
«…ἡμεῖς δὲ τῇ προσευχῇ καὶ τῇ διακονίᾳ τοῦ λόγου προσκαρτερήσωμεν» (Πράξ στ΄ 4).
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Ὁ Ἰησοῦς δὲν ὁρίζει ν’ ἀγαπᾶ
ὁ ἄνθρωπος τοὺς πλησίον του,
ἀλλὰ μονάχα τὸν πλησίον του.
Ἀπ’ τὴν ἐντολὴ ἀποκλείονται οἱ
ἀφηρημένες κεῖνες γενικεύσεις,
ποὺ δὲν ὁδηγοῦνε παρὰ στὴ σύγ-
χυση καὶ στὴν ἁμαρτία. Δὲν ὁρίζει
νὰ ἀγαποῦμε τὴν ἀνθρωπότητα,
γιατὶ αὐτὸ δὲν σημαίνει ἁπολύτως
τίποτα. Οὔτε κι ἀπευθύνεται στοὺς
ἀνθρώπους, ἀλλὰ στὸν ἄνθρωπο,
σὰν ἄτομο λευτερωμένο, ποὺ κα-
λεῖται ν’ ἀγαπήσει τὸ διπλανό
του, ὅποιος κι ἄν εἶναι αὐτὸς ὁ
διπλανός. Καὶ συνεχίζοντας μὲ
τὴν ἴδια σαφήνεια τὴν ἐντολή,
δὲν ὁρίζει στὸν ἄνθρωπο ν’ ἀγαπᾶ
μονάχα, ἀλλὰ τοῦ καθορίζει καὶ
πῶς ν’ ἀγαπᾶ. Σὰν τὸν ἑαυτό
του. Ἀλλὰ τὸ πρόβλημα στὸ ση-
μεῖο τοῦτο εἶναι ἐξαιρετικὰ πολύ-
πλοκο. Γιατὶ πῶς ἀγαπᾶ ὁ ἄνθρω-
πος τὸν ἑαυτό του; Νὰ ἡ μεγάλη
καὶ ἡ τραγικὴ ἀπορία. Ὑπάρχουν
δυὸ ἑαυτοί μας, ὁ ἐσωτερικὸς κι

ὁ ἐξωτερικός. Πολὺ συχνὰ ὁ ἐξω-
τερικὸς ἔχει τόση κυριαρχικὴ ἐπι-
βολή, ὥστε ὁ ἐσωτερικὸς σχεδὸν
ἐξαφανίζεται. Τὸ πρόβλημα ἔτσι
τῆς ἀγάπης τοῦ πλησίον συνοψί-
ζεται πάλι στὴν ἀποκάθαρση τοῦ
ἀνθρώπου, στὴν λύτρωσή του ἀπ’
τὰ δεσμὰ τῶν παθῶν, στὸ πρό-
βλημα τοῦ λευτερωμένου ἀτόμου,
ποὺ μόνο στὰ σπλάχνα του μπορεῖ
νὰ ριζώσει ἡ πίστη καὶ ν’ ἀνθίσει
τὸ πλατύφυλλο δέντρο τῆς ἀγά-
πης πρὸς τὸν πλησίον. Μ’ ἄλλα
λόγια, ἄν δὲν ὑπάρξει «κεκαθαρ-
μένος» ἑαυτός, θέμα ἀγάπης
πρὸς τὸν πλησίον δὲν ὑπάρχει.
Γι’ αὐτὸ σοφώτατα ἡ πρώτη
ἐντολὴ ὁρίζει ν’ ἀγαπήσεις Κύριον
τὸν Θεόν σου μ’ ὅλη σου τὴν
καρδιά, μ’ ὅλη σου τὴν ψυχὴ καὶ
μ’ ὅλη σου τὴ διάνοια, γιατὶ ὁ
ἄνθρωπος ποὺ δὲν κατάφερε, μὲ
τέτοιον ἁπόλυτο τρόπο, ν’ ἀγα-
πήσει τὸν Πλάστη του, εἶν’ ἀδύνατο
ν’ ἀνακαλύψει τὸν ἐσωτερικὸ ἑαυτό

ΛΕΙΜΩΝΑΡΙΟΝ

«Πίστει νοοῦμεν»! Τὸ «νοοῦμεν»
εἶναι ἡ γνώση καὶ ἡ ἀνακάλυψη·
τὸ «πίστει» εἶναι ἡ ἀποκάλυψη
καὶ ἡ ἀλήθεια. Αὐτὸς ὁ θεό-
πνευστος συνδυασμὸς στὴν
ἔκφραση τοῦ Ἀποστόλου εἶναι ὁ
σωστὸς καὶ ἀπλανὴς δρόμος·
θηρεύοντας ὡπλισμένοι μὲ τὸν
ὀρθὸ λογισμό, γιὰ νὰ ἀνακα-
λύψουμε τὴ γνώση καὶ ὁδη-
γούμενοι ἀπὸ τὴν πίστη,
γιὰ νὰ δεχθοῦμε τὴν ἀπο-
κάλυψη τῆς ἀλήθειας, «πί-
στει νοοῦμεν». Ἀλλιῶς,
χωρὶς αὐτὲς τὶς προϋποθέ-
σεις, περιπλανούμαστε καὶ
χανόμαστε στὰ στεγνὰ καὶ
ἄγονα μονοπάτια τῆς
γυμνῆς ἀνθρώπινης σκέψης.
Χωρὶς τὴν πίστη ὁ ἀνθρώπινος
λογισμὸς εἶναι τὸ φτωχὸ λυχνάρι,
ὅσα κι ἄν εἶναι τὰ φῶτα του·
εἶναι φῶτα πάντως φυσικά, ποὺ
σβύνουν καὶ χάνονται, ὅταν ἀνα-
τείλει ὁ ἥλιος τῆς πίστης.

(† Ἐπισκόπου Διονυσίου
Λ. Ψαριανοῦ).

του, νὰ τὸν ἀγαπήσει καὶ νὰ τὸν
ὑψώσει ὥστε ν’ ἀγαπήσει καὶ τὸν
πλησίον του, εἴτε δίκαιος εἶναι,
εἴτε ἁμαρτωλός, εἴτε ἄντρας εἶναι,
εἴτε γυναίκα, εἴτε Ἰουδαῖος εἶναι,
εἴτε Ἕλληνας, εἴτε δοῦλος εἶναι,
εἴτε λεύτερος.

«Ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου...»

(Κωστῆ Μπαστιᾶ, Νέον Κυριακοδρόμιον, Ἀστήρ, Ἀθήνα 1977 Εἰσαγωγή στα Πάθη, σελ. 93)



Ἐνθουσιωδῶς καὶ χαρμοσύνως
ὁ Προφήτης μᾶς γνωστοποιεῖ
προορατικῶς πρὸ αἰώνων πολλῶν
τὴν ἐκ τῆς Ἀειπαρθένου Γέννησιν
τοῦ Παιδίου Ἰησοῦ. Βεβαίως, δὲν

εὑρέθη καὶ τότε, περίοδον ἀπο-
γραφῆς ἐπὶ Καίσαρος Αὐγούστου,
τόπος ἐν τῷ καταλύματι διὰ τὴν
στέγασιν τῆς κυοφορούσης ἐκ
Πνεύματος Ἁγίου Παρθένου καὶ
οὕτως ἠναγκάσθη ὁ μνήστωρ καὶ
φύλαξ αὐτῆς ἅγιος Ἰωσὴφ νὰ
τὴν ὁδηγήσῃ εἰς σπήλαιον, εἰς
τὴν φάτνην τῶν ἀλόγων, «τοῦ
τεκεῖν τὸ Παιδίον».

Ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ ὑποδέχον-
ται, προσφέροντες τὴν εὐχαρι-
στίαν εἰς τὸν Δημιουργόν: «οἱ
Ἄγγελοι τὸν ὕμνον˙ οἱ οὐρανοὶ
τὸν ἀστέρα˙ οἱ Μάγοι τὰ δῶρα˙
οἱ ποιμένες τὸ θαῦμα˙ ἡ γῆ τὸ
σπήλαιον˙ ἡ ἔρημος τὴν φάτνην˙
ἡμεῖς δὲ Μητέρα Παρθένον»˙ οἱ
ποιμένες ἀγραυλοῦν ἐπί «τὴν
ποίμνην αὐτῶν» καὶ φυλάσσουν
«φυλακάς νυκτός», καὶ ἄγγελοι
θεωροῦντες ἐκστατικοὶ τὸ Μυ-
στήριον ὑμνολογοῦν (Ἑσπέρια
Ἑορτῆς Χριστουγέννων). 

Ἡ γλυκύτης τῆς Ἁγίας Νυκτὸς
τῶν Χριστουγέννων περιβάλλει
καὶ πάλιν τὸν κόσμον. Καὶ ἐν
μέσῳ τῶν ἀνθρωπίνων καμάτων
καὶ πόνων, τῆς κρίσεως καὶ τῶν
κρίσεων, τῶν παθῶν καὶ τῶν
ἐχθροτήτων, τῶν ἀνησυχιῶν καὶ
τῶν ἀπογοητεύσεων, προβάλλει
πραγματικὸν καὶ ἐπίκαιρον ὅσον
ποτὲ τὸ μυστήριον τῆς Ἐναν-
θρωπήσεως τοῦ Θεοῦ Λόγου,
Ὅστις κατῆλθεν ὡς ὑετὸς ἐπὶ
πόκον εἰς τὴν κοιλίαν τῆς ἀει-

παρθένου Μαρίας ἵνα ἀνατείλῃ
δικαιοσύνην καὶ πλῆθος εἰρήνης
(πρβλ. Ψαλμ. οα΄ 7).

Ὑπὸ τὴν σιωπὴν καὶ τὴν εἰρή-
νην τῆς ἱερᾶς Νυκτὸς τῶν Χρι-
στουγέννων, Ἰησοῦς Χριστός, ὁ
ἄναρχος, ὁ ἀόρατος, ὁ ἀκατάλη-
πτος, ὁ ἄϋλος, ὁ ἀεὶ ὤν, ὁ ὡσαύ-
τως ὤν, εἰσέρχεται σαρκοφόρος,
ἄσημος, ἁπλοῦς, πτωχός, ἄγνω-
στος, εἰς τό δρᾶμα τῆς ἱστορίας.
Εἰσέρχεται συγχρόνως ὡς «με-
γάλης βουλῆς ἄγγελος, θαυμαστὸς
σύμβουλος, [...] ἐξουσιαστής,
ἄρχων εἰρήνης, πατὴρ τοῦ μέλ-
λοντος αἰῶνος» (Ἡσ. θ΄ 6). Ναί,
ἐρχεται ὡς ἄνθρωπος ὑπὸ Μητρὸς
Παρθένου καὶ λύει τὴν περι-
πλοκὴν τῆς ἀνομίας καὶ δίδει μὲ
τὴν Χάριν καὶ τὸ Ἔλεός Του
διέξοδον εἰς τὰς ἀπορίας τῆς
ζωῆς, προορισμὸν καὶ ἀξίαν καὶ
περιεχόμενον καὶ ὑποδειγματικὸν
ἦθος καὶ πρότυπον εἰς τὴν ἀνθρω-
πίνην περιπέτειαν. 

Ὁ Κύριος προσελάβετο ἅπα-
σαν τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν καὶ
ἡγίασεν αὐτήν. Ὁ προαιώνιος
Θεὸς κατεδέχθη νὰ γίνῃ δι᾿ ἡμᾶς
ἔμβρυον καὶ νὰ κυοφορηθῇ εἰς
τὴν γαστέρα τῆς Θεοτόκου.
Οὕτως ἐτίμησε καὶ τὴν
ἀνθρωπίνην ζωὴν ἐκ τοῦ πρω-
ταρχικοῦ σταδίου αὐτῆς καὶ
ἐδίδαξε τὸν σεβασμὸν εἰς τὸν
ἄνθρωπον ἀπὸ τῆς ἀρχῆς τῆς
κυήσεως αὐτοῦ. Ὁ τὰ πάντα Δη-
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Ἀδελφοὶ καὶ Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

«Παιδίον ἐγεννήθη ἡµῖν, υἱὸς καὶ ἐδόθη ἡµῖν»! 
(Ἡσ. θ΄ 5)



μιουργήσας συγκατέβη νὰ γεν-
νηθῇ ὡς Βρέφος καὶ νὰ γαλα-
κτοτροφηθῇ ὑπὸ τῆς Παρθένου.
Οὕτως ἐτίμησε τὴν παρθενίαν
καὶ τὴν μητρότητα, τὴν πνευμα-
τικὴν καὶ τὴν φυσικήν. Διὰ τοῦτο
ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος
προτρέπει: «γυναῖκες παρθε-
νεύετε, ἵνα Χριστοῦ γένησθε
μητέρες» (Λόγος ΛΗ’, Εἰς τὰ
Θεοφάνεια, PG 36, 313A). 

Καὶ ὥρισεν ὁ Κύριος τὴν συ-
ζυγίαν τοῦ ἄρρενος καὶ τοῦ θήλε-
ος ἐν τῇ εὐλογημένῃ οἰκογενείᾳ.
Αὐτὸς ὁ θεσμὸς τῆς χριστιανικῆς
οἰκογενείας ἀποτελεῖ τὸ κύτταρον
τῆς ζωῆς καὶ τὴν θερμοκοιτίδα
τῆς ὑγιοῦς ψυχικῶς καὶ σωμα-
τικῶς ἀναπτύξεως τῶν τέκνων.
Ὡς ἐκ τούτου, ἀποτελεῖ ὀφειλὴν
τῆς Ἐκκλησίας ἀλλὰ καὶ καθῆκον
τῆς ἡγεσίας ἑκάστου λαοῦ ἡ διὰ
ποικίλων τρόπων ἐνίσχυσις τοῦ
θεσμοῦ τῆς οἰκογενείας. 

Διὰ νὰ ἀναπτυχθῆ ἓν παιδίον
ὑγιῶς καὶ ὁμαλῶς ἀπαιτεῖται
μία οἰκογένεια ὅπου ὁ ἀνὴρ καὶ
ἡ γυνὴ ζοῦν ἁρμονικῶς, ὡς ἓν
σῶμα, μία σάρξ, μία ψυχή, ὑπο-
τασσόμενοι ὁ ἕνας πρὸς τὸν
ἄλλον. 

Εἴμεθα βέβαιοι ὅτι πάντες οἱ
πνευματικοὶ καὶ ἐκκλησιαστικοὶ
ἡγέται, ὡς ἄλλοι ἀγραυλοῦντες
ποιμένες, ἀλλὰ καὶ οἱ ἰθύνοντες
τὰ τοῦ κόσμου, γνωρίζουν καὶ
ἀποδέχονται τὴν θείαν ἀλήθειαν
καὶ πραγματικότητα ταύτην, τὴν
ὁποίαν διακηρύττομεν ἀπὸ τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καὶ
κατὰ τὰ ἐφετεινὰ Χριστούγεννα.
Πάντες ὀφείλομεν νὰ ἐνθαρρύνω-
μεν τὴν δημιουργίαν καὶ τὴν λει-
τουργίαν τῶν φυσιολογικῶν οἰκο-
γενειῶν διὰ νὰ ἀναπαράγουν
ὑγιεῖς ψυχικῶς καὶ χαρούμενους
πολίτας, πλήρεις αἰσθημάτων
ἀσφαλείας, στηριζομένους εἰς τὸ
αἴσθημα τῆς προστασίας τοῦ
ἰσχυροῦ καὶ προστατεύοντος
πατρὸς καὶ τῆς στοργικῆς καὶ
ἀγαπώσης μητρός. Οἰκογενείας,

εἰς τὰς ὁποίας θὰ ἀναπαύεται ὁ
Θεός. Προσκαλοῦμεν καὶ προ-
τρεπόμεθα ἅπαν τὸ πλήρωμα
τῆς Ἁγίας Ὀρθοδόξου ἡμῶν
Ἐκκλησίας ὅπως πολιτευόμενον
ἀξίως τῆς ἧς ἐκλήθη κλήσεως
πράττῃ πᾶν τὸ δυνατὸν διὰ τὴν
στήριξιν τοῦ θεσμοῦ τῆς οἰκογε-
νείας. 

Ἀδελφοί, «ἡ νύξ προέκοψεν,
ἡ δὲ ἥμερα ἤγγικεν» (Ρωμ. ιγ΄
12). Ἤδη οἱ ποιμένες πορεύονται
πρὸς τὴν Βηθλεέμ τὸ θαῦμα ἀνα-
κηρύττοντες καὶ προσκαλοῦν
ἡμᾶς νὰ τοὺς ἀκολουθήσωμεν,
ὡς ἄλλοι «ἀστεροσκόποι μάγοι
χαρᾶς πληρούμενοι» (τροπάριον
δ΄ ᾠδῆς Ὄρθρου Ἑορτῆς Χρι-
στουγέννων), «δῶρα τίμια»
προσάγοντες Αὐτῷ «χρυσὸν δόκι-
μον, ὡς Βασιλεῖ τῶν αἰώνων, καὶ
λίβανον ὡς Θεῷ τῶν ὅλων, ὡς
τριημέρῳ δὲ νεκρῷ σμύρναν τῷ
ἀθανάτῳ» (Ἀνατολίου, Στιχηρὸν
ἰδιόμελον Ἑσπερινοῦ Ἑορτῆς
Χριστουγέννων). Δηλαδὴ τὰ δῶρα
τῆς ἀγάπης καὶ τῆς πίστεώς μας
καὶ τῆς δοκιμῆς μας ὡς χρι-
στιανῶν καὶ μάλιστα ὀρθοδόξων
εἰς τὸ ἦθος καὶ τὴν παράδοσιν,
τὴν οἰκογενειακήν, τὴν πατερικήν,
τὴν ἐκκλησιαστικήν, τὴν
ὀρθοπράττουσαν πάντοτε ἀνὰ
τοὺς αἰῶνας καὶ συνέχουσαν
μέχρι σήμερον τὴν εὐλογημένην
κοινωνίαν μας, τῆς ὁποίας κύττα-
ρον κατὰ Θεὸν βιοτῆς καὶ
αὐξήσεως εἶναι, ἐπαναλαμβάνο-
μεν, ἡ οἰκογένεια. 

Ἀδελφοὶ καὶ τέκνα, 
-2013 χρόνια συνεπληρώθησαν

ἀπὸ τῆς κατὰ σάρκα Γεννήσεως
τοῦ Χριστοῦ˙

-2013 χρόνια καὶ ὁ Χριστός,
ὅπως τότε, δὲν παύει νὰ κατα-
διώκεται ἐν τῷ προσώπῳ τῶν
ἀδυνάτων ἀπὸ τὸν Ἡρώδην καὶ
τοὺς παντοειδεῖς συγχρόνους
Ἡρώδας˙

-2013 χρόνια καὶ ὁ Ἰησοῦς
διώκεται εἰς τὰ πρόσωπα τῶν

χριστιανῶν ἐν Συρίᾳ  -καὶ ὄχι
μόνον˙

-2013 χρόνια καὶ ὁ Χριστὸς
φεύγει, ὡς πρόσφυξ μετ᾿ αὐτῶν,
ὄχι εἰς τὴν Αἴγυπτον, ἀλλὰ εἰς
τὸν Λίβανον, εἰς τὴν Εὐρώπην,
εἰς τὴν Ἀμερικὴν καὶ ἀλλαχοῦ
δι᾿ ἀσφάλειαν ἐν τῇ ἀνασφαλείᾳ
τοῦ κόσμου˙

-2013 χρόνια καὶ τὸ Παιδίον
Ἰησοῦς εἶναι ἀκόμη φυλακισμένον
μὲ τοὺς δύο Ἱεράρχας τῆς Συρίας
Παῦλον καὶ Ἰωάννην, μὲ τὰς
Ὀρθοδόξους μοναχὰς καὶ πολ-
λοὺς ἀκόμη ἀνωνύμους καὶ ἐπω-
νύμους χριστιανούς˙

-2013 χρόνια καὶ ὁ Χριστὸς
σταυρώνεται μαζὶ μὲ αὐτοὺς ποὺ
βασανίζονται καὶ φονεύονται διὰ
νὰ μὴ προδώσουν τὴν πίστιν των
εἰς Αὐτόν˙

-2013 χρόνια καὶ ὁ Ἰησοῦς
φονεύεται καθ᾿ ἡμέραν εἰς τὸ
πρόσωπον τῶν χιλιάδων ἐμβρύων,
τὰ ὁποῖα οἱ γονεῖς των δὲν ἀφή-
νουν νὰ γεννηθοῦν˙

-2013 χρόνια καὶ ὁ Χριστὸς
ἐμπαίζεται καὶ ὀνειδίζεται εἰς
τὸ πρόσωπον τῶν δυστυχισμένων
παιδίων, τὰ ὁποῖα ζοῦν ὑπὸ τὴν
κρίσιν τῆς οἰκογενείας, τῆς ἀνε-
χείας, τῆς πτωχείας.

