
«…ἡμεῖς δὲ τῇ προσευχῇ καὶ τῇ διακονίᾳ τοῦ λόγου προσκαρτερήσωμεν» (Πράξ στ΄ 4).

ΦΥΛΛΟ 69-70
� ¥ ¥µ¥ ¥

¥ ¥

ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΙΔΑΧΗΣ
ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ETOΣ IΓ΄ • 2013
ΜΑΪΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

³

Ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι σήμερα ἐξαι-
ρετικὰ έπίκαιρη, λόγῳ τοῦ
ἀσκητικοῦ πνεύματος ποὺ τὴν

χαρακτηρίζει. Ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος
δείχνει νὰ ἔχη ὑποταγῆ τόσο πολὺ στὸν
ἀτομισμό, ὥστε νὰ ἔχη ἀπόλυτη ἀνάγκη
ἀπὸ τὴν ὑπενθύμιση, ὅτι δὲν εἶναι αὐτὸς
ἐξουσιαστὴς τῆς δημιουργίας, ἀλλὰ
οἰκονόμος καὶ οἰονεὶ ὁ ἱερεύς της, αὐτὸς
ποὺ τὴν προσφέρει στὸν δημιουργὸ Θεό,
διακηρύσσοντας ὅτι τοῦ προσφέρει «τὰ
σὰ ἐκ τῶν σῶν». Ἡ ὀρθόδοξη ἀσκητικὴ
παράδοση, ποὺ διεπότισε τὸ φρόνημα
τῶν ὀρθοδόξων λαῶν μὲ τὴ σημασία
ποὺ ἀποδίδουν στὴ νηστεία καὶ στὴ στέ-
ρηση, ἔχει πολλὰ νὰ διδάξη τὸν σύγχρονο
ἄνθρωπο, ὁ ὁποῖος ὑποδουλώθηκε στὸ
πάθος τῆς πλεονεξίας καὶ τοῦ κατανα-
λωτισμοῦ, καὶ ἀπειλεῖται ἀπὸ τὴν ἐξάντ-
ληση τῶν φυσικῶν πόρων τῆς ζωῆς τοῦ
πλανήτου μας, μία ἐξάντληση ποὺ θὰ
ἐπιφέρη ἀργὰ ἤ γρήγορα τὸ τέλος τῆς
ζωῆς σ’ αὐτὸν τὸν κόσμο, ὅπως ἐπιση-
μαίνουν πλέον ὅλοι οἱ σοβαροὶ ἐπιστή-
μονες. Ἁγιασμὸς καὶ ἄσκηση εἶναι αὐτὰ
ποὺ φέρει μαζί της στὸ σύγχρονο κόσμο
ἡ ὀρθοδοξία, μαζὶ μὲ τὴν τριαδικὴ θεο-
λογία της. Καὶ αὐτὰ ἔχουν σήμερα ἀπο-
φασιστικὴ σημασία γιὰ τὰ προβλήματα

τοῦ σύγχρονου κόσμου.
Σήμερα ἑορτάζει ὁ πρῶτος μετὰ τὸν

Ἕνα, ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν, ὁ ἱδρυτὴς
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὁ ἀπό-
στολος Παῦλος. Τὴ ζωή του μὲ τὶς πε-
ριπέτειές του θὰ τὰ δεῖ κανεὶς, ἄν μελε-
τήσει τὶς πράξεις τῶν Ἀποστόλων, ἀλλὰ
καὶ τὶς δεκατέσσερις ἐπιστολές του. Ὁ
ἀπόστολος Παῦλος θέλει κάθε χριστιανός,
ὅπως καὶ ὁ ἴδιος, νὰ αἰσθάνεται καὶ νὰ
λέει: «Ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγώ, ζεῖ δὲ ἐν ἐμοί
Χριστός» καὶ «τὰ πάντα καὶ ἐν πᾶσι
Χριστός».

Μὲ ἀφορμὴ τὴν ὀνομαστικὴ ἑορτὴ
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας
κ.κ. Παύλου συναχθήκαμε καὶ ἐφέτος,
κλῆρος καὶ λαός, εἰς τὸν Καθεδρικὸν
Ἱερὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου Νικολάου, πολι-
ούχου, προστάτου καὶ ἐφόρου τῆς πόλεως
καὶ τῆς Ἐπαρχίας Κοζάνης. Ὁ Πανη-
γυρικὸς Ἀρχιερατικὸς Ἐσπερινὸς ἐψάλη
εἰς τὰς 7.30 μ.μ., χοροστατοῦντος τοῦ
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ.
Παύλου, ἐνῶ τὸν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ
Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π.
Χαρίτων Τούμπας, Πρωτοσύγκελλος
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἐλασσῶνος,
μὲ θέμα: «Οἱ Πρωτοκορυφαῖοι Ἀπόστολοι
Πέτρος καὶ Παῦλος».

Ἑορτὴ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου

(28/29-6-2013)
κ.κ. Π�λ�

ΛΕΙΜΩΝΑΡΙΟΝ

«...αὐτὸ ποὺ λέμε ἀγάπη εἶναι
ἡ ζωή, ἡ ζωντανὴ καὶ προσωπικὴ
σχέση τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ
Θεοῦ. Αὐτὸ θὰ τὸ δοῦμε καὶ θὰ
τὸ νοιώσουμε καλά, διαβάζοντας
καὶ μελετώντας τοὺς Πατέρες
τῆς Ἐκκλησίας. Οἱ Πατέρες δὲν
θεολογοῦν ἔξω ἀπὸ τὴ ζωή, ποὺ
εἶναι ἡ ἁπτὴ πραγματικό-
τητα· δὲν θεολογοῦν μὲ τὸ
νοῦ χωρὶς τὴν καρδιά, ἡ
θεολογία τους δὲν εἶναι δια-
νοητικὴ γνώση ἤ τεχνολογία,
καθὼς λέγει ὁ Μέγας Βασί-
λειος, ἀλλὰ ζωὴ καὶ ἀγάπη.
Ἀπὸ τὶ πάσχει τάχα ὁ σύγ-
χρονος κόσμος; Ἀπὸ τὴ δια-
νοητικὴ θεώρηση τῆς ζωῆς,
ποὺ σκοτώνει τὴν ἀγάπη, μὲ
τὴν προκατασκευὴ θεωρητικῶν
σχημάτων καὶ ἰδεολογικῶν συ-
στημάτων, μέσα στὰ ὁποῖα ἀφύ-
σικα καὶ ἀπάνθρωπα βάζει τὸν
κόσμο γιὰ νὰ ζήσει». (Διονυσίου
Λ. Ψαριανοῦ, Ἐπὶ πτερύγων ἀνέμων,
Κοζάνη 1988, σελ.102).

Τὴν κυριώνυμον ἡμέραν ἐτελέσθη Πα-
νηγυρικὸν Πολυαρχιερατικὸν Συλλείτουρ-
γον, ἱερουργούντων τῶν Σεβασμιωτάτων
Μητροπολιτῶν Φλωρίνης, Πρεσπῶν καὶ
Ἐορδαίας κ.κ. Θεοκλήτου, καὶ Σερβίων
καὶ Κοζάνης κ.κ. Παύλου, τῇ συμμετοχῇ
τοῦ ἱεροῦ κλήρου, τῶν ἀρχόντων καὶ τοῦ
λαοῦ.



Ἑ ορτάζει ἡ Ἐκκλησία μας τήν ἱερά μνήμη
τῶν ἁγίων ἐνδόξων, πανευφήμων καί
πρωτοκορυφαίων ἀποστόλων Πέτρου
καί Παύλου. Οἱ ἅγιοι ἀπόστολοι, μέ

ἐπί κεφαλῆς τούς δύο ἀποστόλους Πέτρο καί
Παῦλο, εἶναι οἱ θεμέλιοι λίθοι τοῦ μυστηρίου
τῆς ἐκκλησίας μας. Τόσο ἀπό
τά κείμενα τοῦ ἱεροῦ εὐαγ-
γελίου ὅσο καί ἀπό τά ὑπό-
λοιπα βιβλία τῆς καινῆς δια-
θήκης, τῶν Πράξεων καί τῶν
ἐπιστολῶν, γνωρίζουμε καί κατανοοῦμε γιατί
καί οἱ δύο χαρακτηρίζονται ὡς πρωτοκορυφαίοι
ἀπόστολοι, ὡς οἱ μέγιστοι τῶν ἀποστόλων, ὡς
οἱ δύο ἀκλόνητοι στῦλοι τῆς ἐκκλησίας, διδά-

σκαλοι καί
φω  στῆρες τῆς
Οἰκουμένης.
Ἡ 29η Ἰουνίου
δέν εἶναι βέ-
βαια ἡ ἡμέρα
κατά τήν ὁ -
ποία μαρτύ-
ρησαν οἱ δύο
στῦλοι τῆς
Ἐκ κλησ ίας ,
ἀλλά ἡ ἡμέρα
κατά τήν
ὁποία τό ἔτος
258 ὁ Πάπας
Σίξτος ὁ Β΄,
μετακόμισε τά
ἱερά λείψανά
τους στήν κα-
τακόμβη τοῦ
ἁγίου Σεβα-
στιανοῦ τῆς
Ρώμης. Ἔκτο-
τε ἡ ἡμέρα
αὐτή καθιερώ-
θηκε ὡς ἡμέρα
κοινῆς μνήμης
καί γιά τούς
δύο ἀποστό-
λους, ἐπεσκία-

σε τήν ἡμέρα τοῦ μαρτυρίου τοῦ καθενός καί
ἔτσι ἀπό τούς ἀρχαίους ἀκόμη χρόνους ἡ
Ἐκκλησία τιμᾶ τόν Πέτρο καί τόν Παῦλο μαζί,
ἔχοντας μάλιστα καθιερώσει καί νηστεία, πού
διαμορφώνεται σύμφωνα μέ τήν ἡμερομηνία
τοῦ ἑορτασμοῦ τοῦ Πάσχα, καί ἀρχίζει τήν

Δευτέρα μετά τήν ἑορτή τῶν
ἁγίων Πάντων ἕως τήν 28η

Ίουνίου.
Ἡ Ἐκκλησία μας τούς

τιμᾶ καί τούς παρουσιάζει
ἑνωμένους σέ μία ψυχή, ἀδελφωμένους σέ μία
ἱερά δυάδα, συνδεδεμένους μέ ἕναν ἄρρηκτο
δεσμό τῆς πίστεως καί τῆς ἀγάπης, πού ἀπο-
τυπώνεται τόσο στήν ὑμνολογία ὅσο καί στήν
εἰκονογραφία, εἴτε νά κρατοῦν στά χέρια τους
συμβολικά τήν Ἐκκλησία στό σχῆμα ἑνός
ναΐσκου, εἴτε ἀγκαλιασμένους σέ ἀδελφικό
ἀσπασμό Χριστοῦ, τονίζοντας ἔτσι τήν ἑνότητα
τῆς πίστεως καί τήν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας.

Εἶναι δύσκολο νά περιγράψει κανείς καί νά
ἀποτιμήσει τούς ἱερούς ἀγώνες τῶν ἁγίων
πρωτοκορυφαίων ἀποστόλων καί νά τούς ἐπαι-
νέσει. Τό χέρι τοῦ ἱεροῦ ὑμνωδοῦ, αἰσθάνεται
ἀδυναμία καί ἀπορία γιά τό πῶς πρέπει ἐπα-
ξίως νά ἀνυμνήσει τούς δύο ἀσφαλεῖς καί θε-
οφθόγγους κήρυκας. «ποίοις εὐφημιῶν στέμ-
μασιν ἀναδήσωμεν Πέτρον καί Παῦλον; Ποίοις
ὑμνωδιῶν κάλλεσιν ἀνυμνήσωμεν Πέτρον καί
Παῦλον;» καί τέλος, «Ποίοις πνευματικοῖς
ἄσμασιν ἐπαινέσωμεν Πέτρον καί Παῦλον;»
Ποιά λόγια καί ποιά ἐγκώμια ἄξια νά βρεῖ κα-
νείς γιά νά ἐγκωμιάσει τούς πρωτόθρονους
τῶν ἀποστόλων; 

Τί μπορεῖ νά σταθεῖ ἄξιο γιά τόν Ἀπόστολο
Πέτρο, ὁ ὁποῖος δέν εἶναι πλέον ὁ ἀγράμματος
ψαρᾶς τῆς Γαλιλαίας ἀλλά ὁ πάνσοφος ἀπό-
στολος τοῦ Χριστοῦ, ἡ πέτρα τῆς πίστεως. Ὁ
ἐνθουσιώδης καί εὐσεβής Πέτρος ἦταν ἀπό
τούς πρώτους πού ἐγκατέλειψε τήν ἐργασία
του καί ἀκολούθησε πιστά τόν Χριστό. Λόγῳ
τῆς ἰδιαίτερης ἀφοσίωσής του στόν Κύριο ἀλλά
καί τοῦ δυναμικοῦ τοῦ χαρακτῆρα του, ἀξιώθηκε
νά ἔχει τό προβάδισμα ἔναντι τῶν ἄλλων ἀπο-
στόλων καί νά ὁμιλεῖ συχνά ἐκ μέρους αὐτῶν.
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Ἑορτή χαρμόσυνος

Ἀρχιμ. Χαρίτωνος Τούμπα,
Πρωτοσυγκέλλου

Ἱ. Μητροπόλεως Ἐλασσῶνος

«Ἑορτή χαρμόσυνος ἐπέλαμψε τοῖς πέρασι σήμερον,
ἡ πάνσεπτος μνήμη τῶν σοφωτάτων Ἀποστόλων καί κορυφαίων Πέτρου καί Παύλου».



Ὅταν ρωτήθηκαν οἱ μαθητές ἀπό τόν Χριστό
ποιά ἰδέα ἔχουν γι’ αὐτόν, ποιός νομίζουν ὅτι
εἶναι, πρῶτος ὁ Πέτρος ὡμολόγησε τήν θεόσ-
δοτον πίστη ὅτι «σύ εἶ ὁ Χριστός ὁ Υἱός τοῦ
Θεοῦ τοῦ ζῶντος». Ἀξιώθηκε νά δεῖ τό γεγονός
τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά καί
ἀπό τούς πρώτους νά δεῖ τό κενό μνῆμα καί
νά διαπιστώσει τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ.
Λίγο πρίν ἀπό τό πάθος τοῦ Κυρίου, σέ μια
στιγμή ἀδυναμίας καί φόβου, ἀρνήθηκε λεκτικά
τόν Χριστό, γεγονός γιά τό ὁποῖο μετα-
νόησε πικρά καί ἔκλαιγε γιά ὅλη
του τήν ζωή. 

Ὀνομάστηκε Πέτρος ἀπό
τόν ἴδιο τόν Χριστό, ἀμέσως
μετά τήν ὁμολογία του, «σύ
εἶ Πέτρος καί ἐπί ταύτῃ
τῇ πέτρᾳ οἰκοδομήσω μου
τήν Ἐκκλησία», γιά νά
συμβολίζει τό ὄνομά του
τήν σταθερότητα τῆς πί-
στεως, τό ἄρρηκτον οἰκο-
δόμημα τῆς Ἐκκλησίας.
Ὁ Πέτρος ἔγινε ἡ βάση,
τό θεμέλιο πάνω στό ὁποῖο
ὁ Χριστός οἰκοδόμησε τήν
ἐπί γῆς Ἐκκλησία Του, καί
αὐτό τό θυμόμαστε ἀπό τήν
ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς, ὅπου
εὐθύς ἀμέσως μετά τήν ἐπέλευση
καί τόν φωτισμό τοῦ ἁγίου Πνεύματος
ἀκολούθησε τό φλογερό του κήρυγμα, καί
ἔγινε αἰτία νά πιστέψουν καί νά βαπτιστοῦν
τρεῖς χιλιάδες ψυχές καί νά ἱδρυθεῖ ἔτσι ἡ
πρώτη ἐπίγεια ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ στά
Ἱεροσόλυμα. Ἡ ζωή καί ἡ δράση του ὑπῆρξε
θαυμαστή. Κήρυξε μέ ζῆλο καί θάρρος στήν
Παλαιστίνη καί ἑδραίωσε τήν Ἐκκλησία, ὅπως
ἐπίσης ἄπειρα εἶναι καί τά θαύματα πού ἐπε-
τέλεσε στό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ. Διώχθηκε σκλη-
ρά ἀπό ὅλους τούς ὁμοεθνεῖς του. Ἵδρυσε τήν
τοπική Ἐκκλησία στήν Ἀντιόχεια, ἡ ὁποῖα
ἦταν μία ἀπό τίς πιό σημαντικές πρωτοχρι-
στιανικές κοινότητες. Περιόδευσε στήν Γαλατία,
τήν Καππαδοκία, τήν Βιθυνία, τόν Πόντο καί
στήν Ἑλλάδα. Πληροφορίες ἀναφέρουν ὅτι
ἔμεινε γιά ἀρκετό διάστημα στήν Κόρινθο κη-
ρύττοντας καί νουθετώντας. Στήν ὀρθόδοξη
παράδοσή μας δέν ὐπάρχουν πληροφορίες γιά
τό τέλος τοῦ μεγάλου αὐτοῦ Ἀποστόλου. Κά-
ποιοι ὑποστηρίζουν ὅτι σέ μεγάλη ἡλικία βρῆκε
μαρτυρικό θάνατο στήν Ἀντιόχεια ἐνῶ κατ’
ἄλλους, σύμφωνα μέ παράδοση πού στηρίζεται

σέ ψευδεπίγραφο ρωμαιοκαθολικό κείμενο,
μετέβη στήν Ρώμη καί μαρτύρησε ἐκεί μέ
σταυρικό θάνατο ζητῶντας ὁ ἴδιος νά σταυρωθεῖ
ἀνάποδα, γιατί δέν θεωροῦσε τόν ἑαυτό του
ἄξιο νά σταυρωθεῖ σάν τόν ἀγαπημένο διδά-
σκαλο καί Θεό του. Ὁ Ἀπόστολος Πέτρος
ἔγραψε δύο Καθολικές ἐπιστολές. Ἀπό αὐτές
ἡ μέν πρώτη ἀπευθυνόταν στούς χριστιανούς
τοῦ Πόντου, τῆς Γαλατίας, τῆς Καππαδοκίας,
τῆς Ἀσίας καί τῆς Βιθυνίας, ἐνώ ἡ δεύτερη σέ

ὅλους τούς χριστιανούς. Μέσα ἀπό αὐτές
τίς ἐπιστολές προσπαθεῖ νά στηρίξει

τούς πιστούς στίς διάφορες θλί-
ψεις που ὑφίστανται ἐξ αἰτίας

τῆς πίστης τους στόν Ἰησοῦ
Χριστό. Ὁ ἀπόστολος Πέ-
τρος ἔζησε, ἐργάσθηκε,
κοπίασε, ὑπέφερε καί
πέθανε γιά τόν Χριστό
τόν Ὁποῖο ἀγάπησε.

Σέ ἀντίθεση μέ τόν
ἀπ. Πέτρο, ὁ ἀπόστολος
Παῦλος δέν ἀνῆκε στήν
χορεία τῶν δώδεκα Ἀπο-

στόλων. Δέν γνώρισε τόν
Κύριο ὅσο ζοῦσε στήν γῆ,

ἀλλά ἀποκαλύφθηκε κατό-
πιν σ’αὐτόν καί κλήθηκε νά

γίνει ἀπόστολός Του, ὄντας
αὐτός πολέμιος τῆς Ἐκκλησίας.

Τόν νεαρό φαρισαίο Σαούλ ἤ Σαῦλο,
τόν συναντοῦμε νά συμμετέχει στόν λιθοβολισμό
τοῦ πρωτομάρτυρα Στεφάνου καί λίγο ἀργό-
τερα φανατισμένο διώκτη τῶν χριστιανῶν.
«Σαῦλος ἐλυμαίνετο τήν ἐκκλησίαν κατά τούς
οἴκους εἰσπορευόμενος, σύρων τε ἄνδρας καί
γυναῖκας παρεδίδου εἰς φυλακήν». Ἐξαιτίας
μάλιστα τοῦ ὑπέρμετρου ζήλου του καί τοῦ
μίσους του κατά τῶν πιστῶν τοῦ Ἰησοῦ, ζήτησε
ἀπό τόν ἀρχιερέα νά τεθεῖ ἐπικεφαλῆς ἀπο-
σπάσματος, τό ὁποῖο θά βάδιζε πρός τήν Δα-
μασκό προκειμένου νά τιμωρήσει παραδειγ-
ματικά τούς ἐκεί Ἰουδαίους πού εἶχαν γίνει
χριστιανοί καί νά τούς σύρει δεμένους στήν
Ἱερουσαλήμ. Στήν πορεία του ὅμως γιά τήν
Δαμασκό, ἔγινε τό μεγάλο θαῦμα. Ὁ διώκτης
Παύλος, εἶδε ἕνα ἐκτυφλωτικό φῶς τό ὁποῖο
τόν ἔριξε ἀπό τό ἄλογο καί τόν τύφλωσε.
Ταυτόχρονα ἄκουσε μιὰ φωνή νά τοῦ λέει:
«Σαούλ, Σαούλ, γιατί μέ καταδιώκεις;». Ὁ
τρομοκρατημένος Παῦλος ρώτησε «Ποιός εἶσαι
Κύριε;», καί ἀπάντησε, «Ἐγώ εἶμαι ὁ Ἰησοῦς
πού ἐσύ τόν καταδιώκεις, σήκω ὅμως καί
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μπές στήν πόλη· ἐκεί θά σοῦ ποῦνε τί πρέπει
νά κάνεις». Τό συγκλονιστικό αὐτό γεγονός
συνετάραξε κυριολεκτικά τόν Παῦλο, μετανόησε
καί ἀφού μπῆκε στήν πόλη συναντήθηκε μέ
τόν ἐπί κεφαλῆς τῆς Ἐκκλησίας Ἀνανία, ὁ
ὁποῖος τόν θεράπευσε ἀπό τήν τύφλωση, τόν
κατήχησε καί τόν βάπτισε. Ἀπό τότε ὁ Παῦλος
ἔθεσε τόν ἑαυτό του ὁλοκληρωτικά στό ἔργο
τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ καί τόν εὐαγγελι-
σμό τῶν ἐθνῶν. Ἀπό τό ὅραμα τῆς Δαμασκοῦ
καί μετά ὁ Παῦλος γίνεται ὁ ἡρωϊκότερος τῶν
ἁγίων καί ὁ ἁγιώτερος τῶν ἡρώων. Ἡ μεγάλη
ἀγάπη τοῦ Θεοῦ εἶχε αἰχμαλωτίσει τόν Παῦλο
καί ἡ καρδιά του φλεγόταν ἀπό τόν ζῆλο
γιά τήν διάδοση τοῦ χριστιανικοῦ
εὐαγγελίου. Αἰσθανόταν ἐπωμισμέ-
νος τήν μεγάλη εὐθύνη τοῦ εὐαγ-
γελισμοῦ τῆς ἀνθρωπότητας καί
διέθεσε ὅλη του τήν ζωή γιά τήν
ἐπιτυχία αὐτοῦ τοῦ ἔργου. Ὕστε-
ρα ἀπό μία ἐπιμελή προετοιμα-
σία ἀναλαμβάνει νά ἐκχριστιανίσει
τούς ἐθνικούς, αὐτούς δηλαδή πού
δέν εἶναι Ἰουδαῖοι. Μέ τήν συνοδεία
καί τήν βοήθεια ἀξίων συνεργατῶν ὁ
Παῦλος ξεκινᾶ τίς μεγάλες ἱεραποστολικές
περιοδείες του, οἱ ὁποῖες περιγράφονται στίς
Πράξεις τῶν ἀποστόλων. Ὅπου κι ἄν πήγαινε
κήρυττε καί ἵδρυε τίς κατά τόπους Ἐκκλησίες.
Σταθμοί τῶν περιοδειῶν του εἶναι ἡ Σαλαμίνα
καί ἡ Πάφος τῆς Κύπρου, ἡ Πέργη τῆς Παμ-
φυλίας, Ἀντιόχεια τῆς Πισιδίας, τό Ἰκόνιο, τά
Λύστρα, ἡ Δέρβη, ἡ Μίλητος, ἡ Φρυγία, ἡ
Ἔφεσος, ἡ Καισάρεια, ἡ Γαλατία, ἡ Μυσία, ἡ
Τρωάδα, καί ἀλλες πόλεις τῆς Μικρᾶς Ἀσίας.
Κατόπιν ὁράματος πέρασε αὐτός καί οἱ συ-
νεργάτες του στήν Μακεδονία καί ἵδρυσαν
ἐκκλησίες στούς Φιλίππους, στήν Θεσσαλονίκη,
στήν Βέροια, στήν Ἀθήνα, στήν Κόρινθο, στήν
Κρήτη, ἴσως καί στήν Νικόπολη τῆς Ἠπείρου.
Κατόπιν ναυαγίου βρέθηκε στήν Μελίτη, ὅπου
καί ἐκεί ἵδρυσε τήν πρώτη ἐκκλησία καί κατέ-
ληξε στήν Ρώμη, ὅπου γύρω στό 67 μ.Χ. συνε-
λήφθη καί ἀποκεφαλίσθηκε, ἐπισφραγίζοντας
ἔτσι μέ τό μαρτύριό του, τό τιτάνιο ἱεραπο-
στολικό του ἔργο.

