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

κυροῦ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΨΑΡΙΑΝΟΥ

Η
σημερινή ἐκδήλωση

μέ τήν ἀφορμή τῆς

συμπληρώσεως 20

χρόνων ἀπό τήν κοίμησή του,

δέν εἶναι ἁπλά μιά τυπική τι-

μητική πράξη. Εἶναι μιά προ-

σπάθεια καί μέ τήν προσπά-

θεια αὐτή «οἱ τῆς εὐεργεσίας

ἀντιλαμβανόμενοι» νά τοῦ

ἐκφράσουμε τό βαθύτατο σε-

βασμό μας, τόν ἀνυπόκριτο

θαυμασμό μας καί τήν «ἐν

Χριστῷ» ἀγάπη μας.

Ὁ ἀοίδιμος Μητροπολίτης

στό τρίπτυχο τοῦ ἔργου τῆς

Ἐκκλησίας, δηλαδή στόν τομέα

τῆς θείας λατρείας, στή δια-

κονία τοῦ κηρύγματος καί στήν

ἄσκηση τῆς ἀγάπης ἔχει δώσει

μία πλούσια ἐκκλησιαστική

καρποφορία.

Τό πλούσιο συγγραφικό

του ἔργο, ἀκέραια ὀρθόδοξο,

φέρει τήν προσωπική του

σφραγίδα καί τόν ἐκκλησια-

στικό χαρακτήρα τῆς δημι-

ουργικῆς του πνοῆς. Δεξιο-

τέχνης στό χειρισμό τοῦ γρα-

πτοῦ λόγου ὑπῆρξε ποιητής

καί διδάσκαλος.

Διεκρίνετο ὁ ἀοίδιμος Μη-

τροπολίτης διά τήν ἐνασχό-

λησίν του μέ τήν βυζαντινήν

καί τήν εὐρωπαϊκήν μουσικήν.

Συνέγραψε μεταξύ πολλῶν

ἄλλων μουσικῶν κειμένων καί

183 ἐκκλησιαστικούς ὕμνους,

μέλη τοῦ Εἱρμολογίου, μέλη



Στιχηραρίου, μέλη τῆς παπα-

δικῆς καί, τέλος, μέλη μυστη-

ρίων καί διαφόρων ἀκολουθιῶν,

τονίζοντας ὅτι ἡ ψαλμωδία τῆς

Ἐκκλησίας εἶναι μονόφωνο χορικό

ἤ ὁμαδικό ἆσμα, πού γιά τίς πε-

ριστάσεις τῶν καιρῶν, κατάντησε

μονῳδία στήν εὐθύνη καί τήν

πρωτοβουλία ἑνός ψάλτη.

Ἡ παρουσία του στά ἐκκλη-

σιαστικά, θεολογικά καί ποι-

μαντικά θέματα ἦταν διαρκής

καί πολλάκις καταλυτική.

Τά χειρόγραφα κείμενά του,

μέ τις μετρημένες καί ἰσομεγέ-

θεις παραγράφους, καθρεπτίζουν

τήν εἰκόνα τῆς τάξεως, τῆς

σειρᾶς καί τῆς ἐπιμελείας του.

Ἡ τεσσαρακονταετής ποι-

μαντική του παρουσία στήν

Ἱερά Μητρόπολη Σερβίων καί

Κοζάνης ἦταν μία μακρά πορεία

πνευματικῶν ἀγώνων καί ἀγω-

νίας, χαρᾶς καί θλίψεως, ἐλπί-

δων καί ἀπογοητεύσεων, ὁρα-

ματισμῶν καί διαψεύσεων.

Ἐκράτησε γερά «τούς οἴακας

τοῦ σκάφους» τῆς τοπικῆς

Ἐκκλησίας μέ στιβαρότητα,

εὐστροφία, ὑπομονή, πραότητα

καί ἀποφασιστικότητα, μέ φόβον

Θεοῦ καί ἀνθρώπινη σοφία.

Γι’ αὐτό καί μέ εὐλάβεια ἄς

δεηθοῦμε τοῦ Θεοῦ καί Πατέρα

μας καί ἄς ἀναφωνήσουμε: «Τοῦ

μακαρίου καί ἀοιδίμου Μητρο-

πολίτου Διονυσίου Ψαριανοῦ,

τοῦ ἀπό τήν νῆσον Ἄνδρον,

τοῦ θεοφιλῶς διακονήσαντος

ἐν τῇ ἐνθάδε τοπικῇ Ἐκκλησίᾳ

καί ἐν εἰρήνῃ τελευτήσαντος

πρό εἰκοσαετίας, ΑΙΩΝΙΑ Η

ΜΝΗΜΗ».

Ἐν Κοζάνῃ 

τῇ 10ῃ Δεκεμβρίου 2017
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Ο
ταν διαβάζουμε τούς
ἄθλους τῶν ἁγίων
Μαρτύρων, μᾶς κάνει

ἐντύπωση πόσο φθηνή ἦταν
στά χρόνια ἐκεῖνα ἡ ζωή
τῶν ἀνθρώπων καί πόσο
εὔκολα ἐβασανίζονταν κι
ἀπέθνησκαν ἄνθρωποι,
ἐξαιτίας τῆς πίστεως καί
τῶν θρησκευτικῶν τους πε-
ποιθήσεων. Διδαγμένοι
ἐμεῖς ἀπὸ τὸ Εὐαγγέλιο
μέσα σὲ εἴκοσι αἰῶνες
αἰσθανόμαστε ἀγανάκτηση
καί ἀποτροπιασμό μπρός
στά βασανιστήρια τῶν
Μαρτύρων καί στό βάναυ-
σο τρόπο μέ τόν ὁποῖο με-
τεχειρίζετο ἡ ρωμαϊκή δι-
οίκηση τούς χριστιανούς,
ὅπως τόν ἅγιο Μάρτυρα
Εὐβίοτο, τοῦ ὁποίου τή
μνήμη σήμερα (18 Δεκεμ-
βρίου) ἑορτάζει ἡ Ἐκκλη-
σία. Δυστυχῶς ὅμως καί
σήμερα, παρ' ὅλα τα κη-
ρύγματα καί τούς ἀγῶνες
γιά τά δικαιώματα καί τήν
ἐλευθερία τοῦ ἀτόμου, ὄχι
λιγώτερο βασανίζονται
πολλοί καί πεθαίνουν κάτω
ἀπό τά πλήγματα τῆς θη-
ριωδίας τῶν συνανθρώπων
τους. Ἡ ἐλευθερία δέν
εἶναι σύνθημα στό δρόμο·
εἶναι πνεῦμα Χριστοῦ στίς
καρδιές τῶν ἀνθρώπων.

Ὁ μάρτυς Εὐβίοτος

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

ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ1



Σεβασμιώτατε, σεβαστοὶ πατέρες, ἀγαπητοί μου χριστιανοί,
Σήμερα ὅλοι ἐμεῖς, κλῆρος

καὶ λαὸς, συναγμένοι στὴν εὐχα-
ριστιακὴ σύναξη τῆς Κυριακῆς
τιμᾶμε τὴν ζωή, τὸ ἔργο καὶ τὴν
μνήμη τοῦ ἀοιδίμου Ἱεράρχου
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
κυροῦ Διονυσίου Ψαριανοῦ.

Αἰσθάνομαι ἰδιαίτερα εὐνοη-
μένος ἀπὸ τὴ θεία Πρόνοια στὸ
βίο μου, νὰ διακονήσω τὸν ἀοί-
διμον Μητροπολίτην Σερβίων
καὶ Κοζάνης ΔΙΟΝΥΣΙΟΝ ΨΑ-
ΡΙΑΝΟΝ λαβὼν καὶ τοὺς δύο
(2) βαθμοὺς τῆς ἱερωσύνης ἀπὸ
τὰ τίμια χέρια του. Γι’ αὐτὸ καὶ
ἔχουν ἴσως μιὰ ἀξία ὅσα θὰ πῶ,
ὅτι δηλαδὴ δὲν εἶναι πληροφο-
ρίες ἀλλὰ γιὰ νὰ χρησιμοποιήσω
γλῶσσα ἀποστολικὴ «ὃ ἀκη-
κόαμεν, ὃ ἑωράκαμεν τοῖς
ὀφθαλμοῖς ἡμῶν, ὃ ἐθεασάμεθα
καὶ αἱ χεῖρες ἡμῶν ἐψηλάφη-
σαν… ἀπαγγέλομεν ὑμῖν». Τὸ
τόλμημα γιὰ πολλοὺς λόγους
δὲν εἶναι εὔκολο, ὅμως ἀφενὸς
μὲν ὑπακούοντας στὴν εὐλογία
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπο-
λίτου μας κ.κ. ΠΑΥΛΟΥ καὶ
ἀφετέρου βλέποντάς το στὴ συ-
νείδησή μου ὡς χρέος πρὸς τὴ
μνήμη τοῦ ἀοιδίμου Ἱεράρχου
ἐπὶ τῇ συμπληρώσει εἰκοσαετίας
ἀπὸ τὴν ἐκδημία του καὶ πρὸς
τὴν Ἐκκλησίαν, τὸ ἐτόλμησα.

Αἰσθάνομαι ἐπίσης βαρειὰ
τὴν εὐθύνη ποὺ ἀνέλαβα νὰ
«σκιαγραφήσω» τὸ ἔργο τοῦ
μακαριστοῦ Μητροπολίτου
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ. Καὶ λέω νὰ σκια-
γραφήσω γιατί ὁ χρόνος μιᾶς

ὁμιλίας δὲ φτάνει νὰ μιλήσει
κανεὶς γιὰ ἕνα ἔργο ἐκκλησια-
στικῆς πνοῆς καὶ ἔμπνευσης, γιὰ
ἕνα ἔργο ζωῆς καὶ συνέπειας,
εὐαγγελικῆς ἀφετηρίας καὶ
ὀρθοδόξου διαδρομῆς γιὰ ἕνα
ἔργο ποὺ χαράζει τὸν δρόμο

ἀπὸ τὴν στρατευομένη πρὸς τὴν
θριαμβεύουσα Ἐκκλησία. Μία
ἀγωνία διακατεῖχε τὸν ἀοίδιμο
Ἱεράρχη: πῶς τὸ πλήρωμα τῆς
τοπικῆς Ἐκκλησίας θὰ συνει-
δητοποιήση τὴ θέση του μέσα
σ’ αὐτὴν καὶ πῶς θὰ φτάση στὴ
χαρὰ τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς καὶ
στὴ νοσταλγία τῆς ἐν οὐρανοῖς
βασιλείας. Γι’ αὐτὸ πάντοτε σκε-
πτόταν, ἐκκλησιαστικά, μιλοῦσε
πατερικά, δίδασκε εὐαγγελικά,
χειραγωγοῦσε λατρευτικὰ καὶ
καλλιεργοῦσε ποιμαντικά. Γιὰ
ὅσους τὸν γνωρίσαμε καὶ ζήσαμε
κοντὰ του ὁ Κοζάνης Διονύσιος
ἦταν λειτουργὸς καὶ διδάσκαλος
τῆς Ἐκκλησίας, μὲ ὅση εὐρύ-
τητα, μποροῦμε νὰ δώσωμε στὶς
ἔννοιες αὐτές. Ἡ ἔννοια τῆς
Ἐκκλησίας ὡς «σώματος τοῦ
Χριστοῦ» βρισκόταν στὸ κέντρο
τῆς διδασκαλίας του. Εἶχε
ὁδηγὸν τὸν μεγάλο Ἐκκλησιο-
λόγο ἀπόστολο Παῦλο ὁ ὁποῖος
μιλάει ρητὰ περὶ τοῦ «σώματος
τοῦ Χριστοῦ ὅ ἐστιν ἡ Ἐκκλη-
σία» καὶ «αὐτὸς ἐστιν ἡ κεφαλὴ
τοῦ σώματος τῆς Ἐκκλησίας»
(Κολ. α΄ 24 καὶ 18). Στὸ μυστικὸ

αὐτὸ σῶμα τελεσιουργεῖται «ἡ
καινὴ κατὰ Χριστὸν ζωὴ ἐν
Πνεύματι Ἁγίῳ» καὶ χορηγεῖται
ἡ χάρη καὶ ἡ σωτηρία καὶ ἡ
θεία ζωὴ τῆς Κεφαλῆς σὲ ὅλα
τὰ μέλη τοῦ σώματος (Ἰω. Καρ-
μίρη, Ὀρθόδοξος Ἐκκλησιολο-
γία, σ. 128).

