
«…ἡμεῖς δὲ τῇ προσευχῇ καὶ τῇ διακονίᾳ τοῦ λόγου προσκαρτερήσωμεν» (Πράξ στ΄ 4).
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Εορτή τῶν Ἀγίων ἐνδόξων ἀποστόλων
Πέτρου καὶ Παύλου, τῶν πρώτων καὶ
κορυφαίων στὴν ὁμάδα τῶν Ἁγίων

Ἀποστόλων, εἶναι ἄξιο καὶ δίκαιο καὶ πρέπον
νὰ σταθοῦμε στὴν προτροπὴ τοῦ Ἀποστόλου
Πάυλου, «μιμηταί μου γίνεσθε καθὼς κἀγὼ
Χριστοῦ» (Α´Κορ. 11,1).

Τὶ νὰ πεῖ κανεὶς γιὰ τὸν Παῦλο, ποὺ ἀπὸ
διώκτης τῶν χριστιανῶν, ἔγινε μὲ τὸ θαῦμα τῆς
Δαμασκοῦ, ὁ πιὸ ἐνθουσιώδης κήρυκας τοῦ
Εὐαγγελίου! Πόσο δὲν ὑπέφερε τὸ ἀσθενικό του
σῶμα γιὰ τὴ δόξα τοῦ Χριστοῦ! Ἔκανε τέσσερις
μεγάλες περιοδεῖες· διέσχισε μὲ τὰ πόδια του ἤ
καὶ μὲ μικρὰ καὶ ἀνασφαλῆ πλοῖα ξηρὲς καὶ
θάλασσες καὶ περιόδευσε ὅλες σχεδὸν τὶς χῶρες
τῆς Μεσογείου!

Πολλὰ ὑπέφερε τὸ ἀσθενικό του σῶμα στὶς
τέσσερις μεγάλες περιοδεῖες ποὺ ἔκανε καὶ
διέδωσε τὸ Εὐαγγέλιο. Καὶ πέρα ἀπὸ τὸ ἀκατά-
παυστο κήρυγμα ἔβρισκε τὸν χρόνο νὰ γράψει
καὶ ἐπιστολές, γιὰ νὰ στηρίζει τοὺς χριστιανούς.
Τοῦ «ἡγιασμένου, τοῦ μεμαρτυρημένου, τοῦ
ἀξιομακαρίστου» ἀποστόλου Παύλου ἡ κατα-
πληκτικὴ δράση διακόπηκε ἀπὸ τὸν αἱμοχαρὴ
αὐτοκράτορα Νέρωνα στὴ Ρώμη, ὅταν συνελήφθη
ὑπ� αὐτοῦ καὶ ἀποκεφαλίσθηκε.
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Τὸ ἔργο του συνεχίστηκε καὶ
συνεχίζεται. Μὲ πολλὴ ἀγάπη
μᾶς προτρέπει: «μιμηταί μου γί-
νεσθε». Ἄν τὸ ἀποφασίσουμε, θὰ
μοιάσουμε μὲ τοὺς «τῆς οἰκου-
μένης φωστῆρας, τῆς πίστεως
τοὺς κήρυκας, τῆς Ἐκκλησίας
τοὺς στύλους, τοὺς καθαιρέτας
τῆς πλάνης», ὅπως οἱ ἑορταζό-
μενοι ἅγιοι Ἀπόστολοι Πέτρος
καὶ Παῦλος. Καὶ θὰ διακηρύτ-
τουμε σὰν τὸν Πέτρο ὅτι ὁ Χριστὸς
εἶναι ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ λυτρωτὴς
τοῦ κόσμου, καὶ θὰ γίνουμε σὰν
τὸν Παῦλο μιμητὲς τοῦ Χριστοῦ,
ὁ ὁποῖος «ἔπαθε ὑπὲρ ὑμῶν, ὑμῖν
ὑπολιμπάνων ὑπογραμμὸν ἵνα
ἐπακολουθήσων τοῖς ἴχνεσιν
αὐτοῦ» (Α´ Πέτρ. 2,21).

Μὲ ἀφορμὴ τὴν ὀνομαστικὴ
ἑορτὴ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μη-
τροπολίτου μας κ.κ. Παύλου,
ἀλλὰ καὶ τὴν δεκαετὴ ποιμαντορία
του εἰς τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν
Σερβίων καὶ Κοζάνης (Ἰούνιος
2004-Ἰούνιος 2014) κρίνουμε ὅτι
πρέπει νὰ καταγραφοῦν ἐπιγραμ-
ματικὰ κάποια γεγονότα τῆς ποι-
μαντικῆς του διακονίας, ὡς μία
διαρκὴς μαρτυρία Ἰησοῦ Χριστοῦ
καὶ διακονίας τῶν ἀνθρώπων ὡς
εἰκόνων τοῦ Χριστοῦ.

Κατὰ τὴν δεκαετὴ ἀρχιερατεία
του χειροτόνησε εἴκοσι ἐννέα (29)
κληρικούς.

Συνεχίζεται τὸ ἑβδομαδιαῖο
γραπτὸ κήρυγμα «Λόγος Οἰκο-
δομῆς�, μὲ ἑρμηνεία τοῦ εὐαγγε-
λικοῦ ἤ ἀποστολικοῦ ἀναγνώ-
σματος ἤ καὶ τῆς θείας λατρεί-
ας.

Συνεχίζεται ἡ διμηνιαία ἔκδοση
τοῦ περιοδικοῦ «Λειμωνάριον»,
(Ἔτος ΙΓ�).

Συγκαλοῦνται μηνιαῖες ἱερα-
τικὲς συνάξεις.

Πραγματοποιεῖ ἑβδομαδιαῖα
ἑσπερινὰ κηρύγματα.

Ἱδρύθηκε Γραφεῖο Νεότητος.
Ἱδρύθηκε Γενικὸ Φιλόπτωχο

Ταμεῖο (2004), γιὰ νὰ συνδράμει
στὶς ἀνάγκες τῶν ἀναξιοπαθούν-
των ἀδελφῶν, ἐνῶ ἀπὸ τὸ 2011
λειτουργοῦν δύο (2) Κοινωνικὰ
Παντοπωλεῖα, στὴν Κοζάνη καὶ
στὰ Σέρβια, τὰ ὁποῖα διανέμουν
δωρεὰν τρόφιμα σὲ ἐξακόσιες
(600) Οἰκογένειες.

Ὀργανώνονται συνάξεις γυ-
ναικῶν, ἱεροψαλτῶν κλπ.

Διοργανώθηκαν ἐκδηλώσεις
τιμῆς καὶ μνήμης τοῦ μακαριστοῦ
Μητροπολίτου Διονυσίου Λ. Ψα-
ριανοῦ, παρουσίᾳ τοῦ μακαριστοῦ
Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν Χριστο-
δούλου (Ἰούλιος 2006).

Ἀνηγέρθησαν νέοι Ἰεροὶ Ναοὶ,
ὅπως ὁ Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Αἰανῆς
καὶ ὁ Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Κλεί-
τους.

Συντηρήθηκε καὶ ἀποκατα-
στάθηκε ὁ Ἐνοριακὸς Ἱ. Ναὸς
Κοιμήσεως Θεοτόκου (1804) Βελ-
βεντοῦ.

Συνεχίζεται ἡ ἀνακαίνιση τοῦ
Ἱ. Καθεδρικοῦ Ναοῦ Ἁγίας Κυ-
ριακῆς (1679) Σερβίων.

Συνεχίζεται, μὲ ἰδίους πόρους,
ἡ ἀπρόσκοπτη λειτουργία τοῦ
Τιαλείου Ἐκκλησιαστικοῦ Γηρο-
κομείου, μὲ 50 τροφίμους καὶ 20
ἐργαζομένους.

Ἀποκαταστάθηκε πλήρως καὶ
κοσμεῖ πλέον τὴν Κοζάνη τὸ ἱστο-
ρικὸ Ἐπισκοπεῖο (κτίσμα 18ου αἰ.),
τὸ ὁποῖο ἐγκαινιάσθηκε ἀπὸ τὸν
Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη κ.κ. Βαρ-
θολομαῖο, τὸν Ἰούνιο 2012.

Ἐκπονήθηκαν οἱ μελέτες καὶ
ἀναμένονται οἱ χρηματοδοτήσεις
γιὰ τὴ λειτουργία τοῦ Ἐκκλησια-
στικοῦ Κειμηλιαρχείου, (εἰς τὸν
αὔλειον χῶρον τοῦ Ἐπισκοπείου)
καὶ Πνευματικοῦ Κέντρου στὸ
Γκέρτσειο Ἴδρυμα.

Καὶ ἐφέτος, κλῆρος καὶ λαός,
συναχθήκαμε εἰς τὸν Καθεδρικὸν
Ἱ. Ναὸν τοῦ Ἁγίου Νικολάου, Πο-
λιούχου, Προστάτου καὶ Ἐφόρου
τῆς πόλεως καὶ τῆς ἐπαρχίας
Κοζάνης. Ὁ Πανηγυρικὸς Ἀρχιε-
ρατικὸς Ἑσπερινὸς ἐψάλη εἰς τὰς
7.30 μ.μ., χοροστατοῦντος τοῦ
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
μας κ.κ. Παύλου, ὅστις ἐκήρυξεν
καὶ τὸν θεῖον λόγον. Τὴν κυριώ-
νυμον ἡμέραν ἐτελέσθη Πανηγυ-
ρικὴ Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία
ὑπὸ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητρο-
πολίτου μας κ.κ. Παύλου, μετὰ
θείου κηρύγματος, τῇ συμμετοχῇ
τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου, τῶν ἀρχόντων
καὶ τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ.
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Οἱ καιροί εἶναι δύσκολοι,
ἀγαπητοί Πατέρες καί λαέ
τοῦ Θεοῦ εὐλογημένε! Καί

αὐτή ἡ δυσκολία ἔγκειται εἰς τό
ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἀπεμακρύνθη ἀπό
τήν πηγήν τοῦ πνευματικοῦ του
ἀνεφοδιασμοῦ, μέ ἀποτέλεσμα νά
κινεῖται χωρίς πυξίδα. Ἄρα, ἀβέ-
βαιος εἶναι ὄχι μόνον ὁ προορισμός
του ἀλλά καί ὁ δρόμος πού πρέπει
νά ἀκολουθήσει· ἄν δηλαδή ὁ δρό-
μος εἶναι βατός καί προσπελάσιμος
ἤ εἶναι τό ἄγνωστο καί ἄρα σχε-
διασμός ἄνευ καρποῦ καί ἐπιτυ-
χίας!