Ἐάν ἀπό τήν ἐκκλησία ἔχει δοθεῖ στόν
ἀπόστολο Ἰωάννη ἡ προσωνυμία τοῦ εὐαγγε-
λιστοῦ τῆς ἀγάπης, δίκαια γιά τόν ἀπόστολο
Παῦλο δίδεται ἡ ὀνομασία τοῦ ἀποστόλου τῆς
ἀγάπης, τῆς αὐταπαρνήσεως καί τῆς αὐτοθυ-
σίας. Ὁ ἀπόστολος Παῦλος διέτρεξε Ἀνατολή
καί Δύση γιά τό κήρυγμα τοῦ εὐαγγελίου γιά
νὰ σκορπίσει τό φῶς, νά φωτίσει τήν οἰκουμένη,

νά ἀναγεννήσει ἐν Χριστῷ τούς ἀνθρώπους,
νά στηρίξει, νὰ διδάξει, νά νουθετήσει, νά πα-
ρακαλέσει, νά ἐπιπλήξει, νά ἐξαπολύσει συ-
νεργούς καί ἀποστόλους, νά στείλει ἐπιστολές,
νά ἱδρύσει ἐκκλησίες, νά καθοδηγήσει ποιμένες
καί πιστούς. Ποιά χώρα δέν ἄκουσε τό κήρυγμα
τοῦ ἀποστόλου Παύλου, ποιά πόλη δέν δέχθηκε
τούς συναγωνιστές μαθητές του, ποιά ψυχή
δέν βρῆκε παρηγοριά καί σωτηρία ἀπό τούς
λόγους του, ποιά φυλακή, ἔρημος, στεριά καί
θάλασσα δέν γνώρισε τόν ἀπόστολο Παῦλο;
Τούς κατατρεγμούς, τούς διωγμούς, τίς συκο-
φαντίες, τούς κόπους, τίς στερήσεις, τίς ταλαι-

πωρίες, τίς ἀντιδράσεις, τούς θανάτους,
τά περιγράφει ὁ ἴδιος στήν Β΄ ἐπι-

στολή πρός τούς Κορινθίους. 
Ἡ σωτηρία μας ἀγ. ἀδελφοί

εἶναι πληρωμένη καί ἐξαγορα-
σμένη μέ τό ἀτίμητο Αἷμα τοῦ
Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ὁ Χριστός θυ-
σιάστηκε ἐπάνω στόν Σταυρό
γιά νά ἔχουμε ἐμεῖς ζωή καί σω-

τηρία. Ἀλλά καί οἱ ἅγιοι ἀπόστολοι
ἔτρεξαν καί κοπίασαν, μόχθησαν,

ταλαιπωρήθηκαν, κακοπάθησαν καί
ὑπέμειναν φρικτό θάνατο. Ὅλοι οἱ ἀπόστολοι
καί πρῶτος ἀπ’ ὅλους, ὁ μέγας ἀπόστολος
τῶν ἐθνῶν καί πολύαθλος Παῦλος, μόχθησε
καί θυσιάστηκε γιά τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ
ἀλλά καί τήν ἀγάπη τῶν ἀνθρώπων. Καί αὐτή
ἡ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ ἦταν ἡ βασική προϋπό-
θεση καί ἡ κινητήρια δύναμη τοῦ Παύλου νά
ὁμολογεῖ ὅτι οὔτε οἱ θλίψεις, οὔτε ἡ στεναχώρια,
οὔτε ὁ κίνδυνος, οὔτε ὁ θάνατος μποροῦν νά
τόν χωρήσουν τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἀγάπη
του γιά τόν Θεό τόν κάνει νά ὑπερβαίνει τίς
ὅποιες δυσκολίες καί ἀντιξοότητες, δεδομένων
τῶν συνθηκῶν καί τῶν μέσων ἐκείνης τῆς
ἐποχῆς, καί νά ὁμολογεῖ περιφρονῶντας καί
αὐτόν ἀκόμα τόν θάνατο ὅτι «ἐμοί τό ζῆν Χρι-
στός καί άποθανεῖν κέρδος».

Ἡ πατρίδα μας ἔχει τήν ἰδιαίτερη τιμή καί
εὐλογία νά ἔχει ὡς εὐαγγελιστή της τόν ἀπό-
στολο Παῦλο. Πολλές ἀπό τίς μεγάλες καί φη-
μισμένες πόλεις ἐκείνης τῆς ἐποχῆς τίς ἐπι-
σκέφθηκε προσωπικά, κήρυξε τόν λόγο τοῦ
Θεοῦ, ἵδρυσε τίς Ἐκκλησίες καί ἔστειλε ἐπι-
στολές. Ἔχοντες ὡς χριστιανοί καί ὡς Ἕλληνες
τήν ἰδιαίτερη αὐτή εὐλογία καί τιμή, ἄς δοξά-
ζουμε τόν Θεό, πού ἀνέδειξε καί μᾶς χάρισε
τούς πρωτοκορυφαίους Ἀποστόλους καί μέ
εὐλάβεια καί πίστη ἄς τούς ἱκετεύουμε νά
πρεσβεύουν γιά ὅλους μας.

Ἀμήν. 



1. Εἰσαγωγή

Τό χριστιανικό δόγμα γιά τή
δημιουργία ἔχει χαρακτηρισθεί

καί πολύ σωστά, ὡς ταυτόσημο
μέ τό χριστιανικό δόγμα γιά τόν
χρόνο. Ὁ χαρακτηρισμός αὐτός,
ἄν καί εἶναι ὀρθός, εἶναι ταυτό-
χρονα καί αἰσθητά ἐλλειπής. Γιά
τόν ἁπλούστατο λόγο, ὅτι τό χρι-
στιανικό δόγμα γιά τόν χρόνο, ἡ
θεολογία τοῦ χρόνου, δέν ἔχει νά
κάμει μόνο μέ τή δημιουργία, ἀλλά
σχεδόν μέ τή σύνολη θεματική
τῆς θεολογίας. Πιστοποιεῖ παρα-
στατικά καί μέ ἐνάργεια τή διά-
κριση κτιστοῦ-ἀκτίστου, θεμελιώ-
νει φιλοσοφικά τήν ἀϊδιότητα τῆς
θείας ζωῆς, ἐξασφαλίζει μέ γνη-
σιότητα τή βιβλική πραγματικό-
τητα τῆς σωτηρίας καί προσδίδει
συγκεκριμένη προοπτική στήν ἠθι-
κή, τήν ἱστορία καί τήν ἐσχατο-
λογία.

Ἀποτελεῖ ἀναντίρρητη πραγ-
ματικότητα, πώς ἀφορμή γιά τήν
ἀνάπτυξη τῆς θεολογίας τοῦ χρό-
νου ἀπό τόν Νύσσης στάθηκε ἡ
εὐνομιανή πρόκληση. Οἱ πατέρες
δέν χαρακτηρίζονταν ἀπό τή θε-
ωρητική περιέργεια καί τίς τάσεις
ἀνάπτυξης θεωρητικῶν ἀρχῶν,

γιά τήν οἰκοδομή φιλοσοφικοῦ
συστήματος. Ὡς πρός τό ζήτημα
τοῦ χρόνου ἡ πρόκληση ὑπῆρξε
ἐξοργιστική. Ὁ Εὐνόμιος, ἀξιο-
ποιώντας τήν παλαιά ἀρειανική

ἀρχή τοῦ «ἦν ποτέ ὅτε οὐκ ἦν»,
βρῆκε στή δοξασία του γιά τόν
χρόνο, ἕνα ἀπό τά πλέον χρήσιμα
ἐργαλεῖα, γιά τήν ὑποτίμηση τοῦ
Υἱοῦ στίς τάξεις τῶν κτισμάτων.
Μέ δεδομένη τή γνωσιολογία του,
τή δυνατότητά του δηλαδή νά
γνωρίζει τήν οὐσία τοῦ Θεοῦ, καί
μέ δεδομένο ὅτι αὐτή ἐντοπίζεται
καί ἐκφράζεται ἀπό τό «ἀγέννη-
το», ταύτισε σχεδόν τήν ἀγεννησία
μέ τήν ἀϊδιότητα. Οἱ συνέπειες
τῆς ταύτισης εἶναι ὀφθαλμοφανεῖς.
Ἡ νοηματική ἀντίθεση ἀγέννη-
του-γεννητού, δημιουργεῖ τήν
ἀπαιτούμενη διάσταση μεταξύ
Πατρός-Υἱοῦ· ἐάν τώρα προσθέσει
κανείς τήν ταύτιση ἀγεννησίας-
ἀϊδιότητος, εὔκολα ἐντοπίζει τήν
ὕπαρξη τοῦ Υἱοῦ μέσα στόν χρόνο,
ὡς ἀποτέλεσμα τῆς βούλησης καί
ἐνέργειας τοῦ Πατρός, πιστοποι-
ώντας ἔκδηλα τήν ἑτερουσιότητά

τους.
Στά πλαίσια κατοχύρωσης τῆς

ὁμοουσιότητας τοῦ Υἱοῦ, ὁ Γρη-
γόριος ἀναπτύσσει τή διδασκαλία
του γιά τόν χρόνο. Τό ἐνδιαφέρον
του δέν βρίσκεται ἀπόλυτα στή
διευκρίνιση κάθε ζητήματος σχε-
τικά μέ τόν χρόνο, ἀλλά στή δια-
σφάλιση τῆς σωτηρίας. Ἡ σωτη-
ριολογική αὐτή προοπτική τόν
ὁδηγεῖ στή διερεύνηση τῶν χρο-
νικῶν προβλημάτων τόσο, ὅσο
εἶναι ἀρκετό γιά τήν ἐξασφάλιση
τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου καί
τῆς ὁμοουσιότητας τῶν Τριαδικῶν
Ὑποστάσεων.

Στή συνάφεια αὐτή θά πρέπει
νά τονισθεῖ πώς καί ἀπό τή μεριά
μας, μιά πλήρης παρουσίαση τῆς
ἀντίληψης τοῦ Γρηγορίου γιά τήν
αἰωνιότητα καί τόν χρόνο, κρίνεται
ἀνέφικτη, στά περιορισμένα πλαί-
σια αὐτοῦ τοῦ ἄρθρου. Ἔτσι θά
παρουσιασθοῦν οἱ κυριότερες θέ-
σεις τοῦ Νύσσης στά σχετικά ζη-
τήματα καί στό τέλος θά γίνει μιά
προσπάθεια ἀποτίμησης τῆς πλη-
ρότητας ἤ μή τῆς θεολογίας του
γιά τόν χρόνο. Πρέπει νά τονισθεῖ,
πώς ὅποια ἐκτίμηση τῆς ἀποτε-
λεσματικότητας ἤ μή τῆς χρήσης
χρονικῶν κατηγοριῶν στή θεο-

5³ ¥¥¥¥ ΛΕΙΜΩΝΑΡΙΟΝ

Χρόνος
αἰωνιότητα 

καίκαίκαίκαίκαίκαίκαίκαίκαίκαίκαίκαί

Θεοφίλου Ἀμπατζίδη,
Θεολόγου



λογία παρουσιάζεται μέ τήν ἐπι-
φύλαξη μιᾶς ἐρευνητικῆς πρότα-
σης.

2. Ἡ κατοχύρωση τῆς ὁμοουσιό-
τητας ἀπό τήν ἐξέταση τοῦ προ-
βλήματος τοῦ χρόνου· τὸ ἄχρονο
τῆς θείας ζωῆς

Τό πλέον χαρακτηριστικό πα-
ράδειγμα τῆς σωτηριολογικῆς

θεώρησης τοῦ χρόνου  ἀπό τόν
Νύσσης, εἶναι ἡ παραχώρηση πού
κάνει, καί εἶναι αὐτό ἕνα ἀπό τά
πρωταρχικά του ἐπιχειρήματα, νά
θεωρήσει, ἔστω καί καθ’ ὑπόθεσιν,
τόν Πατέρα προγενέστερο τοῦ
Υἱοῦ. Ἀκόμη καί αὐτό, δέν εἶναι
κριτήριο ἤ ἀπόδειξη ἑτερουσιό-
τητας. Ὁ Δαυίδ ὑπολείπεται κατά
δεκατέσσερεις γενεές τοῦ Ἀβραάμ.
Τί σημαίνει αὐτό; Εἶναι λιγότερο
ἄνθρωπος;  Θά ρωτήσει ὁ Γρη-
γόριος.

Ἡ παραδοχή τῆς θεότητος τοῦ
Υἱοῦ εἶναι, σέ τελική ἀνάλυση,
ζήτημα πίστης καί ὄχι καθορισμοῦ
τῆς σχέσης του μέ τόν χρόνο.
Διότι: «Τοῦ γάρ προγενεστέρου
πρός τό νεώτερον ὁ μέν χρόνος
τῆς ζωῆς πλείων ἐστίν, ἡ δέ οὐσία
παρά τοῦτο οὔτε πλέον οὔτε ἔλατ-
τον ἔχει». Ἡ τόσο ἁπλή ὅμως καί
ξεκάθαρη θεώρηση τοῦ ζητήματος
κατά τίς κοινές ἔννοιες δέν ἦταν
ἀπυρόβλητο ἐπιχείρημα. Ὁ Εὐνό-
μιος εἶχε ἐντάξει τόσο ὀργανικά
καί λειτουργικά στό σύστημά του
τή χρονική διαφορά Πατρός-Υἱοῦ,
ἔτσι πού τοῦ ἐπέτρεπε νά καταρ-
ρίπτει κάθε ἔννοια ἀποφατικότη-
τος στό θεῖο, καί φυσικά νά εἰσα-
γάγει χρόνο στή θεότητα.

Ὁ ἐπίσκοπος Νύσσης στίς
Ἀντιρρητικές του συγγραφές ἐναν-
τίον τοῦ Εὐνομίου, θά καταστήσει
πρῶτο μέλημά του τήν ἀπόδειξη
μή ὕπαρξης χρόνου στή θεότητα.
Ὅλα τα ἐπιμέρους ἐπιχειρήματα,
καί ὁ ἔλεγχος κάθε ἀτοπήματος
στό σύστημα τοῦ Εὐνομίου ἀνα-
φορικά μέ τόν χρόνο, ξεκινᾶ καί
καταλήγει σ’ αὐτή τή βασική ἀρχή:

Κάθε χρονική ἤ διαστημική θεώ-
ρηση εἶναι ἀδύνατο νά ἐφαρμόσει
στόν Θεό. Καί ἄν ἀκόμη τήν ἐφαρ-
μόσουμε στόν Υἱό, πάλι τά προ-
βλήματα πού θά προκύψουν εἶναι
καταλυτικά γιά σύνολη τή θεό-
τητα. Ἔτσι στόν Θεό δέν μποροῦμε
νά θεωρήσουμε κανενός εἴδους
χρόνο ἤ διάστημα. Συνεπῶς, δέν
μποροῦμε νά ἐνεργήσουμε μετρη-
τικά καί νά πιστοποιήσουμε ὅποιο
θεωρητικό «μεταξύ» στή σχέση
Πατρός-Υἱοῦ. «Τίνι τό πλέον τῆς
Πατρός ζωῆς διεμέτρησε, μηδενός
διαστήματος χρονικοῦ προεπινο-
ουμένου τῆς τοῦ Μονογενοῦς ὑπο-
στάσεως;»

Ἡ σύνδεση τοῦ χρόνου μέ τό
διάστημα ἕλκει τήν καταγωγή της
ἀπό τούς Στωικούς καί τόν Φί-
λωνα ἄν καί ἡ τεχνολογία τῆς
σύνδεσης βρίσκει τήν τελείωσή
της στήν πλωτινική κατασκευή.
Ἡ σύνδεση αὐτή, πέρα ἀπό τή
θετική ἀντιμετώπιση πού εἶχε ἀπό
τούς Καππαδόκες ὡς παιδαγωγικό
μέσο καί ἠθικό ἐφαλτήριο κατά
τή διάρκεια τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώ-
που στόν κοσμικό χρόνο, στάθηκε
κυρίαρχο ἐπιχείρημα, ἰδιαίτερα
ἀπό τόν Γρηγόριο, γιά τήν κατά-
δειξη τοῦ ἄχρονου στή θεότητα.
Δέν μποροῦμε νά ἐννοήσουμε χρό-
νο στόν Θεό, γιατί ἔτσι θά δια-
στηματοποιήσουμε τό θεῖο, θά
ἀναγάγουμε λανθασμένα κτιστές
χρονικό-διαστημικές παραστάσεις
στό ἀδιάστατο τῆς θείας ζωῆς.
Κάθε μετρητικό διάστημα εἶναι
«κάτω τῆς θείας ζωῆς».

Τά κείμενα στά ὁποῖα ὁ Γρη-
γόριος κατά κόρον ἐπαναλαμβάνει
τό ἄχρονο καί ἀδιάστατο τῆς θε-
ότητος, εἶναι πάρα πολλά τουλά-
χιστον καί στούς τρεῖς Ἀντιρρη-
τικούς του λόγους. Τό μυστικό
τῆς ἐπανάληψης ἔγκειται στό ἑξῆς:
Ὁ Γρηγόριος καταδεικνύοντας μέ
τήν ἐπανάληψη τό ἀδιάστατο καί
ἄχρονο κατοχυρώνει «τό συναφές
τε καί ἀμεσίτευτον».

Εἶναι τόσο ἀδιάστατη καί ἀδια-
χώριστη ἡ σχέση Πατρός-Υἱοῦ,

ὥστε δέν μπορεῖ νά βρεθεῖ μέσα
της «διαστηματικόν τι νόημα»
οὔτε καί τό παραμικρό. Οὔτε τό
ἀπειροελάχιστο ἐκεῖνο διάστημα
«τό ἀκαρές τε καί ἄτομον», τό
ὁποῖο δέν μπορεῖ νά τμηθεῖ σέ
παρελθόν καί μέλλον, δέν ἔχει
ἀρχή, μέση καί τέλος, ἀλλά «κατά
τό ἐνεστός ἀμερῶς ἐφ’ ἑαυτοῦ
νοεῖται». Γιατί ἐπιτέλους, θά ἀνα-
ρωτηθεῖ ὁ Γρηγόριος, ποτέ δέν
ὑπῆρξε ὁ Υἱός; Ἀναφορικά μέ τί
πιστοποιοῦμε τήν ἀνυπαρξία του;
Μέ τόν τόπο; Τόπος δέν ὑπάρχει
στόν Θεό. Μέ τόν χρόνο; Πρίν
τόν χρόνο ὁ Κύριος. Τί εἶναι ἐκεῖνο
πού ἡ διάνοιά σας κατενόησε ὡς
ἐνδιάμεσο, θά πεῖ στούς Εὐνο-
μιανούς. Ποιό πράγμα ἤ ποιό νόη-
μα;

Ἐδῶ ὁ Γρηγόριος ὁδηγεῖ στό
ἔπακρο καί ἐξαντλεῖ τόν συλλο-
γισμό τοῦ Εὐνομίου, καταδει-
κνύοντας τήν ἀτοπία του. Γιατί
εἶναι λογικό πώς γιά νά μιλήσεις
γιά ὅποιο «μεταξύ» στή σχέση
Πατρός καί Υἱοῦ, τό λιγότερο θά
πρέπει νά τό ὀνομάσεις, ἄν ὄχι,
προκειμένου περί τῆς θεότητος,
νά τό ὀντοποιήσεις. Γι’ αὐτό καί
τόν κατηγόρησε πολλές φορές
πώς κάμει τήν ἐνέργεια, ἀποτέ-
λεσμα τῆς ὁποίας πίστευε ὁ Εὐνό-
μιος πώς εἶναι ὁ Υἱός, Πατέρα
τοῦ Μονογενοῦς.

Προκύπτει ἀπό τά παραπάνω
ἕνα ἔκδηλο συμπέρασμα: Ἡ θεία
φύση, ὁ Θεός, δέν νοεῖται μέσα
σέ ἄπειρο χρόνο ἤ ὡς ὁ κατέχων
τόν ἄπειρο χρόνο, ἀλλά τελείως
ἄχρονος. Δέν εἶναι ἡ θεία ἀϊδιό-
τητα, ὅπως χαρακτηριστικά θά
τονίσει ὁ Balas, ζωή σέ ἀτελεύτητο
χρόνο ἀλλά ἄχρονη ζωή. Γι’ αὐτό
καί ἡ θεία ἀϊδιότητα, ἤ αἰωνιότητα
δέν κατανοεῖται σάν παράθεση ἤ
πρόσθεση τῶν αἰώνων. Ἡ ἰδέα
αὐτή εἶναι ξεκάθαρη στόν Γρη-
γόριο καί ἀποτελεῖ διήκουσα
ἔννοια σέ ὅλους τοὺς Ἀντιρρητι-
κούς του λόγους. Ὅταν, ὅμως,
πραγματεύεται τό ζήτημα σέ συγ-
κεκριμένα κείμενα, τό πράττει γιά
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νά ὑπερασπίσει τόν ἀδελφό καί
διδάσκαλό τους Βασίλειο ποὺ κα-
τηγορήθηκε ἀπό τόν Γρηγόριο,
ὅτι μέ πρόσθεση τῶν αἰώνων ἀπο-
δίδει τήν ἀϊδιότητα στόν Θεό.
Πίσω ἀπό τή σύγχυση αὐτή βρί-
σκεται ἡ ὑπερβολικά αἰσιόδοξη
καί χαρακτηριστικά ἀφελής φι-
λοσοφία τῆς γλώσσας πού εἶχε ὁ
Εὐνόμιος. Αὐτό πού εἶπε ὁ Βασί-
λειος, κατά τήν παρατήρηση τοῦ
Γρηγορίου, εἶναι ὅτι: «Ἐάν τά
πρό τῆς κτίσεως ἐννοήσωμεν καί
τούς αἰώνας τῷ λογισμῷ διαβάντες
τό ἀπερίγραπτον τἀς ἀϊδίου ζωῆς
λογισώμεθα, τῇ τοῦ ἀγεννήτου
προσηγορίᾳ τό τοιοῦτον διαση-
μαίνομεν νόημα, κἄν εἰς τό ἐφεξῆς
τήν διάνοιαν τρέφωμεν καί περισ-
σοτέραν τῶν αἰώνων τήν ζωήν τοῦ
Θεοῦ καταλάβωμεν...». Ἄρα, λοι-
πόν, ἡ ζωή τοῦ Θεοῦ εἶναι πέρα
ἀπό τόν χρόνο, τελείως ἄχρονη,
ἀλλά οἱ ἔννοιες τῆς ἀϊδιότητας
καί τῆς αἰωνιότητας, ὡς νοηματι-
κές κατηγορίες τοῦ ἄχρονου, ἀπο-
δίδονται στόν Θεό κατ’ ἐπίνοια.
Καί σ’ αὐτό φυσικά ἦταν ἀδύνατο
νά συμφωνήσει ὁ Εὐνόμιος. Γιά
τόν ἴδιο σκοπό ἀναφέρεται ἀπό
τόν Γρηγόριο καί τό παράδειγμα
τοῦ κύκλου, προκειμένου νά πα-
ρασταθεῖ ἡ ἀϊδιότητα. Εἶναι μιά
παράσταση, γιά τήν ὁποία ὁ Γρη-
γόριος εἶναι ἐπιφυλακτικός ὅπως
φαίνεται στό κείμενο τῶν Ἀντιρ-
ρητικῶν του, σύμμετρη, ὅμως,
πρός τίς κτιστές ἀντιληπτικές μας
ἱκανότητες.

Τά ἐπιμέρους ἐπιχειρήματα μέ
τά ὁποῖα ὁ Νύσσης ἀποδεικνύει
τόν παραλογισμό καί τήν ἀτοπία
τῆς θέσεως τοῦ Εὐνομίου εἶναι
πάρα πολλά. Ἐπιλέξαμε τά πλέον
σπουδαῖα καί τά πλέον χαρακτη-
ριστικά.

