
«…ἡμεῖς δὲ τῇ προσευχῇ καὶ τῇ διακονίᾳ τοῦ λόγου προσκαρτερήσωμεν» (Πράξ στ΄ 4).
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μέτήνχάρινκαίτήνεὐλογίαν
τοῦΘεοῦ,τῶνπρεσβειῶντῆςὙπε-
ρευλογημένης Μητέρας Του και
δικῆςμαςΜητέραςἔτιδεκαίτῆς
μεσιτείαςπάντωντῶνἉγίωντῆς
ἉγιοτάτηςμαςΕκκλησίας εἰσερ-
χόμεθασήμεραἡμερολογιακάεἰς
νέον ἐνιαυτόν, τό σωτήριον ἔτος
2015. Ὁ χρόνος, ἀδελφοί μου, ὁ
ὁποῖος μετρᾶ τούς χρόνους καί
τούςκαιρούςτῆςδημιουργίαςτοῦ
Θεοῦ, πληρεξούσιος τῆς ὁποίας
ἐτάχθη ὁ ἄνθρωπος ἐργαζόμενος
καίφυλάττωναὐτήντηνθεόσδοτον
δημιουργίανκατάτήνἉγίανΓρα-
φήν, εἶναι δῶρον τοῦΘεοῦ πρός
τόνἄνθρωπον.

Ὁχρόνος,λοιπόν,καίοἱαἰῶνες

δένἔχουνσχέσινμέτόνΘεό,διότι
ὁΘεόςεἶναιἄχρονοςκαίαἰώνιος
κατάτήνἉγίανΓραφήν,εἶναιἀτε-
λεύτητοςκαιἐπέκεινατοῦχρόνου.
ΣημειώνειχαρακτηριστικάὁἈπό-
στολοςΠέτρος:«Ἕναπρᾶγμανά
μήνσᾶςδιαφεύγει,ἀγαπητοίμου:
ὅτιμίαἡμέραγιάτόνΚύριοεἶναι
σάν χίλια ἔτη καί χίλια ἔτη σάν
μίαἡμέρα(Β΄Πετρ.3,8).

Ποῖα ἡ σχέσις τοῦ ἀνθρώπου
μέ τόν Θεόν; Τό προαναφέραμε,
εἶναι δημιουργία τοῦ Θεοῦ ἀλλά
καί εἰκόνα του: «καὶ ἐποίησεν ὁ
Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, κατ᾿ εἰκόνα
Θεοῦ ἐποίησεν αὐτόν…» (Γεν. 1,
27),σημειώνειἡἉγίαΓραφή.

Ἄρα,ὁἄνθρωποςδενἐξουσιάζεται

ὑπότοῦχρόνου,ἀντιθέτωςἐξουσιάζει
τὸν χρόνον.Τοῦτοἀναφέρει καί ὁ
λόγοςτοῦΘεοῦ,ὁἀναγραφόμενος
ὑπότοῦΕὐαγγελιστοῦΜάρκου:«Τὸ
Σάββατον ἔγινε διά τόν ἄνθρωπον
καίὄχιὁἄνθρωποςδιάτόΣάββα-
τον…»(Μαρκ.2,27).Ὁχρόνοςεἶναι
διάτόνἄνθρωπονπορείαδημιουργίας,
ἀλλάκυρίωςκαίπρωτίστωςεὐκαιρία
νάαὐξάνῃεἰςτήνἀρετήν,νάμιμῆται
τόνΔημιουργόνΤου,ὁὁποῖοςὄντας
ὡς ἄνθρωπος ἔδιδεν καθημερινῶς
ἐπίτῆςγῆςπαράδειγμαἀγαθοσύνης,
θυσιαστικῆςἀγάπης,συμπαραστά-
σεωςκαίεἰςτήνλύπηνκαίεἰςτήν
χαράν. Ἐδίδασκε, λόγῳ καί ἔργῳ,
ἔργαδικαιοσύνηςκαίφιλανθρωπίας,
ἀλλάκαίἀποκάλυπτετόνοὐράνιον
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Πρός τόν εὐσεβῆ κλῆρο, τούς ἐντιμοτάτους ἄρχοντες
καί τόν εὐλαβῆ λαό τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. 

Τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,



Πατέρα Του λέγοντας ὅτι ὅποιος
γνωρίζειἐμέναγνωρίζεικαίτόνΠα-
τέραμου (Ἰω. 14, 7) καί«ὁμισῶν
ἐμέκαίτόνΠατέραμουμισεῖκαίτά
ἔργαἅἐγώποιῶ…»(Ἰω.15,23).

Καί ὁ Χριστός, λοιπόν, ὡς
ἄνθρωποςμπαίνειεἰςτήνἱστορίαν,
πολιτογραφεῖταιἐνχρόνῳκαίτόπῳ
καί ἁγιάζει τόν χρόνον καί τόν
ἀξιοποιεῖκαίτόνσέβεται.Καίὅλα
αὐτά χάριν τοῦ ἀνθρώπου πού
εἶναι καί ἀποτελεῖ τήν κορωνίδα
τῆς δημιουργίας Του. Σημειώνει
ἐμφατικά ὁ Ἀπόστολος Παῦλος
εἰςτήνΠρόςἘφεσίουςἐπιστολήν
του: «προσέχετε, λοιπόν πώς
ἀκριβῶς φέρεσθε, ὄχι ὡς ἄσοφοι
ἀλλά ὡς συνετοί ἐπωφελούμενοι
τοῦ χρόνου διότι αἱ ἡμέραι εἶναι
πονηραί»(Ἐφ.5,16),γιάνάσυνε-
χίσει εἰς τήν Πρός Κολοσσαείς:
«Συμπεριφέρεσθε σ’ ἐκείνουςπού

δένεἶναιμέλητῆςἘκκλησίαςμέ
σοφίαν,ἐπωφελούμενοιτοῦχρόνου
πού ἔχετε.Ὁλόγοςσας νά εἶναι
πάντοτεμέχάρινκαίὄχιἀνούσιος
καί νά ξέρετε πώς πρέπει νά
ἀπαντᾶτε εἰς τόν καθένα» (Κολ.
4,5-6).

Μέγα δῶρον, θεϊκή χάρις καί
εὐλογίαδιάτόνἄνθρωπονὁχρόνος,
ἀδελφοίμου!Δυστυχῶς,ὅμως,εἰς
τήν πορείαν καί εἰς τήν ἀνακύ-
κλησιντοῦχρόνουἐνεφανίσθηκαί
ἐμφανίζεταιὁἄνθρωποςκατώτερος
τῆςθεοϋφάντουἀξίαςτουκαίτῆς
οὐρανίουκαταγωγῆςτου.Καίἀντί
ὁχρόνος,οἱἡμέρες,οἱμῆνεςκαί
οἱὧρεςνάεἶναιχαράκαίεὐλογία,
πλοῦτοςἄνωθενθείωνδωρημάτων,
ὁἴδιοςὁἄνθρωποςτόνμετατρέπει
μέ τά ἔργα του σέ κατάρα καί
αὐτοκαταστροφή. Τό χειρότερον;
Ἀντίνάἔρχεταιεἰςἑαυτόνκαίνά
ψέγει τόν ἑαυτόν του διά τάπα-
ρελθόντα, τάὁποῖα εἶναι γεμάτα
ἐγκληματικῶνπράξεων,ψέγεικαί
καταρᾶται τόν χρόνον, ὡσάν ὁ
χρόνοςνάἔχῃὀντότητα!

Ἀδελφοίμου, ἐάνδένσυνειδη-
τοποιήσουμεποῖοι εἴμαστε,ποίαν

καταγωγήν ἔχομεν καί ποῖος ὁ
προορισμόςμας,ὅσοιχρόνοικαί
ἄν κυλοῦν, ὅσες εὐχές και ἄν
ἐκφράζουμε,θάεἶναιχωρίςἀξία,
χωρίςἀποτέλεσμα!

Ἡπατρικήκαίἀρχιερατικήμας
εὐχή εἶναι ἡ ἐπιστροφή εἰς τόν
ΔημιουργόνΘεόνκαίΠατέραμας,
εἰς τόνἌρχοντατῆς εἰρήνηςκαί
Κυβερνήτηὅλουτοῦκόσμου.

ἘπιστροφήεἰςΑὐτόνπούἔχει
κάτω ἀπό τήν ἐξουσίαν Του καί
καιρούς καί χρόνους, σ’ Αὐτόν ὁ
Ὁποῖοςκαίκατευθύνειτήνἱστορίαν
τῆς ἀνθρωπότητος! Ἐπιστροφήν
στόν χῶρον τῆς οὐρανίου κατα-
γωγῆςμας,γιάνάἔχωμενκαίμε-
τοχήν εἰς τήν αἰώνιον βασιλείαν
Του, ἡ ὁποία καί ἄχρονος εἶναι
καίἀτελεύτητος!Τοῦτοδέὁμολο-
γοῦμενδιάτοῦΣυμβόλουτῆςΠί-
στεωςμας:«…καίτῆςΒασιλείας
αὐτοῦοὐκἔσταιτέλος».

Εὔχομαι,ὡςΠνευματικόςσας
ΠατέραςκαίἘπίσκοπόςσας, εἰς
ὅλουςκαίτόνκαθέναξεχωριστάὁ
νέοςχρόνοςνάεἶναιεἰςἀναζήτησιν
τοῦΧριστοῦκαίὄχιτοῦχρυσοῦ.
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Χειροτονία τοῦ θεολόγου Μιχάλη Κρανιώτη 
εἰς διάκονο καὶ πρεσβύτερο

Τό Σάββατο 29 Νοεμβρίου,
στόν Ἱερό Ναό Ἁγίων Κων-

σταντίνου καί Ἑλένης Κοζάνης, ὁ
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Σερβίων καί Κοζάνης κ. Παῦλος
χειροτόνησε εἰς διάκονο τόν θεο-
λόγο Μιχάλη Κρανιώτη καὶ τὴν
Κυριακή 21 Δεκεμβρίου εἰς πρε-
σβύτερο, στόν Καθεδρικό Μητρο-
πολιτικό Ναό Ἁγίου Νικολάου Κοζάνης, ὅπου καί   τοποθετήθηκε
ὡς Ἐφημέριος. Ὁ νέος ἱερεύς εἶναι ἔγγαμος, καί θεολόγος καθηγητής
στό 4ο Γέν. Λύκειο Κοζάνης. Ὑπηρέτησε ὡς τώρα τήν τοπική
Ἐκκλησία ὡς ἱεροψάλτης καί ὡς στέλεχος στήν Ἱερά Μητρόπολη
στόν τομέα τῆς Νεότητας, ἐνῶ εἶναι καί μέλος τῆς Συντακτικῆς
Ἐπιτροπῆς τοῦ Περιοδικοῦ τῆς Ι. Μητροπόλεως «Λειμωνάριον».
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Ὁἄνθρωπος τοῦ 21ου αἰώνα, ἄν καί ἔχει
λύσει στοιχειώδη προβλήματα ἐπιβίωσης,
ἄν καί ἔφτασε στό φεγγάρι, ἄν καί ἔκανε

τεράστια ἅλματα στήν τεχνολογία, παρ’ ὅλα
αὐτά  ἔντονα φοβᾶται γιά ὅ,τι ἀφορᾶ τό μέλλον
τῆς ζωῆς του καί μέγιστα τρομάζει ἐνώπιον τῆς
ἀβεβαιότητάς της. Πάντα θά εἶναι ἀδύνατο νά
γνωρίζουμε τό αὔριο, ἀλλά στούς καιρούς μας
αὐτό φαίνεται τραγικό καί δυσοίωνο, ὅσο ποτέ
ἄλλοτε. Μπορεῖ  νά θέλουμε νά τό ὡραιοποι-
ήσουμε καί νά τό ὁριοθετήσουμε ὅπως ἐμεῖς θέ-
λουμε, σέ πλαίσια δηλαδή εὐχάριστα καί ἤρεμα,
οἱ καταστάσεις μᾶς προσγειώνουν στήν ζοφερή
πραγματικότητα, πού  μᾶς ὁδηγεῖ σ’ ἀντίθετους
δρόμους, μέχρι καί σέ γκρεμούς.

Ὁ φόβος καί ὁ τρόμος εἶναι συναισθήματα
δυστυχῶς γνώριμα στήν συντριπτική πλειοψηφία
τῶν ἀνθρώπων. Στόν τόπο μας τά τελευταῖα
χρόνια πολλαπλασιάστηκαν  ἐπικίνδυνα τὰ κρού-
σματα φοβισμένων καί τρομοκρατημένων συμ-
πολιτῶν μας, μέχρι αὐτοκτονίας. Ταυτόχρονα  οἱ
πόρτες τῶν ψυχολόγων καί ἡ λύση τῶν φαρμάκων
φαντάζουν ὡς λύτρωση. Οἱ πολλῶν μορφῶν κρί-
σεις ἀκουμποῦν ἐπίπονα καί ἐπίμονα ὅλο καί
περισσότερα πρόσωπα.

Ὑπάρχει ὅμως ὁ Κύριος, τόν ξεχνᾶμε. Ἔχουμε
τήν Γραφή, τήν ἀγνοοῦμε. Μόνο ἔτσι ἐξηγεῖται
ἡ στάση μας αὐτή ἐνώπιον τῶν προβλημάτων.
Ὁ κυριακός Λόγος εἶναι πάντα ἐπίκαιρος καί
χρήσιμος γιά νά μᾶς βγάλει ἀπό ἀδιέξοδα καί νά
μᾶς σώσει ἀπό τήν κατάθλιψή μας. Εἶναι κατα-
στάσεις-βιώματα τῶν χρόνων τῆς οἰκονομικῆς –καί
ὄχι μόνο– κρίσης. Χωρίς νά τό θέλουμε τίς πε-
ρισσότερες φορές συλλαμβάνουμε τόν ἑαυτό
μας νά χάνει τήν αἰσιοδοξία του καί τήν αὐτοπε-
ποίθησή του. Ἄλλα ἄτομα “βλέπουν’’ παντοῦ
αἰτίες φόβου καί τίς κυνηγοῦν ὡς φαντάσματα.
Εἶναι ἄλλη μιά νοσηρή κατάσταση, ἴσως καί
ἀθεράπευτη.

Θά εἴχαμε δικαιολογία γιά τά παραπάνω ἄν
δέν εἴμαστε βαπτισμένοι χριστιανοί. Ἔτσι  δι-
καιολογεῖται ὅτι ξεχάσαμε τόν Θεό πού ἄκουσε

τήν δέηση τοῦ Ζαχαρία καί τοῦ ἔδωσε θάρρος
καί  παιδί, τόν Ἰωάννη τόν Πρόδρομο, πού βε-
βαίωσε τήν ἀνήσυχη Μαριάμ ὅτι θά γεννήσει
τόν Ἕναν της Ἁγίας Τριάδας .Ὅταν φοβόμαστε
γιά τό  τί θά κάνουμε σέ  δύσκολα διλήμματα
τῆς ζωῆς μας, ὑπάρχει ἡ περίπτωση τοῦ Σίμωνα
πού τοῦ βρίσκει τόν δρόμο τῆς ἱεραποστολῆς.
Ὅταν λυπόμαστε γιά τόν χαμό ἀγαπητῶν προ-
σώπων, ὅπως ὁ Ἰάειρος, μᾶς ζητᾶ νά μήν φοβό-
μαστε, μόνο νά πιστεύουμε καί θά σωζόμαστε.
Στίς λυπημένες καί ἀπορημένες γυναῖκες πού
πρῶτες εἶδαν ὅτι “Χριστός Ἀνέστη” τίς παροτρύνει
ἄφοβες νά κηρύξουν τό γεγονός καί νά μάθει ἡ
οἰκουμένη ὅλη ὅτι τό μνῆμα ἦταν καί παραμένει
κενό. Ὅλα ἔχουν τήν ὑπόδειξη, ἕως καί ἐντολή,
νά μήν ὑπάρχει φόβος καί τρόμος, ὑπάρχει
Ἐκεῖνος!

Ἡ ἐμπιστοσύνη στόν νικητή τοῦ θανάτου  θά
μᾶς καταστήσει τολμηρούς τῆς ζωῆς καί ἄφοβους
τῆς κοινωνίας. Θά μάθουμε νά μετριάζουμε τόν
κίνδυνο, νά ἐπιστρατεύουμε δυνάμεις καί μέ την
δική Του χάρη θά μεταμορφωνόμαστε σέ ἐλπι-
δοφόρους τοῦ αὔριο καί νικηφόρους τοῦ μέλ-
λοντος. Θά σεβόμαστε τόν Θεό, θά Τόν τιμᾶμε,
θά Τόν λατρεύουμε ὡς ἀντίδωρα τῶν εὐεργεσιῶν
Του σ᾽ ἐμᾶς καί τῶν δωρημάτων Του στήν κοι-
νωνία μας.

ΦΟΒΟΣ        ΤΡΟΜΟΣκαί
Ἀρχιμ. Χρυσοστόμου Χρυσόπουλου

Ὁ κυριακός Λόγος εἶναι πάντα ἐπίκαιρος καί χρήσιμος
γιά νά μᾶς βγάλει ἀπό ἀδιέξοδα καί νά μᾶς σώσει ἀπό
τήν κατάθλιψή μας.



Τ
ί Χριστούγεννα ἔμελλον
νὰ κάμουν, τὸ ἔτος ἐκεῖνο,
εἰς τὸ παλαιὸν βραχοκτι-

σμένον θαλασσοδαρμένον Κά-
στρον, κατέναντι τοῦ ἀγρίως μαι-
νομένου πελάγους, εἰς τὰ κράτη
τοῦ Βορρᾶ; Δυστυχισμένη χρονιὰ
ἐκείνη. Δύο χιλιάδες γίδια καὶ
πρόβατα εἶχαν ψοφήσει ἀπὸ τὰ
ὀλίγα κοπάδια τῆς μικρᾶς νήσου,
μέσα εἰς τὰ χειμάδια τῶν ποιμένων
καὶ βοσκῶν, ἀπὸ τὸ τρομερὸν
ψῦχος, ἀπὸ τὰ χιόνια τὰ πρώιμα,
ὁποὺ ἐσκέπασαν τοὺς λόγγους
καὶ τὰ βουνά, ἕως τοὺς βουβῶνας
τὸ ὕψος. Τρόφιμα ἄλλα δὲν
ὑπῆρχον, εἰμὴ ἐλαῖαι καὶ παστὰ
ὀψάρια. Τ᾽ ἀμπέλια δὲν εἶχον
καρποφορήσει· ἄγνωστος πρω-
τοφανὴς νόσος εἶχε βλάψει τὰ
σταφύλια.

Τὰς τελευταίας σταγόνας τοῦ
οἴνου τῆς χρονιᾶς, ὀλίγον λάκυ-
ρον νεροπλυμένον τὸ ὁποῖον εἶχον
κάμει τὸ ἔτος ἐκεῖνο, τὰς εἶχον
πίει πρὸ δύο ἢ τριῶν ἡμερῶν, ὁ
Νικολὸς τὸ Πὶτς καὶ ὁ ἀχώριστος
φίλος του, ὁ Ἀντώνης τῆς Γα-
λοντζίτσας, εἰς τὸ καπηλεῖον τοῦ
Γιαννιοῦ τῆς Στέργαινας· καὶ
τώρα, ὁποὺ ἐξημέρωναν Χρι-
στούγεννα, μὲ τὸν οὐρανίσκον
στεγνόν, ἔμειναν ἀγρυπνοῦντες
εἰς τὸ μικρὸν καπηλεῖον, τὸ σύν-
θετον καὶ ἀπὸ καφενέν, τὸ ὁποῖον
ἔμεινεν ἀνοικτὸν ἐξαιρετικῶς τὴν
νύκτα ἐκείνην, μέχρι τῆς ὥρας
καθ᾽ ἣν ἔμελλε νὰ σημάνῃ ὁ
Ὄρθρος καὶ ἡ Λειτουργία τῶν
Χριστουγέννων.

Ποῦ ἡ ἐποχὴ ἐκείνη, καθ᾽ ἣν
παντοῖοι κορσάροι, Τοῦρκοι,
Ἀφρικανοί, Γενοβέζοι, περιεκά-
θιζον τὸ μικρὸν παραθαλάσσιον
φρούριον· καὶ ὅμως οἱ τότε
ἄνθρωποι ἦσαν εὐτυχεῖς, χωρὶς
νὰ τὸ ἠξεύρουν! Ἡ σιδηρόπορτα

πάντοτε κλειστή, ἡ κινητὴ γέφυρα
ἀνεβασμένη· εἶχον ἀφθόνους τρο-
φάς, κ᾽ ἔπινον νερὸν ἀπὸ μίαν
στέρναν· κ᾽ ἐπειδὴ ἐφείδοντο τοῦ
νεροῦ, ὅταν ἐπρόκειτο νὰ κτισθῇ
τοῖχος αὐλῆς ἢ μικρὰ καλύβη,
κατεσκεύαζον τὴν λάσπην μὲ
κρασί· καθὼς διηγοῦντο οἱ γε-
ροντότεροι· καὶ αὐτοὶ τὸ εἶχον
ἐξ ἀκοῆς· καὶ ὅλοι ἔλεγαν ὅτι τὸ
πιστεύουν. Ποῦ ἡ ἀφθονία ἐκείνη
εἰς ὅλα τὰ πράγματα; Εὐλογημέ-
νος καιρός!