Ἡ Ἁγία Γραφή σημειώνει μετ’
ἐμφάσεως: «καὶ εἶδεν ὁ Θεὸς τὰ
πάντα, ὅσα ἐποίησε, καὶ ἰδοὺ
καλὰ λίαν» (Γεν. 1,31). Τό γνωρίζει
τοῦτο ὁ σημερινός ὑλιστής, ἐγωι-
στής, σαρκολάτρης καί εἰδωλολά-
τρης ἄνθρωπος; Ἀπερίφραστα λέμε
ΟΧΙ!

Ἡ ἀπάντησις δέν εἶναι αὐθαί-
ρετος. Ὅλοι βιώνουμε αὐτήν τήν
πραγματικότητα καί τό μαρτυροῦν
τά γεγονότα: καταστροφή τοῦ πε-
ριβάλλοντος, ἀδικία, ἀτιμία, ἀνη-
θικότης· μὲ μία λέξη: ΣΗΨΙΣ.

Τό οὐράνιον κτίσμα, ἡ κορωνίδα
τῆς δημιουργίας τοῦ Θεοῦ, ὁ
ἄνθρωπος, ἡ μοναδική ἀξία, ὡς
λογικόν ὄν ἀνάμεσα στήν ὑπόλοι-
πον ἄλογον κτίσιν, αὐτό τό δημι-
ούργημα ἀπαξιώθη, πέταξε μακριά
τά χαρίσματα μέ τά ὁποῖα τόν
ἐχαρίτωσεν καί τόν ἐκόσμισεν ὁ
Θεός. Ἔγινε κατώτερος συμπερι-

τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου
Σερβίων & Κοζάνης κ. Παύλου

* Ὁμιλία στόν Α΄ Κατανυκτινό Ἑσπερινό, Κυριακή τῆς
Τυρινῆς, 2 Μαρτίου 2014, στὸν Ἱ. Ναό Ἁγίων Κων-
σταντίνου & Ἑλένης Κοζάνης.
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φορῶν καί κινήσεων τῶν
ἀλόγων ὄντων. Χαρακτηρι-
στικός ὁ θεῖος λόγος, ἀπο-
καλυπτικός καί προφητικός:
«ἄνθρωπος ἐν τιμῇ ὄν οὐ
συνῆκεν παρά συνεβλήθη
τοῖς κτήνεσι τοῖς ἀνοήτοις
καί συνομοιώθη αὐτοῖς»
(Ψαλμ. 48, 13).

Ἀπέβαλεν, λοιπόν, ὁ
ἄνθρωπος τό ἀρχαῖον κάλ-
λος· καί ἐκεῖ ἔρχεται ὁ Σε-
σαρκωμένος Λόγος τοῦ
Θεοῦ, τό δεύτερον πρόσω-
πον τῆς Ἁγίας Τριάδος, ὁ
Ἰησοῦς Χριστός, ὁ ὁποῖος
διά τοῦ Σταυροῦ καί τῆς
Ἀναστάσεώς Του καταπατᾶ
τόν πνευματικόν θάνατον
καί καταργεῖ τόν διάβολον:
«Χριστός Ἀνέστη ἐκ
νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον
πατήσας καὶ τοῖς ἐν τοῖς
μνήμασι ζωὴν χαρισάμε-
νος». Προσφέρει πλέον στόν
ἄνθρωπον τήν σωτηρίαν του
καί τοῦ δίδει, μέ τό αὐτε-
ξούσιο, τή δυνατότητα νά
ἐπιλέγει ἐλευθέρως καί
αὐτοβούλως τό μέλλον του,
μέ δεδομένα τά ἀποτελέ-
σματα τῆς ἐπιλογῆς τῶν
μελλοντικῶν καταστάσεων.
Δυστυχῶς, ὁ σημερινός
ἄνθρωπος ἐπέλεξε τόν ὀλι-
σθηρόν δρόμον τῆς αὐτοκα-
ταστροφῆς μέ ὁδηγόν τόν
ἀρχηγόν τῆς ἀνταρσίας, τόν
διάβολον, τόν διδάσκαλον
τῆς κακίας καί τοῦ ἐγωι-
σμοῦ, ἐκ τοῦ ὁποίου ἀπορ-
ρέει πάσα κακία, «ἀκατα-
στασία καί πᾶν φαῦλον
πρᾶγμα» (Ἰακ. 3, 16).

Ἀντικατεστάθη ὁ Ἰησοῦς
ὡς Σωτῆρας καί Μεσσίας
διά τῶν αὐτοανακηρυχθέν-

των σωτήρων· ὅλοι σήμερον
χαμοθεοί καί αὐτόκλητοι
Μεσσίες. Ἕνα ΕΓΩ ἔχει
κατακλύσει τά πάντα! Ὅλοι
αὐθεντίες καί ἀναντικατά-
στατοι, ἀπό τόν πλέον μι-
κρόν ἕως τόν πιό μεγάλον!
Καί διερωτᾶται ὁ ἔχων ἔστω
καί ὀλίγην ἀξιοπρέπειαν ἤ
σεβασμόν: «Καλά, διατί δέν
ἀκούομεν τόν Ἰησοῦν, ὁ
ὁποῖος διά τῆς ἄκρας τα-
πεινώσεως ἔδωσεν ζωήν καί
πάλιν στόν ἐκπεσόντα
ἄνθρωπον; Διατί δέν με-
λετᾶμε ἔστω τούς ἀρχαίους
φιλοσόφους μας, τούς ὁποί-
ους σέβονται καί τιμοῦν οἱ
ξένοι ἀπό περάτων εἰς πε-
ράτων τῆς οἰκουμένης, τόν
Σωκράτη, τόν Πλάτωνα, τόν
Ἀριστοτέλην, τόν Δημόκριτον,
τόν Ἱπποκράτην, τόν Πυθα-
γόρα καί πλειάδα πλέον
τούτων; Διατί δέν ἀκοῦμε
τόν Σωκράτη, ὁ ὁποῖος στόν
θαυμασμό τῶν μαθητῶν του
γιά τήν σοφίαν του, τήν τι-
μιότητά του, τό ἀκέραιον
τοῦ χαρακτῆρος του ἀλλά
καί τήν ἀκρίβειαν στούς
τρόπους του καί τόν σεβα-
σμόν πρός τόν πλησίον, ἡ
ἀπάντησίς του ἦτο λόγος
προβληματισμοῦ, πλήρης σο-
φίας καί ἀρετῆς: «ἕν οἶδα
ὅτι οὐδέν οἶδα»; Δηλαδή,
μέ λέτε σοφόν καί συνετόν,
τίμιον, δίκαιον ἐνῶ δέν εἶμαι
τίποτα ἀπ’ ὅλα αὐτά! Ἀγω-
νίζομαι νά εἶμαι συνεπής
μέ τήν συνείδησίν μου! Βά-
θος σοφίας καί πλοῦτος
ἀρετῆς! Ἤ ἀκριβέστερον
ἦταν ὁ Σωκράτης κεκοσμη-
μένος ἀρετῆς ἀλλά καί
σπερμάτων ἀληθείας, κατά

τόν Ἅγιον Ἰουστῖνον, φιλό-
σοφον καί μάρτυρα τῆς
Ἐκκλησίας. Ἀλλά καί ὅλοι
οἱ ἄλλοι φιλόσοφοί μας, κα-
θώς ἐγκατέλειψαν τό ἐγώ
τους, ἔσπασαν τά δεσμά τῆς
φιλαυτίας καί τῆς λογικῆς
καί ἔφθασαν στό ὑπέρλογον,
μπῆκαν καί αὐτοί στόν γνό-
φον καί ἔγιναν μέτοχοι ἀλη-
θείας «καθώς ἠδύναντο!
Γι’ αύτό καί ἐδιώχθησαν
καί ἐν φόνῳ μαχαίρας ἀπέ-
θανον».

Ἐπαναλαμβάνω, λοιπόν,
ἄς τά μελετήσουν ὅλοι αὐτοί,
οἱ ὁποῖοι σήμερον ὑβρίζουν,
λοιδοροῦν καί τόνους λά-
σπης ἐκτοξεύουν κατά τοῦ
Μυστηρίου τῆς Ἐκκλησίας
ἀπορρίπτοντας τόν Θεόν,
συκοφαντῶντας καί ὑβρί-
ζοντας τούς Ἁγίους, τήν Πα-
ναγία Μητέρα μας, ὑποβι-
βάζοντας καί ταπεινώνοντας
καί περιφρονῶντας τούς δια-
κονούντας τό Μυστήριον τῆς
Ζωῆς καί Σωτηρίας, τήν
Ἐκκλησίαν, τῆς ὁποίας κε-
φαλή καί θεμέλιον εἶναι ὁ
Χριστός.

Ἐπιστράτευσις λοιπόν,
ἀγαπητοί μου· γενική ἐπι-
στράτευσις ἐπικρατεῖ σέ
ὅλους τούς χώρους: στήν
παιδεία, στήν διανόηση, στήν
τέχνη κάθε μορφῆς, στήν
δημοσιογραφία καί ἀλλαχοῦ.
Ἐπιστράτευσις καί ἀγώνας
γιά νά περάσουν στόν λαό
τοῦ Θεοῦ τήν βλάσφημον
θέσιν τοῦ ἀρρωστημένου
τους μυαλοῦ, τοῦ ὑπό τοῦ
διαβόλου κυβερνημένου, ὅτι
Ἐκκλησία, ἡ Ἐκκλησία, ἐπί
τό δοκιμώτερον, εἴμαστε
ἐμεῖς οἱ κληρικοί, ἐμεῖς οἱ
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φέροντες τό τετιμημένον ρά-
σον!

Θά προσπαθήσομεν, λοι-
πόν, ὅσον ὁ χρόνος μᾶς ἐπι-
τρέπει, ἀγαπητοί ἀδελφοί,
πατέρες καί λαέ τοῦ Θεοῦ
εὐλογημένε, νά προσφέρομεν
στήν ἀγάπη σας τί ἡ Ἁγία
Γραφή σημειώνει καί πῶς
οἱ Ἅγιοι καί Θεοφόροι Πα-
τέρες μᾶς διδάσκουν τὸ τί
εἶναι Ἐκκλησία!