Ι. Ἤδη ἀπό τήν ἀρχή τοῦ πρώ-
του Ἀντιρρητικοῦ λόγου του ὁ
Γρηγόριος εἶχε ἐλέγξει τόν Εὐνό-
μιο, ὅπως προηγουμένως καί ὁ
Βασίλειος, γιά τήν ἀλλαγή τῶν
ὑποστατικῶν ὀνομάτων. Τά ὑπο-
στατικά ὀνόματα πού δηλώνουν

ὀρθά τὰ ὑποστατικά ἰδιώματα καί
τή σχέση τῶν Ὑποστάσεων ἐνδο-
τριαδικά δέν εἶναι Ἀγέννητο-Γεν-
νητό-Πνεῦμα, ἀλλά: Πατήρ-Υἱός-
Πνεῦμα. Μέ δεδομένη τήν ἀδιάρ-
ρηκτη συνάφεια τῶν Ὑποστάσεων
πού δηλώνουν τά ὀνόματα Πα-
τήρ-Υἱός, ἄν ὁ Υἱός νοηθεῖ «ἐν
χρόνῳ», ἄν δηλαδή ὁρίσουμε ἀρχή
τῆς ζωῆς τοῦ Υἱοῦ, ἡ ἀρχή αὐτή
θά ἀποτελεῖ ταυτόχρονα ἕνα χρο-
νικό σημεῖο τῆς ζωῆς τοῦ Πατέρα.
Ἔτσι, διαστηματικοποιεῖται καί ἡ
ζωή τοῦ Πατέρα μέ τελικό συνε-
παγόμενο νά καταργεῖται ἡ περί-
φημη «ἀρχή τῆς ἀγεννησίας».

II. Παράλληλα ὁ ἐπίσκοπος
Νύσσης θά βρεῖ σέ ἄλλο σημεῖο
τήν εὐκαιρία νά ἀντιδιαστείλει τή
θεία ἀπό τήν ἀνθρώπινη γέννηση
διευκρινίζοντας τά πράγματα. Τό
νά θεωροῦμε ὅτι ὅπως στούς
ἀνθρώπους ἡ γέννηση σημαίνει
τήν παραγωγή ἀπό τό μή ὅν στό
εἶναι, τό ἴδιο συμβαίνει καί στόν
Θεό, συνιστᾶ ἀνόητο καί ἀδικαιο-
λόγητο ἀνθρωπομορφισμό. Ὁ Υἱός
εἶναι συναΐδιος τῷ Πατρί, ἔχει
ἄχρονη ζωή γιατί ἁπλούστατα
στή θεότητα δέν ὑπάρχει χρόνος.

III. Ἐπίσης, ὁ Γρηγόριος χρη-
σιμοποιεῖ γιά τήν ὑποστήριξη τῆς
ἀϊδιότητας τοῦ Υἱοῦ ἕνα ἁπλό
ἀλλά ἀφοπλιστικό καί συνάμα
γραφικό ἐπιχείρημα. Πῶς εἶναι
δυνατόν ὁ ποιητής καί δημιουργός
τῶν αἰώνων νά ὑπάρχει μέσα
στούς αἰῶνες; Νά διακρατεῖται
τρόπον τινά ἡ ζωή του ἀπό
αὐτούς; Διότι τελικά καί ὁ χρόνος
εἶναι δημιούργημα καί, σύμφωνα
μέ τή Γραφή, δημιουργός του εἶναι
ὁ Λόγος. Ἡ διαστηματική ὑφή
τοῦ δημιουργημένου χρόνου μπο-
ρεῖ ἀσφαλῶς νά ἐφαρμόζεται στήν
κτίση ὄχι ὅμως στόν ποιητή τῆς
κτίσης.

IV. Ἕνα ἀκόμη ἐπιχείρημα,
πού χρησιμοποίησε ἐκτεταμένα
καί ὁ Βασίλειος, εἶναι τό ἑξῆς:
Στόν Θεό δέν ὑπάρχει τροπή,
ἀλλοίωση καί κάθε καλό ἤ ἀγαθό
πράγμα ἤ νόημα. Ὑπάρχει πάν-

τοτε ἀϊδίως καθώς δέν εἶναι δυ-
νατόν νά πεῖ κανείς ὅτι ὁ Θεός
δέν εἶναι πάντοτε ἀγαθός-δυνα-
τός-ἄφθαρτος-ἀθάνατος, ἔτσι δέν
μπορεῖ νά πεῖ ὅτι δέν εἶναι πάντοτε
Πατέρας. Ἄν ὁ Λόγος εἶναι ἀπαύ-
γασμα τῆς δόξας τοῦ Πατέρα σύμ-
φωνα μέ τή Γραφή, τότε θά πρέπει
ὁ Πατήρ νά ὑπῆρξε κάποτε ἄδο-
ξος, ἄν ἡ δόξα του δέν εἶναι ἀΐδια.

V. Ἀσφαλῶς, τά παραπάνω
ἰσχύουν γιά νά χαρακτηρίσουν
τήν ἀϊδιότητα καί θεότητα τοῦ
Πνεύματος. Ὅπως δέν ὑπάρχει
χρονική ἀπόσταση μεταξύ τοῦ
Πατρός καί τῆς Σοφίας του ἤ τῆς
Ἀληθείας του κ.λπ., ἔτσι εἶναι
ἀδύνατο νά ὑπάρξει χρονική ἀπό-
σταση μεταξύ τῆς Σοφίας καί τοῦ
Πνεύματος, τῆς Σοφίας ἤ τῆς Ἀλη-
θείας καί τοῦ Πνεύματος τῆς Ἀλη-
θείας.

Ὑπάρχουν πάρα πολλά ἐπι-
χειρήματα καί ἰσάριθμα ἀσφαλῶς
κείμενα στά ὁποῖα ὁ Γρηγόριος
καταδεικνύει τό ἀΐδιο καί ἄχρονο
τῆς θείας ζωῆς. Ἐκεῖνο πού εὔκο-
λα ἐξάγεται ὡς συμπέρασμα καί
τό ὁποῖο ἀξίζει νά διατηρηθεῖ στή
σκέψη μας εἶναι, ὅτι ἡ ἀϊδιότητα
δέν συνίσταται σέ μιά ἄπειρη χρο-
νικότητα ἀλλά στήν ἀχρονικότητα.
Ἄν τελικά μετά ἀπό ὅλα αὐτά
πρέπει νά διευκρινίσουμε τί εἶναι
ἐκεῖνο πού κάμει τόν Πατέρα-Πα-
τέρα, ἐφόσον δέν ὑπάρχει χρονική
ἀπόσταση, ἀρκεῖ, ἐπισημαίνει ὁ
Γρηγόριος, νά τόν προεπινοήσου-
με «κατά μόνον τόν τῆς αἰτίας
λόγον», νά τόν προθεωρήσουμε
«ἀδιαστάτως» ὡς ἄναρχο, ἀγέν-
νητο καί αἰτία τοῦ Λόγου «καθώς
καί ἡ τῶν ὑπεναντίων συνομολογεῖ
μαρτυρία».

3. Ὁ χρόνος ὡς τό διαστηματικό
μέτρο τῆς δημιουργίας καί ἡ ἐσχα-
τολογική του προοπτική

Ἄν ὁ Θεός, ἡ Ἁγία Τριάδα,
δέν εἶναι δυνατόν, χωρίς νά

ὑποτιμηθεῖ σέ κτίσμα καί νά ἐκπέ-
σουμε στήν εἰδωλολατρεία, δηλαδή
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νά κατανοηθεῖ ἐν χρόνῳ, τό ἀντί-
θετο συμβαίνει μέ τήν κτίση. Αὐτή
πάντοτε θεωρεῖται μέσα στόν χρό-
νο. Ὁ Γρηγόριος μέ κάθε εὐκαιρία
ἀνάλυσης τῆς ἀϊδιότητας τοῦ Υἱοῦ
καί τοῦ Πνεύματος ἀντιπαραβάλ-
λει τόν ἀΐδιο τρόπο ζωῆς τους, μέ
τόν χρονικό καί διαστηματικό
τρόπο τῆς κτίσης. Γιά τή δημι-
ουργία ἰσχύει τό πρεσβύτερο καί
τό νεώτερο, γιατί ὅλος ὁ τρόπος
τῆς ὕπαρξής της ἀναδύεται μέσα
σέ κάποια ἀκολουθία καί διαδοχή,
ἡ ὁποία καί κατανοεῖται διαστη-
ματικά μέσα στήν ἀλληλοδιαδοχή
καί τήν κίνηση, καί γι’ αὐτό
μετρᾶται. Καί ὁ χρόνος δέν εἶναι
τίποτε ἄλλο παρά τό μέτρο τῆς
κίνησης. «Νοητέον δέ ἀντί τοῦ
χρόνου τό μέτρον, διότι παντί τῷ
γινομένῳ συμπαρατείνεται χρό-
νος». Καί φυσικά ἡ ἀπώτερη αἰτία
διαστηματικότητας τῆς δημιουρ-
γίας εἶναι ἡ κτιστότητά της, ταυ-
τόχρονα ὅμως μέ τήν κτιστότητα
τοῦ χρόνου πού προκαταβάλλεται.
Ὁ Γρηγόριος χρησιμοποιεῖ τήν
εἰκόνα τοῦ Πλάτωνα γιά τό διά-
στημα, μᾶλλον ὅμως στήν πλα-
τωνική ἐκδοχή της. Γι’ αὐτόν καί
ὁ τόπος ἀλλά καί οἱ αἰῶνες εἶναι
«δεκτικόν τί χώρημα τῶν γινομέ-
νων» πού προκαταβάλλεται ἀπό
τόν δημιουργό.

Τό πιό σημαντικό ἴσως καί τό
πιό διαδεδομένο ἐπιχείρημα τοῦ
Γρηγορίου, τό ὁποῖο ἀξίζει νά
διατηρηθεῖ στή μνήμη μας, εἶναι
τό ἑξῆς: Ἡ κτίση ξεκινᾶ ἀπό μιά
τροπή, ξεκινᾶ ἀπό τό μή ὄν. Συν-
δημιουργεῖται «ταυτόχρονα» μέ
τόν χρόνο καί διέπεται ἀπό τή
διαστηματικότητα. Ἄρα, ἡ κτίση
καί ὁ χρόνος στιγματίζονται ἀνε-
ξίτηλα ἀπό ἀρχή, μέση καί τέλος.
Ἡ πιστοποίηση τῆς τριμεροῦς
αὐτῆς διαίρεσης τῆς πραγματικό-
τητας τῆς κτίσης καί τοῦ χρόνου
ἀποτελεῖ καθημερινή ἐμπειρία γιά
τή χριστιανική θεολογία, ταυτό-
χρονα ὅμως, καί προσδοκώμενη
βεβαιότητα. Ὅ,τι ἀρχίζει, τελει-
ώνει. Ἡ κτιστή πραγματικότητα
θά φτάσει μοιραῖα σ’ ἕνα ἀναπό-

τρεπτο τέλος. Ἐπίσης, στά κείμενα
αὐτά πού ὁ Νύσσης διακρίνει τή
θεία ἀπό τήν ἀνθρώπινη γέννηση
διήκουσα ἔννοια καί πάλι εἶναι ἡ
ἴδια. Ὁ ἄνθρωπος ἔρχεται ἀπό
τό μή ὄν στό εἶναι, χαρακτηρίζεται
ἀπό τήν παροδικότητα καί τόν
χρόνο. Ἡ ζωή του διαιρεῖται σέ
ἀρχή, μέση καί τέλος, καταλήγει
κάπου, στόν θάνατο. Ἀλίμονο,
ὅμως, ἄν πιστέψουμε πώς συμ-
βαίνει τό ἴδιο καί γιά τόν Υἱό τοῦ
Θεοῦ. Καταρρίπτεται σύνολη ἡ
πραγματικότητα τῆς σωτηρίας.

Εὔκολα λοιπόν καταλαβαίνου-
με γιατί τά ἐπιχειρήματα αὐτά
ὑπῆρξαν πραγματική βακτηρία
στή σκέψη τοῦ Γρηγορίου. Ἀπό
τή μιά μεριά καταδεικνύουν τή
διαστηματική λειτουργία τοῦ χρό-
νου στήν κτίση, ἀπό τήν ἄλλη
παρουσιάζουν τό ἔκπαγλο τῆς
αἱρετικῆς παραδοξότητας. Ἐάν
νοήσουμε τόν Λόγο ἐν χρόνῳ,
διαγράφουμε ἤδη τά πέρατα τῆς
ζωῆς του. Τοῦ προσδίδουμε ἀρχή,
μέση καί τέλος, τόν ὑποβιβάζουμε
σέ κτίσμα.

Ἡ διαίρεση τοῦ χρόνου σέ
ἀρχή, μέση καί τέλος ἀπό τόν
Γρηγόριο ἐξαρτᾶται ἀπό τή δυ-
νατότητα τῆς ψυχῆς νά διακρίνει
σύνολη τή ῥέουσα πραγματικό-
τητα σέ παρελθόν, παρόν καί μέλ-
λον, καί νά τήν ταυτοποιεῖ στή
μνήμη, τήν παροῦσα κατάσταση
καί τήν ἐλπίδα. Τίς ἴδιες ἀντιλήψεις
συναντοῦμε πιό συγκεκαλυμμένες
καί στόν Βασίλειο.

Ἐδῶ, ὅπως εἶναι εὐνόητο, εἰσά-
γεται τό τεράστιο ζήτημα τοῦ ψυ-
χολογικοῦ χρόνου, μιά πλήρης
ἀνάλυση τοῦ ὁποίου ξεφεύγει
ἀσφαλῶς ἀπό τά ὅρια τῆς μικρῆς
αὐτῆς μελέτης. Θά ἀρκεστοῦμε
λοιπόν σέ κάποιες παρατηρήσεις.

Ἀπό νεώτερους ἐρευνητές καλ-
λιεργήθηκε ἕνα εἶδος ἀνταγωνι-
σμοῦ γιά τό ἄν εἶναι ὁ Βασίλειος
ἤ ὁ Γρηγόριος εἰσηγητής τοῦ ψυ-
χολογικοῦ χρόνου στή χριστιανική
θεολογία. Ἀνταγωνισμός γιά τό
ποιός ἀπό τούς δύο ἐνέπνευσε
τόν Ἱερό Αὐγουστῖνο, τόν ἀδια-

φιλονίκητο πατέρα τοῦ ψυχολο-
γικοῦ χρόνου. Ἐπιθυμοῦμε νά δη-
λώσουμε εὐθύς ἐξαρχῆς πώς ἄν
μέ τόν ὄρο «ψυχολογικός χρόνος»
ἐννοοῦμε τήν ἱκανότητα τοῦ
ἀνθρώπου νά διακρίνει τή συνεχῆ
χρονική ροή, ἄν δηλαδή εἶναι ὁ
ψυχολογικός χρόνος μιά ἀντιλη-
πτική κατηγορία τοῦ δημιουργη-
μένου ὄντος, ὅπως τόν χαρακτή-
ρισε ὁ Balas, τότε δέν δημιουργεῖ
προβλήματα στή θεολογία.

Φυσικά πολύ πρίν τόν
Αὐγουστῖνο ἤ ἀκόμη καί τόν Γρη-
γόριο ἤ τόν Βασίλειο, πρῶτος ὁ
Ἀριστοτέλης, ὁ ὁποῖος συναρ-
τοῦσε τόν χρόνο μέ τή μέτρηση,
παρατήρησε τήν ἀδυναμία νά με-
τρηθεῖ ὁ χρόνος, ἄν δέν γίνει
αἰσθητή στήν ψυχή καμμιά ἀλλοί-
ωση. Καί εἶναι ὁ πρῶτος πού δι-
αίρεσε τόν χρόνο μέ τή μνήμη καί
τήν ἐλπίδα, «τοῦ μέν παρόντος
αἴσθησις, τοῦ δέ μέλλοντος ἐλπίς,
τοῦ δέ γενομένου μνήμη...». Ἀργό-
τερα ὁ Πλωτῖνος καλλιεργώντας
μιά μεταφυσική τοῦ χρόνου, συ-
νέδεσε ἄρρηκτα τόν χρόνο, καί
μάλιστα μέ αἰτιακή σχέση, μέ τήν
Παγκόσμια Ψυχή. Αὐτή εἶναι ἡ
ἀρχή, ὁ δημιουργός τῆς κίνησης,
ἑπομένως καί τοῦ χρόνου.

Τό μεγάλο πρόβλημα τοῦ
Αὐγουστίνου, ὄχι μόνον ἀναφο-
ρικά μέ τόν χρόνο ἀλλά καί γενι-
κότερα, ὑπῆρξε ἡ σχέση του μέ
τόν Νεοπλατωνισμό. Σχετικά μέ
τό πρόβλημα τοῦ χρόνου, ἐπειδή
ὡς χριστιανός δέν μποροῦσε νά
δεχθεῖ παγκόσμια ψυχή, ἐξήρτησε
τόν χρόνο, μεταφέροντάς τον ἀπό
τήν παγκόσμια ψυχή, στήν ἀνθρώ-
πινη ψυχή. Γιά τόν Αὐγουστῖνο ἡ
«distention animi», εἶναι ὁ μόνος
χρόνος. Ὁ χρόνος ὑπάρχει γι’
αὐτόν, ὅπως καί γιά τόν Ἀριστο-
τέλη, ὅσο τόν πιστοποιεῖ ἡ ἀνθρώ-
πινη ψυχή, εἶναι μιά διάσταση
τοῦ νοῦ καί μόνον. Αὐτή ὅμως ἡ
ἀντίληψη δημιουργεῖ πολλά προ-
βλήματα στή θεολογία πού δέν
εἶναι τοῦ παρόντος.

Δέν συμβαίνει ὅμως τό ἴδιο
στή σκέψη τοῦ Γρηγορίου. Ἐδῶ



ὁ λεγόμενος ψυχολογικός χρόνος,
ἡ διάκριση δηλαδή σέ παρελθόν-
παρόν-μέλλον μνήμη καί ἐλπίδα,
εἶναι περισσότερο ἐπικουρική τῆς
ἀντιληπτικῆς μας ἀδυναμίας καί
ὄχι πραγματική. Πολύ σωστά πα-
ρατηρεῖ ὁ Δ. Τσάμης γιά τόν Βα-
σίλειο, ὅτι ἡ ἀντίληψή του γιά τόν
ψυχολογικό χρόνο, δέν μειώνει
τή σημασία τοῦ ἀντικειμενικοῦ
χρόνου.

Ἡ σύγχυση προφανῶς ξεκινᾶ
ἀπό τό γεγονός ὅτι δέν δίδεται
μεγάλη σημασία στίς θέσεις στίς
ὁποῖες συναντῶνται οἱ διακρίσεις
αὐτές μέσα στά κείμενα. Ὁ Γρη-
γόριος, ἀφοῦ τονίσει κατηγορη-
ματικά πώς ἡ κτίση μόνο ἐν χρόνῳ
μπορεῖ νά γίνει ἀντιληπτή, τήν
ἀντιδιαστέλλει μέ τή θεία κατά-
σταση, τήν ἀΐδιο καί ἄχρονη γιά
τήν ὁποία δέν ὑπάρχει κίνηση,
πρεσβύτερο καί νεώτερο, ἀλλά
«πάρεστιν ἀεί πάντα κατά τό ἐνε-
στός». Ἐπειδή ὅμως δέν ὑπάρχει
καμμία τέτοια παράσταση σ’ ἐμᾶς
γιά νά κατανοήσουμε τά λεγόμενα,
ὁ Γρηγόριος προβαίνει στίς δια-
κρίσεις, ὥστε, ὀξύνοντας τήν ἀντί-
θεση, νά καταδείξει τό ἐντελῶς
«ἄλλο» τῆς θείας ζωής. Φυσικά,
ἡ ὕπαρξη αὐτῶν τῶν διακρίσεων
ὡς ἀντιληπτικῶν κατηγοριῶν δέν
ἐνοχλεῖ τόν Γρηγόριο οὔτε πι-
στεύουμε κανέναν ἄλλον. Ἡ πρό-
ταση τοῦ Callahan περί συμπλή-
ρωσης τοῦ Αὐγουστίνου ἀπό τούς
Καππαδόκες καί τό ἀντίστροφο,
σύμφωνα μέ τήν παραπάνω ἑρμη-
νεία, κρίνεται περιττή. Οὔτε καί
ἡ ἐξήγησή του, πώς ἡ στροφή τῆς
κοσμολογίας στήν ἀνθρωποκεν-
τρικότητα δικαιολογεῖ τόν ψυχο-
λογικό χρόνο, εἶναι πλήρης. Παρά
τήν πραγματικότητα τῆς ἀναβάθ-
μισης τοῦ ἀνθρώπου ἀπέναντι
στό σύμπαν ἀπό τή χριστιανική
σκέψη, ἡ καππαδοκική μορφή τοῦ
ψυχολογικοῦ χρόνου, βοηθᾶ πε-
ρισσότερο στήν πιστοποίηση τῆς
διάκρισης κτιστοῦ-ἀκτίστου καί
ὄχι τόσο τήν ἀπελευθέρωση τῆς
κυριαρχίας τοῦ ἀνθρώπου στόν
χρόνο καί τήν ἱστορία.

Καί ἡ ὕπαρξη ὅμως αὐτοῦ τοῦ
διαστηματικοῦ καί κοσμικοῦ χρό-
νου ἐντάσσεται στή γενικότερη
ἐσχατολογική προοπτική τοῦ Γρη-
γορίου. Κείμενα ὅπως αὐτά στό
Περί κατασκευῆς τοῦ ἀνθρώπου
καί Στίς ἐπιγραφές τῶν ψαλμῶν,
ὅπου μιλᾶ γιά τήν Ὀγδόη ἡμέρα,
εἶναι ἀποκαλυπτικά. Ἡ τύχη τοῦ
κοσμικοῦ χρόνου δέν εἶναι ὁ ἀφα-
νισμός του ἀλλά ἡ μεταποίηση, ἡ
μεταμόρφωσή του μαζί μέ τόν
ἄνθρωπο καί τήν κτίση, «ἐπί τό
ἀπαθές καί ἀΐδιον». Καί  αὐτή ἡ
πραγματικότητα συνιστᾶ τόν
αἰώνα ὁ ὁποῖος ξεκινᾶ μέ τό «πέ-
ρας τοῦ ἐνεστῶτος χρόνου», μέ
τήν παύση τοῦ ῥοώδους καί πα-
ροδικοῦ χρόνου. Ὁ αἰώνας αὐτός
δέν ἔχει καμμιά σχέση μέ τόν κο-
σμικό χρόνο, δέν χαρακτηρίζει τά
πέρατα τῆς κτιστότητος, δέν μετρᾶ
τή φθορά καί τόν θάνατο, δέν
ἀνακυκλώνεται στήν ἐπανάληψη
τῶν ἑβδομάδων.

Τό πρόβλημα τοῦ κυκλικοῦ ἤ
εὐθύγραμμου χρόνου στόν Νύσσης
καί τούς Καππαδόκες γενικότερα,
ἄν καί εἶναι θέμα ὑψίστης σπου-
δαιότητος, γιά λόγους συντομίας
δέν θά τό θίξουμε. Ἔχει ἀναλυθεῖ
μέ ἀρκετή ἐπάρκεια ἀπό πολλούς
μελετητές καί ἡ βιβλιογραφία του
εἶναι πληθωρική.

Θά περιοριστοῦμε μόνο νά πα-
ρατηρήσουμε πώς εἶναι περισσό-
τερο ἀπό ξεκάθαρο το γεγονός
ὅτι ὁ χρόνος, στόν Νύσσης του-
λάχιστον, ἔχει σαφῆ εὐθύγραμμη
διάσταση καί προοπτική. Μπορεῖ
νά ὑπάρχει ἡ ἀνακύκληση ὡς ὁ
ἑβδομαδιαῖος τρόπος μέτρησης
τοῦ χρόνου, ὅμως, σαφῶς ὁ χρόνος
καταλήγει. Καταλήγει στόν αἰώνα
πού εἶναι «ὅλος μία ἡμέρα», ἡ
«μεγάλη ἡμέρα», ὁ ὁποῖος δέν
μετρᾶται, δέν ἀνακυκλώνεται·
εἶναι μή διαστηματικός. Ἡ μετα-
μορφωτική κατάληξη τοῦ κοσμι-
κοῦ χρόνου ἀποτελεῖ τήν πλέον
αἰσιόδοξη προοπτική γιά τόν κό-
σμο καί τό γίγνεσθαι τῆς ἱστορίας,
ἄγνωστη στή φιλοσοφική σκέψη.
Καί πρῶτοι πατέρες πού ἐκθεο-

λόγησαν τόν χρόνο καταξιώνοντάς
τον μέ μιά κατάληξή του στή Βα-
σιλεία, ἦταν οἱ Καππαδόκες μέ
χαρακτηριστικό παράδειγμα τόν
Γρηγόριο Νύσσης.