Τὸν πόνον, τὴν θλῖψιν καὶ τὰ
παθήματα τῶν ἀνθρώπων ἦλθε
καὶ ἔρχεται καὶ κατὰ τὰ ἐφετεινὰ
Χριστούγεννα νὰ ἀναλάβῃ ὁ Κύ-
ριος, ὁ εἰπών «ἐφ᾿ ὅσον ἐποιήσατε
ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μου
τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ ἐποιήσατε»
(Ματθ. κε΄ 40-41). Δι᾿ αὐτοὺς
ἦλθεν ἐκ Παρθένου, δι᾿ αὐτοὺς
ἐγένετο ἄνθρωπος, δι᾿ αὐτοὺς
ἔπαθεν, ἐσταυρώθη, ἀνέστη. Δι᾿
ἡμᾶς ὅλους, δηλαδή. Ἂς ἄρωμεν,
λοιπόν, ἕκαστος ἡμῶν τὸν προ-
σωπικὸν αὐτοῦ σταυρὸν διὰ νὰ
εὕρωμεν χάριν καὶ ἔλεον εἰς
εὔκαιρον βοήθειαν˙ διὰ νὰ εἶναι
«μεθ᾿ ἡμῶν ὁ Θεός», ὁ τεχθεὶς
Ἐμμανουήλ,  Σωτὴρ καὶ Κύριος.
Ἀμήν.
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Χριστούγεννα ͵βιγ΄
† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως

διάπυρος πρὸς Θεόν εὐχέτης πάντων ὑμῶν.



«Σήμερον ὁ Χριστός, ἐν Βη-θλεέμ γεννᾶται ἐκ Παρθένου. Σή-μερον ὁ ἄναρχος ἄρχεται καί ὁΛόγος σαρκοῦται. Αἱ δυνάμειςτῶν οὐρανῶν ἀγάλλονται καί ἡγῆ σύν τοῖς ἀνθρώποις εὐφραί-νεται. Οἱ Μάγοι τά δῶρα προ-σφέρουσιν· ἡμεῖς δέ ἀκαταπαύ-στως βοῶμεν·Δόξα ἐν ὑψίστοιςΘεῷ, καί ἐπί γῆς εἰρήνη, ἐνἀνθρώποις εὐδοκία».  (Καί νῦν.
Ἦχος β΄, τέλος Ὄρθρου)Μέ αὐτούς τούς λόγους, ἀγα-πητά μου παιδιά, ὁ πνευματο-φόρος ὑμνογράφος τῆς Ἐκκλη-σίας μας, Ἰωάννης ὁ Μοναχόςσαλπίζει καί διαλαλεῖ, κηρύσσεικαί διεγείρει ὅλες τίς φυλές καίτίς γλῶσσες τῆς Γῆς, ὅλους τούςἀνθρώπους, τούς «ἐν σκιᾷ καίσκότει καθημένους» κατά τόνλόγον τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ὅτι ὁΣωτήρας τοῦ κόσμου «ἐν Βηθλε-έμ γεννᾶται ἐκ Παρθένου», ὅτι«αἱ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν ἀγάλ-λονται καί ἡ γῆ σύν τοῖς ἀνθρώ-ποις εὐφραίνεται …».Καί τίθεται τό ἐρώτημα, ἀδελ-φοί μου: εὐφραίνεται ἡ γῆ; Ἀγάλ-λονται οἱ ἄνθρωποι στίς μέρεςμας; Ἀφοῦ καί πάλι σκοτάδι στήνπολυστένακτη ἀνθρωπότητα ἐπι-κρατεῖ. Ἀφοῦ ἐμφύλιοι πόλεμοιμαίνονται καί ποταμοί αἱμάτωνρέουν καί σαρκοβόρα ὄρνεα καίθηρία τοῦ δρυμοῦ κατασπαράσ-σουν τήν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, τήνὁποία ἡ θηριωδία καί ἡ ἀπαν-θρωπιά τοῦ ἀνθρώπου σκοτώ-νει!Μήπως, λοιπόν, δέν γεννήθηκεὁ Χριστός; Μήπως δέν ἦλθε ἡσωτηρία; Μήπως οἱ μάγοι ἐξ’

ἀνατολῶν, οἱ ἁγνοί ποιμένες καίτό ἄστρο ὁδηγός εἶναι μύθος;Καί, ἄρα, ἀδίκως κτυποῦν πανη-γυρικῶς οἱ καμπάνες τῶν ἹερῶνΝαῶν ἁπανταχοῦ τῆς οἰκουμένηςκαί οἱ ἐπί εἴκοσι καί πλέον αἰῶνες,γεννεές τῶν ἀνθρώπων ἀγάλ-

λουν, ὑμνοῦν καί πανηγυρίζουνγεγονός ἀνύπαρκτο καί τῆς φαν-τασίας ὑπερφάνταστη μυθοπλα-σία;Ἡ Γέννησις τοῦ Χριστοῦ, ἀδελ-φοί μου, εἶναι γεγονός μεμαρτυ-ρημένο «πᾶσι τοῖς ἀνθρώποις»!Εἶναι γεγονός μοναδικό, ἀνεπα-νάληπτο καί ἀξεπέραστο! Γι’ αὐτόκαί διεγείρει τόσο ἔντονη ἑορ-ταστική διάθεση. Ἡ Γέννησις τοῦΧριστοῦ μας εἶναι γεγονός ἱστο-ρικῶς ἀποδεδειγμένο! Ἀλλά καίὁ τόπος καί ὁ χρόνος πιστοποι-ημένος! «Ἐν Βηθλεέμ τῆς Ἰου-δαίας» καί ἐπί αὐτοκράτορος,τῆς κοσμοκράτορος Ρώμης,«Αὐγούστου μοναρχήσαντος»,σημειώνουν οἱ ἱστορικοί, οἱ ἍγιεςΓραφές καί ἐμφαντικώτατα οἱἱεροί ὑμνωδοί!

Καί ἕνα δεύτερο ἐρώτημα, πλέ-ον καί πλέον ἐπιτακτικό καί ἀγω-νιῶδες, ἐρώτημα ἀπελπισίας καίἀγωνίας: καί, ἀφοῦ ὁ Χριστόςεἶναι ὁ ἀδιαμφισβήτητος ἄρχωντῆς Εἰρήνης, γιατί δέν ὑπάρχειεἰρήνη, γιατί δέν ἐπικρατεῖ ἀδελ-φοσύνη, θυσιαστική ἀγάπη, φι-λανθρωπία καί ἀλληλοσυμπαρά-σταση; Ἀφοῦ ὁ Χριστός εἶναι ὁἕνας καί μόνος Σωτήρας τοῦ κό-σμου, ἡ ἐλπίδα καί ἡ ἀπολύτρωση,γιατί κυριαρχοῦν μίση καί φθόνοι,ἀκαταστασίες καί ὑποδουλώσεις,ἐξορίες καί ξεριζωμός, προσφυγιάκαί πόνος, πεῖνα καί δυστυχία,κατατρεγμός καί ἀλληλοσπαραγ-μός; Γιατί; Γιατί;Καί ἡ ἀ π ά ν τ η σ ι ς εἶναιἁπλή: Διότι, δέν ὑπάρχει Χριστός!Κι ὅπου δέν ὑπάρχει Χριστός,ἀδελφοί μου, ἐκεῖ βασιλεύει ὁἐγωϊσμός, ὁ ἐγωκεντρισμός, ἡφιλαυτία, ἡ φιλαρχία, τό δίκαιοτοῦ ἰσχυροτέρου! Ὅταν ἐξορισθῆὁ Θεός ἀπό τήν καρδιά τοῦἀνθρώπου, ὁ ἄνθρωπος αὐτοα-νακηρύσσεται Θεός, αὐτόκλητοςσωτήρας καί εἰρηνοποιός˙ ση-μειώνει ἐν προκειμένῳ καίἀπαντᾶ ὁ Ἅγιος Ἰάκωβος ὁ ἀδελ-φόθεος στήν ἐπιστολή του: «ὅτανἡ σοφία εἶναι ἐπίγειος, δέν ἔχειδηλαδή τήν πνοή τοῦ Θεοῦ, αὐτήἡ σοφία εἶναι πλήρης ἀκαταστα-σίας καί παντός φαύλου πράγ-ματος καί συμπεριφορᾶς» καίσυνεχίζει «ἐνῶ ἡ σοφία, ἡ πλήρηςπνεύματος ἁγίου εἶναι ἁγνή, εἰρη-νική, ἐπιεικής, εὐπειθής, γεμάτηεὐσπλαχνία καί καρπούς καλούς,ἀμερόληπτη καί εἰλικρινής» (Ἰακ.
Ἐπιστ. 3, 15-17).
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ΠΑΥΛΟΣ ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΒΙΩΝ & ΚΟΖΑΝΗΣ 

Πρός τόν εὐσεβῆ κλῆρο, τούς ἐντιμωτάτους ἄρχοντες
καί τόν εὐλαβῆ λαό τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ποιμαντορική Ἐγκύκλιος
Ἐπί τῇ Ἑορτῇ τῆς τοῦ Χριστοῦ Γεννήσεως



Εἶναι διαχρονική, καθαρή καίκρυστάλλινη ἡ ἀπάντησις!Πονᾶμε γιά τήν ἀπαξιωμένη Πα-τρίδα μας καί ἐλάχιστοι ἀγωνί-ζονται νά μήν κατακρημνισθῇκαί θερμά προσεύχονται στόνγεννηθέντα Σωτήρα Ἰησοῦ γιάμιά ἀκόμη φορά νά τήν σκεπάσῃκαί νά τήν συγκρατήσῃ μέ τήνἉγίαν Δεξιάν Του, ἀλλά καί νάφωτίσῃ τούς ἄρχοντες νά βροῦνκαί πάλι τό Ἅγιον Βάπτισμά τουςκαί νά ἐπαναπροσδιορίσουν τίςσκέψεις τους καί τά διανοήματάτους, τήν ἀγωνία τους καί τίςδιαθέσεις τους μέ «ἄρτυμα» τάχαρίσματα τοῦ Παναγίου Πνεύ-ματος, τό ὁποῖον συγκρατεῖ τόνκόσμο ἐν εἰρήνῃ καί ὁμονοίᾳ καίσυγκροτεῖ ὅλον τόν θεσμόν τῆςἘκκλησίας. Αὐτό τό ἍγιονΠνεῦμα ὁδηγεῖ τόν ἄνθρωπο στήμετάνοια καί τήν ταπείνωση καίἔτσι ἡ καρδιά του γίνεται μίακαρδιά, γιά νά χωρέσει ὅλουςτούς ἀνθρώπους ἀδιακρίτωςχρώματος, φυλῆς, γλώσσας καίθρησκεύματος. «Ἦ χαρίεν ἔστ’ἄνθρωπος, ἄν ἄνθρωπος ᾖ»
(«Πράγματι, εἶναι πολύ χαριτω-
μένο πρᾶγμα ὁ ἄνθρωπος, ὅταν
εἶναι ἄνθρωπος», Μένανδρος παρά
Στοβαίῳ 5,11).Ἀδελφοί μου, ὁ λαός μας ὁεὐγενής καί φιλότιμος διέπρεψε,φώτισε καί ἔλαμψε στά πέρατατοῦ κόσμου μέ τόν Χριστό, μέτόν Σταυρό, μέ τήν Γέννησή Τουκαί τήν Ἀνάστασή Του. Ἄς κά-νουμε, λοιπόν, καί πάλι σπήλαιοκαί φάτνη τήν καρδιά μας, γιατίμόνον ἔτσι θά ἀναστηθῇ καί πάλιἡ χώρα μας καί θά ἔρθῃ τό χα-μόγελο, ἡ ἀγάπη, ἡ φιλανθρωπία,ἡ εἰρήνη.Εὐλογημένα Χριστούγεννα, μέΧριστό καί ἐλπίδα.

Μετ’ εὐχῶν
καί τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης

Ὁ Ἐπίσκοπος
καί Μητροπολίτης σας

† Ο ΣΕΡΒΙΩΝ & ΚΟΖΑΝΗΣ
Π Α Υ Λ Ο Σ
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Μιά ἀλήθεια πού

εἶναι «τοῦ δρόμου»

Ὅταν ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος μιλάει γιά τόν θάνατο, ἐννοεῖ,
λίγο πολύ, κάτι πού βρίσκεται στό τέρμα τῆς ζωῆς, ἤ, μέ
ἄλλα λόγια, κάτι πρίν ἀπό τό ὁποῖο ὑπάρχει ζωή. Αὐτό φαί-

νεται αὐτονόητο, θά μποροῦσε, ὡστόσο, νά δεχτεῖ μιά ἔνσταση: Συμ-
φωνοῦμε ὅτι αὐτό πού συμβαίνει στό τέλος εἶναι θάνατος. Ὅμως αὐτό
ποὺ ὑπάρχει πρίν ἀπό τόν θάνατο εἶναι ζωή;

Πόσο ζωή εἶναι, ἄραγε, μιά μίζερη ὕπαρξη βυθισμένη στόν ἀτομισμό;
Πόσο ζωή εἶναι μιά φαρμακωμένη ἐπιβίωση μέσα στίς ἀπρόσωπες
πόλεις; Πόσο ζωή εἶναι νά σέ πιάνει ταχυκαρδία ἀπό τήν παρουσία
τοῦ ἄλλου γιατί τόν βιώνεις σάν ἀνταγωνιστή; Πόσο ζωή εἶναι οἱ
ἀνθρωποθυσίες στό βωμό τῆς ἀτομικῆς καριέρας; Πόσο ζωή εἶναι ὅσα
κάνεις, ἄν ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἕνα ὄν μέ ἡμερομηνία λήξης;

Αὐτό, κοντολογίς, πού ὀνομάζουμε ζωή, πολύ συχνά δέν εἶναι
παρά ἡ δεσποτεία τῆς θανατίλας. Ἀντί ὁ θάνατος νά βρίσκεται στό
τέρμα, διαποτίζει, δηλητηριάζει καί μεταλλάσσει τή ζωή. Δέν καταργεῖ
μέν τόν ἄνθρωπο, τόν κάνει ὅμως ζόμπι. Ὅλα αὐτά σημαίνουν
ἐπιβίωση δίχως νόημα, ἀνόητη. Δέν καρτερᾶ κάτι ἐκρηκτικό, δέν
περιμένει κάποιον πού νά ἀλλάζει τά πράγματα, δέν ἔχει ἐλπίδα. Κι
ὅλο τὸ καθημερινό τρέξιμο δέν εἶναι παρά στημονιές στήν ὕφανση τοῦ
σαβάνου της.

Μέσα σ αὐτή τή μαυρίλα, τό ἐλάχιστο πού ἔχουμε νά κάνουμε
εἶναι νά ἀφουγκραστοῦμε τίς φωνές τῆς ἀντίστασης. Μιά τέτοια
φωνή πρόκειται αὐτές τίς μέρες νά σεργιανίσει τούς δρόμους. Ἄν τήν
ἀντιμετωπίσουμε σάν ἕνα ἄψυχο ἔθιμο, θά τήν χάσουμε. Ἄν τή συλλο-
γιστοῦμε μέ φιλότιμο, θά βροῦμε κάτω ἀπό τήν κρούστα ἕναν μπαξέ.

Μιλάω γιά τά χριστουγεννιάτικα κάλαντα.
Κάλαντα εἶναι νά ‘χεις κάτι νά πεῖς καί -πολύ περισσότερο- νά

‘χεις νά βρεῖς κάτι πολύτιμο γιά τή ζωή σου, μά νά μήν ἀντέχεις νά τό
κρατήσεις γιά τόν ἑαυτούλη σου, ἀλλά νά καίγεσαι νά τό μοιραστεῖς.
Κάλαντα εἶναι μιά διάθεση συνάντησης σέ μίαν ἀκοινώνητη κοινωνία.
Κάλαντα εἶναι νά ἀνοίγεις τήν πόρτα τοῦ σπιτιοῦ σου γιά νά ξεχυθεῖς
στό δρόμο, νά ἀναζητήσεις τόν ἄλλον, νά τοῦ χτυπήσεις τήν πόρτα,
νά ἀποζητήσεις τό πρόσωπό του. Κάλαντα εἶναι νά μετατρέπεις τίς
πόρτες ἀπό ταφόπλακες σέ ἀνοίγματα ζωῆς.

Τό ‘χετε σκεφτεῖ; Κάλαντα εἶναι τό κουβάλημα μιᾶς εἴδησης. Ὅτι ἡ
ἐλπίδα ἔρχεται ἀπό τό αὔριο καί ἔρχεται ἀπό μιά συνάντηση. Αὔριο.
25 Δεκεμβρίου, ὁ ἄνθρωπος παύει νά προορίζεται γιά τή χωματερή,
ἀλλά συναντιέται μέ τόν Θεό, γίνεται σάρκα τοῦ Θεοῦ, γίνεται γλεν-
τοκοπᾶς σ’ ἕνα τραπέζι μαζί Του. Γίνεται, μέ λίγα λόγια, κοινωνός
ἑνός ἄλλου τρόπου ὕπαρξης, τόν ὁποῖον τόν προσφέρει ἕνας Θεός
ξετρελαμένος μέ τόν ἄνθρωπο, τόσο ξετρελαμένος, πού νά ἀφήνει τά
μεγαλεῖα γιά νά σαρκωθεῖ μέσα σέ μιά φάτνη! Ὅσο πιό κοντά,
δηλαδή, στόν ἄνθρωπο, στήν καθημερινότητα, στό χῶμα, στά ζῶα, στ’
ἀστέρια, στόν πόνο.

Συνέχεια στὴ σελ. 20
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Ὁ προβληματισμός ἀγαπητοῦ
συλλειτουργοῦ σέ ἱερατική σύναξη,
ἄν εἶναι καλό νά μᾶς ἐνδιαφέρει
«τί κάνει» ἡ Ἐκκλησία, παρά τό
«τί εἶναι», γέννησε τίς παρακάτω
σκέψεις. Μέ δώδεκα βήματα θά
προσπαθήσουμε νά δώσουμε τήν
ἀπάντηση γιά τό εἶναι τῆς Ἐκκλη-
σίας, πού μέλη βαπτισμένα καί
ὑπεύθυνα εἴμαστε ὅλοι, κλῆρος καί
λαός.

Ἄν δοῦμε τήν Ἐκκλησία ὡς μία
καστροπολιτεία, σάν τήν Ἁγία
Ἱερουσαλήμ (Ἀποκ. κα΄ 12), τῆς
Ἀποκάλυψης, θά διαπιστώσουμε
ὅτι ἔχει δώδεκα καί αὐτή πύλες.
Τό πέρασμα ἀπό καθεμία ἀπ’ αὐτές,
ἴσως εἶναι καί μία ἀπάντηση. Τά
ἐρεθίσματα ὑπάρχουν, ἄς τά ἀξιο-
ποιήσουμε.

Κάθε κτίσμα ἔχει τά θεμέλιά
του καί ἀπό τήν ποιότητα τῶν
ὑλικῶν πού χρησιμοποιήθηκαν γι’
αὐτά θά ἐξαρτηθεῖ καί ἡ ἀντοχή
τοῦ ὅλου κτιρίου, ἰδιαίτερα σέ ἀπρό-
βλεπτα δύσκολες στιγμές (λ.χ. σει-
σμοί). Τῆς Ἐκκλησίας θεμέλιο εἶναι
ἡ θεότητα τοῦ Χριστοῦ, τό κύρος
καί τά θαύματά Του τό σφραγίζουν,
γιά νά τό ἐπιβεβαιώσει καί ὁ Ἀπό-
στολος Πέτρος: “Εἶσαι ὁ Μεσσίας,
Υἱός τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ” (Ματθ.
ιστ΄, 16).

Γιά νά ἀποκτηθεῖ ἡ Ἐκκλησία
χρειάστηκε τίμημα. Τό κατέβαλε ὁ
Χριστός μέ τό αἷμα Του στόν Γολ-
γοθά. Τό θυμίζει καί ὁ Ἀπόστολος
Παῦλος στούς Ἐπισκόπους τῆς
ἐποχῆς του, ὅτι ποιμαίνουν “τήν
‘Ἐκκλησία τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ,
πού τήν ἔκανε δική του μέ τό αἷμα
του” (Πράξ. κ΄ 28). Θεμέλιο, λοιπόν,
τῆς Ἐκκλησίας ὁ Χριστός πού τήν
ἔκτισε ξοδεύοντας ἀνεκτίμητο θη-
σαυρό: τό αἷμα Του, μ’ ἐκεῖνο μᾶς
ἐξαγόρασε ἀπό τήν κατάρα τοῦ Νό-
μου (Ἀπολυτίκιο Ὄρθρου Μεγάλης
Παρασκευῆς), μᾶς ἔκανε πολίτες
τῆς Ἐκκλησίας μέ τελικό σκοπό νά
γίνουμε οὐρανοπολίτες.