Πολλοί ἄνθρωποι σήμερα
πιστεύουν ὅτι ἡ Ἐκκλησία
εἶναι ἕνα κτίριο. Αὐτό δέν
εἶναι σωστό σύμφωνα μέ
τήν Ἁγία Γραφή. Ἡ λέξη
προέρχεται ἀπό τήν ἑλληνική
λέξη «ἐκκλησία», πού ὁρί-
ζεται ὡς ἡ συνέλευση, ἤ
αὐτοί πού ἔχουν κληθεῖ. Ἡ
ρίζα τῆς λέξης ἐκκλησία δέν
ἔχει σχέση μέ τό κτίριο,
ἀλλά μέ τούς ἀνθρώπους.

Ἡ Ἐκκλησία εἶναι τό
σῶμα τοῦ Χριστοῦ. Ὁ Ἀπό-
στολος Παῦλος γράφει στήν
Πρός Ἐφεσίους Ἐπιστολή
του: «Τά σύμπαντα τά ὑπέ-
ταξε στήν ἐξουσία Του, κι’
Αὐτόν τόν ἴδιο τόν Χριστό
τόν ἔδωσε στήν ἐκκλησία
ὡς ὑπέρτατο ἀρχηγό. Ἡ
ἐκκλησία εἶναι τό σῶμα τοῦ
Χριστοῦ, εἶναι ἡ πληρότητα
ἐκείνου ὁ ὁποῖος μέ τήν πα-
ρουσία γεμίζει πλήρως τά
πάντα» (1, 22-23).

Προχωρώντας ἀκόμη πιό
πέρα καί ἀναλύοντας σέ
βάθος διδασκόμεθα ἔτι πε-
ρισσότερον ὅτι: «Ἡ Ἐκκλη-
σία εἶναι τό πνευματικό, τό
μυστικό καί θεῖο σῶμα, τό
Σῶμα τοῦ Χριστοῦ. Σ’ αὐτό,
λοιπόν, τό θεῖο καί ἅγιο
Σῶμα κεφαλή μέν εἶναι ὁ

Κύριος Ἰησοῦς Χριστός,
ὅπως σημειώνει πιό κάτω ὁ
Ἀπόστολος Παῦλος: «.... ὡς
καί ὁ Χριστός κεφαλή τῆς
ἐκκλησίας, καί αὐτός ἐστι
σωτήρ τοῦ σώματος.»
(Ἐφεσ. 5, 23). Ἐμεῖς δέ οἱ
πιστοί εἴμαστε τό σῶμα τοῦ
Χριστοῦ. Ἑπομένως, Χριστός
καί Χριστιανοί εἴμαστε ἕνα
σῶμα. Ὁ Χριστός ὡς Κε-
φαλή καί ἐμεῖς, οἱ χριστιανοί,
τά μέλη τοῦ σώματος. Ὅλοι
δέ μαζί εἴμαστε τό ἕνα
σῶμα, τό σῶμα τῆς Ἐκκλη-
σίας. Καί συνεχίζει ὁ θεῖος
Παῦλος: «... Ὑμεῖς δέ ἐστε
σῶμα Χριστοῦ καί μέλη ἐκ
μέρους» στήν Α΄ πρός Κο-
ρινθίους ἐπιστολή (12,27),
ἐνῶ στήν Πρός Ρωμαίους
γράφει «... οἱ πολλοί ἕν
σῶμά ἐσμεν ἐν Χριστῷ, ὁ
δέ καθ’ εἷς ἀλλήλων μέλη.»
(12,5).

Μυστήριον ὑπερφυές
καί ἀνερμήνευτον ἡ Ἐκκλη-
σία. Κατανοητόν ὅμως καί
ἑρμηνευτόν δι’ ὅλους ἐκεί-
νους, οἱ ὁποῖοι τό βιώνουν,
οἱ ὁποῖοι ἀγωνίζονται μέ
ταπείνωσιν καί ὑπακοήν, μέ
εἰλικρινή μετάνοια καί διά
δακρύων ἐξομολόγησιν καί
μετέχουν τοῦ ποτηρίου τῆς
ζωῆς καί σωτηρίας.

Ἐκκλησία εἶναι ἡ Βασι-
λεία τοῦ Θεοῦ πάνω στή γῆ
καί βασιλεία τῶν οὐρανῶν.
Τό πρῶτο κήρυγμα τοῦ
Ἰησοῦ ἄρχισε...,,,, μέ τό «...
μετανοεῖτε· ἤγγικε γάρ ἡ
βασιλεία τῶν οὐρανῶν...»
(Ματθ. 4,17). Τί ἐννοοῦσε ὁ
Κύριος μέ τήν λέξιν «βασι-
λεία»; Τί ἄλλο; Τήν Ἐκκλη-
σία, τήν ὁποίαν ἔμελλε νά

ἱδρύσει μέ τήν θυσία Του
τήν Σταυρικήν.

Τί συμπεραίνουμε ἐκ τῶν
ἀνωτέρω; Ὅτι ἡ Ἐκκλησία
διαιρεῖται σέ δύο μέρη: α)
τήν ὁρατή ἤ στρατευομένη
ἐπί γῆς, ἡ ὁποία ἀπαρτίζε-
ται, ὅπως προαναφέραμε,
ἀπό ἐκείνους πού θέλουν
νά σωθοῦν, τούς ἔχοντας
συνείδησιν καί συναίσθησιν
τῆς ἁμαρτωλότητός των καί
ὡς διψῶσες ἔλαφοι τρέχουν
στό Ἅγιον Ποτήριον, στό
Σωτήριο φάρμακο, στό
Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Κυ-
ρίου, τό ὁποῖον ἀποτελεῖ τό
κορυφαῖον γεγονός διά κάθε
πιστόν, ἀφοῦ τόν κάνει συμ-
μέτοχον στήν ζωή τοῦ Χρι-
στοῦ, ἀφοῦ τόν μπολιάζει
στό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ. Ὁ
ἴδιος τό εἶπε μετ’ ἐμφάσεως:
«ὁ τρώγων μου τήν σάρκα
καί πίνων μου τό αἷμα ἐν
ἐμοί μένει, κἀγώ ἐν αὐτῷ.»
(Ἰω. 6,56). Καί β) Ὑπάρχει
καί ἡ ἐν οὐρανοῖς θριαμ-
βεύουσα Ἐκκλησία, ἡ ὁποία
ἀποτελεῖται ἀπό ὅλους τούς
πιστούς, ὅλων τῶν γενεῶν,
τούς δικαίους, τούς πατριάρ-
χας, τούς προφῆτας τῆς Πα-
λαιᾶς Διαθήκης, ὅπως
ἀκριβῶς τούς ἀναφέρει ὁ
Ἀπόστολος Παῦλος στήν
Πρός Ἑβραίους ἐπιστολήν
(11,32 – 12,3): «Δέν μοῦ
ἐπιτρέπει ὁ χρόνος νά σᾶς
διηγηθῶ διά τόν Γεδεών,
τόν Βαράκ, τόν Σαμψών,
τόν Ἰεφθάε, τόν Δαυίδ καί
Σαμουήλ καί τούς προφήτας,
οἱ ὁποῖοι μέ τήν πίστιν ἀνέ-
τρεψαν βασίλεια, ἔκαναν
ἔργα δικαιοσύνης, ἐπέτυχαν
τήν πραγματοποίησιν ὑπο-
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σχέσεων τοῦ Θεοῦ, ἔφραξαν
στόματα λεόντων, ἔσβησαν
τήν δύναμιν φωτιᾶς, διέφυ-
γαν τήν σφαγήν, ἔγιναν ἀπό
ἀδύνατοι δυνατοί, ἔγιναν
ἰσχυροί σέ καιρόν πολέμου,
ἔτρεψαν εἰς φυγήν παρα-
τάξεις τῶν ἐχθρῶν. Γυναῖκες
ἔλαβον τούς νεκρούς των
δι’ ἀναστάσεως, ἄλλοι δέ
ἐβασανίσθησαν καί δέν ἐδέχ-
θησαν νά ἀφεθοῦν ἐλεύθεροι,
διά νά ἐπιτύχουν μίαν ἄλλην
καλυτέραν ἀνάστασιν. Ἄλλοι
ἐδοκιμάσθησαν μέ ἐμπαιγ-
μούς καί μαστίγωσιν, ἀκόμη
δέ καί μέ δεσμά καί φυλα-
κήν. Ἐλιθοβολήθησαν, ἐπριο-
νίσθησαν, ὑπέστησαν πολλάς
δοκιμασίας, ἐθανατώθησαν
μέ μάχαιραν, περιπλανῶντο
φοροῦντες δέρματα προβά-
των καί δέρματα αἰγῶν,
ἐστεροῦντο, ὑπέφεραν θλί-
ψεις καί κακουχίας, (ἄνθρω-
ποι διά τούς ὁποίους δέν
ἦτο ἄξιος ὁ κόσμος),
ἐπλανῶντο σέ ἐρήμους καί
σέ βουνά, σέ σπήλαια καί
σέ τρύπες τῆς γῆς. Ὅλοι
αὐτοί, ἄν καί εἶχαν καλήν
μαρτυρίαν διά τήν πίστιν
τους, δέν ἔλαβαν ὅ,τι εἶχε
ὑποσχεθῆ ὁ Θεός, διότι εἶχε
ὁ Θεός προβλέψει κάτι κα-
λύτερον ἀναφορικῶς μ᾽ ἐμᾶς
διά νά μή φθάσουν ἐκεῖνοι
εἰς τήν τελειότητα χωρίς
ἐμᾶς».