3. Μερικά προβλήματα στή θεο-
λογία τοῦ Νύσσης γιά τόν χρόνο
— ἐρευνητική πρόταση

Ἡσυμβολή τόσο τοῦ Γρηγο-
ρίου ὅσο καί τῶν ἄλλων

Καππαδόκων στήν ἐκθεολόγηση
τοῦ χρόνου εἶναι τεράστια. Ταυ-
τόχρονα, οἱ προοπτικές πού δια-
νοίγει ἡ θεολογία τους γιά τήν
καταξίωση τοῦ ἀνθρώπου καί τοῦ
κόσμου, τόσο στόν ἱστορικό χρόνο,
ὅσο καί στόν ἐσχατολογικό, εἶναι
μοναδικές. Μέ τή θεολογία τοῦ
Νύσσης καί τῶν ἄλλων Καππα-
δοκῶν γιά τόν χρόνο, ἔχουμε ξε-
φύγει ἀνεπιστρεπτί ἀπό τό ἀρχαι-
οελληνικό κοσμοείδωλο, τόν με-
ταφυσικό χρόνο, μέ ὅλα τὰ δε-
σμευτικά τὰ συνεπαγόμενα. Ἄν
θά ἔπρεπε νά χαρακτηρίσουμε
μονολεκτικά τή θεολογία τοῦ Γρη-
γορίου γιά τόν χρόνο ἀβίαστα θά
λέγαμε πώς εἶναι ἡ πλέον αἰσιό-
δοξη.

Παρ’ ὅλα αὐτά ὑπάρχουν καί
κάποια σκοτεινά σημεῖα – προ-
κλήσεις ἴσως γιά μιά βαθύτερη
καί ἐκτενέστερη ἔρευνα. Ὑπάρ-
χουν κάποια προβλήματα σχετικά
μέ τή δημιουργία καί τήν ἐσχατο-
λογία σέ σχέση μέ τόν χρόνο στή
σκέψη τοῦ Γρηγορίου. Θά ξεκι-
νήσουμε τίς παρατηρήσεις μας
ἀπό τά ἔσχατα πρός τή δημιουρ-
γία.

1. Τελικά, ὁ αἰώνας πρέπει νά
εἶναι καί νά μήν εἶναι χρόνος. Δέν
ξεκαθαρίζεται πουθενά οὔτε ἀνα-
φέρεται σαφῶς πώς ὁ αἰώνας εἶναι
χρόνος. Οὔτε καί καθορίζεται ἡ
ὑφή «τοῦ χρόνου τῆς αἰωνιότη-
τας». Φυσικά ὁ Γρηγόριος στά
κείμενά του γιά τήν Ὀγδόη ἡμέρα,
γιά παράδειγμα, ὀνομάζει τόν
αἰώνα «ἡμέρα μία» περισσότερο
ὡς χαρακτηριστικές εἰκόνες προ-
κειμένου νά μᾶς προϊδεάσει κάπως
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καί ὄχι ὡς σαφῆ δήλωσή του ὅτι
ὁ αἰώνας εἶναι χρόνος. Δέν χρη-
σιμοποιεῖ πουθενά τή λέξη χρόνος
σάν ἐπίθετο ἤ κατηγόρημα τοῦ
αἰώνα. Οὔτε καί τό γεγονός ὅτι ὁ
αἰώνας «ταυτίζεται» μέ τήν Ὀγδόη
ἡμέρα ἀποτελεῖ ἀπόδειξη, ἐάν λά-
βει κανείς ὑπόψη τήν τυπολογική
χρήση τοῦ ὅρου «ὀγδόη ἡμέρα»,
καθώς καί τήν ἱστορία τῆς ἐξέλιξής
του ἀπό τούς Νεοπυθαγορίους,
μέχρι τό βιβλίο τῶν Ψαλμῶν, ὡς
ἔκφραση εἰκονική καί ὄχι κυριο-
λεκτική.

Ἀντίθετα, ὑπάρχουν κείμενα
ὅπως τό παρακάτω: «οὕτως οὔτε
χρόνος ἄλλος παρά τόν τῇ παρα-
σκευῇ τοῦ κόσμου συναναδειχθέν-
τα ἐγένετο, ἀλλά περιωρίσθη  τῇ
ἑβδομάδι τῶν ἡμερῶν ἡ τοῦ χρόνου
φύσις».

2. Ἀκόμη, ὅλα τα ἐπίθετα καί
οἱ χαρακτηρισμοί πού ἀποδίδονται
στόν αἰώνα εἶναι οἱ ἴδιοι μέ αὐτούς
πού ἀποδίδονται στήν ἀϊδιότητα
προκειμένου γιά τή θεία φύση.
Ἔτσι ὁ αἰώνας χαρακτηρίζεται
ἀπό παύση τοῦ διαστηματικοῦ
χρόνου, ἀπό  τό σταμάτημα  τῆς
ῥοώδους κινήσεως. Ἡ αἰώνια ζωή
εἶναι ἀτελεύτητη, ἄπειρη, ἀκατά-
ληπτη, ἀθάνατη, ἀεί μένουσα
ὅπως ἀκριβῶς χαρακτηρίζουμε
τήν ἀΐδιο ζωή τοῦ Θεού.

Τόν χαρακτηρισμό τόσο ἀπό
τόν Balas ὅσο καί ἀπό τόν Otis
τοῦ αἰώνα ὡς διάστημα, εἶναι ἀδύ-
νατο νά τόν κατανοήσουμε χωρίς
νά περιγράψουμε καί τόν αἰώνα
σέ καταληκτικά ὅρια.

3. Ἐπιπλέον, ὑπάρχουν ἀρκετά
κείμενα τοῦ Νύσσης πού ἀναφέ-
ρουν πώς μέ τήν παύση τοῦ δια-
στηματικοῦ χρόνου οἱ ἀνθρώπινες
ψυχές μεταχωροῦν στό ἀΐδιο. Ποιά
ἑρμηνεία θά δώσουμε στά κείμενα
αὐτά; Θά δικαιολογήσουμε ἀσυ-
νέπεια ἤ σύγχυση στή χρήση τῶν
χρονικῶν ὅρων ἀπό τόν Γρηγό-
ριο;

4. Τόσο ἡ ἀρχή, ὅσο καί τό τέ-
λος τοῦ κοσμικοῦ χρόνου, δέν
εἶναι χρόνος. Αὐτή εἶναι καί ἄπο-
ψη τοῦ Βασιλείου. Εἶναι τό ἀμερές

καί ἄτομον τοῦ χρόνου, τό ὁποῖο
δέν εἶναι χρόνος. Ἄν λοιπόν ὁ
χρόνος ἀρχίζει ἀπό τό ἄχρονο
καί καταλήγει στό ἄχρονο, τί εἶναι
ἐκεῖνο ποὺ μᾶς κάνει νά θεωροῦμε
τόν αἰώνα χρονικό;

5. Ὁ ἴδιος ὁ Γρηγόριος λέει
πώς ἡ μοναδική κατανόηση τοῦ
κόσμου καί τῆς κτίσης πού μπορεῖ
νά ἔχει ἡ ἀνθρώπινη ὕπαρξη εἶναι
ἡ διαστηματική. Τό ἀδιάστατο
εἶναι ἀκατανόητο καί ἀποφατικό.
Οὔτε ξέρουμε ποιά εἶναι ἡ ὑφή
τοῦ αἰώνα, οὔτε πῶς δημιουργή-
θηκε, οὔτε τί εἶναι, μόνον ὅτι κτί-
στηκε «ῥήματι Θεοῦ». Μέ ποιά
λοιπόν καταληπτική λειτουργία
ἐξάγουμε τό συμπέρασμα γιά τόν
χρονικό αἰώνα καί μάλιστα δια-
στηματικό, ὅταν αὐτό δέν λέγεται
σαφῶς καί κατηγορηματικά, του-
λάχιστον ἀπό τόν Νύσσης πού
τώρα ἐξετάζουμε. Τελικά γιά τίς
δικές μας κτιστές διαστηματικές
παραστάσεις ὁ αἰώνας εἶναι καί
δέν εἶναι χρόνος.

Ἐκεῖ πού τά πράγματα αὐτά
γίνονται σαφῶς πιό δύσκολα εἶναι
στή σχέση τοῦ χρόνου μέ τήν ἀρχή
τῆς δημιουργίας. Τό ἐρώτημα ποὺ
προβάλλει ἐξετάζοντας τή θεο-
λογία τοῦ Γρηγορίου εἶναι: μπο-
ροῦμε νά θεωρήσουμε τή δημι-
ουργία μέ ὅποια της μορφή ἔξω
ἀπό τόν χρόνο; Πρόκειται οὐσια-
στικά γιά τήν προβληματική πού
ἔθεσε στή χριστιανική θεολογία
ὁ Ὠριγένης. Στό σημεῖο αὐτό,
ὀφείλουμε εὐθύς ἐξαρχῆς νά ξε-
καθαρίσουμε τό ἑξῆς : Ἀναγνω-
ρίζουμε τήν ἐξελικτική δυναμική
πού διέπει τή θεολογία τοῦ Γρη-
γορίου ἀναφορικά μέ τή δημιουρ-
γία. Εἶναι ὀφθαλμοφανές πώς τήν
ἀντίληψη τοῦ Γρηγορίου γιά τή
δημιουργία τή διέπει μιά κατευ-
θυνόμενη ἀπό τόν Θεό ἐξέλιξη.
Ἔτσι οὔτε οἱ αἰτίες, οὔτε οἱ ἀφορ-
μές τίς ὁποῖες «ἐν ἀκαρεῖ» κατα-
βάλλει ὁ Θεός «ἐν τῇ πρώτῃ τοῦ
θελήματος ὁρμῇ» θεωροῦνται
ἐκτός χρόνου, ἀλλά στό ἀκαρές
τοῦ χρόνου.

Γι’ αὐτό ἀναφερόμαστε καί σέ
ἄλλα κείμενα.

1. Κατ’ ἀρχήν ὁ Νύσσης ἔχει
κάποια κείμενα στά ὁποῖα κατα-
δεικνύει πώς δέν ὑπάρχει ἡ πα-
ραμικρή ἀπόσταση, προκειμένου
γιά τόν Θεό, μεταξύ βούλησης-
ἐνέργειας καί οὐσίωσης τῆς ἐνέρ-
γειας. Αὐτό μποροῦμε νά τό συ-
σχετίσουμε μέ ὅσα λέει γιά τόν
τρόπο μέ τόν ὁποῖο ὁ Θεός δημι-
ουργεῖ. Εἶναι κατά τή δημιουργία
τελείως ἀπροσδεής, δέν τοῦ χρει-
άζεται οὔτε τόπος, οὔτε ὕλη, οὔτε
χρόνος. Τό σημεῖο πού μᾶς ἀφορᾶ
ἐδῶ ἐρευνητικά καί ἑρμηνευτικά
εἶναι το «οὔτε χρόνος» καί μάλιστα
σέ κάποιο ἀπό αὐτά τά κείμενά
του ὁ Γρηγόριος κατακλείει ὡς
ἑξῆς: «ὡς ὁμοῦ τά πάντα τοῦ Θεοῦ
περί τήν κτίσιν νοεῖσαι, τό θέλημα,
τήν σοφίαν, τήν δύναμιν, τήν οὐσία
τῶν ὄντων». Μέ τή σκέψη πῶς τό
θέλημα, ἡ σοφία, ἡ δύναμη, ἡ δη-
μιουργική δηλαδή τοῦ Θεοῦ ἐνέρ-
γεια νοεῖται ἀϊδίως, τί συμβαίνει
μέ τήν οὐσία τῶν ὄντων;

2. Ὁ Βασίλειος λέει καθαρά,
καί εἶναι αὐτό ἕνα σημεῖο ποὺ
δέν ἔχει προβληθεῖ οὔτε ἀξιοποι-
ηθεῖ ὅσο θά ἄξιζε, πὼς στή βού-
ληση τοῦ Θεοῦ ἀχρόνως συνυ-
πάρχει καί ὁ κόσμος. Ὁ Γρηγόριος
ὄχι μόνον δέν ἀντικρούει πουθενά
ἀλλά στοιχεῖ πρός τήν ἄποψη τοῦ
ἀδελφοῦ καί διδασκάλου του,
ὅπως ἄλλωστε στά περισσότερα
σημεῖα τῆς θεολογίας του ἀκο-
λουθεῖ τόν Βασίλειο. Τά κείμενα
εἶναι ἀποκαλυπτικά.

Στούς Περί κατασκευῆς τοῦ
ἀνθρώπου λόγους του μᾶς λέει:
«ἀλλά τῇ μέν προγνωστικῇ τοῦ
Θεοῦ δυνάμει... ἅπαν προϋφεστά-
ναι τό ἀνθρώπινον πλήρωμα λέ-
γειν, συμμαρτυρούσης εἰς τοῦτο
τῆς προφητείας (Σωσάννα 42) τῆς
λεγούσης εἰδέναι τά πάντα τόν
Θεόν πρίν τῆς γενέσεως αὐτῶν».

Στόν Ἀπολογητικό περί τῆς
Ἑξαημέρου, ἐξηγώντας τό «ἐν
ἀρχῇ» -τό κείμενο αὐτό τό θεω-
ροῦμε παράλληλο μ’ αὐτό τοῦ
Βασιλείου στήν Ἑξαήμερο- ἀφοῦ
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κάνει λόγο γιά τήν ἀθρόα καί
ἐν τῷ ἀκαρεῖ καταβολή ὅλων
των ὄντων ἐν χρόνῳ, καί ἀφοῦ
ἐξηγήσει ποιά εἶναι αὐτά, ἀστέ-
ρες, πῦρ, ἀέρας, θάλασσα, γῆ,
ζῶα, φυτά, καταλήγει ὡς ἑξῆς:
«ἅ τῶν μέν θείῳ ὀφθαλμῷ πάν-
τα καθεωράτο, τῷ τῆς δυνάμεως
λόγῳ δεικνύμενα, τῷ καθώς φη-
σιν ἡ προφητεία εἰδότι πάντα
πρό τῆς γενέσεως αὐτῶν...».

Ὁ Γρηγόριος κάνει δύο προ-
σπάθειες γιά νά ἐξηγήσει τή
φράση τῶν Παροιμιῶν 8, 25,
«Κύριος ἔκτισέ με ἀρχήν ὁδῶν
αὐτοῦ εἰς ἔργα αὐτοῦ». Τήν
πρώτη ἐξήγηση τή δίνει στόν
τρίτο Ἀντιρρητικό λόγο του.
Λέγει πώς οἱ Παροιμίες προ-
φητεύουν τήν ἐνσάρκωση καί
τή σωτηριώδη οἰκονομία. Στό
Κατά Ἀρείου καί Σαβελλίου,
ὅμως, δίδει μιά θεολογική ἑρμη-
νεία ἀμίμητη. Ἐπειδή οἱ παροι-
μίες συνδέουν τήν ὕπαρξη τοῦ
Λόγου μέ τή δημιουργία, γιά
νά μή θεωρηθεῖ πώς ὁ Λόγος
κάποτε δέν ὑπῆρχε, ὁ Γρηγόριος
προεκτείνει κάπως τή δημιουρ-
γία θεωρώντας τόν Πατέρα «ἀεί
ἐνεργῆ» νά ἐγχειρίζει τή δημι-
ουργία στόν Λόγο καί νά τόν
κάνει ἐπιστάτη τῶν ἔργων του.
Στό ἴδιο κείμενο, λίγο παρακά-
τω, ἐπαναλαμβάνει τά ἴδια
πράγματα ἑρμηνεύοντας τό
ἰωάννειο, «ὁ πατήρ μου ἕως
ἄρτι ἐργάζεται, κἀγὼ ἐργάζομαι»
(Τῷ. 5,17). Λέει χαρακτηριστικά:
ἐπειδή τό «ἕως ἄρτι» ἀναζητεῖ
τό «ἀφ’ οὗ» καί τό «ἀφ’ οὗ»
ἀνήκει στόν χρόνο, γι’ αὐτό
δέν ἀναφέρει τό «ἀφ’ οὗ» φα-
νερώνοντας ὅτι πάντοτε συνέ-
πραττε μαζί του τά πάντα. Ποιά
εἶναι αὐτά τά πάντα;

Μέ τά παραπάνω δέν ἐν -
νοοῦμε τίποτε παραπάνω ἀπό
ὅ,τι τά κείμενα. Πολύ περισσό-
τερο δέν υἱοθετοῦμε ἀβίαστα
καί πρόχειρα τήν ἀϊδιότητα τῆς

δημιουργίας. Ἀναφέραμε τά πα-
ραπάνω ὡς ἐρευνητικές προ-
κλήσεις καί προτάσεις, προσπα-
θώντας νά καταδείξουμε ὅλες
τίς πτυχές τῆς σκέψης τοῦ Γρη-
γορίου γιά τόν χρόνο. Ἄν δέν
καταντοῦσε παράτολμο, θά ἐπι-
κεντρώναμε ὅλες τίς παραπάνω
παρατηρήσεις σέ μιά καί μόνη
ἐρευνητική πρόταση: Μέ δεδο-
μένη τήν ἀδυναμία νά συλλά-
βουμε τά ὁριακά χρονικά σημεῖα
τῆς δημιουργίας, μέ δεδομένη
δηλαδή τήν ἀδυναμία μας νά
προσδιορίσουμε καί νά κατα-
νοήσουμε χρονικά τήν ἀρχή καί
τό τέλος τῆς δημιουργίας, ἴσως,
ὅταν δέν ἀντιμετωπίζουμε αἱρε-
τικές προκλήσεις πού ἐξισώνουν
χρονικά ἤ ὅπως ἀλλιῶς τόν Θεό
μέ τόν κόσμο, θά πρέπει νά  ξε-
φύγουμε ἀπό μιά θεολογία χρο-
νικῶν συγκρίσεων Θεοῦ-κό-
σμου, ἤ νά εἴμαστε κάπως ἐλα-
στικοί ὡς πρός αὐτές. Ἀρκεῖ ἡ
πιστοποίηση τῆς φυσικῆς καί
ὀντολογικῆς διαφορᾶς Θεοῦ-
κόσμου, ἀρκεῖ ἡ διάκριση κτι-
στοῦ-ἀκτίστου «πάντα ἀπέχει
Θεοῦ, οὐ τόπῳ ἀλλά φύσει», καί
ἡ δυναμική ἀξιοποίησή της πρός
ἄλλες χωρο-χρονικές κατευθύν-
σεις. Τό ποιές εἶναι αὐτές καί
τό πῶς ἐπιλύονται ἔτσι προβλή-
ματα συναφῆ μέ τή δημιουργία
ἀποτελεῖ τό εὖρος καί τό ἔδαφος
τῆς ἐρευνητικῆς μας πρότασης.

Παρ’ ὅλα αὐτά, τό θέμα πα-
ραμένει ἀνοικτό. Ἀπόψεις σέ
ζητήματα χρονικά ὅπως τά πα-
ραπάνω δέν μπορεῖ παρά νά
χαρακτηρίζονται ἀπό μετριο-
πάθεια καί ἐπιφύλαξη. Ἄλλωστε
αὐτή ἦταν καί ἡ γραμμή τοῦ
Νύσσης, μέ τήν ὁποία ἄς μᾶς
ἐπιτραπεῖ νά κλείσουμε: «εἰ δέ
ἐλλιπῶς ἔχει τά εἰρημένα, φθό-
νος οὐδείς παρά τε τῆς σῆς συ-
νέσεως καί παρά ἑκάστου τῶν
ἐντυγχανόντων ἐξεργασθῆναι
τά λείποντα».
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Η
ταπεινοφροσύνη εἶναι ἡ
πρώτη ἀρετή ὄχι μόνο
τῶν μοναχῶν, ἀλλά καί

κάθε πιστοῦ χριστιανοῦ. Μιά
ἡμέρα εἶπε κάποιος μοναχός
στόν ὅσιο Σισώη, τοῦ ὁποίου
σήμερα (6 Ἰουλίου) ἡ Ἐκκλη-
σία τιμᾶ τήν μνήμη· “Πάτερ
μου, ἔχω τό αἴσθημα πώς
εἶμαι πάντα κάτω ἀπό τό
βλέμμα τοῦ Θεοῦ”. Κι ὁ ἅγιος
Ἀσκητής τοῦ ἀπάντησε· “Δέν
εἶναι ἀρκετό· πρέπει καί νά
αἰσθάνεσαι πάντα πώς εἶσαι
ὁ κατώτερος ἀπό τούς ἀδελ-
φούς σου”. Πραγματικά, ὅταν
ὅλοι οἱ ἄνθρωποι εἶναι κάτω
ἀπό τό ὄμμα τοῦ Θεοῦ, ὁ
κάθε ἄνθρωπος πῶς αἰσθά-
νεται τόν ἑαυτό του ἐνώπιον
τοῦ Θεοῦ ἀνάμεσα στούς συ-
νανθρώπους του; Ἡ ταπεινο-
φροσύνη εἶναι ἡ πρώτη ἀρετή
τοῦ χριστιανοῦ, ἡ βάση ἐπάνω
στήν ὁποία χτίζονται οἱ ἄλλες
ἀρετές. Καί πρέπει νά ξεχω-
ρίζουμε τήν ταπεινοφροσύνη
ἀπό κεῖνο πού λέγεται “αἴσθη-
μα κατωτερότητος”. Ἡ τα-
πεινοφροσύνη εἶναι ἡ βαθειά
συναίσθηση, πώς ἀκόμη στήν
ἀρετή δέν εἴμαστε ἐκεῖνοι πού
ἔπρεπε νά ἤμαστε.

Ὁ Ἅγιος Σισώης

ΑΠΟ ΤΟ
ΣΥΝΑΞΑΡΙ1

* Ἐπισκόπου, Διονυσίου Λ. Ψαρια-
νοῦ, Μικρός Συναξαριστής.

Τὸ ἄρθρο πρωτοδημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ ΦΙΛΟΘΕΟΣ, Vol 1,
2001, Beograd, σελ. 110-121.



Η ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ
ΣΤΗΝ ΕΓΓΥΣ ΑΝΑΤΟΛΗ

Ἀρχικά οἱ ἄνθρωποι δέ γνώριζαν τή διαίρεση
τοῦ χρόνου. Ἤδη, ὅμως, ἀπό τήν 3η χιλιετη-
ρίδα οἱ περισσότερες θρησκεῖες τῆς Ἀνατολῆς

συνέδεαν τό τελετουργικό τους πρός τίς φάσεις τῆς
σελήνης. Ἔτσι μποροῦμε νά ποῦμε ὅτι ὁ μήνας εἶναι
ἡ πρώτη διαίρεση τοῦ χρόνου πού γνωρίζουμε. Δέν
ὑπῆρχαν ἔτη οὔτε ἑβδομάδες. Σιγά-σιγά, ὅμως, ἄρχισε
νά ἐξαίρεται καί ἡ σημασία τῆς ἀρχῆς τῆς κατά τά
δικά μας μέτρα ἕβδομης φάσης τῆς σελήνης, σέ μι-
κρότερο δέ βαθμό καί τῆς ἀρχῆς τῆς πρώτης φάσης.
Ἔτσι, ὁ χρόνος συστηματοποιήθηκε ἀκόμη περισσό-
τερο σέ ἑβδομάδες, σέ μῆνες καί σέ ἔτη. Στήν
ἐξέλιξη αὐτή ὁδήγησαν κατά τούς εἰδικούς δυό
κυρίως παράγοντες: ὁ ἀστρονομικός ρυθμός τῆς
ζωῆς τῶν νομάδων (τῶν βοσκῶν, δηλαδή, ἐκείνων
πού περιπλανιόνταν ἀπό τόπο σέ τόπο) καί ὁ ἀγρο-
τικός ρυθμός τῆς ζωῆς τῶν ἀγροτικῶν λαῶν. Εἶναι
φανερή ἡ ἐξάρτηση τοῦ νομάδος ἀπό τίς φάσεις τῆς
σελήνης, ὅπως εἶναι φανερή ἡ σημασία πού ἔχει γιά
τό γεωργό ἡ πρώτη συγκομιδή τοῦ κριθαριοῦ κατά
τήν ἄνοιξη, πολύ κοντά στήν ἐαρινή ἰσημερία, καί ἡ
μεγάλη συγκομιδή τῶν καρπῶν κατά τό φθινόπωρο,
πολύ κοντά στή φθινοπωρινή ἰσημερία. Ἀπό τή συ-
νάντηση τῶν δυό αὐτῶν παραγόντων δημιουργήθηκε
τό τελετουργικό ἤ ἡ Λειτουργία τῆς 1ης τοῦ ἔτους
τῶν λαῶν τῆς ἐγγύς Ἀνατολῆς (Βαβυλωνίων καί
Αἰγυπτίων), ἡ θρησκεία καί οἱ σκέψεις τῶν ὁποίων
δέν ἐπέδρασαν μόνο στόν Ἰσραήλ καί τήν Παλαιά
Διαθήκη, ἀλλά καί στούς Ἕλληνες καί τούς Ρωμαί-
ους.