Γι’ αὐτὴ τὴν ὀρθόδοξη βα-
σικὴ διδασκαλία περὶ τῆς
Ἐκκλησίας, ὁ μακαριστὸς Κο-
ζάνης Διονύσιος ἀγωνίστηκε
νὰ διδάξῃ τὸν κλῆρο καὶ τὸν
λαό. Νὰ τὸν διδάξει τί εἶναι ἡ
Ἐκκλησία, ποιὸς εἶναι ὁ σκοπὸς
τῆς Ἐκκλησίας, τί εἴμαστε οἱ
πιστοὶ μέσα στὴν Ἐκκλησία καὶ
πῶς σωζόμαστε σ’ αὐτήν. Ἴσως
εἶναι ὑπερβολή, ἴσως καὶ νὰ
κάνω λάθος, ἀλλὰ νομίζω ὅτι
εἶναι ὁ πρῶτος Μητροπολίτης
ποὺ δίδαξε τόσο συστηματικὰ
καὶ ὑπεύθυνα, τόσο θεολογικὰ
καὶ ξεκάθαρα τὰ περὶ τῆς
Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ καὶ
τῶν πιστῶν αὐτῆς. Αὐτὸς
πρῶτος διεκήρυξε τὴν ἀνάγκη
τῆς καλλιεργείας γνησίου ἐκκλη-
σιαστικοῦ φρονήματος μέσα
στὴν Ἑλλαδικὴ Ἐκκλησία. Ὁ
λόγος του, ὁ γεμάτος Ἐκκλησία,
παράδοση καὶ μουσικὴ, ὤθησε
πολλοὺς καὶ κυρίως κληρικοὺς
καὶ θεολόγους νὰ ἐγκαταλεί-
ψουν τὴν ἀριθμημένη καὶ κα-
ταλογογραφημένη ἠθικολογία.
Δίδασκε ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι
μία ὡς πρὸς τὴν πίστιν. Ὅσοι
ἀνήκουν στὴν Ἐκκλησία, ὅσοι
εἶναι ζωντανὰ μέλη τοῦ σώμα-
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τος τοῦ Χριστοῦ ποὺ εἶναι ἡ
Ἐκκλησία, δὲν μποροῦν νὰ
ἔχουν ὁ καθένας τὴν δική του
πίστη. Ὅπως στὸ ἀνθρώπινο
σῶμα τὰ διάφορα μέλη, ἂν καὶ
τὸ καθένα ἔχει ξεχωριστὴ λει-
τουργία, ὅμως δὲν ἐπαναστα-
τοῦν τὸ ἕνα ἐναντίον τοῦ ἄλλου
καὶ δὲν χωρίζονται, ἔτσι καὶ
στὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας· ὅλα
τὰ μέλη, ὅλοι οἱ πιστοὶ ἔχουν
ἕνα φρόνημα, μία πίστη, μία κε-
φαλή, ἕνα αἷμα, τὸ αἷμα τοῦ
Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἡ μεγάλη
οἰκογένεια μέσα στὴν ὁποία οἱ
χριστιανοὶ εἶναι ἀδελφοί, μὲ τὰ
ἴδια αἰσθήματα ἀγάπης μεταξὺ
των, ποὺ πηγάζουν ἀπὸ τὴ μία
πίστη ποὺ ἔχουν ὅλοι στὸν
Ἰησοῦ Χριστὸ (Οἰκοδ. 1959,
φὺλ 24, σ.2). Ἡ Ἐκκλησία εἶναι
στύλος καὶ ἑδραίωμα τῆς ἀλη-
θείας. Μόνο ἡ Ἐκκλησία κα-
τέχει καὶ διδάσκει τὴν ἀλήθεια,
τὴν ὀρθὴ πίστη καὶ τὸν δρόμο
τῆς σωτηρίας καὶ μόνο ὅποιος
μένει στὴν Ἐκκλησία καὶ ἔρχε-
ται ὡς ἀπεσταλμένος τῆς
Ἐκκλησίας εἶναι ὁ ἀπόστολος
τοῦ Χριστοῦ. Ἡ Ἐκκλησία μᾶς
παρέδωκε τὴν πίστη· γράφει
σχετικὰ «Δὲν εἶναι ἀμάρτυρος
καὶ ἀνεύθυνος ἡ πίστις μας,
δὲν εἶναι χθεσινὴ καὶ ἀδοκί-
μαστος. Ἐκείνη πού μᾶς παρέ-
δωκε ὅ,τι πιστεύομεν καὶ μᾶς
διδάσκει πῶς νὰ πιστεύωμεν
εἶναι ἡ Ἐκκλησία. Ἡ Ἐκκλησία
ὑπεύθυνα μᾶς ἑρμηνεύει τὰς
Γραφὰς καὶ “ἀπὸ βρέφους” μᾶς
μανθάνει τὰ “ἱερὰ γράμματα”.
Ἐκεῖνα τὰ γράμματα ποὺ δὲν
εἶναι γνῶσις τοῦ κόσμου καὶ
σοφία ἀνθρώπινη ἀλλὰ σοφία
“ἄνωθεν κατερχομένη”, “ρή-
ματα ζωῆς αἰωνίου”, “σωτηρία
ψυχῶν”» (Οἰκοδομή, φύλ. 6,
σελ. 6).

Κυρίαρχο πρόσωπο ποὺ δε-

σπόζει σὲ ὅλα τὰ κείμενα τοῦ
Κοζάνης Διονυσίου Ψαριανοῦ
εἶναι τὸ Θεανδρικὸ πρόσωπο
τοῦ Κυρίου. Τὰ πάντα περιέ-
χονται καὶ περικλείονται, ἐγκεν-
τρίζονται καὶ κινοῦνται γύρω
ἀπὸ τὸν Χριστό. Ὁ Χριστὸς δὲν
εἶναι ἱδρυτὴς θρησκείας τοῦ
χριστιανισμοῦ, οὔτε κἄν ὁ
ἱδρυτὴς τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ
ἐκεῖνος ποὺ φανέρωσε στὸν κό-
σμο τὸ μυστήριο τῆς Ἐκκλη-
σίας. Ἀναλύοντας π.χ. τὸν 27ο
στίχο τοῦ Α΄ Κεφαλαίου τῆς
Πρὸς Κολασσαεῖς Ἐπιστολῆς
τοῦ Παύλου ὑπογραμμίζει ὅτι
ὁ Χριστὸς ποὺ φανέρωσε στὸν
κόσμο τὴν Ἐκκλησία εἶναι μαζὶ
μὲ τοὺς πιστούς, κατοικεῖ μέσα
στὶς καρδιές τους καὶ ἀποτελεῖ
τὴν ἐλπίδα τους. Ὁ Χριστὸς
εἶναι ἡ Ἐκκλησία καὶ ἡ Ἐκκλη-
σία εἶναι ὁ Χριστός. Ἡ Ἐκκλη-
σία δὲν εἶναι ἕνας ἀνθρώπινος,
κοινωνικός, πολιτικὸς καὶ ἱστο-
ρικὸς θεσμός. Οὔτε ἀποτελεῖ
μία κρατικὴ δημόσια ὑπηρεσία
ἤ κοινωνικὸ σωματεῖο. Ἀλλὰ
εἶναι τὸ σῶμα τοῦ «Χριστοῦ»
ποὺ περνάει ἀπὸ τὴ θεωρία στὴν
πράξη, ἀπὸ τὴν γνώση στὴν
ἐμπειρία, ἀπὸ τὸ δόγμα στὸ
ἦθος, ἀπὸ τὴ διδασκαλία στὴ
ζωή, ἀπὸ τὸ μάθος στὸ πάθος.

Θεωρῶ ἀπαραίτητο νὰ κα-
ταχωρίσω ἕνα μικρὸ ἀπόσπα-
σμα ἀπὸ ὅσα ἔγραψε περὶ τῆς
Ἐνορίας, ὡς κύτταρον τῆς
Ἐκκλησίας. Καὶ ἐπιτρέψτε μου
νὰ θυμίσω στοὺς παλαιότερους
ὅτι οἱ ἀπόψεις αὐτὲς προκάλε-
σαν τότε πολλὲς συζητήσεις.
«Ἡ ἐνορία εἶναι ἡ ὀργανωμένη
ἐκκλησιαστικὴ κοινότητα μὲ
πνευματικὸ κέντρο τὸ ναό, μὲ
τὸν Ἐφημέριο καὶ τὴν Ἐκκλη-
σιαστικὴ Ἐπιτροπή, ἡ ἐνορία
εἶναι ἕνα τμῆμα τῆς Ἐπισκοπῆς.
Ὅσοι ἀποτελοῦν τὴν ἐνορία
εἶναι “σῶμα Χριστοῦ καὶ μέλη

ἐκ μέρους” καὶ κάθε χριστιανὸς
εἶναι μέλος τῆς Ἐκκλησίας καὶ
πολίτης τῆς βασιλείας τοῦ Χρι-
στοῦ, ἐφ’ ὅσον ἀνήκει στὴν ἐνο-
ρία του. Ἡ ἐνορία ποὺ εἶναι ἡ
Ἐκκλησία δὲν εἶναι μία ὀργά-
νωσις· μία Ὑπηρεσία, ὅπως ἡ
Κοινότητα ἢ ὁ Δῆμος. Δὲν εἶναι
ἀκόμη ἡ ἐνορία μία ὀργάνωσις,
ὅπως οἱ ἐπαγγελματικὲς, ἐπι-
στημονικὲς ἢ καὶ θρησκευτικὲς
ὀργανώσεις. Ὅποιος ἀγαπᾶ
τὴν Ἐκκλησία καὶ τὴν σωτηρία
του ἐργάζεται μέσα στὴν ἐνο-
ρία. Ἡ ἐγκατάλειψη τῆς ἐνο-
ρίας, ἡ ἀδιαφορία γιὰ τὴν κα-
τάσταση τῆς ἐνορίας μας, καί
ἀκόμη χειρότερα, ἡ ἔξω τῆς
Ἐνορίας ἐργασία μας καὶ δῆθεν
ἐκκλησιαστικὴ δραστηριότητά
μας εἶναι ἁμαρτία κατὰ τοῦ
σώματος καὶ τῆς ἑνότητας τῆς
Ἐκκλησίας» (Οἰκοδομή 1962,
φ. 28). Καὶ ὅλα αὐτὰ ἐξ ἀφορμῆς
παρενοριακῶν θρησκευτικῶν
ὀργανώσεων καὶ δράσεων, ποὺ
ἀφαιμάσσουν τὰ μέλη τῆς ἐνο-
ρίας, διεκδικοῦν τὸ ἔργο τῆς
Ἐνορίας καὶ ἀντιποιοῦνται
πνευματικῆς ἀρχῆς καὶ ἀξίας,
παρὰ τὴν ἐκκλησιαστικὴ ἐπι-
σκοπικὴ καὶ ἐνοριακὴ τάξη. Ὁ
μακαριστὸς Διονύσιος ἐνίσταται
καὶ ἐκφράζει γραπτῶς τὴν ἀντί-
θεση καὶ τὴ διαφωνία του γιὰ
τὰ ἀνεύθυνα καὶ ἀντιπαραδο-
σιακὰ αὐτὰ ἔργα. Κατ’ αὐτὸν
καθετὶ ποὺ γίνεται ἐκτὸς ἐνο-
ρίας, τελικά διασπᾶ τὴν ἑνότητα
καὶ ἀποβαίνει ζημιογόνος γιὰ
τὴν ἐκκλησία (Οἰκοδομή 1962,
φύλ. 37).

Στὸν ἐνοριακὸ Ἱερὸ Ναὸ ἤ
ὅπως συνηθίσαμε νὰ λέμε στὴν
ἐκκλησία, καθετὶ ποὺ τελεῖται
ἔχει χαρακτήρα λειτουργικὸ καὶ
ὑπηρετεῖ στὸν σκοπὸ τῆς σω-
τηρίας τῶν ἀνθρώπων. Ἡ ἐναν-
θρώπηση τοῦ Χριστοῦ, κατὰ
τὸν μακαριστὸ Μητροπολίτη
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καὶ ἡ σκήνωσή Του μετὰ τῶν
ἀνθρώπων ἕνωσε τὰ οὐράνια
καὶ τὰ ἐπίγεια καὶ χάρισε τὴ
σωτήρια ἐμπειρία τῆς Θεαν-
θρώπινης κοινωνίας στὴ ζωὴ
(Ἐγκύκλιος ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τῶν
Χριστουγέννων). Ἔτσι ἡ
Ἐκκλησία εἶναι ἡ κοινωνία τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος, ἡ λειτουρ-
γικὴ καὶ εὐχαριστιακὴ σύναξη,
ἡ «ἐν ἐνὶ στόματι καὶ μιᾷ καρ-
δίᾳ» δοξολογία καὶ ἀνύμνηση
τοῦ Θεοῦ. Ἡ Ἐκκλησία λοιπὸν
βρίσκει τὴν πλήρη καὶ τέλεια
παράστασή της στὴ θεία λει-
τουργία.

Ἑπομένως κατὰ τὴ θεία λει-
τουργία, ἡ Ἐκκλησία ὡς κοι-
νωνία ἀδελφῶν «ἐν ἁγίῳ Πνεύ-
ματι» συνυπάρχει μὲ τοὺς ἀπο-
στόλους, τοὺς μάρτυρες, τοὺς
προφῆτες, τοὺς ἱεράρχες, τοὺς
ὁσίους καὶ δικαίους. Ὅλοι μαζὶ
ἀποτελοῦν τὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ
καὶ ζοῦν στὸ αἰώνιο παρὸν τῆς
Ἐκκλησίας («Χαριστήριος
ὠδὴ», σ. 22).

Ἡ ἔννοια τῆς λειτουργίας,
ἀναφέρεται σὲ ὅλο τὸ μυστήριο
τῆς Θείας Οἰκονομίας. Στὴ δη-
μιουργία καὶ ἀνακαίνιση τοῦ
κόσμου καὶ σὲ ὅ,τι τελεῖται στὸν
φυσικὸ καὶ πνευματικὸ κόσμο
κατὰ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ γιὰ
τὴ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου. Στὴν
Ἐκκλησία δέ, τὴ λατρεύουσα
σύναξη καὶ κοινότητα τῆς
Ὀρθοδοξίας, τὰ πάντα κορυ-
φώνονται στὴ θεία Λειτουργία
ποὺ εἶναι τὸ κατεξοχὴν ἔργο
τοῦ λαοῦ. Ἡ χριστιανικὴ ὀρθό-
δοξη ἐκκλησιαστικὴ λατρεία καὶ
προσευχὴ ἔχει ὡς κέντρο τὴν
ἐν συνάξει ἐπιτέλεση τῆς θείας
λειτουργίας, κατὰ τὴν ὁποία
ἐπαναλαμβάνεται ἀδιάλειπτα
τὸ ὑπὸ τοῦ Κυρίου παραδοθὲν
μυστήριο τῆς θείας εὐχαριστίας.
Εἶναι ἡ ἴδια θυσία ποὺ ἐπιτέλεσε
ὁ Κύριος, προσφέροντας τὸν

ἴδιο τὸν ἑαυτό Του γιὰ τὴ σω-
τηρία τοῦ κόσμου. Ὁ Μακα-
ριστὸς Μητροπολίτης ἑρμήνευσε
καὶ ἀνέλυσε τὴν Θεία Λειτουρ-
γία παραθέτοντας θέσεις καὶ
θεολογικὰ σχόλια ἀπὸ τοὺς λει-
τουργικοὺς πατέρες, τοὺς μυ-
σταγωγοὺς καὶ ὑπομνηματογρά-
φους τῆς θείας λατρείας.

Στὴ σκέψη καὶ τὴν ἱερατικὴ
συνείδηση τοῦ λειτουργοῦ
ἀρχιερέως ἡ θεία λειτουργία
ἀποτελεῖ τὸ μεγαλύτερο, τὸ
σπουδαιότερο καὶ τὸ πιὸ ἱερὸ
ἔργο ἐπὶ τῆς γῆς. Τὴν ὑπέρτατη
δηλαδὴ πράξη ποὺ μπορεῖ νὰ
προσφέρεται στὸ λατρευτικὸ
κέντρο τῆς χριστιανικῆς ζωῆς
ποὺ εἶναι ὁ ὀρθόδοξος ναός.
Ὁ μακαριστὸς Μητροπολίτης
τὸν χαρακτηρίζει συλλειτουργία
ἀγγέλων καὶ ἀνθρώπων καὶ
ἀντίλαλο τῆς λατρείας τῶν ἀσω-
μάτων δυνάμεων στὸν οὐρανό.
Εἶναι δὲ τόση ἡ ἐμμονή του στὴ
μυσταγωγικὴ δύναμη τῆς θείας
λειτουργίας, ποὺ τὴ θεωρεῖ ὡς
τὴν ἔκφραση τῆς παράδοσης
τῆς Ἐκκλησίας καὶ ὡς τὴν ἀνα-
κεφαλαίωση τῆς θείας ἀποκά-
λυψης (Ποιμαντικὰ κείμενα,
σελ. 164-165). Μελετώντας τὴ
λέξη «λειτουργία» ἐτυμολογικὰ
δίνει τὴ σημασία της ποὺ ἀνε-
φέρθη πιὸ πάνω, δηλαδὴ εἶναι
δημόσιο ἔργο ποὺ γίνεται ἀπὸ
τὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ, τοὺς κληρι-
κοὺς καὶ τοὺς λαϊκοὺς γιὰ τὴν
ἴδια τὴ σύναξη τῆς Ἐκκλησίας
(Ἑξαπλὰ 319-320). Ἀλλὰ στὴν
λατρευτικὴ σύναξη τῆς θείας
λειτουργίας παρόντες καὶ συμ-
μετέχοντες δὲν εἶναι μόνο ἐπι-
τελοῦντες τὴν ἐπὶ τῆς γῆς στρα-
τευομένη Ἐκκλησία, ἀλλὰ καὶ
οἱ προοδοιπορήσαντες, οἱ κε-
κοιμημένοι ἐν Χριστῷ ἀδελφοί.
Παρίστανται καὶ μετέχουν στὴ
λατρεία τοῦ Θεοῦ, ἀφοῦ κατὰ
τὴ θεία Λειτουργία πραγματο-

ποιεῖται ἡ ἕνωση τῆς ἐπὶ γῆς
στρατευομένης μὲ τὴν ἐν οὐρανῷ
θριαμβεύουσα Ἐκκλησία.