Καί συνεχίζει ὁ Ἀπόστο-
λος Παῦλος: «Ἑπομένως,
ἀφοῦ ἔχομεν γύρω μας ἕνα
τόσον μεγάλο σύννεφο ἀπό
μάρτυρας, ἄς ἀποτινάξωμεν
κάθε βάρος καί τήν ἁμαρ-
τίαν, ἡ ὁποία εὔκολα μᾶς
ἐμπλέκει, καί ἄς τρέχωμεν

μέ ὑπομονήν τό ἀγώνισμα
τοῦ δρόμου πού εἶναι
ἐμπρός μας, μέ τούς ὀφθαλ-
μούς μας προσηλωμένους
πρός τόν ἀρχηγόν καί τε-
λειωτήν τῆς πίστεώς μας,
τόν Ἰησοῦν, ὁ ὁποῖος, χάριν
τῆς χαρᾶς πού τόν ἀνέμενε,
ὑπέμεινε σταυρόν, περιφρο-
νήσας τήν αἰσχύνην, καί ἐκά-
θησε εἰς τά δεξιά τοῦ θρόνου
τοῦ Θεοῦ. Σκεφθῆτε λοιπόν
αὐτόν, ὁ ὁποῖος ὑπέμεινε
τόσην ἐχθρότητα ἐναντίον
του ἐκ μέρους τῶν ἁμαρ-
τωλῶν, διά νὰ μή κου-
ρασθῆτε καί ἀποθαρ-
ρυνθῆτε».

Ἡ θριαμβεύουσα, λοιπόν,
Ἐκκλησία ἀποτελεῖται καί
ἀπό ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι ἐπί-
στευσαν στό κήρυγμα τοῦ
κατελθόντος στόν Ἅδη
Ἰησοῦ Χριστοῦ. Οἱ δύο
Ἐκκλησίες θά συνεχίζουν νά
ὑπάρχουν ὡς «στύλος καί
ἑδραίωμα τῆς ἀληθείας»
ἕως τῆς συντελείας τῶν
αἰώνων, μέχρι τῆς δευτέρας
παρουσίας.

Καιρός, λοιπόν, νά με-
λετήσουμε καί ἐρευνήσουμε
πότε ἱδρύθηκε ἡ Ἐκκλησία
ἤ ποῖος συνέστησε τήν
Ἐκκλησίαν; Μά ποῖος ἄλλος;
Ἀρχηγός, ἱδρυτής καί κυ-
ρίαρχος Αὐτῆς ὁ Ἰησοῦς
Χριστός μετά τῶν μαθητῶν
Του. Ἔτσι σημειώνει ὁ Ἀπό-
στολος Παῦλος στήν Πρός
Ἐφεσίους ἐπιστολήν: «ἐποι-
κοδομηθέντες ἐπί τῷ θεμε-
λίῳ τῶν ἀποστόλων καί
προφητῶν, ὄντος ἀκρογω-
νιαίου αὐτοῦ Ἰησοῦ Χρι-
στοῦ» (2,20). Τήν καθαγία-
σε τό αἷμα Του, τό ὁποῖον

ἐξῆλθεν ἀπό τήν ὑπό τοῦ
στρατιώτου λογχευθεῖσα
πλευράν Του, καί τό ὕδωρ.
Τά δύο αὐτά τήν συνέστη-
σαν. Ἄς ἀκούσομεν τί ση-
μειώνει καί διδάσκει ὁ Ἱερός
Χρυσόστομος καί πῶς ἀνα-
λύει ἕν ἕκαστον ἐξ’ αὐτῶν:
«οὐχ ἁπλῶς οὐδὲ ὡς ἔτυ-
χεν αὗται ἐξῆλθον αἱ πηγαὶ,
ἀλλ’ ἐπειδὴ ἐξ ἀμφοτέρων
ἡ ἐκκλησία συνέστηκε. Καὶ
ἴσασιν οἱ μυσταγωγούμενοι,
δι’ ὕδατος μὲν ἀναγεννώ-
μενοι δι’ αἵματος δὲ καὶ
σαρκὸς τρεφόμενοι. Ἀρχὴν
λαμβάνει τὰ μυστήρια , ἵν’
ὅταν προσίῃς τῷ φρικτῷ
ποτηρίῳ, ὡς ἀπ’ αὐτῆς πί-
νων τῆς πλευρᾶς οὕτω προ-
σίῃς».

Γενέθλια δέ ἡμέρα τῆς
Ἐκκλησίας εἶναι ἡ ἡμέρα
τῆς Πεντηκοστῆς. Τό Ἅγιον
Πνεῦμα τήν συγκρότησε, τό
Ἅγιον Πνεῦμα τῆς ἔδωσε
πνεῦμα ζωῆς καί τήν κίνησε
πρός τό σωτήριον ἔργον.
Αὐτό τό Ἅγιον Πνεῦμα κί-
νησε τούς Ἀποστόλους καί
τούς κατέστησε θεόπνευ-
στους· καί ὄχι μόνον, ἀλλά
καί τούς ἄνδρωσε, τούς ἐξέ-
βαλε τούς φόβους καί ἀπό
ἀγράμματους τούς κατέστη-
σε πανσόφους διδασκάλους
τῆς οἰκουμένης. Αὐτό τό
Πνεῦμα τό Ἅγιον, τό ὁποῖον
μένει καί θά μένει μέχρι
δευτέρας παρουσίας γιά νά
κατευθύνει, νά διδάσκει, να
σοφεῖ, να συγκροτεῖ ὅλον
τὸν θεσμό τῆς Ἐκκλησίας.
Αὐτό τό Πνεῦμα τό Ἅγιον,
τό ὁποῖον τελειοποιεῖ, τελε-
σιουργεῖ τά Μυστήρια, κα-
θιερώνει, στηρίζει καί χαρι-
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τώνει ὅλους τούς λειτουρ-
γούς, Ἐπισκόπους - Ἱερεῖς
– Διακόνους. Αὐτό τό
Πνεῦμα τό Ἅγιον καθιστᾶ
πράγματι τήν Ἐκκλησία
«σῶμα Χριστοῦ» καί «Κι-
βωτό σωτηρίας», «Βασιλεία
Θεοῦ», αἰώνια καί ἀήττητη
πρός τούς ἐχθρούς της, τήν
ὁποἰα Ἐκκλησία «πύλαι
ἅδου οὐ κατισχύσουσι»
(Ματθ. 16,18). Ὁ Μέγας
Ἀθανάσιος σημειώνει περί
Ἐκκλησίας: «Θρόνον Χρι-
στοῦ ἐννοεῖ τήν Ἐκκλησίαν,
ἐπαναπαύεται γάρ αὐτή.
Ἔσται, οὖν, φησίν, ἡ
Ἐκκλησία Χριστοῦ κατα-
στράπτουσα καί φωτίζουσα
τήν ὑπ’ οὐρανόν, καί μέ-
νουσα διηνεκές ὡς ἥλιος
καί ἡ σελήνη»· καί συνεχίζει
ὁ ἱερός Χρυσόστομος: «Μὴ
ἀπέχου Ἐκκλησία οὐδέν
γάρ Ἐκκλησίας ἰσχυρότερον
…. τοῦ οὐρανοῦ ὑψηλοτέρα
ἐστί· τῆς γῆς πλατυτέρα
ἐστίν. Οὐδέποτε γηρά, ἀεί
δε ἀκμάζει. Διά τοῦτο τὸ
στερεάν αὐτῆς καί ἀσά-
λευτον δηλοῦσα ἡ γραφή
ὄρος αὐτήν καλεῖ».

Ἐπειδή, ἀδελφοί, ὁ χρό-
νος τρέχει, φρονῶ ὅτι πή-
ραμε μία, ἔστω καί μικρά,
γεῦσιν, τί δηλαδή εἶναι ἡ
Ἐκκλησία· μέ μία φράσιν:
εἶναι ὁ Θεός ἐπάνω στήν
γῆν, αὐτός ὁ ὁποῖος κατευ-
θύνει τήν Ἱστορία τῆς
ἀνθρωπότητος, τοῦ ὁποίου
εἴμαστε «μέλη ἐκ μέρους».
Ἄρα, δέν εἴμαστε ἐμεῖς οἱ
κληρικοί Ἐκκλησία.

Τί εἴμαστε ὅμως; Εἴμα-
στε αὐτοί οἱ ὁποῖοι διακο-
νοῦν τὸ Μυστήριον τῆς ζωῆς
καί τῆς σωτηρίας. Τάξις
ἀνθρώπων εἰδική, πού ὁρί-
σθη, καθιερώθη καί κατε-
στάθη ἀπό τόν Θεόν. Αὐτή
ἡ τάξις φέρει τήν Ἱεροσύνην
τοῦ Χριστοῦ καί ἔχει ἀδιά-
κοπον τήν διαδοχήν ἀπό
τούς Ἁγίους Ἀποστόλους.
Ὁ Κλῆρος ἔχει ἀποστολή
νά διδάσκει, νά κηρύττει,
νά ἁγιάζει, νά διοικεῖ, ὁ δέ
λαός νά δέχεται τήν διδαχή,
τήν κατήχηση, τίς εὐχές καί
τίς εὐλογίες, νά συμμετέχει
στά πνευματικά ἔργα τῆς
Ἐκκλησίας καί κυρίως στὸ
διδακτικό, τό κοινωνικό καί
τό διοικητικό καί σέ ὅ,τι
ἄλλο εἶναι ἀπαραίτητο γιά
τήν πραγμάτωση τοῦ ἔργου
τοῦ Θεοῦ, δηλαδή τήν σω-
τηρία τοῦ ἀνθρώπου .

«Ἄνω σχῶμεν τάς καρ-
δίας», ἀδελφοί καί Προ-
σεύχεσθε ὑπέρ ἀλλήλων σ’
αὐτούς τοὺς δύσκολους και-
ρούς!

Προσεύχεσθε ὑπέρ ἐνι-
σχύσεως τῶν ἀγωνιζομένων
γιὰ τήν σωτηρίαν τους, ἀλλά
κυρίως ὑπέρ τῶν μισούντων
τήν Ἐκκλησίαν καί πολε-
μούντων αὐτήν, καί κατ’
οὐσίαν τὸν ἴδιον τόν Χρι-
στόν.

Προσεύχεσθε ὑπέρ τῶν
πεπλανημένων, τῶν ὑβρι-
ζόντων καί βλασφημούντων
τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ.

Προσεύχεσθε ὑπέρ ὅλων
ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι ὑβρίζουν,

λοιδοροῦν, ταπεινώνουν καί
περιφρονοῦν τούς διακο-
νοῦντας το Μυστήριον τῆς
ζωῆς καί σωτηρίας: Ἐπι-
σκόπους, Ἱερεῖς, Διακόνους
καί Μοναχούς.