Ποιά ἦταν τά θέματα τῆς πανάρχαιας Λειτουργίας
τῆς 1ης τοῦ ἔτους μεταξύ των λαῶν τῆς ἐγγύς Ἀνα-
τολῆς; Τό πρῶτο θέμα τοῦ τελετουργικοῦ τῆς 1ης
τοῦ ἔτους ἦταν ἡ Δημιουργία καί ἡ ἀναδημιουργία.
Κάθε 1η τοῦ ἔτους συνιστοῦσε κατά κάποιο τρόπο
ἐπανάληψη τῆς Δημιουργίας τοῦ κόσμου ἀπό τό
χάος καί τῆς κοινωνικῆς τάξης ἀπό τήν ἀναρχία.
Μυθολογικά αὐτό ἐκφραζόταν στόν ἀγώνα καί τή
νίκη τῆς κρατοῦσας θεότητας ἐπί τῶν ἀντιπάλων
της καταστροφικῶν δυνάμεων. Πολλές φορές ἡ πάλη
αὐτή παρουσιαζόταν ἐντός τοῦ τελετουργικοῦ σάν
ἀγώνας μεταξύ δυό ὁμάδων, οἱ ὁποῖες ὑποδύονταν
μεταμφιεσμένες τό ρόλο τοῦ καλοῦ καί τοῦ κακοῦ.
Ὁ ἀρχαῖος ἄνθρωπος μέσα ἀπό αὐτό τό τελετουργικό
ἀναζητοῦσε τή βεβαιότητα ὅτι καί κατά τό νέο ἔτος

12 ¥¥ ¥µ¥ΛΕΙΜΩΝΑΡΙΟΝ
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Ἀρχιμ. Ἀμβροσίου Σταμπλιάκα



ἡ ἴδια κοσμική τάξη θά διατηρηθεῖ καί ἡ ἴδια
ἀμοιβαιότητα θά διέπει τίς σχέσεις ἀνθρώπου
καί φύσης. Δέν εἶναι ἀπίθανο ὑπό τέτοιες
συνθῆκες, τῆς ἑορτῆς δηλαδή τῆς 1ης τοῦ ἔτους ,
νά συνετέθη τό ἀρχαιότατο βαβυλωνιακό ἔπος
τοῦ Gilgamesh, πού διηγεῖται τή νίκη τοῦ θεοῦ-
ἥλιου ἐπί τῶν δυνάμεων τοῦ σκότους.

Τό δεύτερο θέμα τοῦ τελετουργικοῦ τῆς 1ης
τοῦ ἔτους ἦταν ὁ ἐξιλασμός. Τό τέλος τοῦ ἔτους
συνοδευόταν ἀπό νηστεῖες, πλύσεις καί συλλογι-
κούς καθαρμούς στά Ἱερά, τό σβήσιμο καί τό
ἄναμμα τῆς φωτιᾶς, ἐξορκισμούς δαιμόνων μέ
δάκρυα, κραυγές, χτυπήματα ἤ καί μέ ἀποπομπή
ζώου ἤ ἀνθρώπου μακρυᾶ ἀπό τήν κοινότητα.
Κάποιοι πίστευαν ὅτι περί τό τέλος τοῦ ἔτους οἱ
νεκροί ἐπιστρέφουν καί ἐπισκέπτονται τούς ζων-
τανούς. Ὁ καθαρισμός τοῦ Ἱεροῦ καί ὁ συλλογικός
καθαρμός τοῦ λαοῦ κατέχουν τό κύριο μέρος
αὐτοῦ τοῦ τελετουργικοῦ. Μέ ὅλα αὐτά τά μέσα
οἱ ἄνθρωποι ἀγωνίζονταν ν’ ἀπαλλαγοῦν ἀπό τίς
κακές δυνάμεις τοῦ ἔτους πού πέρασε, ἀπό κάθε
ἀναποδιά καί συμφορά πού ἔζησε ἡ χώρα, ἔτσι
ὥστε ἐλεύθεροι ἀπό τά βάρη τοῦ παρελθόντος ὁ
βασιλιάς, τό ἱερατεῖο κι ὁ λαός νά εἰσέλθουν κα-
θαροί καί ἁγνοί στό νέο χρόνο. Οἱ θεοί ἐξευμενί-
ζονταν ν’ ἀποσύρουν τήν ὀργή τους ἐξαιτίας τῶν
ὅποιων ἁμαρτιῶν ἤ τελετουργικῶν παραλείψεων.

Τό τρίτο θέμα τῆς ἑορτῆς ἦταν ἡ ἐνθρόνιση
τοῦ θεοῦ βασιλιά, ἡ διά τῶν ὁδῶν τῆς πόλης λι-
τάνευση τοῦ θεοῦ καθήμενου ἐπί τοῦ θρόνου
του, γιά νά τονισθεῖ ἡ κατά τό νέο ἔτος, ὅπως
στή Δημιουργία, κυριαρχία τοῦ θεοῦ ἐπί τῶν
ἀρνητικῶν δυνάμεων. Ἐξάλλου οἱ καλές ἤ κακές
σοδειές προηγουμένων ἐτῶν ἔκαναν τούς ἀνθρώ-
πους νά προσπαθοῦν μέ χρησμούς νά ἐξακριβώ-
σουν τίς προθέσεις τοῦ θεοῦ κατά τό νέο ἔτος. 

Τέλος, νά σημειωθεῖ ὅτι ἡ ἑορτή τῆς 1ης τοῦ
ἔτους διαρκοῦσε ὀκτὼ ἡμέρες, εἶναι δέ φανερό
ὅτι τόνιζε τήν ἀμοιβαιότητα πού ὑπάρχει στίς
φυσικές θρησκεῖες μεταξύ τοῦ ἀνθρώπου καί
τῶν στοιχείων τοῦ κόσμου τούτου.

Η ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ
ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

Τό ἐρώτημα πού γεννᾶται τώρα εἶναι τό ἑξῆς:
ποιά ἡ ἐπίδραση αὐτῆς τῆς πανάρχαιας πρωτο-
χρονιάτικης λειτουργίας ἐπί τῆς θρησκείας τῆς
Παλαιᾶς Διαθήκης, δι᾽ αὐτῆς δέ καί ἐπί τοῦ Χρι-
στιανισμοῦ; Ἀπό τά κείμενα τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης
εἶναι σαφές ὅτι ὁ Ἰσραήλ γιόρταζε τή νέα σελήνη
τῆς 1ης τοῦ ἔτους μέ ἐπίσημο γεῦμα τοῦ βασιλιά,

πιθανότατα στό Ναό, ἀφοῦ τό γεῦμα αὐτό ἦταν
γεῦμα κοινωνίας μέ τό Θεό, ὄχι βέβαια πλέον μέ
τό θεό τῶν εἰδωλολατρῶν, ἀλλά μέ τόν μόνο ἀλη-
θινό Θεό Γιαχβέ. Τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο γιόρταζε
ὁ λαός αὐτή τή γιορτή τόν διακρίνουμε κυρίως
στά προφητικά βιβλία, ὅπου καταπολεμοῦνται
τά εἰδωλολατρικά κατάλοιπα τῆς ἑορτῆς. Πλήρεις
περιγραφές τοῦ τελετουργικοῦ τῆς Πρωτοχρονιᾶς
στόν Ἰσραήλ ἔχουμε στά κείμενα τῶν Ἀριθμῶν
καί τοῦ Λευιτικοῦ. Ἡ Πρωτοχρονιά στό Ἰσραήλ
γιορταζόταν τήν 1η Σεπτεμβρίου σέ συνδυασμό
μέ τήν ἑορτή τοῦ Ἐξιλασμοῦ. Στά παραπάνω
κείμενα ἀναγνωρίζεται ὁ Θεός ὡς Δημιουργός
τῆς ζωῆς καί τῶν ὑπαρχόντων τοῦ λαοῦ του, ὁρί-
ζεται ἡ ἀργία τῶν ἑορτάσιμων ἡμερῶν, οἱ προ-
σφορές ζώων καί δημητριακῶν πού πρέπει νά γί-
νουν, οἱ σπονδές, ὁ καθαρισμός τοῦ Ἱεροῦ καί
τοῦ Ἀρχιερέα.

Ἰδιαίτερο γιά μᾶς ἐνδιαφέρον παρουσιάζει
στό τελετουργικό αὐτό ὁ ἐξιλασμός τοῦ λαοῦ,
καθώς ὁ Ἀρχιερέας φορτώνει τόν «ἀποδιοπομπαῖο
τράγο» μέ τίς ἁμαρτίες τοῦ λαοῦ καί μαγικά τόν
ὁδηγοῦν στήν ἔρημο, ὅπου κυριαρχεῖ ὁ δαίμονας
Ἀζαζέλ. Πανάρχαιες παραστάσεις ἐξορκισμοῦ
κρύβονται πίσω ἀπό τίς μαγικές αὐτές τελετές.
Αὐτό σημειώνεται γιατί ἀκόμα καί σήμερα μέσα
στή δική μας Πρωτοχρονιά (τήν πολιτική) σώζονται
πολλά μαγικά ἔθιμα τοῦ ἀρχαίου κόσμου, ὅπως
π.χ. τό ποδαρικό, τά κάλαντα, ἡ πίτα μέ τό
τυχερό κομμάτι κ.λπ., ποὺ θά δοῦμε πιό κάτω.

Πολλά στοιχεῖα τῆς πανάρχαιας πρωτοχρο-
νιάτικης λειτουργίας διασώζονται καί στό βιβλίο
τῶν Ψαλμῶν. Αὐτά ἀναφέρονται κυρίως στό τε-
λετουργικό τῆς ἐνθρόνισης τοῦ Γιαχβέ κατά τήν
ἑορτή τῆς 1ης τοῦ ἔτους. Τήν ἔναρξη τῆς ἑορτῆς
ἀνήγγειλαν σάλπιγγες στίς ὁποῖες ὁ λαός ἀπαν-
τοῦσε μέ ἀλαλαγμούς. Ὁ 46ος ψαλμός εἶναι ἀπό
τή λιτανεία τοῦ θρόνου τοῦ Γιαχβέ, ὅπου ἀοράτως
καθόταν κι ὁ ἴδιος. Ἡ ἐπιβεβαίωση πώς ὁ Γιαχβέ
ἐξακολουθεῖ νά βασιλεύει, ἀποτελοῦσε κατοχύρωση
τῆς ὑφιστάμενης στή δημιουργία τάξης, περιεῖχε
δέ καί ἱστορικές ὑποσχέσεις γιά τό λαό. 

Τό χαρακτηριστικότερο, ὅμως, δεῖγμα Ψαλμοῦ
κατά τήν τελετή τῆς ἐνθρόνισης τοῦ Γιαχβέ τήν
Πρωτοχρονιά εἶναι ὁ 23ος. Σ’ αὐτόν γίνεται λόγος
γιά τή σχέση τοῦ τελετουργικοῦ πρός τή Δημι-
ουργία, πρός τήν ἐθνική καθαρότητα τῶν λάτρεων
καί καλοῦνται οἱ ὑψηλές πόρτες τοῦ Ναοῦ ν’
ἀνέβουν πιό ψηλά γιά νά μπορεῖ ἄνετα νά περάσει
ὁ θρόνος τοῦ Γιαχβέ. Ὁ Ψαλμός αὐτός χρησιμο-
ποιεῖται σήμερα στά Ἐγκαίνια Ναῶν.
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Η ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ
ΥΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Εἴδαμε ὅτι τά θέματα τῆς Δημιουργίας, τῆς
κρίσης καί τῆς σωτηρίας συνδέονται μέ τό τελε-
τουργικό τῆς 1ης τοῦ ἔτους στήν Παλαιά Διαθήκη.
Ἡ λιτάνευση τοῦ θρόνου τοῦ Γιαχβέ ἀποτελοῦσε
τήν ἐπιβεβαίωση ὅτι κατά τό ἀρχόμενο ἔτος ὁ
Γιαχβέ κυριαρχεῖ στό λαό του καί στήν οἰκουμένη,
ἐλέγχει τούς ἐχθρούς τοῦ λαοῦ του καί τόν σώζει
ἀπό τίς δεινές περιστάσεις. Ἀλλά ἡ πορεία τῆς
σκέψης τοῦ πιστοῦ Ἰσραηλίτη εἶναι ἀπό τή φύση
στήν ἱστορία καί ἀπό τήν ἱστορία στήν ἐσχατολογία.
Ἡ καταστροφή ἀπό τούς Ἀσσυρίους τό 722 π.Χ.
καί ἀπό τούς Βαβυλωνίους τό 586 π.Χ. καθώς
καί ὅλες οἱ ἐν συνεχείᾳ ταλαιπωρίες τοῦ λαοῦ
τοῦ Θεοῦ, ὁδήγησαν τήν προφητική ἡγεσία ἀπό
τά θεολογικά θέματα τῆς Λειτουργίας τῆς 1ης
τοῦ ἔτους στή διακήρυξη τῆς προσδοκίας ἑνός
«νέου ἐνιαυτοῦ», ἑνός ἀληθινά νέου ἔτους, μέ
νέους ἀνθρώπους, σέ μιά νέα γῆ καί ὑπό νέο
οὐρανό. Αὐτοῦ τοῦ εἴδους ἡ ἑρμηνεία τῆς πα-
νάρχαιας Λειτουργίας τῆς 1ης τοῦ ἔτους ἀπό τήν
πνευματική ἡγεσία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης εἶναι
φυσικό ὅτι ὁδήγησε τούς συγγραφεῖς τῆς Καινῆς
Διαθήκης νά χρησιμοποιήσουν στοιχεῖα αὐτοῦ
τοῦ τελετουργικοῦ μόνο μέ συμβολικό ἐσχατολογικό
νόημα. Ἡ Ἐκκλησία πίστεψε ἐξαρχῆς ὅτι μετέχει
αὐτοῦ τοῦ νέου ἐνιαυτοῦ τῆς χάριτος τοῦ Κυρίου.
Αὐτή ἡ ἐσχατολογική ἀντίληψη τῆς Ἐκκλησίας
περί τοῦ Χριστοῦ ὡς βασιλέα τοῦ νέου ἐνιαυτοῦ
καί τῆς Ἐκκλησίας ὡς τοῦ χώρου τῆς κυριαρχίας
τοῦ Χριστοῦ, τήν ὁδήγησε στήν ἀπόρριψη ἤ στόν
ἐκριστιανισμό πολλῶν ἑορταστικῶν ἱστορικῶν πα-
ραδόσεων.

Ἡ Ἐκκλησία ἐπισήμως φαίνεται σά νά ἀγνοεῖ
τήν ἀλλαγή τοῦ ἔτους, τίς πανηγύρεις καί ἐκδη-
λώσεις πού τήν συνοδεύουν, καί σά νά ζεῖ σ’
ἕναν ἄλλο δικό της κόσμο, πού δέν ἐπηρεάζεται
ἀπό τήν ἀλλοίωση τῶν φθαρτῶν καί ρεόντων
χρονικῶν συστημάτων τοῦ πρόσκαιρου αὐτοῦ κό-
σμου. Ὁμολογουμένως αὐτό θά ἦταν ἀσύμφωνο
πρός τόν ὑπερκόσμιο χαρακτήρα τῆς λατρείας
μας. Χωρίς, ὅμως, ἡ Ἐκκλησία ν’ ἀρνηθεῖ τόν
ὑπερκόσμιο χαρακτήρα τῆς λατρείας της καί
χωρίς νά ὑποδουλωθεῖ στούς καιρούς αὐτοῦ τοῦ
κόσμου, ἦταν ἑπόμενο καί νά μή μπορεῖ νά πα-
ραβλέψει τή διάκριση καιρῶν καί ἐνιαυτῶν. Ἔτσι
καί ἡ λατρεία τῆς Ἐκκλησίας προσέλαβε καί
ἐξαγίασε τά σχήματα αὐτοῦ τοῦ κόσμου. Τά
ἐκχριστιάνισε, τά θέωσε. Δέν τά ἀπέρριψε οὔτε
τά συνέτριψε.

Τήν ἐφαρμογή ὅλων αὐτῶν τή βρίσκουμε καί

στό ἑορτολόγιο τῆς Ἐκκλησίας. Ὅταν ἀκούστηκε
στόν κόσμο τό εὐαγγέλιο τῆς σωτηρίας καί συγ-
κροτήθηκε ἡ Ἐκκλησία, δέ φρόντισε νά ἐφεύρει
κανένα νέο ἡμερολόγιο οὔτε νά ἐπινοήσει νέες
ὑπερκόσμιες χρονικές ὑποδιαιρέσεις. Στά μέρη
ὅπου διαδόθηκε, βρῆκε πολλά συστήματα κατα-
μέτρησης τοῦ χρόνου, διάφορα ἡμερολόγια. Τά
υἱοθέτησε καί τά ἐκχριστιάνισε. Τίς ἱερές ἡμέρες
τῶν ἡμερολογίων τῶν Ἑβραίων ἤ τῶν εἰδωλολατρῶν
δέν τίς κατάργησε, τίς βάπτισε στό ὄνομα τοῦ
Χριστοῦ καί τίς ἕντυσε τόν Χριστό. Ἡ 14η τοῦ
Νισᾶν, τό Πάσχα τῶν Ἑβραίων, ἡ ἀνάμνηση τῆς
διάβασης τῆς Ἐρυθρᾶς Θάλασσας, ἔγινε Πάσχα
Κυρίου, διάβαση τοῦ Χριστοῦ καί ὅλων μας μαζί
Του ἀπό τόν θάνατο στή ζωή. Ἡ ἑορτή τῆς πα-
ράδοσης τοῦ Νόμου καί τοῦ θερισμοῦ, ἡ Πεντη-
κοστή, ἔγινε ἑορτή τῆς καθόδου τοῦ ἁγίου Πνεύ-
ματος καί τῆς ἔναρξης τοῦ πνευματικοῦ θερισμοῦ.
Τό Σάββατο, ἡ ἑβδομαδιαία ἑορτή τῆς κατάπαυσης
τῶν ἔργων, ἔγινε Κυριακή, ἡ ἑβδομαδιαία ἑορτή
τῆς Ἀνάστασης. Ἡ 25η Δεκεμβρίου, ἡ εἰδωλολα-
τρική ἑορτή τῆς γέννησης τοῦ ἥλιου, ἔγινε ἑορτή
τῆς γέννησης τοῦ ἥλιου τῆς δικαιοσύνης, τοῦ
Χριστοῦ, κ.ο.κ.

Καί ἐρχόμαστε τώρα στήν 1η τοῦ ἔτους. Ἐδῶ
τα πράγματα εἶναι περισσότερο πολύπλοκα, ὅπως
εἴδαμε στήν ἀρχή, γι’ αὐτό καί ἡ ἱστορία τοῦ
ἐκχριστιανισμοῦ τῆς Πρωτοχρονιᾶς εἶναι μακρά
καί ἀνώμαλη. Καί μόνο μιά ματιά στό πλῆθος
τῶν ἡμερολογίων, πού βρῆκε ὁ χριστιανισμός
κατά τήν πρώτη περίοδο τῆς ζωῆς του, εἶναι
ἱκανή νά μᾶς δημιουργήσει τήν ἐντύπωση βιβλικῆς
Βαβέλ. Σχεδόν κάθε πόλη καί περιοχή εἶχε τό
δικό της ἡμερολόγιο, πού πολλές φορές κι αὐτό
διακρινόταν σέ παλαιό καί σέ νέο. Αὐτό ὀφειλόταν
κυρίως στήν ἔλλειψη σταθεροῦ κριτηρίου γιά τή
μέτρηση τοῦ χρόνου, ἀλλά φυσικά καί στή διά-
σπαση τῶν λαῶν τῆς γῆς. Ὁ ἥλιος καί ἡ σελήνη
καί τά φυσικά φαινόμενα ἔδιναν σέ ὅλους τους
λαούς τά μέτρα τῆς διαίρεσης τοῦ χρόνου. Ἀνα-
φέρεται καί στό βιβλίο τῆς Γένεσης: «Καί εἶπεν
ὁ θεός· γενηθήτωσαν φωστῆρες ἐν τῷ στερεώματι
τοῦ οὐρανοῦ εἰς φαύσιν ἐπί τῆς γῆς, τοῦ διαχωρίζειν
ἀνά μέσον τῆς ἡμέρας καί ἀνά μέσον τῆς νυκτός·
καί ἔστωσαν εἰς σημεῖα καί εἰς καιρούς καί εἰς
ἡμέρας καί εἰς ἐνιαυτούς» (Γέν. 1, 14). Ἀλλά ἀπό
τό σημεῖο αὐτό μέχρι τοῦ νά ὑπάρξει κοινός
τρόπος καταμέτρησης τοῦ χρόνου, ἡ ἀπόσταση
εἶναι μεγάλη. Τό ἡλιακό καί τό σεληνιακό ἔτος, ἡ
ἐναλλαγή τῶν ἐποχῶν τοῦ ἔτους καί τῶν φάσεων
τῆς σελήνης, δέ μᾶς δίνουν τό ἴδιο μέτρο. Οὔτε
ἦταν εὔκολος, ἰδίως μέ τίς ἀστρονομικές γνώσεις
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τῆς ἐποχῆς, ὁ ὑπολογισμός μέ ἀπόλυτη ἀκρίβεια
τῆς διάρκειας τῶν περιόδων αὐτῶν. Ἄς προστεθεῖ
σ’ αὐτά καί ἡ παράλογη πολλές φορές, ἰδίως σέ
τέτοιου εἴδους θέματα, συντηρητικότητα τῶν
ἀνθρώπων, πού προτιμοῦν νά μένουν προσκολ-
λημένοι σέ μιά παλιά, ἀποδεδειγμένως ἐσφαλμένη,
μορφή, ἀπό φόβο πρός τό νέο καί τό ἄγνωστο.
Εἰδικώτερα γιά τήν ἐπιλογή τῆς ἡμέρας τῆς ἔναρ-
ξης τοῦ ἔτους τό κριτήριο ἦταν ἀκόμη περισσότερο
ἀσταθές, ἀναλόγως μέ τίς προϋποθέσεις πού
ἐπικρατοῦσαν. Ἐάν δηλαδή θά λαμβανόταν ὡς
ἀρχή τό ἡλιοστάσιο καί ποιό ἀπό τά δυό, τό
θερινό ἤ τό χειμερινό, ἐάν ἡ ἰσημερία καί ποιά
ἀπό τίς δυό, ἡ ἐαρινή ἤ ἡ φθινοπωρινή, ἐάν οἱ
ἐποχές τοῦ ἔτους καί ποιά ἀπό τίς τέσσερις, ἐάν
κάποια θρησκευτική ἑορτή ἤ κάποιο σημαντικό
πολιτικό γεγονός. Ὅλοι αὐτοί οἱ σταθμοί χρησι-
μοποιοῦνται ὡς ἀφετηρία τοῦ ἔτους στά ἐπιμέρους
τοπικά ἡμερολόγια. Πολλές φορές ἔχουμε στό
ἴδιο ἡμερολόγιο διάφορες Πρωτοχρονιές, παλαιά
καί νεώτερη, θρησκευτική καί πολιτική κ.λπ.

