, στό Ἐπισκοπεῖο, δεῖπνο στούς κληρικούς
καί λαϊκούς συνεργάτες τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας (12/11),

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

v παρέστη στήν ἐνθρόνιση τοῦ Σεβ. Μητροπολίτη Νικο-
πόλεως και Πρεβέζης κ. Χρυσοστόμου (22/11),

v συμμετεῖχε στήν πανήγυρη τῶν πολιούχων τοῦ Κιλκίς
Πεντεκαίδεκα Ἱερομαρτύρων στόν ὁμώνυμο Ἱ. Ναό (27-28/11),

v ὑποδέχθηκε στό Ἐπισκοπεῖο ὅμιλο φοιτητῶν τῆς Θεο-
λογικῆς Σχολῆς Θεσ/νίκης με ἐπικεφαλῆ τόν Καθηγητή κ. Πα-
ναγιώτη Σκαλτσῆ, παραθέτοντας καί γεῦμα πρός τιμήν τους
(8/12),

v παρακολούθησε τήν ἐκδήλωση πρός τιμή τοῦ Μακαρι-

στοῦ προκατόχου του κυροῦ Διονυσίου Ψαριανοῦ,
τήν ὁποία διοργάνωσε ὁ Δῆμος Κοζάνης στόν Ἱ. Ν. Ἁγ.

Κων/νου & Ἑλένης Κοζάνης (9/12),
v χοροστάτησε κατά τόν πανηγ. Ἑσπερινό στόν Ἱ. Ν. Ἁγ.

Λέοντος Αἰγίου (10/12),
v τέλεσε πανηγ. Θ. Λειτουργία στήν Ἱ. Μονή Ταξιαρχῶν

Αἰγίου (11/12), 
v τέλεσε Θ. Λειτουργία στόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Σπυρίδωνος Ροδο-

δάφνης Αἰγίου (12/12),
v συμμετεῖχε στίς ἐκδηλώσεις μνήμης τοῦ ὁλοκαυτώ-

ματος τῶν Καλαβρύτων (13/12),
v δέχθηκε στό Ἐπισκοπεῖο ἐπισκέψεις γιά τίς εὐχές καί

τά κάλαντα Χριστουγέννων (24/12) καί Πρωτοχρονιᾶς (31/12),
v παρέθεσε γεῦμα στούς ἱερεῖς, πού χειροτονήθηκαν

ἀπό τόν ἴδιο, στήν αἴθουσα δεξιώσεων τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀναργύρων
Κοζάνης (27/12),

v παρακολούθησε τήν ἐπετειακή συναυλία τῆς Δημοτικῆς
Φιλαρμονικῆς «Πανδώρα» (30/12).

ΔΕΙΠΝΟ ΣΕ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Μέ τήν εὐκαιρία τοῦ ἑορτασμοῦ τῶν 100 χρόνων ἀπό τήν

ἀπελευθέρωση τῆς πόλης τῆς Κοζάνης ὁ Σεβασμιώτατος κ.
Παῦλος παρέθεσε στό Ἐπισκοπεῖο ἑόρτιο δεῖπνο, στό ὁποῖο
παρακάθεσαν οἱ Σεβ. Μητροπολίτες: Βεροίας κ. Παντελεήμονας,
Ἐλασσῶνος κ. Βασίλειος, Φλωρίνης κ. Θεόκλητος, Ἐδέσσης
κ. Ἰωήλ, καί οἱ Ἐντιμώτατοι: Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας
κ. Γ. Δακής καί Ἀντιπεριφερειάρχης Κοζάνης κ. Ἰω. Σόκουτης
(11/10).

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ
Τό Γραφεῖο Νεότητας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, μέ

τήν εὐκαιρία τοῦ ἁγίου δωδεκαημέρου, προσκάλεσε τήν
Ὀρχήστρα τοῦ Τμήματος Μουσικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Μα-
κεδονίας, ἡ ὁποία προσέφερε στό πλήρωμα τῆς ἐπαρχίας μας
μία μοναδική συναυλία μέ κάλαντα τοῦ δωδεκαημέρου (20/12).

Ἐπίσης ἡ Μητρόπολη ἔθεσε ὑπό τήν αἰγίδα της τήν χρι-
στουγεννιάτικη συναυλία τοῦ Συλλόγου Ἱεροψαλτῶν «Οἱ
Τρεῖς Ἱεράρχες», τά ἔσοδα τῆς ὁποίας προσφέρθηκαν ὑπέρ
τοῦ Τιάλειου Ἐκκλησιαστικοῦ Γηροκομείου (23/12).

Χειροτονία σὲ πρεσβύτερο τοῦ διακόνου
Ἀθανασίου Γεωργιάδη

Χειροτονία
σέ διάκονο τοῦ

μοναχοῦ
Μάξιμου

Γεωργόπουλου
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Τ όν πολιοῦχο καί προστάτη της
Ἅγιο Νικόλαο τίμησε μέ τή δέουσα
λαμπρότητα καί θρησκευτική κα-

τάνυξη ἡ Κοζάνη τήν Πέμπτη 6η Δεκεμ-
βρίου, στόν ὁμώνυμο Ἱερό Μητροπολι-
τικό καί Καθεδρικό Ναό τοῦ Ἁγίου Νι-
κολάου. Τίς φετινές ἑορταστικές – λα-
τρευτικές ἐκδηλώσεις, πού συνέπεσαν
μέ τά ἑκατόχρονα ἀπό τήν ἀπελευθέ-
ρωση τῆς πόλης, λάμπρυνε μέ τήν πα-
ρουσία του ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπί-
σκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.
Ἱερώνυμος.

Ὁ τριήμερος ἑορτασμός ἄρχισε τήν
Τρίτη 4η Δεκεμβρίου μέ τήν τέλεση Πα-
νηγυρικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἑσπερινοῦ μετ’
ἀρτοκλασίας, χοροστατοῦντος τοῦ Μη-
τροπολίτου μας κ. Παύλου. Τόν θεῖο
λόγο κήρυξε ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχι-
μανδρίτης κ. Βαρνάβας Γιάγκου, ἐφη-
μέριος τοῦ Ἱ. Ναοῦ Παναγίας Λαοδηγή-
τριας Θεσσαλονίκης, ὁμιλώντας περί
Ἁγιότητας καί Φιλανθρωπίας.

Τήν Τετάρτη 5η Δεκεμβρίου τελέστη-
κε  Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός μετ’
ἀρτοκλασίας, χοροστατοῦντος τοῦ Μα-
καριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀ θη νῶν καὶ
πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου καί συμ-
προσευχομένων τῶν Σεβασμιωτάτων Μη-
τροπολιτῶν Ἐλασσῶνος κ. Βασιλείου,
Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καί Πετρουπόλεως κ.
Ἀθηναγόρα καί Σερβίων & Κοζάνης  κ.
Παύλου. Τόν θεῖο λόγο κήρυξε ὁ Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Να-
ούσης & Καμπανίας κ. Παντελεήμων.

Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τελέσθηκε ἡ Πα-
νηγυρική πολυαρχιερατική Θεία Λει-
τουργία, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριω-
τάτου Ἀρχιεπισκόπου κ. Ἱερωνύμου καί
καί στή συνέχεια ἡ πάνδημη λιτάνευση
τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνας τοῦ Ἁγίου Νικολάου.

Ο ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ

γιὰ  τὶς ἑορταστικές καὶ λατρευτικές ἐκδηλώσεις τῆς ἑορτῆς τοῦ Πολιούχου Ἁγίου Νικολάου