Προσεύχεσθε ὥστε ὁ
Θεός να σᾶς δυναμώνει καί
νὰ σᾶς δίδει γαλήνην καί
ὑπομονήν, ὅταν σᾶς εἰρω-
νεύονται οἱ ἐχθροί τοῦ Χρι-
στοῦ διότι ἐκκλησιάζεσθε,
διότι μετέχετε στό Μυστή-
ριον τῆς μετανοίας καί τῆς
ἐξομολογήσεως, διότι τηρεῖτε
τίς θεοδίδακτες νηστεῖες καί
κυρίως μεταλαμβάνετε τῶν
Ἀχράντων Μυστηρίων.

Προσεύχεσθε ὑπέρ τῆς
νεολαίας μας, ἡ ὁποία ἔχει
ἐγκαταλειφθεῖ ἀπό τήν οἰκο-
γένεια, τήν πολιτεία καί
ἄλλους ὑπευθύνους στά χέ-
ρια ὅλων ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι
ἔχουν ἀπαξιώσει τά πάντα,
ἀρχές, ἀξίες, ἰδανικά καί
πᾶσαν ἀρετήν, καί ὁδηγοῦν
τούς νέους μας στήν κατα-
στροφή.

Προσεύχεσθε, ἀδελφοί,
ὑπέρ τῶν ἀρχόντων, διά νά
εὕρουν τόν δρόμον τῆς ἀλη-
θείας, τόν Χριστόν, καί νά
ἀνανήψουν ὥστε ἡ χώρα μας
νὰ εὕρη καί πάλιν το μεγα-
λεῖον, τό ὁποῖον τῆς ἐχάρισαν
οἱ ὁμολογητές τῆς πίστεως,
ἀλλά καί οἱ ἥρωες τῶν ἰδα-
νικῶν τῆς πατρίδος μας.

Προσεύχεσθε, Προσεύ-
χεσθε, Προσεύχεσθε καί ἡ
χάρις τοῦ Θεοῦ, ἀδελφοί,
εἴη μετά πάντων ἡμῶν.
Ἀμήν.
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Μέ λαμπρότητα καί τή δέουσα μεγαλο-
πρέπεια ἑορτάστηκε στήν Ἱερά Μη-

τρόπολη Σερβίων & Κοζάνης ἡ ἱερά μνήμη
τῶν Ἁγίων ἐνδόξων πρωτοκορυφαίων
Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου, κατά τήν
ὁποία καί ἑόρτασε τά ὀνομαστήριά του ὁ
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παῦλος.

Στόν Ἱ. Μητροπολιτικό καί Καθεδρικό
Ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου Κοζάνης τελέ-
στηκε τό Σάββατο 28 Ἰουνίου ὁ Μέγας
Πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός μετ’
ἀρτοκλασίας. 

Τήν ἑπομένη, 29 Ἰουνίου, τελέστηκε ἡ
πανηγυρική ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία
ἱερουργοῦντος τοῦ Μητροπολίτη κ. Παύ-
λου.

Κατά τή διάρκεια τῆς ἡμέρας ὁ Σεβα-
σμιώτατος 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 Φλωρίνης κ. Θεό-
κλητος, Ἐδέσσης κ. Ἰωήλ καί Καστορίας
κ. Σεραφείμ.

Τήν ἑπομένη προσήλθε γιά εὐχές ὁ Θε-
οφιλ. Ἐπίσκοπος Ἐντίνετσκ τῆς Μολδα-
βίας κ. Νικόδημος, συνοδευόμενος ἀπό
τόν Μητροπολίτη Βεροίας κ. Παντελεή-
μονα.
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Ἡὀνομαστικὴ ἑορτὴ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σερβίων καὶ Κοζάνης κ. Παύλου, στὶς 29
Ἰουνίου, ἦταν ταυτόχρονα καὶ μιὰ μαρτυρία· μαρτυρία τῆς δεκάχρονης Ἀρχιερατείας του καὶ

Ἐπισκοπικῆς του Διακονίας καὶ προσφορᾶς στὴν τοπικὴ Ἐκκλησία. Ἡ ἑορτή λιτὴ καὶ ἀπέριττη,
ἀλλὰ μὲ περίσσευμα ἀγάπης καὶ σεβασμοῦ ἀπὸ κλῆρο καὶ λαό, ποὺ προσῆλθαν νὰ εὐχηθοῦν στὸ Σε-
βασμιώτατο Μητροπολίτη μας, ἀποτύπωνε τὴν δεκάχρονη παρουσία του στὴ Μητρόπολή μας. Εὐλο-
γημένη παρουσία μὲ κύρια χαρακτηριστικά της, πρωτίστως τὴ Λειτουργικὴ διακονία, γεγονός ποὺ
συνιστᾶ καὶ τὴν ὕπαρξη κάθε τοπικῆς Ἐκκλησίας, καὶ  δεύτερον ἀλλὰ ἐξίσου κύριο, τὴν ἀκούραστη
μέριμνά του καὶ τὴν ἀδιάλειπτη φροντίδα του διὰ τὰ τῆς Μητροπόλεώς του, Ἐπισκοπεῖο, Γηροκομεῖο,
Ἱερὲς Μονές, Ἐνορίες, Φιλανθρωπία...

«Ἐν πρώτοις μνήσθητι, Κύριε, τοῦ ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν Παύλου, ὅν χάρισαι ταῖς
ἁγίαις σου Ἐκκλησίαις ἐν εἰρήνῃ, σῶον, ἔντιμον, ὑγιᾷ, μακροημερεύοντα καὶ
ὀρθοτομοῦντα τὸν λόγον τῆς σῆς ἀληθείας».

ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014

Δέκα χρόνια Ἀρχιερατείας καὶ Ἐπισκοπικῆς ΔιακονίαςΔέκα χρόνια Ἀρχιερατείας καὶ Ἐπισκοπικῆς Διακονίας

Ἀπό τά ὀνομαστήρια τοῦ Μητροπολίτη
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Μέ Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στόν
Ἱερό Ἐνοριακό Ναό τῶν Ἁγίων

Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Κοζάνης γιόρ-
τασε τά 10χρονα τῆς χειροτονίας του σέ
Ἐπίσκοπο ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπο-
λίτης Σερβίων καί Κοζάνης κ. Παῦλος. 

Ὁ Σεβασμιώτατος κ.
Παῦλος, καταφανῶς συγ-
κινημένος, τέλεσε τό πρωί
τῆς Τρίτης, 29-4-2014, στόν
Ἱ. Ναό Ἁγ. Κων/νου καί
Ἑλένης Κοζάνης, τή Θεία
Λειτουργία, περιβαλλόμε-
νος ἀπό πλῆθος κληρικῶν.
Στά Ἀναλόγια ἔψαλαν μέ
θαυμάσιο ὕφος οἱ δύο χο-
ροί τῶν ψαλτῶν ὑπό τή
διεύθυνση τοῦ Πρωτοψάλ-
τη τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ κ. Σω-
τηρίου Ἀρβανίτη. 

Στό σύντομο κήρυγμά
του, μετά τήν ἀνάγνωση
τοῦ Εὐαγγελίου τῆς ἡμέ-
ρας, ὁ Σεβασμιώτατος μί-
λησε ἐπάνω στή φράση: ‘’Αὕτη δέ ἐστιν
ἡ κρίσις, ὅτι τό φῶς ἐλήλυθεν εἰς τόν
κόσμον, καί ἠγάπησαν οἱ ἄνθρωποι
μᾶλλον τό σκότος ἤ τό φῶς, ἦν γάρ πο-
νηρά τά ἔργα αὐτῶν’’ (Ἰωάν. 3, 19). Τό
φῶς ἦρθε στόν κόσμο, οἱ ἄνθρωποι
ὅμως ἀγάπησαν περισσότερο τό σκοτάδι
παρά τό φῶς, γιατί οἱ πράξεις τους
ἦταν πονηρές. Καί ἔκανε ἀναφορά στό
Ἅγιο φῶς, πού ἐκπορεύεται μέ θαυμα-
τουργικό τρόπο κάθε χρόνο τό πρωί
τοῦ Μεγάλου Σαββάτου μέσα ἀπό τόν
Πανάγιο Τάφο στά Ἱεροσόλυμα καί γιά
τήν ἀμφισβήτησή του ἀπό σύγχρονους
διανοητές τοῦ ὀρθοῦ λόγου καί τῆς πει-
ραματικῆς ἀπόδειξης τῶν πάντων. 

Στό τέλος τῆς Θ. Λειτουργίας ὁ Σεβα-
σμιώτατος κ. Παῦλος ἐπαίνεσε συγκινη-
μένος καί εὐχαρίστησε ὅλους τοὺς συ-
νεργάτες του σέ αὐτή τή δεκαετία καί
ἐπέδωσε δῶρο ἀπό ἕνα ἐπιτραχήλι ὡς
ἔπαινο καί εὐλογία στούς ἑξῆς κληρικούς,

πού διακονοῦν στά δύο
«Κοινωνικά Παντοπωλεῖα»
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως,
σέ  Κοζάνη καί Σέρβια:
Ἀρχιμ. Βασίλειο Παπαντώ-
νη, Οἰκον. Λουκᾶ Κουρ-
κούτα καί Πρεσβυτέρους
Νικόλαο Κεΐσογλου, Ἀργύ-
ριο Σιάτρα, Εὐστάθιο Ἀρα-
πίδη, Λάζαρο Βασδέκη,
Ἰωάννη Ἀντωνόπουλο,
Χρῆστο Καζαντζίδη, Γεώρ-
γιο Στιούκη.

Ἐπίσης ὁ Σεβασμιώτα-
τος χειροθέτησε Πρωτο-
πρεσβύτερο τόν π. Θωμά
Μπασδέκη. 

Ἐμεῖς συντασσόμαστε
μέ τό λειτουργικό λόγο: «Ἐν πρώτοις
μνήσθητι, Κύριε, τοῦ ἀρχιεπισκόπου
ἡμῶν Παύλου, ὅν χάρισαι ταῖς ἁγίαις
σου Ἐκκλησίαις ἐν εἰρήνῃ, σῶον, ἔντιμον,
ὑγιᾷ, μακροημερεύοντα καί ὀρθοτομοῦντα
τόν λόγον τῆς σῆς ἀληθείας» (Θεία Λει-
τουργία). Πρῶτα νά θυμηθεῖς, Κύριε,
τόν ἀρχιεπίσκοπό μας Παῦλο καί νά
τόν χαρίσεις στίς Ἐκκλησίες σου εἰρηνικό,
ἀξιοσέβαστο, ὑγιῆ, πολύχρονο καί νά
διδάσκει ὀρθά τό λόγο τῆς ἀλήθειάς
σου. (Ἡ Θεία Λειτουργία Ἰωάννου τοῦ
Χρυσοστόμου σέ μετάφραση τοῦ Μη-
τροπολίτου Διονυσίου Ψαριανοῦ, ἔκδοση
Δ’ 1999 τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος).