Ἔτσι, στή Ρώμη κατά τό παλαιό ἡμερολόγιο
τοῦ Νουμᾶ Πομπιλίου ἀρχή τοῦ ἔτους ἦταν ἡ 1η
Μαρτίου, τοῦ πρώτου μήνα τῆς ἄνοιξης. Ἀπό
αὐτό τό ἡμερολόγιο διατηροῦνται ἀκόμη τά ὀνό-
ματα τοῦ ἕβδομου, ὄγδοου, ἔνατου καί δέκατου
μήνα (Σεπτέμβριος, Ὀκτώβριος, Νοέμβριος, Δε-
κέμβριος), παρόλο πού κατά τό νέο ἡμερολόγιο
ἡ ἀρίθμησή τους εἶναι διαφορετική. Ὁ Ἰούλιος
Καίσαρας μεταρρύθμισε τό ἡμερολόγιο τοῦ Νουμᾶ
τό 45 π.Χ. καί πρώτη τοῦ ἔτους καθορίστηκε ἡ 1η
Ἰανουαρίου, εἶναι τό λεγόμενο Ἰουλιανό ἡμερο-
λόγιο. Ἡ ἡμέρα αὐτή (1η Ἰανουαρίου) ἑορταζόταν
ἀπό τούς ἐθνικούς μέ μεγάλη ἐπισημότητα, θυσίες,
μεταμφιέσεις, τυχερά παιχνίδια, μέθες καί ὄργια.
Μερικά ἀπό τά ἔθιμα αὐτά ἐπιβίωσαν καί στίς
χριστιανικές κοινωνίες, παρά τήν ἀντίδραση τῶν
Πατέρων καί τίς ἀπαγορεύσεις τῶν Συνόδων,
ὅπως θά δοῦμε παρακάτω.

Ἡ 1η Ἰανουαρίου, πάντως, παρέμεινε ὡς πρώτη
τοῦ ἔτους στή Δύση καί μετά τήν πλήρη ἐπικρά-
τηση τοῦ χριστιανισμοῦ, ἄν καί σέ ὁρισμένα μέρη
της ὡς πρώτη τοῦ ἔτους θεωροῦνταν ἡ 1η Μαρτίου,
ἡ παλαιά Πρωτοχρονιά, τά Χριστούγεννα, ὁ
Εὐαγγελισμός ἤ τό Πάσχα.

Στήν Ἀνατολή ὑπῆρχαν περισσότερα ἡμερο-
λόγια καί περισσότερες Πρωτοχρονιές. Οἱ Ἑβραῖοι
ὡς πρῶτο μήνα θεωροῦσαν τόν σεληνιακό μήνα
Νισᾶν, τόν πρῶτο τῆς ἄνοιξης, κατά τήν πανσέληνο
τοῦ ὁποίου (14η Νισᾶν) γιόρταζαν τό Πάσχα.
Ἀργότερα ὡς πρῶτο μήνα ὅρισαν τόν Τισρί, τόν
πρῶτο σεληνιακό μήνα τοῦ φθινοπώρου. Γιά με-

γάλο, πάντως, χρονικό διάστημα συνυπῆρχαν οἱ
δυό Πρωτοχρονιές, ἡ 1η τοῦ Νισᾶν καί ἡ 1η τοῦ
Τισρί.

Τά περισσότερα τοπικά προχριστιανικά ἡμε-
ρολόγια τῆς Ἀνατολῆς, ὅπως τῆς Μικρᾶς Ἀσίας
καί τῆς Ἐφέσου, τῆς Κρήτης, τῆς Κύπρου, τῆς
Βιθυνίας καί τῆς Ἡλιούπολης τῆς Συρίας εἶχαν
ὡς Πρωτοχρονιά τήν ἡμέρα τῆς φθινοπωρινῆς
ἰσημερίας, τήν 24η Σεπτεμβρίου, ἤ τήν πλησιέ-
στερη σ’ αὐτήν ἀρχή τοῦ νέου μήνα, δηλαδή τήν
1η Ὀκτωβρίου, ὅπως τά ἡμερολόγια τῆς Ἀντιόχειας
καί τῆς Σελεύκειας τῆς Συρίας. Ἡ 23η Σεπτεμ-
βρίου, ἐν τῷ μεταξύ, ἔγινε ἡ ἐθνική ἑορτή τοῦ
ρωμαϊκοῦ κράτους, γιατί ἦταν ἡ γενέθλια ἡμέρα
τοῦ Ὀκταβιανοῦ Αὐγούστου. Στήν 23η, λοιπόν,
τοῦ Σεπτεμβρίου μετατέθηκε ἀπό τήν 24η ἡ
πρώτη του ἔτους. Ἡ 23η Σεπτεμβρίου ὁρίστηκε
ὡς ἀρχή τῆς Ἰνδίκτου ἤ τῆς Ἰνδικτιῶνος, δηλαδή
τῆς περιόδου τοῦ περί φόρου ρωμαϊκοῦ διατάγ-
ματος, πού ἴσχυε γιά 15 ἔτη. Ἰνδικτιὼν στή
λατινική γλώσσα σημαίνει ὁρισμός, στήν ἑλληνική
δέ σημαίνει ἐπινέμηση, δηλαδή μερισμός, μοίρασμα
τοῦ χρόνου. Ἄρα ὅ,τι σημαίνει ἡ Ἰνδικτιών λατινικά
τὸ ἴδιο σημαίνει καί ἡ ἐπινέμηση ἑλληνικά. Ἡ
λέξη Ἰνδικτιών σημαίνει κατ’ ἀρχήν τόν προσδιο-
ρισμό τοῦ ἐτήσιου ποσοῦ πού ἔπρεπε νά κατα-
βάλλουν οἱ Ρωμαῖοι πολίτες ὡς φόρο. Συνεκδοχικά,
πῆρε τή σημασία τῆς οἰκονομικῆς χρονιᾶς, καί
ὅταν οἱ φόροι ρυθμίζονταν μέ βάση μιά περίοδο
περισσοτέρων ἐτῶν, Ἰνδικτιών ὀνομάστηκε τό σύ-
νολο αὐτῶν τῶν ἐτῶν… Κατέληξε ἔτσι νά σημαίνει
ἕνα θεσμοθετημένο κύκλο 15 ἐτῶν, συνεχῶς ἐπα-
ναλαμβανόμενο (ὅπως ἡ ἑβδομάδα ἤ ὁ μήνας),
πού χρησιμοποιήθηκε γιά τή χρονολόγηση πράξεων
καί γεγονότων… πού τελικά παγιώθηκε ὡς τό δη-
μοφιλέστερο σύστημα χρονολόγησης γιά τούς
Βυζαντινούς. Ἴνδικτος ἀργότερα κατέληξε νά
σημαίνει καί τήν περίοδο ἑνός ἔτους, καί ἀρχή
τῆς Ἰνδίκτου κατέληξε νά σημαίνει τήν Πρωτο-
χρονιά. Αὐτή τήν Πρωτοχρονιά τῆς 23ης Σε-
πτεμβρίου δέχτηκε ἀρχικά καί ἐκχριστιάνισε ἡ
Ἐκκλησία τῆς Ἀνατολῆς. Σ’ αὐτή τέθηκε τό
πρῶτο γεγονός τῆς εὐαγγελικῆς ἱστορίας, ἡ σύλ-
ληψη (στήν κοιλιά τῆς Ἄννας) τοῦ Βαπτιστῆ.
Ἀπό αὐτήν ἤ τήν Δευτέρα μετά ἀπό αὐτήν ἄρχιζε
ἡ κατά συνέχεια ἀνάγνωση τοῦ Εὐαγγελίου, ἀπό
τό κατά Λουκᾶν Εὐαγγέλιο, πού ἐκτός ἀπό τή
σύλληψη τοῦ Βαπτιστῆ μᾶς ἀφηγεῖται καί ἄλλα
γεγονότα τῆς ἀρχῆς τῆς ἱστορίας τῆς Καινῆς
Διαθήκης, πού δέ μᾶς διέσωσαν οἱ ἄλλοι εὐαγγε-
λιστές, ὅπως τόν Εὐαγγελισμό τῆς Θεοτόκου, τήν
ἐπίσκεψη στήν Ἐλισάβετ καί τή γέννηση τοῦ



Προδρόμου. Τό 462 μ.Χ. μετατέθηκε ἡ πρώτη
τοῦ ἔτους στήν 1η Σεπτεμβρίου γιά πρακτικούς
λόγους καί γιά νά συμπίπτουν πρώτη τοῦ ἔτους
καί πρώτη τοῦ μήνα. Ἡ ἡμέρα αὐτή ἦταν στό
ἑξῆς ἡ ἀρχή τῆς Ἰνδίκτου, ἡ Πρωτοχρονιά, καθ’
ὅλη τήν βυζαντινή περίοδο. Καί αὐτή καθαγιάστηκε
ἀπό τήν Ἐκκλησία.

ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΘΙΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ
ΤΗΣ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΔΙΑ-
ΘΗΚΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟ-
ΧΡΟΝΙΑ

Εἴπαμε προηγουμένως ὅτι ἡ ἰσραηλιτική Πρω-
τοχρονιά διατήρησε πολλά ἐξωτερικά στοιχεῖα
ἀπό τό πανάρχαιο τελετουργικό τῆς εἰδωλολα-
τρικῆς Πρωτοχρονιᾶς. Ὁ ἠθικός μονοθεϊσμός τῆς
Παλαιᾶς Διαθήκης ὁδηγεῖ τόν ἰσραηλίτη σέ μιά
ἐμβάθυνση καί σέ μιά πνευματική ἑρμηνεία τῶν
δεδομένων τῆς παράδοσης.

Ὅμως, πολλά στοιχεῖα τῆς εἰδωλολατρικῆς
Πρωτοχρονιᾶς, τόσο τῆς ρωμαϊκῆς ὅσο καί τῶν
λαῶν τῆς ἐγγύς Ἀνατολῆς, διατήρησε καί ἡ ση-
μερινή πολιτική Πρωτοχρονιά τῆς 1ης Ἰανουαρίου.
Μερικά ἀπό αὐτά εἶναι τά ἑξῆς:

Τό omen faustum incipium, ὁ ἀρχικός εὐτυχής
οἰωνός, ἡ τύχη τῆς πρώτης τοῦ ἔτους, ἡ ὁποία πι-
στεύεται μέχρι καί σήμερα ὅτι θά εἶναι ἡ τύχη
ὁλόκληρού τοῦ ἔτους.

Ἡ σημερινή, ἄσχετη μέ τό ὑπόλοιπο λειτουργικό
περιεχόμενο τῆς ἑορτῆς τῆς Περιτομῆς τοῦ Κυρίου
καί τῆς μνήμης τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, Δοξολογία
πού τελεῖται στούς Ναούς τήν 1η τοῦ ἔτους, ἡ
ὁποία θυμίζει τή σύντομη συνεδρία τῆς ρωμαϊκῆς
Συγκλήτου κατά τήν Πρωτοχρονιά.

Οἱ ἐπισκέψεις στούς πολιτικούς ἄρχοντες καί
οἱ ἀνταλλαγές εὐχῶν καί δώρων πού καθιερώθηκαν
ἀρχικά ἀπό τούς Ρωμαίους αὐτοκράτορες καί
ἰσχύουν μέχρις ἐμᾶς σήμερα. 

Ἐπίσης οἱ μεταμφιέσεις, τά κάλαντα, τό ρόδι,
τό ποδαρικό, ἡ πίτα μέ τό τυχερό κομμάτι, τά τυ-
χερά παιχνίδια, οἱ κάθε φύσεως ἐκτροπές καί
ἀνηθικότητες ἔχουν τίς ρίζες τους στήν εἰδωλο-
λατρική Πρωτοχρονιά. Σέ κάποια ἀπό αὐτά (στά
κάλαντα, στήν πίτα μέ τό τυχερό κομμάτι) ἡ
Ἐκκλησία ἔδωσε νέο νόημα. Τά ὑπόλοιπα τὰ κα-
ταδίκασε καί συνέστησε ἀντί γιά δῶρα ἐλεημο-
σύνες, ἀντί τῆς ἀσωτίας νηστεία καί ἀντί τῶν ψυ-
χοφθόρων ἀσμάτων ἀνάγνωση τῆς ἁγίας Γραφῆς.
Ἔχουμε τέτοια κηρύγματα ἀπό πολλούς πατέρες,
τόν Χρυσόστομο, τόν Ἀμβρόσιο, τόν Αὐγουστίνο.

Μάλιστα, μέ συστάσεις τῆς ἐν Τρούλλῳ ἕκτης
Οἰκουμενικῆς Συνόδου τό 689 μ.Χ. ἡ Ἐκκλησία
θέλησε νά καταργήσει τήν ἑορτή τῆς Πρωτοχρο-
νιᾶς, ἀλλά μάταια. Σύν τῷ χρόνω, βέβαια, καί
καθώς ἡ εἰδωλολατρία ὡς πνευματική δύναμη
ὑποχωροῦσε, ἡ Ἐκκλησία μείωσε τήν ἀντίδρασή
της ἔναντι τῶν ὑπολειμμάτων τοῦ ἀρχαίου κόσμου.
Καθιέρωσε μάλιστα, στήν ἀρχή τῶν μέσων χρόνων,
τήν ἑορτή τῆς Περιτομῆς τοῦ Κυρίου καί τῆς
μνήμης τοῦ Μεγάλου Βασιλείου κι ἔτσι ἡ 1η τοῦ
πολιτικοῦ ἔτους, ἡ 1η Ἰανουαρίου, ἔγινε καί γιά
τήν Ἐκκλησία ἑορτή.  

Στό σημεῖο αὐτό ἀξίζει νά γίνει ἰδιαίτερη
μνεία στό θέμα τῶν μεταμφιέσεων. Στοιχεῖο τῆς
εἰδωλολατρικῆς Πρωτοχρονιᾶς, καί τῆς ρωμαϊκῆς
καί τῶν λαῶν τῆς ἐγγύς Ἀνατολῆς ἀλλά καί χει-
μερινῶν ἀρχαιοελληνικῶν ἑορτῶν, οἱ μεταμφιέσεις
φτάνουν μέχρι τίς μέρες μας στήν περιοχή μας
κατά τίς ἑορτές τοῦ Δωδεκαημέρου. Τέτοια τελε-
τουργικά στοιχεῖα εἶναι τά Ραγκουτσάρια στή
γειτονική μας Καστοριά, τά Μπουμπουσάρια σέ
Σιάτιστα, Γαλατινή καί Ἐράτυρα καί τά Κοτσα-
μάνια ἤ Μωμόγεροι στά ποντιακά χωριά (ἐνδεικτικά
ἀναφέρω τά δικά μας: Τετράλοφος, Ἅγιος Δημή-
τριος, Πρωτοχώρι, Ἁλωνάκια, Σκήτη). Ὅλα αὐτά,
βέβαια, σήμερα ἔχουν λαογραφικό καί ὄχι λα-
τρευτικό χαρακτήρα.

Ὡστόσο, καί στήν ἐκκλησιαστική Πρωτοχρονιά
τῆς 1ης Σεπτεμβρίου ἔχουμε ἕνα ἀπομεινάρι τῆς
εἰδωλολατρικῆς Πρωτοχρονιᾶς, τό ὁποῖο πῆρε,
ὅπως εἴδαμε, καί ἡ ἰσραηλιτική Πρωτοχρονιά.
Ἐάν προσέξει κανείς τήν ὑμνολογία τῆς 1ης Σε-
πτεμβρίου, θά διαπιστώσει ὅτι σέ πολλά τροπάρια
τῆς ἡμέρας ἐκείνης γίνεται λόγος γιά ἐμπιστοσύνη
στό Θεό, Δημιουργό καί προνοητή τοῦ παντός,
στά χέρια του ἀφήνονται οἱ πόθοι καί οἱ φόβοι
τοῦ λαοῦ του, ζητεῖται νά χαρίσει ὁ Θεός στόν
κόσμο του τήν εἰρήνη, νά κατευθύνει τά ἔργα
τῶν χειρῶν τῶν δούλων του, νά δώσει ἄφεση
ἁμαρτιῶν καί εὐκαιρίες δοξολογίας τοῦ ὀνόματός
του καί νά εὐλογήσει τόν «νέον ἐνιαυτόν».
Βέβαια, ὅλες αὐτές οἱ αἰτήσεις πρός τό θεό κατά
τήν ἀρχαιότητα τόνιζαν τήν ἀμοιβαιότητα τοῦ
ἀνθρώπου πρός τή φύση, ἡ ὁποία ἀμοιβαιότητα
κατά τόν ἀπόστολο Παῦλο σημαίνει τή δουλεία
τοῦ ἀνθρώπου στά στοιχεῖα τοῦ κόσμου. Ἡ
Ἐκκλησία, ὅμως, τούς ἔδωσε νέο νόημα: Ὁ Κύριος
ἔχει ὑπό τόν ἔλεγχο τῆς ἀγαθοποιοῦ καί σωτήριας
δύναμής του τά πάντα, ὁπότε ὁ ἄνθρωπος, ὡς
ἐλεύθερο ὄν, δέν ἔχει ἀνάγκη νά ἐξευμενίσει τίς
ὁποιεσδήποτε φυσικές δυνάμεις. 
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ΛΟΓΟΙ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ
ΤΗΣ ΙΝΔΙΚΤΟΥ ΤΗΝ 1Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Γιά ἀρκετούς λόγους ἡ Ἐκκλησία ἑορτάζει
τήν ἀρχή τοῦ χρόνου τόν Σεπτέμβριο, μολονότι
αὐτός εἶναι ἕβδομος κατά σειρά, σύμφωνα μέ
τήν ἀρίθμηση τοῦ παλαιοῦ ρωμαϊκοῦ ἡμερολογίου
τοῦ Νουμᾶ Πομπιλίου, καί ἔνατος κατά τήν ἀρίθ-
μηση τοῦ νέου ἡμερολογίου. Ἄς δοῦμε μερικούς
ἀπό αὐτούς:

Ὁ πρῶτος λόγος, γιά τόν ὁποῖο ὁ Σεπτέμβριος
λέγεται ἀρχή τοῦ χρόνου, εἶναι ὅτι κατά τόν μήνα
αὐτόν, ὡς ἐπί τό πλεῖστον, παύει μέν ἡ γῆ νά
γεννᾶ τούς καρπούς, ἀρχίζει ὅμως πάλι νά συλ-
λαμβάνει κατά κάποιο τρόπο καί νά ἐγκυμονεῖ
ἄλλους νέους καρπούς. Διότι κατά τόν μήνα
αὐτόν γίνεται ἡ φθινοπωρινή ἰσημερία, ἀνασκά-
βεται ἡ γῆ μέ ἄροτρο καί καλλιεργεῖται καί
δέχεται τούς σπόρους στά αὐλάκια της, σάν μέσα
σέ κοιλιά καί μήτρα καί κατά τόν μήνα αὐτόν
ἀρχίζουν οἱ βροχές, ὥστε νά μαλακώσει ἡ γῆ πού
ἔγινε σκληρή ἀπό τό καλοκαίρι πού προηγήθηκε,
καί στή συνέχεια νά γίνει ἱκανή ὥστε νά καλλιερ-
γηθεῖ καλά καί νά συλλάβει καί νά θρέψει τούς
καρπούς πού τῆς ἔσπειρε ὁ γεωργός.

Ὁ Σεπτέμβριος εἶναι ἀρχή τῆς σύλληψης καί
ἐγκυμοσύνης ὅλων σχεδόν τῶν καρπῶν, ἐνῶ ὁ
Μάρτιος εἶναι ἀρχή τῆς γέννησης ὅλων αὐτῶν,
γιατί τότε (τόν Μάρτιο) ἀρχίζουν νά γεννιοῦνται
καί νά βλασταίνουν ἀπό τή γῆ καί στή συνέχεια
νά καρποφοροῦν οἱ σπόροι ἐκεῖνοι, τούς ὁποίους
ἡ γῆ συνέλαβε καί ἐγκυμονεῖ τόν Σεπτέμβριο καί
ὅλο τόν χειμώνα.

Ὁ δεύτερος λόγος, γιά τόν ὁποῖο λέγεται ἀρχή
τοῦ ἔτους ὁ Σεπτέμβριος, εἶναι, πρώτον, διότι

ὅταν οἱ υἱοί Ἰσραήλ κυρίευσαν τή γῆ τῆς ἐπαγγε-
λίας, ἦταν Σεπτέμβριος μήνας, δεύτερον, διότι οἱ
παλαιοί Ρωμαῖοι ἀπό τόν Σεπτέμβριο ἄρχιζαν
ὅλες τίς πολιτικές τους κρίσεις καί ὑποθέσεις
καί μισθούς, ἀλλά καί τά βασιλικά τέλη καί οἱ
φόροι τόν Σεπτέμβριο ἄρχιζαν νά ἀποδίδονται. 

Ἕνας τρίτος λόγος ἑορτασμοῦ τῆς Ἰνδίκτου
τήν 1η Σεπτεμβρίου εἶναι ὅτι τό εὐαγγελικό ἀνά-
γνωσμα τῆς θείας Λειτουργίας τῆς ἡμέρας αὐτῆς,
εἰλημμένο ἀπό τόν εὐαγγελιστή Λουκᾶ, περιγράφει
τήν πρώτη δημόσια ἐμφάνιση τοῦ Ἰησοῦ στή συ-
ναγωγή τῆς πατρίδας του Ναζαρέτ καί τό πρῶτο
του κήρυγμα γιά τόν «ἐνιαυτόν Κυρίου δεκτόν»,
γιά τόν ἐρχομό τοῦ καιροῦ πού ὁ Κύριος θά
φέρει τή σωτηρία στό λαό του. 

Ἔχοντας ὑπόψη της, τώρα, ὅλα αὐτά ἡ Ἐκκλη-
σία ἀρχίζει τό κατ’ ἔτος ἀνακυκλούμενο ποιμαντικό
της ἔργο, τό ὁποῖο χαλαρώνει κάπως κατά τούς
μῆνες Ἰούλιο καί Αὔγουστο, τόν Σεπτέμβριο. Ὁ
Σεπτέμβριος εἶναι ὁ μήνας κατά τόν ὁποῖο ξεκινᾶ
ἡ νέα κηρυκτική περίοδος, ἀρχίζει ὁ προγραμμα-
τισμός γιά τό ἔργο στούς τομεῖς τῆς Νεότητας
καί τῆς Φιλανθρωπίας καθώς καί γιά ἄλλες δρα-
στηριότητες στή Μητρόπολη, καί κατ’ ἐπέκταση
στήν ἐνορία, ὅπως Σχολές Γονέων, Ἁγιογραφίας,
Βυζαντινῆς Μουσικῆς, Συντήρησης ἔργων τέχνης
κ.λπ. 

Συνηθίζουμε νά μοιράζουμε εὐχές στήν ἀρχή
τοῦ ἔτους, εἴτε τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ εἴτε τοῦ πο-
λιτικοῦ. Αὐτή εἶναι μιά καλή συνήθεια, ἀλλά ἀπό
μόνη της δέν ἀρκεῖ. Πρέπει νά γνωρίζουμε ὅτι τό
ἔτος δέν ἀποβαίνει αἴσιο καί εὐτυχές καί οἱ
ὅποιοι προγραμματισμοί μας δέν καρποφοροῦν
μόνο μέ τίς εὐχές, ἀλλά ἀπαραιτήτως καί μέ τήν
προσωπική ἐργασία τοῦ καθενός.
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Ἕνας στρατιώτης ρώτησε τὸν ἀββᾶ Μιῶς,
ἂν ἄραγε ὁ Θεὸς δέχεται τὴ μετάνοια
τοῦ ἁμαρτωλοῦ.

Καὶ ὁ ἀββᾶς, ἀφοῦ τὸν δίδαξε μὲ πολλοὺς λό-
γους, εἶπε:
- Πές μου, ἀγαπητέ. Ἂν σχιστεῖ τὸ χιτώνιό σου,
τὸ πετᾷς;
- Ὄχι, ἀπάντησε ἐκεῖνος. Τὸ ράβω καὶ τὸ χρη-
σιμοποιῶ πάλι.
- Ἂν λοιπὸν ἐσὺ λυπᾶσαι τὸ ροῦχο σου, τοῦ
εἶπε τότε ὁ γέροντας, δὲν θὰ λυπηθεῖ ὁ Θεὸς
τὸ δικό του πλάσμα;

Α Π Ο  ΤΟ  ΓΕ Ρ Ο Ν ΤΙΚΟ
Βιβλιογραφία:

– Σάββα Ἀγουρίδη, Ἡ πρώτη τοῦ ἔτους στόν
ἀρχαῖο κόσμο καί τόν Χριστιανισμό, ἐν
Ὁράματα καί Πράγματα, ἔκδ. Ἄρτος Ζωῆς,
Ἀθήνα 2010, σσ. 385-393.

– τοῦ αὐτοῦ, Ἱστορία καί ἔννοια τῆς Πρω-
τοχρονιᾶς στήν παράδοση, ἐν Θεολογία
καί Ἐπικαιρότητα, ἔκδ. Ἄρτος Ζωῆς, Ἀθήνα
1996, σσ. 335-340.