Ἐμμένει καὶ ἐπιμένει στὸν
πασχάλιο καὶ ἀναστάσιμο χα-
ρακτῆρα τῆς θείας λειτουργίας.
Κατὰ τὴ θεία λατρεία, ἡ ἀνά-
σταση τοῦ Κυρίου ἀποτελεῖ τὸν
συνεχῆ ὕμνο τῆς Ἐκκλησίας.
Γιατί ἡ ἀνάσταση τοῦ Κυρίου
ἀποτελεῖ τὸν συνεχῆ ὕμνο τῆς
Ἐκκλησίας. Γιατί ἡ ἀνάσταση
τοῦ Κυρίου δὲν ἀποτελεῖ μόνο
ἕνα ἱστορικὸ γεγονὸς καὶ μία
μυστικὴ ἀνάμνηση τοῦ ὑπερ-
φυοὺς αὐτοῦ θαύματος, ἀλλὰ
εἶναι τὸ θαῦμα ποὺ ἐνεργεῖται
κάθε μέρα ἐντὸς τῆς Ἐκκλησίας
στὶς ψυχὲς τῶν πιστῶν. Οἱ πιστοὶ
νεκρώνοντας τὸν ἑαυτό τους,
ὡς πρὸς τὴν ἁμαρτία καὶ τὰ
πάθη, ἀνακαινίζονται καὶ με-
ταποιοῦνται σὲ «υἱοὺς καὶ θυ-
γατέρας ἀναστάσεως».

Ἡ ἐπιτέλεση τῆς θείας λει-
τουργίας ἀποτελεῖ τὸ Πάσχα
τῆς Ἐκκλησίας, στὸ ὁποῖο θυ-
σιάζεται καὶ ἀνασταίνεται ὁ
ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ (Προς Κοριν.
Α΄, ΙΑ΄ Κεφ., Στίχ. 26). Τὰ δὲ
κοινωνούμενα ΣΩΜΑ καὶ
ΑΙΜΑ τοῦ Κυρίου εἶναι τὸ
σπέρμα τῆς ἀναστάσεως ποὺ
διὰ τῆς θείας κοινωνίας ἐνυ-
πάρχει στὶς ψυχὲς τῶν πιστῶν.
Ἔχει δὲ τὴ δύναμη ὄχι μόνο
της ἀφέσεως τῶν ἁμαρτιῶν,
ἀλλὰ καὶ τῆς βέβαιης ἐλπὶδας
γιὰ τὴν ἐξανάσταση τῶν νεκρῶν
καὶ τὴ δωρεὰ τῆς αἰώνιας ζωῆς
καὶ τῆς σωτηρίας.

Ἀλλὰ τί εἶναι γιὰ τὸν μακα-
ριστὸ ἡ Ἐκκλησία καὶ ἡ Ὀρθο-
δοξία; «Εἶναι μία πολιτεία
ἀγγέλων καὶ ἀνθρώπων… ἡ
θεία λατρεία μας, ἡ ἄχραντη
εἰκονογραφία μας, ἡ κατανυ-
κτικὴ ψαλμωδία μας, τὸ κερί
μας καὶ τὸ λιβάνι μας, ἡ νη-
στεία μας, ἡ μετάνοια καὶ ἡ
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ἐξομολόγησή μας, ἡ θεία με-
τάληψη, ἡ πτωχὴ ἁγιωσύνη
μας καὶ οἱ πολλές μας ἁμαρ-
τίες, γιὰ τὶς ὁποῖες ζητᾶμε τὸ
ἔλεος τοῦ Θεοῦ…» (Οἰκοδομή
καὶ Παράκλησις, σ.112).

Ὑπῆρξε ἕνας Ἱεράρχης τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ποὺ
κατὰ τὴ διάρκεια τῆς διακονίας
του, διατύπωσε γραπτὰ καὶ
προφορικὰ τὶς θεολογικὲς καὶ
λειτουργικὲς του θέσεις.

Ὁλόκληρη ἡ συγγραφικὴ
καὶ κηρυγματικὴ παραγωγὴ
του ἔχει χαραχτήρα προσωπι-
κό, διδακτικό, πρακτικό, μὲ
προσανατολισμὸ σωτηριολο-
γικό. Διατυπώνοντας τὸ θεο-
λογικὸ περιεχόμενο τῆς διδα-
σκαλίας του σεβόταν ἐξίσου
καὶ τὴ θεία ἀποκάλυψη κάθ᾽
ἑαυτὴν καὶ τοὺς πιστοὺς στοὺς
ὁποίους ἀπευθυνόταν. Ἐνῶ
δηλαδή προσέφερε τὸν λόγο
τοῦ Θεοῦ καὶ τὸ περιεχόμενο
τῆς πίστης ἀναλλοίωτο, τὸ προ-
σάρμοζε μὲ τέτοιο τρόπο, ὥστε
νὰ γίνεται κατανοητὸ καὶ εὔλη-
πτο ἀπὸ τὸν πιστὸ λαὸ τοῦ
Θεοῦ. Κάθε θέση του τεκμη-
ριώνεται καὶ βιβλικὰ καὶ πα-
τερικά. Ἡ θεία λατρεία τῆς
Ἐκκλησίας ἀποτελεῖ τὴν καρ-
διὰ καὶ τὸ κέντρο τῆς ἐν
Χριστῷ ζωῆς, τὴν πηγὴ καὶ
τὴν ὁλοκλήρωση, τὴν ἀρχὴ καὶ
τὸ τέλος τῆς θεολογίας του.

Ἡ σχέση κλήρου καὶ λαοῦ
ἐξετάζεται ἀναλυτικὰ ἀπὸ τὸν
μακαριστὸ Διονύσιο, στὴν προ-
σπάθειά του νὰ καταδείξει τὴν
ἑνότητα τοῦ σώματος τῆς
Ἐκκλησίας, ἀλλὰ καὶ τὴ δια-
φορὰ τοῦ λειτουργικοῦ χαρί-
σματος τῆς ἱερωσύνης. Κλῆρος
καὶ λαὸς συνυπάρχουν καὶ συ-
νεργάζονται γιὰ τὴν οἰκοδομὴ
τοῦ σώματος τῆς Ἐκκλησίας.

Σεβασμιώτατε, 
σεβαστοὶ πατέρες 
καὶ ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Θὰ μποροῦσα γιὰ ἄλλη τόση
ὥρα νὰ σᾶς ὁμιλῶ γιὰ τὶς θέσεις
του στὰ πράγματα τῆς Ἐκκλη-
σίας, γιὰ τὴν ποιμαντική, πνευ-
ματικὴ καὶ κοινωνικὴ προσφορὰ
τοῦ Μακαριστοῦ Διονυσίου
Ψαριανοῦ στὴν Ἐκκλησία τῆς
Ἑλλάδος καὶ στὴν Ἱερὰ Μη-
τρόπολη Σερβίων καὶ Κοζάνης.
Ἡ φήμη του γιὰ τὴν σοφία καὶ
τὶς γνώσεις του ὑπῆρξε πανθο-
μολογούμενη στὴν ἑλληνόφωνη
Ὀρθοδοξία, ἀλλὰ καὶ πέρα ἀπὸ
αὐτήν. Τὸ ὀρθόδοξο ἐκκλησια-
στικὸ φρόνημά του καὶ ἡ βαθειὰ
ἀγάπη του γιὰ τὴν Ἐκκλησία
καὶ τὴν διαποίμανση τοῦ λαοῦ
τὸν ἀνέδειξε μεταξὺ τῶν κορυ-
φαίων Ἱεραρχῶν.

Τὸ συγγραφικό του ἔργο
εἶναι μία ἐκτεταμένη πνευματικὴ
παραγωγή, ἕνας σπάνιος καρπὸς
διδακτικῆς προσφορᾶς καὶ ποι-
μαντικῆς διακονίας, μία πρό-
τυπη καὶ πρωτότυπη δημιουρ-
γικὴ πορεία, Εἶναι ἔργο ἀκέραια
ὀρθόδοξο καὶ φέρνει τὴν προ-
σωπική του σφραγίδα. Ὁ λο-
γισμὸς του ἦταν σίγουρος καὶ
σταθερός. Ξεκινοῦσε ἀπὸ τὴν
ἀφετηρία τοῦ ἱεροῦ θεϊκοῦ λό-
γου, ντυνόταν μὲ τὸν μανδύα
τῆς Παραδόσεως, ὑποκλινόταν
μπροστὰ στὴν αἰώνια Ἐκκλησία
καὶ ὁδηγεῖτο πρὸς τὸ αἴσιο τέρ-
μα μιᾶς ζωῆς γεμάτης καὶ πα-
ραδομένης στὰ χέρια τοῦ Θεοῦ.
Ἡ ἀναφορά του στὰ ἐκκλησια-
στικὰ καὶ ποιμαντικὰ θέματα
ἦταν διαρκὴς καὶ πολλὲς φορὲς
μονότονη στὶς ἀναστροφές του.
Αἰσθανόμασταν, ὅσοι τὸν εἴχα-
με γνωρίσει, τὴν ἀνάγκη νὰ τὸν
προκαλοῦμε καὶ μετὰ νὰ τὸν
ἀκοῦμε διδασκόμενοι.

Ὁ Κοζάνης Διονύσιος, ὁ λει-
τουργὸς καὶ ποιμένας, ὁ συγ-

γραφέας καὶ διδάσκαλος, διέ-
θετε τὸ πιὸ ὀργανωμένο θεο-
λογικὸ σπουδαστήριο καὶ τὴν
ἀρτιότερη βιβλιοθήκη γιὰ με-
λέτη καὶ συγγραφή. Ξεκίνησε
ἀπὸ τὰ ἁπλὰ Κυριακοδρόμια
τῆς ὁδοῦ Ψαρρῶν καὶ Τριπό-
λεως γιὰ τὴ συγκρότηση τῆς
πρώτης βιβλιοθήκης καὶ ἔφτα-
σε νὰ διαθέτει ὅ,τι καλύτερο
ἔχει ἡ θεολογικὴ γραμματεία.
Δυστυχῶς γιὰ τὴν τοπικὴ
ἐκκλησία ἡ βιβλιοθήκη αὐτὴ
εὑρέθη εἰς τὴν Δημοτικὴν τοι-
αύτην τῆς πόλεώς μας. Ἐμεῖς
οἱ ταπεινοὶ συνεργάτες του καὶ
ἀκροατὲς του εὐχόμεθα καὶ
προσευχόμεθα κάποτε νὰ ξα-
ναγυρίσει στὴν τοπικὴ Ἐκκλη-
σία καὶ τὸν Μητροπολίτην της,
ὅπου καὶ φυσιολογικὰ ἀνήκει,
εἰς «βοήθειαν καὶ διαδοχήν».

Εἴχαμε, Σεβασμιώτατε μη-
τροπολίτα Σερβίων καὶ Κοζά-
νης κ. ΠΑΥΛΕ, τίμιον πρε-
σβυτέριον καὶ ἀγαπητοί μου
χριστιανοὶ, τὸ προνόμιο νὰ μᾶς
ποιμάνη ἐπὶ σαράντα χρόνια
ἕνας ἀπὸ τοὺς κορυφαίους ἐπι-
σκόπους τῆς ὅλης Ὀρθοδο-
ξίας. Αἰσθανθήκαμε τὸ πνεῦμα
του, εἴδαμε τὰ ἔργα του νοι-
ώσαμε τὴν ἀγάπη του. Καὶ
ὅταν ὁ Κύριος θέλησε νὰ τὸν
πάρη, ἔφυγε τέτοιο καιρὸ ἤρε-
μος καὶ εἰρηνικὸς γιὰ τὴ Βα-
σιλεία τοῦ Θεοῦ. Ἔφυγε
πρᾶος, ἄδολος, ἄκακος, εὐλα-
βικὸς ἱκέτης καὶ στὸν οὐρανὸ
γιὰ ὅλους μας. Εἴκοσι χρόνια
μετὰ τὴν ἐκδημία του εἰς Κύ-
ριον καὶ πάλι ὁ ἱερὸς κλῆρος
μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν διάδοχόν
του Μητροπολίτην κ. ΠΑΥ-
ΛΟΝ καὶ ὁ εὐσεβὴς λαὸς τῆς
Κοζάνης κλίνει γόνυ εὐλαβεί-
ας, σεβασμοῦ καὶ εὐγνομωσύ-
νης. Ὁ ἀρχιποιμὴν Χριστὸς ἄς
τοῦ χαρίζει αἰωνίως τὴν πα-
ραδεισιακὴν μακαριότητα.
Ἀμήν.
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« Π Α Τ Ρ Ο Π Α Ρ Α Δ Ο Τ Ο Ν  Σ Ε Β Α Σ »

Ἱερώτατοι Πατέρες,
Ἐντιμότατοι Ἄρχοντες,
Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί,

α'. Ἦταν πραγματικά ἱερή κι ἀληθινά ὀρθόδοξη
ἡ πράξη ἐκείνων, πού σκέφθηκαν καί ὥρισαν
τόν κοινό ἑορτασμό ἀπό τήν Ἐκκλησία καί τήν
Πολιτεία σήμερα Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας. Ὄχι
μέ μιά λεγόμενη Δοξολογία, σάν ἐκεῖνες ὅπου
ἀλλόδοξοι καί ἀλλόθρησκοι βρίσκονται μαζί μέσα
στό ναό τοῦ Θεοῦ σέ μία ἐθνικοθρησκευτική συγ-
κέντρωση. Ἀλλά μέ θεία Λειτουργία, ὅπου σέ μιά
κοινωνία ἀδελφῶν «ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι» συνυ-
πάρχομε οἱ οἰκεῖοι τῆς πίστεως. Αὐτό εἶναι ἡ
Ἐκκλησία κι αὐτό εἶναι ἡ Ὀρθοδοξία· ἡ κοινωνία
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἡ λειτουργική καί εὐχαρι-
στιακή σύναξη, ἡ «ἐν ἑνί στόματι καί μιᾷ καρδίᾳ»
δοξολογία καί ἀνύμνηση τοῦ Θεοῦ.