Τό Ἅγιο Πνεῦμα ἔχει τήν πα-
ρουσία του στήν ‘Ἐκκλησία, τό
ἔστειλε ὁ Χριστός ἄλλωστε πλούσια
μέσα Της (Μέγας Βασίλειος P.G.
31,653). Ἔχει πολλές ἐνέργειες τό

Ἅγιο Πνεῦμα “πού χορηγεῖ τά χα-
ρίσματα ὅπως αὐτό θέλει στόν κα-
θένα ξεχωριστά” (Α΄ Κορ. β΄ 11),
ἀνάλογα μέ τίς δυνάμεις καί τήν
διάθεση τοῦ καθενός. Αὐτό τό Ἅγιο
Πνεῦμα εἶναι πού συγκροτεῖ τό θε-
σμό τῆς Ἐκκλησίας (Στιχηρό [3°]
Ἑσπερινοῦ Κυριακῆς Πεντηκοστῆς),
ἀφοῦ στούς κόλπους Της ἔχουν ρόλο
καί λόγο οἱ πάντες, χωρίς ἐξαιρέσεις
καί διακρίσεις, ὡς πανδοχεῖο ψυχῆς
καί σύνολο προσώπων πού ἀγωνί-
ζονται νά ἔχουν καλύτερες ἡμέρες

στήν ἐδῶ καί στήν μετέπειτα ζωή
τους. Ἡ προτροπή “νά μήν ἀφήσουν
τήν φλόγα τῶν χαρισμάτων τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος” (Α΄ Θεσ. ε΄ 19),
ἄς εἶναι ὁ αὐτοσκοπός ὅλων των
χριστιανῶν, ὅποιοι καί ἄν εἶναι ἀφοῦ
σέ μία σωστή Ἐκκλησία, ὅπως εἶναι
ἡ Ὀρθόδοξη, ἀξιοποιοῦνται τά χα-
ρίσματα τοῦ καθενός. Δέν ὑπάρχουν
διαιρέσεις καί διακρίσεις, ὁ καθένας
μέ τά τάλαντα πού ἔχει, μ᾽ αὐτά
συνεισφέρει καί ζεῖ ἐντός Της.

Ὅταν ἀκούσουμε τήν διαπίστω-
ση τοῦ Ἀποστόλου Παύλου πώς
εἶναι “ἡ Ἐκκλησία Σῶμα τοῦ Χρι-
στοῦ” (Ἐφεσ. α΄ 23) Ἐκεῖνος δέν
μπορεῖ νά μήν εἶναι ἡ Κεφαλή καί
σωτηρία Της (δ.π. ε΄ 23) ταυτό-
χρονα. Ἐκεῖνος πού ἔπαθε καί σταυ-
ρώθηκε, ἀλλά κυρίως ἔνδοξα ἀνα-
στήθηκε καί χαρίζει σέ κάθε μέλος
τῆς Ἐκκλησίας Του τήν σωτηρία
καί τήν ἀνάσταση, ἀνεξάρτητα ἀπό
τίς προδοσίες καί τούς Γολγοθάδες
πού θά ἀντιμετωπίσει αὐτό.

Ἔχει ζωή ἡ Ἐκκλησία καί αὐτή
εἶναι ταυτισμένη μέ τήν προσευχή,
ὅταν αὐτή δέν ὑπάρχει εἶναι σάν νά
λείπει τό ὀξυγόνο ἀπό τήν ἀτμό-
σφαιρα, πνευματική ἀσφυξία καί ὁ
θάνατος θά εἶναι ἡ μοιραία κατάληξη
τῶν μελῶν Της. Ἀντίθετα ἡ ἀδιά-
λειπτη προσευχή κάνει καί τήν χάρη
τοῦ Ἱδρυτῆ τῆς Ἐκκλησίας νά εἶναι
πάντα μαζί, νά ἀνοίγει κάγκελα
φυλακῶν, σάν αὐτά τοῦ Ἀποστόλου

Πέτρου (Πράξ. ψ΄ 5) καί ἔτσι μέ
τήν προσευχή νά συνεχίζει τήν
θριαμβευτική πορεία Της καί τήν
ἱεραποστολική μαρτυρία Της.

Ὁ λόγος δέν γίνεται ἁπλά μόνο
γιά τήν ἀτομική προσευχή σὲ κάθε
χρόνο καί τόπο, ἀλλά γιά τό προ-
νόμιο τῶν βαπτισμένων χριστιανῶν
νά λατρεύουν τόν Κύριο καί θεό
Τους μέ τά μυστήρια, μέ πρῶτο
καί κύριο τῆς θείας Εὐχαριστίας νά
Τόν λαμβάνουν καί μαζί Του νά πο-
ρεύονται στούς δρόμους τῆς βιοτῆς
τους. Ἀφοῦ ὁ Ἴδιος εἶπε πώς, ὅπου
εἶναι “δύο ἤ τρεῖς συναγμένοι στό
ὄνομά μου, ἐκεῖ εἶμαι ἐγώ ἀνάμεσά
τους” (Ματθ. ιη΄ 20), τότε ἡ πα-
ρουσία Του ὄχι μόνο ἐμπνέει γιά
σύναξη τούς χριστιανούς ἀλλά καί
τούς κάνει κοινωνούς τοῦ Σώματός
Του καί τοῦ Αἵματός Του, μέ ὕμνους
“μέσα στήν ‘Ἐκκλησία θά Τόν
ὑμνοῦν” (Ψαλμοί 21, 23), θά Τόν
συναντοῦν, θά Τόν δοξάζουν.

Ἐκτός ἀπό τήν Θ. Λατρεία ἡ
Ἐκκλησία ἔχει ἄλλη μία πόρτα
εἰσόδου, αὐτή τοῦ κηρύγματος, τό
ὁποῖο σέ καμία περίπτωση δέν ἀντι-
καθιστᾶ τά Ἱερά Μυστήρια καί γι’
αὐτόν τόν λόγο δέν μπορεῖ νά σταθεῖ
στόν ὀρθόδοξο χῶρο μόνο του καί
πουθενά. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι “ὁ
στύλος καί τό θεμέλιο τῆς ἀλήθειας”
(Α΄ Τιμ. γ΄ 15), ἀφοῦ ὁ Χριστός-κε-
φαλή Της εἶναι ἡ ἀλήθεια (Ἰωαν.
Ιδ’,6), αὐτή χαρίζει ἁπλόχερα μέ
κάθε εὐκαιρία, μέ τό κήρυγμα προ-
σπαθεῖ νά κατηχήσει τό ποίμνιο
Τῆς ἀφοῦ “δέν εἶναι καί ἀσήμαντη
ἡ δύναμη τοῦ λόγου, στό νά προ-
σθέτει ἀνδρεία σ’ αὐτούς πού ρί-
χνονται στό στάδιο τῆς ἀρετῆς”
(Γρηγόριος Θεολόγος PG 35,1185C),
κατά τήν πατερική διαπίστωση,
καί μ’ αὐτό τόν τρόπο νά γίνεται
πράξη ἡ ἐντολή τοῦ Κυρίου στούς
Ἀποστόλους γιά κήρυγμα ὡς ἕνα
βῆμα πρίν τήν βάπτιση (Ματθ. κη΄
19-20). Σ’ ἀντίθετη περίπτωση τά
λόγια πού μέ εὐκολία λέγονται,
ἀλλά δέν γίνονται βίωμα διά τῆς
Θ. Λατρείας καί τῆς ἐν Χριστῷ
ζωῆς, θά μορφώσουν λαό ἀκροατή
καί ποτέ ποιητή, θεατή τῶν δρώ-
μενων στόν Ναό καί ποτέ -ἤ καί
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σπάνια- συμμέτοχο καρδιακό.
Ἔχει καί μία εὐθύνη ἡ Ἐκκλη-

σία: τήν ἑνότητα. Μπορεῖ κάθε μέ-
λος Της νά ἔχει τίς ἰδιαιτερότητές
του στόν χαρακτήρα, στήν ζέση
τῆς πίστης καί στήν ἔκφρασή της,
αὐτό δέν σημαίνει ὅτι ἔχει καί δική
του γραμμή σέ θέματα δόγματος,
σέ δράσεις καί σέ πορεῖες μέσα
στόν κόσμο. Ὁ Ἀπόστολος
Παῦλος ζήτησε ἀπό τούς Κο-
ρινθίους “νά εἶστε σύμφωνοι
μεταξύ σας καί νά μήν ὑπάρχουν
ἀνάμεσά σας διαιρέσεις, ἀλλά
νά εἶστε ἑνωμένοι μέ μία σκέψη
καί μέ ἕνα φρόνημα” (Α΄ Κορ.
α΄ 10), τό ἴδιο ζητά καί ἀπό
ἐμᾶς χιλιάδες χρόνια μετά. Ἡ
ὕπαρξη τοπικῶν ἐκκλησιῶν δέν
μπορεῖ σέ καμία περίπτωση νά
ὑπάρχει καί ὡς διαφορά σέ θέ-
ματα διδαχῆς καί Θ. Λατρείας,
ἀφοῦ κριτήριο γιά τό καθετί
στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία εἶναι
ἡ Ἁγία Γραφή καί ἡ Πατερική δι-
δασκαλία μαζί μέ τήν Ἱερή Παρά-
δοση. Ἡ ἀπομόνωση κάποιου ἄπ᾽
ὅλα αὐτά, συνιστᾶ παρεκτροπή ἤ
καί αἵρεση. Ἡ ἑνότητα τῶν προσώ-
πων τῆς Ἁγίας Τριάδας ἄς εἶναι τό
πρότυπό μας καί ἡ Κυριακή παρά-
κληση “...διατήρησέ τους στήν πίστη
μέ τήν δύναμη τοῦ ὀνόματός σου
πού μοῦ χάρισες, γιά νά μείνουν
ἑνωμένοι ὅπως ἐμεῖς” (Ἰωαν. ιζ΄ 11)
ἄς βρίσκει πραγμάτωση καί σ᾽ ἐμᾶς,
καί στίς ἡμέρες μας. Παρά τά κατά
καιρούς παρουσιαζόμενα προβλήματα
μεταξύ των τοπικῶν Ἐκκλησιῶν
“μία στήν Ἐκκλησία φωνή πρέπει
νά εἶναι πάντα” (Ἰωάννης Χρυσό-
στομος PG 61,315), οἱ ἀνθρώπινες
ἰδιοτροπίες -ἤ καί μικροπρέπειες-
πρέπει νά παραμερίζονται γιά χάρη
τῆς ἑνότητας καί τῆς ὁμόνοιας.

Ἡ Ἐκκλησία δέν ἀρκεῖται σ’
αὐτά πού ἔχει, ἐκεῖ ὅπου ὑπάρχει.
Ἔχει Ἱεραποστολικό ἦθος καί προ-
σπαθεῖ μέ κάθε μέσο νά φέρει καί
ἄλλους στήν αὐλή Της, ψάχνει τό
ἕνα ἀπό τά ἑκατό πρόβατα καί
προσπαθεῖ μέ ὑγιῆ μέσα νά τ’ αὐξή-
σει. Ὁ λόγος, νά σημειωθεῖ, δέν
εἶναι τῆς ποσότητας, ἀλλά τῆς ποι-
ότητας. Τό μήνυμά Της, εἶναι λυ-
τρωτικό καί θέλει νά ἀκουσθεῖ “καί
ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς” (Πράξ. α΄ 8).

Ποιός εἶναι ὁ στόχος Της ὅμως;

Νά κάνει ὀπαδούς; Νά δημιουργήσει
μάζες; Ὄχι δέν θά τό ἤθελε ὁ ἴδιος
ὁ Ἰησοῦς, πού ἡ σταύρωσή Του
ἦρθε ὡς ἀποτέλεσμα  τῆς κραυγῆς
τῆς μάζας τῶν συμπατριωτῶν Του
πού παρασύρθηκαν. Στόχος τῆς
Ἐκκλησίας εἶναι ἡ δόξα τοῦ Θεοῦ
καί Τόν πλησιάζουμε ὡς μέλη Αὐτῆς,

μᾶς τό ὑπενθυμίζει ὁ Ἀπόστολος
“ἐπειδή πιστεύουμε στό Χριστό,
μποροῦμε μέ ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη
νά πλησιάζουμε τόν Θεό καί νά
ἀπευθυνόμαστε σ’ αὐτόν” (Ἐφεσ.
α΄ 12). Αὐτή τήν ἐμπιστοσύνη καί
τήν σχέση Πατέρα-Παιδιῶν ἀποκα-
τέστησε ὁ Χριστός μέ τήν ἐναν-
θρώπισή Του καί πλέον ὁ χριστιανός
ἐνῶ ζεῖ ἐν τόπῳ καί χρόνῳ, ἐνῶ πε-
ριβάλλεται ἀπό τίς ἀντίθεες δυνά-
μεις, ἐνῶ ἀντιμετωπίζει καθημερινά
τίς παγίδες τοῦ ἐχθροῦ, ἐνῶ συναντᾶ
στήν πορεία τῆς ζωῆς του καθημε-
ρινά τόν θάνατο στίς ποικίλες μορφές
του, τήν ματαιότητα, τήν φθορά,
τήν ἀπειλή τῆς ὑπάρξεώς του, ἀτε-
νίζει μέ αἰσιοδοξία πρός τόν Παντο-
κράτορα Κύριον καί ἐνισχύεται καί
παρηγορεῖται ἀπό τόν Νικητή τοῦ
θανάτου” (Σεβ. Καισαριανῆς Δα-
νιήλ: Ἡ ἐσχατολογική προσδοκία
τῆς Ἐκκλησίας”, Καισαριανή 2008,
σελ. 12).

Ἔχει καί ἕναν κανόνα ἡ Ἐκκλη-
σία: ἡ ἀλληλοοικοδομή. Ἀφοῦ κα-
νένα μέλος Της δέν εἶναι μονάδα
ἀνεξάρτητη ἀλλά μέρος ἑνός εὐλο-
γημένου συνόλου, πρέπει νά ἀκούει
καί νά μιλᾶ, νά διδάσκεται καί νά
διδάσκει, νά βοηθᾶ ὅπως καί ὅποιον
μπορεῖ καί νά βοηθεῖται ἀπ᾽ ὅλους,
σ᾽ ὅλες τίς ἀνάγκες του, ὑλικές καί
πνευματικές. Ὅ,τι καί νά συμβαίνει

στήν Ἐκκλησία εἶναι γιά τήν ὠφέ-
λεια τῶν πιστῶν (Β΄ Κορ. ιβ΄ 19),
τήν προαγωγή τους στήν πίστη,
τήν δικαίωση τῶν κόπων τους ἐνώ-
πιον τοῦ Θεοῦ.

Τέλος, γιά ὅλα ὑπάρχει ἕνα κί-
νητρο: ἡ ἀγάπη, αὐτή εἶναι καί ἡ
κινητήρια δύναμή Της. Τά πάντα

μέσα στόν χῶρο Της πρέπει νά
γίνονται μέ ἀγάπη “ὅλες τίς
πράξεις σας νά τίς ἐμπνέει ἡ
ἀγάπη” (Α΄ Κορ. ιστ΄ 14), εἶναι
ἡ συμβουλή τοῦ Ἀποστόλου
στούς Κορινθίους καί σ’ ὅλους
ἐμᾶς πού ζοῦμε καί κινούμαστε
στόν ἐκκλησιαστικό χῶρο, μέ
ὅποια ἰδιότητα καί ἄν ἔχουμε.
Ἄν ὅσοι λένε καί καυχῶνται
γιά τήν χριστιανορθόδοξη ταυ-
τότητά τους δέν συμπεριφέρον-
ται μέ ἀνυπόκριτη ἀγάπη, τότε
τί θά κάνουν οἱ συγκυριακά ἤ
συνειδησιακά ἐκτός Της, αὐτοί
πού δέν γνώρισαν ἤ ἀγνόησαν

τόν Χριστό, πού δίνει σαφέστατη
ἐντολή: “νά ἀγαπᾶτε ὁ ἕνας τόν
ἄλλον, ὅπως ἐγώ σᾶς ἀγάπησα”
(Ἰωαν. ιε´ 12). Πρέπει πάντες νά
συμπεριφερόμαστε μέ ἀγάπη “κατά
τό πρότυπό του Χριστοῦ πού μᾶς
ἀγάπησε καί ἔδωσε τή ζωή του γιά
μᾶς” (Ἐφεσ. ε΄ 2). Μέ ἀγάπη νά
πορευόμαστε καί ὄχι νά τρικλίζουμε
ἀπό φθόνο καί κακία γιά τόν διπλανό
μας, τόν συγγενή μας, τόν οἰκεῖο
στήν πίστη ἤ ἀκόμα καί στήν ζωή.

Χρυσός κανόνας χριστιανικῆς
συμπεριφορᾶς εἶναι ἡ ἀγάπη πού
(σέ ἀρκετές περιπτώσεις) ἔγινε ἡ
ἐξαίρεση στήν ζωή τῶν χριστιανῶν.
Ὅταν τόν ἀνακαλύψουμε θά μπο-
ρέσουμε νά ζοῦμε μέ συνείδηση ἥσυ-
χη, θά λέμε ὅτι ἔχουμε φρόνημα
γνήσια ἐκκλησιαστικό καί ὄχι ἐπί-
πλαστη ἐμφάνιση καλῶν ἀνθρώπων
τῆς ἐπιφάνειας καί ὄχι τῆς οὐσίας.

Αὐτές εἶναι οἱ δώδεκα πόρτες
γιά νά περάσουμε ἐκκλησιαστικό
χῶρο καί νά ζήσουμε ὠφέλιμα τόν
χρόνο τόν δικό Του καί γιά νά σώ-
σουμε τόν δικό μας. Τίς ἐντοπίσαμε
ἄραγε στήν ζωή μας; Ἄν ναί ἔχει
καλά, ἄς χαιρόμαστε καί ἄς ἀγρυ-
πνοῦμε μήν χάσουμε τήν χαρά τῆς
εὕρεσης. Ἄν δέν τίς βρήκαμε ἄς
προσευχόμαστε νά τίς ἀνακαλύψουμε
καί νά τίς ἀξιοποιήσουμε στόν χρόνο
πού μᾶς ἔχει ἀπομείνει.
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Χρυσός κανόνας χριστιανικῆς συμπεριφορᾶς
εἶναι ἡ ἀγάπη... Ὅταν τόν ἀνακαλύψουμε θά μπο-
ρέσουμε νά ζοῦμε μέ συνείδηση ἥσυχη, θά λέμε
ὅτι ἔχουμε φρόνημα γνήσια ἐκκλησιαστικό...



Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία
μας, μᾶς συνιστᾷ αὐτήν τήν
περίοδον νά στρέψωμεν τό
ἐνδιαφέρον μας πρός τήν ἀλη-
θινήν μετάνοιαν, «τό χωνευτή-
ριον τῆς ἁμαρτίας», κατά τόν
Ἱερόν Χρυσόστομον. Ἡ
μετάνοια εἶναι τό πρῶτον θέμα
τοῦ κηρύγματος τοῦ Κυρίου
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί ἡ
πεμπτουσία τῆς χριστιανικῆς
διδασκαλίας.   Εἶναι τό καθη-
μερινόν προσκλητήριον τῆς
Ἐκκλησίας πρός ὅλους μας. 

Παρά ταῦτα, πολλοί τῶν
χριστιανῶν δέν ἔχομεν βιώσει
πραγματικῶς τήν μετάνοιαν.
Ἐνίοτε δέ θεωροῦμεν αὐτήν
ὡς μή ἀφορῶσαν εἰς ἕκαστον
ἐξ ἡμῶν, διότι δέν ἐρχόμεθα
εἰς ἑαυτούς, δέν συνερχόμεθα
καί δέν συναισθανόμεθα ὅτι
ἔχομεν ὑποπέσει εἰς ποιάν
τινα ἁμαρτίαν. Ἀλλ᾿ ὡς διδά-
σκει ὁ ἔμπειρος τῆς πνευμα-
τικῆς ζωῆς Ἀββᾶς Ἰσαάκ ὁ
Σῦρος καί δογματίζουν ἐμπει-
ρικῶς οἱ πλεῖστοι τῶν Πατέρων
τῆς Ἐκκλησίας μας, «ἡ
μετάνοια εἶναι ἀπαραίτητος
καί εἰς τούς τελείους». Καί
τοῦτο διότι μετάνοια δέν εἶναι
μόνον ἡ μεταμέλεια διά τάς
ἁμαρτίας μας καί ἡ συ-
νακόλουθος ἀπόφασις νά μή
ἐπαναλάβωμεν αὐτάς ἀλλά καί
ἡ ἀλλαγή τῶν ἀντιλήψεών μας
πρός τό ἀγαθώτερον, ὥστε νά

ἐπέρχεται μία διαρκής
βελτίωσις τῶν ἀντιλήψεών μας
περί τοῦ Θεοῦ καί τοῦ κόσμου,
αὔξησις τῆς ἀγάπης καί τῆς
ταπεινώσεως, τῆς καθάρσεως
καί τῆς εἰρήνης. 