Σήμερον, ὁ Νικολὸς τὸ Πίτς,
καὶ ὁ φίλος του, ὁ Ἀντώνης τῆς
Γαλοντζίτσας, ᾐσθάνοντο ξηρὸν
τὸν φάρυγγα, ἐνῷ ἐξημέρωνε τέ-
τοια μεγάλη καὶ φαιδρὰ ἑορτή,
χρονιάρα μέρα! Ἀφοῦ ἔπαυσαν
τὰ φαναράκια νὰ περιφέρωνται,
καὶ τὰ παιδία ποὺ ἔψαλλον τὸ
«Χριστούγεννα-Πρωτούγεννα»
ἐπῆγαν νὰ κοιμηθοῦν, κ᾽ ἐσβή-
σθησαν ὅλα τὰ φῶτα, καὶ ὁ
βορρᾶς ἐμαίνετο καὶ ἀντήχει ὁ
πλαταγισμὸς τῶν κυμάτων κά-
τωθεν τοῦ βράχου, ἔμεινε τὸ κα-
πηλεῖον μὲ τὰς δύο πενιχρὰς κα-
πνώδεις λυχνίας του, μὲ τὴν θύ-
ραν βλέπουσαν πρὸς τὸ πέλαγος,
εἰς τὸ ὕψος ὅπου ἵστατο τὸ παμ-
μέγιστον «Κανόνι τῆς Ἀναγκιᾶς»,
κατὰ τὸ βόρειον ἄκρον τοῦ Κά-
στρου.

Δύο ἢ τρεῖς ἄλλοι θαμῶνες
ἔκλινον τὴν κεφαλὴν εἰς τὰ τρα-
πέζια κ᾽ ἐνύσταζον, ὁ κάπηλος,
ὄρθιος παρὰ τὸ κυλικεῖον, ἀφῆκε
μέγαν ρογχασμόν. Ὁ Νικολὸς τὸ
Πὶτς κι ὁ Ἀντώνης τῆς Γαλοντζί-
τσας ἐξῆλθον ν᾽ ἀγναντέψουν τὸ
μαῦρον πέλαγος, ἀπὸ τῆς Ἀναγ-
κιᾶς τὸ Κανόνι. Τούτους ἠκο-
λούθησε μετ᾽ ὀλίγον διὰ νὰ ξε-
νυστάξῃ κι ὁ ἴδιος ὁ καφετζής.

*
* *

Ἀνάμεσα εἰς τὰ χορεύοντα κύ-
ματα, εἰς τὸ ἔρεβος τῆς νυκτὸς
καὶ τὸ χάος, ὁ Νικολὸς κι ὁ φίλος
του εἶδαν ἔξαφνα ἓν φῶς μικρὸν
ὡς λαμπυρίς, νὰ σείεται, ν᾽ ἀφα-
νίζεται, καὶ πάλιν ν᾽ ἀνακύπτῃ.
Κάποιον πλοῖον ἀγωνιοῦσε κ᾽
ἐπαράδερνεν ἐκεῖ, εἰς τὸ μαῦρον
πέλαγος.

– Νά ἕνα καΐκι, εἶπεν ὁ Νι-
κολὸς τὸ Πίτς.

– Καράβι μεγάλο εἶναι, εἶπεν
ὁ υἱὸς τῆς Γαλοντζίτσας.

– Μεγάλο, μικρό… ἡ φουρ-
τούνα τὸ σπρώχνει κατὰ δῶ.

– Ξυλάρμενο*; εἶπεν ὁ ἄλλος.
– Ποιὸς μπορεῖ νὰ διακρίνῃ;
Παρῆλθον ὀλίγα λεπτὰ τῆς

ὥρας. Τὸ πλοῖον εἶχε πλησιάσει.
Ἐφαίνετο νὰ ἔχῃ κατεβασμένα
τὰ πανιά. Ἠκούσθη κρότος ἁλύ-
σεως.

– Νά, ἄραξε, εἶπεν ὁ Νικολὸς
τὸ Πίτς. Θέ μου, καὶ νὰ ἦτον
φορτωμένο κρασιά;… ὁ Χριστὸς
τὸ στέλνει.

– Νὰ ἔχῃ καὶ τίποτα ξηροτύρια
στ᾽ ἀμπάρι του! παρετήρησεν ὁ
Ἀντώνης τῆς Γαλοντζίτσας.

– Νὰ ἔφερνε καὶ κάμποσα κε-
φάλια γιδοπρόβατα γιὰ σφάξιμο!
προσέθεσεν ὁ Γιαννιὸς τῆς Στέρ-
γαινας.

*
* *

Πρὸ ἔτους καὶ πλέον, ὁ κα-
πετὰν Ἡρακλῆς ὁ Καλούμπας,
μὲ τὴν ὡραίαν μεγάλην σκούναν
του, εἶχεν ἀποπλεύσει ἀπὸ τὴν
Σαλονίκην, διὰ νὰ ἐκφορτώσῃ ἓν
ὑπόλοιπον τοῦ ἐκ λιθοκόλλας
καὶ οἰκοδομικοῦ ὑλικοῦ φορτίου
του εἰς ἕνα δυτικὸν αἰγιαλὸν τοῦ
λαιμοῦ τῆς Κασσάνδρας, ἐντὸς
τοῦ Θερμαϊκοῦ κόλπου. Εἶχε λά-
βει ἐπὶ τοῦ πλοίου του ἕνα ἢ δύο
Ἑβραίους βοηθοὺς διὰ τὴν
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ἐκφόρτωσιν, ἐπειδὴ ἡ ἐπιχείρησις
ἐγένετο ἀπὸ μέρους τῆς ἰσραηλι-
τικῆς κοινότητος τῆς Σαλονίκης.

Ὁ Ἑβραῖος φορτωτὴς καὶ ὁ
ὑπάλληλός του, δὲν ἤλπιζον νὰ
φθάσωσι τόσον γρήγορα εἰς τὸ
τέρμα τοῦ πλοῦ. Ἦτο Σάββατον,
ἔφθασαν πρὸ μεσημβρίας, καὶ
ὁ καπετὰν Ἡρακλῆς ἐπέμενε
ν᾽ ἀρχίσῃ ἀμέσως ἡ ἐκφόρτω-
σις.

Ἦτο περὶ τὰ μέσα τοῦ φθι-
νοπώρου, οἱ καιροὶ ἦσαν θυ-
μωμένοι, καὶ κατὰ πᾶσαν νύκτα
σφοδρότατοι ἀπόγειοι ἄνεμοι
ἔπνεον.

Τὸ μέρος ἦτο ἀλίμενον. Ἦτο
κίνδυνος, ἂν ἔμενον τὴν νύκτα,
ὁ ἄνεμος καὶ τὰ κύματα νὰ ξε-
σύρουν τὴν ἄγκυραν, νὰ ξου-
ριάσουν* τὸ πλοῖον, καὶ τότε…
καλὸ ξεπλάτισμα! ὅπως λέγουν
οἱ ναυτικοί.

Ὁ Ἑβραῖος ἠρνήθη νὰ δώσῃ
χεῖρα εἰς τὴν ἐκφόρτωσιν ἐν
ἡμέρᾳ Σαββάτου. Δὲν ἤξευρεν,
ὁ Τσιφούτης, ὅτι «ἔξεστιν ἐν
Σαββάτῳ ἀγαθοποιεῖν», καὶ
δὲν ἤξευρεν ὅτι «Κύριός ἐστιν ὁ
Υἱὸς τοῦ Ἀνθρώπου καὶ τοῦ Σαβ-
βάτου». Ἤξευρε μόνον νὰ σώζε-
ται, μὲ τὸν κόπον τῶν Ἑλλήνων
ναυτικῶν, πλέων ἐν ἡμέρᾳ Σαβ-
βάτου.

Πῶς δὲν τοὺς διέτασσε (τοῦ
ἔλεγεν ὁ καπετὰν Ἡρακλῆς) νὰ
ἀράξουν καταμεσῆς στὸ πέλαγος,
εἰς βάθος διακοσίων ὀργυιῶν,
διὰ νὰ μὴ ἀρμενίζουν τὸ Σάββα-
τον; Ἄλλως καὶ διὰ νὰ ἀράξουν
μόνον ἐχρειάζετο κόπος, ἐργασία.
Ἀλλ᾽ ἦτο, ὡς φαίνεται, γνήσιος
ἀπόγονος ἐκείνων, οἵτινες τὸ πά-
λαι διύλιζον τὸν κώνωπα καὶ κα-
τέπινον τὴν κάμηλον.

Ὁ πλοίαρχος ἐθύμωσεν, ἠγα-
νάκτησε, καὶ δυστυχῶς, ὡς ἐλέχ-
θη, ἴσως παρεξετράπη κατὰ τοῦ
Ἑβραίου. Τὸν ὑπάλληλόν του
τὸν ὑπεχρέωσε διὰ τῆς βίας νὰ
ἐργασθῇ, ἐξεφόρτωσεν ὅπως ἠδυ-
νήθη καὶ ἀπέπλευσε.

Τὴν ἄλλην χρονιάν, μεσοῦντος
τοῦ Δεκεμβρίου, ὁ καπετὰν
Ἡρακλῆς, προερχόμενος ἀπὸ τὰ
Μπογάζια, καὶ τὸ Δεδεαγάτς, φέ-
ρων καί τινα ἐξαίρετα κασκαβά-
λια* τῆς Αἴνου, ἐπλησίασεν εἰς
τὴν Λῆμνον, ἐφόρτωσεν ὡραῖα

κοκκινωπὰ κρασιά, κ᾽ ἔπλευσεν
εἰς Θεσσαλονίκην.

Ἡ Ἑβραϊκὴ Κοινότης ἠρνήθη
νὰ δεχθῇ καὶ νὰ ἐκφορτώσῃ τὰ
πράγματα, τὰ ὁποῖα ἦσαν προ-
ωρισμένα εἰς παραλαβὴν αὐτῆς.
Ἀπηγόρευσεν εἰς ὅλους τοὺς
ἐργάτας της, ἐκφορτωτάς, ἀχθο-
φόρους, ἁμαξαγωγούς, Ἑβραίους
ἢ ὄχι, νὰ συντελέσωσιν εἰς τὴν
ἐκφόρτωσιν.

Ὁ καπετὰν Ἡρακλῆς δὲν ἤξευ-
ρε τίποτε, δι᾽ ὅ,τι εἶχε συμβῆ ἀπὸ
πέρυσιν ἕως ἐφέτος. Ἐν τῷ με-
ταξύ, ἡ Κοινότης τὸν εἶχε κάμει
χαραμάδον, ἤτοι ἀποσυνάγωγον,
μεταξὺ τῶν Ἑλλήνων ἐμπορο-
πλοιάρχων.

Ὁ καπετὰν Ἡρακλῆς δὲν ἠθέ-
λησεν οὔτε νὰ ἐνεργήσῃ τι, οὔτε
εἰς τὸ Προξενεῖον νὰ προσφύγῃ.
Ἐπειδὴ ἤρχοντο Χριστούγεννα
δὲν ἐμελέτα μὲν νὰ πλεύσῃ εἰς
τὴν γενέθλιον νῆσόν του, διὰ νὰ
ἑορτάσῃ, ἀλλ᾽ ἐνδομύχως ηὔχετο

νὰ ἔστελλεν ὁ Θεὸς ἕνα καλὸν
βορρᾶν διὰ νὰ πωλήσῃ τὰ κρασιὰ
ὁπουδήποτε (τὰ ὁποῖα ἤξευρεν
ὅτι ἐκόστιζαν πάμφθηνα εἰς τὸν
ἔμπορόν του) καὶ ἔπειτα μίαν
καλὴν νοτιὰν διὰ νὰ ποδίσῃ* καὶ
μεταβῇ εἰς τὴν πατρίδα του. Δὲν

ἤξευρεν, ἐπειδὴ πρὸ πολλοῦ
δὲν εἶχε λάβει γράμματα
ἐκεῖθεν, ὅτι ἀκριβῶς διὰ τὸ
εἶδος αὐτὸ τοῦ τερπνοῦ ἐμπο-
ρεύματός του, ὑπῆρχε μεγάλη
δίψα εἰς ὅλους τοὺς οὐρανί-
σκους καὶ τοὺς φάρυγγας τῶν
νυκτερινῶν θαμώνων τοῦ κα-
πηλείου, ἐπάνω εἰς τὸ Κανόνι
τῆς Ἀναγκιᾶς… ἐκεῖ ἦτο ἡ πα-
τρίς του.

Ἀπέπλευσεν ἀπὸ τὴν Σαλο-
νίκην, καὶ ἔλεγε μέσα του: «Νὰ
μὴν πιάσῃ ἡ κατάρα τῶν Τσι-
φούτηδων! Νὰ μὴν τοὺς πε-
ράσῃ!» Διασκέδασον τὴν

βουλὴν τοῦ Ἀχιτόφελ, Κύριε ὁ

Θεός μου!

Ἀνοικτὰ ἀπὸ τὴν Κασσάν-
δραν εὗρε δύο μεγάλα πλοῖα,
βαρυφορτωμένα ἀπὸ ἀρνία

πρώιμα κ᾽ ἐρίφια. Ἠγόρασεν ἐξ
αὐτῶν εἴκοσι κεφάλια.

Ὅπως εὐχήθη, οὕτω σχεδὸν
ἔγινε. Τὴν πρώτην νύκτα ἔστειλεν
ὁ Θεὸς ἐλαφρὸν βορρᾶν. Τὴν
δευτέραν ἑσπέραν ἔπνευσε
σφοδρὸς νότος.

Ἐπόδισε τὴν νύκτα καὶ κατέ-
πλευσεν εἰς τὸ παλαιὸν βραχο-
κτισμένον καὶ θαλασσοδαρμένον
Κάστρον.

Ἅμα ἐξημέρωσε, καὶ ἔπαυσεν
ὁ ἄνεμος, ἐξεφόρτωσε τὰ εἴκοσι
κεφάλια ἀρνία κ᾽ ἐρίφια, τὰ ἐξαί-
ρετα τυριὰ τῆς Αἴνου, κ᾽ ἐπώλησε
πρὸς εἴκοσι λεπτὰ τὴν ὀκὰν τὸ
κοκκινωπὸν ἀφρῶδες ποτόν.

Κ᾽ ἔτσι ἔκαμαν καλὰ Χριστού-
γεννα, καὶ ὁ πλοίαρχος εἰς τὴν
ἑστίαν του, κι ὁ Νικολὸς τὸ Πίτς,
κι ὁ Ἀντώνης τῆς Γαλοντζίτσας,
κι ὁ Γιαννιὸς τῆς Στέργαινας, καὶ
ὅλοι οἱ κάτοικοι τοῦ βορεινοῦ
θαλασσοδαρμένου χωρίου.
(1904)
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ὉἍγιος Θεός εἶναι ὁ
Εὐργέτης μας πού μᾶς
χαρίζει τά πάντα. Τι

ἔχουμε πού νά εἶναι δικό μας;
Ὅλα εἶναι δῶρα τῆς ἀγάπης τοῦ
Θεοῦ. Κι αὐτά πού γνωρίζουμε
κι αὐτά πού δέν γνωρίζουμε.
Εἶναι ἄπειρες οἱ εύργεσίες τοῦ
Θεοῦ πρός τόν ἄνθρωπο, φα-
νερές καί ἀφανεῖς, ἡ μία θαυ-
μαστότερη ἀπό τήν ἄλλη. Ἀλλά
ἡ μεγαλύτερη ἀπ’ ὅλες, ἡ ὑψί-
στη εὐεργεσία του, ἡ πλέον
θαυμαστή καί μεγαλειώδης,
ὑπῆρξε ἀναμφιβόλως ἡ ἐναν-
θρώπησις τοῦ Θεοῦ Λόγου.
Ἰλιγγιᾷ ὁ ἀνθρώπινος νοῦς,
αδυνατεῖ να κατανοήσῃ καί
νά ἑρμηνεύσῃ «τό μέγα τῆς
εὐσεβείας μυστήριον». Τό ὅτι
δηλαδή «ὁ Θεός ἐφανερώθη ἐν
σαρκί» (Α΄ Τιμ. Γ΄, 16).

Σύμφωνα μέ τήν προαιώνια
βουλή τοῦ Θεοῦ, σέ μιά ὥρι-
σμένη στιγμή τῆς ἱστορίας «ὁ
ἄναρχος ἄρχεται καί ὁ Λόγος
σαρκοῦται». Τίθεται σέ ἐφαρ-
μογή τό πάνσοφο σχέδιο τῆς
θείας οἰκονομίας γιά τή σωτη-
ρία τοῦ κόσμου. Ὁ πρό τῶν
αἰώνων Θεός γίνεται «παιδίον
νέον»! Καταδέχεται γιά χάρη
μας νά προσλάβῃ τήν ἀνθρω-
πίνη φύση. Πόσο ὡραῖα τό ψάλ-
λουμε στὴν ἀρχή τῆς Θείας Λει-
τουργίας! « Ὁ Μονογενής Υἱός
καί Λόγος τοῦ Θεοῦ ἀθάνατος
ὑπάρχων», δηλαδή ὁ Μονογε-
νής Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ,
τό δεύτερο πρόσωπο τῆς Ἁγίας
Τριάδος, ἐνῶ εἶναι Θεός ἀθά-
νατος, ἄναρχος καί προαιώνιος,
«δι’ ἡμᾶς τούς ἀνθρώπους καί
διά τήν ἡμετέραν σωτηρίαν»
ταπεινώνεται καί λαμβάνει

«μορφήν δούλου». Καταδέχεται
νά γίνῃ ἄνθρωπος, νά κυοφο-
ρηθῇ ἐπί ἐννέα μῆνες, νά γα-
λακτοτροφηθῇ, νά μεγαλώσει
σιγά-σιγά, νά περιτμηθῇ, νά πει-
νάση, νά διψάση, νά κοπιάση,
νά πάθη ὅλα τά ἀνθρώπινα καί
στό τέλος νά ὑπομείνη τόν πλέ-
ον ἐπώδυνο καί ἐπονείδιστο
σταυρικό θάνατο!

Δέν εἶναι ἁπλό ὁ ἀπειροτέ-
λειος Θεός νά γίνεται ἄνθρω-
πος! Ὅσο εἶναι τό δυσθεώρη-
τον ὕψος στό ὁποῖο ὡς τέλειος

Θεός εὑρίσκεται, τόσο κατ’ ἀνα-
λογίαν εἶναι καί τό βάθος τῆς
ταπεινώσεως πού ὑφίσταται.
Ὁ θεῖος Παῦλος ὀνομάζει τήν
ἄκρα ταπείνωσή του κένωση.
« Ἑαυτόν ἐκένωσε» (Φιλιπ. β΄,7).
Ἐπίσης δέν εἶναι ἁπλό τό ὅτι
γίνεται δοῦλος τῶν ἀνθρώπων,
ὑπηρέτης, διάκονος, ἀλλ’ εἶναι
πρωτοφανές και παράδοξο! Κι
ἀκόμη παραδοξότερο εἶναι ὅτι
γίνεται «ὑπήκοος μέχρι θανά-
του» (Φιλιπ. β΄, 8) καί μάλιστα
σταυρικοῦ. Ὁ σταυρικός θάνα-
τος ἦταν ὁ πλέον ἐπαίσχυντος,
καταραμένος θάνατος!

Ποιός καταδέχθηκε γιά χάρη
τῶν ἀνθρώπων νά τά ὑπομείνῃ
ὅλα αὐτά; Αὐτός πού ἐδημιούρ-
γησε τά πάντα ἀπό τό μηδέν∙
Αὐτός πού καί μόνο νά ρίξῃ τό
βλέμμα του στή γῆ, τήν κάνει
νά τρέμῃ («ὁ ἐπιβλέπων ἐπί τήν
γῆν καί ποιῶν αὐτήν τρέμειν»
Ψαλ. ργ΄, [103] 32)∙ τοῦ Ὁποίου
τήν ἀκτινοβολία τῆς δόξης δέν

μποροῦν νά ἀτενίσουν οὔτε τά
Χερουβείμ, παρατηρεῖ ὁ ἱερός
Χρυσόστομος.

Μποροῦμε νά συλλάβουμε
τό μέγεθος τῆς ὑψίστης εὐργε-
σίας του; Τόσο πολύ μᾶς ἀγαπᾷ
ὁ εὐεργέτης Θεός, πού γιά τήν
ποθητή σωτηρία μας δέν στέλ-
νει ἄγγελο οὔτε πρέσβυ, ἀλλά
ὁ Ἴδιος γίνεται ἄνθρωπος.
Ἔρχεται στήν ἔρημη καί ἄνυδρη
γῆ μας γιά νά «σώσῃ τόν λαόν
αὐτοῦ ἀπό τῶν ἁμαρτιῶν
αὐτῶν»(Ματθ. α΄,21). Ἔρχεται

νά μᾶς κάμῃ παιδιά τοῦ Θεοῦ
ἀγαπημένα. Ἔρχεται νά δια-
λύσῃ τά σκοτάδια τῆς εἰδω-
λολατρίας καί τῆς πλάνης καί
νά μᾶς ὁδηγήσῃ «ἐπί τήν

ὀρθήν τρίβον τῆς εὐσεβείας καί
τῆς ἀληθείας»∙ νά μᾶς φωτίσῃ,
νά μᾶς ἀναγεννήσῃ, νά μᾶς
ἁγιάσῃ, νά μᾶς ξανακάμῃ εὐτυ-
χισμένους, νά μᾶς χαρίσῃ καί
πάλι τήν χαμένη έλπίδα, τήν
χαρά καί τήν λύτρωση. Ἔρχεται
νά μᾶς ἀνυψώσῃ, νά μᾶς κάμῃ
θεούς κατά χάριν. « Ὁ Υἱός τοῦ
Θεοῦ ἄνθρωπος ἐγένετο, ἵνα οἱ
ἄνθρωποι υἱοί τοῦ Θεοῦ γέ-
νωνται», σχολιάζει ὁ ἑρμηνευ-
τής Ζιγαβηνός. Καί ὁ Μέγας
Ἀθανάσιος, πού ἐνεβάθυνε πε-
ρισσότερο ἀπό κάθε ἄλλον Πα-
τέρα τῆς Ἐκκλησίας στό μέγα
μυστήριο τῆς σαρκώσεως τοῦ
Θεοῦ Λόγου, παρατηρεῖ ὅτι ὁ
«Θεός ἐνηνθρώπησεν, ἵνα ἡμεῖς
θεοποιηθῶμεν».