β'. Σ᾽ αὐτή τή σύναξη ἔχω τήν ἐντολή καί τήν
τιμή νά ὁμιλήσω σήμερα. Ἐπαινῶ «τόν προσθέντα
τόν λόγον τόνδε» στή σημερινή ἑορτή, «ὡς καλόν
ἀγορεύεσθαι αὐτόν»1, γιά νά θυμηθῶ, ἔστω καί
ἄκαιρα, τόν ἀρχαῖο Ἀθηναῖο πολιτικό. Ἀλλ’
ἀμέσως μοῦ ἔρχονται στό νοῦ τά λόγια τοῦ ἁγίου
Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου· «Οὐκ ἴστε τόν ἀγῶνα
τόν ἡμέτερον, ἀδελφοί·... Οὐκ ἴστε πηλίκον ἀπό
Θεοῦ δῶρον ἡ σιωπή καί τό μή ἔχειν ἀνάγκην
λόγου παντός»2. Δέν ξέρετε, ἀδελφοί, τόν ἀγώνα
μας· δέν ξέρετε πόσο μεγάλο δῶρο ἀπό τό Θεό
εἶναι ἡ σιωπή καί τό νά μή βρίσκεται κανείς στήν
ἀνάγκη νά ὁμιλήση. Τό λέγει αὐτό ἕνας ἄνθρωπος,
πού πολύ ἀγάπησε ἀλλά καί σεβάσθηκε τό λόγο.
«Ἱερουργοῦμεν τόν λόγον»3, ἔλεγε καί, μέ τήν
ἴδια συστολή, πού πλησίαζε στήν ἁγία Τράπεζα

γιά νά λειτουργήση, ἀνέβαινε καί στόν ἱερό
ἄμβωνα γιά νά ὁμιλήση.

γ'. Ἡ πρώτη Κυριακή τῶν Νηστειῶν εἶναι
ἀφιερωμένη στή μάχη τῆς Ἐκκλησίας ἐναντίον
ὅλων τῶν αἱρέσεων καί στή νίκη τῆς Ὀρθοδοξίας,
ὡς «ἐποφειλομένη πρός τόν Θεόν εὐχαριστία, καθ᾽
ἥν ἡμέραν ἀπελάβομεν τήν τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίαν,
σύν ἀποδείξει τῶν τῆς Ἐκκλησίας δογμάτων»4.
Σήμερα λοιπόν, Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας, σέ ἐπί-
σημη ἐκκλησιαστική τελετή καί ἱερή Λιτανεία
ἐπαναλαμβάνομε ὅσα ὥρισε ἡ Σύνοδος, μέ τά
ὁποῖα διακηρύττομε καί ἐπιβεβαιώνομε τήν ὀρθό-
δοξη πίστη μας· «Οἱ Προφῆται ὡς εἶδον, οἱ Ἀπό-
στολοι ὡς ἐδίδαξαν, ἡ Ἐκκλησία ὡς παρέλαβεν,
οἱ Διδάσκαλοι ὡς ἐδογμάτισαν... ὁ Χριστός ὡς
ἐβράβευσεν· οὕτω φρονοῦμεν, οὕτω λαλοῦμεν,
οὕτω κηρύσσομεν. Αὕτη ἡ πίστις τῶν Ἀποστόλων,
αὕτη ἡ πίστις τῶν Πατέρων, αὕτη ἡ πίστις τῶν
Ὀρθοδόξων...»5.

δ'. Δέν πρόκειτ᾽ ἐδῶ βέβαια γιά κενή ρητορεία,
πού κουράστηκαν νά ἀκοῦν οἱ ἄνθρωποι κι
ἔχασαν πιά κάθε ἐμπιστοσύνη στό λόγο. Ἡ Ἐκκλη-
σία, σέ ἱερατικό καί προφητικό τόνο, διατρανώνει
τήν πίστη της καί γιά τήν πίστη αὐτή ἐγγυᾶται
καί παίρνει τήν εὐθύνη ἀπέναντι στή ζωή καί τήν
ἱστορία τοῦ κόσμου. Δέν ὁμιλεῖ ἕνας ἄνθρωπος,
ὑψώνοντας τραγικά τὸ ἀνάστημά του μπροστά
στό Θεό. Ὁμιλεῖ ἡ Ἐκκλησία, τῆς ὁποίας ἡ ἀρχή
«οὐκ ἐστιν ἐκ τοῦ κόσμον τούτου»6, μέ θεῖο δι-
καίωμα, μέ οὐράνιο κῦρος, μέ τήν πνευματική
της ἐξουσία καί μέ τή συνείδηση τῆς εὐθύνης της
γιά τήν ὀρθή πίστη. Ἡ Ἐκκλησία, πού κρατεῖ

1 Θουκιδίδου, ΙΙ, 35.
2 Γρηγορίου Θεολόγου, Περὶ τῆς ἐν διαλέξεσιν εὐταξίας, ΙΔ´.
3 Γρηγορίου Θεολόγου, Κατὰ Ἰουλιανοῦ Α´, 5.

4 Συνοδικόν Ζ´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου. Τριώδιον, Κυριακὴ
τῆς Ὀρθοδοξίας.
5 ἔ. ἀ. 
6 Ἰω. ιη´ 36



μέσα της καί σηκώνει τήν ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ·
τίς ὁράσεις τῶν Προφητῶν, τήν παράδοση τῶν
Ἀποστόλων, τή διδασκαλία τῶν Πατέρων. Ἡ
Ἐκκλησία, πού αὐτή εἶναι ἡ ἀποκάλυψη τοῦ
Θεοῦ, παίρνει ἐπάνω της τήν πίστη καί τή συνεί-
δηση τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ, τήν κατοχυρώνει σέ
δογματικούς Ὅρους καί ἱερούς Κανόνες καί τήν
παραδίδει ἀπό γενεά σέ γενεά. Ὄχι ὡς ἰδεολογική
θεολογία καί ἀντικειμενοποιημένη γνώση, ἀλλά
ὡς πνευματική ἐμπειρία καί ζωή· ὡς «μάθος»
μέσ’ ἀπό τό «πάθος». Ἄς ἐπαναλάβωμε κι ἐμεῖς
σήμερα τά λόγια τοῦ χοροῦ στήν ἀρχαία τραγωδία.
Δόξα στό Θεό, «τὸν φρονεῖν βροτούς ὁδώσαντα
τῷ πάθει μάθος θέντα κυρίως ἔχειν»7. Τό δρόμο
μας, πού εἶναι ἡ μετάνοια, δέν τόν βρίσκομε, καί
τό σκοπό μας, πού εἶναι ἡ σωτηρία, δέν τόν φτά-
νομε, ἄν δέν περάσουμε ἀπό τό πάθος, ἄν δέν
πονέσουμε μέσα μας κι ἄν δέν σταυρωθοῦμε.
Πνεῦμα δέν παίρνομε, ἄν δέν δώσουμε αἷμα καί
μέ καμμιά θεολογία δέν φτάνομε νά δοῦμε τό
ἄκτιστο φῶς τοῦ Θεοῦ, ἄν δέν πατήσουμε γιερὰ
ἐπάνω στήν πράξη· «Πρᾶξις θεωρίας ἐπίβασις»8

εἶναι τό ἀξίωμα τῶν ὀρθοδόξων Πατέρων.

ε'. Ὅτι δέν πρόκειται κι ἐδῶ γιά ρητορεία,
ἐμεῖς οἱ ὀρθόδοξοι λαοί καί μάλιστα οἱ Ἕλληνες
εἴμαστε σέ θέση νά τό ξέρωμε καλά. Ἡ ἐθνική
μας ἱστορία καί ἡ ἐπιβίωση τῆς φυλῆς εἶναι δεμένη
μέ τήν πίστη τῆς ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας ἔτσι, πού
Ἕλλην ἤ Ρωμηός καί Ὀρθόδοξος νά σημαίνουν
σχεδόν τό ἴδιο. Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, μαζί μέ
τήν εὐθύνη τῆς ἀποστολικῆς καί πατερικῆς πα-
ράδοσης, πῆρε ἐπάνω της καί τό σταυρό τῆς
ἐθνικῆς προστασίας τῶν λαῶν της, κι αὐτό εἶναι
ἡ καύχησή της, ἀλλά καί τό δρᾶμα της. Κάτω
ἀπό τή σκέπη τῆς Ἐκκλησίας, κι ἄς τό ἀρνοῦνται
ἄλλοι γιά δικούς των λόγους, προστατεύθηκαν
οἱ ὀρθόδοξοι λαοί γιά πολλούς αἰῶνες· τῆς Ἐκκλη-
σίας, πού ἄσχετα μέ τίς ἐθνικές καί φυλετικές
διαφορές τῶν λαῶν της, ὀνομάζεται Ἑλληνική
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.

ς'. Αὐτός ὁ τίτλος δέν εἶναι χαριστικός γιά
τούς Ἕλληνες καί ἄδικος γιά τούς ἄλλους ὀρθό-
δοξους λαούς. Ἀποτελεῖ τόν ἀκριβῆ χαρακτηρισμό
τῆς Ὀρθοδοξίας, τῆς ὁποίας ἡ γλώσσα, ἡ θεολογία,

ἡ λατρεία, ἡ τέχνη, οἱ διοικητικοί θεσμοί, ὅλα
εἶναι Ἑλληνικά. Τό μεγάλο δένδρο τῆς Ὀρθοδοξίας,
ἡ καλλιέλαιος, ἐπάνω στήν ὁποία ἐγκεντρίσθηκαν
τά ἔθνη, ἅπλωσε κλαδιά καί σκεπάζει τούς λαούς
ἤ, πιό σωστά, αὐτά τά ἴδια τά κλαδιά ἀποτελοῦν
τήν παραδοσιακή καί πολύπαθη οἰκογένεια τῶν
ὀρθόδοξων λαῶν. Καί εἶναι κρῖμα, πού ἡ πολιτική
τῶν λαῶν αὐτῶν ἀγνόησε καί δέν ἐκμεταλλεύτηκε
θετικά καί εἰλικρινά τήν κοινή ἐκκλησιαστική
πίστη καί παράδοση, ὡς τήν πιό γιερή καί ἀσάλευτη
βάση, γιά τήν ἵδρυση, τοὐλάχιστον ἐδῶ στό βαλ-
κανικό χῶρο, μιᾶς ὀρθόδοξης συμπολιτείας. Ὁ
Ἰησοῦς Χριστός, πού εἶναι ἡ Ἐκκλησία, ἀπέθανε
ὄχι μόνο γιά τό ἔθνος του, «ἀλλ᾽ ἵνα καί τά τέκνα
τοῦ Θεοῦ τά διεσκορπισμένα σνναγάγη εἰς ἕν»9.
Ἄλλη δύναμη μέ τόση ἕλξη κι ἄλλη μάνα μέ τόση
ἀγάπη, πού νά συνάγη καί νά σκεπάζη τούς
ἀνθρώπους, σάν τήν Ἐκκλησία, δέν ὑπάρχει. Ἡ
Ἐκκλησία εἶναι ἡ κιβωτός μέσα στήν ὁποία σώ-
ζονται οἱ ἄνθρωποι στόν ἀέναο κατακλυσμό τοῦ
κόσμου.

ζ'. Ἀλλά τή θέση της μέσα στούς λαούς της,
ὄχι ὡς ἐξουσία, ἀλλ’ ὡς πνευματική διακονία, ἡ
Ἐκκλησία δέν τήν κατέχει χωρίς θλίψη καί χωρίς
σταυρό. Αὐτός εἶναι ὁ κλῆρος τῆς Ἐκκλησίας, νά
διώκεται καί νά πληρώνη ξένες ἁμαρτίες. Ἔτσι
ὅμως ἡ Ἐκκλησία νικᾶ τόν κόσμο, ὄχι γιά νά τόν
ἐξουσιάση, ἀλλά γιά νά τόν προσλάβη, νά τόν
κάμη δικό της καί νά τόν ὁδηγήση στήν Ἀνάσταση.
Τά τελευταῖα λόγια τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ στούς
Ἀποστόλους μετά τό μυστικό δεῖπνο εἶναι αὐτά·
«ἐν τῷ κόσμῳ θλίψιν ἕξετε, ἀλλά θαρσεῖτε· ἐγώ
νενίκηκα τόν κόσμον»10. Καί τά λέγει αὐτὰ καί
ὁμιλεῖ γιά νίκη, ὅταν πορεύεται πρός τό Σταυρό
καί τό θάνατο. Ἔτσι ἡ Ἐκκλησία νικᾶ τόν κόσμο
καί τόν κάνει δικό της, ὅταν ἡττᾶται καί σταυ-
ρώνεται. Εἶναι μεγάλος ἀθλητής ἡ Ἐκκλησία καί,
καθώς γράφει ὁ ἀρχαῖος ἀποστολικός Πατέρας,
«μεγάλου ἐστίν ἀθλητοῦ τό δέρεσθαι καί νικᾶν»11.

η'. Ἡ εἰκονομαχία, μέ τήν ὁποία εἰδικώτερα
συνδέεται ἡ σημερινή ἑορτή, εἶναι μία καί δέν
εἶναι ἡ μόνη ἐπίθεση στή ζωή καί τήν ἱστορία
της, πού σήκωσε ἡ Ἐκκλησία. Ὄχι πιὰ ἀπό τήν

7 Αἰσχύλου, Ἀγαμέμνων, 176-178.
8 Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, Κατὰ Ἰουλιανοῦ Α´, 113.

9 Ἰω. ια´, 52.
10 Ἰω. ιστ´, 33.
11 Φιλαδελφεῦσιν Ἰγνάτιος Ι, 1.
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εἰδωλολατρία, ἀλλά ἀπό τούς δικούς της ἀνθρώ-
πους· ἀπό τούς ἀπειθάρχητους καί ἄτακτους
ἀδελφούς, πού γέννησαν σχίσματα καί αἱρέσεις
στό σῶμα τοῦ Χριστοῦ. Ἡ εἰκονομαχία ὑπῆρξε ἡ
αἵρεση, πού ταλαιπώρησε τήν Ἐκκλησία γιά
ἑκατό καί παραπάνω χρόνια, ἀπό τό 727 ὥς τό
843. Συνοδικά καταδικάστηκε ἀπό τήν Ἐκκλησία
κι ἀπό τό Θεόδωρο τό Στουδίτη χαρακτηρίστηκε
ὡς «ἀθεωτάτη μεταστοιχείωσις τῶν ἁπάντων»12

ὡς γενική δηλαδή καί χωρίς φόβο Θεοῦ ἀνατροπή
τῶν πραγμάτων τῆς Ἐκκλησίας. Οἱ ἀρχηγοί τῆς
εἰκονομαχίας ἦσαν ἐκ τῶν
ἱκανωτέρων ἀνθρώπων τοῦ
Βυζαντίου, ἄλλ’ ἡ ἀνάμιξή
των στά πράγματα τῆς
Ἐκκλησίας ὑπῆρξε μία ἀτυ-
χής πολιτική πράξη.