Ὑπ᾿ αὐτήν τήν ἔννοιαν ἡ
μετάνοια εἶναι πορεία ἀτε-
λεύτητος πρός τήν τελειότητα
τοῦ Θεοῦ, πρός τήν ὁποίαν
ὀφείλομεν νά τείνωμεν καί νά
κινούμεθα συνεχῶς. Ἐπειδή δέ
ἡ τελειότης τοῦ Θεοῦ εἶναι
ἄπειρος, ἡ πορεία μας πρός
τό καθ᾿ ὁμοίωσιν αὐτῆς εἶναι
ἐπίσης ἄπειρος καί ἀτελεύτη-
τος. Πάντοτε ὑπάρχει ἐπίπε-
δον τελειότητος ἀνώτερον
ἐκείνου εἰς τό ὁποῖον
εὑρισκόμεθα ἑκάστοτε καί διά
τοῦτο πάντοτε πρέπει νά ἐπι-
ζητοῦμεν τήν πρόοδόν μας τήν
πνευματικήν καί τήν με-
ταμόρφωσίν μας, ὡς προτρέπει
καί ὁ μέχρι τρίτου οὐρανοῦ
ἀναβάς καί θεασάμενος μυ-
στήρια ἄρρητα Ἀπόστολος
Παῦλος, γράφων: «Ἡμεῖς δέ
πάντες ἀνακεκαλυμμένῳ
προσώπῳ τήν δόξαν Κυρίου
κατοπτριζόμενοι τήν αὐτήν
εἰκόνα μεταμορφούμεθα ἀπό
δόξης εἰς δόξαν, καθάπερ ἀπό
Κυρίου Πνεύματος». (Β’ Κορ.
3, 18).

Ὅσον καθαίρεται ὁ ἐσωτε-
ρικός μας κόσμος, ὅσον πε-
ρισσότερον καθαρίζεται ὁ

πνευματικός ὀφθαλμός μας,
τόσον καθαρώτερον βλέπομεν
τόν ἑαυτόν μας καί τά πάντα
καί αὐτή ἡ ἀλλαγή, αὐτή ἡ
βελτίωσις τῆς θεάσεως τῶν
πραγμάτων τοῦ κόσμου καί
τῆς πνευματικῆς καταστάσεως
τοῦ ἑαυτοῦ μας, συνιστᾷ
μετάνοιαν, μίαν δηλονότι νε-
ωτέραν καί βελτιωμένην
κατάστασιν τοῦ πνεύματός
μας, ἐκείνης εἰς τήν ὁποίαν
εὑρισκόμεθα μέχρι τοῦδε. Ὑπ᾿
αὐτήν τήν ἔννοιαν, ἡ μετάνοια
εἶναι ἡ βασική προϋπόθεσις
τῆς πνευματικῆς προόδου καί
τῆς ἐπιτεύξεως τοῦ καθ᾿
ὁμοίωσιν πρός τόν Θεόν τῆς
ὑπάρξεώς μας. 

Ἡ μετάνοια, βεβαίως, διά
νά εἶναι πραγματική, πρέπει
νά συνοδεύεται καί ἀπό
ἀναλόγους καρπούς, ἰδίᾳ δέ
ἀπό τήν συγχώρησιν τῶν συ-
νανθρώπων μας καί τήν πρός
αὐτούς ἀγαθοεργίαν. Ἡ ἐξ
ἀγάπης πρός τόν συνάνθρω-
πον κίνησις τῆς καρδίας μας
πρός τήν ἀποδοχήν αὐτοῦ καί
τήν κατά τό ἐφικτόν κάλυψιν
τῶν ἀναγκῶν του, ἀποτελεῖ
βασικόν στοιχεῖον τῆς εἰλικρι-
νοῦς μετανοίας. Ἡ ὁδός, ἄλλω-
στε, τῆς μετανοίας εἶναι ἁμαρ-
τημάτων κατάγνωσις καί ἐξο-
μολόγησις αὐτῶν, τό μή μνη-
σικακεῖν, εὐχή ζέουσα καί
ἀκριβής, ἐλεημοσύνη, ταπεί-
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† Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ
ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ

ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ,
ΧΑΡΙΣ ΕΙΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ

ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ,
ΠΑΡ᾿ HΜΩΝ ΔΕ ΕΥΧΗ, ΕΥΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΡΗΣΙΣ

«Ἰδού νῦν καιρός εὐπρόσδεκτος, ἰδού νῦν ἡµέρα σωτηρίας»·
(Β΄ Κορ. 6, 23)

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ,



νωσις, ἀγάπη πρός πάντας,
νίκη τοῦ καλοῦ ἐπί τοῦ κακοῦ,
ἀποφυγή κενοδοξίας καί μα-
ταίας ἐπάρσεως, μαραινομένης
αὐστοστιγμεί. 

Τήν ἐντός τῆς ἀνθρωπίνης
ψυχῆς πάλην τῆς μετανοίας
ἀποκαλύπτει «τοῦ τελώνου
καί τοῦ φαρισαίου τό διάφο-
ρον....» καί καλεῖ ἡμᾶς πάντας
νά «μισήσωμεν τοῦ μέν τήν
ὑπερήφανον φωνήν, τοῦ δέ
νά ζηλώσωμεν τήν εὐκατάνυ-
κτον εὐχήν», προσευχόμενοι
ἐκτενῶς μετά δακρύων «ὁ Θεός
ἱλάσθητι ἡμῖν τοῖς ἁμαρτωλοῖς
καί ἐλέησον ἡμᾶς». 

Ἡ ἀρχομένη περίοδος τῆς
Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρα-
κοστῆς προσφέρεται, ἐν μέσῳ
τῆς ἐκτεταμένης ἐπί παγκο-
σμίου ἐπιπέδου οἰκονομικῆς
κρίσεως, διά τήν ἐκδήλωσιν
τῆς ὑλικῆς καί πνευματικῆς
βοηθείας μας πρός τόν
συνάνθρωπον. Οὕτως ἐνερ-
γοῦντες φιλανθρώπως καί
ἐκδηλώνοντες ἐμπράκτως τήν
μεταστροφήν μας, ἀπό τήν
μέχρι τοῦδε ἀτομικιστικήν ἀντι-
μετώπισιν φαρισαϊκῶς τῆς
ζωῆς πρός μίαν συλλογικήν
καί ἀλτρουϊστικήν τελω-
νικήν ἀντιμετώπισιν
αὐτῆς, θά ἔχωμεν πραγ-
ματοποιήσει μεγάλην
καί ὠφελιμωτάτην
μετάνοιαν καί ἀλλαγήν
τοῦ τρόπου τῆς ἀτομο-
κεντρικῆς ἀντιλήψεως καί
θά ἔχωμεν βιώσει τήν
μετάνοιαν ὡς πρός μίαν
κεφαλαιώδη καί
ἐσφαλμένην στάσιν ζωῆς
διά τῆς μεταβάσεως ἀπό
τήν ἀμαρτίαν τοῦ ἐγω-
κεντρισμοῦ καί τῆς κε-
νοδοξίας εἰς τήν ἀρετήν
τῆς φιλαλληλίας, «ζη-

λοῦντες τοῦ τελώνου καλῶς
τήν ἠλεημένην ταπείνωσιν καί
γνώμην». 

Ἀπό τοῦ Πατριαρχικοῦ
Θρόνου Ἰωάννου τοῦ Χρυσο-
στόμου, τοῦ κήρυκος καί
ἐμπειρικοῦ διδασκάλου τῆς
μετανοίας, εἰσερχόμενοι εἰς
τήν σωτηριώδη ταύτην περίο-
δον τῆς καθάρσεως καρδίας
καί πνεύματος, ἵνα ὑπο-
δεχθῶμεν τό Πάθος, τόν Σταυ-
ρόν, τήν Ταφήν καί τήν Ἀνά-
στασιν τοῦ Κυρίου ἡμῶν, οὐχί
συμβόλοις καί λόγοις μόνον,
ἀλλά ἐμπράκτως καί βιωμα-
τικῶς, μετ᾿ αὐτοῦ διαχρονικῶς
προτρεπόμεθα καί παρακα-
λοῦμεν καί ἱκετεύομεν καί
ἡμεῖς ὁ ἐν τοῖς διαδόχοις αὐτοῦ
ἐλάχιστος: «τῆς μετανοίας ἐστί,
τό καινούς γενομένους, εἶτα
παλαιωθέντας ὑπό τῶν ἁμαρ-
τημάτων, ἀπαλλάξαι τῆς πα-
λαιότητος καί καινούς ἐργά-
σασθαι...ἐκεῖ γάρ τό ὅλον ἡ
Χάρις ἦν».

Ἰδού, λοιπόν, ἀδελφοί καί
τέκνα, ἠνέωκται ἐνώπιον ἡμῶν
καιρός εὐπρόσδεκτος «τοῦ λυ-
πεῖσθαι» καί στάδιον ἀνανή-
ψεως καί ἀσκήσεως ἵνα, «πρίν
ἤ διαλυθῆναι τό θέατρον φρον-

τίσωμεν τῆς ἡμῶν σω-
τηρίας», ἐν ἀληθεῖ καί
βιωματικῇ καρδιακῇ με-
τανοίᾳ ἐφ᾿ οἷς «ἡμάρ-
τομεν, ἠνομήσαμεν, ἠδι-
κήσαμεν...οὐδέ συνετη-
ρήσαμεν, οὐδέ ἐποιήσα-

μεν, καθώς ἐνετεί-
λατο» ἡμῖν ὁ Κύριος,

ἵνα «φείσηται ἡμῶν ὁ
πανταχοῦ παρών καί
τά πάντα πληρῶν»
Χριστός ὁ Θεός, κατά
τό μέγα Αὐτοῦ καί
ἀνεξιχνίαστον Ἔλεος,
Οὗ ἡ σωτήριος Χάρις
εἴη μετά πάντων.
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Η
Ἁγία Γραφή εἶναι ἡ μία
ἀπό τίς πηγές τῆς πί-
στεώς μας - ἡ ἄλλη εἶναι

ἡ Ἱερά Παράδοση. Ἡ Ἁγία
Γραφή εἶναι τό βιβλίο πού
δέν περιέχει σκέψεις καί λόγια
ἀνθρώπων, καθώς ἀκριβῶς
γράφει ὁ Ἀπόστολος Πέτρος·
“Οὐ γάρ θελήματι ἀνθρώπου
ἠνέχθη ποτέ προφητεία, ἀλλ’
ὑπό Πνεύματος Ἁγίου φερό-
μενοι ἐλάλησαν ἅγιοι Θεοῦ
ἄνθρωποι”. Κι ὅπως πάλι ὁ
ἀπόστολος Παῦλος γράφει·
“Πᾶσα γραφή θεόπνευστος”.
Σάν τέτοιο λοιπόν βιβλίο, σάν
λόγος καί ἀποκάλυψη τοῦ
Θεοῦ πρός τούς ἀνθρώπους,
ἡ Ἁγία Γραφή εἶναι ὁ πολύτι-
μος θησαυρός, πού τὸν κατέχει
μόνη ἡ Ἐκκλησία· τόν φυλάγει,
τόν ἑρμηνεύει καί τόν παρα-
δίνει ἀπό γενεά σέ γενεά.
Ὅλοι οἱ Πατέρες καί οἱ Ἅγιοι
τῆς Ἐκκλησίας τή μελέτη καί
τήν ἑρμηνεία τῆς Ἁγίας
Γραφῆς ἔκαμαν ἔργο τους καί
μαζί μέ αὐτούς καί ὁ ἅγιος
ἱερομάρτυς Λουκιανός, τοῦ
ὁποίου ἡ Ἐκκλησία σήμερα
(15 Ὀκτωβρίου) ἑορτάζει τή
μνήμη. Ὁ ἅγιος Λουκιανός
διώρθωσε κι ἀποκατέστησε
τό κείμενο τῆς Παλαιᾶς Δια-
θήκης ἀπό τίς φθορές τῶν
αἱρετικῶν.

Ὁ Ἅγιος Λουκιανός

ΑΠΟ ΤΟ
ΣΥΝΑΞΑΡΙ1

* Ἐπισκόπου, Διονυσίου Λ. Ψα-
ριανοῦ, Μικρός Συναξαριστής.

Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή ͵βιδ´
† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως

διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης πάντων ὑμῶν



ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ
Σύντοµη ἑρµηνεία τῶν
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Α ´  ΣΤΑΣΙΣ

Ἄγγελος πρωτοστάτης, οὐρανόθεν ἐπέμφθη,
εἰπεῖν τῇ Θεοτόκῳ τό, Χαῖρε· καί σύν τῇ ἀσωμάτῳ
φωνῇ, σωματούμενόν σε θεωρῶν, Κύριε, ἐξίστατο
καί ἵστατο, κραυγάζων πρός αὐτήν τοιαῦτα. 

Χαῖρε, δἰ ἦς ἡ χαρά ἐκλάμψει· χαῖρε, δἰ ἦς ἡ
ἀρά ἐκλείψει.

Χαῖρε, τοῦ πεσόντος Ἀδάμ ἡ ἀνάκλησις· χαῖρε,
τῶν δακρύων τῆς Εὔας ἡ λύτρωσις.

Χαῖρε, ὕψος δυσανάβατον ἀνθρωπίνοις λογι-

σμοῖς· χαῖρε, βάθος δυσθεώρητον, καί Ἀγγέλων
ὀφθαλμοῖς.

Χαῖρε, ὅτι ὑπάρχεις Βασιλέως καθέδρα· χαῖρε,
ὅτι βαστάζεις τόν βαστάζοντα πάντα.

Χαῖρε, ἀστήρ ἐμφαίνων τόν Ἥλιον· χαῖρε,
γαστήρ ἐνθέου σαρκώσεως.

Χαῖρε, δἰ ἧς νεουργεῖται ἡ κτίσις· χαῖρε, δἰ ἧς
βρεφουργεῖται ὁ Κτίστης.

* * *
Βλέπουσα ἡ Ἁγία, ἑαυτήν ἐν ἐν ἁγνείᾳ, φησί

τῷ Γαβριήλ θαρσαλέως· Τό παράδοξόν σου τῆς
φωνῆς, δυσπαράδεκτόν μου τῇ ψυχῇ φαίνεται·
ἀσπόρου γάρ συλλήψεως τήν κύησιν πῶς λέγεις; 

* * *
Γνῶσιν ἄγνωστον γνῶναι, ἡ παρθένος ζητοῦσα,

ἐβόησε πρός τόν λειτουργοῦντα· Ἐκ λαγόνων
ἁγνῶν, Υἱόν πῶς ἐστι τεχθῆναι δυνατόν; λέξον
μοι. Προς ἥν ἐκεῖνος ἔφησεν ἐν φόβῳ, πλήν

Βασ. Πέντζα1

Οἱ Χαιρετισμοὶ τῆς Θεοτόκου, ποὺ μὲ τόση κατάνυξη παρακολουθεῖ ὁ ὀρθόδοξος λαὸς
κάθε Μεγάλη Τεσσαρακοστή, εἶναι ἀπὸ τὰ πιὸ ὑψηλὰ κατορθώματα τῆς ἱερᾶς ὑμνωδίας. Γιὰ
τοὺς ἀναγνῶστες δίνουμε μιὰ σύντομη ἑρμηνεία τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου, γιὰ νὰ τὸν ἐννοοῦν
καλύτερα ὅταν τὸν ἀκοῦνε.



11³ ¥¥¥¥ ΛΕΙΜΩΝΑΡΙΟΝ³
κραυγάζων οὕτω·

Χαῖρε, βουλῆς ἀποῤῥήτου μύστις· χαῖρε, σιγῆς
δεομένων πίστις.

Χαῖρε, τῶν θαυμάτων Χριστοῦ τό προοίμιον·
χαῖρε, τῶν δογμάτων αὐτοῦ τό κεφάλαιον.

Χαῖρε, κλίμαξ ἐπουράνιε, δι᾽ ἧς κατέβη ὁ Θεός·
χαῖρε, γέφυρα μετάγουσα τούς ἐκ γῆς πρός οὐρανόν.

Χαῖρε, τό τῶν Ἀγγελων πολυθρύλητον θαῦμα·
χαῖρε, τό τῶν δαιμόνων πολυθρήνητον τραῦμα.

Χαῖρε, τό φῶς ἀῤῥήτως γεννήσασα· χαῖρε, τό
πῶς, μηδένα διδάξασα.

Χαῖρε, σοφῶν ὑπερβαίνουσα γνῶσιν· χαῖρε,
πιστῶν, καταυγάζουσα φρένας.

* * *
Δύναμις τοῦ Ὑψίστου, ἐπεσκίασε τότε, πρός

σύλληψιν τῇ Ἀπειρογάμῳ· καί τήν εὔκαρπον
ταύτης νηδύν, ὡς ἀγρόν ὑπέδειξεν ἡδύν ἅπασι,
τοῖς θέλουσι θερίζειν σωτηρίαν, ἐν τῷ ψάλλειν
οὕτως· Ἀλληλούϊα.

* * *
Ἔχουσα θεοδόχον, ἡ Παρθένος τήν μήτραν,

ἀνέδραμε πρός τήν Ἐλισάβετ· τό δέ βρέφος ἐκείνης
εὐθύς, ἐπιγνόν τόν ταύτης ἀσπασμόν, ἔχαιρε· καί
ἅλμασιν ὡς ἄσμασιν, ἐβόα πρός τήν Θεοτόκον.

Χαῖρε, βλαστοῦ ἀμαράντου κλῆμα· χαῖρε, καρ-
ποῦ ἀκηράτου κτῆμα.

Χαῖρε, γεωργόν γεωργοῦσα φιλάνθρωπον·
χαῖρε, φυτουργόν τῆς ζωῆς ἡμῶν φύουσα.

Χαῖρε, ἄρουρα βλαστάνουσα εὐφορίαν,
οἰκτιρμῶν· χαῖρε, τράπεζα βαστάζουσα εὐθηνίαν
ἱλασμῶν.

Χαῖρε, ὅτι λειμῶνα τῆς τρυφῆς ἀναθάλλεις.
Χαῖρε, ὅτι λιμένα τῶν ψυχῶν ἑτοιμάζεις.

Χαῖρε, δεκτόν πρεσβείας θυμίαμα· χαῖρε, παντός
τοῦ κόσμου ἐξίλασμα.

Χαῖρε, Θεοῦ πρός θνητούς εὐδοκία· χαῖρε,
θνητῶν πρός Θεόν παῤῥησία.

* * *
Ζάλην ἔνδοθεν ἔχων, λογισμῶν ἀμφιβόλων, ὁ

σώφρων Ἰωσήφ ἐταράχθη, πρός τήν ἄγαμόν σε
θεωρῶν, καί κλεψίγαμον ὑπονοῶν Ἄμεμπτε·
μαθών δέ σου τήν σύλληψιν ἐκ Πνεύματος ἁγίου,
ἔφη· Ἀλληλούϊα

Β ´  ΣΤΑΣΗ
Ἥκουσαν οἱ Ποιμένες, τῶν Ἀγγέλων ὑ μνούν -

των, τήν ἔνσαρκον Χριστοῦ παρουσίαν· καί
δραμόντες ὡς πρός Ποιμένα, θεωροῦσι τοῦτον ὡς
ἀμνόν ἄμωμον, ἐν τῇ γαστρί Μαρίας βοσκηθέντα,



ἥν ὑμνοῦντες εἶπον.

Χαῖρε, ἀμνοῦ καί ποιμένος Μήτηρ· χαῖρε,
αὐλή λογικῶν προβάτων.

Χαῖρε, ἀοράτων ἐχθρῶν ἀμυντήριον· χαῖρε,
Παραδείσου θυρῶν ἀνοικτήριον.

Χαῖρε, ὅτι τά οὐράνια συναγάλλεται τῇ γῇ·
χαῖρε, ὅτι τά ἐπίγεια συγχορεύει οὐρανοῖς.

Χαῖρε, τῶν Ἀποστόλων τό ἀσίγητον στόμα·
χαῖρε, τῶν Ἀθλοφόρων τό ἀνίκητον θάρσος.