Δεκάχρονα τοῦ Ἐπισκόπου Παύλου Παπαλεξίου,
Μητροπολίτου Σερβίων & Κοζάνης

Πρωτοπρ. Κωνσταντῖνος Ι. Κώστας,
παπαδάσκαλος, ἀρχιερ. ἐπίτροπος Βελβενδοῦ



Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΝΑΟΥΣΗΣ & ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

Βέροια, 15 Ἀπριλίου 2014
Πρὸς 
Τὸν Πρωτοσύγκελλον τῆς Ἱ. Μ. Σερβίων καὶ Κοζάνης
Ἀρχιμ. Χριστοφόρον Ἀγγελόπουλον Εἰς Κοζάνην

Μετὰ πολλῆς τῆς χαρᾶς σπεύδω διὰ
τῆς παρούσης νὰ μεταφέρω τὰς θερμάς
μου συγχαρητηρίους εὐχάς, καὶ προσρήσεις
ἐπὶ τῇ συμπληρώσει δέκα ἐτῶν τῆς
εὐκλεοῦς, καλλικάρπου καὶ Πολυκάρπου
ποιμαντορίας τοῦ προσφιλοῦς Ἀδελφοῦ
Σεβασμιωτάτου Μητρπολίτου κ. Παύλου
ἐν τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει Σερβίων καὶ Κοζά-
νης.

Γνωρίζω βεβαίως ὅτι προσκρούω εἰς
τὴν σεμνότητα καὶ μετριοφροσύνην τοῦ
Σεβασμιωτάτου, ἥτις δὲν ἐπιδοκιμάζει τοι-
αύτας ἐνεργείας. Ἀναμιμνησκόμενος ὅμως
καὶ τὰς πρότερον ἡμέρας τῆς γνωριμίας
καὶ φιλίας μας κατὰ τὴν διακονίαν του ἐν
Ἀμερικῇ θεωρῶ ὑποχρέωσίν μου νὰ τὸν
συγχαρῶ διὰ τὰ δέκα ἔτη τῆς ἐν τῇ πλη-
σιοχώρῳ Ἱερᾷ Ἐπαρχίᾳ τῆς Κοζάνης διακο-
νίας του.

Εὐδόκησεν ὁ Θεὸς ὥστε ἡ παλαιὰ
φιλία μας νὰ ἀναθερμανθεῖ ἔτι μᾶλλον διὰ
τῆς διακονίας ἀμφοτέρων ἡμῶν εἰς τὴν
Μακεδονίας. Ὅθεν, γνωρίζων ἐκ τοῦ σύνεγ-

γυς τὸ πλούσιον ποιμαντικὸν του ἔργον,
χαίρων, δοξάζω τὸν Δομήτορα τῆς Ἐκκλη-
σίας Κύριον διὰ ἐκχώρησιν ἀξίων ἐργατῶν
εἰς τὸν ἀμπελῶνα Αὐτοῦ.

Δέκα ἔτη κηρυκτικῆς δράσεως, φιλαν-
θρωπικῆς διακονίας, κατηχήσεως, ἀναστη-
λωτικῶν ἔργων, ἀξωραϊσμοῦ καὶ
ἀνακαινίσεως τῶν ἱερῶν χώρων, ἱερᾶς
φροντίδας περὶ τοῦ εὐσεβοῦς κλήρου καὶ
τοῦ φιλοθέου λαοῦ, λειτουργικοῦ ἀναβα-
πτισμοῦ καὶ μετοχῆς τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ
σώματος.

Δέκα ἔτη σοφῆς καὶ θεοφιλοῦς ποι-
μαντορίας τοῦ ἐκλεκτοῦ λαοῦ τῆς Κοζά-
νης. Δέκα ἔτη προσφορᾶς καὶ διακονίας
τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ ἀνθρώπου.

Εὔχομαι ἐγκαρδίως ὁ Μέγας Ἀρχιποί-
μενας Χριστὸς νὰ εὐλογῇ τὴν ποιμαντορι-
κήν του διακονίαν καὶ νὰ τοῦ χαρίζῃ ἔτη
πολλὰ μὲ ὑγείαν καὶ δύναμιν πρὸς ὀρθο-
τόμησιν τοῦ λόγου τῆς ἀληθείας καὶ φρον-
τίδα τῶν ἐλαχίστων ἀδελφῶν τοῦ Κυρίου.

Ὄθεν, διατελῶ
Μετὰ πολλῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης καὶ τιμῆς

Ὁ  Βεροίας, Ναούσης καὶ Καμπανίας Παντελεήμων

Σεβασμιώτατε, 

Ἐπὶ τῇ συμπληρώσει δεκαετοῦς εὐκλεοῦς,
ἀγλαοκάρπου καὶ τετιμημένης Ἀρχιερα-
τικῆς Διακονίας, εὐλαβῶς ὑποβάλλω συγ-
χαρητηρίους εὐχὰς δεόμενος τοῦ

Ἀναστάντος Κυρίου ὅπως διαφυλάττῃ καὶ
περικρατῆ τὴν Ὑμετέραν Σεβασμιότητα ἐν
ὑγείᾳ σιδηρᾷ καὶ ἀμεταπτώτῳ καὶ χαρίζη-
ται Ὑμῖν λυσιτελῆ ποιμαντορίαν τοῦ Θεό-
θεν πεπιστευμένου Αὐτῇ λογικοῦ ποιμνίου
καὶ διατελῶ

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ & ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

Ἅγιον Πάσχα 2014
Πρὸς 
Τὸν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Σερβίων καὶ Κοζάνης
κ. Παῦλον Εἰς Κοζάνην

Μετὰ βαθυτάτου σεβασμοῦ
ὁ Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς Παντελεήμων



Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΕΔΕΣΣΗΣ ΠΕΛΛΗΣ & ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΙΩΗΛ

Ἐν Ἐδέσσῃ τῇ 22ᾳ Ἀπριλίου 2014   
Πρὸς 
Τὸν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Σερβίων καὶ Κοζάνης 
Κ. ΠΑΥΛΟΝ
Εἰς Κοζάνην

Σεβασμιώτατε ἐν Χριστῷ Ἀδελφέ, 
Μὲ ἀφορμὴ τὴν συμπλήρωση δέκα ἐτῶν ποιμαντορίας Σας στὴν θεόσωστο Μητρόπολη

Σερβίων καὶ Κοζάνης, λαμβάνω τὴν εὐκαιρία νὰ Σᾶς συγχαρῶ γιὰ τὴν θεοφιλῆ Σας δια-
κονία πρὸς τὸν λαὸ τοῦ Θεοῦ καὶ τοὺς πολλοὺς κόπους ποὺ καταβάλλετε γιὰ τὴν φρον-
τίδα τῆς ἀμπέλου τοῦ Θεοῦ. Γνωρίζοντάς Σας ἀπὸ κοντὰ ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια, ἐκτίμησα
βαθύτατα τὴ σοφία Σας, τὴν συνεχῆ ἀνησυχία καὶ μέριμνα γιὰ τὸν λαὸ τοῦ Θεοῦ, ἰδιαί-
τερα τὶς δύσκολες αὐτὲς ἡμέρες ποὺ διερχόμαστε, τὴν πολλή Σας εὐλάβεια πρὸς τὰ θεῖα,
τὸ φιλόξενο καὶ φιλάδελφο πνεῦμα Σας. 

Εὔχομαι ὁλοψύχως ὁ σταυρωθεὶς καὶ τριήμερος ἀναστὰς Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστὸς
νὰ Σᾶς χαρίζει πολλὰ ἔτη, ὑγιῆ, καρποβριθῆ, μὲ πλούσια τὴν θεία χάρη καὶ σύνεση, ὥστε
νὰ ποιμένετε, ὅπως καὶ τὸ κάνετε μέχρι τώρα, ὁσίως καὶ δικαίως τὸ ἐμπιστευθὲν εἰς Ὑμᾶς
ποίμνιόν Του.

Εἰς πολλὰ  Ἔτη Δέσποτα
Μετὰ τῆς ἐν Κυρίῳ τιμῆς καὶ ἀγάπης

Ὁ Ἐδέσσης, Πέλλης καὶ Ἀλμωπίας Ἰωήλ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Πρὸς 
Μητροπολίτη Σερβίων καὶ Κοζάνης
κ.κ. Παῦλο

Σεβασμιώτατε καὶ Ἀγαπητέ μας Μητροπολίτη, Χριστός Ἀνέστη!

Χαίρεται καὶ ἀγάλλεται ἡ Ἐπαρχία τῆς θε-
όσωστης Μητροπόλεως Σερβίων καὶ Κοζά-
νης γιὰ τὴν συμπλήρωση δέκα χρόνων ἀπὸ
τὴν χειροτονία Σας σὲ Ἐπίσκοπο.
Εὔχομαι ὁ Κύριος νὰ Σᾶς χαρίζει ὑγεία,

δύναμη, ὑπομονή καὶ νὰ χορηγεῖ ἄφθονες
τὶς χάρες του, ὥστε νὰ συνεχίσετε νὰ ὀρθο-
τομεῖτε τὸν Λόγο τῆς Ἀληθείας στὸ πλή-
ρωμα τῆς Μητροπόλεώς μας. 
Ὁλόθερμες εὐχαριστίες, Σεβασμιώτατε, Σᾶς

ἀπευθύνω καὶ γιὰ τὴν προσφορὰ τοῦ ση-
μαντικοῦ καὶ πολυδιάστατου ἔργου Σας,
στὴν τοπική μας Ἐκκλησία. Χωρὶς νὰ λογα-

ριάζετε κόπο καὶ χρόνο μᾶς διδάσκετε τὴν
Ἀλήθεια ποὺ πρέπει νὰ πιστεύουμε, τὴν
Ἀγάπη ποὺ πρέπει νὰ ἐφαρμόζουμε καὶ τὴν
Ἀνάσταση ποὺ πρέπει νὰ προσδοκοῦμε.
Ἔχοντας ὑπ᾽ ὅψη τὴν προτροπὴ τοῦ Ἁγίου

Νεκταρίου ὅτι «ἡ ἀγάπη οὐδέποτε χάριν
δογματικῆς τινος διαφορᾶς πρέπον θυσιά-
ζηται» συμπορευόμαστε μαζί Σας σὲ κοινὲς
δράσεις κοινωνικοῦ καὶ φιλανθρωπικοῦ πε-
ριεχομένου, μὲ στόχο πάντοτε τὴν ὁμαλὴ
συμβίωση καὶ τὴν ἠθικὴ, πνευματικὴ καὶ
ὑλικὴ πρόοδο τῶν εὐλογημένων κατοίκων
τοῦ τόπου μας.