θ'. Ἄλλ’ ἐνῶ δέν εἶμαι
πιά στήν ἀρχή τῆς ὁμιλίας
μου, θά ξαναθυμηθῶ τόν
ἀρχαῖο Ἀθηναῖο πολιτικό
καί θά ἐπαναλάβω ὅ,τι
ἐκεῖνος λέγει στήν ἀρχή
τοῦ περίφημου καί γνω-
στοῦ λόγου τοῦ· «Χαλεπόν
τὸ μετρίως εἰπεῖν, ἐν ᾧ μό-
λις καί ἡ δόκησις τῆς ἀλη-
θείας βεβαιοῦται»13· δύσκο-
λο εἶναι νά πῆ κανείς ὅ,τι
πρέπει κι ὅπως πρέπει,
ὥστε νά μπορέσουν οἱ
ἀκροατές νά σχηματίσουν μιά κάποια γνώμη
γιά τήν ἀλήθεια. Μά ὅταν ὁμιλοῦμε μέσα στήν
Ἐκκλησία καί γιά τήν Ἐκκλησία, ὅταν ὁμιλοῦμε
μέσα στό σπίτι μας γιά τήν οἰκογένειά μας, δέν
μᾶς χρειάζεται ἡ διαλεκτική ἐπιχειρηματολογία
καί ἡ τέχνη τοῦ λόγου, γιά νά σχηματίσουμε
ἐμεῖς οἱ ἴδιοι, γνώμη γιά τήν ἀλήθεια τή δική
μας, γιά τήν πίστη μας καί γιά τή ζωή μας.
Ἀκριβῶς γιά τή ζωή μας, γιατί ἡ πίστη τῆς
Ἐκκλησίας δέν εἶναι ἰδεολογική θεωρία, ἀλλά
προσωπική πνευματική ἐμπειρία καί ζωή· μιά
προσδοκία πού μᾶς συνέχει καί ὄχι μιά ἀγωνία
πού μᾶς προβληματίζει· μιά ἐσωτερική θεοπτία
κι ὄχι μιά ἀντικειμενοποιημένη γνώση.

ι'. Τί εἶναι λοιπόν ἡ Ὀρθοδοξία, γιά τήν ὁποία
σήμερα ὁ λόγος; Ἡ Ὀρθοδοξία ὄχι θεωρητικά
καί ἰδεολογικά, ἀλλά ἡ Ἐκκλησία, πού εἶναι
ἱστορική πραγματικότητα ἤ, πιό σωστά, ἡ ἀπο-
κάλυψη καί ἡ εἴσοδος τοῦ Θεοῦ στήν ἱστορία
τοῦ κόσμου. Διαβάζομε στή θεία Γραφή ὅτι ἡ
Ἐκκλησία εἶναι «τό μυστήριον τό ἀποκεκρυμμένον
ἀπό τῶν αἰώνων καί τῶν γενεῶν, νυνί δέ ἐφανε-
ρώθη τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ, οἶς ἠθέλησεν ὁ Θεός,
γνωρίσαι τίς ὁ πλοῦτος τῆς δόξης τοῦ μυστηρίου
τούτου... ὅς ἐστι Χριστός ἐν ἡμῖν, ἡ ἐλπίς τῆς δό-

ξης»14. Σ’ αὐτό τό χωρίο
ἀπό τήν πρός Κολοσσαεῖς
ἐπιστολή ὁ ἀπόστολος
Παῦλος ὁμιλεῖ γιά τήν ἐντο-
λή πού τοῦ δόθηκε, γιά νά
κηρύξη τό μυστήριο τοῦ
Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τῆς
Ἐκκλησίας, πού ἦταν
κρυμμένο γιά πολλούς
αἰῶνες καί γενεές καί τώρα
φανερώθηκε στούς ἁγίους
τοῦ Θεοῦ. Σ’ αὐτούς ὁ
Θεός θέλησε νά κάμη γνω-
στό πόσο μεγάλος εἶναι ὁ
ἔνδοξος πλοῦτος αὐτοῦ τοῦ
μυστηρίου, δηλαδή ὁ Χρι-
στός μαζί μας καί μέσα
μας, αὐτός πού εἶναι ἡ
ἔνδοξη ἐλπίδα μας. Ἄς θυ-
μηθοῦμε ἐδῶ το λόγο τοῦ
ἁγίου Αὐγουστίνου, ὅτι ἡ

Ἐκκλησία εἶναι ὁ Χριστός μαζί μας στούς αἰῶνες.

ια'. Ἄλλο ἕνα χωρίο τοῦ ἴδιου Ἀποστόλου
εἶναι πολύ ἀποκαλυπτικό γιά τήν Ἐκκλησία, διά
τῆς ὁποίας καί οἱ Ἄγγελοι ἔμαθαν τήν οἰκονομία
τῆς πολυποίκιλης σοφίας τοῦ Θεοῦ γιά τή σωτηρία
τοῦ ἀνθρώπου καί τοῦ κόσμου. Ὁ Χριστός δέν
ἵδρυσε κάποια θρησκεία πού λέγεται χριστιανισμός,
ἀλλά φανέρωσε στόν κόσμο τό μυστήριο τοῦ
Θεοῦ, πού εἶναι ἡ Ἐκκλησία. Στό δεύτερο θεό-
πνευστο χωρίο τώρα ὁ μεγάλος Ἀπόστολος ὁμιλεῖ
πάλι γιά τή χάρη πού τοῦ δόθηκε «εὐαγγελίσασθαι
τόν ἀνεξιχνίαστον πλοῦτον τοῦ Χριστοῦ καί φωτίσαι
πάντας τίς ἡ οἰκονομία τοῦ μυστηρίου τοῦ ἀποκε-
κρυμμένου ἀπό τῶν αἰώνων ἐν τῷ Θεῷ, τῷ τά
πάντα κτίσαντι διά Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἵνα γνωσθῇ

12 Θεοδ. Στιυδίτου, Ἐπιστ. ΙΙ, 15.
13 Θουκιδίδου, ΙΙ, 35. 14 Κολασ. α´, 24-27.
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νῦν ταῖς ἀρχαῖς καί ταῖς ἐξουσίαις ἐν τοῖς ἐπουρα-
νίοις διά τῆς Ἐκκλησίας τίς ἡ πολυποίκιλος σοφία
τοῦ Θεοῦ κατά πρόθεσιν τῶν αἰώνων, ἥν ἐποίησεν
ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν»15. Σ᾽ ἐμένα,
γράφει ὁ Ἀπόστολος, δόθηκε ἡ χάρη νά κηρύξω
ποιός εἶναι ὁ ἀνεξιχνίαστος πλοῦτος τοῦ Χριστοῦ
καί νά φωτίσω ὅλους ποιό εἶναι τό μυστικό σχέδιο,
πού ἦταν κρυμμένο ἀπό αἰῶνες μέσα στή βουλή
τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος δημιούργησε τά πάντα διά
τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, γιά νά γνωρισθῆ τώρα στίς
ἐπουράνιες ἀρχές καί ἐξουσίες διά τῆς Ἐκκλησίας
ἡ πολυποίκιλη σοφία τοῦ Θεοῦ, σύμφωνα μέ τόν
αἰώνιο σκοπό, πού πραγματοποίησε διά τοῦ
Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ.

ιβ'. Ἄν βαθύνωμε στά νοήματα τῶν δύο αὐτῶν
ἀποστολικῶν χωρίων κι ἄν μέσα στά θεόπνευστα
λόγια ξεχωρίσουμε τή φράση «διά τῆς Ἐκκλησίας»,
τότε θά καταλάβωμε τί πραγματικά εἶναι ἡ Ἐκκλη-
σία κι ἄν μποροῦμε νά ἀντικαταστήσουμε τή
θεϊκή αὐτή πραγματικότητα ἤ καί τό ὄνομά της
ἀκόμα νά ἀλλάξουμε. Στό Σύμβολο τῆς πίστεως
ὁ καθένας γιά τόν ἑαυτό του κι ὅλοι μαζί ὁμολο-
γοῦμε· «Πιστεύω εἰς μίαν, ἁγίαν, καθολικήν καί
ἀποστολικήν Ἐκκλησίαν». Ἡ ἴδια πίστη δηλαδή
πού ἀνήκει στό Θεό ἀνήκει καί στήν Ἐκκλησία,
γιατί ἡ Ἐκκλησία δέν εἶναι χειροποίητο εἴδωλο,
ἀλλά θεία πραγματικότητα, «Ἐκκλησία Θεοῦ
ζῶντος»16. Συμβαίνει ὅμως νά μήν πιστεύωμε στό
μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας, γι᾽ αὐτό καί δέν ἀνα-
φέρομε τό ὄνομά της, ἄλλ’ ἀντί γιά Ἐκκλησία
λέμε διαρκῶς γιά χριστιανισμό καί γιά χριστιανική
θρησκεία. Αὐτό μέ τήν μάταιη σκέψη ὅτι ἔτσι κά-
νομε ἐπιστήμη καί ἀντικειμενοποιοῦμε τήν ἀλήθεια,
ἐπειδή συγχέομε κάθε γνώση μέ τήν ἀλήθεια καί
πιστεύομε πὼς ἡ ἀλήθεια εἶναι ἔξω ἀπό τόν
ἄνθρωπο.

ιγ'. Σ᾽ αὐτὸ ἐδῶ τὸ σημεῖο γίνεται ἡ μεγάλη
καταστροφή· ἀντί νά πιστεύωμε στήν Ἐκκλησία,
πού εἶναι τό μεγάλο μυστήριο τῆς πολυποίκιλης
σοφίας τοῦ Θεοῦ, ὁμιλοῦμε γιά χριστιανισμό, γιά
ἕνα δηλαδή θρησκευτικοφιλοσοφικό σύστημα κά-
ποιων ἰδεολογικῶν ἀρχῶν πίστεως καί κανόνων
βίου. Ἔτσι μποροῦμε νά συγκρίνωμε τό λεγόμενο
χριστιανισμό μέ ὅλους τοὺς θρησκευτικούς καί
πολιτικοκοινωνικούς ἰσμούς καί νά μετατρέπωμε

τό κήρυγμα τῆς Ἐκκλησίας γιά τή σωτηρία τοῦ
ἀνθρώπου σὲ θρησκειολογία, σέ κοινωνιολογία,
σέ λαογραφία καί σέ πολιτιστική κουλτούρα. Ὄχι
λοιπόν χριστιανισμός οὔτε χριστιανική θρησκεία,
ἀλλά Ἐκκλησία.

ιδ'. Θά προχωρήσω ἕνα βῆμα ἀκόμα καί θά
πῶ. Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Γιατί ἀπό ἐδῶ ἀρχίζει
μιά δεύτερη καταστροφή, πού ὡδήγησε στό σκάν-
δαλο τῶν αἰώνων, στό χωρισμό δηλαδή τῶν
Ἐκκλησιῶν Ἀνατολῆς καί Δύσης. Τά πιό πέρα,
ὅσα συνέβησαν στήν Εὐρώπη, μετά τόν λεγόμενο
Μεσαίωνα, τήν Ἀναγέννηση καί τό δεύτερο σχίσμα
στή δυτική Ἐκκλησία, δέν ἔχουν θέση νά λέγωνται
τώρα. Παρανοήσεις καί πλάνες ὡδήγησαν μέχρι
πού νά ποῦν κάποιοι ὅτι «ὁ Θεός ἀπέθανε» καί
κάποιοι ἄλλοι ὅτι «ἡ θρησκεία εἶναι τό ὄπιο τοῦ
λαοῦ». Ἀλλά εἶχαν δίκιο οἱ ἄνθρωποι· δέν εἶπαν
γιά τήν Ἐκκλησία, γιά τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία,
πού δέν τήν ἤξεραν καί δέν τήν εἶδαν, ἀλλά γιά
κάποιο χριστιανισμό καί γιά κάποια θρησκεία
καί γιά κάποια θεολογία, πού δέν εἶναι πίστη καί
ζωή, ἀλλά μάταιη προσπάθεια νά ἀποδειχθῆ λο-
γικά ἡ ἀλήθεια, σάν καί ἡ ἀλήθεια νά εἶναι ἀντι-
κειμενική γνώση. Ἀλλά ἔξω ἀπό τό Θεό καί τόν
ἄνθρωπο στόν ὁποῖο ὁ Θεός ἀποκαλύπτεται, δέν
ὑπάρχει ἀλήθεια, γιατί ἡ ἀλήθεια δέν εἶναι πράγμα
καί ἀντικείμενο, ἀλλά πρόσωπο· «Ἐγώ εἰμι... ἡ
ἀλήθεια»17, εἶπε ὁ Χριστός.

ιε'. Τό μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας εἶναι τό μυ-
στήριο τοῦ Χριστοῦ, κι αὐτό θεολογικά σημαίνει
ὅτι ἐκκλησιολογία εἶναι ἡ χριστολογία. Θεάν-
θρωπος ὁ Ἰησοῦς Χριστός, θεανθρώπινος ὀργα-
νισμός καί ἡ Ἐκκλησία. Ὡς θεῖο μυστήριο, πι-
στεύομε στήν Ἐκκλησία, καί ὡς ἀνθρώπινη
ὀργάνωση τήν ὑπηρετοῦμε. Ἄς πιστεύωμε στό
μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας· εἶναι τό μυστήριο
τῆς σωτηρίας, πού ἐνεργεῖται στόν κόσμο. Ἔτσι
θά μάθουμε, καί κλῆρος καί λαός, «πῶς δεῖ ἐν
οἴκῳ Θεοῦ ἀναστρέφεσθαι»18, πῶς νά φερώμαστε
στήν Ἐκκλησία καί πῶς νά τήν ὑπηρετοῦμε.
Ὅ,τι μᾶς λείπει εἶναι ἡ πίστη στό μυστήριο τῆς
Ἐκκλησίας, κι ὅ,τι μᾶς πειράζει εἶναι τά σφάλ-
ματα ἐκείνων, πού ὑπηρετοῦν τήν Ἐκκλησία.
Ἄς μάθωμε λοιπόν νά πιστεύομε στήν Ἐκκλησία,
γιά νά ξέρωμε καί πῶς νά τήν ὑπηρετοῦμε.

15 Ἐφεσ. γ´, 8-11.
16 Α´ Τιμ. γ´15.