Χαῖρε, στερρόν τῆς πίστεως ἔρεισμα· χαῖρε,
λαμπρόν τῆς χάριτος γνώρισμα.

Χαῖρε, δἰ ἧς ἐγυμνώθη ὁ Ἅδης· χαῖρε, δἰ ἧς
ἐνεδύθημεν δόξαν.

* * *
Θεοδρόμον Ἀστέρα, θεωρήσαντες Μάγοι, τῇ

τούτου ἠκολούθησαν αἴγλῃ· και ὡς λύχνον κρα-
τοῦντες αὐτόν, δἰ αὐτοῦ ἠρεύνων κραταιόν Ἄνακτα·
καί φθάσαντες τόν ἄφθαστον, ἐχάρησαν, αὐτῷ
βοῶντες. Ἀλληλούϊα.

* * *
Ἴδον παῖδες Χαλδαίων, ἐν χερσί τῆς Παρθένου,

τόν πλάσαντα χειρί τούς ἀνθρώπους· καί Δεσπότην
νοοῦντες αὐτόν, εἰ καί δούλου ἔλαβε μορφήν,
ἔσπευσαν τοῖς δώροις θεραπεῦσαι, καί βοῆσαι τῇ
Εὐλογημένῃ.

Χαῖρε, ἀστέρος ἀδύτου Μήτηρ· χαῖρε, αὐγὴ
μυστικῆς ἡμέρας.

Χαῖρε, τῆς ἀπάτης τήν κάμινον σβέσασα· χαῖρε
τῆς Τριάδος τούς μύστας φωτίζουσα.

Χαῖρε, τύραννον ἀπάνθρωπον, ἐκβαλοῦσα τῆς
ἀρχῆς· Χαῖρε, Κύριον φιλάνθρωπον ἐπιδείξασα
Χριστόν.

Χαῖρε, ἡ τῆς βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας·
χαῖρε, ἡ τοῦ βορβόρου ῥυομένη τῶν ἔργων.

Χαῖρε, πυρός προσκύνησιν παύσασα· χαῖρε,
φλογός παθῶν ἀπαλλάτουσα.

Χαῖρε, πιστῶν ὁδηγέ σωφροσύνης· χαῖρε,
πασῶν γενεῶν εὐφροσύνη.

* * *

Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οἱ Μάγοι, ὑπέστρε-
ψαν εἰς τήν Βαβυλῶνα· ἐκτελέσαντές σου τόν
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χρησμόν, καί κηρύξαντές σε τόν Χριστόν ἅπασιν,
ἀφέντες τόν Ἡρώδην ὡς ληρώδη, μή εἰδότα
ψάλλειν Ἀλληλούϊα.

* * *
Λάμψας ἐν τῇ Αἰγύπτῳ, φωτισμόν ἀληθείας,

ἐδίωξας τοῦ ψεύδους τό σκότος· τά γάρ εἴδωλα
ταύτης Σωτήρ, μή ἐνεγκαντά σου τήν ἰσχύν
πέπτωκεν· οἱ τούτων δέ ῥυσθέντες, ἐβόων πρός
τήν Θεοτόκον.

Χαῖρε, ἀνόρθωσις τῶν ἀνθρώπων· χαῖρε,
κατάπτωσις τῶν δαιμόνων.

Χαῖρε, τῆς ἀπάτης τήν πλάνην πατήσασα·
χαῖρε, τῶν εἰδώλων τόν δόλον ἐλέγξασα.

Χαῖρε, θάλασσα ποντίσασα, Φαραώ τόν νοητόν·
χαῖρε, πέτρα ἡ ποτίσασα, τούς διψῶντας τήν
ζωήν.

Χαῖρε, πύρινε στῦλε, ὁδηγῶν τούς ἐν σκότει·
χαῖρε, σκέπη τοῦ κόσμου, πλατυτέρα νεφέλης.

Χαῖρε, τροφὴ τοῦ Μάννα διάδοχε· χαῖρε τρυφῆς
ἁγίας διάκονε.

Χαῖρε, ἡ γῆ τῆς ἐπαγγελίας· χαῖρε, ἐξ ἦς ῥέει
μέλι καί γάλα.

* * *
Μέλλοντος Συμεῶνος, τοῦ παρόντος αἰῶνος,

μεθίστασθαι τοῦ ἀπατεῶνος, ἐπεδόθης ὡς ὡς
βρέφος αὐτῷ, ἀλλ’ ἐγνώσθης τούτῳ καί Θεός
τέλειος· διόπερ ἐξεπλάγη, σου τὴν ἄρρητον σοφίαν,
κράζων Ἀλληλούϊα.

Γ ´  ΣΤΑΣΗ

Νέαν ἔδειξε κτίσιν, ἐμφανίσας ὁ Κτίστης, ἡμῖν
τοῖς ὑπ’  αὐτοῦ γενομένοις· ἐξ ἀσπόρου βλαστήσας
γαστρός, καί φυλάξας ταύτην, ὥσπερ ἦν ἄφθορον·
ἵνα τό θαῦμα βλέποντες, ὑμνήσωμεν αὐτήν,
βοῶντες·

Χαῖρε, τό ἄνθος τῆς ἀφθαρσίας· χαῖρε, τό
στέφος τῆς ἐγκρατείας.

Χαῖρε, ἀναστάσεως τύπον ἐκλάμπουσα· χαῖρε,
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τῶν Ἀγγέλων τόν βίον ἐμφαίνουσα.

Χαῖρε, δένδρον ἀγλαόκαρπον, ἐξ οὗ τρέφονται
πιστοί· χαῖρε, ξύλον εὐσκιόφυλλον, ὑφ’  οὗ σκέπονται
πολλοί.

Χαῖρε, κυοφοροῦσα ὁδηγόν πλανωμένοις· χαῖρε,
ἀπογεννῶσα λυτρωτήν αἰχμαλώτοις.

Χαῖρε, Κριτοῦ δικαίου δυσώπησις· χαῖρε,
πολλῶν πταιόντων συγxώρησις.

Χαῖρε, στολή τῶν γυμνῶν παῤῥησίας· χαῖρε,
στοργή πάντα πόθον νικῶσα.

* * *
Ξένον τόκον ἰδόντες, ξενωθῶμεν τοῦ κόσμου,

τόν νοῦν εἰς οὐρανόν μεταθέντες· διά τοῦτο γάρ ὁ
ὑψηλός Θεός, ἐπί γῆς ἐφάνη ταπεινός ἄνθρωπος,
βουλόμενος ἑλκύσαι πρός τό ὕψος, τούς αὐτῷ
βοῶντας· Ἀλληλούϊα.

* * *
Ὅλως ἦν ἐν τοῖς κάτω, καί τῶν ἄνω οὐδόλως

ἀπῆν, ὁ ἀπερίγραπτος. Λόγος· συγκατάβασις γάρ
Θεϊκή, οὐ μετάβασις δέ τοπική γέγονε· καί τόκος
ἐκ Παρθένου θεολήπτου, ἀκουούσης ταῦτα·

Χαῖρε, Θεοῦ ἀχωρήτου χώρα· χαῖρε, σεπτοῦ
μυστηρίου θύρα.

Χαῖρε, τῶν ἀπίστων ἀμφίβολον ἄκουσμα·
χαῖρε, τῶν πιστῶν ἀναμφίβολον καύχημα.

Χαῖρε, ὄχημα πανάγιον τοῦ ἐπί τῶν Χερουβείμ·
χαῖρε, οἴκημα πανάριστον τοῦ ἐπί τῶν Σεραφείμ.

Χαῖρε, ἡ τἀναντία εἰς ταὐτό ἀγαγοῦσα· χαῖρε,
ἡ παρθενίαν καί λοχείαν ζευγνῦσα.

Χαῖρε, δἰ ἧς ἐλύθη παράβασις· χαῖρε, δἰ ἧς
ἠνοίχθη Παράδεισος.

Χαῖρε, ἡ κλείς τῆς Χριστοῦ Βασιλείας· χαῖρε,
ἐλπίς ἀγαθῶν αἰωνίων.

* * *
Πᾶσα φύσις Ἀγγέλων, κατεπλάγη τό μέγα,

τῆς σῆς ἐνανθρωπήσεως ἔργον· τόν ἀπρόσιτον
γάρ ὡς Θεόν, ἐθεώρει πᾶσι προσιτόν ἄνθρωπον,
ἡμῖν μέν συνδιάγοντα, ἀκούοντα δέ παρά πάντων
οὕτως· Ἀλληλούϊα.

* * *
Ρήτορας, πολυφθόγγους ὡς ἰχθύας ἀφώνους,

ὁρῶμεν ἐπί σοί Θεοτόκε· ἀποροῦσι γάρ λέγειν τὸ
πῶς και Παρθένος μένεις, καί τεκεῖν ἴσχυσας·
ἡμεῖς δέ τό Μυστήριον θαυμάζοντες, πιστῶς
βοῶμεν.

Χαῖρε, σοφίας Θεοῦ δοχεῖον· χαῖρε προνοίας
αὐτοῦ ταμεῖον.
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Χαῖρε, φιλοσόφους ἀσόφους δεικνύουσα· χαῖρε,
τεχνολόγους ἀλόγους ἀλέγχουσα.

Χαῖρε, ὅτι ἐμωράνθησαν οἱ δεινοί συζητηταί·
χαῖρε, ὅτι ἐμαράνθησαν οἱ τῶν μύθων ποιηταί.

Χαῖρε, τῶν Ἀθηναίων τάς πλοκάς διασπῶσα·
χαῖρε, τῶν ἁλιέων τάς σαγήνας πληροῦσα.

Χαῖρε, βυθοῦ ἀγνοίας ἐξέλκουσα· χαῖρε, πολλούς
ἐν γνώσει φωτίζουσα.

Χαῖρε, ὁλκάς τῶν θελόντων σωθῆναι· χαῖρε,
λιμήν τῶν τοῦ βίου πλωτήρων.

* * *
Σῶσαι θέλων τόν κόσμον, ὁ τῶν ὅλων Κοσμή-

τωρ, πρός τοῦτον αὐτεπάγγελτος ἦλθε· καί ποιμήν
ὑπάρχων ὡς Θεός, δἰ ἡμᾶς ἐφάνη καθ’ ἡμᾶς
ἄνθρωπος· ὁμοίῳ γάρ τό ὅμοιον καλέσας, ὡς θεός
ἀκούει Ἀλληλούϊα.

Δ´ ΣΤΑΣΗ
Τεῖχος εἶ τῶν παρθένων, Θεοτόκε Παρθένε,

καί πάντων τῶν εἰς σὲ προστρεχόντων· ὁ γάρ τοῦ
οὐρανοῦ καί τῆς γῆς, κατεσκεύασέ σε Ποιητής
Ἄχραντε, οἰκήσας ἐν τῇ μήτρᾳ σου, καί πάντας
σοι προσφωνεῖν διδάξας.

Χαῖρε, ἡ στήλη τῆς παρθενίας· χαῖρε, ἡ πύλη
τῆς σωτηρίας.

Χαῖρε, ἀρχηγέ νοητῆς ἀναπλάσεως· χαῖρε,
χορηγέ θεϊκῆς ἀγαθότητος.

Χαῖρε, σύ γάρ ἀνεγέννησας τούς συλληφθέντας
αἰσχρῶς· χαῖρε, σύ γάρ ἐνουθέτησας τούς συλη-
θέντας τόν νοῦν.

Χαῖρε, ἡ τόν φθορέα τῶν φρενῶν καταργοῦσα·
χαῖρε, ἡ τόν σπορέα τῆς ἁγνείας τεκοῦσα.

Χαῖρε, παστάς ἀσπόρου νυμφεύσεως· χαῖρε,
πιστούς Κυρίῳ ἁρμόζουσα.

Χαῖρε, καλή κουροτρόφε παρθένων· χαῖρε,
ψυχῶν νυμφοστόλε Ἁγίων.

* * *
Ὕμνος ἅπας ἡττᾶται, συνεκτείνεσθαι σπεύδων,

τῷ πλήθει τῶν πολλῶν οἰκτιρμῶν σου· ἰσαρίθμους
γάρ τῇ ψάμμῳ ὠδάς, ἄν προσφέρωμέν σοι, Βασιλεῦ
ἅγιε, οὐδέν τελοῦμεν ἄξιον, ὧν δέδωκας ἡμῖν,
τοῖς σοί βοῶσιν Ἀλληλούϊα.

* * *
Φωτοδόχον λαμπάδα, τοῖς ἐν σκότει φανεῖσαν,

ὁρώμεν τήν ἁγίαν Παρθένον· τό γάρ ἄϋλον ἅπτουσα
φῶς, ὁδηγεῖ πρός γνῶσιν θεϊκήν ἅπαντας, αὐγῇ
τόν νοῦ φωτίζουσα, κραυγῇ δέ τιμωμένη ταῦτα.
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Χαῖρε, ἀκτίς νοητοῦ Ἡλίου· χαῖρε, βολίς τοῦ
ἀδύτου φέγγους.

Χαῖρε, ἀστραπή τάς ψυχάς καταλάμπουσα·
χαῖρε, ὡς βροντή τούς ἐχθρούς καταπλήττουσα.

Χαῖρε, ὅτι τόν πολύφωτον ἀνατέλλεις φωτισμόν’
χαῖρε, ὅτι τόν πολύρρυτον ἀναβλύζεις ποταμόν.

Χαῖρε, τῆς κολυμβήθρας ζωγραφοῦσα τόν
τύπον· χαῖρε, τῆς ἁμαρτίας ἀναιροῦσα τόν ρύπον.

Χαῖρε, λουτήρ ἐκπλύνων συνείδησιν· χαῖρε,
κρατήρ κιρνῶν ἀγαλλίασιν.

Χαῖρε, ὀσμή τῆς Χριστοῦ εὐωδίας· χαῖρε, ζωή
μυστικής εὐωχίας.

* * *

Χάριν δοῦναι θελήσας, ὀφλημάτων ἀρχαίων,
ὁ πάντων χρεωλύτης ἀνθρώπων, ἐπεδήμησε δἰ
ἑαυτοῦ, πρός τούς ἀποδήμους τῆς αὑτοῦ χάριτος·

καί σχίσας τό χειρόγραφον, ἀκούει παρά πάντων
οὕτως Ἀλληλούϊα.

* * *
Ψάλλοντές σου τόν Τόκον, ἀνυμνοῦμέν σε

πάντες, ὡς ἔμψυχον ναόν, Θεοτόκε· ἐν τῇ σῇ γάρ
οἰκήσας γαστρί, ὁ συνέχων πάντα τῇ χειρί Κύριος,
ἡγίασεν, ἐδόξασεν, ἐδίδαξε βοᾶν σοι πάντας.

Χαῖρε, σκηνή τοῦ Θεοῦ καί Λόγου· χαῖρε,
Ἁγία Ἁγίων μείζων.

Χαῖρε, Κιβωτέ χρυσωθεῖσα τῷ Πνεύματι·
χαῖρε, θησαυρέ τῆς ζωής ἀδαπάνητε.

Χαῖρε, τίμιον διάδημα, βασιλέων εὐσεβῶν·
χαῖρε, καύχημα σεβάσμιον Ἱερέων εὐλαβῶν.

Χαῖρε, τῆς Ἐκκλησίας ὁ ἀσάλευτος πύργος·
χαῖρε, τῆς βασιλείας τό ἀπόρθητον τεῖχος.

Χαῖρε, δἰ ἧς ἐγείρονται τρόπαια· χαῖρε, δἰ ἧς
ἐχθροί καταπίπτουσι.

Χαῖρε, χρωτός τοῦ ἐμοῦ θεραπεία· χαῖρε,
ψυχῆς τῆς ἐμῆς σωτηρία.

* * *
Ὦ πανύμνητε Μῆτερ, ἡ τεκοῦσα τόν πάντων

Ἀγίων ἁγιώτατον Λόγον. Δεξαμένη τήν νῦν προ-
σφοράν, ἀπό πάσης ρῦσαι συμφορᾶς ἅπαντας· καί
τῆς μελλούσης λύτρωσαι κολάσεως, τούς σοί
βοῶντας Ἀλληλούϊα.
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Δωρεὲς πρὸς τὸ Τιάλειον Ἐκκλησιαστικὸν
Γηροκομεῖον Κοζάνης  «Ἅγιος Παντελεήμων»,
εἴτε χρηματικές, εἴτε σὲ εἴδη καὶ γεύματα,
προσέφεραν εὐγενῶς:
-Περιφέρεια Δυτικῆς Μακεδονίας προσφορά
πετρελαίου θέρμανσης ◆ Δῆμος Κοζάνης
προσφορά πετρελαίου θέρμανσης ◆ Κων/νος
Κυριακίδης, Δημήτριος Παφίλης, Θωμάς Πα-
παδόπουλος καί Ἀφοί Κεχαϊδη προσφορά
ὑλικῶν συντήρησης κτιρίων ◆ Σωματεῖο Κρε-
οπωλῶν Κοζάνης ἀνακαίνιση κουζίνας (πτέ-
ρυγα ἀνδρῶν) ◆ Ἀθανάσιος Κουκουτάρης
προσφορά διαφόρων προϊόντων τῆς ἐταιρίας
ALFA ◆ Ἰωάννης Παπαδόπουλος καί οἱ υἱοί
Δημήτριος, Γεώργιος καί Ἄγγελος προσφορά
κρέατος ◆ Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου Σι-
δερῶν προσφορά μεγάλης ποσότητας κρέα-
τος, γάλακτος καί τυροκομικῶν προϊόντων
◆ Γεώργιος Δεβετζής κτηνοτρόφος, προ-
σφορά γάλακτος ◆ Ἀλεξάνδρα Κωσταρέλλη-
Μαρκοπούλου κάτοικος Ἀθηνῶν, δωρεά 500
€ εἰς μνήμην πολυαγαπημένου συζύγου Πά-
τροκλου Μαρκόπουλου γιά τίς γιορτές τῶν
Χριστουγέννων ◆ Σουλτάνα Μπανδή 300 €
εἰς μνήμην τῆς κόρης της Αἰκατερίνης ◆ Γε-
ώργιος καί Ἑλένη Γκατζόφλια δωρεά 500 €
εἰς μνήμην Μιλτιάδη Γκάρα ◆ Ἀγλαΐα Γκάρα
καί Ἀθανάσιος Γκάρας 500 € εἰς μνήμην συ-
ζύγου καί πατέρα Μιλτιάδη Γκάρα ◆ Οἰκογέ-
νεια Χρήστου Κολοβοῦ 300 € εἰς μνήμην
Μιλτιάδη Γκάρα ◆ Πηνελόπη Κολοβοῦ 100 €
εἰς μνήμην Μιλτιάδη Γκάρα ◆ Οἰκογένεια
Ἰωάννη Γκατζαβέλα 100 € εἰς μνήμην Μιλ-
τιάδη Γκάρα ◆ Ἀστέρης καί Χρυσούλα Κο-
ραντζή δωρεά 300 € γιά γεῦμα τῶν γερόντων
στή μνήμη τῆς πολυαγαπημένης μας μητέρας
Κούλας Νίκ. Τσίντζιλη γιά τό τριετές μνημό-
συνο ◆ Δωρεά 300 € εἰς μνήμην τῶν γονέων
τους Ἰωάννου καί Ἰφιγενείας Δρίζη ἀπό τά
Παιδιά τους ◆ Οἰκογένεια Ζήση Πίτση 150 €
εἰς μνήμην ἀγαπητοῦ ἀδερφοῦ Γεωργίου Πα-
γούνη ◆ Δημήτριος Μπισιρίτσας 150 € ◆
Ἄννα Κυρατσού 150 € εἰς μνήμην τοῦ συζύ-
γου της Χρήστου ◆ Σοφία Σεμερτζίδου 100
€ ◆ Κωνσταντῖνος Κοκόλης 100 € ◆ Κων-
σταντῖνος Κεχαϊδης 100 € ◆ Κώστας καί Κού-
λα Δημητρούλη 100 € ◆ Ντίνα καί Γεωργία
Ματιάκη 50 € εἰς μνήμην τῆς νύφης μας
Φούλης Ματιάκη ◆ Ἀρχιμ.π.Νικόδημος Τριαν-
ταφυλλίδης 150 € γιά γεῦμα γερόντων εἰς
μνήμην τοῦ πατέρα του Κωνσταντίνου ◆
Ἱερεύς Δημήτριος Ζέρβας 200 € ◆ Ἱερεύς
Ἠλίας Κοντός 100 € εἰς μνήμην Μαρίας Σιό-
ζου-Καραφύλλη ◆ Διαμαντούλα Μπαγκατζού-
νη 150 € εἰς μνήμην τοῦ πατέρα της Φωτίου
◆ Οἰκογένεια Κρίτωνα καί Εὐαγγελίας Βαβίτσα
100 € εἰς μνήμην τῆς Φούλης Δημητρίου
Ματιάκη ◆ Ἀλέξιος Κόμπος 100 € εἰς μνήμην
ἀγαπητοῦ φίλου Γεωργίου Δόδουρα ◆ Σύλ-