Ἐμεῖς βρισκόμασταν πεσμέ-
νοι τόσο πολύ χαμηλά, πού δέν
ἔπαιρνε ἄλλο. Διότι μέ τήν πα-
ρακοή τῶν Πρωτοπλάστων καί
τόν ὀλισθηρό κατήφορο πού
ἀκολουθήσαμε, ἁμαρτήσαμε
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ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ὑπαχθήκαμε στην
ἀπάτη τοῦ ὄφεως, νεκρωθήκαμε
πνευματικά, ἐξωρισθήκαμε ἀπό τόν
Παράδεισο τῆς τρυφῆς και γυρίσαμε
πάλι στή γῆ, ἀπό τήν ὁποία μέ τήν
δημιουργική ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ πλα-
σθήκαμε.

Ἀλλά ὁ εὐεργέτης Θεός δέν μᾶς
ἄφησε νά χαθοῦμε. Μᾶς γλύτωσε
ἀπό τήν ἐξουσία τοῦ σκότους καί
μᾶς μετέφερε στή βασιλεία τοῦ ἀγα-
πημένου του Υἱοῦ. « Ἐρρύσατο ἡμᾶς
ἐκ τῆς ἐξουσίας τοῦ σκότους καί
μετέστησεν εἰς τήν βασιλείαν τοῦ
υἱοῦ τῆς ἀγάπης αὐτοῦ» (Κολασ. α΄,
13). Δέν εὐχαριστήθῃ μόνον νά μᾶς
βγάλῃ ἀπό τήν ἄβυσσον ὅλων τῶν
κακῶν, ἀλλά ἐπί πλέον μᾶς ὑπερύ-
ψωσε καί εἰς μίαν στάσιν θεϊκήν διά
μέσου τῆς ἁγιαστικῆς του Χάριτος∙
μᾶς ἔκαμε παιδιά τοῦ Θεοῦ ἀγαπη-
μένα, καί ὡς παιδιά τοῦ Θεοῦ κλη-
ρονόμους Θεοῦ καί συγκληρονό-
μους Χριστοῦ, παρατηρεῖ ὁ Ἅγιος
Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης.

Μᾶς ἐδημιούργησε με τόση δύ-
ναμη καί μᾶς ἐξηγόρασε μέ τόση
τιμή! Γιά ὅλες τίς εὐεργεσίες του καί
ἰδιαιτέρως γιά τήν ὑψίστη εὐεργεσία
τῆς θείας ἐνανθρωπήσεώς Του νά
Τόν εὐχαριστοῦμε ἐκ βαθέων∙ νά
Τόν εὐγνωμονοῦμε μέσα ἀπό τά βάθη
τῆς καρδιᾶς μας, νά Τόν ὑμνοῦμε
«ἀκαταπαύστοις στόμασιν, ἀσιγήτοις
δοξολογίαις»∙ νά Τόν δοξολογοῦμε
μαζί μέ τούς ἀγγέλους καί νά τοῦ
ψάλλουμε: «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ
καί ἐπί γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις
εὐδοκία» (Λουκ. β΄, 14). Ἰδίως τώρα
πού πλησιάζει ἡ Μητρόπολις τῶν
ἑορτῶν, ἡ κατά σάρκα Γέννησις τοῦ
Κυρίου μας, νά ὁμολογοῦμε τήν ὑψί-
στη εὐεργεσία τῆς θείας ἐνανθρω-
πήσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, νά
εὐγνωμονοῦμε τόν δι’ ἡμᾶς νηπιά-
σαντα Κύριο καί νά κάμνουμε φάτνη
τήν ἀγωνιστική ὕπαρξή μας, γιά νά
ἔρχεται νά κατοικῇ μέσα μας τό Θεῖο
Βρέφος τῆς Βηθλεέμ.
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Α
νάμεσα στούς ὑμνογράφους καί μελωδούς τῆς
Ἐκκλησίας, τήν πρώτη θέση κατέχει ὁ Ρωμανός
ὁ Μελωδός, τοῦ ὁποίου ἡ Ἐκκλησία σήμερα (1

Ὀκτωβρίου) ἑορτάζει τή μνήμη. Ὁ Ρωμανός, πού ὠνο-
μάσθηκε Πίνδαρος τῆς Ἐκκλησίας, εἶναι ὁ ποιητής
τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἐκείνων ὕμνων, πού στή γλώσσα
τῶν Βυζαντινῶν ὀνομάζονται Κοντάκια. Χίλια τέτοια
κοντάκια ἀναφέρει ἡ παράδοση ὅτι ἐποίησε ὁ Ρωμανός,
ἀφιερωμένα στίς δεσποτικές καί θεομητορικές ἑορτές
καί στίς ἑορτές τῶν Ἁγίων, πού ἐπισημότερα ἑορτά-
ζονται ἀπό τήν Ἐκκλησία. Μέσα στήν ποίηση τοῦ Ρω-
μανοῦ ξαναζῆ τό ἑλληνικό πνεῦμα, ποτισμένο μέ τή
χριστιανική πίστη. Σήμερα μεγάλοι φιλόλογοι καί
σοφοί κριτικοί καί στήν Εὐρώπη καί στήν Ἑλλάδα,
ἀσχολοῦνται μέ τήν ἔκδοση τῶν ἔργων τοῦ Ρωμανοῦ,
πού ἀποτελοῦν ἕνα μεγάλο καί ἐκλεκτό κεφάλαιο
στήν ἱστορία τῆς ἑλληνικῆς καί βυζαντινῆς φιλολογίας.
Ὁ ἑλληνισμός κι ὁ χριστιανισμός στό πέρασμα τῶν
αἰώνων ἀποτελοῦν τήν καύχηση τῆς ἱστορίας.

Ὁ Ἅγιος Ρωμανός ὁ Μελωδός

* Ἐπισκόπου, Διονυσίου Λ. Ψαριανοῦ, Μικρός Συναξαριστής.

ΑΠΟ ΤΟ        ΣΥΝΑΞΑΡΙ1

Ὅταν ὁ ἀββᾶς Ἀντώνιος ἀσκήτευε στὴν
ἔρημο, ἔπεσε κάποτε σὲ ἀκηδία καὶ σὲ με-
γάλη σύγχυση τῶν λογισμῶν του καὶ ἔλεγε

στὸν Θεό:
«Κύριε, θέλω νὰ σωθῶ ἀλλὰ δὲν μ᾿ ἀφήνουν οἱ λο-
γισμοί μου. Τί νὰ κάνω μὲ τὴ θλίψη μου αὐτή; Πῶς
νὰ σωθῶ;»
Κάποια φορὰ λοιπὸν βγῆκε λίγο πρὸς τὰ ἔξω καὶ
βλέπει κάποιον σὰν τὸν ἑαυτό του νὰ κάθεται καὶ
νὰ κάνει ἐργόχειρο.  Μετὰ ἀπὸ λίγο ἄφηνε τὸ ἐργό-
χειρο, σηκωνόταν καὶ προσευχόταν, καὶ ξανὰ κα-
θόταν καὶ συνέχιζε νὰ πλέκει τὸ σχοινί του.
Ὕστερα πάλι σηκωνόταν γιὰ προσευχή. Ἦταν
ἄγγελος Κυρίου ποὺ εἶχε σταλεῖ γιὰ νὰ διορθώσει
τὸν Ἀντώνιο καὶ νὰ τοῦ δώσει σιγουριὰ καὶ ἄκουσε
τὸν ἄγγελο νὰ τοῦ λέει:
«Κάνε κι ἐσὺ τὸ ἴδιο καὶ θὰ σωθεῖς».
Καὶ ὁ Ἀντώνιος ὅταν τ᾿ ἄκουσε, πῆρε μεγάλη χαρὰ
καὶ κουράγιο. Καὶ ἔτσι κάνοντας προχωροῦσε στὸ
ἔργο τῆς σωτηρίας του.

Α Π Ο  ΤΟ  ΓΕΡ Ο Ν ΤΙ ΚΟ



ὉἍγιος Βασίλης, σὰν
περάσανε τὰ Χριστού-
γεννα, πῆρε τὸ ραβδί

του καὶ γύρισε σ᾿ ὅλα τὰ χωριά,
νὰ δεῖ ποιὸς θὰ τόνε γιορτάσει
μὲ καθαρὴ καρδιά. Πέρασε ἀπὸ
λογιῶν-λογιῶν πολιτεῖες κι ἀπὸ
κεφαλοχώρια, μὰ σ᾿ ὅποια πόρτα
κι ἂν χτύπησε δὲν τ᾿ ἀνοίξανε,
ἐπειδὴ τὸν πήρανε γιὰ διακονιά-
ρη. Κ᾿ ἔφευγε πικραμένος, γιατὶ
ὁ ἴδιος δὲν εἶχε ἀνάγκη ἀπὸ τοὺς
ἀνθρώπους, μὰ ἔνοιωθε τὸ πόσο
θὰ πονοῦσε ἡ καρδιὰ κανενὸς
φτωχοῦ ἀπὸ τὴν ἀπονιὰ ποὺ τοῦ
δείξανε κεῖνοι οἱ ἄνθρωποι.

Μιὰ μέρα ἔφευγε ἀπὸ ἕνα τέ-
τοιο ἄσπλαχνο χωριό, καὶ πέρασε
ἀπὸ τὸ νεκροταφεῖο, κ᾿ εἶδε τὰ
κιβούρια πὼς ἤτανε ρημαγμένα,
οἱ ταφόπετρες σπασμένες κι ἀνα-
ποδογυρισμένες, καὶ τὰ νιόσκα-
φτα μνήματα εἴτανε σκαλισμένα
ἀπὸ τὰ τσακάλια. Σὰν ἅγιος ποὺ
εἴτανε ἄκουσε πὼς μιλούσανε οἱ
πεθαμένοι καὶ λέγανε: «Τὸν
καιρὸ ποὺ εἴμαστε στὸν ἀπάνω
κόσμο, δουλέψαμε, βασανιστή-
καμε, κι ἀφήσαμε πίσω μας παι-
διὰ κ᾿ ἐγγόνια νὰ μᾶς ἀνάβουνε
κανένα κερί, νὰ μᾶς καίγουνε
λίγο λιβάνι μὰ δὲν βλέπουμε τί-
ποτα, μήτε παπᾶ στὸ κεφάλι μας
νὰ μᾶς διαβάσει παραστάσιμο,
μήτε κόλλυβα, παρὰ σὰν νὰ μὴν
ἀφήσαμε πίσω μας κανέναν». Κι
ὁ ἅγιος Βασίλης πάλι στενοχω-
ρήθηκε κ᾿ εἶπε: «Τοῦτοι οἱ χω-
ριάτες οὔτε σὲ ζωντανὸ δὲ δί-
νουνε βοήθεια, οὔτε σὲ πεθαμέ-
νον», καὶ βγῆκε ἀπὸ τὸ νεκρο-
ταφεῖο, καὶ περπατοῦσε ὁλομό-
ναχος μέσα στὰ παγωμένα χιό-
νια.

* * *
Παραμονὴ τῆς πρωτοχρονιᾶς

ἔφταξε σὲ κάτι χωριὰ ποὺ εἴτανε
τὰ πιὸ φτωχὰ ἀνάμεσα στὰ φτω-
χοχώρια, στὰ μέρη τῆς Ἑλλάδας.
Ὁ παγωμένος ἀγέρας βογκοῦσε
ἀνάμεσα στὰ χαμόδεντρα καὶ
στὰ βράχια, ψυχὴ ζωντανὴ δὲν
φαινότανε, νύχτα πίσσα! Εἶδε
μπροστά του μιὰ ραχούλα, κι ἀπὸ
κάτω της εἴτανε μιὰ στρούγκα
τρυπωμένη. Ὁ ἅγιος Βασίλης
μπῆκε στὴ στάνη καὶ χτύπησε
μὲ τὸ ραβδί του τὴν πόρτα τῆς
καλύβας καὶ φώναξε: «Ἐλεῆστε
με, τὸν φτωχό, γιὰ τὴν ψυχὴ τῶν
ἀποθαμένων σας κι ὁ Χριστός
μας διακόνεψε σὲ τοῦτον τὸν κό-
σμο!». Τὰ σκυλιὰ ξυπνήσανε καὶ
χυθήκανε ἀπάνω του, μὰ σὰν πή-
γανε κοντά του καὶ τὸν μυριστή-
κανε, πιάσανε καὶ κουνούσανε
τὶς οὐρές τους καὶ πλαγιάζανε
στὰ ποδάρια του καὶ γρούζανε
παρακαλεστικὰ καὶ χαρούμενα.
Ἀπάνω σ᾿ αὐτά, ἄνοιξε ἡ πόρτα

καὶ βγῆκε ἕνας τσοπάνης, ὡς
εἰκοσιπέντε χρονῶν παλληκάρι,
μὲ μαῦρα στριφτὰ γένεια, ὁ Γιάν-
νης ὁ Μπαρμπάκος, ἄνθρωπος
ἀθῶος κι ἀπελέκητος, προβα-
τάνθρωπος, καὶ πρὶν νὰ καλοϊδεῖ
ποιὸς χτύπησε, εἶπε: «Ἔλα, ἔλα
μέσα. Καλὴ μέρα, καλὴ χρονιά!».

Μέσα στὸ καλύβι ἔφεγγε ἕνα
λυχνάρι, κρεμασμένο ἀπὸ πάνω
ἀπὸ μία κούνια, ποὺ εἴτανε δεμένη
σὲ δυὸ παλούκια. Δίπλα στὸ τζάκι
εἴτανε τὰ στρωσίδια τους καὶ κοι-
μότανε ἡ γυναίκα τοῦ Γιάννη.
αὐτός, σὰν ἐμπῆκε μέσα ὁ ἅγιος
Βασίλης, κ᾿ εἶδε πὼς εἴτανε γέρος
σεβάσμιος, πῆρε τὸ χέρι του καὶ
τ᾿ ἀνεσπάσθηκε κ᾿ εἶπε: «Νά
῾χω τὴν εὐχή σου, γέροντα», καὶ
τό ῾λεγε σὰν νὰ τὸν γνώριζε κι
ἀπὸ πρωτύτερα, σὰ νά ̔ τανε πα-
τέρας του. Καὶ κεῖνος τοῦ εἶπε:
«Βλογημένος νά ̔ σαι, ἐσὺ κι ὅλο
τὸ σπιτικό σου, καὶ τὰ πρόβατά
σου ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ νά ῾ναι
ἀπάνω σας!». Σηκώθηκε κ᾿ ἡ
γυναίκα καὶ πῆγε καὶ προσκύνησε
καὶ κείνη τὸν γέροντα καὶ φίλησε
τὸ χέρι του καὶ τὴ βλόγησε. Κι ὁ
ἅγιος Βασίλης εἴτανε σὰν καλό-
γερος ζητιάνος, μὲ μιὰ σκούφια
παλιὰ στὸ κεφάλί του, καὶ τὰ
ράσα του εἴτανε τριμμένα καὶ
μπαλωμένα καὶ τὰ τσαρούχια του
τρύπια, κ᾿ εἶχε κ᾿ ἕνα παλιοτά-
γαρο ἀδειανό. Ὁ Γιάννης ὁ Βλο-
γημένος ἔβαλε ξύλα στὸ τζάκι.
Καὶ παρευθύς, φεγγοβόλησε τὸ
καλύβι καὶ φάνηκε σὰν παλάτι.
Καὶ φανήκανε τὰ δοκάρια, σὰ
νά ῾τανε μαλαμοκαπνισμένα, κ᾿
οἱ πητιὲς ποὺ εἴτανε κρεμασμένες
φανήκανε σὰν καντήλια, κ᾿ οἱ
καρδάρες καὶ τὰ τυροβόλια καὶ
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τ᾿ ἄλλα τὰ σύνεργα ποὺ τυρο-
κομοῦσε ὁ Γιάννης, γινήκανε σὰν
ἀσημένια, καὶ σὰν πλουμισμένα
μὲ διαμαντόπετρες φανήκανε,
καὶ τ᾿ ἄλλα, τὰ φτωχὰ τὰ πράγ-
ματα πού ῾χε μέσα στὸ καλύβι
του ὁ Γιάννης ὁ Βλογημένος. Καὶ
τὰ ξύλα ποὺ καιγόντανε στὸ τζάκι
τρίζανε καὶ λαλούσανε σὰν τὰ
πουλιὰ ποὺ λαλοῦνε στὸν παρά-
δεισο, καὶ βγάζανε κάποια εὐωδιὰ
πάντερπνη. Τὸν ἅγιο Βασίλη τὸν
βάλανε κ᾿ ἔκατσε κοντὰ στὴ φω-
τιὰ κ᾿ ἡ γυναίκα τοῦ ῾θεσε μαξι-
λάρια νὰ ἀκουμπήσει. Κι ὁ γέ-
ροντας ξεπέρασε τὸ ταγάρι του
ἀπὸ τὸ λαιμό του καὶ τό ῾βαλε
κοντά του, κ᾿ ἔβγαλε καὶ τὸ πα-
λιόρασό του κι ἀπόμεινε μὲ τὸ
ζωστικό του.

Κι ὁ Γιάννης ὁ Βλογημένος
πῆγε κι ἄρμεξε τὰ πρόβατα μαζὶ
μὲ τὸν παραγυιό του, κ᾿ ἔβαλε
μέσα στὴν κοφινέδα τὰ νιογέν-
νητα τ᾿ ἀρνιά, κι ὕστερα χώρισε
τὶς ἑτοιμόγεννες προβατίνες καὶ
τὶς κράτησε στὸ μαντρί, κι ὁ πα-
ραγυιὸς τά ’βγαλε τ᾿ ἄλλα στὴ
βοσκή. Λιγοστὰ εἴτανε τὰ ζων-
τανά του, φτωχὸς εἴτανε ὁ Γιάν-
νης, μὰ εἴτανε Βλογημένος. Κ᾿
εἶχε μία χαρὰ μεγάλη, σὲ κάθε
ὥρα, μέρα καὶ νύχτα, γιατὶ εἴτανε
καλὸς ἄνθρωπος κ᾿ εἶχε καὶ καλὴ
γυναίκα, κι ὅποιος λάχαινε νὰ
περάσει ἀπὸ τὴν καλύβα τους,
σὰν νά ῾τανε ἀδελφός τους, τὸν
περιποιόντανε. Γιὰ τοῦτο κι ὁ
ἅγιος Βασίλης κόνεψε στὸ σπίτι
τους, καὶ κάθησε μέσα, σὰ νά
῾τανε δικό του σπίτι, καὶ βλογη-
θήκανε τὰ θεμέλιά του. Κείνη τὴ
νύχτα τὸν περιμένανε ὅλες οἱ πο-
λιτεῖες καὶ τὰ χωριὰ τῆς Οἰκου-
μένης, οἱ ἀρχόντοι, οἱ δεσποτάδες
κ᾿ οἱ ἐπίσημοι ἀνθρῶποι μὰ
ἐκεῖνος δὲν πῆγε σὲ κανέναν,
παρὰ πῆγε καὶ κόνεψε στὸ καλύβι
τοῦ Γιάννη τοῦ Βλογημένου.

* * *

Τὸ λοιπόν, σὰν σκαρίσανε τὰ
πρόβατα, μπῆκε μέσα ὁ Γιάννης
καὶ λέγει στὸν ἅγιο: «Γέροντα,
ἔχω χαρὰ μεγάλη. Θέλω νὰ μᾶς
διαβάσεις τὰ γράμματα τ᾿ Ἅη-
Βασίλη. Ἐγὼ εἶμαι ἄνθρωπος
ἀγράμματος, μὰ ἀγαπῶ τὰ γράμ-
ματα τῆς θρησκείας μας. Ἔχω
καὶ μία φυλλάδα ἀπὸ ἕναν γού-
μενο ἁγιονορίτη, κι ὅποτε τύχει
νὰ περάσει κανένας γραμματι-
ζούμενος, τὸν βάζω καὶ μοῦ δια-
βάζει ἀπὸ μέσα τὴν φυλλάδα,
γιατὶ δὲν ἔχουμε κοντά μας
ἐκκλησία».

Ἔπιασε καὶ θαμπόφεγγε κατὰ
τὸ μέρος τῆς ἀνατολῆς. Ὁ ἅγιος
Βασίλης σηκώθηκε καὶ στάθηκε
κατὰ τὴν ἀνατολὴ κ᾿ ἔκανε τὸ
σταυρό του, ὕστερα ἔσκυψε καὶ
πῆρε μία φυλλάδα ἀπὸ τὸ ταγάρι
του, κ᾿ εἶπε: «Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς
ἡμῶν πάντοτε,νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς
τοὺς αἰώνας τῶν αἰώνων». Κι ὁ
Γιάννης ὁ Βλογημένος πῆγε καὶ
στάθηκε ἀπὸ πίσω του, κ᾿ ἡ γυ-
ναίκα βύζαξε τὸ μωρὸ καὶ πῆγε
καὶ κείνη καὶ στάθηκε κοντά του,
μὲ σταυρωμένα χέρια. Κι ὁ ἅγιος
Βασίλης εἶπε τὸ «Θεὸς Κύριος»
καὶ τ᾿ ἀπολυτίκιο τῆς Περιτομῆς
«Μορφὴν ἀναλλοιώτως ἀνθρω-
πίνην προσέλαβες», δίχως νὰ
πεῖ καὶ τὸ δικό του τὸ ἀπολυτίκιο
ποὺ λέγει «Εἰς πάσαν τὴν γῆν
ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος σου». Ἡ
φωνή του εἴτανε γλυκειὰ καὶ τα-
πεινή, κι ὁ Γιάννης κ᾿ ἡ γυναίκα
του νοιώθανε μεγάλη κατάνυξη,
κι ἂς μὴν καταλαβαίνανε τὰ γράμ-
ματα. Κ᾿ εἶπε ὁ ἅγιος Βασίλης
ὅλον τὸν Ὄρθρο καὶ τὸν Κανόνα
τῆς Ἑορτῆς: «Δεῦτε λαοὶ ἄσω-
μεν ἄσμα Χριστῷ τῷ Θεῷ, χωρὶς
νὰ πεῖ τὸ δικό του τὸν Κανόνα,
ποὺ λέγει «Σοῦ τὴν φωνὴν ἔδει
παρεῖναι, Βασίλειε». Κ᾿ ὕστερα
εἶπε ὅλη τὴ λειτουργία κ᾿ ἔκανε
ἀπόλυση καὶ τοὺς βλόγησε.