Αἰτούμενος τὴν Πατρική σας Εὐλογία, εὔχομαι εἰς ἔτη πολλά, Σεβασμιώτατε.
Ὁ Περιφερειάρχης Δυτικῆς Μακεδονίας

Γεώργιος Δακής
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Ἐκλήθην, εὐδοκίᾳ καὶ συγκαταβάσει
τοῦ Παναγίου Πνεύματος νὰ διακο-
νήσω τὴν Ἐκκλησίαν Του, ὡς Ἐπί-

σκοπος, εἰς ἐποχὴν κατὰ τὴν ἐποχὴν κατὰ
τὴν ὁποίαν ὁ ἄνθρωπος δὲν “φρονεῖ τὰ
ἅνω”, ἀλλὰ μᾶλλον καὶ ἔτι μᾶλλον τὰ πε-
ριφρονεῖ, ἐποχὴν κατὰ τὴν ὁποίαν “ἐψήγη”
ἡ ἀγάπη τῶν πολλῶν καὶ δὲν ἀγαπάει τὸν
Θεόν του! Εἰς ἐποχὴν κατὰ τὴν ὁποίαν ἡ
ὕλη φαίνεται ὡς Θεὸς ἤ καὶ δι᾿ αὐτῆς ὁ
ἄνθρωπος αὐτοανηγορεύθη εἰς Θεὸν! Αἱ δὲ
ἠθικαὶ ἀξίαι καὶ τὰ ἰδανικὰ θεωροῦνται πα-
ρωχημέναι ἔννοιαι καὶ ἐν πολλοῖς χλευά-
ζονται καὶ λοιδωροῦνται.

Ὑπάρχει ὅμως πάντα τὸ “λῆμμα” τοῦ
Θεοῦ, καὶ αὐτό, ὁ Κύριος μᾶς τὸ διαβεβαί-
ωσεν διὰ τῆς προτροπῆς “μὴ φοβοῦ τὸ
μικρὸν ποίμνιον” καὶ μᾶς ἐνίσχυσεν εἰς τὴν
διακονίαν ταύτην. Ὁ δὲ οὐρανοβάμων Ἀπό-
στολος τῶν Ἐθνῶν Παῦλος, τοῦ ὁποίου καὶ
ἀναξίως φέρω τοὔνομα, ὁμιλεῖ περὶ τῆς
δημιουργικῆς δυνάμεως τῆς ζύμης: “μικρὰ
ζύμη ὅλον τὸ φύραμα ζυμοῖ” (Α�Κορ. 5,6).
Τοῦθ᾿ ὅπερ δηλοῖ ὅτι δὲν ἐξέλειπεν ἡ χάρις
τοῦ Θεοῦ καὶ κατ᾿ ἐπέκτασιν οἱ ἐκλεκτοί
Του, θαρροῦντες δὲ εἰς τὴν Ἐκείνου δύναμιν
καὶ σωστικὴν παρουσίαν προχωροῦν εἰς
τὸν δύσκολον δρόμον τῆς κατὰ Θεὸν ζωῆς,
πολιτείας καὶ προσφορᾶς. Προσέρχομαι
λοιπὸν ἐν βαθείᾳ κατανύξει καὶ ἐπιγνώσει
τῶν τεκταινομένων καὶ ἀποδεχόμενος τὸ
ἔλεος καὶ τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ, τολμῶ νὰ
ἀναλάβω, ὡς οἱ κεκρυμμένοι μαθητὲς τοῦ
Κυρίου Ἰωσὴφ καὶ Νικόδημος, τὴν ὑψίστην
διακονίαν εἰς τὸ μυστικὸν Σῶμα τοῦ Κυ-
ρίου.

(Μητροπολίτου Σερβίων καὶ Κοζάνης Παύ-
λου, Λόγος Χειροτονητήριος).

Ἀναδρομή
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Στὴν ἐποχὴ μας ἡ Ἐκκλησία κα-
λεῖται νὰ ἀντιμετωπίσῃ νέες κα-
ταστάσεις καὶ δεδομένα πρω -

τόγνωρα. Θὰ ἦταν παραχάραξη τῆς
ἀποστολῆς της ἄν ἔστεκε μπροστὰ σ᾿
αὐτὰ ἀμήχανη ἤ ἀδιάφορη, τὴ στιγμὴ
μάλιστα ποὺ ἔχει τὴ δύναμη καὶ τὴ
δυνατότητα νὰ ἀνταποκριθῇ στὴν πρό-
κληση τῶν καιρῶν μὲ πληρότητα,
χωρὶς νὰ ἀποστῇ ἀπὸ τὴν ἀλήθεια
τοῦ Εὐαγγελίου καὶ τὴν εὐλογημένη
μας παράδοση. Ἀρκεῖ μόνον ὁ λόγος
της νὰ γίνῃ πιὸ ἀξιόπιστος καὶ ἡ μαρ-
τυρία τῆς πίστεως, ὡς ἔκφραση ἐμπει-
ρίας καὶ ἀκτινοβολίας ζωῆς, πιὸ σεμνὴ
καὶ πιὸ πειστική.

(Μητροπολίτου Σερβίων καὶ Κοζάνης
Παύλου, Λόγος Ἐνθρονιστήριος)

Ἀναδρομή
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Δωρεὲς πρὸς τὸ Τιάλειον Ἐκκλησιαστικὸν
Γηροκομεῖον Κοζάνης  «Ἅγιος Παντελεήμων»,
εἴτε χρηματικές, εἴτε σὲ εἴδη καὶ γεύματα,
προσέφεραν εὐγενῶς:

Ἀθανάσιος Κουκουτάρης προσφορά δια-
φόρων προϊόντων τῆς ἐταιρίας ALFA ◆ Γε-
ώργιος καί Ἑλένη Γκατζόφλια δωρεά 500 €
εἰς μνήμην Ἰωάννη Γκατζαβέλλα ◆ Σουλτάνα
Μπανδή 300 € γιά γεῦμα γερόντων τήν 7/6/14
εἰς μνήμην τοῦ συζύγου της Εὐαγγέλου καί
τῆς κόρης της Αἰκατερίνης ◆ Ἱερός Ναός
Ἁγίας Τριάδος Δρεπάνου 300 € γιά παράσταση
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ.Παύλου
στήν Ἱερά Πανήγυρη τοῦ Ναοῦ ◆ Γεώργιος
Δεβετζής κτηνοτρόφος, προσφορά γάλακτος
◆ Κατερίνα Δόδουρα-Καρυπίδου γεῦμα γε-
ρόντων στίς 29/6/14 εἰς μνήμην τῆς μητέρας
της Λουκίας Δόδουρα καί τοῦ θείου της
Ἰωάννου Παπαδόπουλου ◆ Ἐπιμελητήριο
(Ε.Β.Ε.) Κοζάνης 100 € ἀντί στεφάνου εἰς
μνήμην Γεωργίου Σιόγκα.-Ἱερός Ναός Ἁγίων
Κων/νου καί Ἑλένης Λευκάρων 300 €◆Δωρεά
200 € εἰς μνήμην Ἰωάννη Γκοβεδάρου ἀπό
τίς οἰκογένειες τῶν παιδιῶν του Χάρη καί
Ναντίνας Γκοβεδάρου ◆ Ἱερός Ναός Ἁγίας
Κυριακῆς Σερβίων 200 € γιά γεῦμα γερόντων
στίς 7/7/14 εἰς μνήμην Βιλελμίνης Καφάση ◆
Ἱερός Ναός Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Βαθυ-
λάκκου 200 € ◆ Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου
Πρωτοχωρίου 100 € ◆ Ἱερός Ναός Παμμεγί-
στων Ταξιαρχῶν Βαθυλάκκου 100 € γιά πα-
ράσταση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
κ. Παύλου στην  πανήγυρη τῆς Ἁγίας Εἰρήνης
τῆς Χρυσοβαλάντου ◆ Λίτσα Τζάκα-Ἀκριτίδου
150 € γιά γεῦμα γερόντων τήν 11/6/14 εἰς
μνήμην τῆς θείας της Καίτης Χατζηγιαννάκη
γιά τήν συμπλήρωση 3 ἐτῶν ἀπό τό θάνατό
της ◆ Ἀλεξάνδρα Διάφα 100 € εἰς μνήμην
προσφιλῶν προσώπων ◆ Βασιλική Παγούνη
προσφορά γεύματος τήν 21/6/14 εἰς μνήμην
τῆς ἀδερφῆς της Αἰκατερίνης Παγούνη γιά
τήν συμπλήρωση 6 μηνῶν ἀπό τό θάνατό της
◆Παναγιώτα Παρχαρίδου προσφορά γεύματος