λογος Σαμαριναίων Κοζάνης 100 € ◆ Κυρίες
τοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου τοῦ Ι.Ν. Ἁγίου Νι-
κολάου Κοζάνης 100 € ◆ Παῦλος Σιαμλίδης
100 € ◆ Ἀλέξανδρος Σακελλάριος 50 € εἰς
μνήμην τῆς μητέρας του Εὐαγγελίας πρε-
σβυτέρας ◆ Ἀλίκη Μόσχου 50 € εἰς μνήμην
τοῦ συζύγου της Δημητρίου Μόσχου ◆ Σω-
τήριος Γιαννόπουλος ἀπό Χαλάνδρι Ἀττικῆς
50 € ◆ Μαρία Γκοβεδάρου 50 € ◆ Θωμαή
Κόλλη 50 € εἰς μνήμην Γρηγορίου Κόλλη ◆
Ἄννα Θεοδοσιάδου 40 € εἰς μνήμην τῶν γο-
νέων της ◆ Ἀναστασία Ἁμαραντίδου 25 €
εἰς μνήμην Κυριακῆς Ἁμαραντίδου ◆ Στερ-
γιανή Καραγιάννη 20 € γιά καφέ γερόντων
εἰς μνήμην ἀγαπημένου συζύγου Παναγιώτου
◆ Λάζαρος Καρακότας 20 € ◆ Μαρία Πατιά
10 € ◆ Ἱερός Ναός Ἁγίας Κυριακῆς Σερβίων
500 € ◆ Ἱερός Ναός Ἁγίων Ἀναργύρων Κο-
ζάνης 500 € ◆ Ἱερός Ναός Ἁγίου Νικολάου
Λιβαδερού 500 € ◆ Ἱερός Ναός Μεταμορ-
φώσεως τοῦ Σωτῆρος Βατεροῦ 400 € ◆
Ἱερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Νέας Χα-
ραυγῆς 400 € ◆ Ἱερός Ναός Ἁγίου Παντελε-
ήμονος Ποντοκώμης 400 € ◆ Ἱερός Ναός
Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Κερασιᾶς 300 € ◆
Ἱερός Ναός Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Βαθυ-
λάκκου 300 € ◆ Ἱερός Ναός Τιμίου Προδρό-
μου Λευκοπηγῆς 250 € ◆ Ἱερός Ναός Ἁγίων
Κων/νου καί Ἑλένης Καπνοχωρίου 200 € ◆
Ἱερός Ναός Ἁγίας Τριάδος Δρεπάνου 200 €
◆ Ἱερός Ναός Ἁγίου Διονυσίου Βελβενδού
200 € ◆ Ἱερός Ναός Γεννήσεως Θεοτόκου
Πετρανῶν 200 € ◆ Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωρ-
γίου Μικροβάλτου 200 € ◆ Ἱερός Ναός Ἁγίου
Δημητρίου Μεταξά 200 € ◆ Ἱερό Ἐξωκκλήσιο
Ἁγίου Χαραλάμπους Κοζάνης 200 € ◆ Ἱερός
Ναός Ἁγίων Πέτρου καί Παύλου Ἱμέρων 200
€ ◆ Ἱερός Ναός Ἁγίου Νικολάου Γουλῶν 200
€ ◆ Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου Μεσιανῆς
150 € ◆ Ἱερός Ναός Ἁγίου Νικολάου Λευκό-
βρυσης 150 € ◆ Ἱερός Ναός Κοιμήσεως Θε-
οτόκου Καταφυγίου 150 € ◆ Ἱερός Ναός
Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Βαθυλάκκου 150 €
γιά γεῦμα γερόντων ἀπό παράσταση Σεβα-
σμιωτάτου Μητροπολίτου κ.κ.Παύλου γιά τήν
Ἱερά Πανήγυρη τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ◆ Ἱερός
Ναός Τιμίου Προδρόμου Ρυμνίου 100 € ◆
Ἱερός Ναός Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου Καρυ-
δίτσας 20 κιλά ἐλαιόλαδο ◆ Ἐνορία Ἱεροῦ
Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου Ροδίτη προσφορά
φρούτων ◆ Ἱερός Ναός Ἁγίου Δημητρίου
Ἁγίου Δημητρίου προσφορά μήλων ◆ Ἱερός
Ναός Ἁγίου Δημητρίου Λάβας Σερβίων προ-
σφορά πατάτες ◆ Ἱερός Ναός Ἁγίου Δημη-
τρίου Κοζάνης 18 λίτρα ἐλαιόλαδο ◆ Ἱερός
Ναός Ἁγίων Κων/νου καί Ἑλένης καί Ἱερός
Ναός Παναγίας Κοζάνης 50 λίτρα ἐλαιόλαδο
◆ Ἱερεύς Θωμάς Μπασδέκης, Ἐλευθέριος
Τσαουσίδης, Εὐστάθιος Σαββίδης καί Βασί-

λειος Κουτσιάδης προσφορά λαχανικῶν καί
φρούτων ◆ Κατερίνα Δόδουρα γεῦμα γερόν-
των στίς 29/12/13 εἰς μνήμην τῆς μητέρας
της Λουκίας Δόδουρα γιά τό 6μηνο μνημό-
συνό της καί τοῦ θείου της Ἰωάννου Παπα-
δόπουλου γιά τό 18μηνο μνημόσυνό του ◆
Λάζαρος Καραθανάσης προσφορά γεύματος
εἰς μνήμη γονέων Θεοδώρας καί Γεωργίου
◆ Σοφία Κουμασίδου προσφορά γεύματος
εἰς μνήμη τοῦ συζύγου της Ἰωάννου Κουμα-
σίδη ◆ Ἡ σύζυγος Ἰωάννα Σιούλα καί τά
παιδιά Ἀθανάσιος καί Παναγιώτα προσφορά
γεύματος εἰς μνήμη τοῦ συζύγου καί πατέρα
Γεωργίου Σιούλα ◆ Ἀθανάσιος Γκουτζίκας
προσφορά γεύματος εἰς μνήμη τῆς μητέρας
του Βασιλικῆς ◆ Νικόλαος Παπαδόπουλος
προσφορά γεύματος εἰς μνήμην Βασιλείου
Θεοδωρίδου καί Ἀνδρέα Παπαδόπουλου ◆
Γεώργιος Σιαλβέρας (Μέντηκας) προσφορά
γεύματος εἰς μνήμην τοῦ πατέρα του Νικο-
λάου ◆ Χαράλαμπος Ἰωαννίδης προσφορά
γεύματος εἰς μνήμην τῆς συζύγου του Σοφίας
◆ Γεῦμα γερόντων εἰς μνήμην Βασιλικῆς
Τσιτσέλη ◆ Γιώτας Ἀλέξανδρος-Ἑλένη-Αἰκα-
τερίνη-Κων/νος προσφορά γεύματος εἰς μνή-
μην τῆς μητέρας καί γιαγιᾶς Κατίνας ◆ Ἀνώ-
νυμες Κυρίες ἀπό Κατερίνη προσφορά γεύ-
ματος ◆ Ἀνώνυμη Κυρία προσφορά γεύματος
εἰς μνήμην Δέσποινας Τσώρα ◆ Κυριακή Δε-
μερτζίδου, πρόεδρος πολιτιστικοῦ συλλόγου
ΖΕΠ Κοζάνης, προσφορά, ἐκ μέρους τοῦ συλ-
λόγου, 2 δοχεῖα τυρί φέτα πρός τιμήν τοῦ
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Σερβίων καί
Κοζάνης κ.Παύλου γιά τήν παρουσία του στή
γιορτή τοῦ συλλόγου ◆ ΕΠΑ.Σ. Κοζάνης
Τμῆμα Κομμωτικῆς ἐπίσκεψη, προσφορά εἰδῶν
ἀτομικῆς ὑγιεινῆς καί περιποίηση(κούρεμα)
τῶν γερόντων ◆ ΚΑΠΗ Δήμου Κοζάνης ἐπί-
σκεψη καί προσφορά τροφίμων ◆ Σύλλογος
πολιτικῶν συνταξιούχων τοῦ δημοσίου ἐπί-
σκεψη καί προσφορά διαφόρων ἐδεσμάτων
◆ 12ο Δημοτικό Σχολεῖο Κοζάνης ἐπίσκεψη
καί προσφορά ἐδεσμάτων ◆ 10ο Νηπιαγωγεῖο
Κοζάνης ἐπίσκεψη καί προσφορά ἐδεσμάτων
◆ Πολιτιστικός Σύλλογος Λευκόβρυσης ἐπί-
σκεψη, ψυχαγωγία τῶν γερόντων καί προ-
σφορά τροφίμων καί ἐδεσμάτων ◆ Ἐπίσκεψη
Ὁμάδας Συνεργασίας Σώματος Ἑλληνικοῦ
Ὁδηγισμοῦ προσφορά τροφίμων καί εἰδῶν
ἀτομικῆς ὑγιεινῆς ◆ 17ο Ὁλοήμερο Νηπια-
γωγεῖο Κοζάνης προσφορά ἐδεσμάτων καί
γλυκισμάτων ◆ Σύλλογος Ἠπειρωτῶν Κοζάνης
προσφορά τροφίμων καί κρασιῶν ◆ Ἐργαζό-
μενοι Ὀρυχείου Νοτίου Πεδίου, Τομέας Δια-
κίνησης Σκληρῶν Σχηματισμῶν προσφορά
γάλακτος ◆ Ἐργαζόμενοι Ὀρυχείου ΑΗΣ
Καρδιᾶς προσφορά γάλακτος ◆ Πολιτιστικός
καί Λαογραφικός Σύλλογος Δαμασκηνιωτῶν
«Ἡ Παναγιά» Ὁ πρόεδρος Ζήκας Στέργιος

ΑΠΟ  ΤΟ  ΥΣΤΕΡΗΜΑ
ΚΑΙ  ΤΟ  ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ
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προσφορά κάστανων ◆ Σύλλογος «Μακρυ-
γιάννης» 70 κιλά ρεβύθια ◆ Ἱερός Ναός Ἁγίου
Γεωργίου Κλείτους προσφορά φρούτων ◆
Κωνσταντῖνος Κωνσταντινίδης ἀπό Δρέπανο
προσφορά πατάτες ◆ Λεωνίδας Μιχαηλίδης
ἀπό Μαυροδένδρι προσφορά πατάτες ◆ Δη-
μήτριος Σιαπανίδης ἀπό Κομνηνά προσφορά
μήλων ◆ Νικόλαος Χαϊτίδης προσφορά ἀπορ-
ρυπαντικῶν ◆ Δημήτριος Σιαπανίδης ἀπό Κο-
μνηνά προσφορά μήλων ◆ Ἀφοί Βλιαγκόφτη
προσφορά φρούτων καί λαχανικῶν -Βασίλειος
Κουμπούρας ἀπό Χρώμιο προσφορά τουλου-
μίσιου ◆ Ἑλένη Τσόπτσια προσφορά ἐδεσμά-
των ◆ ΜΚΜ Δόμηση Α.Ε. προσφορά τροφίμων
καί φρούτων ◆ Μελπομένη Σιαμπανοπούλου
προσφορά τυριοῦ ◆ Γερμανός Τελικοστόγλου
προσφορά τροφίμων εἰς μνήμη τῆς συζύγου
του Παναγιώτας ◆ Κωνσταντῖνος Ἀϊβαλιώτης
προσφορά πατάτες ◆ Ἰωάννης Ζέρβας ἀπό
Πεντάλοφο προσφορά φαρμάκων ◆ Ζαχαρο-
πλαστεῖο ‘Dolcini’ Γιαννακίδης προσφορά γλυ-
κισμάτων ◆ Κούλα Σεβεργιάδου 20 € καί 5 λί-
τρα ἐλαιόλαδο ◆ Ζήσης Παφίλης προσφορά
φρούτων καί τροφίμων ◆ Ἀνώνυμη Δωρεά
200 €.-Σοτολίδης ἀπό Κοιλάδα προσφορά λα-
χανικῶν.

Δωρεές πρὸς τὴν Ἱερά Μητρόπολη
◆ Ἱ. Ναὸς Ἁγίας Κυριακῆς Σερβίων  500 
◆ Ἱ. Ναὸς Ἁγίας Τριάδος Δρεπάνου  150 
◆ Ἱ. Ναὸς Τιμίου Προδρόμου Λευκοπηγῆς  120
◆ Ἱ. Ναὸς Ἁγίου Νικολάου Κοζάνης  1300 
◆ Ἱ. Ναὸς Ἁγίων Κων/νου καὶ Ἑλένης Κοζάνης

1300

ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΤΗΣ ΙΕ-
ΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ  ΕΔΩΣΑΝ ΤΡΟΦΙΜΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ  19-02-2013 ΕΩΣ 31-12-
2013 ΟΙ ΚΑΤΩΘΙ:
Περιφέρεια Δυτικῆς Μακεδονίας, Τσιανάκα
Ἑλένη, Ἀνδρέας Γαλάνης, Ἄννα Ἠλιάδου,
Ζαχαροπλαστεῖο « Ἀμορίνο», Ματίνα Γκλούμ-
που, Παναγιώτης Μπετσάκος, Παρασκευή
Ἐμπεσλίδου, Ἕνωση Ἀστυνομικῶν Κοζάνης,
ΑΗΣ Ἁγίου Δημητρίου, Κων/νος Ἀηβαλιώτης,
Αἰκατερίνη Λιάνα, Βασιλική Σπινάρη, Γρηγόριος
Τζήκας, Ἰωάννης Μπουμπουρέκας, Γεώργιος
Μπαντής, Σῶμα Ἑλλήνων Προσκόπων, Ζήσης
Κοντογούνης & ΣΙΑ, Μαρία Σιδηροπούλου,
Ὀλυμπία Παπατόλιου, Μάκης Σαββίδης, Φανή
Μυλωνά, Λάζαρος Χαϊτίδης, Σοφία Σεμερτζί-
δου, Ἀναστασία Ἀδαμίδου, Ἀφοι Βαϊλακάρη
Α.Ε, Κική Ἀραμπατζή, Γεώργιος Νατζαρίδης,
Ἀντώνης Βυθούρκας, Ἀπόστολος Μωραΐτης,
Ἰωάννης Μπαλωμένος, Ἀγροτικός Συνεταιρι-
σμός Χάρακας, Σύλλογος Μελισσοκόμων Κο-
ζάνης, Δημήτριος Γκόσης, Δημήτριος Μπούρ-
κας, Θεανώ Ἀβραμίδου, Ἀλέξανδρος Τσίπρας,
Γεώργιος Τζιανούμης, Σπύρος Ἰωαννίδης, Δα-
μιανός Δαμιανίδης, Γεώργιος Τσιολάκης, Δη-
μήτριος Παπαδημητρίου, Εὐάγγελος Λαβαν-
τσιώτης, Σύλλογος «Σέρβια Ἐν Δράσει», π.
Νικόλαος Καταρτζής, Πέτρος  Γαβριηλίδης,
Παρασκευή Σταμπλιάκα, Ἰωάννης Γκόγκος,
Ἀνέστης Παπαδόπουλος, Δ. Παπαγεωργίου –

Γ. Μανουσαρίδης & ΣΙΑ Ε.Ε. «Θαλάσσιος Κό-
σμος», Σύλλογος «Μακρυγιάννης»,  Ἱερός
Ναός Πολυμύλου, κ. Ντάγκας, Εὐριπίδου Χα-
τζηκρανιώτη, Γεώργιος Τσαουσίδης, Πανα-
γιώτης Βέττας, Σοφία Γαλλίδου, Παναγιώτης
Ταϊγανίδης, Ἀθανάσιος Κουμαντζιᾶς, Ἀφοι
Βασιλακάρη Ο.Ε., Πηγή Ἀραμπατζή, Γεώργιος
Χατζημουρατίδης, Σπύρος Καραχάλιος, Λάμ-
προς Κοσιόλας, 17ο Ὁλοήμερο Νηπιαγωγεῖο
Κοζάνης, Παναγιώτης Χαρτοματσίδης, Ἰωάννης
Τοκατλίδης, Ἰωάννης Κορκᾶς, Ἰωάννης Παλι-
ούρας, Ἰωάννα Παλιούρα, Βασίλειος Τοπάλης,
Ἕνωση Παλαιῶν Προσκόπων Κοζάνης, Σύλ-
λογος Γρεβενιωτῶν Κοζάνης, Δημήτριος Χαϊ-
τίδης, Ἀλέξανδρος Ἀθανασιάδης, Ἱερός Ναός
Ἁγίας Τριάδος Δρεπάνου, Ἱερός Ναός Κοιμή-
σεως Θεοτόκου Ν. Χαραυγῆς, Σοφία Σεμερ-
τζίδου, Ἱερός Ναός Ἁγίου Νικάνορος Κοζάνης,
Βασιλική Πήττα, Ἐμμανουήλ Δουγαλής, Ἱερά
Μονή Ἁγίου Νεκταρίου Παλαιογρατσάνου,
Παναγιώτα Κουβά, 3ο Σῶμα Προσκόπων Βελ-
βενδοῦ Κοζάνης, Νικόλαος Σαμψών, Ἄννα
Ἠλιάδου, Δημήτριος Ματιάκης, Φιλοπρόοδος
Σύλλογος Κοζάνης, Ὄλγα Δουγαλή, Ψυχια-
τρική Κλινική Κοντογούνη, Ἀλέξανδρος Ὑψη-
λάντης, Ἀνώνυμος, Βασιλική Κανούτα, Αἰκα-
τερίνη Μπουμπουρέκα, Ἄγγελος Στεφάνου,
Σάββας Μαυρομάτης, Δήμητρα Ἀσημίδου,
Αἰκατερίνη Μουσουλή, Δημήτριος Κοκοβίνος,
Νικόλαος Γαῦρος, Εὐδοξία Γαλάνη, Δημήτριος
Μινόπουλος, Σπύρος Ἰωαννίδης, Ὁμάδα Πα-
ραγωγῶν Ἁγίου Γεωργίου, Βασίλειος Κων/νί-
δης, Κτῆμα Μπουκουβάλα, Κτῆμα Τσίπρα,
Ἀνώνυμος, Παναγιώτα Βαχτσεβάνου, Ἱερός
Ναός Ἁγίου Γεωργίου Νέου Κλείτους, Δημή-
τριος Κοπανίδης, Ἕνωση Νέων Ἀγροτῶν Κο-
ζάνης, Θωμάς Χαρέλας, Ἀφοι Μανώλα, Ἀνα-
στασία Ἀδαμίδου, Ἰωάννης Καραγκούνης,
Ἀντώνιος Λαβδός, Ἱερός Ναός Ἁγίων Κων/νου
καί Ἑλένης Κοζάνης, Ἱερός Ναός Παναγίας
Φανερωμένης Κοζάνης, Ἀνώνυμος, Εὐάγγελος
Παπαϊωάννου, Γεώργιος Δούρβας, Ἰωάννης
Τοκατλίδης, Ἀντώνιος Δουγαλής, Λαμπρινή
Χριστοπούλου, Στυλιανός Χατζημανώλης,
Ἱερός Ναός Ἁγίου Νικολάου Κοζάνης, Ἀρτο-
ποιεῖο Ἀποστόλου Κύρινα, Εὐαγγελία Λιόντου,
Τάσος Ἀποστολίδης, Νικόλαος Ζιόγκος, Ψυ-
χιατρική Κλινική Σπινάρη, Ἠλίας Κυρατσούς,
Κων/νος Καπνοτίδης, Ἀναστάσιος Κοπανίδης,
Ἰωάννης Διαμαντόπουλος, Χρῆστος Διαμαν-
τόπουλος, 5ο Γυμνάσιο Κοζάνης, Ἀθανάσιος
Καλογιανίδης, 6ο Νηπιαγωγεῖο Κοζάνης, Προ-
σωπικό Κλινικῆς Κοντογούνη, Σύλλογος Πλα-
τάνια, Ἀναστασία Πατουλίδου, Ἑλένη Καρυ-
πίδου, 1ο Λύκειο Κοζάνης (τμῆμα Γ΄3, Γ΄2),
Κων/νος Ἀλεξιάδης, 4ο Γενικό Λύκειο Κοζάνης,
Ἀνώνυμος, Νικόλαος Τελίδης, Μ.Π.Σ. Καισα-
ρειᾶς, προσωπικό Ἀρβανιτίδη, Ἀλεξία Χασάπη,
Νικόλαος Σολδάτος, Ἀγνή Καραγιάννη, Ἱερός
Ναός Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Κοζάνης,
Παναγιώτας Σίμπου, 2ο Γενικό Λύκειο Κοζάνης,
Γκανάτσιος Δημήτριος, Μαρία Νεοφυτίδου
Φασούλα, Σωματεῖο Αὐτοκινητιστῶν Ἅγιος
Δημήτριος Ἑλλησπόντου, Κων/νος Μαλούς,
Μ.Κ.Μ Δόμηση, Χρῆστος Σισμανίδης, Δημή-

τριος Πασχάλης, Παρασκευή Καραδίμου,
Φοῦρνος «Μέ τά ξύλα», Φοῦρνος Νέας Χα-
ραυγῆς, Πέτρος Γαβριηλίδης, Δήμητρα Μα-
ραμή, Σύλλογος Πολυτέκνων Σερβίων, Νικό-
λαος Μαγαλιᾶς, Ἀναστάσιος Σταυρόπουλος,
Ἀνέστης Παπαδόπουλος, Γεώργιος Παπαδό-
πουλος, Ἀναστάσιος Παπαδόπουλος, Βασίλειος
Ἀσλανίδης, Στεργιαννή Μαγαλιά, Ἱερός Ναός
Λευκάρων, Σεβαστή Τυροδήμου, ΔΕΗ Α.Ε. –
Μ.Π. & Μ.Υ. ΤΠΠΑΕ, Γεώργιος Παπαδόπουλος,
Ἀναστάσιος Παπαδόπουλος, Ἀσλανίδης Βα-
σίλειος, Στεργιαννή Μαγαλιά, Ἐνορία Λευκά-
ρων, Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου Αὐλών, π.
Θωμάς Μπασδέκης, Τσαουσίδης Ἐλευθέριος,
Θεοδώρα Βελισσάρη, Ἠλίας Σαββίδης, Ἰωάννα
Γκόγκου, Λαδιᾶς Ο.Ε., Ἱερός Ναός Ἁγίου Γε-
ωργίου Σερβίων, Ἡσαΐας Σταυρίδου, Δῆμος
Σερβίων Βελβενδού, Εὐστάθιος Ἰωαννίδης,
Ἀθανασία Κουρελή, Εὐστράτιος Οἰκονόμου,
Ἀθανασία Λαϊοπούλου, Ἐνορία Λευκάρων, Σο-
φία Παπαγεωργίου, Κων/νος Οὐζουνίδης, Γρη-
γόριος Τζήκας, Ἀνώνυμος.
Καί τήν προσφορά ἀνωνύμων συμπολιτῶν
μας, μέ τήν κατάθεση τροφίμων στά καλάθια
τῶν Σοῦπερ Μάρκετ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ –ΒΕ-
ΡΟΠΟΥΛΟΣ –ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ –ΜΑΣΟΥΤΗΣ –
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ – LIDL καί βάση τοῦ προ-
γράμματος τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν
καί μέσω τοῦ τηλεοπτικοῦ σταθμοῦ ΣΚΑΙ. 

ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΤΗΣ ΙΕ-
ΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ  17-
04-2013 ΕΩΣ 31-12-2013 ΕΔΩΣΑΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ
ΠΟΣΟ ΟΙ ΚΑΤΩΘΙ:
Στέλλα Ντουζένη 50 €, Βασιλική Πήττα 100 €
εἰς μνήμη τοῦ γιοῦ της Ἀντωνίου, Ἑλένης –
Ἀγνῆς –Ἔφης Συγκολίττου 100 € εἰς μνήμην
ἐξαδέλφης τους Πηνελόπης Καλιαμούτου,
Κων/νος Καπνοτίδης 70 €, Χάρης Λιόντας 100
€, Ματίνα Τσιολάκη 100 €, Παλάσσα Λαμ-
πριανίδου  500€, Ἑλένη Μούρτζου 200 €, Βα-
σιλική Κράλια 50 €, Στ΄ τάξη 1ου Δημοτικοῦ
Σχολείου Κοζάνης σχολικοῦ  ἔτους 2012-2013
50 €, Ἐνοριακό Φιλόπτωχο Ταμεῖο Ἁγίας Κυ-
ριακῆς Σερβίων 300€,  Γεώργιος Δακής 50 €,
Δέσποινα Θεοφυλάκτου 80 €, Δημήτριος Ἀνα-
γνώστου 100 €, Ζήσης Κοντογούνης 50 €,
Ἀναστασία Κικκή 10 €, Ἕνωση Ποδοσφαιρικῶν
Σωματείων Κοζάνης 50 € εἰς μνήμην Χρήστου
Μουλαδάκη, Κων/νος Τιάκας 300 €, Σύλλογος
«TENNIS CLUB» 100 €, 1ο Γυμνάσιο Κοζάνης
(ἀπό μπαζάρ Χριστουγέννων) 850 €, Σάββας
Ἀραμπατζίδης 30 €, Ἀνώνυμος 50 €, Ἀνώνυμος
600 €, Ἱερός Ναός Κοινότητας  Καταφυγίου
130 €, πατήρ Χαρίσιος Πιτσιάβας 50 €
Γιά τό ἔτος 2014
Ἕνωση Ἀξιωματικῶν ΕΛ.Α.Σ. Δυτικῆς Μακε-
δονίας 500 €, Βασιλική Τσιγιάννη 20 €, Ἀργυρώ
Λαδιά 100 € εἰς μνήμη τῆς κουμπάρας της
Γαλάτειας Σαλονικιώτου. 

Ἡ  Ἱερὰ Μητρόπολη  εὐχαριστεῖ θερμὰ τοὺς
δωρητὲς καὶ εὔχεται τὴν παρὰ τοῦ Κυρίου
ἀντιδωρεὰ καὶ εὐλογία.
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Ὅπως κάθε χρόνο, πρὶν τὶς γιορτὲς τῶν Χριστουγέννων, διενεργήθηκε στὴ Μητρο-
πολιτικὴ Περιφέρεια Σερβίων καὶ Κοζάνης ὁ  Ἔρανος τῆς Ἀγάπης, ποὺ σκοπὸ
ἔχει νὰ ἁπαλύνει τὶς ποικίλες ἀνάγκες  τῶν ἀδελφῶν μας, ποὺ περιμένουν συμ-

παράσταση καὶ βοήθεια. Ἡ ἀνταπόκριση τοῦ κόσμου στὸ κάλεσμα αὐτὸ τῆς ἀγάπης
ὑπῆρξε θετική καὶ σὲ πολλὲς περιπτώσεις ἁπλόχερη. Παρόλα αὐτὰ ἡ ἄσκηση τῆς φιλαν-
θρωπίας ἀπαιτεῖ ἐτησίως ποσὰ πολὺ μεγαλύτερα ἀπὸ τὰ συλλεγησόμενα καὶ καλύπτονται
ἀπὸ τὰ φιλανθρωπικὰ ἱδρύματα τῆς Μητροπόλεως καὶ ἀπὸ δωρεές. 

Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη εὐχαριστεῖ θερμὰ τὸν πιστὸ λαό της γιὰ τὴ συνεισφορά του στὴν
ἄσκηση τῆς φιλανθρωπίας, καθὼς καὶ ἐκείνους ποὺ βοήθησαν στὴ διενέργεια τοῦ ἐράνου
καὶ εὔχεται σ᾿ ὅλους τὴν παρὰ τοῦ Κυρίου, προσωπικὴ καὶ οἰκογενειακὴ, χάρη καὶ εὐλο-
γία. Ἀναλυτικὰ, κατὰ ἐνορία, τὰ ποσὰ ποὺ  συλλέχθηκαν ἀπὸ τὸν ἔρανο τῆς Ἀγάπης
ἔχουν ὡς ἑξῆς:

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΑΓΙΑ   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΙΑΝΗ
ΑΚΡΙΝΗ
ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΗ
ΑΛΩΝΑΚΙΑ
ΑΝΘΟΤΟΠΟΣ
ΑΝΩ ΚΩΜΗ
ΑΡΓΙΛΛΟΣ
ΑΥΛΕΣ
ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΣ
ΒΑΤΕΡΟ
ΒΕΛΒΕΝΔΟΥ Κ. ΘΕΟΤΟΚΟΥ 
ΒΕΛΒΕΝΔΟΥ ΑΓ. ΔΙΟΝ. 
ΒΟΣΚΟΧΩΡΙ
ΓΑΛΑΝΗ
ΓΟΥΛΕΣ
ΔΡΕΠΑΝΟ
ΔΡΕΠΑΝΟ ΑΝΩ
ΕΛΑΤΗ
ΘΥΜΑΡΙΑ
ΙΜΕΡΑ
ΚΑΙΣΑΡΕΙΑ
ΚΑΛΑΜΙΑ
ΚΑΠΝΟΧΩΡΙ
ΚΑΡΔΙΑ ΝΕΑ
ΚΑΡΥΔΙΤΣΑ
ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ 
ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ
ΚΕΡΑΣΙΑ
ΚΗΠΟΣ
ΚΛΕΙΤΟΣ
ΚΟΖ. ΑΓΙΑΣ   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
ΚΟΖ. ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΚΟΖ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΟΖ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΑΝΟΡΟΣ
ΚΟΖ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΟΖ. ΑΓΙΩΝ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΕΛΕΝ.
ΚΟΖ. ΠΑΝΑΓΙΑ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΙΛΑ
ΚΟΙΛΑΔΑ
ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙ

ΠΟΛΙΣ ἤ ΧΩΡΙΟΝ ΠΟΣΟ ΠΟΛΙΣ ἤ ΧΩΡΙΟΝ ΠΟΣΟ
ΚΡΑΝΙΔΙΑ
ΚΡΟΚΟΣ
ΚΤΕΝΙ
ΛΑΒΑ
ΛΑΖΑΡΑΔΕΣ
ΛΙΒΑΔΕΡΟ
ΛΕΥΚΑΡΑ
ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗ
ΛΕΥΚΟΠΗΓΗ
ΛΙΒΕΡΑ
ΛΥΓΕΡΗ
ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙ
ΜΕΣΙΑΝΗ
ΜΕΤΑΞΑ
ΜΗΛΙΑ
ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟ
ΝΕΑ ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ
ΝΕΡΑΙΔΑ
ΞHΡΟΛΙΜΝΗ
ΟΙΝΟΗ
ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΤΣΑΝΟ
ΠΕΤΡΑΝΑ
ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΥΜΑ
ΠΟΛΥΜΥΛΟΣ
ΠΟΛΥΡΡΑΧΟΣ
ΠΟΝΤΟΚΟΜΗ
ΠΡΟΣΗΛΙΟ
ΠΡΩΤΟΧΩΡΙ
ΠΤΕΛΕΑ
ΡΟΔΙΑΝΗ
ΡΟΔΙΤΗΣ
ΡΥΑΚΙΟ
ΡΥΜΝΙΟ
ΣΕΡΒΙΩΝ ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗ
ΣΕΡΒΙΩΝ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΙΔΕΡΑ
ΣΚΗΤΗ
ΤΕΤΡΑΛΟΦΟΣ
ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟ
ΤΡΙΓΩΝΙΚΟ
ΦΡΟΥΡΙΟ
ΧΑΡΑΥΓΗ ΝΕΑ
ΠΥΡΓΟΣ
ΣΠΑΡΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΥΡΩ:

400,00
285,00
75,00

375,00
332,00

150,00
130,00
348,50
90,00

235,00
150,00
276,00

1355,00
235,00
75,00

200,00
355,00
35,00

150,00
225,00
200,00
68,00

153,50
252,00
255,00
226,00
263,00
130,00

550,00
917,00

2545,00
904,60

1900,50
2800,00
1200,00
671,00

300,00
123,00

125,00
550,00
250,00
236,00
135,00
390,00
130,00
250,00
750,00

75,00
600,00
234,00
60,00

126,50
70,00
20,00

107,20

50,00
300,00
280,00
155,00

522,50
111,00
118,00
75,00
50,00

430,00
100,00
50,00

625,00
600,00
150,00
145,50
150,00
62,00

300,00
25,00

429,00
40,00

130,00

27941,80



«Νά τά ποῦμε;»
Τά κάλαντα εἶναι ἡ ἀποζήτηση μιᾶς ἐπικοινωνίας μέ τόν ἄλλον.

Ἔχουμε νά τοῦ ποῦμε κάτι, μά δέν βιάζουμε τά αὐτιά του, οὔτε πα-
ραβιάζουμε τήν ἐλευθερία του. Εἶναι σάν νά τοῦ λέμε: «Ἀδερφέ,
ἐμεῖς πιστεύουμε κάτι πού τό θεωροῦμε σπουδαῖο καί πού νιώθουμε
πώς δίνει νόημα σέ κάθε στιγμή μας. Σκεφτόμαστε νά σοῦ τό ποῦμε,
κι ἐσύ κατόπιν διαλέγεις καί παίρνεις. Νά τά ποῦμε, λοιπόν;».

«Καλήν ἡμέραν ἄρχοντες»
Τό ‘χετε προσέξει; Δέν ὑπάρχουν ξεχωριστά κάλαντα γιά ἄρχοντες

καί ξεχωριστά γιά τό λαό. Ὅλοι ἀποκαλοῦνται ἄρχοντες καί τό
σπίτι τούς ἀποκαλεῖται «ἀρχοντικό». Τά κάλαντα κομίζουν ἕνα
ὅραμα· μιά κοινότητα ἀρχοντάδων δίχως ὑποτελεῖς, δούλους καί
ἐξαθλιωμένους. Εἶναι ἕνα ὅραμα ἐμπνευσμένο ἀπό τό μεδούλι τῆς
Ἐκκλησίας, ἀπό ἕναν Θεό πού προσφέρει τόν ἴδιο του τόν ἑαυτό σέ
ὅλους δίχως νά νομιμοποιεῖ τήν ταξική ἀδικία. Αὐτή τήν προσφορά
του ἐμεῖς τή λέμε θεία εὐχαριστία. Κι ὅταν τραγουδᾶμε:

«Χριστός γεννᾶται, σήμερον», κυριολεκτοῦμε. Τά Χριστούγεννα
δέν εἶναι ἁπλῶς ἡ ἀναπόληση ἑνός μακρινοῦ παρελθόντος. Εἶναι ἡ
δυνατότητα τοῦ σημερινοῦ ἀνθρώπου νά γίνει μέτοχος τῆς Βηθλεέμ
σήμερα. Εἶναι ἡ δυνατότητα νά μεταμορφωθοῦν οἱ πρῶτες ὕλες τῆς
ζωῆς μας, τό ψωμί καί τό κρασί, σέ σῶμα καί αἷμα αὐτοῦ πού γεν-
νήθηκε «ἐν Βηθλεέμ τῇ πόλει» πρίν τόσα χρόνια γιά νά νικήσει τό
θάνατο καί νά ἀναστηθεῖ.

«Χαίρει ἡ κτίσις ὅλη»
Τά κάλαντα ἀποτυπώνουν τήν πίστη τῆς Ἐκκλησίας ὅτι ἡ

σάρκωση τοῦ Χριστοῦ μπολιάζει μέ ζωή τό σύμπαν κι ὄχι μονάχα
τήν «ψυχούλα» καθενός ἀτομικά. Κυττάξτε τίς βυζαντινές εἰκόνες
τῆς Γέννησης: τά βράχια εἶναι ζωγραφισμένα ἔτσι πού νά στρέφονται
πρός τόν Χριστό, τά δέντρα χαμηλώνουν κ.λπ. Τά πάντα συμμετέχουν.
Τά κάλαντα κουβαλοῦν μέσα τους τή μαρτυρία πώς τό περιβάλλον
εἶναι κάτι ἀφάνταστα περισσότερο ἀπό ἀντικείμενο στυγνῆς ἐκμε-
τάλλευσης ἤ σκουπιδότοπός μας.

Ὅταν θά χτυπήσουν τήν πόρτα μας τά παιδιά τῶν καλάντων, ἄς
μήν τά ἀποπάρουμε. Τό νά τούς στρέψουμε τήν πλάτη, ἔτσι κι
ἀλλιῶς, δέν ἀρκεῖ γιά νά ξορκίσουμε τίς ἐνοχές μας γιά τόν τρόπο
ζωῆς μας. Τά κάλαντα βασίζονται σέ κάτι ὁλότελα διαφορετικό ἀπό
τήν ἀποξένωση, πού πλαστικοποιεῖ τά πάντα γύρω μας- καί κάτι
ὁλότελα διαφορετικό ἀπό τίς φαρισαϊκές ψευδοεπικοινωνίες, πού
στοιχειώνουν τήν καθημερινότητά μας: ἀπό τή φασιστική ἐπέλαση,
δηλαδή, τοῦ ξύλινου κομματικοῦ λόγου καί τῶν τηλεοπτικῶν
ἐκπομπῶν, πού γδέρνουν τόν ἄνθρωπο καί ἀσελγοῦν πάνω στήν
ἀξιοπρέπειά του.

Τά παιδιά τῶν καλάντων εἶναι - θελητά ἤ ἄθελά τους- ἀληθινοί
ἀντάρτες τῶν πόλεων σήμερα. Μπορεῖ κίνητρό τους νά εἶναι ἡ πα-
ραξενιά κι ἡ χαρά τοῦ ἐθίμου, μπορεῖ καί τό χαρτζηλίκι πού ἀποκο-
μίζουν. Τό θέμα εἶναι ὅτι στά χέρια τους (ἤ, μᾶλλον, στά πόδια καί
στά στόματά τους) κρατιέται μιά ὑπόθεση πού μακάρι νά βιωθεῖ
κάποτε σέ ὅλες της τίς διαστάσεις. Διότι ὅσο ἀκόμα παίρνει τούς
δρόμους ἡ ἀλήθεια τῶν καλάντων κι ὅσο ἀντηχεῖ τό κάλεσμά τους
σέ ἕναν ἀλλιώτικο, ἐρωτικό τρόπο ζωῆς, οἱ ἄχαρες πόλεις μας δέν
ἔχουν πάρει ἀκόμα διαζύγιο ἀπό τήν ἐλπίδα. Δέν ἔχουν θαφτεῖ
ἀκόμα (ὄχι ὁλοκληρωτικά τουλάχιστον) στό ἀνέραστο ἀμπαλάζ
τοῦ καταναλωτισμοῦ, τῶν βιτρινῶν, τῶν ρεβεγιόν δίχως προσδοκία
τοῦ αὔριο, τῶν «Χριστουγέννων» χωρίς Χριστό.

Φωτιά στά τόπια, παιδιά. Καί ντροπή σ΄ ὅποιον σᾶς μιλήσει γιά
ντροπή.

20 ¥¥ ¥µ¥ΛΕΙΜΩΝΑΡΙΟΝ

Στην πόλη Σελεύκεια της Συρίας,
όταν επίσκοπος ήταν ο Διονύσιος (6ος
αι), ζούσε ένας πραματευτής πολύ
πλούσιος και ευλαβής. Ήταν όμως
αιρετικός και πίστευε στα δόγματα
του Σεβήρου.

Αυτός είχε έναν υπάλληλο, που
ήταν ορθόδοξος κι ακολουθούσε την
αγία και αποστολική Εκκλησία.

Ο ορθόδοξος, σύμφωνα με τη συ-
νήθεια της εποχής, πήρε τη Μεγάλη
Πέμπτη τη θεία Κοινωνία, την τοπο-
θέτησε σε μια μικρή θήκη και την
ασφάλισε σ’ ένα ντουλάπι.

Μετά το Πάσχα έφυγε για εμπόριο
στην Κωνσταντινούπολη, ξεχνώντας
στο ντουλάπι τις άγιες μερίδες. Είχε
όμως αφήσει το κλειδί στο αφεντικό
του.

Κάποια μέρα ο αιρετικός άνοιξε
το ντουλάπι και βρήκε μέσα το κουτί
με τις άγιες μερίδες. Λυπήθηκε γι’
αυτό και δεν ήξερε τί να τις κάνει,
γιατί ανήκαν στην ορθόδοξη Εκκλησία,
και ο ίδιος δεν ήθελε να μεταλάβει
από αυτές.

Τις άφησε λοιπόν στο ντουλάπι
με την σκέψη ότι όπου νάναι έρχεται
ο υπάλληλος του και μεταλαμβάνει.

Πέρασε ένας χρόνος. Ήρθε πάλι η
Μεγάλη Πέμπτη, αλλά ο υπάλληλος
δεν είχε επιστρέψει ακόμα. Το αφεντικό
αποφάσισε τότε να κάψει τις μερίδες
για να μη μείνουν και δεύτερο χρόνο.

Ανοίγει το ντουλάπι, και τι να δει!
Όλες είχαν βλαστήσει στάχυα!

Φόβος και τρόμος τον κυρίεψε. τις
πήρε αμέσως κι έτρεξε στον επίσκοπο
Διονύσιο, φωνάζοντας το «Κύριε ελέ-
ησον».