17 Ἰω. Ιδ´6.
18 Α´ Τιμ. γ´15.
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ις'. Οἱ ἀρχαῖοι Πατέρες, πού ἤξεραν καλά τί
εἶναι ἡ Ἐκκλησία, ἐπειδή πίστευαν καί ζοῦσαν
μέσα τους τό μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας, τό εἶχαν
ἀξίωμα ὅτι ἔξω ἀπό τήν Ἐκκλησία δέν ὑπάρχει
σωτηρία. Αὐτή εἶναι κι ἡ δική μας πίστη, γι᾽ αὐτὸ
καί μένομε στήν Ἐκκλησία, «σωτῆρα ἀπεκδεχόμενοι
Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν»19. Δέν λέμε γιά τούς ἄπι-
στους καί γιά τούς ἄθεους, γιατί δέν ξέρομε ἄν
στ’ ἀλήθεια ὑπάρχουν ἄπιστοι καί ἄθεοι στόν
κόσμο. Λέμε γιά ὅλους, πού δεχθήκαμε τό θεῖο
Βάπτισμα κι ἔχομε ἐπάνω μας τή σφραγίδα τῆς
δωρεᾶς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, πού ὅσο πιό πολύ
ὁ καθένας γονατίζομε κάτω ἀπό τό βάρος τῆς
ἁμαρτίας μας, τόσο περισσότερο θέλομε νά συγ-
κροτοῦμε τήν Ἐκκλησία καί νά εἴμαστε ἡ Ἐκκλησία
καί νά βρισκώμαστε μέσα στήν Ἐκκλησία, γιατί
μόνο μέσα στήν Ἐκκλησία καί ὡς Ἐκκλησία θά
σωθοῦμε. Κανένας δέν σώζεται μόνος του καί
χωριστά ἀπό τούς ἄλλους. Ὁ Ἰησοῦς Χριστός
εἶπε πὼς «οὗ εἰσι δύο ἤ τρεῖς συνηγμένοι εἰς τό
ἐμόν ὄνομα, ἐκεῖ εἰμι ἐν μέσῳ αὐτῶν»20. Ἡ Ἐκκλησία
λοιπόν, μέσα στήν ὁποία σωζόμαστε, εἶναι ἡ
σύναξη στό ὄνομα καί μέ τήν παρουσία τοῦ
Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἡ σύναξη αὐτή τῆς Ἐκκλησίας
εἶναι λειτουργική. Ὅλη ἡ Ἐκκλησία, ὁ Θεός, οἱ
Ἄγγελοι καί ἄνθρωποι, οἱ ζῶντες καί οἱ κεκοιμη-
μένοι, παρόντες στή θεία Λειτουργία. Σ᾽ ἕναν
ὕμνο τῶν ἀποστολικῶν χρόνων, ἐνσωματωμένο
στήν Α´ πρός Τιμόθεον ἐπιστολή τοῦ ἀποστόλου
Παύλου, ἡ Ἐκκλησία εἶναι τό μέγα μυστήριο τῆς
εὐσέβειας· «Μέγα ἐστὶ τό τῆς εὐσεβείας μυστή-
ριον...»21. Πάει νά πῆ ὅτι ἡ ὀρθόδοξη πίστη καί
εὐσέβεια εἶναι ἐκκλησιαστική καί λειτουργική.
Τό μέγα τῆς εὐσεβείας μυστήριο εἶναι ἡ Ἐκκλησία,
ὅταν τελῆ τή θεία Λειτουργία. Ἔξω ἀπό τή σύναξη
τῆς Ἐκκλησίας καί τή θεία Λειτουργία κανένας
δέν μπορεῖ νά λέγη πὼς εἶναι εὐσεβής, ὅτι πιστεύει
στήν Ἐκκλησία καί ὑπηρετεῖ τήν Ἐκκλησία.

ιζ'. Ἀλλά ἡ Ὀρθοδοξία, ὅπως ἀμυδρά καί ἄτε-
χνα προσπαθῶ νά τήν περιγράψω, ἐν γνώσει ὅτι
δέν περιγράφεται, γιατί ἡ Ὀρθοδοξία ἤ ἡ Ἐκκλησία
δέν εἶναι ἰδεολογία καί σύστημα, ἡ Ὀρθοδοξία
λοιπόν τί τάχα ἔχει νά πῆ καί νά προσφέρη στό
σύγχρονο ἄνθρωπο, τόν προσωπικά ἀλλοτριωμένο
μέσα στίς συνθῆκες τοῦ κοινοτικοῦ βίου; Τό ἐρώ-

τημα τίθεται χωρίς καί νά εἶναι καιρός καί νά
ὑπάρχη ἡ δυνατότητα γιά νά δοθῆ τώρα ἡ ἀπάν-
τηση. Θά περιορίσω λοιπόν τό λόγο σ’ ἕνα σημεῖο,
πού ἀφορᾶ στή σύγχρονη Ἑλληνική πραγματι-
κότητα, καί θά κλείσω τήν ὁμιλία μου πού ἔχω
τήν αἴσθηση ὅτι ξεπέρασε τά ἐπιτρεπόμενα χρονικά
ὅρια.

ιη'. Κινδυνεύομε, ὅταν ὁμιλοῦμε γιά ζητήματα
τόσο σπουδαῖα, ὅπως εἶναι ἡ Ὀρθοδοξία, νά κρι-
θοῦμε ὅτι βρισκόμαστε ἔξω ἀπό τά πράγματα
καί τή ζωή, ὅτι ἐμμένομε σέ κάποιες ἄγονες τάχα
ἀντιλήψεις καί διαμάχες τῶν περασμένων αἰώνων.
Ἀλλ’ ὅμως γιά ὅλους τοὺς ὀρθόδοξους λαούς,
καί περισσότερο γιά μᾶς τούς Ἕλληνες, ἡ Ὀρθο-
δοξία δέν εἶναι μιά ἀνάμνηση τοῦ περασμένου
καιροῦ, ἀλλά ἡ ζωή μας σήμερα καί ἡ ἐπαγγελία
τοῦ αὔριο. Τίποτε στήν πίστη τῆς Ἐκκλησίας δέν
εἶναι ἁπλή ἀνάμνηση, ἀλλ’ ὅ,τι μιά φορά ἀποκα-
λύφθηκε διαιωνίζει «ἕως τῆς συντελείας τοῦ
αἰῶνος»22· ὅσο περισσότερό τὸ αἰσθανόμαστε νά
ζῆ μέσα μας, τόσο λιγώτερο μποροῦμε λογικά νά
τό ἐξηγήσουμε. Ὁ μεγάλος Ἀπόστολος, γιά κάτι
πού κάποτε σ᾽ αὐτόν συνέβη κι ἐξακολουθοῦσε
νά τόν συγκλονίζη, ἔγραφε πρός Κορινθίους·
«εἴτε ἐν σώματι εἴτε ἐκτός τοῦ σώματος, οὐκ
οἶδα»23. Πάει νά πῆ πὼς ὁ νοῦς καί οἱ αἰσθήσεις,
πού εἶναι ὁπωσδήποτε λειτουργίες τοῦ σώματος
δέν φθάνουν γιά νά καλύψουν τό πλάτος τῆς
ζωῆς καί νά ἐξηγήσουν πνευματικές καταστάσεις.
Ἄλλο διάνοια κι ἄλλο πνεῦμα, κι εἶναι κι αὐτό
ἕνα γνώρισμα τῆς Ὀρθοδοξίας, ὅτι δέν συγχέει
τήν πνευματικότητα μέ τή διανοητικότητα καί
δέν χάνεται γιά νά πιάση λογικά τόν Θεό καί τήν
ἀλήθεια. Ἀλλά τέλος πάντων, τό θέμα τώρα εἶναι
ἄλλο, καί τό διατυπώνω ὅσο μπορῶ πιό ἐπιγραμ-
ματικά. Οἱ ὀρθόδοξοι λαοί τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώ-
πης δέν πρέπει νά ἀγνοοῦμε καί νά τό ξεχνᾶμε
ὅτι πληρώνομε τά δεινά τῆς Δύσης· τόσο ἀκριβώ-
τερα, ὅσο πιό πλούσιος μᾶς ἔρχεται ἀπό ἐκεῖ ὁ
τεχνικός πολιτισμός, πού δέν μποροῦμε νά τόν
ἀγνοήσουμε καί νά τόν ἀρνηθοῦμε.

ιθ'. Καλά κάνουν οἱ πολιτικοί μας καί κουρά-
ζονται ἔτσι ἤ ἀλλιῶς γιά τήν ἔνταξη τῆς χώρας
μας στήν Εὐρωπαϊκή Κοινότητα. Ὁ κόσμος σήμερα,
ὅλος ὁ πλανήτης τῆς γῆς, δέν θά σωθῆ ἀπό μιά

19 Φιλιπ. γ´20.
20 Ματθ. ιη´20.
21 Α´ Τιμ. γ´16.

22 Ματθ. κη´20.
23 Β´ Κορ. ιβ´3.
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τελειωτική καταστροφή, ἄν δέν εἰρηνεύσουν καί
δέν ἑνωθοῦν οἱ λαοί. Ὁ μακαρισμός τοῦ Χριστοῦ
ἀνήκει σέ ὅλους, πού ἀναπτύσσουν εἰλικρινῆ
δραστηριότητα γιά τήν εἰρήνη. «Μακάριοι οἱ εἰρη-
νοποιοί...»24. Μέσα σ᾽ αὐτούς πρώτη εἶναι ἡ Ὀρθό-
δοξη Ἐκκλησία, στήν ὁποία κάθε ἱερέας στό πιό
ἀπόμακρο χωριό κάθε ἡμέρα δέν βάζει πετραχήλι
καί νά μή δεηθῆ. «Ὑπέρ τῆς εἰρήνης τοῦ σύμπαντος
κόσμου...»25. Καί δέν χωρεῖ ἀμφιβολία πὼς εἶναι
πιό ἀποτελεσματικός αὐτός ὁ τρόπος καί πιό
δραστικός ὁ λόγος τῆς ἐκκλησιαστικῆς δέησης
παρά ὅλες οἱ πορεῖες καί οἱ φωνές στό δρόμο, ὄχι
μόνο γιά τήν εἰρήνη τοῦ «σύμπαντος κόσμου»,
ἀλλά καί γιά ὁποιοδήποτε ζήτημα, γιά τό ὁποῖο
τυχαίνει νά διαφωνοῦν καί νά ἐρίζουν μεταξύ
τους οἱ ἄνθρωποι. Εἶναι φυσικό, γιατί γιά νά
εἰρηνεύσουμε μεταξύ μας, πρέπει πρῶτα νά εἰρη-
νεύσουμε μέσα μας, εἰσπνέοντας τό πνεῦμα τοῦ
Χριστοῦ, «ὅς ἐστιν ἡ εἰρήνη ἠμῶν»26.

κ'. Ἡ ἔνταξή μας στήν Εὐρωπαϊκή Κοινότητα
μᾶς θυμίζει μιά ἐποχή πρίν ἀπό πεντακόσια πε-
νήντα χρόνια. Τό ἴδιο κάπως γινότανε τότε, ὅπου
οἱ ἀνατολικοί πήγαιναν κι ἔρχονταν στήν Ἰταλία
κι ἔκαναν ἐκκλησιαστικές Συνόδους, μέ τήν ἐλπίδα
πὼς ἡ Δύση θά βοηθοῦσε γιά νά ἀποτραπῆ ὁ κίν-
δυνος πού ἀπειλοῦσε τήν Ἀνατολή. Ἡ Βυζαντινή
Αὐτοκρατορία, ὕστερ᾽ ἀπό χίλια ἑκατό χρόνια,
ἦταν φυσικό νά διαλυθῆ, μά ἡ Ὀρθοδοξία ἔπρεπε
καί εἶχε τή δύναμη νά ζήση, γιά νά στηρίξη τούς
λαούς της στήν πικρή αἰχμαλωσία τους. Γι᾽  αὐτό
οἱ ὁμολογητές τότε, μέ ἐπικεφαλῆς τόν ἐπίσκοπο
τῆς Μητροπόλεως Ἐφέσου Μάρκο τόν Εὐγενικό,
γυρίζοντας στήν Πόλη, ὅσοι γύρισαν, ταλαιπω-
ρημένοι ἀπό τή Σύνοδο τῆς Φλωρεντίας, ἔδιναν
τήν ὑπόσχεση καί, σάν καί νά ὡρκίζονταν, ἔλεγαν·
«Οὐκ ἀρνησόμεθά σε, φίλη Ὀρθοδοξία· οὐ ψευ-
σόμεθά σε, πατροπαράδοτον σέβας»27. Φαίνεται
κι ἐδῶ ὅτι οὔτε κοσμική ἐξουσία οὔτε κρατική
ὑπηρεσία εἶναι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἀλλά σέ-
βασμα στίς συνειδήσεις τῶν πιστῶν.

κα'. Πηγαίνοντας τώρα στήν Εὐρώπη, δέν πη-
γαίνομε σάν φτωχοί συγγενεῖς, μόνο γιά νά
πάρωμε, ἀλλά καί γιά νά δώσουμε· καί πιστεύομε

πώς ἔχομε νά δώσουμε. Ἀλλά πῶς θά πᾶμε καί μέ
ποιά ταυτότητα, πού νά δείχνη καί νά βεβαιώνη
ποιοί εἴμαστε καί τί φέρνομε μαζί μας; Ὄχι βέβαια
μόνο ὡς Ἕλληνες, ἄλλα καί ὡς Ὀρθόδοξοι Χρι-
στιανοί! Αὐτή εἶναι ἡ ταυτότητά μας, κι ὅποιοι
δέν τό καταλαβαίνουν ἤ δέν τούς ἀρέσει θά
πρέπει νά εἶναι, καθώς ἔλεγε ὁ Μακρυγιάννης,
μολεμένοι ἀπό τό πνεῦμα τῆς Δύσης. Ἀλλά θά
πρέπει ἐδῶ νά πῶ κάτι τολμηρό, πού ὅμως εἶναι
ἀλήθεια· ἡ Ὀρθοδοξία, πού δέν ἡττήθηκε στή
Σύνοδο τῆς Φλωρεντίας, πληρώνει τά δεινά τῆς
Δύσης, ἀπό τότε πού κάποιος μεγάλος στήν Ἱστο-
ρία ἄνοιξε τίς πύλες, γιά νά μπῆ ἐλεύθερα στήν
Ἀνατολή τό πνεῦμα τῆς Εὐρώπης. Τώρα ἡ ὀρθό-
δοξη ἐκκλησιαστική μας οἰκογένεια, ἄν δέν δια-
λύθηκε, περνάει δύσκολες ἡμέρες· σηκώνει τό
σταυρό της καί πορεύεται πρός τήν Ἀνάσταση.
Ἐμεῖς οἱ ἄλλοι, σὰν καί νά εἴμαστε μόνοι, βρισκό-
μαστε στήν ἀνάγκη νά περιμένωμε πάλι ἀπό τή
Δύση. Ἀλλά ἡ ἔνταξή μας στήν Εὐρωπαϊκή Κοι-
νότητα δέν εἶναι θέμα μόνο πολιτικό καί οἰκονο-
μικό· εἶναι, καί μάλιστα πρῶτα, θέμα πνευματικό.
Πῶς λοιπόν θά πᾶμε στήν Εὐρώπη; Μέ ποιά
πνευματική ἐξάρτυση καί μέ ποιά παιδεία; Εἴμαστε
λιγοστοί καί ἀνάδελφοι, καθώς ἐλέχθη· ἄν βρε-
θοῦμε καί ἄοπλοι ἐσωτερικά, κινδυνεύομε νά χα-
θοῦμε.