Καὶ σὰν καθήσανε στὸ τραπέζι
καὶ φάγανε κι ἀποφάγανε, ἔφερε

ἡ γυναίκα τὴ βασιλόπητα καὶ τὴν
ἔβαλε ἀπάνω στὸ σοφρᾶ. Κι ὁ
ἅγιος Βασίλης πῆρε τὸ μαχαίρι
καὶ σταύρωσε τὴ βασιλόπητα, κ᾿
εἶπε: «Εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς
καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύ-
ματος κ᾿ ἔκοψε τὸ πρῶτο τὸ κομ-
μάτι κ᾿ εἶπε «τοῦ Χριστοῦ» κ᾿
ὕστερα εἶπε «τῆς Παναγίας», κ᾿
ὕστερα εἶπε «τοῦ νοικοκύρη Γιάν-
νη τοῦ Βλογημένου». Τοῦ λέγει
ὁ Γιάννης: «Γέροντα, ξέχασες τὸν
ἅη- Βασίλη!». Τοῦ λέγει ὁ ἅγιος:
«Ναί, καλά! κ᾿ ὕστερα λέγει:
«Τοῦ δούλου τοῦ Θεοῦ Βασιλεί-
ου». Κ᾿ ὕστερα λέγει πάλι: «Τοῦ
νοικοκύρη», «τῆς νοικοκυρᾶς»,
«τοῦ παιδιοῦ», «τοῦ παραγυιοῦ»,
«τῶν ζωντανῶν», «τῶν
φτωχῶν». Τότε λέγει στὸν ἅγιο
ὁ Γιάννης ὁ Βλογημένος: «Γέ-
ροντα, γιατί δὲν ἔκοψες γιὰ τὴν
ἁγιωσύνη σου; Τοῦ λέγει ὁ ἅγιος:
«Ἔκοψα, Βλογημένε!» μά, ὁ
Γιάννης δὲν κατάλαβε τίποτα, ὁ
μακάριος. Κ᾿ ὕστερα, σηκώθηκε
ὄρθιος ὁ ἅγιος Βασίλειος κ᾿ εἶπε
τὴν εὐχή του «Κύριε ὁ Θεός μου,
οἶδα ὅτι οὐκ εἰμὶ ἄξιος, οὐδὲ ἱκανός,
ἵνα ὑπὸ τὴν στέγην εἰσέλθῃς τοῦ
οἴκου τῆς ψυχῆς μου».

Κ᾿ εἶπε ὁ Γιάννης ὁ Βλογη-
μένος: «Πές μου, γέροντα, ποῦ
ξέρεις τὰ γράμματα, σὲ ποιὰ πα-
λάτια ἄραγες πῆγε σὰν ἀπόψε ὁ
ἅγιος Βασίλης; Οἱ ἀρχόντοι κ᾿
οἱ βασιληάδες τί ἁμαρτίες νά
’χουνε; Ἐμεῖς οἱ φτωχοὶ εἴμαστε
ἁμαρτωλοί, ἐπειδὴς ἡ φτώχεια
μᾶς κάνει νὰ κολαζόμαστε». Κι
ὁ ἅγιος Βασίλης δάκρυσε κ᾿ εἶπε
πάλι τὴν εὐχή, ἀλλοιώτικα: «Κύ-
ριε, ὁ Θεός μου, οἶδα ὅτι ὁ δοῦλος
σου Ἰωάννης ὁ ἁπλοῦς ἐστὶν
ἄξιος καὶ ἱκανὸς ἵνα ὑπὸ τὴν στέ-
γην του εἰσέλθῃς. Ὅτι νήπιος
ὑπάρχει καὶ τὰ μυστήριά Σου τοῖς
νηπίοις ἀποκαλύπτεται». Καὶ
πάλι δὲν κατάλαβε τίποτα ὁ Γιάν-
νης ὁ μακάριος, ὁ Γιάννης ὁ Βλο-
γημένος...
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Ἐφάνη ἐπὶ τῆς γῆς ὁ
Θεὸς καὶ ἐφανερώθη
συγχρόνως ὁ τέλειος

ἄνθρωπος καὶ ἡ ἀ σύλ ληπτος
ἀξία τοῦ ἀνθρωπίνου προσώ -
που. Oἱ σύγχρονοι ἄν θρωποι
ἰδιαιτέρως ζῶμεν τὴν μετα-
πτωτικὴν κατάστασιν, κατὰ
τὴν ὁποίαν καθημερινῶς δια-
πιστώνομεν μετὰ τοῦ Ψαλ -
μῳδοῦ ὅτι «πάντες ἐξέκλιναν,
ἅμα ἠχρειώθησαν, οὐκ ἔστι
ποιῶν χρηστότητα, οὐκ ἔστιν
ἕως ἑνός» (Ψαλμ. ΙΓ΄ 3 - Ρωμ.
γ΄ 12-13). 

Πρὸ τῆς ἐνσαρκώσεως τοῦ
Χριστοῦ δὲν ἠδύνατο ὁ ἄνθρω-
πος νὰ φαντασθῇ τὴν ἀσύλλη-
πτον ἀξίαν τοῦ ἀνθρωπίνου
προ σώπου, διότι μετὰ τὴν πτῶ -
σιν ἠσθένησε καὶ ἠλλοιώθη.
Μόνον οἱ πολὺ φωτισμένοι ἄν -
θρωποι διῃσθάνθησαν καὶ πρὸ
Χριστοῦ τὴν ἀξίαν τοῦ ἀνθρω-
πίνου προσώπου καὶ εἰς τὴν
ἀ πορίαν τοῦ Ψαλμῳδοῦ «τί
ἐστιν ἄνθρωπος, ὅτι μιμνήσκῃ
αὐτοῦ;» (Ψαλμ. Η΄ 5), διεκή-
ρυξαν: «ἠλάττωσας αὐτὸν
βραχύ τι παρ᾿ ἀγγέλους, δόξῃ
καὶ τιμῇ ἐστεφάνωσας αὐτὸν»
(ἐ.ἄ. 6).

Τὴν ὑπερτάτην αὐτὴν ἀξίαν
τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου

ἐφανέρωσεν ὁ Θεάνθρωπος
Κύριος καί, ἔκτοτε, ἐπανα-
λαμβάνουν κατ᾿ ἔτος διακηρύ-
ξεις κρατῶν, κυβερνήσεων καὶ
κοινωνικῶν ὁμάδων καὶ διε-
θνεῖς συμβάσεις ἀναφερόμεναι
εἰς τὸν σεβασμὸν τοῦ ἀν θρω -
πίνου προσώπου καὶ τὰ δι-
καιώματα αὐτοῦ. 

Ἐν τούτοις, ἐπὶ τῶν ἡμερῶν
μας βλέπομεν καθημερινῶς τὸν
χείριστον ἐξευτελισμὸν τοῦ
ἀνθρωπίνου προσώπου, τὴν
ἀτίμωσιν καὶ τὸν διασυρμὸν
αὐτοῦ. Ὀφείλομεν, λοιπόν, ἐὰν
θέλωμεν νὰ εἴμεθα ἄξιοι τῆς
δόξης καὶ τιμῆς διὰ τῆς ὁποίας
περιέβαλε τὸ ἀνθρώπινον
πρόσωπον ὁ «δι᾿ ἡμᾶς καθ᾿
ἡμᾶς γενόμενος» Δημιουργὸς
μας, νὰ πράξωμεν πᾶν τὸ δυ-
νατὸν διὰ νὰ παύσῃ ἡ ἐσχάτως
διογκουμένη ἐξευτελιστικὴ διὰ
τὸ ἀνθρώπινον πρόσωπον συμ-
περιφορά. 

Παρακολουθοῦμεν ἔκπλη-
κτοι τὸ ἐπαναλαμβανόμενον
συνεχῶς «δρᾶμα τῆς Βηθλε-
έμ». Διότι περὶ δράματος πρό-
κειται καὶ ὄχι περὶ χαρμοσύνου
γεγονότος, ἐφ᾿ ὅσον ἀγνοεῖται
ὁ σπαργανούμενος ἐν φάτνῃ
Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ, καὶ
τὸ δημιούργημά Του, ὁ ἄνθρω-

πος, δὲν ἀντιμετωπίζεται ὡς
«εἰκὼν Θεοῦ».

Ἡ Ἁγία Ὀρθόδοξος Ἐκκλη-
σία μας καὶ ἡ θεολογία της
διδάσκουν ὅτι ὁ ἄνθρωπος καὶ
τὸ ἀνθρώπινον σῶμα ἀξιοῦνται
πλήρους σεβασμοῦ, διότι ἡνώ-
θησαν μὲ τὸν Θεὸν εἰς τὸν
σαρκωθέντα Κύριον. Ὅθεν,
ὀφείλομεν ὅλοι νὰ ἐντείνωμεν
τὰς προσπαθείας μας διὰ νὰ
γίνῃ ὑπὸ πάντων σεβαστὴ ἡ
ὑ περτάτη ἀξία τοῦ ἀνθρωπίνου
προσώπου.

Μετὰ πολλῆς συνοχῆς καρ-
δίας καὶ βαθείας θλίψεως τὸ
Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον καὶ
ἡ ἡμετέρα Μετριότης παρα-
κολουθοῦμεν τὰ ὁσημέραι
ὀγκούμενα κύματα ταῦτα βίας
καὶ βαρβαρότητος, τὰ ὁποῖα
ἐξακολουθοῦν νὰ μαστίζουν
διαφόρους περιοχὰς τοῦ πλα-
νήτου μας, καὶ ἰδιαιτέρως τὴν
Μέσην Ἀνατολήν, καὶ μάλιστα
τοὺς γηγενεῖς ἐκεῖ χριστιανούς,
εἰς τὸ ὄνομα συχνάκις τῆς θρη-
σκείας. Δὲν θὰ παύσωμεν δὲ
νὰ διακηρύττωμεν ἀπὸ τοῦ
Ἱεροῦ τούτου Κέντρου τῆς
Ὀρθοδοξίας πρὸς πάντας, τοὺς
ἀδελφοὺς Προκαθημένους τῶν
Ὀρθοδόξων καὶ τῶν λοιπῶν
Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν, τοὺς
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Ἀδελφοὶ καὶ Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
«Χριστὸς ἐξ οὐρανῶν, ἀπαντήσατε!»



ἐκπροσώπους τῶν Θρησκειῶν, τοὺς Ἀρχηγοὺς
Κρατῶν, πρὸς πάντα ἄνθρωπον καλῆς θελήσεως,
μάλιστα δὲ πρὸς τούς, κατόπιν ὑποκινήσεων ἤ
μὴ θέτοντας τὴν ἰδίαν ζωὴν αὐτῶν εἰς κίνδυνον
διὰ νὰ ἀφαιρέσουν ἀνθρωπίνους ζωάς, συναν-
θρώπους - δημιουργήματα καὶ αὐτὰ τοῦ Θεοῦ-
, καὶ πρὸς πᾶσαν κατεύθυνσιν, ὅτι οὐδεμία
εἶναι δυνατὸν νὰ ὑπάρξῃ μορφὴ ἀληθοῦς καὶ
γνησίας θρησκευτικότητος ἢ πνευματικότητος
ἄνευ ἀγάπης πρὸς τὸ ἀνθρώπινον πρόσωπον.
Οἱονδήποτε ἰδεολογικόν, κοινωνικὸν ἢ θρη-
σκευτικὸν μόρφωμα περιφρονεῖ τὸν κατ᾿ εἰκόνα
Θεοῦ πλασθέντα ἄνθρωπον καὶ διδάσκει ἢ
ἐπιτρέπει τὸν θάνατον συνανθρώπων μας, μά-
λιστα δὲ μὲ βάναυσον καὶ πρωτόγονον τρόπον,
οὐδεμίαν ἀσφαλῶς ἔχει σχέσιν μὲ τὸν Θεὸν
τῆς ἀγάπης.

Στρέφοντες, ἀδελφοὶ καὶ τέκνα, τοὺς ὀφθαλ-
μούς μας εἰς τὴν κρατοῦσαν σήμερον ἐν τῷ
κόσμῳ κατάστασιν ἀποστρέφομεν τὸ πρόσωπόν
μας ἐκ τῶν θλιβερῶν γεγονότων μισαλλοδοξίας
καὶ ἐχθρότητος, τὰ ὁποῖα μαστίζουν τὴν ἀνθρω-
πότητα καὶ φθάνουν πλέον, διὰ τῶν συγχρόνων
μέσων γενικῆς ἐπικοινωνίας, εὐχερέστερον εἰς
τὰς ἀκοὰς καὶ τὴν ὅρασίν μας προκαλοῦντα
τρόμον διὰ τὰ ἐπερχόμενα δεινά, καὶ προβάλ-
λομεν ὡς ἰσχυρὸν ἀντίδοτον εἰς τὴν σύγχρονον
βίαν τὴν καταπλήξασαν τοὺς μάγους καὶ τὸν
κόσμον «ἐσχάτην πτωχείαν» τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία
ἐνεργεῖ πάντοτε ὡς ἀγάπη. Αὐτὴ εἶναι ἡ
μυστικὴ δύναμις τοῦ Θεοῦ, ἡ μυστικὴ δύναμις
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἡ μυστικὴ δύναμις
τοῦ γένους τῶν χριστιανῶν. Ἡ δύναμις ἡ ὁποία
νικᾷ καὶ ὑπερβαίνει διὰ τῆς ἀγάπης τὴν κάθε
εἴδους βίαν καὶ κακίαν.

Οὕτως ἀποτιμῶντες κατὰ τὰ ἐφετεινὰ Χρι-
στούγεννα τὴν κατάστασιν τῶν ἀνθρωπίνων
πραγμάτων, εὐχόμεθα ὅπως βιώσωμεν οἱ πάντες
τὴν χαρὰν τοῦ ἀπολύτου σεβασμοῦ τῆς ἀξίας
τοῦ προσώπου, τοῦ συνανθρώπου, καὶ τὴν
παῦσιν τῆς βίας κάθε μορφῆς, τὴν νίκην ἐπὶ
τῆς ὁποίας διὰ τῆς ἀγάπης προβάλλει καὶ
προσφέρει ὁ σάρκα λαβὼν «μεγάλης Βουλῆς
Ἄγγελος», ὁ «Ἄρχων εἰρήνης» καὶ Σωτὴρ
ἡμῶν Χριστός.

Αὐτοῦ τοῦ τεχθέντος καὶ ἐνανθρωπήσαντος
Κυρίου τῆς δόξης, τῆς εἰρήνης καὶ τῆς ἀγάπης
ἡ Χάρις καὶ τὸ ἄπειρον Ἔλεος καὶ ἡ εὐδοκία
εἴησαν μετὰ πάντων.
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Χριστούγεννα ,βιδ΄
† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως

διάπυρος πρὸς Θεὸν εὐχέτης πάντων ὑμῶν
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Ἡ Στέγη παιδιοῦ Κοζάνης



ὉἈδάμ καί ἡ Εὔα παρασύρονται
καί πείθονται ἀπό τόν διάβολον
ὅτι ἐάν καταλύσουν τόν κανόνα

τῆς νηστείας θα γίνουν θεοί! Ἔχει τόν
τρόπον του ὁ διάβολος, ἐμπειρία αἰώνων
στήν διπλωματία, τήν ὑποσχεσιολογίαν
καί τήν παρουσίασιν τοῦ δηλητηρίου τῆς
ἁμαρτίας ὡς ἡδύποτον ἀπολαυστικόν·
καί ἀλοίμονον στά ἀνυποψίαστα θύματά
του.

Εὐγενέστατος καί καλοσυνάτος ἐπι-
σκέπτης γνωρίζει στήν Εὔα τί τούς ἐδίδαξε
ἀλλά καί τί τούς ὑπεσχέθη ὁ Θεός καί
Δημιουργός τους, ὅτι δηλαδή ἐάν τηρήσουν
τίς ἐντολές Του, θα γίνουν θεοί. Ἄς
ἀκούσωμεν ὅμως τόν διάλογον διαβόλου
καί Εὔας, ὅπως τόν παρουσιάζει ἡ Ἁγία
Γραφή. Ρωτᾶ, λοιπόν, ὁ διάβολος τήν γυ-
ναῖκα: «Εἶπε πράγματι ὁ Θεός νά μή
φάγητε ἀπό πᾶν δένδρον τοῦ κήπου; Ἡ
δε γυνή ἀπήντησεν εἰς τόν ὄφιν: δυνάμεθα
νά φάγωμεν ἀπό τούς καρπούς τῶν δέν-
δρων τοῦ κήπου� μόνον δέ διά τόν
καρπόν τοῦ δένδρου τοῦ εὑρισκομένου
εἰς τό μέσον τοῦ κήπου εἶπεν ὁ Θεός: νά
μήν φάγητε ἀπό αὐτόν οὔτε νά τόν ἐγγί-
σητε, διά νά μήν ἀποθάνητε». Καί ὁ
Διάβολος ἀπαντᾶ πειστικώτατα: «Δέν θά
ἀποθάνητε καθόλου, διότι γνωρίζει ὁ
Θεός ὅτι τήν ἡμέραν ἀκριβῶς κατά τήν
ὁποίαν θά φάγητε ἐξ αὐτοῦ θά διανοιχ-
θοῦν οἱ ὀφθαλμοί σας καί θά εἶσθε ὡς
θεοί, διακρίνοντες τό καλόν καί τό κακόν».
Καί συνεχίζει ἡ Ἁγία Γραφή: «Μόλις,
λοιπόν, ἀντελήφθη ἡ γυνή ὅτι τό δένδρον
ἦτο καλόν πρός βρῶσιν, εὐχάριστον εἰς

τούς ὀφθαλμούς καί ἐπί πλέον ὄτι τό
δένδρον ἦτο ἐπιθυμητόν, ὡς παρέχον
γνῶσιν, ἔλαβεν ἀπό τόν καρπόν του καί
ἔφαγεν, ἔδωσε δέ καί εἰς τόν ἄνδρα της
ὁ ὁποῖος ἦτο μαζί της καί ἔφαγεν. Τότε
ἄνοιξαν οἱ ὀφθαλμοί καί τῶν δύο καί
ἀντελήφθησαν ὅτι ἦσαν γυμνοί» (Γένεσις
3, 1-7).

Ποῖοι ὀφθαλμοί ἄνοιξαν; Οἱ σαρκικοί;
ΟΧΙ, ἀλλά τῆς συνειδήσεως! Διέστρεψε
τήν ἀλήθειαν ὁ παμπόνηρος, ὁ ἀρχηγός
τοῦ ψεύδους καί πάσης ἀκαθαρσίας.
Ἅπλωσε τό ἀγκίστρι τοῦ ψεύδους καί
τοῦ πνευματικοῦ θανάτου μέ πλουσιω-
τάτην καί εὐχάριστον ἀληθοφάνειαν καί
ἐνίκησεν! Ἔλυσαν τόν κανόνα τῆς νηστείας
οἱ πρωτόπλαστοι καί τό δένδρον τῆς
γνώσεως τοῦ καλοῦ καί τοῦ κακοῦ, ἀντί
νά τούς κάνει θεούς, τούς σκοτίζει τόν
νοῦν, τούς ἀφαιρεῖ τήν ἀθωότητα, τούς
διαλύει καί τούς ἐξαφανίζει ὅλες τίς
ἀρετές μέ τίς ὁποῖες τούς εἶχε προικίσει
ὁ Θεός! Γίνονται πονηροί� εἶδαν ὅτι ἦσαν
γυμνοί καί τρέχουν νά καλυφθοῦν! Δέν
ἠμποροῦν νά ἀντικρύσουν τόν Θεόν, οἱ
ἐνοχές τούς πνίγουν, τόν φοβοῦνται καί
κρύπτονται! Ἴσως θά ἔλεγαν στούς ἑαυ-
τούς τους «νὰ ἀνοίξει ἡ γῆ να μᾶς κατα-
πιεῖ». Κατηγοροῦν τόν Θεόν διά τό ἐγχεί-
ρημά τους ἀντί νά ζητήσουν συγγνώμην
καί νά ἐπανέλθουν στό ἀρχαῖον κάλλος.

Καί ποῦ εἶναι ὁ ὑποσχόμενος θέωσιν
καί ἁγιότηταν, τελειότηταν και παραδεί-
σους; Ποῦ ἀλλοῦ; Στό κέντρον του, τόν
Ἅδην! Στήν κόλασίν του! Ὅταν τελειώσει
τό ἔργον του, ἐξαφανίζεται καί χάνεται.

12 ¥¥ ¥µ¥ΛΕΙΜΩΝΑΡΙΟΝ

Ποιμαντορικη Εγκυκλιοσ Χριστουγεννων

ΠΑΥΛΟΣ
ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΒΙΩΝ & ΚΟΖΑΝΗΣ

Πρός τόν εὐσεβῆ κλῆρο, τούς ἐντιμοτάτους ἄρχοντες
καί τόν εὐλαβῆ καί θεοφρούρητον λαόν
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ποιμαντορική Ἐγκύκλιος
Ἐπί τῇ Ἑορτῇ τῆς τοῦ Χριστοῦ Γεννήσεως

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,



Καγχάζει ἀπό χαιρεκακία, ὄχι ἐναντίον
τοῦ ἀνθρώπου ἀλλά ἐναντίον τοῦ Θεοῦ!
Γνωρίζει ὁ πανδόλιος τό πόσο πονάει ὁ
Θεός, ὅταν βλάπτεται καί παρασύρεται
τό πλάσμα του εἰς τό κακόν, εἰς τήν
φθοράν καί τόν πνευματικόν θάνατον,
ὅταν μετατρέπεται καί γίνεται «θύμα
καί κτῆμα» του (Μ. Κανών Ἁγ. Ἀνδρέου
Κρήτης, ᾩδή δ΄).