– Ἰωάννη Μ. Φουντούλη, Νέον ἔτος, ἐν Λο-
γική Λατρεία, ἔκδ. Ἀποστολικῆς Διακονίας
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Ἀθήνα 1997,
σσ. 345-353.



Μεταξύ τῶν «ψευδοχρίστων καί ψευδοπρο-
φητῶν» τῶν νεωτέρων χρόνων ἐντάσσονται
καί οἱ λεγόμενοι «Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ»,

εὐρύτερα γνωστοί ὡς «Χιλιαστές».
Δέν θά ἦταν ὑπερβολή νά ποῦμε ὅτι μέ τούς

«Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ»  δέν ἔχομε τίποτε τό κοινό
στήν πίστη. Ἀσχέτως ἐάν χρησιμοποιοῦν τήν Ἁγία
Γραφή (καί τό ἐρώτημα εἶναι ποιά;),
ἀσχέτως ἄν μεταχειρίζονται χρι-
στιανική ὁρολογία, ἄν λένε ὅτι πι-
στεύουν στόν Χριστό, ἄν ἐπι-
διώκουν -καί στήν Ἑλλάδα σχεδόν
τό ἔχουν ἐπιτύχει- νά καθιερώσουν γιά τήν ἑταιρεία
τους τόν τίτλο «Χριστιανοί Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ»,
τίποτε ἀπ’ ὅλα αὐτά δέν ἰσχύει.

Ἡ ὀργάνωση τῶν «Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ» εἶναι
μιά πολυεθνική μετοχική ἑταιρεία, μέ ἕδρα τό
Μπροῦκλιν τῆς Ν. Ὑόρκης. Ἱδρύθηκε τό ἔτος 1884,
ἀπό τόν Κάρολο Ρῶσσελ, κυρίως μέ ἀμερικανούς
μετόχους, οἱ ὁποῖοι ἀποκτοῦσαν κάθε μετοχή μέ 10
δολλάρια. Ξεκίνησε μέ τόν τίτλο «Φυλλαδική Ἑταιρεία
Σκοπιά τῆς Σιών» καί τό ἔτος 1886 μετονομάστηκε
σέ «Βιβλική καί Φυλλαδική Ἑταιρεία Σκοπιά», τίτλο
πού φέρει μέχρι σήμερα. Ἐχρησιμοποίησε καί τόν
τίτλο «Σπουδασταί τῶν Γραφῶν». Ὁ δεύτερος
πρόεδρός της, ὁ Ἰωσήφ Ρόδερφορδ, τήν ἀνεκήρυξε
σέ θεοκρατία καί ἔκτοτε θεωρεῖ τόν ἑαυτό της
ἐκπρόσωπο τοῦ Θεοῦ στή γῆ.

Οἱ κυριώτερες πλάνες τῶν «Μαρτύρων τοῦ
Ἰεχωβᾶ» εἶναι:

α) Ὁ Θεός ἔχει ἕνα καί μοναδικό ὄνομα : Ἰεχωβᾶ
β) Ὁ Ἰησοῦς Χριστός εἶναι τό πρῶτο καί τελειότερο

κτῖσμα
γ) Ὁ ἄνθρωπος δέν ἔχει ψυχή-πνεῦμα
δ) Ἡ Β´ Παρουσία ἔγινε τό 1914
ε) Τό τέλος τοῦ κόσμου, ὁ Ἀρμαγεδδώνας ἔπρεπε

ἤδη νά ἔχει συμβεῖ.
στ) Οἱ ὀπαδοί τῆς «Σκοπιᾶς» χωρίζονται σέ δύο

τάξεις.
ζ) Ἡ «Θεία Κοινωνία» εἶναι μόνο γιά λίγους.
η) Ἡ «Σκοπιά» χαρακτηρίζει τίς κυβερνήσεις, τούς

διεθνεῖς ὀργανισμούς (ὅπως τόν ΟΗΕ), τούς στρατούς,
τά δικαστήρια, τίς ἐκκλησίες, τίς ἀστυνομίες ὡς
στρατόπεδο τοῦ Σατανᾶ καί τούς ταυτίζει μέ τό «θη-

ρίον» τῆς Ἀποκαλύψεως.
θ) Ἀπαγορεύεται ἡ στράτευση.
ι) Ἀπαγορεύεται ἡ μετάγγιση αἵματος.

Συμπερασματικά μποροῦμε νά ποῦμε ὅτι:

α) Οἱ «Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ», ὄχι μόνον δέν
μποροῦν νά χαρακτηριστοῦν ὡς
χριστιανική αἵρεση, ἀλλά οὔτε καί
ὡς γνωστή θρησκεία. Εἶναι μιά
ἑταιρεία, δηλαδή ἐμπορική ἐπι-
χείρηση, μέ θρησκευτικό - ψευ-

δοχριστιανικό προσωπεῖο.
β) Ἀπορρίπτουν συλλήβδην καί πολεμοῦν ὅλα τά

δόγματα τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας, ἀλλά καί
ὅλα τά βασικά δόγματα ὅλων τῶν χριστιανικῶν ὁμο-
λογιῶν. Τήν Ἁγία Τριάδα τήν θεωροῦν «διαβολική
ἐπινόηση». Τόν Υἱό καί Λόγο τοῦ Θεοῦ τόν θεωροῦν
ὡς κτῖσμα καί τόν «τελειότερο ἄνθρωπο» πού ἔζησε
στή γῆ.

γ) Ὑβρίζουν τήν Ἐκκλησία, τούς ναούς μας, τούς
κληρικούς καί τά μοναστήρια μας.

ε) Ἡ ἑταιρεία «Σκοπιά» ἐπανειλημμένα ἀποδείχ-
θηκε «ψευδοπροφήτης» ἀμετανόητος, πλανῶν τούς
ἀνυποψίαστους.

στ) Διαστρεβλώνει καί παραχαράσσει τό ἱερό κεί-
μενο τῆς Ἁγίας Γραφῆς. 

Ὅποιος ὅμως ἀλλοιώνει τό Εὐαγγέλιο πού κήρυξε
ὁ Χριστός δέν εἶναι «ἀπό Θεοῦ» καί κηρύττει «ἄλλο
εὐαγγέλιο». 

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας, ἐπί 2000 χρόνια, κη-
ρύττει ἀδιάκοπα καί ἀναλλοίωτα τό Εὐαγγέλιο τοῦ
Χριστοῦ καί ἀποδεικνύεται «στῦλος καί ἑδραίωμα
τῆς ἀληθείας» (Α΄ Τιμοθ. γ΄ 15). Διαφυλάττει καί
ἑρμηνεύει θεόπνευστα καί μέ γνησιότητα τήν Ἁγία
Γραφή. Εἶναι ἀναμφισβήτητα ἡ ἱστορική Ἐκκλησία
πού ἵδρυσε ὁ Χριστός. Δέν ἐμφανίστηκε αὐθαίρετα
σέ μεταγενέστερους χρόνους, ὅπως συμβαίνει μέ
ὅλους τούς αἱρετικούς. Μέ ἐγγύηση τήν «Ἀποστολική
Διαδοχή» της ἀποτελεῖ τήν Μία, Ἁγία, Καθολική καί
Ἀποστολική Ἐκκλησία, τήν Κιβωτό τῆς σωτηρίας.

Σ’ Αὐτήν λοιπόν ἄς ἔμπιστευθοῦμε τήν πορεία
τῆς σωτηρίας μας καί σ’ Αὐτήν ἄς καλέσουμε να ἐπι-
στρέψουν καί οἱ πλανεμένοι ἀδελφοί μας.
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ΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ
ΤΩΝ «ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ»

[Δέν ἔχομε σκοπό νά μειώσουμε ἤ νά προσβάλουμε κανένα μέ ὅσα θα ποῦμε στή συνέχεια. Σεβόμενοι τό θρησκευτικό πιστεύω τοῦ
καθενός, ἐπιθυμοῦμε μόνο νά ἐνημερώσουμε τούς Ὀρθοδόξους ἀδελφούς μας γιά μιά πτυχή τῆς σύγχρονης πλάνης]

τοῦ Πρωτοπρ. Κυριακοῦ Τσουροῦ
Γραμματέως τῆς Σ. Ε.

ἐπί τῶν Αἱρέσεων
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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:

-Ἀθανάσιος Κουκουτάρης προσφορά
μεγάλης ποσότητας διαφόρων προ-
ϊόντων τῆς ἐταιρίας ALFA ◆ Δημή-
τριος Μακρής 500 € γιά γεῦμα γε-
ρόντων εἰς μνήμην τῆς συζύγου του
Ζωῆς Μακρή γιά τή συμπλήρωση 3
ἐτῶν ◆ Σουλτάνα Μπανδή 300 € εἰς
μνήμην τοῦ συζύγου της Εὐαγγέλου
καί τῆς κόρης της Αἰκατερίνης ◆ Λε-
ωνίδας Κεντεποζίδης 300 € ◆ Ἀλε-
ξάνδρα Τζήμκα καί Ἀνθοῦλα Νένου
300 € γιά γεῦμα γερόντων εἰς μνήμην
Ἀλεξάνδρας Παπαδέλη ◆ Χριστόφο-
ρος Κατωτικίδης 300 € γιά προσφορά
γεύματος ◆ Ἱερεύς Δημήτριος Χαρι-
σίου 200 € ◆Ἑλένη καί Λουκία Διάφα
200 € εἰς μνήμην γονέων Γεωργίου
καί Εὐαγγελίας ◆ Ἑλένη Δίκου-Λα-
ζάρου 200 € εἰς μνήμην τῆς μητρός
της Εὐγενίας Δίκου ◆ Οἱ Ἀδερφοί
Μάτα 150 € εἰς μνήμην τῆς μητέρας
τους Αἰκατερίνης ◆ Οἰκογένεια Δέ-
σποινας Κρανιώτη 50 € εἰς μνήμην
σεβαστῆς συμπεθέρας Αἰκατερίνης
Μάτα ◆ Μαργαρίτα Παπαδοπούλου
150 € γιά γεῦμα γερόντων εἰς μνήμην
Γεωργίας Παπαδοπούλου ◆ Ἱερεύς
Βασίλειος Τσικόπουλος 100 € γιά πα-
ράσταση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητρο-
πολίτου κ.Παύλου στό γάμο τῆς κό-
ρης του ◆ Ἀλεξάνδρα Κωσταρέλλη-
Μαρκοπούλου, κάτοικος Ἀθηνῶν δω-
ρεά 70 € ἀντί στεφάνου, εἰς μνήμην
πολυαγαπημένης φίλης Βαγγελιῶς
Τσέπουρα, συζύγου Γιώργου Σημαν-
τήρα, πού κατοικοῦσε στό Χαλάνδρι
Ἀττικῆς ◆ Δωρεά 150 € εἰς μνήμην
πολυαγαπημένου πατρός Κων/νου
Χαϊτίδη ἀπό τά Παιδιά του ◆ Οἰκογέ-
νεια Ἰωάννου Πάλλα 100 € εἰς μνήμην
τῆς ἀδελφῆς Ἀλεξάνδρας Πασιαλῆ
◆ Οἰκογένεια Νικολάου Κούρτη 100
€ καί προσφορά διαφόρων ἐδεσμά-
των εἰς μνήμην τῆς μητέρας τους
Ἀλεξάνδρας Πασιαλή ◆ Οἰκογένεια

Χρήστου Γιαννή 100 € εἰς μνήμην
τῆς μητέρας τους Ἀλεξάνδρας Πα-
σιαλή ◆ Οἰκογένεια Νικολάου Πάλλα
50 € εἰς μνήμην τῆς θείας Ἀλεξάν-
δρας Πασιαλῆ ◆Οἰκογένεια Ζήση Πί-
τση προσφορά γεύματος εἰς μνήμην
τοῦ ἀδερφοῦ Γεωργίου Παγούνη ◆
Ἱερεύς Γεώργιος Πιστόλας προσφορά
γεύματος πρός τιμήν τοῦ Σεβασμιω-
τάτου Μητροπολίτου κ. Παύλου γιά
παράστασή του στό γάμο τῶν παιδιῶν
του ◆ Οἰκογένεια κυρίου Γεωργίου
Κιβρακίδη προσφορά καρεκλῶν ἀντί
μνημοσύνου καί εὔχονται καί πρός
ἄλλες τέτοιες κατευθύνσεις ◆ Οἰκο-
γένεια Ζήση Πίτση προσφορά γεύ-
ματος γιά τή βάπτιση τοῦ ἐγγονοῦ
τους Γεωργίου ◆ Νικόλαος Σακαλής
50 € ◆ Ζήσης Βαντσιώτης δωρεά 50
€ εἰς μνήμην Ρούσση Δαδαμόγια ◆
Προσφορά γεύματος εἰς μνήμην
Ἀντωνίου Πίτα ἀπό τήν Οἰκογένειά
του ◆ Ἐργαζόμενοι Τομέα Δραστη-
ριότητας Σκληρῶν Σχηματισμῶν Ὀρυ-
χείου Νοτίου Πεδίου προσφορά γά-
λακτος ◆ Ἱερός Ναός Μεταμορφώ-
σεως τοῦ Σωτῆρος Βατεροῦ 400 € ◆
Ἱερός Ναός Ἁγίων Κων/νου καί Ἑλέ-
νης Μαυροδενδρίου 400 € ◆ Ἱερός
Ναός Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου Κα-
ρυδίτσας 300 € ◆ Ἱερός Ναός Ἁγίας
Τριάδος Δρεπάνου 150 € γιά προ-
σφορά γεύματος ◆ Ἱερός Ναός Ἁγίας
Τριάδος Δρεπάνου προσφορά ἐλαι-
όλαδου ◆ Ἱερός Ναός Ἁγίων Κων/νου
καί Ἑλένης Κοζάνης προσφορά ἐλαι-
όλαδου ◆ Ἱερός Ναός Ἁγίου Ἰωάννου
Θεολόγου Καρυδίτσας προσφορά
ἐλαιόλαδου ◆ Ἱερός Ναός Ἁγίων
Κων/νου καί Ἑλένης Μαυροδενδρίου
προσφορά ἐλαιόλαδου ◆ Ἱερός Ναός
Ἁγίου Γεωργίου Κλείτους προσφορά
καρπουζιῶν ◆ Τά Τέκνα τῆς Παρα-
σκευῆς Κατσιβελάρη προσέφεραν
γεῦμα στούς γέροντες τήν 26/8/13
γιά τό 40ημερο μνημόσυνο τῆς μη-
τέρας Παρασκευῆς Κατσιβελάρη ◆
Αἰκατερίνη Τζιάτζιου προσφορά γεύ-
ματος τήν 21/7/13 εἰς μνήμην τοῦ
συζύγου της Βασιλείου Τζιάτζιου γιά
τό ἐτήσιο μνημόσυνο.  -Ἐργαζόμενοι

Ἠλεκτροτεχνείου Ὀρυχείου Νοτίου
Πεδίου-Δ.Ε.Η. προσφορά γάλακτος
◆ Ἑλένη Διάφα 100 € εἰς μνήμην
Σμαρῶς Καραδήμου ◆ Ἀστέριος Πα-
παϊωάννου 100 € ◆ Δήμητρα Ράμου
17 λίτρα ἐλαιόλαδο εἰς μνήμην τῆς
μητέρας της Ἑλένης Ράμου ◆ Παρέα
τοῦ Δημητρίου Μόσχου 80 € στή
μνήμην του ◆ Βασίλειος Παπανικο-
λάου προσφορά μεγάλης ποσότητας
κρουασάν ◆ Ἱερεύς Θωμάς Μπασδέ-
κης καί Ἐλευθέριος Τσαουσίδης προ-
σφορά λαχανικῶν ◆ Ἐνορία Ἱεροῦ
Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου Ροδίτη
προσφορά φρούτων ◆ Προσφορά κο-
τόπουλων εἰς μνήμην Σιδερίας Ρού-
σου ◆ Κα Μαρία Τσιρουκίδου προ-
σφορά τροφίμων ◆ Δωρεά 60 € εἰς
μνήμην ἀγαπητῆς Καίτης Κουτσοσί-
μου ἀπό τήν παρέα της ◆ Ἐλισάβετ
Σαββαϊδου 50 € εἰς μνήμην προ-
σφιλῶν προσώπων ◆ Χρυσάνα Μαρ-
τινάκου 50 € εἰς μνήμην προσφιλῶν
προσώπων ◆ Βασιλική Τσιβίκη 30 €
◆ Λάζαρος Καρακώτιας 20 €◆ ΕΚΕΤΑ
προσφορά διαφόρων ἐδεσμάτων ◆
Ζαχαροπλαστεῖο Γιαννακίδης ‘Dolcini’
προσφορά γλυκισμάτων ◆ Νικόλαος
Κούρτης προσφορά κλινοσκεπασμά-
των.

Πρὸς τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Σερβίων
καὶ Κοζάνης

Ἱ. Ν. Ἁγίων Κων/νου καὶ Ἑλένης
Κοζάνης 2600 €
Ἱ. Ν. Ἁγίου Γεωργίου Πολυμύλου

160 €
Ἱ. Ν. Ἁγίας Κυριακῆς Σερβίων

1040 €
Ἱ. Ν. Τιμίου Προδρόμου Λευκοπηγῆς

240 €
Ἱ. Ν. Ἁγίας Τριάδος Δρεπάνου 

260 €
Ἱ.Ν. Παναγίας Φανερωμένης Κοζάνης 

115 €

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

ΑΠΟ  ΤΟ  ΥΣΤΕΡΗΜΑ
ΚΑΙ  ΤΟ  ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ
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Λειτουργική Διακονία:
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σερβίων καί

Κοζάνης κ. Παῦλος, κατά τήν περίοδο 18 Μαΐου –
τέλη Αὐγούστου 2013, χοροστάτησε, λειτούργησε
ἤ κήρυξε στούς Ἱ. Ναούς:
v Μητροπολιτικό Ἁγ. Νικολάου (19/5), Τιμ. Προ-

δρόμου Ρυμνίου (25/5), Ἁγ. Κων/νου & Ἑλένης
Μηλέας (26/5), Ἁγ. Νικολάου Γουλῶν (9/6), Τιμ.
Προδρόμου Καισαρειᾶς (16/6), Ἁγ. Γεωργίου
Κοζάνης (23/6), Ἱ. Μ. Ἁγ. Ἰωάννη Βαζελῶνος
(23/6), Ἱ. Ν. Ἁγ. Τριάδος Δρεπάνου (24/6), Ἁγ.
Πέτρου & Παύλου Κοίλων (30/6), Ἁγ. Γεωργίου
Ν. Κλείτους (30/6).
Ἐπίσης ὁ Σεβασμιώτατος:

v τέλεσε τή Θ. Λειτουργία καί τή χειροτονία σέ
Διάκονο τοῦ κ. Γεωργίου Στιούκη στόν Ἱ. Ν.
Ἁγ. Παντελεήμονος Καλαμιᾶς (18/5),

v προΐστατο κατά τίς πανηγυρικές ἀκολουθίες
στόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Κων/νου & Ἑλένης Κοζάνης,
κατά τίς ὁποίες ἀπένειμε τιμητική διάκριση
στό Γεν. Δ/ντή τῆς ΑΝ.ΚΟ. κ. Γεώργιο Ἀμανατίδη
γιά τή συμβολή του στό ἔργο τῆς Ἱ. Μητροπό-
λεως (26/5),

v τέλεσε, μέ τό Σεβ. Μητροπολίτη Καστορίας κ.
Σεραφείμ, τόν ἁγιασμό ἐγκαινίων τοῦ κατα-
στήματος «ΥΠΕΡ Γρηγοριάδη» στήν Κοζάνη
(28/5),

v τέλεσε τά θυρανοίξια τοῦ ἱ. ἐξωκλησίου τῆς
Ἁγ. Τριάδος Προσηλίου (22/6),

v εὐλόγησε τούς γάμους τῶν: α) Θεόδωρου π.
Δημ. Χαρισίου & Μαρίας Δημ. Κουμπαράκου
στόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Κοζάνης (25/5), β) Φω-
τίου Β. Νίκου & Ροδῆς π. Βασ. Τσικόπουλου
στόν Ἱ. Ν. Παναγίας Φανερωμένης Κοζάνης
(22/6), γ) Δημητρίου π. Γεωργίου Πιστόλα &
Μαγδαληνῆς Π. Καλιαμπάκα στόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Δη-
μητρίου Κοζάνης (23/6).

v Ἁγ. Ἀναργύρων Κοζάνης (1/7), Παναγίας Βλα-
χερνῶν Τετραλόφου (2/7), Ἁγ. Κυριακῆς Σερβίων
(7/7), Ἁγ. Ἀθανασίου Τρανοβάλτου (14/7), ἐξωκλ.
Προφ. Ἠλία Κρανιδίων (19/7), Προφ. Ἠλία Κοι-
λάδας (20/7), Κοιμ. Θεοτόκου Βατεροῦ (21/7),
ἐξωκλ. Ἁγ. Ἄννης Κοζάνης (24/7), Ἁγ. Παρα-
σκευῆς ὁμών. χωριοῦ (26/7), Ἁγ. Παντελεήμονος
Ποντοκώμης (26/7), Ἁγ. Παντελεήμονος Αὐγῆς
(27/7), Ἁγ. Διονυσίου Βελβενδοῦ (28/7), Ὑψώσ.
Τιμίου Σταυροῦ Λεβέντη (1/8), Κοιμ. Θεοτόκου
Λαζαράδων (4/8), ἐξωκλ. Μεταμορφ. Σωτῆρος
Κοζάνης (5/8), Ἁγ. Ἀναργύρων Κοζάνης (6/8),
Ἁγ. Νικολάου Καταφυγίου (11/8), ἐξωκλ. «Πα-
ναγίας» Κοζάνης (15/8), Παναγίας Φανερωμένης
Κοζάνης (22-23/8), Ἁγ. Κοσμᾶ Αἰτωλοῦ Ἄνω
Κώμης (23/8), Ἁγ. Κοσμᾶ Αἰτωλοῦ Ἀκρινῆς (24/8),

Ἱ. Μονῆς Ἁγ. Ἀντωνίου Σιάπκας (31/8).
Τέλεσε, δέ, τόν Παρακλητικό Κανόνα τῆς Ὑπε-

ραγίας Θεοτόκου στούς Ἱ. Ναούς: Γεν. Θεοτόκου
Ἱ. Μ. Ζιδανίου (1/8), Κοιμ. Θεοτόκου Ἐλάτης (8/8),
Κοιμ. Θεοτόκου Ἁγ. Κυριακῆς (Σκούλιαρης) Βελ-
βενδοῦ (8/8), Ἁγ. Νικολάου Φρουρίου (9/8), Ἁγ.
Νικολάου Λιβαδεροῦ (11/8).