κβ'. Ὅταν οἱ Ἰσραηλίτες ἔφευγαν ἀπό τήν
Αἴγυπτο γιά τήν Παλαιστίνη, ζήτησαν καί πῆραν
ἀπό τούς Αἰγυπτίους ἀργυρὰ καί χρυσά σκεύη
καί ἱματισμό, πράγματα πού θά τούς χρειάζονταν
γιά τήν πορεία τους στήν ἔρημο καί γιά τήν ἐγκα-
τάστασή τους ἐκεῖ πού θά πήγαιναν. Ἔτσι εἶπε ὁ
Θεός στό Μωϋσῆ· «Λάλησον κρυφῇ εἰς τά ὦτα
τοῦ λαοῦ καί αἰτησάτω ἕκαστος παρά τοῦ πλησίον
σκεύη ἀργυρᾶ καί χρυσᾶ καί ἱματισμόν»28. Ἐμεῖς,
βγαίνοντας γιά τήν Εὐρώπη, δέν θά πάρωμε
κρυφά καί δέν θά κλέψουμε ξένα ἐφόδια. Θά πά-
ρωμε τήν κληρονομιά τῶν πατέρων μας καί τή
δική μας περιουσία. Θά πάρωμε μαζί μας τήν
Ὀρθοδοξία μας. Ἀμήν.

24 Ματθ. ε´9.
25 Θεία Λειτουργία, Εἰρηνικά.
26 Πρβλ. Ἐφες. β´14.
27 Στίχοι Ἰωσήφ Βρυεννίου. 28 Ἔξοδ. ΙΑ´2.
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ΠΑΥΛΟΣ
ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ

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

Ποιμαντορική  Εγκύκλιος
Επι  τῇ  Ἑορτῇ  τῆς  τοῦ  Χριστοῦ  Γεννήσεως

Χ
ριστούγεννα, ἀγαπητοί
μου ἀδελφοί! Ὁ Θεός
γίνεται ἄνθρωπος, χά-

ριν τοῦ ἀνθρώπου! Ὁ
πρῶτος ἄνθρωπος, ὁ Ἀδάμ
καί ἡ Εὔα, ἔπεσαν στήν πα-
γίδα τοῦ Διαβόλου, ἐξαπα-
τήθησαν, ἐνῶ ὁ Δημιουργός
καί Θεός μας τούς προδιέ-
γραψε τό μέλλον τους, ὅτι
δηλαδή θά γίνουν θεοί ἐάν
τηρήσουν τίς ἐντολές Του.
Δυστυχῶς ὅμως ἐκεῖνοι, τῇ
προτροπῇ τοῦ Διαβόλου ὁ
ὁποῖος διεστρέβλωσεν τίς
ὑποσχέσεις τοῦ Θεοῦ, ἔλυ-
σαν τόν κανόνα τῆς νηστείας,
ἔλυσαν τόν κανόνα τῆς δο-
κιμασίας. Βιάστηκαν νά γί-
νουν θεοί! Καί ἀντ’ αὐτοῦ
ἀπέθανον πνευματικῶς, τούς
κατέκλυσεν ἡ ἁμαρτία, ἐσκο-

τίσθη ὁ νοῦς τους, χάθηκε
ὁ κόσμος ἀπό μπροστά τους.
Ἡ εἰρήνη, ἡ ὁποία βασίλευε
σέ ὅλην τήν δημιουργία τοῦ
Θεοῦ, διεσαλεύθη, τήν ἠρε-
μία καί τήν γαλήνη τήν διε-
δέχθη ἡ ταραχή καί ἡ ἀγριό-
της! Ἡ Εὔα ἦταν γιά τόν
Ἀδάμ «ὀστοῦν ἐκ τῶν ὀστέ-
ων του καί σάρξ ἐκ τῆς σαρ-
κός του». Μετά τήν ἀνυπα-
κοή καί τήν περιφρόνηση
τοῦ Θεοῦ ἡ Εὔα ὀνομάζεται
περιφρονητικά «ἡ γυνή».
Ἔτσι σημειώνει ἡ Ἁγία Γρα-
φή. Προορισμός τοῦ ἀνθρώ-
που ἦταν ἡ θέωσις, ἐάν τη-
ροῦσε ἐπ’ ἀκριβῶς τήν δι-
δαχή τοῦ Δημιουργοῦ. Τώρα,
μετά τό σφιχταγκάλιασμα
μέ τόν Διάβολο, τί; Δυ-
στυχῶς, ὁ πνευματικός θά-

νατος! Ἡ ἔξοδος τοῦ ἀνθρώ-
που ἀπό τήν χάριν καί τήν
εὐλογίαν τοῦ Θεοῦ. Αὐτό
σημαίνει παράδεισος. Κάθε
ἐπικοινωνία μέ τόν Θεό δια-
κόπτεται, ὄχι γιατί ἐπεβλήθη
ἀπό τόν Θεό ἀλλά διότι ὁ
ἄνθρωπος τό ἐπεδίωξε. Αὐτό
εἶναι τό ἀποτέλεσμα.

Τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγα-
πητά, ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἀπο-
μακρύνεται ἤ ἀποστρέφεται
τόν Θεόν, ἔρχεται ἡ αὐτο-
καταστροφή του, ἡ πτῶσις
του, ἡ αὐτοαπαξίωσίς του.
Νά, ὅμως, πού ὁ Θεός μας
καί δημιουργός δέν θέλει,
δέν ἀντέχει νά ὑποφέρη, νά
βασανίζεται, νά τυραννεῖται
τό πλάσμα του ἀπό τόν Διά-
βολο καί τήν ἁμαρτίαν. Ἀπο-
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φασίζει τήν σωτηρία του.
Σημειώνει ἡ εὐχή τῆς Ἐκκλη-
σίας μας κατά τό ἅγιο Βά-
πτισμα: «οὐ γάρ ἔφερες Δέ-
σποτα, διά σπλάγχνα ἐλέους
σου, θεάσασθαι ὑπό τοῦ δια-
βόλου τυραννούμενον τό γέ-
νος τῶν ἀνθρώπων, ἀλλ’
ἦλθεν καί ἔσωσεν ἡμᾶς».

Ἔπεσε ὁ Ἀδάμ καί ἡ
Εὔα. Πρέπει νά τούς σηκώ-
σει, νά τούς ἀναστήσει, ἀλλά
καί ὅλον τό γένος τῶν ἐξ
αὐτῶν γεννηθέντων. Ἀπο-
φασίζει λοιπόν τήν σωτηρίαν
διά τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου Του,
τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἐν
χρόνῳ καί τόπῳ, ἐπί Αὐτο-
κράτορος τῆς κοσμοκράτει-
ρας Ρώμης Αὐγούστου καί
ἐν Βηθλεέμ τῆς Ἰουδαίας.
Παρθένος ἡ Εὔα, γκρεμίζει
τά πάντα, θανατώνει τούς
πάντας πνευματικά. Παρθέ-
νος ἡ κόρη τῆς Ναζαρέτ, ἡ
Μαριάμ, ἀνορθώνει τά πάντα
μέ τόν Σταυρό καί τήν ἀνά-
σταση τοῦ Υἱοῦ της, ἀνα-
σταίνει τούς πάντας. «Ἐκ
τῆς γυναικός ἐρρύη τά φαῦλα
καί διά τῆς γυναικός πηγάζει
τά κρείττονα». Αὐτό τό με-
γάλο καί σωτήριο γεγονός

ἑορτάζομεν σήμερα καί δια-
χρονικά, τήν ἔλευση τοῦ ΣΩ-
ΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ, τοῦ
Σωτῆρος μας καί Σωτῆρος
ὅλου τοῦ κόσμου.

Γεγονός ἀνεπανάληπτον
μέν, ἀμφισβητούμενον δέ,
ἀπορριπτόμενον, ὑβριζόμε-
νον, βλασφημούμενον καί συ-
κοφαντούμενον διαχρονικῶς
ἀπό τούς ἀνθρώπους τοῦ
σκότους καί τήν πελατείαν
τοῦ διαβόλου, ὄχι ὅμως δια-
γραφόμενον, διότι ὁ Σαρ-
κωθείς Υἱός καί Λόγος τοῦ
Θεοῦ διά τήν Σωτηρίαν μας
εἶναι ὁ Κύριος τῶν κυριευόν-
των καί Βασιλεύς τῶν Βα-
σιλεύοντων, εἶναι «ὁ χθές
καί σήμερον ὁ αὐτός καί εἰς
τούς αἰώνας» κατά τόν Ἀπό-
στολον Παῦλον (Ἐβρ. 13,8).
Εἶναι καί θά εἶναι ἡ ἀδιαμ-
φισβήτητος κεφαλή τῆς
Ἐκκλησίας, ὁ ἀρχηγός τῶν
«θελόντων σωθῆναι».

Ἀδελφοί μου, ἡ γῆ φλέγε-
ται καί καταστρέφεται ἀπό
τόν ἄνθρωπο ἤ μᾶλλον ὁ
ἄνθρωπος αὐτοκαταστρέφε-
ται, ἀφοῦ καταστρέφει τόν
πλοῦτο του, τήν ζωήν του,
τό ὀξυγόνο του ἀπό τήν ἀπλη-

στία του, τόν ἄκρατο ἐγωϊσμό
του, τήν αὐτοθέωσίν του. 

«Ἰδοῦ νῦν καιρός εὐπρόσ-
δεκτος, ἰδοῦ νῦν ἡμέρα σω-
τηρίας», γιά ἐπιστροφή στόν
Σωτήρα μας καί Δημιουργό
μας, στόν γεννηθέντα ἐν
σπηλαίῳ Βηθλεέμ ὑπό τῆς
Παρθένου Μαρίας.

Μετάνοια, λοιπόν, καί ἐπι-
στροφή γιά νά ἐπανέλθη ἡ
εὐταξία, ἡ ὁμόνοια ἡ κατά
Χριστόν ἀγάπη, ἡ ἀλληλο-
περιχώρηση.

Ἀδελφοί μου, σέ αὐτή τήν
πανεπίσημο ἡμέρα, πού ὅλα
λάμπουν, οἱ οἰκογένειες συ-
ναντῶνται γιά νά ἑορτάσουν
τήν γέννηση τοῦ Χριστοῦ
καί τά τραπέζια γεμίζουν
φαγητά καί εὐχές, ἄς θυμη-
θοῦμε τούς συνανθρώπους
μας στό Γηροκομεῖο, τούς
παππούδες καί τίς γιαγιάδες
μας, καί ἄς τούς προσφέ-
ρουμε στόν Δίσκο πού θά
περιαχθῆ ὅ,τι ἡ καρδιά μας
ἀποφασίση. Νά δώσουμε
χαρά καί σ’ αὐτούς τούς
ἀνθρώπους. Νά τούς ποῦμε:
Ἐμεῖς σᾶς σκεπτόμαστε καί
σᾶς ἀγαπᾶμε. Ἀμήν.

Μέ τήν ἀγάπη τοῦ γεννηθέντος διά τήν σωτηρίαν μας Ἰησοῦ Χριστοῦ

Ὁ Ἐπίσκοπος καί Μητροπολίτης σας

† Ο ΣΕΡΒΙΩΝ & ΚΟΖΑΝΗΣ  ΠΑΥΛΟΣ



ΠΑΥΛΟΣ
ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ

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

Ποιμαντορική Ἐγκύκλιος

ἐπὶ τῷ Νέῳ Ἔτει 2018

«Ὁ πάσης δημιουργός τῆς κτίσεως, ὁ καιρούς καί χρόνους
ἐν τῇ ἰδίᾳ ἐξουσία θέμενος, εὐλόγησον τόν στέφανον 

τοῦ ἐνιαυτοῦ τῆς χρηστότητός σου Κύριε, 
φυλάττων ἐν εἰρήνῃ τούς Βασιλεῖς καί τήν πόλιν σου, 

πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, καί σῶσον ἡμᾶς».

Ἀ
γαπητοί μου ἀδελφοί,
φιλόχριστε καί φιλάγιε
λαέ τοῦ Θεοῦ.

Ἡ γῆ ὁλόκληρος σείεται
ἀπό εὐχές γιά τήν ἀνατολή
τοῦ νέου χρόνου! Εὐχές,
δῶρα, διασκεδάσεις, ταξίδια,
ἐπισκέψεις συνθέτουν ὅλο
τό σκηνικό τῆς ἡμέρας.

Βεβαίως, εἶναι ἕνα γεγο-
νός, φεύγει ἕνας χρόνος μέ
ὅσα αὐτός διέγραψε, δηλα-
δή: πράξεις θετικές ἤ ἀρνη-
τικές, γεγονότα ὠφέλιμα ἤ
δυσάρεστα γιά τόν ἄνθρωπο,

λύπες ἤ χαρές, εὐχάριστα ἤ
καί καταστροφικά.

Ἀλλά θά θέλαμεν, καί κα-
λόν εἶναι νά ψηλαφίσομεν
σοβαρά καί ὑπεύθυνα τό
θέμα χρόνος θέτοντας ἕνα
ἐρώτημα: Τί εἶναι ὁ χρόνος;
Εἶναι κάτι τό ὁποῖον ψηλα-
φίζεται, ἔχει γεῦσιν, μέ μιά
λέξη ἐρευνᾶται ἀπό τίς
ἀνθρώπινες  αἰσθήσεις; Ὄχι,
ἀγαπητοί μου ἀδελφοί. Ὁ
χρόνος εἶναι δῶρο τοῦ Θεοῦ
στόν ἄνθρωπο! Ὄχι γιά τόν
Θεό, ὁ Θεός εἶναι πέραν τοῦ

χρόνου, εἶναι ἄχρονος «ἐπέ-
κεινα τοῦ χρόνου» κατά τήν
Ἁγίαν Γραφήν. Εἴπαμε: ὁ
χρόνος εἶναι δῶρον τοῦ Θεοῦ
πρός τόν ἄνθρωπο, ὁ ὁποῖος
εἶναι πεπερασμένη ὀντότητα.
Ἔχει ἀρχή καί τέλος, ἔχει
ἀνάγκη νά προσδιορίζῃ μέσα
στόν χρόνο τήν παρουσία
καί τίς πράξεις του, ὅλα ὅσα
ὁ ἐπείγιος βίος του παρου-
σιάζει καί πάνω ἀπ΄ ὅλα τίς
ἐνασχολήσεις κατά τό ἐπάγ-
γελμά του, πού καί αὐτά
εἶναι δῶρα τοῦ Θεοῦ.
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Ὁ χρόνος προσδιορίζεται
θετικά ἤ ἀρνητικά μέ τήν
παρουσία τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ
ἄνθρωπος δοξάζει ἤ ἀπαξιοῖ
τόν χρόνον μέ τά ἔργα του
ἤ τίς παραλείψεις του.