Ὁ Θεός, ὅμως, «ἀγάπη ἐστί» (Α΄ Ἰω.
4, 16). Τό κύριον γνώρισμα τοῦ Θεοῦ
εἶναι ἡ ἀγάπη. Ἔσφαλεν ἡ κορωνίδα τῆς
δημιουργίας Του, ὁ Ἀδάμ και ἡ Εὔα,
ἀπεστράφησαν τόν Δημιουργόν τους, ἐφά-
νησαν ἀχάριστοι καί ἀγνώμονες περί τόν
Εὐεργέτην τους. Ἐκεῖνος ἀνταποδίδει;
Μή γένοιτο! Δεν εἶναι τιμωρός ὁ Θεός
ἀλλά παιδαγωγός. Εἶναι Πατέρας, σπλά-
χνα οἰκτιρμῶν καί φιλανθρωπίας! Τήν
ἀγνωμοσύνην καί ἀχαριστίαν τήν ἀντι-
μετωπίζει μέ ὑπόσχεσιν σωτηρίας! Ἄς
ἀκούσωμεν τί τούς εὐαγγελίζεται ὁ Θεός
ἀπευθυνόμενος πρός τόν διάβολον: «ἐπει-
δή ἔπραξες αὐτό, θά εἶσαι τό πλέον κα-
τηραμένον ἀπό ὅλα τά ζῶα καί ἀπό ὅλα
τά ἄγρια θηρία. Θά στήσω ἔχθραν μεταξύ
σου καί τῆς γυναικός καί μεταξύ τῶν
ἀπογόνων σου καί τῶν ἀπογόνων της.
Ἕνας δε ἀπόγονος τῆς γυναικός μόνης,
αὐτός θά σοῦ συντρίψει τήν κεφαλήν καί
σύ θά κεντήσεις αὐτοῦ τήν πτέρναν»
(Γένεσις 3, 14-15).

Ποῖος λοιπόν εἶναι αὐτός ὁ ἀπόγονος
ἀπό μόνης τῆς γυναικός, ὁ ὁποῖος θά
συντρίψει τήν κεφαλήν τοῦ διαβόλου;
Μά ποῖος Ἄλλος! Ὁ σαρκωθείς Υἱός καί
Λόγος τοῦ Θεοῦ ἐκ Πνεύματος Ἁγίου
καί Μαρίας τῆς Παρθένου, κατά τον
Εὐαγγελισμόν!

Γυναῖκα ἔσφαλε. Αὐτή ἔκλεισε τον
Παράδεισον διά τῆς παρακοῆς καί αὐτή
εἶναι ἡ Εὔα! Γυναίκα καί πάλιν ἀποκα-
θιστᾶ τήν σχέσιν, τήν ἐπικοινωνίαν τοῦ
ἀνθρώπου μέ τόν Θεόν, ἡ Παρθένος Μα-
ρία, ἡ ὁποία ἐλεύθερα καί ἀβίαστα ἀπο-
δέχεται τήν πρόσκλησιν τοῦ Θεοῦ νά
γίνῃ ἡ μάνα, νά γίνῃ ἡ σκάλα γιά νά κα-
τέβη ὁ Λόγος Του στήν γῆ γιά τήν σωτη-
ρίαν: «Ἰδοὺ ἡ δούλη Κυρίου· γένοιτό μοι

κατὰ τὸ ῥῆμά σου» (Λουκ. 1, 38). «Ὅτε
δὲ ἦλθε τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου,
ἐξαπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸν υἱὸν αὐτοῦ,
γενόμενον ἐκ γυναικός, γενόμενον ὑπὸ
νόμον, ἵνα τοὺς ὑπὸ νόμον ἐξαγοράσῃ,
ἵνα τὴν υἱοθεσίαν ἀπολάβωμεν» (Γαλ. 4,
4-5), σημειώνει ἡ Ἁγία Γραφή.

Αὐτό τό μέγα καί σωτήριον γεγονός
τῆς σαρκώσεως τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ
Θεοῦ ἑορτάζομεν, ἀδελφοί μου καί τέκνα
μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, τήν Γέννησιν
τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ. Χάριν τῆς δικῆς
μας ἀναγεννήσεως ἦλθε, γιά νά ἀνοίξει
καί πάλιν τόν κῆπον τῆς Ἐδέμ, δηλαδή
τήν ἀγκαλιά τοῦ Θεοῦ καί Πατρός γιά
ὅλους ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι θέλουν, ἐπιθυ-
μοῦν καί ἀγωνίζονται διά τήν σωτηρίαν
των. Γιά ὅλους ἐκείνους πού φλέγονται
ἀπό θεῖον ἔρωτα νά γίνουν οὐρανοπολῖτες
καί συγκληρονόμοι τῆς Βασιλείας τοῦ
Θεοῦ.

Γιά τήν ἐποχήν μας ὅλα αὐτά ἀκού-
γονται μυθεύματα καί ἱστορίες γιά μικρά
παιδιά ἤ καί γραώδεις ἀντιλήψεις. Και
ἐρωτῶμεν: Εἶναι δυνατόν ἕνα ψέμα, ἕνα
παραμύθι, ὅσον καί ἄν εἶναι καλοφτιαγ-
μένο, νά ἔχῃ διάρκεια δύο χιλιάδων χρό-
νων, μέ διωγμούς καί αἵματα, με ὕβρεις,
συκοφαντίες, φυλακές καί ἐξευτελισμούς;
Τί θα μᾶς ἀπαντήσουν οἱ διῶκτες τοῦ
Χριστοῦ καί τά ὄργανα τοῦ διαβόλου;

Ἀδελφοί μου, ὁ Χριστός εἶναι ἡ ἀλήθεια,
ἡ παν-αλήθεια, ἡ πανσοφία τοῦ κόσμου.
Καιρός γιά ἐπιστροφή στήν πηγή τῆς
ἀλήθειας, στό Χριστό. Καιρός μετανοίας
καί ἐξομολογήσεως, καιρός προσελεύσεως
στό Ἅγιον Ποτήριον, στό Σῶμα καί Αἷμα
τοῦ Χριστοῦ, γιά νά γίνουμε Ἐκκλησία,
κατά τόν Ἅγιο Νικόλαο τόν Καβάσιλα.
Καιρός ἐπιστροφῆς ἀπό τήν ὕλη στόν
Δημιουργόν τῆς ὕλης, στόν Τριαδικό Θεό,
γιά νά γίνουμε καί πάλι «λαός περιούσιος,
βασίλειον ἱεράτευμα, ἔθνος ἅγιον», κατά
τήν λειτουργικήν Εὐχήν τοῦ Μεγάλου
Βασιλείου καί τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου
(Α΄ Πέτρ. 2, 9 κ.ἐξ.).

Ἀπό τόν καθένα μας ἐξαρτᾶται. Ὁ
Θεός ἀναμένει.
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Ὁ Ἐπίσκοπος καί Μητροπολίτης σας
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Σεβασμιώτατε,
Σεβαστοὶ πατέρες καὶ ἀδελφοί,
Ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ ποὺ μοῦ

ἀνακοινώθηκε ἡ ἀνάθεση τοῦ θέ-
ματος τῆς ὁμιλίας γιὰ τὴν σημερινή
μας ἱερὴ Σύναξη, τὸ σχετικὸ μὲ τὸ
Πάσχα, ἐπεσήμανα τὴν δυσκολία
γιὰ τὴν διαπραγμάτευσή του. Ἡ
δυσκολία προκύπτει ἀπὸ τὸ ἀνε-
ξερεύνητο ἀνθρωπίνως μέγα Μυ-
στήριο τοῦ θανάτου καὶ τῆς ἀνα-
στάσεως τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου,
ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν ἐκκοσμικευμένη
ἀντίληψη ποὺ ἐπικρατεῖ στοὺς πολ-
λοὺς γιὰ τὴν ἑορτὴ τοῦ Πάσχα.
Σήμερα ὀφείλω νὰ τονίσω συγ-
χρόνως καὶ τὴν μεγίστη σημασία
τοῦ θέματος γιὰ ὅλους τοὺς χρι-
στιανούς, καὶ ἰδιαίτερα γιὰ μᾶς
τοὺς κληρικούς, οἱ ὁποῖοι ἔχουμε
κληθῆ νὰ ἀναλάβουμε μὲ εὐθύνη
τὴν διακονία τοῦ ἑορτασμοῦ τοῦ
Πάσχα. Ἡ δὲ μεγίστη σημασία του
ὀφείλεται στὸ γεγονὸς ὅτι τὸ Μυ-
στήριο αὐτὸ σχετίζεται μὲ τὴν λύση
τοῦ πιὸ σημαντικοῦ ὑπαρξιακοῦ
προβλήματος ὅλων τῶν ἀνθρώ-
πων, τοῦ θανάτου καὶ τῆς ζωῆς.

Τὸ Πάσχα, μὲ τὸ ὁποῖο θὰ ἀσχο-
ληθοῦμε στὴν ἱερή μας αὐτὴ σύ-
ναξη, εἶναι μία ἐκκλησιαστικὴ ἑορ-
τή. Θὰ ἤθελα ἀπὸ τὴν ἀρχὴ νὰ
ἐπισημάνω κάποια χαρακτηριστικὰ
γνωρίσματα τῶν ἐκκλησιαστικῶν
ἑορτῶν, ποὺ τὶς διακρίνουν ἀπὸ
τὶς πολλὲς κοσμικὲς ἑορτές. Οἱ
ἐκκλησιαστικὲς ἑορτὲς εἶναι ἑορτὲς
συγκεκριμένων θείων ἤ ἁγιασμέ-
νων προσώπων καὶ ἱστορικῶν γε-
γονότων (Ἁγίας Τριάδος, Χριστου-
γέννων, Θεοφανείων, Εὐαγγελι-
σμοῦ, Ἀναλήψεως, Ἁγίου Νικολά-
ου, Ἁγίου Γεωργίου, Ἁγίας Ἀνα-
στασίας, Ἁγίας Μαρίνης, Ἁγίας
Σκέπης), σὲ ἀντίθεση μὲ τὶς κο-
σμικὲς ἑορτές, οἱ ὁποῖες εἶναι
ἑορτὲς γενικῶν ὁμάδων ἀνθρώ-

πων, ὑλικῶν πραγμάτων καὶ ἀφη-
ρημένων ἰδεῶν ἤ κοσμικῶν προ-
σώπων (τῆς γυναίκας, τῆς μητέ-
ρας, τοῦ ἐργάτη, τῆς γῆς, τῶν
νερῶν, τοῦ ροδάκινου, τῆς πατά-
τας, τοῦ κάστανου, τοῦ περιβάλ-
λοντος, τοῦ καρναβάλου, τῆς ποί-
ησης). Οἱ ἐκκλησιαστικὲς ἑορτὲς
ἔχουν ὑπαρξιακὸ καὶ πνευματικὸ
χαρακτήρα (ἀναφέρονται στὴν βα-

θύτατη ἀνάγκη τῆς ὑπάρξεώς μας,
ποὺ εἶναι ἡ πνευματικὴ ζωὴ καὶ ἡ
αἰώνια ἀποκατάστασή μας), ἐνῶ
οἱ κοσμικὲς ἑορτὲς ἔχουν ἐνδοκο-
σμικό, κοινωνικὸ καὶ ὑλιστικὸ χα-
ρακτήρα (κοινωνικὴ ἐκδήλωση,
προσωρινὴ ἀπόλαυση ὑλικῶν
ἡδονῶν, ἐξυπηρέτηση ἐνδοκο-
σμικῶν συμφερόντων). Καὶ κάτι
πολὺ ἁπλό, ἀλλὰ πολὺ οὐσιαστικό·
οἱ ἐκκλησιαστικὲς ἑορτὲς εἶναι
πάντα καὶ ἀπαραίτητα συνδεδε-
μένες μὲ τὴν Θεία Λειτουργία, ἐνῶ
οἱ κοσμικὲς ἑορτὲς δὲν ἔχουν καμ-
μία σχέση μὲ τὴν Θεία Λειτουργία
( ὅπως τῆς πρωτομαγιᾶς, τοῦ Πο-
λυτεχνείου, τῶν γενεθλίων, τῆς
γῆς, τοῦ φασολιοῦ κ.λπ.).

Καὶ μία ἀκόμη σημαντικὴ πα-
ρατήρηση· οἱ ἄνθρωποι τοῦ κό-
σμου, ἐνῶ ἔχουν ἑορτὲς γιὰ ὅλα
τὰ γεγονότα τοῦ βίου (γέννηση,
ἐνηλικίωση, ἐπαίτιο τοῦ γάμου,
γιὰ τὰ ἐπαγγέλματά τους, γιὰ τὶς
κοινωνικὲς καὶ στρατιωτικὲς ἐπα-
ναστάσεις), δὲν ἔχουν ἑορτὴ γιὰ
τὸν θάνατο. Κι αὐτὸ, διότι δὲν
ἔχουν τὴ λύση γιὰ τὸ πρόβλημα
τοῦ θανάτου. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἡ
μόνη ποὺ ἔχει ἑορτὴ γιὰ τὸν θά-
νατο, ἐπειδὴ εἶναι ἡ μόνη ποὺ κα-
τέχει τὴ λύση στὸ πρόβλημα τοῦ

θανάτου. Καὶ ἡ ἑορτὴ αὐτὴ εἶναι
ἡ ἑορτὴ τοῦ Πάσχα. «Θανάτου ἑορ-
τάζομεν νέκρωσιν, Ἅδου τὴν καθαί-
ρεσιν, ἄλλης βιοτῆς, τῆς αἰωνίου,
ἀπαρχήν...».

Ἡ ἐκκλησιαστικὴ ἑορτὴ τοῦ
Πάσχα συνδέεται μὲ τὴν πιὸ βαθιὰ
ὑπαρξιακὴ ἐπιθυμία  καὶ ἀνάγκη
τοῦ ἀνθρώπου. Κι αὐτὴ εἶναι ἡ
ἐπιθυμία γιὰ ζωή. Ὅλοι θέλουμε
νὰ ζήσουμε. Κανένας δὲν θέλει νὰ
πεθάνη. Κι ἐπειδὴ ὁ θάνατος εἶναι
γιὰ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους χει-
ροπιαστὴ καὶ φοβερὴ πραγματι-
κότητα, ἡ μεγαλύτερη προσπάθεια
τοῦ ἀνθρώπου μέσα στὴν ἱστορία
εἶναι νὰ νικήση τὸν θάνατο, νὰ
περάση ἀπὸ τὸν θάνατο στὴ ζωή.
Εἶναι αὐτὸ ποὺ ἐκφράζει ὁ λαϊκὸς
στίχος, «νὰ βρῶ τ’ ἀθάνατο νερό,
νὰ πιῶ νὰ μὴν πεθάνω». Ὅλες οἱ
Θρησκεῖες καὶ οἱ Φιλοσοφίες εἶχαν
καὶ ἔχουν ὡς ἔσχατο σκοπὸ τὸ πέ-
ρασμα ἀπὸ τὸν θάνατο στὴ ζωή.
Ὅμως τὸ μόνο ποὺ πέτυχαν ἦταν
κάποια μικρὴ, ἀσήμαντη παράταση
τοῦ βίου καὶ προσωρινὴ βελτίωση,
νὰ κάνουν κάποιους ἀνθρώπους
λίγο καλύτερους στὸν παρόντα
κόσμο. Στὸν κύριο σκοπό τους
ἀπέτυχαν ἀπόλυτα. Τὸν θάνατο
δὲν μπόρεσαν νὰ τὸν νικήσουν.
Ὅλοι οἱ λεγόμενοι ἀρχηγοὶ Θρη-
σκειῶν ἔμειναν μέσα στοὺς τάφους
τους. Ὅμως, αὐτὸ ποὺ κανεὶς ἀπὸ
τοὺς ἀνθρώπους δὲν μπόρεσε νὰ
πετύχη, τὸ κατόρθωσε ὁ Υἱὸς τοῦ
Θεοῦ μὲ τὴν ἐνανθρώπησή του
καὶ κυρίως μὲ τὴν σταυρική του
θυσία καὶ τὴν ἀνάστασή του.

Αὐτὰ τὰ δύο γεγονότα, ὁ
Σταυρὸς καὶ ἡ Ἀνάσταση, ἀποτε-
λοῦν τὶς δύο ὄψεις ἑνὸς καὶ τοῦ
αὐτοῦ νομίσματος. Στὴν Ὀρθόδοξη
θεολογία, ζωὴ καὶ λατρεία ἐμφα-
νίζονται πάντοτε ἀλληλένδετα. Στὸ
ἱερὸ Εὐαγγέλιο εἰκονίζεται στὴν
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μία ὄψη ἡ Σταύρωση καὶ στὴν
ἄλλη ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ.
Εἶναι ἐπίσης πολὺ γνωστοὶ οἱ
ὕμνοι, «τὸν σταυρὸν σου προσκυ-
νοῦμεν, Δέσποτα καὶ τὴν ἁγίαν σου
ἀνάστασιν δοξάζομεν», «Ἰδοὺ γὰρ
ἦλθε διὰ τοῦ σταυροῦ χαρὰ ἐν ὅλῳ
τῷ κόσμῳ, διὰ παντὸς εὐλογοῦντες
τὸν Κύριον ὑμνοῦμεν τὴν ἀνάστασιν
αὐτοῦ...». Τόσο πολὺ συμπλέκονται
τὰ δύο αὐτὰ γεγονότα, ὥστε τὸ
λατρευτικὸ πρόγραμμα τῆς Με-
γάλης Ἑβδομάδος παρουσιάζει πα-
ραδοξότητες. Ἡ Ἀνάσταση τοῦ
Χριστοῦ ἑορτάζεται πρὶν ἀκόμη
γίνη. Ἀπὸ τὴν στιγμὴ τῆς καταβά-
σεως τῆς ψυχῆς τοῦ Χριστοῦ στὸν
Ἅδη, ἀπὸ τὸ βράδυ τῆς Μ. Παρα-
σκευῆς, ἡ λατρεία τῆς Ἐκκλησίας
παίρνει χαρακτήρα ἀναστάσιμο.

Τὰ δύο αὐτὰ γεγονότα, ἄρρηκτα
συνδεδεμένα μεταξύ τους ἀποτε-
λοῦν τὸν πυρήνα τῆς ἑορτῆς τοῦ
Πάσχα. Ἡ λέξη ‘πάσχα’ προέρχεται
ἀπὸ τὴν ἑβραϊκὴ λέξη ‘φάσκα’, ποὺ
σημαίνει διάβαση, πέρασμα, ὅπως
εἶναι τὸ πέρασμα σ’ ἕνα ποτάμι
ἀπὸ τὸ ἕνα μέρος στὸ ἄλλο, ὅπως
συνέβη μὲ τοὺς Ἰσραηλίτες στὴν
διάβαση τῆς Ἐρυθρᾶς Θαλάσσης.
Αὐτὸ τὸ πάσχα, ἡ διάβαση τῆς
ἐρυθρᾶς Θαλάσσης, δὲν ἦταν τὸ
ἀληθινὸ πάσχα, τὸ ἀληθινὸ πέ-
ρασμα. Ἦταν ἡ προτύπωση τοῦ
ἀληθινοῦ περάσματος. Καὶ τὸ ἀλη-
θινὸ πέρασμα, αὐτὸ ποὺ ὅλους
μᾶς ἐνδιαφέρει, εἶναι τὸ πέρασμα
ἀπὸ τὸν θάνατο πρὸς τὴν ζωή.
Εἶναι αὐτὸ ἀκριβῶς ποὺ μόνος κα-
τόρθωσε ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ὅπως
τὸ διατύπωσε ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ
Δαμασκηνὸς καὶ ἐμεῖς τὸ ψάλ-
λουμε στὸν ἀναστάσιμο Ὄρθρο,
«Πάσχα Κυρίου πάσχα. Ἐκ γὰρ θα-
νάτου πρὸς ζωὴν καὶ ἐκ γῆς πρὸς
οὐρανὸν, Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡμᾶς διε-
βίβασεν, ἐπινίκιον ἄδοντας».

Ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς, ἔχοντας τὴν
δική μας ἀνθρώπινη φύση ἑνω-
μένη μὲ τὴν δική του θεία φύση,
ἀπέθανε ὡς ἄνθρωπος (ὄχι ὡς
Θεός), ὅπως ψάλλουμε στὸ τρο-
πάριο τῆς Θ’ Ὥρας, «Ὁ ἐν τῇ ἐνάτῃ
ὥρᾳ σαρκί τοῦ θανάτου γευσάμε-
νος...». Θάνατος γιὰ τὸν Χριστὸ
σήμαινε ὅτι χωρίσθηκε ἡ ψυχὴ
ἀπὸ τὸ σῶμα, ἀλλὰ ἡ θεότητα
ἔμεινε καὶ στὸ σῶμα, ποὺ τοπο-
θετήθηκε στὸν τάφο, καὶ στὴν

ψυχή, ποὺ κατέβηκε στὸν Ἅδη,
γιὰ νὰ κηρύξη στὰ «ἐν φυλακῇ
πνεύματα». Κι ὕστερα, τὴν Τρίτη
ἡμέρα, ἀκολούθησε ἡ Ἀνάσταση.