Το θαύμα το είδαν όλοι οι ορθόδοξοι
και δόξασαν το Θεό. Αυτό μάλιστα
έγινε αφορμή να πιστέψουν πολλοί
και να προσέλθουν στην αγία, καθολική

και αποστολική Εκκλησία.

(Ἰωαν. Μόσχου,
«Λειμωνάριον»)

AΠO TO ΛEIMΩNAPIOΣυνέχεια ἀπὸ τὴ σελ. 5

Τό νόημα καί ἡ σημασία τῶν καλάντων



Λειτουργική Διακονία:
v Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σερβίων

καί Κοζάνης κ. Παῦλος, κατά τό τετράμηνο
Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2013, χορο-
στάτησε, λειτούργησε ἤ κήρυξε στούς Ἱ.
Ναούς:

v Κοιμ. Θεοτόκου Ἐλάτης (1/9), Ἁγ. Δημη-
τρίου Μεταξᾶ (3/9), Ἁγ. Νικολάου Κρανιδίων
(4/9), Γεν. Θεοτόκου Ἱ. Μονῆς Ζιδανίου
(7/9), Γεν. Θεοτόκου Πετρανῶν (8/9), Ἁγ.
Κων/νου & Ἑλένης Κοζάνης (13-14/9), Ἁγ.
Διονυσίου Βελβενδοῦ (15/9), Ἁγ. Γεωργίου
Σιδερῶν (17/9), Ἁγ. Νικολάου Κοζάνης
(22/9), ἐξωκλ. Τιμ. Προδρόμου Ν. Νικοπό-
λεως (23/9), Ἁγ. Γεωργίου Πολυρράχου
(29/9),

v Ἁγ. Δημητρίου Κοζάνης (25/10), Ἁγ. Δημη-
τρίου ὁμώνυμης κοινότητας (26/10), Κοιμ.
Θεοτόκου Βελβενδοῦ (27/10),

v Ἁγ. Ἀναργύρων Κοζάνης (1/11), Ἁγ. Γεωρ-
γίου Κοζάνης (3/11), Παμ. Ταξιαρχῶν Βα-
θυλάκκου (7/11), Παμ. Ταξιαρχῶν Κερασιᾶς
(8/11), Γεν. Θεοτόκου Ἱ. Μονῆς Ζιδανίου
(10/11), Ἁγ. Νικολάου Λευκόβρυσης (17/11),
Ἁγ. Νικολάου Κοζάνης (21/11), Ἁγ. Γεωργίου
Ἄνω Κώμης (26/11), Γεν. Θεοτόκου Ἀλω-
νακίων (30/11),

v Ἁγ. Γεωργίου Αὐλῶν (1/12), ἐξωκλ. Μετα-
μορφ. Σωτῆρος Κοζάνης (12/12), Ἁγ. Πα-
ρασκευῆς Κοζάνης (13/12), Ἁγ. Νικάνορος
Κοζάνης (15/12), Παναγίας Φανερωμένης
Κοζάνης (17/12), Ἁγ. Γεωργίου Κοζάνης
(22/12).

Ἀκολουθίες τοῦ Δωδεκαημέρου
Ὁ Σεβασμιώτατος κ. Παῦλος κατά τήν περίοδο
τοῦ ἑορταστικοῦ Δωδεκαήμερου ἱερούργησε
ὡς ἑξῆς: 
v Θ. Λειτουργία στόν Ἱ. Ναό Ἁγ. Γεωργίου

Λυγερῆς (24/12).
v Θ. Λειτουργία Χριστουγέννων στόν Ἱ. Μη-

τροπολιτικό Ναό τοῦ Ἁγ. Νικολάου & χο-

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

v Θ. Λειτουργία στόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Κυριακῆς Σερ-
βίων (26/12).

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

v Θ. Λειτουργία τοῦ Ἁγ. Ἰακώβου στόν Ἱ. Ν.
Ἁγ. Κων/νου & Ἑλένης Κοζάνης (29/12).

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

v Μ. Ἁγιασμό στόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Κων/νου & Ἑλέ-
νης Κοζάνης (5/1).

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

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

Ἐπίσης ὁ Σεβασμιώτατος:
v προΐστατο στίς ἀκολουθίες πού τελέστηκαν

μέ τήν εὐκαιρία τῆς περιοδείας τῆς Ἱερᾶς
Εἰκόνας τῆς Παναγίας Ζιδανίου στίς Ἐνο-
ρίες τῆς περιοχῆς Καμβουνίων & Σερβίων
(1-4/9),

v τέλεσε τόν ἁγιασμό ἐγκαινίων τῆς 29ης

Ἐμπορο-βιοτεχνικῆς ἐκθέσως τοῦ Ε.Β.Ε.
Κοζάνης στό Ἐκθεσιακό Κέντρο Κοίλων
(18/9),

v τέλεσε τούς γάμους τῶν: α) Ἰωάννη Κων.
Τσιλιγγίρη & Στυλιανῆς Πασχ. Τσιάμη στόν
Ἱ. Ν. Ἁγ. Δημητρίου Κοζάνης (7/9), β) Παν-
τελεήμονα Νικ. Καλαμπούκα & Κυριακῆς
Ἀγάπ. Χρυσοστομίδου στόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Πα-
ρασκευῆς ὁμώνυμης Κοινότητας (8/9),

v προεξῆρχε τῶν ἱ. ἀκολουθιῶν καί παρακο-
λούθησε τίς ἑορταστικές ἐκδηλώσεις γιά
τά Ἐλευθέρια τῶν Σερβίων (10/10) καί τῆς
Κοζάνης (11/10),

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

v χοροστάτησε στίς ἀκολουθίες γιά τήν
ἐθνική ἐπέτειο τοῦ «ΟΧΙ» στόν Ἱ. Μητρο-
πολιτικό Ναό Ἁγ. Νικολάου (28/10),

v τέλεσε τόν ἁγιασμό ἐγκαινίων τῶν Γρα-
φείων τοῦ Συλλόγου Πελοποννησίων Δυτ.
Μακεδονίας στήν Κοζάνη (9/12),

v προΐστατο κατά τήν ὑποδοχή ἱεροῦ λειψά-
νου τῆς Ἁγ. Παρασκευῆς στόν ὁμώνυμο Ἱ.
Ναό τῆς Κοζάνης (10/12),

Παραστάσεις - Ἐθιμοτυπία:
Ὁ Σεβασμιώτατος κ. Παῦλος:
v παραχώρησε τηλεοπτικές συνεντεύξεις

στούς Δημοσιογράφους κ. Θεόφιλο Παπα-
δόπουλο  (Flash TV, 1/9) καί κ. Περιστέρα
Τσιοῦρα (Top Channel, 4/10),

v προήδρευσε στίς Ἱερατικές Συνάξεις τῆς
Ἱ. Μητροπόλεώς μας στούς Ἱ. Ναούς: Ἁγ.
Παρασκευῆς Κοζάνης (18/9), Ἁγ. Κων/νου
& Ἑλένης Κοζάνης (15/11). Στήν Σύναξη
τῆς 19ης Δεκεμβρίου (Ἱ. Ν. Ἁγ. Παρασκευῆς
Κοζ.) μίλησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἐδέσσης
κ. Ἰωήλ,

v παρέστη στίς ἑορταστικές καί λατρευτικές
ἐκδηλώσεις γιά τόν ἑορτασμό τῆς Παναγίας
Μυρτιδιώτισσας, πολιούχου τῆς Πύλου
Μεσσηνίας (23-24/9), 

v προήδρευσε στή Σύναξη τῶν Κατηχητῶν
τῆς Ἱ. Μητροπόλεως στήν Αἴθουσα τοῦ Ἱ.
Ναοῦ Ἁγ. Παρασκευῆς Κοζάνης (2/10),

v παρέστη στίς ἑορταστικές καί λατρευτικές
ἐκδηλώσεις τῶν Ἐλευθερίων τῆς Ἐλασ-
σώνας (5-6/10),

v μετεῖχε στίς Συνεδρίες τῆς Ἱεραρχίας τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (15-18/10),

v παρέστη στίς λατρευτικές ἐκδηλώσεις τῶν
ὀνομαστηρίων τοῦ Μητροπολίτη Ἐδέσσης
κ. Ἰωήλ (19/10),

v παρέστη στήν ὑποδοχή τοῦ Παναγ. Οἰκου-
μενικοῦ Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου στόν
Ἱ. Ναό Ἁγ. Δημητρίου Θεσσαλονίκης (22/10),

v προήδευσε στίς, ἀνά Ἀρχιερατική Περιφέ-
ρεια, Ἱερατικές Συνάξεις: Κοζάνης στόν Ἱ.
Ναό Ἁγ. Παρασκευῆς Κοζάνης (30/10), Σερ-

βίων & Βελβενδοῦ στήν Ἱ. Μονή Πανα-
γίας Ζιδανίου (31/10) καί Δρεπάνου, Κρό-

κου, Αἰανῆς στόν Ἱ. Ναό Ἁγ. Τριάδος Δρε-
πάνου (4/11),

v παρακολούθησε τήν ὁμιλία τοῦ κ. Ἀναστ.
Μπέλλου «Μακεδονομάχων Μνημόσυνον·
Ἀγωνισθέντες – Πεσόντες στὴ Δυτική Μα-
κεδονία 1904 – 1908» στήν Αἴθουσα τοῦ
Ἱστορικο-Λαογραφικοῦ Μουσείου Κοζάνης
(6/11),

v παρέστη στίς λατρευτικές ἐκδηλώσεις τῶν
ὀνομαστηρίων τοῦ Μητροπολίτη Κερκύρας
κ. Νεκταρίου (8-9/11),

v παρέστη στίς ἑορταστικές καί λατρευτικές
ἐκδηλώσεις γιά τήν μνήμη τοῦ πολιούχου
τῆς Καστοριᾶς Ἁγ. Μηνᾶ καθώς καί τῶν
Ἐλευθερίων τῆς πόλης (10-11/11), 

v συμμετεῖχε στό Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο
πού τελέστηκε γιά τά 35χρονα ποιμαντορίας
τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλαβρύτων &
Αἰγιαλείας κ. Ἀμβροσίου στόν Ἱ. Καθεδρικό
Ναό Παναγίας Φανερωμένης Αἰγίου (24/11),

v παρέστη στήν τελετή διάλυσης τοῦ Α’ Σώ-
ματος Στρατοῦ στήν Κοζάνη (29/11),

v παρέστη στίς ἑορταστικές καί λατρευτικές
ἐκδηλώσεις γιά τόν ἑορτασμό τῆς Ἁγίας
Βαρβάρας, πολιούχου τῆς Δράμας (3-4/12), 

v ἱερούργησε στόν Ἱ. Ναό Ἁγ. Νικολάου Και-
σαριανῆς (8/12),

v ἐπισκέφθηκε τό χριστουγεννιάτικο παζάρι
πού δημιούργησαν οἱ μαθητές τοῦ 1ου Γυ-
μνασίου Κοζάνης ὑπέρ τοῦ Κοινωνικοῦ
Παντοπωλείου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως (13/12),

v παρακολούθησε τήν ἐκδήλωση τοῦ Γεν.
Φιλοπτώχου Ταμείου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως
στήν Λ.Α.Φ.Κ. (15/12),

v παρακολούθησε τήν χριστουγεννιάτικη συ-
ναυλία τοῦ Συλλόγου Ἱεροψαλτῶν τῆς Ἱ.
Μητροπόλεως «Ἰάκωβος ὁ Ναυπλιώτης»
στόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Κων/νου & Ἑλένης Κοζάνης
(15/12),

v παρακολούθησε τίς χριστουγεννιάτικες
ἐκδηλώσεις: τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου
τῶν κατοίκων τῆς περιοχῆς Ζ.Ε.Π. (20/12)
καί τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων τῆς Ἐνορίας
τοῦ Βατεροῦ (22/12), 

v δέχθηκε στό Ἐπισκοπεῖο ἐπισκέψεις γιά



23³ ¥¥¥¥ ΛΕΙΜΩΝΑΡΙΟΝ

X PO N I KA                           Σ XO Λ I AEI∆HΣEIΣ

τίς εὐχές καί τά κάλαντα Χριστουγέν-
νων (24/12) καί Πρωτοχρονιᾶς (31/12),

v κατά τήν Θ. Λειτουργία στόν Ἱ. Καθεδρικό
Ναό τῆς Ἁγ. Κυριακῆς Σερβίων (26/12) τί-
μησε γιά τήν διακονία τους τά ἀπερχόμενα
Μέλη τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου:
Εὐστράτιο Παναγιωτακίδη, Χρῆστο Παπα-
γιάννη καί Ἰωάννη Τσιρέκα.

Ἐπίσκεψη στήν Μολδαβία

Ὁ Σεβασμιώτατος κ. Παῦλος ἐπισκέφθηκε
μαζί μέ τόν Σεβ. Μητροπολίτη Βεροίας κ.
Παντελεήμονα τήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Τιρά-
σπολ στήν Μολδαβία ἀνταποκρινόμενοι σέ
πρόσκληση τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκό-
που Τιράσπολ κ. Σάββα, προκειμένου νά λά-
βουν μέρος στίς λατρευτικές καί πολιτιστικές
ἐκδηλώσεις μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτής τῆς
παγκοσμίου Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ
(25-28/9).

Χειροτονία Διακόνου

Ὁ Σεβασμιώτατος κ. Παῦλος τέλεσε τή

Θεία Λειτουργία καί τή χειροτονία σέ
Διάκονο τοῦ κ. Νεκτάριου Μπίσκα τήν

Κυριακή 13 Ὀκτωβρίου 2013 στόν Ἱ. Ναό
τῆς Παναγίας Φανερωμένης Κοζάνης.

Πανηγύρισε τό Ἐπισκοπικό Παρεκκλήσι
τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης

Μέ μεγαλοπρέπεια ἑορτάστηκε ἡ μνήμη
τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης τῆς μεγαλομάρτυρος,
κατά τήν ὁποία πανηγυρίζει τό (ὑπό ἀνέγερση)
ὁμώνυμο Παρεκκλήσι στό Ἐπισκοπεῖο Κοζά-
νης. Οι πανηγυρικές ἱερές ἀκολουθίες, ἱερουρ-
γούντος τοῦ Σεβασμιωτάτου κ. Παύλου, τε-
λέστηκαν στόν Ἱερό Καθεδρικό καί Μητρο-
πολιτικό Ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου, ὅπου ἐκτί-
θετο πρός προσκύνηση τίμιο λείψανο τῆς
Αγίας (24-25/11).

Μετά τόν Πανηγυρικό Ἑσπερινό ὁ Σεβα-
σμιώτατος τίμησε μέ τόν Σταυρό τοῦ Ἁγίου
Νικολάου τούς ἐξῆς Πρωτοψάλτες τῶν Ἱ.
Ναῶν τῆς πόλης, γιά τήν πολύχρονη διακονία
τους στό ἀναλόγιο: Ἀναστάσιο Ἀναστασιάδη,
Σωτήριο Ἀρβανίτη, Δημήτριο Δασκαλόπουλο,
Γεώργιο Θαθαρόπουλο, Ἀναστάσιο Καγκαρά,
Στέφανο Κοντακτσή καί Θεοχάρη Σπανίδη. 

Μετά δέ τη Θεία Λειτουργία ὁ Μητροπο-
λίτης ὑποδέχθηκε τό ἐκκλησίασμα στό Ἐπι-
σκοπεῖο γιά τήν ἀνταλλαγή εὐχῶν.

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Τιράσπολ (Μολδαβίας)
κ. Σάββας στήν Κοζάνη

Μέ τιμή καί χαρά ὑποδέχθηκε  ὁ Μητρο-
πολίτης κ. Παῦλος ὅμιλο προσκυνητῶν ἀπό
τήν Μολδαβία, ἐπικεφαλῆς τοῦ ὁποίου ἦταν
ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Τιράσπολ
κ. Σάββας καί συνοδός ὁ Μητροπολίτης Βε-
ροίας κ. Παντελεήμων.

Οἱ προσκυνητές, στούς ὁποίους συμπε-
ριελαμβάνονταν Βουλευτές καί Ἐπιχειρημα-
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τίες τῆς χῶρας, ξεναγήθηκαν στό Ἐπισκοπεῖο,
τόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου
καί τόν προσκυνηματικό Ἱ. Ναό τῶν Ἁγίων Ἀναρ-
γύρων. Ἐπίσης, συναντήθηκαν μέ τόν Περιφε-
ρειάρχη Δυτικῆς Μακεδονίας κ. Γεώργιο Δακῆ
(28/11). 

Ἑορτασμός τοῦ πολιούχου
Ἁγίου Νικολάου

Τόν πολιοῦχο καί προστάτη της Ἅγιο Νικόλαο
τίμησε μέ τή δέουσα λαμπρότητα καί θρησκευτική
κατάνυξη ἡ Κοζάνη καί σύμπασα ἡ Ἱερά Μητρό-
πολη Σερβίων καί Κοζάνης τήν Παρασκευή 6
Δεκεμβρίου 2013, στόν ὁμώνυμο Ἱερό Μητρο-
πολιτικό καί Καθεδρικό Ναό τῆς πόλης. 

Τήν Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου τελέστηκε ὁ
Μέγας Πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός
μετ’ ἀρτοκλασίας, στόν ὁποῖο χοροστάτησε καί
μίλησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυ-
σόστομος, συγχοροστατούντων τῶν Σεβ. Μη-
τροπολιτῶν Σεβαστείας κ. Δημητρίου καί Κοζάνης
κ. Παύλου. 

Την κυριώνυμη ἡμέρα τελέστηκε ὁ Ὄρθρος
καί ἡ Πανηγυρική Θεία Λειτουργία, προεξάρ-
χοντος και κηρύττοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου
Σεβαστείας κ. Δημητρίου. Ἡ πανήγυρις ὁλοκλη-
ρώθηκε με την πάνδημη λιτάνευση τῆς Ἱερᾶς
Εἰκόνας τοῦ Ἁγίου Νικολάου.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ
ΚΥΡΙΑΚΗ  τῆς  Τυρινῆς  2-3-2014,  ὥρα 6.00 μ.μ.
ΙΕΡΟΣ  ΝΑΟΣ  ΑΓΙΩΝ  ΚΩΝ/ΝΟΥ  ΚΑΙ  ΕΛΕΝΗΣ

Ὁμιλητής: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ.
Παῦλος. Θέμα: «Τί εἶναι ἡ Ἐκκλησία».

ΚΥΡΙΑΚΗ  Α΄  Νηστειῶν  9-3-2014,
ὥρα 6.00 μ.μ.

ΙΕΡΟΣ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΝΑΟΣ
ΑΓΙΟΥ  ΝΙΚΟΛΟΥ

Ὁμιλητής: Ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης
κ. Χριστοφόρος Ἀγγελόπουλος, Πρωτοσύγκελλος

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περί
ἐγκρατείας».

ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ Νηστειῶν  16-3-2014,
ὥρα 6.00 μ.μ.

ΙΕΡΟΣ  ΝΑΟΣ  ΑΓΙΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Ὁμιλητής: Ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος

Πρωτοπρεσβύτερος
κ. Παρασκευᾶς Βαλταδῶρος. Θέμα: «Ὁ
ἡσυχαστής θεολόγος Ἅγιος Γρηγόριος ὁ

Παλαμᾶς».

ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄  Νηστειῶν  23-3-2014,
ὥρα 6.00 μ.μ.

ΙΕΡΟΣ  ΝAΟΣ  ΑΓΙΟΥ  ΝΙΚΑΝΟΡΟΣ
Ὁμιλητής: Ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος

Πρωτοπρεσβύτερος
κ. Γεώργιος Σκρέκας. Θέμα: «Σταυρός καί

Εὐαγγελισμός».

ΚΥΡΙΑΚΗ  Δ΄  Νηστειῶν  30-3-2014,
ὥρα 6.30 μ.μ.

ΙΕΡΟΣ  ΝΑΟΣ  ΑΓΙΑΣ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
Ὁμιλητής: Ὁ Ὁσιολογιώτατος Ἱερομόναχος κ.

Νικάνορας Μαλιούρας. Θέμα: «Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης
τῆς Κλίμακος διαχρονικό πρότυπο βιοτῆς καί

πίστεως».

ΚΥΡΙΑΚΗ  Ε΄  Νηστειῶν  6-4-2014,
ὥρα 6.30 μ.μ.

ΙΕΡΟΣ  ΝΑΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΑΣ  ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ
Ὁμιλητής: Ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης κ.

Αὐγουστῖνος Μύρου, Ἱεροκήρυκας τῆς Ιερᾶς
Μητροπόλεως. Θέμα: «Συμπόρευση πρός τό

πάθος καί τήν Ἀνάσταση».