Ἐπίσης ὁ Σεβασμιώτατος:
v τέλεσε τή Θ. Λειτουργία καί τά ἐγκαίνια τοῦ

ἱεροῦ ἐξωκλησίου τοῦ Ἁγίου Ζήνωνος στό Βελ-
βενδό (6/7),

v τέλεσε τούς γάμους τῶν: α) Ἀλέξανδρου Ἰω.
Μηλώση καί Ἑλένης Κυρ. Μιχαηλίδου στόν Ἱ.
Ν. Ἁγ. Κων/νου & Ἑλένης Μαυροδενδρίου
(13/7), β) Ἄγγελου Ἀν. Τριανταφυλλίδη καί Κλε-
οπάτρας Μ. Τσαβδαρίδου στήν Ἱ. Μονή Ἁγ.
Ἰωάννη Βαζελῶνος (21/7), γ) Κων/νου Εὐστρ.
Ξανθόπουλου καί Βεργούλας Παν. Χατζαβερίδη
στόν Ἱ. Ν. Κοιμ. Θεοτόκου Ν. Χαραυγῆς (27/7),

v τέλεσε τόν Παρακλητικό Κανόνα τῆς Θεοτόκου
στόν Ἱ. Ναό Ἁγ. Δημητρίου Τριγωνικοῦ, ὅπου
καί τίμησε τήν ἐπιχείρηση μαρμάρων τῶν Ἀφῶν
Παπαθυμιόπουλου γιά τή  δωρεάν ἀποκατάσταση
τοῦ δαπέδου τοῦ ἐν λόγῳ Ναοῦ τῆς γενέτειράς
τους (4/8),

v τέλεσε τή Θ. Λειτουργία καί τό 6μηνο μνημό-
συνο τοῦ Πρωτοπρεσβύτερου Δημ. Ἀντωνό-
πουλου στόν Ἱ. Ν. Κοιμ. Θεοτόκου Ν. Χαραυγῆς
(25/8),

Παραστάσεις - Ἐθιμοτυπία:
v μετεῖχε στίς πανηγυρικές – λατρευτικές ἐκδη-

λώσεις γιά τή μνήμη τοῦ Ἁγ. Ἀχιλλίου, πολιούχου
Λαρίσης (14-15/5),

v μετεῖχε στίς πανηγυρικές – λατρευτικές ἐκδη-
λώσεις γιά τή μνήμη τοῦ Ὁσίου Ἰωάννου τοῦ
Ρώσου στό Προκόπιο Εὐβοίας (26-27/5), 

v προήδρευσε στήν Ἱερατική Σύναξη τῆς καθ’
ἡμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως στόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Παρασκευῆς
Κοζάνης (28/5) 

v παρακολούθησε τήν Ἐκδήλωση τοῦ Συλλόγου
Μικρασιατῶν Κοζάνης γιά τήν Ἅλωση τῆς
Πόλης (29/5),

v παρακολούθησε τήν ἡμερίδα προβληματισμοῦ
γιά τήν Ἐκπαίδευση, πού διοργάνωσε ἡ Ἑταιρεία
Δυτικομακεδονικῶν Μελετῶν (1/6),

v τέλεσε Θ. Λειτουργία καί ἐπιμνημόσυνη δέηση
κατά τίς ἐκδηλώσεις μνήμης τοῦ ὁλοκαυτώμα-
τος τῶν Πύργων Ἐορδαίας, ἐκπροσωπώντας
τόν Σεβ. Μητροπολίτη Φλωρίνης κ. Θεόκλητο
(2/6),

v παρέστη στίς ἐκδηλώσεις γιά τήν ἐπίσκεψη
τοῦ Πατριάρχη Μόσχας κ. Κύριλλου στή Βέροια
(7/6),

v μετεῖχε στίς πανηγυρικές – λατρευτικές ἐκδη-
λώσεις στήν Ἱ. Μονή Παναγίας Δοβρᾶ Βεροίας
(10-11/6),

XPONIKA u EIΔHΣEIΣ u ΣXOΛIA
ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ  ΚΟΖΑΝΗΣ

ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ
ΙΟΥΛΙΟΥ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ2013
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v μετεῖχε στίς πανηγυρικές – λατρευτικές
ἐκδηλώσεις στό ἱ. Κάθισμα τῆς Παναγίας
τῆς Χρυσοπηγῆς στή Σίφνο (12-13/6),

v συμμετεῖχε στίς πανηγυρικές – λατρευτικές
ἐκδηλώσεις τῆς Ἱ. Μ. Ἁγ. Τριάδος Σπαρμοῦ
Ἐλασσώνας (24/6),

v δέχθηκε τήν ἐθιμοτυπική ἐπίσκεψη τοῦ νέου
Γενικοῦ Ἀστυνομικοῦ Διευθυντῆ Δυτ. Μακε-
δονίας Ταξίαρχου κ. Ἠλία Στεφανῆ (27/6).

v τέλεσε τή Θ. Λειτουργία στόν Ἱ. Ν. Κοιμήσεως
Θεοτόκου τῆς Ἱ. Μονῆς Παναγίας Σουμελᾶ
Βερμίου (18/8),

v συμμετεῖχε στίς πανηγυρικές - λατρευτικές
ἐκδηλώσεις τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ. Βάσσας Ἐδέσσης
(20-21/8),

v συμμετεῖχε στίς πανηγυρικές - λατρευτικές
ἐκδηλώσεις τῆς Ἱ. Μονῆς Μεγάλου Σπηλαίου
Καλαβρύτων, προεξάρχοντος τοῦ Μακαρ. Ἀρχιε-
πισκόπου κ. Ἱερωνύμου (14-15/8),

v παρέστη σέ ἐκδήλωση γιά τόν ἑορτασμό τῶν
100 χρόνων τοῦ Α΄ Σώματος Στρατοῦ στήν Κο-
ζάνη (16/8).

Τίμιο Ξύλο ἀπό τά Ἱεροσόλυμα
στήν Ἱερά Μητρόπολή μας

Ἕνα μοναδικό κειμήλιο ἀπό τά Ἱεροσόλυμα
μεταφέρθηκε στήν Ἱ. Μητρόπολή μας. Πρόκειται
γιά τεμάχιο τοῦ Τιμίου Ξύλου, τό ὁποῖο εἶναι ἐγκι-
βωτισμένο στήν ἱερά Εἰκόνα τῶν Ἁγίων Κωνσταν-
τίνου καί Ἑλένης καί φυλάσσεται στό Σκευοφυ-
λάκιο τοῦ Πανίερου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ
Κυρίου στά Ἱεροσόλυμα.

Τό Τίμιο Ξύλο μεταφέρθηκε πρός προσκύνηση,
εὐλογία καί ἁγιασμό τῶν κατοίκων, κατόπιν αἰτή-
ματος τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου κ. Παύλου πρός
τό Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων καί ἐγκρίσεως ἀπό
τήν Α.Θ.Μ. τόν Πατριάρχη Ἱεροσολύμων καί πάσης
Παλαιστίνης κ. Θεόφιλο τόν Γ΄ καί τήν περί Αὐτόν
Ἱερά Σύνοδο.

Ἡ ἐπίσημη ὑποδοχή ἔγινε ἀπό τόν Σεβασμιώ-

τατο κ. Παῦλο τό Σάββατο 18 Μαΐου 2013
στόν Ἱ. Καθεδρικό καί Μητροπολιτικό Ναό

τοῦ Ἁγίου Νικολάου, ὅπου καί παρέμεινε ὡς τήν
Πέμπτη 23 Μαΐου. Τό ἱερό κειμήλιο, λόγω τῆς
ἑορτῆς τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, με-
ταφέρθηκε ἐμβόλιμα στόν ὁμώνυμο πανηγυρίζοντα
Ναό τῆς Κοζάνης (20- 21/5). Ἐπίσης, κατόπιν πα-
ρακλήσεων πολλῶν πιστῶν μεταφέρθηκε στόν Ἱ.
Ναό Ἁγ. Κυριακῆς Σερβίων καί στόν Ἱ. Ν. Κοιμήσεως
Θεοτόκου Βελβενδοῦ (23/5).

Ἱερατική Σύναξη περί μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ

Στή νεοανεγερθεῖσα Ἱερά Μονή τοῦ Ἁγίου Νε-
κταρίου Παλαιογρατσάνου πραγματοποιήθηκε
Ἱερατική Σύναξη τῶν Κληρικῶν τῆς Ἱ. Μητροπό-
λεως Σερβίων καί Κοζάνης τή Δευτέρα 17 Ἰουνίου
 2013. 

Ὁ Προεδρεύων τῆς Συνάξεως Μητροπολίτης
κ. Παῦλος παρουσίασε τόν ἐκλεκτό προσκεκλημένο
Αἰδεσιμολογιώτατο Πρωτοπρεσβύτερο Κυριακό
Τσουρό, Γραμματέα τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς
ἐπί τῶν αἱρέσεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὁ
ὁποῖος μίλησε στούς πατέρες γιά τούς μάρτυρες
τοῦ Ἰεχωβᾶ. 

Τόσο τό θέμα πού ἐπιλέχθηκε γιά τίς ἐργασίες
τῆς Σύναξης, ὅσο καί τό κύρος καί ἡ κατάρτιση
τοῦ ὁμιλητῆ καί ὁ ἁγιογραφικός, θεολογικός καί
ἐμπειρικός τρόπος παρουσίασής του ἀπό τόν π.
Κυριακό, προκάλεσε καί κράτησε ζωηρό τό ἐνδια-
φέρον μέχρι τέλους τῶν ἀκροατῶν-Ἐφημερίων,
πού φάνηκε καί ἀπό τίς ἐρωτήσεις καί τοποθετήσεις
προβληματισμοῦ, πού ὑπέβαλαν στόν εἰσηγητή.

Ὁ π. Κυριακός ξεκίνησε τήν ὁμιλία του ἀπό
τούς λόγους τοῦ Χριστοῦ, πού μίλησε γιά ‘’λύκους
βαρεῖς’’ καί ἀπό τίς ἐπισημάνσεις τῶν Ἀποστόλων
στήν ἀρχή τῆς ἐπί γῆς παρουσίας τῆς Ἐκκλησίας
γιά τούς κινδύνους ‘’ἀπό τά μέσα’’, πού θά ἀντι-
μετώπιζε, γιά τίς Οἰκουμενικές Συνόδους, πού
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καλοῦσαν σέ διάλογο τούς αἱρετικούς μέσα
στήν Ἐκκλησία.

Σήμερα, εἶπε, τά πράγματα ἔχουν ἀλλάξει,
ἀφοῦ οἱ περισσότερες ἀπό τίς ‘’κινήσεις-αἱρέσεις’’
διαφοροποιοῦν τή δράση τους ἐκτός Ἐκκλησίας,
ἄλλες μέ μία ψευδοταυτότητα χριστιανικῆς καρι-
κατούρας, ἄλλες μέ ὠμό ἀντιτριαδικό χαρακτήρα
καί ἐντάσσονται στίς παραχριστιανικές ὁμάδες.
Κάποιες ἀνήκουν στό ρεῦμα τῆς Νέας Ἐποχῆς,
ἔχουν τό γνώρισμα τῆς σέχτας μέ ὁλοκληρωτισμό
καί εἶναι ἐπικίνδυνες γιά τήν ἐλευθερία τοῦ Προ-
σώπου.

Ἄλλες κινήσεις χρησιμοποιοῦν φιλοσοφικά καί
ἀνθρωπιστικά προσωπεῖα μέ ὕπουλη τακτική. Προ-
τρέπουν τήν παραμονή τῶν μελῶν τους στήν
Ἐκκλησία μέ τό δικό τους βέβαια συμπλήρωμα
πνευματικότητας γιά τήν ὁλοκλήρωση τῆς ἀτομι-
κότητας, ἀφοῦ ὁ Χριστός, ὅπως ἰσχυρίζονται, εἶναι
ὁ Μεσσίας τοῦ παρελθόντος. Τώρα διδάσκουν ὅτι
ὑπάρχουν ἄλλοι. 

Κύριο χαρακτηριστικό ὅλων αὐτῶν εἶναι ὁ φον-
ταμενταλισμός, ἡ πλύση ἐγκεφάλου, ἡ στέρηση
βασικῶν δικαιωμάτων στά μέλη τους, ἡ τυφλότητα
καί ἡ μαζική ὀπαδοποίησή τους, ἡ μισαλλοδοξία
καί ἡ σκληρότητα.      

Ὁ ὁμιλητὴς περιέγραψε τήν ἱστορική δράση
τῆς Ἑταιρείας Σκοπιά μέ κέντρο της τό Μπρούκλιν
τῆς Ἀμερικῆς καί ὅ,τι ἄλλο αὐτή γράφει καί λέει
καί εἶναι νά ἀπορεῖ κανείς πῶς βρίσκονται ἄνθρωποι
πού τήν πιστεύουν. 

Κυρίως στράφηκε στήν ἑνότητα τῶν χριστιανῶν
μέσα στή ‘’Μία, Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική
Ἐκκλησία’’ τοῦ Χριστοῦ καί τόνισε τήν ἀνάγκη
τοῦ παραδείγματος, τήν ὀρθότητα τοῦ βίου (κα-
λοσύνη, καταδεχτικότητα, εἰλικρίνεια, ἐνδιαφέρον
γιά τό συνάνθρωπο) στούς κληρικούς, πού ἔχει
καταλυτική σημασία. 

Ἡ ποιότητα ταυτότητας ἀπεγκλωβίζει ἀπό τίς
σέχτες, ἀνοίγει, αἴρει τίς διαιρέσεις, ἐλευθερώνει
καί ὁδηγεῖ στήν ἑνότητα τούς ἀνθρώπους. 

Οἱ προκλητικές συμπεριφορές τῶν κληρικῶν
καί ἡ σκληρότητα πρός τούς ἀνθρώπους ἐνισχύουν
τήν αἵρεση καί τῆς δίνουν τόπο νά σταθεῖ. 

Ὁ γιατρός, εἶπε, δέ χτυπᾶ τόν ἀσθενῆ, χτυπᾶ
τήν ἀρρώστια. Δέ χτυπᾶς τόν αἱρετικό, χτυπᾶς
τήν αἵρεση. Δέ χτυπᾶς τόν πλανεμένο, χτυπᾶς
τήν πλάνη. 

Ἀκολούθησαν ἀρκετές ἐρωτήσεις ἀπό τούς
Πατέρες στίς ὁποῖες ἔδωσε ἀπαντήσεις μέσα ἀπό
τήν πολύχρονη ἐμπειρία του ὁ π. Κυριακός. 

Τή Σύναξη ἔκλεισε ὁ Σεβασμιώτατος κ. Παῦλος
ἀποτιμώντας θετικά τόν ὅλο προβληματισμό πού
προέκυψε καί δίνοντας ὁ ἴδιος μέ ἐπισκοπική

εὐθύνη συμβουλές καί ὁδηγίες στούς Πα-
τέρες γιά τίς Ἐνορίες.

Ἡ Ἱερά Μονή πρόσφερε κέρασμα, καφέ καί
φαγητό σέ ὅλους. 

(Ἀπό κείμενο τοῦ Παπαδάσκαλου Κωνσταντίνου Κώστα, 
Ἀρχιερατ.  Ἐπιτρόπου Βελβενδοῦ)

Ἀπό τά ὀνομαστήρια τοῦ Μητροπολίτη

Μέ λαμπρότητα καί τή δέουσα μεγαλοπρέπεια
ἑορτάστηκε στήν Ἱερά Μητρόπολη Σερβίων & Κο-
ζάνης ἡ ἱερά μνήμη τῶν Ἁγίων ἐνδόξων πρωτοκο-
ρυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου, κατά
τήν ὁποία καί ἑόρτασε τά ὀνομαστήριά του ὁ Σε-
βασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παῦλος.

Στόν Ἱ. Μητροπολιτικό καί Καθεδρικό Ναό τοῦ
Ἁγίου Νικολάου Κοζάνης τελέστηκε τήν Παρασκευή
28 Ἰουνίου ὁ Μέγας Πανηγυρικός Ἀρχιερατικός
Ἑσπερινός μετ’ ἀρτοκλασίας, κατά τόν ὁποῖο κή-
ρυξε τό θεῖο λόγο ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχι-
μανδρίτης κ. Χαρίτων Τούμπας, Πρωτοσύγκελλος
τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἐλασσῶνος.

Τήν ἑπομένη, 29 Ἰουνίου, τελέστηκε ἡ πανηγυ-
ρική ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος
τοῦ ἑορτάζοντος Μητροπολίτη κ. Παύλου καί συλ-
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λειτουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου
Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἐορδαίας κ. Θεο-
κλήτου.

Κατά τή διάρκεια τῆς ἡμέρας ὁ Σεβασμιώτατος
κ. Παῦλος δεχόταν στόν Μητροπολιτικό Οἶκο -
Ἐπισκοπεῖο τίς εὐχές τοῦ κλήρου, τῶν τοπικῶν
ἀρχῶν καί τοῦ λαοῦ, οἱ ὁποῖοι προσέρχονταν γιά
νά τιμήσουν τόν ἑορτάζοντα Ποιμενάρχη τους.

Μεταξύ τῶν ἐπισκεπτῶν ἦταν καί οἱ Σεβασμ.
Μητροπολίτες Ἐλασσῶνος κ. Βασίλειος, Καστορίας
κ. Σεραφείμ, Ἐδέσσης κ. Ἰωήλ καί Κιλκισίου κ.
Ἐμμανουήλ.

Λείψανο τῆς Ἁγίας Μαρίνης
στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Δημητρίου Κοζάνης 

Τό ἱερό λείψανο τῆς Ἁγίας Μαρίνης, πού φυ-
λάσσεται στήν Ἱερά Μονή Ξενοφῶντος Ἁγίου
Ὄρους, φιλοξένησε ὁ ἱστορικός Ἱερός Ναός τοῦ

Ἁγίου Δημητρίου Κοζάνης, μέ ἀφορμή τή συμ-
πλήρωση εἴκοσι ἐτῶν ἀπό τήν καταστροφική πυρ-
καγιά τοῦ Ναοῦ καί τήν περάτωση τῆς ἀποκατά-
στασής του. 

Ὁ Μητροπολίτης κ. Παῦλος ὑποδέχθηκε τή
δεξιά χείρα τῆς Ἁγίας στίς 16 Ἰουλίου 2013, στή
συνέχεια προεξῆρχε στόν Μέγα Πανηγυρικό Ἑσπε-
ρινό καί τήν ἑπομένη, ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τῆς
Ἁγίας Μαρίνης, τέλεσε τή Θεία Λειτουργία.

Τό Ἱερό λείψανο παρέμεινε πρός ἁγιασμό τῶν
εὐλαβῶν προσκυνητῶν καί τοῦ εὐσεβοῦς λαοῦ
τῆς περιοχῆς μας ἕως τίς 22 Ἰουλίου καί καθημε-
ρινά τελοῦνταν ἱερές ἀκολουθίες.

Πανήγυρις Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς
Κοζάνης

Κατά τήν πανήγυρη τοῦ Ἐνοριακοῦ Ἱεροῦ
Ναοῦ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Κοζάνης ὁ Μητρο-
πολίτης κ. Παῦλος προεξῆρχε κατά τόν Πανηγ.

Ἑσπερινό, ὅπου καί ἐπέδωσε τό ὀφίκιο τοῦ
Πρωτοπρεσβυτέρου στόν Προϊστάμενο τοῦ

Ναοῦ π. Νικόλαο Τζέλλο. Στή συνέχεια τέλεσε
τόν ἁγιασμό ἐγκαινίων τῆς παρακείμενης αἴθουσας
δεξιώσεων τοῦ Ναοῦ, παρουσίᾳ καί τῶν τοπικῶν
ἀρχῶν (25/7).

Λαμπρός ἑορτασμός στόν Ἱερό Ναό
Ἁγίου Νικάνορα  Κοζάνης

Ἡ μνήμη τοῦ Ὁσίου Νικάνορα ἑορτάστηκε τό
διήμερο 6-7 Αὐγούστου στόν ὁμώνυμο Ἱερό Ναό
τῆς πόλεως τῆς Κοζάνης, μέ τή συμμετοχή καί
τοῦ Σεβ. Μητροπολίτη Ἐδέσσης, Πέλλης καί
Ἀλμωπίας κ. Ἰωήλ.   Τήν πανήγυρη λάμπρυνε ἡ
ὑποδοχή τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνας τῆς Παναγίας «Ἡ
πάντων Ἐλπίς», ἡ ὁποία φιλοτεχνήθηκε στήν Κο-
ζάνη, ἁγιάσθηκε στόν Ἱ. Ναό τῆς Κοιμήσεως τῆς
Θεοτόκου στό Πρωτάτο τοῦ Ἁγίου Ὄρους καί
ἐγκαταστάθηκε στόν ὡς ἄνω Ναό τῆς Κοζάνης. 

Τήν Τρίτη τό ἀπόγευμα (6/8) ἔγινε ἡ ὑποδοχή
τῆς Ἱ. Εἰκόνας καί στή συνέχεια τελέστηκε ὁ
Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός χοροστατοῦντος
τοῦ Μητροπολίτη κ. Ἰωήλ. Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς
τοῦ Ἁγίου (7/8) τελέστηκε ἡ Πανηγυρική Θεία
Λειτουργία προεξάρχοντος τοῦ κ. Ἰωήλ. Ἐπίσης
ὁ συλλειτουργῶν οἰκεῖος Μητροπολίτης κ. Παῦλος
χειροθέτησε διακονητή τόν νεαρό Χρῆστο Γ. Με-
λεμενῆ.

Ἀπό τήν πανήγυρη τοῦ ἱεροῦ μητροπολιτικοῦ
καθίσματος τοῦ Τιμίου Προδρόμου

Νέας Νικοπόλεως (28-29 Σεπτ.)
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Ἡ Ἱερά Μητρόπολη προσέφερε κράνη
σέ Ἀστυνομικούς

Ἡ Ἱερά Μητρόπολη Σερβίων & Κοζάνης ἀνα-
γνωρίζοντας τήν ὑψηλή ἀποστολή τῆς Ἑλληνικῆς
Ἀστυνομίας καί τήν ἀνάγκη κάλυψης στοιχειωδῶν
ἀναγκῶν αὐτῆς σέ ἐξοπλισμό προσέφερε 5 κράνη
γιά τούς ἀναβάτες τῆς Ὁμάδας Δίκυκλης Ἀστυ-
νόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.).

Ἡ παράδοση τοῦ ἐξοπλισμοῦ ἔγινε τήν 1η

Αὐγούστου 2013 στό Ἀστυνομικό Μέγαρο Κοζάνης,
ὅπου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παῦλος,
παραδίδοντας προσωπικά τά κράνη στούς ἀστυ-
νομικούς, τόνισε ὅτι «.... αὐτή τήν περίοδο τῆς
κρίσης ὅλοι πρέπει νά σκύψουμε μέ σεβασμό καί
κατανόηση στά προβλήματα πού προκύπτουν.
Ἐπίσης, εὐχήθηκε: «... μέσα ἀπ’ αὐτή τήν κρίση ὁ
λαός μας νά βρεῖ τήν ὀρθή κρίση γιά νά βγεῖ ἀπό
τήν κρίση. Καί στά παιδιά μας, τούς ἀστυνομικούς,
νά ἔχουν λιγότερα προβλήματα γιά νά γυρίζουν
στά σπίτια τους καί στίς οἰκογένειές τους ἀσφα-
λεῖς».

Ἀπό πλευρᾶς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας ὁ Γεν.
Ἀστυνομικός Διευθυντής Περιφέρειας Δυτικῆς
Μακεδονίας Ταξίαρχος κ. Ἠλίας Στεφανῆς καί ὁ
Διευθυντής τῆς Ἀστυν. Διεύθυνσης Κοζάνης Τα-
ξίαρχος κ. Γεώργιος Καραΐτσης εὐχαρίστησαν
θερμά τόν Σεβασμιώτατο, ἐκθείασαν τή δωρεά
καί κυρίως τήν ἠθική διάσταση πού ἔχει αὐτή.

Τόν Σεβασμιώτατο συνόδευε ὁ Ὑπεύθυνoς
τοῦ Γενικοῦ Φιλόπτωχου Ταμείου τῆς Ἱ. Μητρό-
πολης Πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Βαχτσεβᾶνος,
ὁ ὁποῖος εἶχε καί τήν ἐπιμέλεια αὐτῆς τῆς προ-
σφορᾶς.

Ἐπίσκεψη Ὁμάδας Νέων
ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Ἀτλάντας Η.Π.Α.

Τήν περιφέρεια τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Σερβίων
& Κοζάνης ἐπισκέφθηκε ἡ χορευτική ὁμάδα νέων
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀτλάντας τῶν Η.Π.Α.
στά πλαίσια τῆς εὐρύτερης περιοδείας τους στήν
ἑλληνική ἐπικράτεια, τή χώρα καταγωγῆς τους.

Ὁ ὅμιλος τῶν ὁμογενῶν, ἐπικεφαλῆς τοῦ ὁποί-
ου ἦταν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἀτλάντας
κ. Ἀλέξιος, ἐπισκέφθηκε τά ἀξιοθέατα τοῦ τόπου
μας ἐνῶ εἶχε συναντήσεις μέ τόν Περιφερειάρχη
Δυτικῆς Μακεδονίας κ. Γ. Δακή, τόν Ἀντιπεριφε-
ρειάρχη Π.Ε. Κοζάνης κ. Ἰω. Σόκουτη καί τό Δή-
μαρχο Κοζάνης κ. Λάζ. Μαλούτα.

Σέ συνεργασία δέ μέ τόν Μορφωτικό Ὅμιλο
Βελβεντοῦ & τό χορευτικό του τμῆμα οἱ νέοι τῆς
ὁμογένειας παρουσίασαν παράσταση μέ παραδο-
σιακούς χορούς στό πνευματικό κέντρο Βελβεν-
τοῦ.

Ὁ ὅμιλος τῶν ὁμογενῶν φιλοξενήθηκε στήν
περιοχή μας τό διάστημα 10-13 Ἰουλίου 2013 δα-
πάναις τῆς Ἀντιπεριφέρειας Π.Ε. Κοζάνης, τῆς Ἱ.
Μητροπόλεως καί τοῦ Ἱ. Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς
Θεοτόκου Βελβεντοῦ.