Ἕνα ζήτημα, ποὺ τίθεται στὸ
σημεῖο αὐτὸ, εἶναι ὁ ὑπολογισμὸς
τῶν τριῶν ἡμερῶν, ποὺ ἔμεινε ὁ
Κύριος στὸν Ἅδη. Ἀπὸ τὴν Παρα-
σκευὴ τὸ ἀπόγευμα, ποὺ ἐξέπνευσε,
μέχρι τὴν Κυριακὴ τὸ πρωῒ, ποὺ
ἀναστήθηκε, δὲν συμπληρώνονται
οὔτε δύο 24ωρα. Πῶς τότε γίνεται
λόγος γιὰ τρεῖς ἡμέρες; Στὸ ἐρώ-
τημα αὐτὸ ἀπαντοῦν κάποιοι ἀπὸ
τοὺς ἁγίους πατέρες, κι ἐγὼ σᾶς
μεταφέρω τὴν ἀπάντηση τοῦ ἁγίου
Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ. Λέγει ὁ
ἅγιος ὅτι στοὺς Ἑβραίους ἡ ἡμέρα
ὑπολογιζόταν ἀπὸ τὸ σκοτάδι τῆς
νύχτας καὶ τὸ φῶς τῆς ἑπομένης
ἡμέρας. Ὅταν ἐξέπνευσε ὁ Κύριος
ἔγινε σκοτάδι ἐπὶ τρεῖς ὧρες καὶ
μετὰ ἐπανῆλθε τὸ φῶς. Αὐτὴ λο-
γίζεται ὡς πρώτη ἡμέρα. Τὸ σκοτάδι
τῆς νύκτας τῆς Παρασκευῆς καὶ
τὸ φῶς τῆς ἡμέρας τοῦ Σαββάτου
θεωρεῖται ὡς ἡ δεύτερη ἡμέρα.
Καὶ τὸ σκοτάδι τῆς νύχτας τοῦ Σαβ-
βάτου μὲ τὸ πρῶτο φῶς τῆς Κυ-
ριακῆς, ὅταν ἔγινε ἡ Ἀνάσταση,
εἶναι ἡ τρίτη ἡμέρα.

Μὲ ὅλη τὴν παραπάνω διαδι-
κασία τοῦ ‘πάθους καὶ τῆς ἀνα-
στάσεως τοῦ Χριστοῦ ἔγινε τὸ
πραγματικὸ πέρασμα ἀπὸ τὸν θά-
νατο στὴ ζωή. Ἡ ἀνθρωπίνη φύση,
ἡ δική μας κτιστὴ, καὶ ἑπομένως
θνητὴ φύση, ἑνωμένη μὲ τὴν θεία
φύση τοῦ Χριστοῦ, τὴν ἄκτιστη
καὶ ἀθάνατη, πέθανε καὶ ἀναστή-
θηκε. Πόσο ὑπέροχα ἐκφράζει
αὐτὴν, ἀλήθεια, ἕνας ἄλλος πα-
σχάλιος ὕμνος· «Χθὲς συνεθαπτόμην
σοι, Χριστέ, συνεγείρομαι σήμερον
ἀναστάντι σοι· συνεσταυρούμην σοι
χθές· αὐτὸς με συνδόξασον, Σωτήρ,
ἐν τῇ βασιλείᾳ σου». 

Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ δια-
φέρει ριζικὰ ἀπὸ κάθε ἄλλη ἀνά-
σταση, ποὺ ἔγινε στοὺς χρόνους
τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ἀλλὰ καὶ
τῆς Καινῆς Διαθήκης. Ὁ Ἰησοῦς
Χριστὸς ὡς ἀληθινὸς Θεός, ἀνέ-
στησε τὸν ἑαυτό του μόνος του.
Ἡ ἀνθρωπίνη φύση του ἀναστή-
θηκε ἀπὸ τὴν θεία του φύση.

Κι ἐδῶ τίθεται ἕνα ἄλλο θεο-
λογικὸ ζήτημα. Γιατὶ στὶς Ἅγιες
Γραφὲς ἄλλοτε λέγεται ὅτι ὁ

Χριστὸς ἀνέστησε μόνος τὸν ἑαυτό
του (Ἰω. 6,39· Α’ Θεσ. 4,14), καὶ
ἄλλοτε ὅτι τὸν ἀνέστησεν ὁ Θεὸς
Πατήρ (Πρξ. 2,24· 13,33,34· 17,31);
Τὸ ζήτημα λύνεται μὲ τὴν Ὀρθό-
δοξη θεολογία γιὰ τὴν Ἁγία Τριάδα.
Αὐτὸ ποὺ τονίζεται ἀπὸ ὅλους
τοὺς ἁγίους πατέρες εἶναι τὸ γε-
γονὸς ὅτι ὅλες οἱ ἐνέργειες τῶν
Προσώπων τῆς Ἁγίας Τριάδος εἶναι
κοινές. Ὅ,τι γίνεται ἀπὸ τὸ ἕνα
Πρόσωπο γίνεται μὲ τὴν συνέργεια
καὶ τῶν ἄλλων δύο.  «Ὁ πατὴρ δι᾽
Υἱοῦ ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ποιεῖ τὰ πάν-
τα» (Μ. Ἀθανάσιος). Ἔτσι καὶ στὴν
ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ συνεργοῦν
καὶ τὰ τρία Θεία Πρόσωπα. Ἑπο-
μένως δὲν ὑπάρχει καμμία ἀντί-
φαση ὅταν λέγεται ὅτι ὁ Χριστὸς
ἀνέστησε τὸν ἑαυτό του ἤ ὅτι τὸν
ἀνέστησε ὁ Θεὸς Πατήρ.

Ἐπανέρχομαι στὴν οὐσία τοῦ
θέματός μας, ποὺ εἶναι τὸ γεγονὸς
ὅτι μὲ τὴν σταυρικὴ θυσία, τὸν
θάνατο καὶ τὴν ἀνάσταση τοῦ Χρι-
στοῦ συντελέστηκε τὸ ἀληθινὸ
Πάσχα, ἡ διάβαση τῆς ἀνθρωπίνης
φύσεως ἀπὸ τὸν θάνατο στὴ ζωή.

Καὶ τώρα τίθεται ἕνα ἄλλο καί-
ριο ἐρώτημα, ποὺ ἐνδιαφέρει
ὅλους ἐμᾶς, οἱ ὁποῖοι ἀπέχουμε
χρονικὰ ἀπὸ τὴν ἐπίγεια παρουσία
τοῦ Χριστοῦ καὶ τὸ γεγονὸς τοῦ
θανάτου καὶ τῆς ἀναστάσεώς του.
Τὸ ἐρώτημα εἶναι: Πῶς ἐμεῖς μπο-
ροῦμε νὰ ἀξιοποιήσουμε τὸ ἱστο-
ρικὸ γεγονὸς τοῦ Πάσχα τοῦ Χρι-
στοῦ, τὸ πέρασμα ἀπὸ τὸν θάνατο
στὴ ζωή;

Αὐτὴν τὴν δυνατότητα μᾶς τὴν
ἔδωσε πάλι ὁ ἴδιος ὁ Θεάνθωπος
Κύριος μὲ ἕνα ἐκπληκτικὸ καὶ ἀνε-
πινόητο γιὰ τοὺς ἀνθρώπους γε-
γονὸς· μὲ τὸ νὰ ἀφήση στὸν κόσμο
μας τὸ ἴδιο του τὸ Σῶμα ζωντανὸ
καὶ ἄφθαρτο.  «Καὶ ἰδοὺ ἐγὼ μεθ’
ὑμῶν εἰμι πάσας τὰς ἡμέρας ἕως
τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος». Αὐτὸ
τὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ
Ἐκκλησία. Καὶ σ’ αὐτὴν τὴν Ἐκκλη-
σία παρέδωκεν ὁ Χριστὸς τὸ Μυ-
στήριο τοῦ Πάσχα. Ἔδωκε, δηλαδή,
στὴν Ἐκκλησία τὴν δυνατότητα
νὰ ἐνεργῆ ἀδιάκοπα μέσα στοὺς
αἰῶνες τὴν διάβαση, τὸ πέρασμα
ἀπὸ τὸν θάνατο στὴν ζωή. Πιὸ
συγκεκριμένα αὐτὸ τὸ ἐπιτυγχάνει
ἡ Ἐκκλησία μὲ τὴν τέλεση τῶν
ἱερῶν Μυστηρίων καὶ κατ’ ἐξοχὴν
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μὲ τὸ Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχα-
ριστίας. Γι αὐτὸ ἀπὸ τὰ πιὸ καίρια
καὶ σημαντικὰ ἱστορικὰ γεγονότα
τοῦ Πάσχα εἶναι ἡ παράδοση
αὐτοῦ τοῦ ἱεροῦ Μυστηρίου. Ὁ
γνωστὸς λόγος τοῦ Χριστοῦ πρὸς
τοὺς μαθητές του, «ἐπιθυμίᾳ ἐπε-
θύμησα τοῦτο τὸ πάσχα φαγεῖν μεθ’
ἡμῶν» (Λκ 22,15) εἶναι ἰδιαίτερα
φορτισμένος, ὄχι ἁπλῶς συναι-
σθηματικά, ἀλλὰ κυρίως μυστη-
ριακά. «Ἐπιθυμίᾳ ἐπεθύμησα» εἶναι
ἑβραϊσμὸς καὶ σημαίνει, πολὺ πολὺ,
λαχταριστὰ ἐπεθύμησα. Ἡ μεγάλη
ἐπιθυμία τοῦ Χριστοῦ νὰ φάγη
αὐτὸ τὸ πάσχα μαζὶ μὲ τοὺς μα-
θητές του δὲν εἶναι τόσον, ἐπειδὴ
ἀμέσως μετὰ θὰ ἀποχωρισθῆ ἀπὸ
τοὺς ἀγαπημένους του φίλους,
ὅσον διότι φλέγεται ἀπὸ τὴν θεϊκή
του ἀγάπη πρὸς τὰ πλάσματά του
καὶ ἐπείγεται νὰ τοὺς δώση τὴν
δυνατότητα νὰ περάσουν ἀπὸ τὸν
θάνατο στὴ ζωή. Αὐτὸ δηλαδή,
ποὺ θὰ γίνη στὸ ὑπερῶο μὲ τὴν
παράδοση τοῦ ἱεροῦ Μυστηρίου.

Ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς «δὲν ἄφησε
στὸν κόσμο ἁπλῶς μία ἠθικὴ διδα-
σκαλία, ἤ κάποιες κοινωνικὲς συν-
ταγές (ὅπως οἱ διάφοροι ἄνθρωποι
‘μεσσίες’. Ἄν διαβάση κάποιος τὸ
βιβλίο τῶν Βουδδιστῶν ‘Ἀβαντά-
νας’, ἤ τῶν Ἰνδουϊστῶν ‘Βαγκανάντ
Γκιτά’ καὶ τὶς ‘Βέδδες’, ἤ τὸ ‘Κοράνιο’
τῶν Μωαμεθανῶν, θὰ βρῆ μόνον
φανταστικὲς ἀποκαλύψεις καὶ
ἠθικὲς καὶ κοινωνικὲς ἐντολές). Ὁ
Θεάνθρωπος Ἰησοῦς Χριστὸς ἄφησε
τὸν ἑαυτό του, τὸ ἴδιο του τὸ Σῶμα,
καὶ καθένας ποὺ θέλει νὰ σωθῆ (νὰ
περάση δηλαδή ἀπὸ τὸν θάνατο
στὴ ζωή) δὲν ἔχει παρὰ νὰ ἑνωθῆ
μὲ τὸ σῶμα τοῦ ἀναστάντος Κυρίου»
(π. Γεωργίου Καψάνη, σ. 57). Αὐτὸ
δείχνουν οἱ ἀποκαλυπτικοὶ λόγοι
τοῦ Χριστοῦ, «ἐὰν μὴ φάγητε τὴν
σάρκα τοῦ Υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ
πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα οὐκ ἔχετε ζωὴν
ἐν ἑαυτοῖς» (Ἰω. 6,53), καθὼς καὶ οἱ
ἄλλοι, οἱ ἰδρυτικοὶ λόγοι τοῦ Μυ-
στηρίου, «Λάβετε, φάγετε, τοῦτό
ἐστι τὸ σῶμά μου...Πίετε ἐξ αὐτοῦ
πάντες, τοῦτό ἐστι τὸ αἷμά μου...»
(Μτθ. 26,26-28). Αὐτὸ οὔτε τὸ
εἶπε, οὔτε τὸ ἔκανε κάποιος ἄλλος,
ἐκτὸς ἀπὸ τὸν Χριστό. Αὐτὸς ἄφη-
σε τὸ Σῶμά του στὸν κόσμο, γιὰ
νὰ θυσιάζεται καὶ νὰ ἀνασταίνεται
μέχρι τὴ συντέλεια τῶν αἰώνων.

Αὐτὸς εἶναι ὁ θύτης καὶ τὸ θῦμα.
Ὁ ἴδιος θυσιάζει τὸν ἑαυτό του. Κι
αὐτὸ εἶναι ἀδιανόητο γιὰ τοὺς λε-
γομένους ἱδρυτὲς Θρησκειῶν.
Αὐτὸς ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς εἶναι τὸ
πάσχα, ὅπως τὸ ψάλλουμε πάλι
στὸν ἀναστάσιμο Κανόνα· «Ὦ πά-
σχα τὸ μέγα καὶ ἱερώτατον, Χριστέ,
ὦ σοφία τοῦ Θεοῦ καὶ δύναμις...».
Αὐτὸς ὁ Χριστὸς εἶναι ὁ ἴδιος ὁ
παραδίδων καὶ ὁ παραδιδόμενος.
Κι αὐτὴ εἶναι ἡ πεμπτουσία τῆς
ὁρθοδόξου Ἱερᾶς Παραδόσεως.
Δὲν εἶναι ἡ Ὀρθόδοξη Παράδοση
ἡ παράδοση κάποιων ἀνθρωπίνων
συνηθειῶν καὶ ἐθίμων, ὅπως τὴν
κατανοεῖ ὁ πολὺς κόσμος. Ἡ Ἱερὰ
Παράδοσις τῆς Ἐκκλησίας εἶναι
κυρίως καὶ πρωτίστως ἡ παραλαβὴ
καὶ ἡ παράδοση αὐτοῦ τοῦ ἰδίου
τοῦ ἐσταυρωμένου καὶ ἀναστη-
μένου Κυρίου, ἡ παράδοση τοῦ
μόνου ἀληθινοῦ πάσχα. Αὐτὸν τὸν
Χριστό, αὐτὸ τὸ πάσχα, παρέλαβαν
καὶ παρέδωκαν οἱ Ἀπόστολοι, ὅπως
μαρτυρεῖ ὁ ἀπόστολος Παῦλος·
«ἐγὼ γὰρ παρέλαβον ἀπὸ τοῦ Κυρίου
ὅ καὶ παρέδωκα ὑμῖν, ὅτι ὁ Κύριος
Ἰησοῦς τῇ νυκτὶ ᾗ παρεδίδοτο ἔλαβεν
ἄρτον καὶ εὐχαριστήσας ἔκλασε καὶ
εἶπε· λάβετε, φάγετε, τοῦτό μου ἐστι
τὸ σῶμα τὸ ὑπὲρ ὑμῶν κλώμενον...»
(Α’Κορ. 11,23-26). Εἶναι αὐτὸ τὸ
ἴδιο ποὺ γίνεται σὲ κάθε χειροτονία,
ὅταν ὁ ἐπίσκοπος παραδίδει τὸν
Ἀμνὸ τοῦ Θεοῦ στὸν νεοχειροτο-
νηθέντα πρεσβύτερο· «Λάβε τὴν
παρακαταθήκην ταύτην καὶ φύλαξον
αὐτὴνἕως τῆς Δευτέρας Παρουσίας
τοῦ Κυρίου, ὅτε παρ’ αὐτοῦ μέλλεις
ἀπαιτεῖσθαι αὐτήν».

Τὸ Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχα-
ριστίας, ὡς τὸ μόνο ἀληθινὸ πά-
σχα, εἶναι τὸ κέντρο τῆς κάθε Θείας
Λειτουργίας. Ὅλα τὰ ἄλλα στὴ
θεία Λειτουργία (αἰτήσεις, εὐχές,
ἐκφωνήσεις, εἴσοδοι, ἀναγνώσμα-
τα) ὑπάρχουν ὡς προετοιμασία
ἀρχικὰ καὶ ὕστερα ὡς δοξολογία
γιὰ τὸ μέγιστο γεγονὸς τῆς θείας
Κοινωνίας. Γι αὐτὸ ἡ Θεία Λει-
τουργία εἶναι ἕνα ἀληθινὸ πάσχα.
Ὅπως χαρακτηριστικὰ σημειώνει
ὁ δόκιμος Ὀρθόδοξος θεολόγος
καὶ προηγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς
Ὁσίου Γρηγορίου, π. Γεώργιος Κα-
ψάνης, «Ὅταν ζοῦμε μέσα στὴν
Ἐκκλησία, ἀγωνιζόμαστε μὲ ταπεί-
νωση καὶ προσευχή, συμμετέχουμε

στὰ ἅγια Μυστήρια καὶ πρὸ πάντων
στὴν Θεία Κοινωνία, ποὺ εἶναι σῶμα
καὶ αἷμα Χριστοῦ, ἀποκτοῦμε αὐτὴ
τὴν ἐμπειρία τῆς ζωοποιήσεως τοῦ
θνητοῦ μας σώματος, τῆς διαβάσεως
ἀπὸ τὸν θάνατο στὴ ζωή. Αὐτὸ εἶναι
τὸ ἀληθινὸ πάσχα» (Ἀνάστασιν Χρι-
στοῦ Θεασάμενοι, σ. 57).

Ἡ προσωπικὴ συμμετοχὴ στὸ
πάσχα τῆς θείας Λειτουργίας, στὸ
Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας,
γίνεται μὲ κάποιες προϋποθέσεις,
τὶς ὁποῖες ἐπισημαίνουν οἱ ἅγιοι
πατέρες. Μία ἀπὸ αὐτὲς εἶναι ἡ
προηγηθεῖσα ἔνταξή μας στὸ
Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας μὲ τὸ Μυ-
στήριο τοῦ ἁγίου Βαπτίσματος. Γι
αὐτὸ ποτὲ δὲν μεταδίδουμε τὰ
Ἅγια Μυστήρια σὲ ἀβάπτιστους.
Οὔτε μνημονεύουμε στὴν προ-
σκομιδὴ ἀβάπτιστους. Καὶ πάλι
δὲν ἀρκεῖ ἡ ἀρχικὴ σύνδεση. Εἶναι
ἀπαραίτητη καὶ ἡ διατήρηση αὐτῆς
τῆς ἔνταξης μὲ τὴν διατήρηση τῆς
ὀρθῆς Πίστεως. Χωρὶς αὐτὴν δὲν
ὑπάρχει δυνατότητα μεταδώσεως
τοῦ σώματος καὶ τοὺ τιμίου Αἵμα-
τος τοῦ Χριστοῦ, ὅπως δὲν εἶναι
δυνατὴ ἡ μετάδοση τῆς τροφῆς
καὶ τοῦ αἵματος ἑνὸς σώματος σὲ
μέλος ἑνὸς ἄλλου σώματος ἤ ἑνὸς
μέλους ποὺ ἔχει ἀποκοπῆ ἀπὸ τὸ
σῶμα. Γι᾽ αὐτὸ δὲν μποροῦμε νὰ
μεταδώσουμε τὰ Ἅγια Μυστήρια
σὲ αἱρετικούς, διότι αἱρετικὸς εἶναι
αὐτὸς ποὺ ἔχει ἀποκοπεῖ ἀπὸ τὸ
ἐκκλησιαστικὸ σῶμα.

Μία ἄλλη προϋπόθεση εἶναι ἡ
εἰλικρινὴς μετάνοια γιὰ τὰ πάσης
φύσεως ἁμαρτήματά μας, μικρὰ
καὶ μεγάλα. Ἡ ἁμαρτία μᾶς χωρίζει
ἀπὸ τὸ ἐκκλησιαστικὸ Σῶμα καὶ ἡ
μετάνοια μᾶς ἐπανασυνδέει. Ἡ με-
τάνοια ποὺ ἐπικυρώνεται μὲ τὸ
Μυστήριο τῆς Ἐξομολογήσεως. Ἡ
μετάνοια ποὺ συνοδεύεται ἀπὸ
τὴν κατηγορηματικὴ ἀποφασιστι-
κότητα νὰ ἀπαλλαγοῦμε ἀπὸ τὰ
πάθη μας καὶ ἐπιβεβαιώνεται ἀπὸ
τὴν πνευματικὴ ἄσκηση. Μ’ αὐτὴν
τὴν λογικὴ ἀποκτοῦν νόημα οἱ
προγραμματισμένες ἀπὸ τὴν
Ἐκκλησία νηστεῖες, ἀγρυπνίες, με-
τάνοιες. Κι ὅλα αὐτὰ γίνονται ὅταν
ὁ πιστὸς διακατέχεται ἀπὸ τὸν
φόβο τοῦ Θεοῦ, ὅταν δηλαδή σὲ
κάθε ἐνέργειά του ὑπολογίζει τὸν
Θεό, ὅταν γιὰ τὸ κάθε τὶ ἐρωτᾶ, τί
θέλει ὁ Θεός;
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Τελικὴ προϋπόθεση γιὰ τὴν
προσωπική μας συμμετοχὴ στὸ
πάσχα τῆς θείας Λειτουργίας εἶναι
ἡ ἀνυπόκριτη ἀγάπη. Θεία Κοι-
νωνία σημαίνει συμμετοχὴ στὸ Δε-
σποτικὸ Δεῖπνο τῆς Βασιλείας τοῦ
Θεοῦ. Πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ
εὐφρανθῆ κάποιος καθήμενος στὸ
τραπέζι ἑνὸς οἰκοδεσπότη, τὸν
ὁποῖο δὲν ἀγαπᾶ; Πῶς εἶναι δυ-
νατὸν νὰ καθήση κάποιος στὸ ἴδιο
τραπέζι ἔχοντας δίπλα του καθή-
μενον συνάνθρωπό του, σύνδουλό
του, τὸν ὁποῖο μισεῖ καὶ ἀποστρέ-
φεται; Μᾶς τὸ δίδαξε ἄλλωστε
αὐτὸ μὲ ἄλλον τρόπο ὁ ἴδιος ὁ
Κύριος. «Ἐὰν οὖν προσφέρης τὸ
δῶρόν σου ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον, κἀκεῖ
μνησθῆς ὅτι ὁ ἀδελφός σου ἔχει τι
κατὰ σοῦ, ἄφες ἐκεῖ τὸ δῶρόν σου
ἔμπροσθεν τοῦ θυσιαστηρίου καὶ
ὕπαγε πρῶτον διαλλάγηθι τῷ ἀδελφῷ
σου καὶ τότε ἐλθὼν πρόσφερε τὸ
δῶρόν σου» (Μτθ. 5,23-24). 