εἰς μνήμην τῶν γονέων της Γεωργίου καί
Εὐαγγελίας ◆ Ἱερός Ναός Ἁγίου Ἰωάννου
τοῦ Θεολόγου Καρυδίτσας προσφορά 30
λίτρα λάδι ◆ Σύλλογος «Μακρυγιάννης» προ-
σφορά τροφίμων ◆ Ἐργαζόμενοι Ὀρυχείου
Νοτίου Πεδίου, Τομέας Διακίνησης Σκληρῶν
Σχηματισμῶν προσφορά γάλακτος ◆ Δωρεά
60 € εἰς μνήμην Ἀθανασίου Σβώλη ἀπό τήν
Παρέα του ◆ Ζήσης Πιτσέλης 50 € εἰς μνήμην
Θεοδώρας Κουσιδώνη ◆ Χιονία Πιτσέλη-Λυμ-
περοπούλου 50 € εἰς μνήμην Θεοδώρας Κου-
σιδώνη ◆ Ἕλλη Σιγανοῦ 50 € εἰς μνήμην
ἀγαπητοῦ Ἰωάννη Γκοβεδάρου ◆ Χριστόδου-
λος Τσιανάκας ἀπό Βελβεντό 50 €◆ Γεώργιος
Γεωργιάδης 50 € εἰς μνήμην τῶν γονέων
του Ἰωάννου καί Φωτεινῆς ◆ Σοφία Κουμασί-
δου προσφορά τροφίμων εἰς μνήμην τοῦ συ-
ζύγου της Ἰωάννη Κουμασίδη. –Ροδὴ Ἰωαν-
νίδου προσφορά τροφίμων εἰς μνήμην τῆς
μητέρας της Ἐλισάβετ Τσιρανίδου ◆ Ἠλίας
Κυρατσοῦς καί Στέφανος Τζαβέλας προσφορά
κρέατος εἰς μνήμην Αἰκατερίνης Καλλιανιώτη
◆ Ἀναστασία Χαϊτίδου προσφορά τροφίμων
γιά γεῦμα γερόντων εἰς μνήμην τοῦ συζύγου
της Κων/νου Χαϊτίδη ◆ Κρεοπωλεῖο «Τά Δί-
δυμα» προσφορά κρέατος ◆ 3η καί 5η  Ἀγέλη
Λυκόπουλων Κοζάνης (Κατασκήνωση) προ-
σφορά κρεάτων καί ψαριῶν ◆Δημήτριος Γκά-
τζιαρης κρεοπώλης, προσφορά κρέατος ◆ 1ο
Δημοτικό Σχολεῖο Κοζάνης προσφορά ἐδε-
σμάτων ◆Ἀναστάσιος Καλαϊτζίδης προσφορά
γεύματος ◆ Ἱερεύς Θωμάς Μπασδέκης καί
Βασίλειος Κουτσιάδης προσφορά αὐγῶν καί
λαχανικῶν ◆ Ἰωάννα Κωτσογιαννίδου προ-
σφορά κρέατος ◆Θεοδώρα Μιχαηλίδου προ-
σφορά ἄρτων ◆ Κυριακή Παρχαρίδου προ-
σφορά ἐλαιολάδου.

Δωρεές πρὸς τὴν Ἱερά Μητρόπολη

Μητροπολίτης Ἀτλάντας κ. Ἀλέξιος 1000 $
Ἱ. Ναὸς Ἁγίων Κων/νου καὶ Ἑλένης Κοζάνης
1300 €

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

καί Κοζάνης κ. Παῦλος, κατά τό δίμηνο Μαΐου –
Ἰουνίου 2014, χοροστάτησε, λειτούργησε ἤ κή-
ρυξε στούς Ἱ. Ναούς:
v Ἁγ. Κων/νου & Ἑλένης Ἀνθοτόπου (11/5),Ἁγ. Ἀχιλλίου Λάβας (15/5), Ἁγ. Κων/νου &Ἑλένης Μηλέας (18/5), Ἁγ. Κων/νου & Ἑλέ-νης Κοζάνης (20-21/5), Ἁγ. Νικολάου Κοζά-νης (25/5), Ἁγ. Γεωργίου Κοζάνης (8/6), Ἁγ.Τριάδος Δρεπάνου (9/6), Ἁγ. Νικολάου Κο-ζάνης (15/6), Ἁγ. Κυριακῆς Σερβίων (22/6),Μονῆς Ἁγ. Ἰωάννη Βαζελῶνος (24/6), Ἁγ.Ἀναργύρων Κοζάνης (30/6).

Ἐπίσης ὁ Σεβασμιώτατος:
v μέ ἀφορμή τήν 19η ἐπέτειο ἀπό τήν ἡμέρατοῦ σεισμοῦ τοῦ 1995 τέλεσε εὐχαριστήριοΘ. Λειτουργία στόν Ἱ. Μητροπολιτκό Ναότοῦ Ἁγίου Νικολάου καί προέστη στή λιτά-νευση τῆς Ἱ. Εἰκόνας τῆς Παναγίας Ζιδανίουπέριξ τοῦ Ναοῦ (13/5),

Παραστάσεις - Ἐθιμοτυπία:
v μετεῖχε στίς λατρευτικές - πανηγυρικές ἐκδη-λώσεις: τῶν ἐλευθερίων τῆς Κομοτηνῆς(14/5), τοῦ Ἱ. Ν. Ἀναλήψεως τοῦ ΣωτῆροςΚατερίνης (29/5), τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ. Λουκᾶ Συμ-φερουπόλεως Ἱ. Μονῆς Παναγίας Δοβρᾶ Βε-ροίας (30-31/5), τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγ. ΠατέρωνΠεράματος Ἀττικῆς (1-2/6), τῆς Μονῆς Ἁγ.Τριάδος Σπαρμοῦ Ἐλασσώνας (9/6),
v συμμετεῖχε κατά τήν ἐξόδιο ἀκολουθία τοῦμακαριστοῦ Μητροπολίτου Ἐλασσῶνος κ.Βασιλείου (19/5) καθώς καί κατά τήν τέλεσητοῦ 40νθήμερου μνημόσυνου αὐτοῦ (21/6),
v προήδρευσε στήν Ἱερατική Σύναξη τῆς καθ’ἡμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως στόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικά-νορος Κοζάνης (27/5),
v παρέστη στην τελετή ἀποφοίτησης τῆςΑ.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Δυτ. Μακεδονίας (27/6).

Ἐπίσκεψη στήν Ἐκκλησία
Ρουμανίας καί Μολδαβίας

Προσκύνημα στήν Ἐκκλησία τῆς Ρουμα-νίας καί τῆς Μολδαβίας πραγματοποίησε ὁ Σε-βασμιώτατος κ. Παῦλος συνοδευόμενος ἀπότόν Μητροπολίτη Βεροίας κ. Παντελεήμονα.Κατά τήν ἐπίσκεψή τους ἐκεῖ συμμετεῖχαν σέπανηγυρικές – λατρευτικές ἐκδηλώσεις ὡςἑξῆς:Στό Γαλάτσι τῆς Ρουμανίας συμμετεῖχαν μέτόν ἐπιχώριο Ἀρχιεπίσκοπο Κάτω Δουνάβεωςκ. Κασιανό σέ πολυαρχιερατικό συλλείτουργογιά τήν ἑορτή τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου, Πατριάρ-χου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Πατελάρου(2/5).

XPONIKA u EIΔHΣEIΣ u ΣXOΛIA
ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ  ΚΟΖΑΝΗΣ

ΜΑΪΟΥ
ΙΟΥΝΙΟΥ2014



Στήν Ἱερά Μονή Ἁγίων Θεοδώρων στόΚισσινάου, πρωτεύουσα τῆς Μολδαβίας,προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτη Κισσι-νάου & πάσης Μολδαβίας κ. Βλαδίμηρου, τε-λέστηκε πολυαρχιερατικό συλλείτουργο μέτήν εὐκαιρία τῆς ἐλεύσεως ἱερῶν λειψάνωντοῦ Ἁγ. Γεωργίου καί τοῦ Ἁγ. Δημητρίου, ἀπότήν Ἱ. Μητρόπολη Νεαπόλεως καί Σταυρουπό-λεως, καθώς ἐπίσης καί ἑνός ἀντιγράφου τῆςἱερᾶς καί θαυματουργοῦ εἰκόνος τῆς Πανα-γίας Τριχερούσης (4/5).

Στήν ἀκριτική Ἱερά Ἐπισκοπή Ἐντίνετσκτῆς Μολδαβίας, (στά σύνορα μέ Οὐκρανία, Πο-λωνία καί Ρουμανία) συλλειτούργησαν μέ τόνοἰκεῖο, ἑορτάζοντα, Ἱεράρχη κ. Νικόδημο(5/5).

Στήν Ἱ. Ἀρχιεπισκοπή Τιράσπολ Μολδαβίαςσυμμετεῖχαν μέ τόν οἰκεῖο Ἱεράρχη κ. Σάββαστό ἀρχιερατικό συλλείτουργο γιά τήν πανή-γυρη τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρα Γεωργίουτοῦ Τροπαιοφόρου (6/5).

Νέος Μητροπολίτης Ἐλασσῶνος

Μετὰ τὴν ἐνΚυρίῳ ἐκδημίατοῦ μακαριστοῦΜητροπολίτουἘλασσῶνος κυ -ροῦ Βασιλείου, ἡἹεραρχία τῆς Ἱε -ρᾶς Συνόδου τῆςἘκκλησίας τῆςἙλ λάδος ἐξέλεξε,στὶς 25 Ἰουνίου2014, νέο Μητροπολίτη τὸν Πρωτοσύγκελλοτῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἐλασσῶνος Ἀρχιμ.Χαρίτωνα Τούμπα. Ὁ   Μητροπολίτης κ. Χαρί-των γεννήθηκε στὴν Κοζάνη καὶ εἶναι ἀπόφοι-τος τῆς Ἀνωτέρας Ἐκκλησιαστικῆς ΣχολῆςΘεσσαλονίκης καὶ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦΑ.Π.Θ. Χειροτονήθηκε διάκονος τὸ 1996 καὶπρεσβύτερος τὸ 1998. Ὑπηρέτησε ὡς Ἱεροκή-ρυκας στὴν Ἱ. Μητρόπολη Λαγκαδᾶ καὶ ἀπὸ τὸ2000 Ἱεροκήρυκας, Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπί-τροπος καὶ Πρωτοσύγκελλος στὴν Ἱ. Μητρό-πολη Ἐλασσῶνος. Ἡ χειροτονία του εἰςἘπίσκοπο τελέστηκε στὶς 29 Ἰουνίου, στὸν Ἱ.Ναὸ Ἁγίου Παύλου Ψαρῶν, ὅπου σημειωτέονεἶχαν χειροτονηθεῖ καὶ οἱ δύο προκάτοχοί τουμακαριστοί Σεβαστιανός καὶ Βασίλειος. Ἡἐνθρόνισή του πραγματοποιήθηκε στὶς 21Ἰουλίου.
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