Ὅλες οἱ παραπάνω προϋποθέ-
σεις εὑρίσκονται συμπυκνωμένες
στὴν πρόσκληση τοῦ ἱερουργοῦ
στὴν Θεία Λειτουργία· «μετὰ φόβου
Θεοῦ, πίστεως καὶ ἀγάπης προσέλ-
θετε». Γι᾽ αὐτὸ ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλη-
σία ἐπιμένει στὴν συχνὴ θεία Κοι-
νωνία ἀπὸ τοὺς πιστούς, ἀλλὰ
ποτὲ ἀπροϋπόθετα. Πάντα μὲ τὶς
προϋποθέσεις ποὺ ἐκείνη ἔχει θέ-
σει. Τὸ λεπτὸ αὐτὸ ζήτημα τὸ ξε-
καθαρίζει μὲ θαυμαστὴ διάκριση
ὁ ἅγιος Χρυσόστομος. Ἀπὸ τὶς
πολλὲς ἀναφορὲς του στὸ ζήτημα
παραθέτω μία μικρὴ περικοπή, ἡ
ὁποία νομίζω ὅτι καταγράφει πε-
ριληπτικὰ τὴ  θέση τῆς Ἐκκλησίας.
«Ἀλλ’ ἐπειδὴ μνημόνευσα τὴ θυσία
αὐτή, θέλω νὰ πῶ λίγα λόγια σὲ σᾶς
τοὺς μυημένους, λίγα βέβαια ὡς πρὸς
τὴν ἔκταση, μεγάλα ὅμως ὡς πρὸς
τὴν δύναμη καὶ τὴν ὠφέλεια· διότι
δὲν εἶναι δικά μας λόγια αὐτὰ ποὺ
θὰ λεχθοῦν, ἀλλὰ τοῦ θείου Πνεύ-
ματος. Ποιὰ λοιπόν εἶναι αὐτά; Πολλοὶ
μεταλαβαίνουν τὴ θυσία αὐτή μιὰ
φορὰ τὸν χρόνο, ἐνῶ ἄλλοι δύο καὶ
ἄλλοι πολλὲς φορές. Ὁ λόγος αὐτὸς
ἀπευθύνεται πρὸς ὅλους μας, ὄχι
μόνον σ’ αὐτοὺς ποὺ εἶναι ἐδῶ, ἀλλὰ
καὶ σὲ ἐκείνους ποὺ ζοῦν στὴν ἔρημο·
διότι ἐκεῖνοι μεταλαβαίνουν μιὰ φορὰ
τὸ χρόνο, καὶ πολλὲς φορὲς καὶ κάθε
δύο ἔτη. Τὶ λοιπόν; ποιοὺς θ’ ἀπο-
δεχθοῦμε; Αὐτοὺς ποὺ μεταλαβαίνουν

μιὰ φορά; Αὐτοὺς ποὺ μεταλαβαίνουν
πολλὲς φορές; Αὐτοὺς ποὺ μεταλα-
βαίνουν λίγες φορές; Οὔτε αὐτοὺς
ποὺ μεταλαβαίνουν μιὰ φορά, οὔτε
αὐτοὺςποὺ μεταλαβαίνουν πολλὲς
φορές, οὔτε αὐτούς ποὺ μεταλαβαί-
νουν λίγες φορές, ἀλλὰ ἐκείνους ποὺ
μεταλαβαίνουν μὲ καθαρὴ συνείδηση,
μὲ καθαρὴ καρδιὰ καὶ βίο ἀνεπίληπτο.
Ὅσοι εἶναι ἔτσι, ἄς πλησιάζουν πάν-
τοτε, ἐνῶ ὅσοι δὲν εἶναι ἔτσι, ἄς μὴν
προσέρχονται οὔτε μία φορά. Γιατὶ
ἄραγε; Διότι λαμβάνουν γιὰ τοὺς
ἑαυτούς τους καταδίκη καὶ κατάκριση
καὶ τιμωρία» (Εἰς Ἑβραίους 17,... ΕΠΕ
25,38. PG 63,131).

Σεβασμιώτατε, σεβαστοί πα-
τέρες,

Ἡ μεγάλη ἑορτὴ τοῦ πάσχα,
τῶν Ἁγίων Παθῶν καὶ τῆς ἀνα-
στάσεως τοῦ Χριστοῦ, «γιὰ μᾶς τοὺς
Ὀρθοδόξους δὲν εἶναι κάτι ἁπλῶς
ἐξωτερικό, ἱστορικό, ψυχολογικό, κοι-
νωνικό, ἀλλὰ μυστική, χαρισματικὴ
μέθεξη τῶν μεγάλων καὶ σωτηρίων
γεγονότων τῆς ζωῆς τοῦ Κυρίου μας
μέσω τῆς θείας Κοινωνίας, μὲ τὴν
ὁποία ἀληθινὰ μεταβαίνομε ἀπὸ τὸν
θάνατο στὴ ζωή» (π. Γεωργίου Κα-
ψάνη, Ἀνάστασιν..., σ. 49).

Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ θεολόγος
ὁμιλεῖ γιὰ τρία πάσχα. Πρῶτο εἶναι
τὸ νομικὸ πάσχα τῶν Ἑβραίων γιὰ
τὴν μετάβασή τους ἀπὸ τὴν Αἴγυ-
πτο, τὴν χώρα τῆς αἰχμαλωσίας
τους, στὴ Γῆ τῆς Ἐπαγγελίας μὲ
τὴν διάβαση τῆς Ἐρυθρᾶς θαλάσ-
σης. Τὸ δεύτερο εἶναι τὸ πάσχα
τοῦ Χριστοῦ μὲ τὰ πάθη καὶ τὴν
ἀνάστασή του, μὲ τὸ ὁποῖο δόθηκε
ἠ δυνατότητα στοὺς ἀνθρώπους
νὰ μεταβοῦν  ἀπὸ τὸν θάνατο
στὴν ἀληθινὴ, τὴν αἰώνια ζωή. Τὸ
τρίτο, τέλος, εἶναι τὸ πάσχα τοῦ
μέλλοντος αἰῶνος, αὐτὸ ποὺ θὰ
ἑορτάζεται μὲ ὁλοκληρωμένη πλέ-
ον τὴ μετάβασή μας ἀπὸ τὸν θά-
νατο στὴ ζωή. Εἶναι αὐτὸ ποὺ ἑορ-
τάζουν οἱ ἅγιοι στὴν ἐν οὐρανοῖς
ἐκκλησία, τὰ πνεύματα τῶν «δι-
καίων τετελειωμένων» (Ἑβρ. 12,23),
«τὸ τελειώτερον καὶ καθαρώτερον»,
στὸ ἀπερίγραπτο μὲ ἀνθρώπινη
γλῶσσα πανηγύρι τῆς Βασιλείας
τοῦ Θεοῦ γύρω ἀπὸ τὸ ἀρνίον τὸ
ἐσφαγμένο (Ἀπ. 5,6). Εἶναι αὐτὸ
τὸ πάσχα ποὺ λαχταροῦμε ὅλοι οἱ
πιστοὶ καὶ παρακαλοῦμε τὸν ἀνα-
στημένο Κύριο νὰ μᾶς τὸ χαρίση·

«δίδου ἡμῖν ἐκτυπώτερον σοῦ μετα-
σχεῖν ἐν τῇ ἀνεσπέρῳ ἡμέρᾳ τῆς Βα-
σιλείας σου» (Ἀναστάσιμος Κανών).

Βαβαί! Θὰ ἀναφωνοῦσε ὁ ἅγιος
Χρυσόστομος. Πώ, πώ, πώ, Τὶ μᾶς
χάρισε ὁ Θεός μας, ὁ μόνος ἀλη-
θινὸς Θεός! Τὶ φοβερὰ μυστήρια!
Τὶ ἀνεκτίμητες δωρεές!  «Τὶς Θεὸς
μέγας ὡς ὁ Θεὸς ἡμῶν», θὰ ἀνέ-
κραζε ὁ προφητάναξ Δαυῒδ.

Κι ἄν ἔρθουμε τώρα σ’ ἐμᾶς
τοὺς κληρικούς, δὲν μποροῦμε
παρὰ νὰ μείνουμε ἐκστατικοὶ καὶ
νὰ θαυμάσουμε. Πόσο μᾶς τίμησε
ὁ Θεός... Σὲ ποιὰ θέση μᾶς ἔβαλε...,
ἐμᾶς τοὺς μικρούς, τοὺς χωματέ-
νιους, τοὺς ἀκάθαρτους καὶ ἁμαρ-
τωλούς... Μᾶς ἔκανε διακόνους
τῶν φρικτῶν καὶ ἀσυλλήπτων
αὐτῶν Μυστηρίων. Ὅλες αὐτὲς οἱ
μεγάλες καὶ οὐσιαστικὲς ἑορτὲς
τοῦ Πάσχα, τῶν Παθῶν καὶ τῆς
Ἀναστάσεως, τελοῦνται ἀποκλει-
στικὰ μὲ τὴν παρουσία καὶ συ-
νέργεια κληρικῶν, τοῦ ἐπισκόπου,
τῶν πρεσβυτέρων, τῶν διακόνων
καὶ τῶν κατωτέρων κληρικῶν,
ὅπως εἶναι οἱ ὑποδιάκονοι καὶ οἱ
ἀναγνῶστες. Ἀφαιρέστε τὴν πα-
ρουσία τοῦ ἐπισκόπου, τοῦ παπᾶ
καὶ τοῦ διάκου καὶ φαντασθῆτε
τὶς ἑορτὲς τοῦ πάσχα. Χωρὶς ἱερὲς
ἀκολουθίες. Χωρὶς Θεία Λειτουρ-
γία. Χωρὶς Μυστήρια. Χωρὶς πέ-
ρασμα ἀπὸ τὸν θάνατο στὴ ζωή.
Αὐτὸ θὰ ἦταν μία γελοιογραφία
τοῦ πάσχα, ἕνα τίποτε, ἕνα πολύ-
χρωμο μπαλόνι γεμάτο κούφιο
ἀέρα, ὅπως εἶναι συνήθως οἱ ἑορ-
τές τοῦ κόσμου. Μὲ τὴν παρουσία
καὶ τὴν συνέργεια τῶν κληρικῶν,
τῶν οἰκονόμων τῶν Μυστηρίων
τοῦ Θεοῦ ἡ ἑορτὴ τοῦ πάσχα, καὶ
κάθε ἐκκλησιαστικὴ ἑορτή, παίρνει
ἄλλη οὐσιαστικὴ καὶ αἰώνια διά-
σταση, καθὼς μᾶς διαβιβάζει ἀλη-
θινὰ ἀπὸ τὸν θάνατο στὴ ζωή.

Αὐτῆς καὶ μόνον τῆς ἀλήθειας
ἡ συνειδητοποίηση ἀναδεικνύει
τὴν εὐθύνη μας ὡς κληρικῶν ἀπέ-
ναντι στὸν Θεὸ καὶ στοὺς ἀνθρώ-
πους. Νὰ διακονήσουμε κι αὐτὴ
τὴ φορὰ τὸ πάσχα τοῦ Κυρίου, νὰ
τελέσουμε τὶς ἱερὲς Ἀκολουθίες
καὶ νὰ σταθοῦμε μπροστὰ στὸ
ποίμνιο τῆς Ἐκκλησίας μὲ ἁγνὸ
φόβο Θεοῦ, μὲ Ὀρθόδοξη πίστη
καὶ μὲ ἀνυπόκριτη ἀγάπη. Ἀμήν.
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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 διαφόρων προϊόντων τῆς
ἐτ. ALFA. ◆ Διεύθυνση Λιγνιτικοῦ Κέντρου Δυτικῆς Μακεδονίας /
Μονάδα Περιβάλλοντος καί Μεταλλευτικῆς Ὑποστήριξης προσφορά
μεγάλης ποσότητας φρούτων. ◆ Ἐργαζόμενοι Ὀρυχείου Νοτίου Πεδίου,
Τομέας Διακίνησης Σκληρῶν Σχηματισμῶν προσφορά γάλακτος. ◆ Γε-
ώργιος Δεβετζής  προσφορά γάλακτος. ◆Σουλτάνα Μπανδή 600 € εἰς
μνήμην τοῦ συζύγου της Εὐαγγέλου καί τῆς κόρης της Αἰκατερίνης. ◆
Γεώργιος καί Ἑλένη Γκατζόφλια δωρεά 500 € εἰς μνήμην Γεωργίου
Βόντσα. ◆ Μιχαήλ Δεμερτζίδης 300 € εἰς μνήμην τῆς συζύγου του
Ἰωάννας. ◆ Σουλτάνα Μπανδή 300 € γιά γεῦμα γερόντων τήν 11/9/14
εἰς μνήμην τοῦ συζύγου της Εὐαγγέλου καί τῆς κόρης της Αἰκατερίνης.
◆ Κυρία ἀπό τήν Ἀθήνα πού ἐπιθυμεῖ νά διατηρήσει τήν ἀνωνυμία της
δωρεά 200 € στή μνήμην τοῦ πρόσφατα θανόντος συζύγου της. ◆
Ἑλένη Κατωτικίδου 200 € γιά γεῦμα γερόντων εἰς μνήμην τοῦ ἀδερφοῦ
της Ἐλευθερίου. ◆ Ἐπιμελητήριο (Ε.Β.Ε.) Κοζάνης 100 € ἀντί στεφάνου
εἰς μνήμην Γεωργίου Σιόγκα. ◆ Ἱερεύς Ἠλίας Κοντός καί πρεσβυτέρα
Καλλιόπη Κοντοῦ 100 € εἰς μνήμην ἀδελφῆς Μαρίας. ◆ Ζωή Κανάβα
100 € εἰς μνήμην τοῦ συζύγου της Ἰωάννου καί Φρειδερίκης Δαδαμόγια.
◆ Σοφία Σεμερτζίδου 100 €. ◆ Γεώργιος Παπαβασιλείου ἀπό Ἀμερική
100 δολλάρια. ◆ Ἰωάννης Πάλλας 100 € εἰς μνήμην τῶν γονέων του Νι-
κολάου καί Ἀναστασίας. ◆ Οίκ.  Δημητρίου Κ. Στογιάννη 50 € εἰς μνήμην
ἐξαδέλφου Δημητρίου Στογιάννη. ◆ Ἀθανάσιος Θεοδοσιάδης 50 € εἰς
μνήμην τοῦ ἀδερφοῦ του Γεωργίου. ◆ Ἀθανάσιος Φούντογλου 50 € εἰς
μνήμην ἀγαπημένων προσώπων. ωἹ. Ν. Ἁγίας Παρασκευῆς Κοζάνης
600 €. ◆ Ἱ. Ν. Ἁγίας Παρασκευῆς Ἁγίας Παρασκευῆς 550 €. ◆ Ἱ. Ν. Ἁγίου
Παντελεήμονος Ποντοκώμης 500 €. ◆ Ἱ. Ν. Ἁγίων Κων/νου καί Ἑλένης
Μαυροδενδρίου 500 €. ◆ Ἱ. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Νέας Χαραυγῆς
500 €. ◆ Ἱ. Ν. Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Καρυδίτσας 400 €. ◆ Ἱ. Ν.
Ἁγίου Γεωργίου Μικροβάλτου 400 €. ◆ Ἱ. Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν
Κερασιᾶς 300 €. ◆ Ἱ. Ν. Γενεσίου τῆς Θεοτόκου Πετρανῶν 300 €. ◆ Ἱ. Ν.
Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Ἀκρινῆς 300 €. ◆ Ἱ. Ν. Ἁγίου Ἀθανασίου
Τρανοβάλτου 300 €. ◆ Ἱ. Ν. Ἁγίου Διονυσίου Βελβενδού 250 €. ◆ Ἱ. Ν.
Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Βατεροῦ 200 €. ◆ Ἱ. Ν. Ἁγίας Κυριακῆς
Σερβίων 200 €. ◆ Ἱ. Ν. Ἁγίου Δημητρίου Κτενίου 200 €. ◆ Ἱ. Ν. Ἁγίου
Ἀθανασίου Κοζάνης 200 €. ◆ Ἱ. Ν. Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ἐλάτης 200
€. ◆ Ἱ. Ν. Τιμίου Προδρόμου Λευκοπηγῆς 200 €. ◆ Ἱ. Ν. Κοιμήσεως
Θεοτόκου Λαζαράδων 200 €. ◆ Ἱ. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Καταφυγίου
200 €. ◆ Ἱ. Ν. Ἁγίων Πέτρου καί Παύλου Ἱμέρων 150 €. ◆ Ἱ. Ν. Ἁγίου Δη-
μητρίου Σκήτης 150 €. ◆ Ἱ. Ν. Ἁγίου Γεωργίου Ξηρολίμνης 150 €. ◆ Ἱ. Ν.
Ἁγίας Τριάδος Δρεπάνου 150 € γιά γεῦμα γερόντων. ◆ Ἱ. Ν. Παμμεγίστων
Ταξιαρχῶν Βαθυλάκκου 100 € γιά παράσταση Σεβασμιωτάτου Μητρο-
πολίτου κ. Παύλου στήν Πανήγυρη τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ. ◆ Ἱ. Ν. Ἁγίου
Γεωργίου Πρωτοχωρίου 100 €. ◆ Αἰκατερίνη Τζιάτζιου προσφορά
γεύματος εἰς μνήμην τοῦ συζύγου της Βασιλείου Τζιάτζιου. ◆ Βασιλική
Παγούνη προσφορά γεύματος τήν 16/11/14 εἰς μνήμην τῆς ἀδερφῆς
της Αἰκατερίνης Παγούνη γιά τό ἐτήσιο μνημόσυνό της. ◆ Τά Ἀδέρφια,
Ἀναστάσιος Παπαδόπουλος καί Σοφία Τσεβεκίδου προσφορά γεύματος
τήν 2/11/14 εἰς μνήμην τῆς ἀδερφῆς τους Μαρίας Παρασκευοπούλου.
ηΟίκ.  Ἀναστασίας Ζησοπούλου γεῦμα γερόντων γιά τήν ὀνομαστική
ἑορτή Δημητρίου Ζησόπουλου. ◆ Καλλίστρατος Κιουρτίδης προσφορά
γεύματος τήν 5/10/14 εἰς μνήμην τῶν γονέων τοῦ Νικολάου καί
Ἐρασμίας. ◆ Ἡ σύζυγος Ἰωάννα Σιούλα καί τά παιδιά Ἀθανάσιος καί Πα-
ναγιώτα προσφορά γεύματος τήν 30/9/14 εἰς μνήμην τοῦ συζύγου καί
πατέρα Γεωργίου Σιούλα. ◆ Δέσποινα Δούχου προσφορά γεύματος εἰς
μνήμην τοῦ συζύγου της Θεοδώρου. ◆ Προσφορά γεύματος στούς γέ-
ροντες τήν 7/9/14 εἰς μνήμην Χαρίκλειας Μαυροφυλλίδου ἀπό τόν υἱό
της Λάκη Μαυροφυλλίδη. ◆ Ἰωάννης Ἀποστολίδης προσφορά γεύματος
εἰς μνήμην τοῦ πατέρα του Σταύρου. ◆ Βασίλειος Μεντεσίδης καί
Εὐαγγελία Κωτούλα προσφορά γεύματος. ◆ Γεωργία Λαζαρίδου προσφορά
γεύματος εἰς μνήμην τῶν γονέων της Ἀριστοκλέους καί Χαρικλείας. ◆

Ἀφροδίτη Μητράγκα προσφορά γεύματος. ◆ Σύλλογος «Μακρυγιάννης»
προσφορά 30 κιλά φακές. ◆ Σύλλογος Ἠπειρωτῶν Κοζάνης προσφορά
κρέατος. ◆ Ἐπίσκεψη Ὁμάδας Συνεργασίας Σώματος Ἑλληνικοῦ Ὁδηγισμοῦ
προσφορά τροφίμων καί εἰδῶν ἀτομικῆς ὑγιεινῆς. ◆ Βασιλική, Εὐάγγελος
καί Αἰκατερίνη Σιακαβάρα προσφορά φρούτων εἰς μνήμην Δημητρίου
Σιακαβάρα. ◆ Βασίλειος Στεφανίδης προσφορά πατάτες. ◆ Ἰωάννης
Παπαδόπουλος καί οἱ υἱοί Δημήτριος, Γεώργιος καί Ἄγγελος προσφορά
πατάτες. ◆ Γεώργιος Μπιάλας προσφορά ροδάκινων. ◆ Δημήτριος
Φούκας προσφορά ροδάκινων εἰς μνήμην Νικολάου Πουλιάνα. ◆
Βασίλειος Φιλημέγκας προσφορά φαρμάκων. ◆ Ἀθανάσιος Νικολάου
ἀπό Λειβαδιά 20 €. ◆ Ἑλένη Γρηγοριάδου προσφορά τροφίμων εἰς
μνήμην Ἀθηνᾶς καί Χαραλάμπους. ◆ Κίμων Μπιλιάτης προσφορά 10
κιλά κιμά. ◆ Μαρία Ντάλλα 30 € εἰς μνήμην προσφιλῶν προσώπων. ◆
Ἀρτοποιεῖο Δημητρίου Σταματιάδη προσφορά ἀρτοσκευασμάτων. ◆
Κων/νος Χατζηπαυλίδης προσφορά 60 κιλά μῆλα. ◆ Ἱ. Ν. Ἁγίου Ἀθανασίου
Κοζάνης 20 λίτρα ἐλαιόλαδο. ◆ Μαρία Μωϋσιάδου προσφορά 10 λίτρα
ἐλαιόλαδο. ◆ Ἱ. Ν. Ἁγίου Γεωργίου Αὐλῶν, Ἱερεύς Θωμάς Μπασδέκης,
Κυριάκος Μπουχάρας, Χρῆστος Ἀναστασιάδης καί Ἐλευθέριος Τσαουσίδης
προσφορά φρούτων καί λαχανικῶν. ◆ Εὐθυμία Ἀντωνοπούλου προσφορά
φακές. ◆ Ἀθανάσιος Μανακίτσας προσφορά ἐδεσμάτων. ◆ Σοφία
Σαράντη 15 €.

Δωρεές πρὸς τὴν Ἱερά Μητρόπολη
Σεβ. Μητροπολίτης Σερβίων καὶ Κοζάνης κ. Παῦλος 3400 €
Σεβ. Μητροπολίτης Ἀτλάντας κ. Ἀλέξιος 1000 $
Ἱ. Ναὸς Ἁγίας Κυριακῆς Σερβίων  970 €
Ἱ. Ναὸς Ἁγίας Τριάδος Δρεπάνου  452 €
Ἱ. Ναὸς Τιμίου Προδρόμου Λευκοπηγῆς  140
Ἱ. Ναὸς Παναγίας Φανερωμένης Κοζάνης 265 € 
Ἱ. Ναὸς Ἁγίων Κων/νου καὶ Ἑλένης Κοζάνης  2600 €
Ἱ. Ναὸς Ἁγίου Νικολάου Λιβαδεροῦ  750 €
Ἱ. Ναὸς Ἁγίου Νικολάου Κρόκου 540 €
Ἱ. Ναὸς Τιμίου Προδρόμου Λευκοπηγῆς 420 €
Ἱ. Ναὸς Ἁγίου Ἀθανασίου Κοζάνης  176 €
Ἱ. Ναὸς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Ἀκρινῆς  300 €
Γκοτσίνος Ἐλευθέριος 100 €
Βασιλειάδου Ἄννα  100 €
Παυλᾶκος Ἀλέξανδρος  370,52 €
Μαλανδράκη Ἐλευθερία 38,05 €
Ἡ  Ἱερὰ Μητρόπολη  εὐχαριστεῖ θερμὰ τοὺς δωρητὲς καὶ εὔχεται τὴν παρὰ τοῦ
Κυρίου ἀντιδωρεὰ καὶ εὐλογία.

ΑΠΟ  ΤΟ  ΥΣΤΕΡΗΜΑ
ΚΑΙ  ΤΟ  ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ

Τὰ πνευματικὰ τέκνα τοῦ ΣεβασμιωτάτουΜητροπολίτου μας κ. Παύλου ἀπὸ τὴν Ἀμε-ρικὴ, σὲ μιὰ ἔκφραση ἔμπρακτου σεβασμοῦ,ἐκτίμησης καὶ ἀγάπης πρὸς τὸ πρόσωποτοῦ πνευματικοῦ τους πατέρα, δώρησαν ἕνααὐτοκίνητο στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Σερβίωνκαὶ Κοζάνης. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτηςμας ἐκφράζει τὴ συγκίνησή του καὶ τὶς θερμέςτου εὐχαριστίες πρὸς τὰ πνευματικά τέκνακαὶ εὔχεται τὴν παρὰ τοῦ Κυρίου εὐλογίαγιὰ τοὺς ἴδιους καὶ τὶς οἰκογένειές των.

ΔΩΡΕΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 
ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ
ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ
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Ὅπως κάθε χρόνο, πρὶν τὶς γιορτὲς τῶν Χριστουγέννων,
διενεργήθηκε στὴ Μητροπολιτικὴ Περιφέρεια Σερ-
βίων καὶ Κοζάνης ὁ  Ἔρανος τῆς Ἀγάπης, ποὺ σκοπὸ

ἔχει νὰ ἁπαλύνει τὶς ποικίλες ἀνάγκες  τῶν ἀδελφῶν μας,
ποὺ περιμένουν συμπαράσταση καὶ βοήθεια. Ἡ ἀνταπόκριση
τοῦ κόσμου στὸ κάλεσμα αὐτὸ τῆς ἀγάπης ὑπῆρξε θετική
καὶ σὲ πολλὲς περιπτώσεις ἁπλόχερη. Παρόλα αὐτὰ ἡ
ἄσκηση τῆς φιλανθρωπίας ἀπαιτεῖ ἐτησίως ποσὰ πολὺ με-

γαλύτερα 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 ἐρά-
νου καὶ εὔχεται σ᾿ ὅλους τὴν παρὰ τοῦ Κυρίου, προσωπικὴ
καὶ οἰκογενειακὴ, χάρη καὶ εὐλογία.

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

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                           380.00
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ                               275.00
ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ                        180.00
ΑΙΑΝΗ                                                   290.00
ΑΚΡΙΝΗ                                                 875.00
ΑΛΩΝΑΚΙΑ                                           150.00
ΑΝΘΟΤΟΠΟΣ                                      100.00
ΑΝΩ ΚΩΜΗ                                         300.00
ΑΡΓΙΛΛΟΣ                                            120.00
ΑΥΛΕΣ                                                   187.00
ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΣ                                     250.00
ΒΑΤΕΡΟ                                                272.00
ΒΕΛΒΕΝΔΟΥ Κ. ΘΕΟΤΟΚΟΥ          1,530.00
ΒΕΛΒΕΝΔΟΥ ΑΓ. ΔΙΟΝ.                      200.00
ΒΟΣΚΟΧΩΡΙ                                           75.00
ΓΟΥΛΕΣ                                                 200.00
ΔΡΕΠΑΝΟ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ                    281.50
ΔΡΕΠΑΝΟ ΚΟΙΜ. ΘΕΟΤΟΚΟΥ            45.00
ΕΛΑΤΗ
ΘΥΜΑΡΙΑ                                             230.00
ΙΜΕΡΑ                                                   150.00
ΚΑΙΣΑΡΕΙΑ                                           200.00
ΚΑΛΑΜΙΑ                                             101.50
ΚΑΠΝΟΧΩΡΙ                                        120.00
ΚΑΡΔΙΑ ΝΕΑ                                        330.00
ΚΑΡΥΔΙΤΣΑ                                          300.00
ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ             233.00
ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ                                       205.00
ΚΕΡΑΣΙΑ                                                  70.00
ΚΗΠΟΣ                                                   50.00

ΚΛΕΙΤΟΣ
ΚΟΖ. ΑΓΙΑΣ   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ                600.00
ΚΟΖ. ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ                   925.00
ΚΟΖ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ                           0.00
ΚΟΖ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ               2,500.00
ΚΟΖ. ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑΣ                              0.00
ΚΟΖ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΑΝΟΡΟΣ               1,179.50
ΚΟΖ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ                  2,500.00
ΚΟΖ. ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ                 596.00
ΚΟΖ. ΑΓΙΩΝ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΕΛΕΝ.      3,000.00
ΚΟΖ. ΠΑΝΑΓΙΑ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ       850.00
ΚΟΙΛΑ                                                   337.50
ΚΟΙΛΑΔΑ
ΚΡΑΝΙΔΙΑ                                             207.00
ΚΡΟΚΟΣ                                               500.00
ΚΤΕΝΙ                                                    400.00
ΛΑΒΑ                                                     293.00
ΛΑΖΑΡΑΔΕΣ                                           82.00
ΛΙΒΑΔΕΡΟ                                            209.50
ΛΕΥΚΑΡΑ                                              101.00
ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗ                                      200.00
ΛΕΥΚΟΠΗΓΗ                                    1,000.00
ΛΙΒΕΡΑ                                                    20.00
ΛΥΓΕΡΗ                                                   78.50
ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙ                                   450.00
ΜΕΣΙΑΝΗ                                             336.50
ΜΕΤΑΞΑ                                                  70.00
ΜΗΛΙΑ                                                  108.50
ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟ                                        70.00
ΝΕΑ ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ                                   35.00

ΠΟΛΙΣ ἤ ΧΩΡΙΟΝ ΠΟΣΟ ΠΟΛΙΣ ἤ ΧΩΡΙΟΝ ΠΟΣΟ ΠΟΛΙΣ ἤ ΧΩΡΙΟΝ ΠΟΣΟ
ΝΕΡΑΙΔΑ                                                 87.00
ΞHΡΟΛΙΜΝΗ                                       100.00
ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΤΣΑΝΟ                              33.00
ΠΕΤΡΑΝΑ                                             300.00
ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΥΜΑ                               220.00
ΠΟΛΥΜΥΛΟΣ                                       140.00
ΠΟΛΥΡΡΑΧΟΣ                                        50.00
ΠΟΝΤΟΚΟΜΗ                                     500.00
ΠΡΟΣΗΛΙΟ                                             40.20
ΠΡΩΤΟΧΩΡΙ                                         112.00
ΠΤΕΛΕΑ                                                  30.00
ΠΥΡΓΟΣ                                                            
ΡΟΔΙΑΝΗ                                             265.50
ΡΟΔΙΤΗΣ                                              337.00
ΡΥΑΚΙΟ                                                   30.00
ΡΥΜΝΙΟ                                                  50.00
ΣΕΡΒΙΩΝ ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗ                       845.00
ΣΕΡΒΙΩΝ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ                     500.00
ΣΙΔΕΡΑ                                                              
ΣΚΗΤΗ                                                  200.00
ΣΠΑΡΤΟ                                               110.00
ΤΕΤΡΑΛΟΦΟΣ                                     210.00
ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟ                                     235.00
ΤΡΙΓΩΝΙΚΟ                                           200.00
ΦΡΟΥΡΙΟ                                                          
ΧΑΡΑΥΓΗ ΝΕΑ                                     550.00
ΓΑΛΑΝΗ                                                  20.00
ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙ                                        40.00

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΥΡΩ                         29,553.70

01 ΑΗΣ Άγιου Δημήτριου. 02 Ένωση Παλαιών Προσκόπων Κοζάνης.
03 18ο  Νηπιαγωγείο Κοζάνης. 04 12ο Δημοτικό Κοζάνης. 05 5ο Γυ-
μνάσιο Κοζάνης. 06 Β’Ταξη 1ου Γυμνάσιου Κοζάνης. 07 9ο Δημοτικό
Κοζάνης. 08 Δημοτικό Σχολειό «Χαρίσιου Μεγδάνη». 09  4ο ΓΕΛ Κο-
ζάνης. 10 1ο ΓΕΛ Κοζάνης. 11 Δημοτικό Σχολειό Κοίλων. 12 ΙΔ´ Νη-
πιαγωγείο «Στρουμφάκια». 13 ΙΔ. Νηπιαγωγείο
«Α-ΜΠΕ-ΜΠΑ-ΜΠΛΟΜ». 14 Δακής Χριστόφορος. 15 Κορασίδης Αν-
τώνιος. 16 Κουτσουνάνου Στέλλα. 17 Νανοπούλου Άννα. 18 Διαμαν-
τόπουλος Ιωάννης. 19 Διαμαντόπουλος Χρήστος. 20 Κουβρακίδης
Νικόλαος. 21 Πίττας Θωμάς. 22 Σιδέρης Ιωάννης. 23 Σεμερτζίδου
Σοφία. 24 Καπετάνιος Θεόδωρος. 25 Φωτιάδης Αθανάσιος. 26  Βαρ-
δάκα Ανθή. 27 Μανιάκας Αχιλλέας. 28 Καπνοτίδης Κων/νος. 29 Σολ-
δάτος Νικόλαος. 30 Κοπανίδης Αναστάσιος. 31 Βάμβα Στελλα. 32
Φασούλα Μαρία. 33 Λόγγου Ιωσήφ. 34 Κοπανίδης Δημήτριος. 35Πα-
παδοπούλου Μαρία. 36 Σαμαράς Γεώργιος. 37 Τσουκαλίδης Στυλια-
νός. 38 Γρηγοριάδης Σάββας. 39 Ευαγγέλου Γεώργιος. 40 Μπετσάκος
Παναγιώτης. 41 Ευάγγελος Τζιμόπουλος. 42 Τζιμοπουλος Θεοδωρος.
43 Λοντου Ευαγγελια. 44 Χατζημανώλης Στυλιανός. 45 Σιόγκας Γε-
ώργιος. 46 Βρυσσάς Μιχαήλ. 47 Ενορία Παναγίας Φανερωμένης Κο-
ζάνης. 48 Ενορία Κων/νου κ’Ελένης Κοζάνης. 49 Ενορία Αγ.
Παντελεήμονος Ποντοκώμης. 50 Γκέρτσου Θεοδώρα. 51 Ιωαννίδης

Ευστάθιος. 52 Κουρελή Αθανασία. 53 ΓΕΛ Σερβίων. 54 Ενορία Αγ.
Γεωργίου Αυλές. 55 Οικονόμου Ευστράτιος. 56 Λαιπούλου Αθανασία.
57 Ενορία Αγ. Τριάδος Δρεπάνου. 58 Ενορία Αγ. Πέτρου κ’Παύλου
Ιμέρων. 59 Ενορία Αγ. Κων/νου κ ’ Ελένης Λευκάρων. 60 Π’Γεωργίου
Σοφία. 61 Λαδιά Αργυρώ. 62 Βαρταλά Δέσποινα. 63 Παπαδόπουλος
Ανέστης. 64  Παπαδόπουλος Αναστάσιος. 65 Τυροδήμου Σεβαστή.
66 Μαγαλιά Στέλλα. 67 Ψαρρά Σοφία. 68. Σύλλογος «Μικρασιατών»
Κοζάνης. 69 Εύξεινος Λέσχη Κοζάνης. 70 ΑΝΤΕΛ Α.Ε.. 71 Σύλλογος
‘Μακρυγιάννης’ Κοζάνης. 72 Συνεταιρισμός ‘Δήμητρα‘ Κοζάνης. 73
ΛΚΔΜ  Τμήμα Περιβάλλοντος. 74 Σύλλογος ‘Μεταξιωτών»’ Κοζάνης.
75 SUPER MARKET Γρηγοριάδη. 76 ΤΟΛΟΣ Α.Ε.. 77 Κλινική Σπινάρη
Κοζάνης. 78 Εργαζομενοι ΔΥΟ κοζανης. 79 Αρτοποια Κυρινα Κροκος.
80 Αρτοποια Γεωργακη. 81 Αρτοποιΐα ‘Φούρνος Με Τα Ξύλα‘ Κοζάνη.
82 Contra Market Kοζάνη. 83 Μέλη Χορωδίας Αγ. Αναργύρων Κοζά-
νης. 84 Μ.Κ.Μ Δόμηση. 85 Βιομηχανία Ζυμαρικών BARILA. 86 Πε-
ριφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Π.Ε. Κοζάνης. 87 Ανώνυμοι. 88 Π.
Νικόλαος Κανταρτζής. 89 Κυριακοπούλου Ευδοκία. 90 Βαρδάκας Δη-
μήτριος. 91 Ενορία Αγ. Γεωργίου Μεσιανής. 92 Φ.Τ. Αγ. Κυριακής Σερ-
βίων. 93 SUPER MARKET ‘Φώντης’ Σέρβια. 94 Λαδιάς Α.Ε.. 95 Π.
Θωμάς Μπασδέκης. 96 Αφοι Μπόμπα. 97 ΙΔ. Υπἀλληλοι «Μαρινό-
πουλος» Σέρβια. 98 ΟΝΕΔ Κοζάνης.

ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΕΩΣ 31/12/2014



ΠΟΛΗ Ή ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ               ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
ΚΟΖΑΝΗ                                     ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΟΖΑΝΗ                                     ΑΓΙΩΝ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗ                                     ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΚΟΖΑΝΗ                                     ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΑΝΟΡΟΣ
ΚΟΖΑΝΗ                                     ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΚΟΖΑΝΗ                                     ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗ                                     ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΣΩΤΗΡΟΣ
ΚΟΖΑΝΗ                                     ΠΡΟΣΚ. ΝΑΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
ΣΕΡΒΙΑ                                         ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΣΕΡΒΙΑ                                         ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΕΛΒΕΝΔΟΣ                               ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΒΕΛΒΕΝΔΟΣ                               ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                  ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΓΙΑ   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ                   ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ              ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΙΑΝΗ                                          ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΚΡΙΝΗ                                       ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΣΩΤΗΡΟΣ
ΑΛΩΝΑΚΙΑ                                  ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΑΝΘΟΤΟΠΟΣ                            ΑΓΙΩΝ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ
ΑΝΩ ΚΩΜΗ                                ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΡΓΙΛΛΟΣ                                   ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΥΛΕΣ                                          ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΣ                            ΠΑΜ. ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ
ΒΑΤΕΡΟ                                       ΜΕΤΑΜΟΡΦΩ ΣΕΩΣ ΣΩΤΗΡΟΣ
ΒΟΣΚΟΧΩΡΙ                               ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
ΓΟΥΛΕΣ                                       ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΡΕΠΑΝΟ                                   ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ
ΘΥΜΑΡΙΑ                                    ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΙΜΕΡΑ                                          ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ
ΚΑΛΑΜΙΑ                                    ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ
ΚΑΡΔΙΑ ΝΕΑ                               ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΠΟΛΗ Ή ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ               ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ                                ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ                              ΑΓΙΩΝ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ
ΚΕΡΑΣΙΑ                                      ΠΑΜ. ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ
ΚΟΙΛΑ                                          ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ
ΚΡΑΝΙΔΙΑ                                    ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΡΟΚΟΣ                                      ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΤΕΝΙ                                           ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΛΑΖΑΡΑΔΕΣ                                ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΛΙΒΑΔΕΡΟ                                   ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΛΕΥΚΑΡΑ                                     ΑΓΙΩΝ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ
ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗ                            ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΛΕΥΚΟΠΗΓΗ                              ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
ΛΙΒΕΡΑ                                         ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙ                          ΑΓΙΩΝ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ
ΜΕΣΙΑΝΗ                                    ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΕΤΑΞΑ                                      ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟ                            ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΕΤΡΑΝΑ                                    ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΥΜΑ                      ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΠΟΛΥΜΥΛΟΣ                             ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΟΛΥΡΡΑΧΟΣ                            ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΟΝΤΟΚΟΜΗ                           ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ
ΠΡΟΣΗΛΙΟ                                 ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΡΟΔΙΑΝΗ                                    ΠΑΜ. ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ
ΡΟΔΙΤΗΣ                                     ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΡΥΜΝΙΟ                                      ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
ΣΚΗΤΗ                                         ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟ                            ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΤΡΙΓΩΝΙΚΟ                                 ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΧΑΡΑΥΓΗ ΝΕΑ                            ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

20 ¥¥ ¥µ¥ΛΕΙΜΩΝΑΡΙΟΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΕΡΩΝ ΝΑΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΑΝ ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

Τὸ Γενικὸ Φιλόπτωχο Ταμεῖο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σερβίων καὶ Κοζάνης εὐχαριστεῖ θερμὰ ὅλους τοὺς δωρητὲς γιὰ κάθε
προσφορά τους, καθὼς ἐπίσης καὶ ὅλους ἐκείνους τοὺς ἀνώνυμους ποὺ γεμίζουν τὰ εἰδικά καλάθια τοῦ Κοινωνικοῦ Παν-
τοπωλείου  στὰ supermarkets τῆς πόλεως.

ἩἘκκλησία τοῦ Θεοῦ πορεύεται ἐν μέσω θλίψεων καί δοκιμασιῶν“ὀδύνων καί ὠδινῶν” πρός τή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, τόν καινούριοκόσμο τῆς ἀγάπης, τῆς ἰσότητας, τῆς ἀδελφοσύνης ὅλων τῶν ἀνθρώπωνπού ξεκίνησε μέ τόν ἐρχομό τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, γίνεται πράξη μέ τόν κα-θημερινό ἀγώνα ὅλων τῶν Χριστιανῶν καί θά ὁλοκληρωθεῖ στά Ἔσχατα.Σ’αὐτήν τήν πορεία, τήν ὁποία ἀπεργάζεται ἡ Ἐκκλησία μέ τίς κατάτόπους ἐκφάνσεις της, τίς Ἐπισκοπές καί τίς Μητροπόλεις της, κυρίαρχοςεἶναι ὁ ρόλος τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ. Ὑπῆρχαν καί ὑπάρχουν ἄνθρωποι πούξόδεψαν τά πάντα, τήν περιουσία τους, τή σταδιοδρομία τους, τή ζωήτους γιά νά διακινήσουν τόν “ἐλάχιστο ἀδερφό”. Αὐτά, σέ γενικές γραμμές,τόνισε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κύριος Παῦλος στόν ΠανηγυρικόἙσπερινό τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης στόν Καθεδρικό Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Νι-κολάου θέλοντας νά τιμήσει καί νά βραβεύσει τό τοπικό παράρτημα τοῦἘρυθροῦ Σταυροῦ καί τά μέλη του γιά τήν διαχρονική καί πολύτιμη πα-ρουσία τους στήν πόλη καί στήν περιοχή μας, ἀλλά καί τή Στέγη ΠαιδιοῦΚοζάνης “ὁ Ἅγιος Στυλιανός”. Πρωτοπόρες, ἀκάματες καί ἐνθουσιώδειςσ’αὐτή τήν προσπάθεια ἡ κυρία Ἄννα Καραγκούνη καί ἡ κυρία ΘωμαήΓκιάτα, πού ἀπό τή δεκαετία τοῦ ‘50 μέχρι καί σήμερα οὐσιαστικά ἀνα-λώνουν τή ζωή τους στήν πρσφορά καί στή νεότητα. Κατηχητικά, οἰκο-τροφεῖα, κατασκηνώσεις μαρτυροῦν ὡς σήμερα τόν ἔνθεο ζῆλο τους.

Τιμήσεις καὶ βραβεύσεις ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. Παῦλο