Ὅταν, λοιπόν, ἐγκωμιά-
ζομε ἤ καταρώμεθα τόν
ἀπερχόμενον χρόνον, διότι
σημειώθηκαν γεγονότα βλα-
πτικά, καταστροφικά, τα-
πεινωτικά γιά τόν ἄνθρωπο,
δηλαδή τά πάσης φύσεως
ἐγκλήματα, πόλεμοι καί
ἀκαταστασίες, ταπεινῶς
φρονοῦμεν ὅτι δέν διαθέ-
τουμε διόλου φρόνησιν, σο-
βαρότητα καί ὑπευθυνότητα,
ἀφοῦ τήν δικήν μας ἀκατα-
στασία, τήν ἐγκληματικό-
τητα προσπαθοῦμεν νά τήν
ἀπωθήσουμε ἀφ΄ ἑαυτούς
καί νά τήν μετακυλίσουμε
σέ κάτι πού δέν ὑπάρχει
καί ἐν προκειμένῳ στόν χρό-
νο! Ἄνευ τῆς ὑπάρξεως καί
παρουσίας τοῦ ἀνθρώπου ὁ
χρόνος εἶναι ἀνύπαρκτος.

Καί κάτι ἀκόμη ἱστορι-
κόν: ἑορτάζουμε τό γέ νῦν
1η (πρώτη) Ἰανουαρίου Νέου
ἔτους, ξεχνᾶμε ὅμως ὅτι ἀπό
αἰῶνες, πρωτοχρονιά ἦταν
ἡ πρώτη Σεπτεμβρίου διά
τήν ὁποίαν στά ἐκκλησια-
στικά – λειτουργικά βιβλία

ὑπάρχει ὁλόκληρη πανηγυ-
ρική – λειτουργική ἀκο-
λουθία καί ὡς ἀπαρχή συγ-
κομιδῆς καί καλλιεργείας
τῶν βασικῶν ἀγαθῶν τοῦ
«σίτου, οἴνου καί ἐλαίου».
Ἀλλά κάποιον χρόνον ὁ
Αὐτοκράτορας τῆς κοσμο-
κράτειρας Ρώμης Ἰούλιος
Καίσαρας ἔβαλεν ὡς πρῶτον
μῆνα τοῦ ἔτους τόν Ἰανουά-
ριον.

Ἀδελφοί μου, κύριος τοῦ
«Σαββάτου καί τοῦ ἀνθρώ-
που» εἶναι ὁ Θεός, ἀλλά
καί ὁ ἄνθρωπος ὡς εἰκόνα
Θεοῦ καί πληρεξούσιός του
ἐπάνω στήν γῆ ἔχει δικαίω-
μα καί ὑποχρέωση νά ρυθ-
μίζει καί νά καταγράφει τὶς
συμπεριφορές του στήν ἀνα-
κύκλιση τοῦ χρόνου. Ἐμεῖς,
λοιπόν, εὐθυνόμεθα διά τά
θετικά ἤ ἀρνητικά ἐξ’ αἰτίας
τῶν πράξεών μας καί τῶν
παραλείψεών μας, ἐξ’ αἰτίας
τοῦ καλοῦ ἤ κακοῦ χαρα-
κτήρα μας καί τά πιστεύ-
ματά μας, τήν παιδεία μας,
τόν σεβασμό στόν ἑαυτόν
μας, στόν Θεόν μας καί τόν
συνάνθρωπό μας. Γιά τόν
μέγα σοφό τῆς ἀρχαιότητος
καί πρόγονό μας, τόν Σω-
κράτη, τοῦ ὁποίου τό ὄνομα
καί ἡ ἀξία ἔχει ὑπερβεῖ τόν

χρόνο καί τά ὅρια τῆς πα-
τρίδος, σημειώνει ὁ Πλάτων:
ὅταν ἔκλεινε ἡ κάθε ἡμέρα
ἔκανε ἀπολογισμό τῶν πρά-
ξεών του ἀπορρίπτοντας τίς
ἀνώφελες καί πολλαπλασιά-
ζοντας τίς ὠφέλιμες: «Πῆ
παρέβην σήμερον, τί δ’ ἔρε-
ξαν; Τί διδασκόμεθα ἐξ
αὐτοῦ;». Ὁ καθένας μας
πρέπει νά ὑπολογίζῃ καί μέ
ταπείνωση νά σφυρηλατῇ
τόν ἑαυτόν του, τίς πράξεις
του καί τίς παραλείψεις στήν
ἀρετή τῶν ἀρχῶν καί τῶν
ἀξιῶν. Δύσκολο εἶναι, ἀλλά
ἔτσι φαίνεται ἡ ἀξία τοῦ
ἀνθρώπου! Ὁ ἐγωϊσμός δέν
προσφέρει οὐδέν, ἀντιθέτως
ὑποβιβάζει τόν ἄνθρωπο,
τόν ἀπαξιώνει, καθίσταται
ἀντικοινωνικός, ἀντιπαρα-
γωγικός.

Ὅλα αὐτά εἶναι καί ἀπο-
τελοῦν τήν πεμπτουσία γιά
ἕναν καλόν καί εὐλογημένον
χρόνον, γιά εὐτυχία καί εἰρή-
νη.

Ὡς πνευματικός σας πα-
τέρας καί Ἐπίσκοπός σας
εὔχομαι καί προσεύχομαι ὁ
Νέος χρόνος νά εἶναι εὐλο-
γημένος, εἰρηνικός καί μέ
προκοπή γιά ὅλους καί γιά
τόν καθένα ξεχωριστά.

Μετά τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης καί εὐχῶν

Ὁ Ἐπίσκοπος καί Μητροπολίτης σας

† Ο ΣΕΡΒΙΩΝ & ΚΟΖΑΝΗΣ  ΠΑΥΛΟΣ
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ΕΟΡΤΗ ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ ΚΑΙ ΕΦΟΡΟΥ

ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Ηὑμνολογία κάθε ἑορτῆς εἶναι πάντα ἡ καλύ-
τερη γλώσσα, μὲ τὴν ὁποία ἡ Ἐκκλησία

ἐκφράζει τὸ φρόνημά της ἀπέναντι στὰ πρόσωπα
καὶ τὰ γεγονότα τῆς πίστεως. Γιατὶ ἡ ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία πρόσωπα καὶ γεγονότα πάντα ἑορτάζει·
τὰ  πρόσωπα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ὅλων τῶν
Ἁγίων καὶ τὰ γεγονότα τῆς θείας Οἰκονομίας,
ὅσα ἔπραξε ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ κατὰ τὸ διάστημα
τῆς ἐνσάρκου ἐπιδημίας του ἐδῶ στὴ γῆ. Ἡ
ὑμνολογία τῆς σημερινῆς ἑορτῆς κατὰ τὸν κα-
λύτερο τρόπο καὶ πολὺ παραστατικὰ ἐκφράζει
τὴν τιμὴ καὶ τὰ ἱερὰ αἰσθήματα τῆς Ἐκκλησίας
πρὸς τὸν Ἅγιο Νικόλαο. Τὰ ἐγκώμια πρὸς τὸν
ἅγιο δὲν εἶναι ἁπλῶς ποιητικὲς ἐκφράσεις καὶ
δὲν εἶναι κἄν ἐγκώμια, ἀλλὰ ἱστορία πραγματικῶν
γεγονότων, «ἡ τῶν πραγμάτων  ἀλήθεια» ἀπὸ τὴ
ζωὴ καὶ τὴν ἐπισκοπικὴ διακονία τοῦ Ἁγίου Νι-
κολάου, κι ὅταν ἦταν ἐδῶ στὴ γῆ κι ὅταν ἔφυγε
στοὺς οὐρανούς καὶ τελεῖ τώρα τὴ Θεία Λειτουργία
στὸ οὐράνιο θυσιαστήριο. Οἱ Ἅγιοι εἶναι οἱ φίλοι
τοῦ Θεοῦ καὶ οἱ εὐεργέτες τῶν ἀνθρώπων καὶ
στὴ ζωὴ ἐδῶ καὶ «μετὰ θάνατον», ὅταν οἱ μάρ-
τυρες μὲ τὸ αἷμα τους καὶ οἱ Ἱεράρχες μὲ τὴν
ἱερωσύνη τους καὶ ὅλοι μὲ τὴν ἁγιωσύνη τους
πρεσβεύουν γιὰ μᾶς στὸ Θεό. Ἔτσι ἡ Ἐκκλησία
εἶναι Ἐκκλησία ἀγγέλων καὶ ἀνθρώπων, ἀνθρώ-
πων τῶν «ἐν οὐρανοῖς ἀπογεγραμμένων» καὶ
τῶν «ἐπὶ γῆς περιλειπωμένων».

Καὶ ὁ φετινὸς ἑορτασμός, κατόπιν ἀποφάσεως
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Παύ-
λου, ὅπως ἄλλωστε ἁρμόζει εἰς τὸν Ἅγιον, θὰ
εἶναι πάνδημος, λαμπρός καὶ μεγαλοπρεπής. Αἱ

ἑορταστικαὶ ἐκδηλώσεις θὰ ἀρχίσουν τὴν ἑσπέραν
τῆς Τρίτης, 5ης Δεκεμβρίου καὶ ὥραν 5.30 μ.μ.,
ὁπότε καὶ θὰ ψαλλῇ ὁ Μέγας Πανηγυρικὸς Ἑσπε-
ρινός μετ᾽ Ἀρτοκλασίας, εἰς τὸν ὁποῖον θὰ χο-
ροστατήσῃ καὶ θὰ ὁμιλήσῃ ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Ἄρτης κ.κ. Καλλίνικος. Θὰ πα-
ρευρεθοῦν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Διδυμοτείχου καὶ Σουφλίου κ.κ.
Δαμασκηνός καὶ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας κ.κ. Παῦλος. Μετὰ τὸν Πανηγυρικὸν Ἑσπε-
ρινόν θὰ ἀκολουθήσῃ, ὡς εἴθισται κάθε χρόνο
αὐτὴν τὴν ἡμέραν, σύντομος ἀγρυπνία, μετὰ τῶν
Χαιρετισμῶν τοῦ ἑορταζομένου Ἁγίου.

Τὴν Τετάρτην 6ην Δεκεμβρίου, ἡμέραν ἑορτῆς
τοῦ Πολιούχου Ἁγίου Νικολάου καὶ ἀπὸ ὥρας
7.00 π.μ. ἕως 10.30 π.μ. θὰ τελεσθῇ ἡ Ἀκολουθία
τοῦ Ὄρθρου καὶ θὰ ἀκολουθήσῃ Πανηγυρικὴ
Πολυαρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία, ὑπὸ τοῦ Σε-
βασμιωτάτου Μητροπολίτου Διδυμοτείχου, Ὀρε-
στιάδος καὶ Σουφλίου κ.κ. Δαμασκηνοῦ, τοῦ Σε-
βασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἄρτης κ.κ. Καλλι-
νίκου καὶ τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας,
Μητροπολίτου Σερβίων καὶ Κοζάνης κ.κ. Παύλου.
Τὸν Πανηγυρικὸν θεῖον λόγον θὰ ἐκφωνήσῃ ὁ
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Διδυμοτείχου κ.κ.
Δαμασκηνός. Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουρ-
γίας καὶ ὥραν 10.30 π.μ. θὰ γίνει πάνδημος Λι-
τάνευσις τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τοῦ Ἁγίου Νικολάου
(τῆς ἐκ Ρωσίας ἀφιερωθείσης προσφάτως), καιροῦ
ἐπιτρέποντος, τῇ συμμετοχῇ Κλήρου, Ἀρχόντων
καὶ πλήθους προσκυνητῶν.
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* * *

Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοὶ 
καὶ πεφιλημένα τέκνα,

Χάριτι Θεοῦ ἠξιώθημεν νὰ φθάσωμεν καὶ
πάλιν εἰς τὴν μεγάλην ἑορτὴν τῆς κατὰ σάρκα
Γεννήσεως τοῦ Θείου Λόγου, τοῦ ἐλθόντος εἰς
τὸν κόσμον διὰ νὰ μᾶς χαρίσῃ τὸ «εὖ εἶναι», τὴν
ἀπαλλαγὴν ἀπὸ τὴν ἁμαρτίαν, ἀπὸ τὴν δουλείαν
εἰς τὰ ἔργα τοῦ νόμου καὶ ἀπὸ τὸν θάνατον, νὰ
μᾶς δωρήσῃ δὲ τὴν κατ᾿ ἀλήθειαν ζωὴν καὶ τὴν
χαρὰν τὴν μεγάλην, ἣν «οὐδεὶς αἴρει ἀφ᾿ ἡμῶν».

Ὑποδεχόμεθα τὸν «παντέλειον Θεόν», τὸν
ὁποῖον «ἀγάπη κεκόμικεν εἰς τὴν γῆν», ὁ ὁποῖος
καθίσταται ἡμῖν «καὶ ἡμῶν αὐτῶν συγγενέστερος».
Ὁ κενωθεὶς Θεὸς Λόγος συγκαταβαίνει εἰς τὸ
πλανηθὲν πλάσμα αὐτοῦ «συγκατάβασιν ἄφραστόν
τε καὶ ἀκατάληπτον». Ὁ «ἀχώρητος παντὶ» χω-
ρεῖται ἐν τῇ γαστρὶ τῆς Παρθένου, ὁ μέγας ὑπάρχει
ἐν σμικροῖς. Τὸ μέγα τοῦτο κεφάλαιον τῆς πίστεώς
μας, τὸ πῶς ὁ ὑπερούσιος Θεὸς «ὑπὲρ ἄνθρωπον
γέγονεν ἄνθρωπος», παραμένει «ἀνέκφαντον»
μυστήριον. «Τὸ μέγα τῆς θείας Ἐνανθρωπήσεως
μυστήριον, ἀεὶ μένει μυστήριον».

Αὐτὸ τὸ ξένον καὶ παράδοξον γεγονὸς «τὸ
ἀποκεκρυμμένον ἀπὸ τῶν αἰώνων καὶ ἀπὸ τῶν
γενεῶν», εἶναι τὸ θεμέλιον τῆς κατὰ χάριν θεώσεως
τοῦ ἀνθρώπου. «Οὐκ ἔστιν ἐν ἄλλῳ οὐδενὶ ἡ σω-
τηρία∙ οὐδὲ γὰρ ὄνομά ἐστιν ἕτερον ὑπὸ τὸν
οὐρανὸν τὸ δεδομένον ἐν ἀνθρώποις ἐν ᾧ δεῖ
σωθῆναι ἡμᾶς». 

Αὐτὴ εἶναι ἡ ὑψίστη σωτηριώδης ἀλήθεια διὰ
τὸν ἄνθρωπον. Ἀνήκομεν εἰς τὸν Χριστόν. Τὰ
πάντα εἶναι ἡνωμένα ἐν Χριστῷ. Ἐν Χριστῷ
ἀναπλάθεται ἡ φθαρεῖσα φύσις μας, ἀποκαθίσταται
τὸ κατ᾿ εἰκόνα καὶ ἀνοίγεται εἰς πάντας τοὺς
ἀνθρώπους ἡ ὁδὸς τοῦ καθ᾿ ὁμοίωσιν. Διὰ τῆς

προσλήψεως ὑπὸ τοῦ Θείου Λόγου τῆς ἀνθρωπίνης
φύσεως, διὰ τοῦ κοινοῦ θείου προορισμοῦ καὶ
τῆς κοινῆς σωτηρίας θεμελιοῦται ἡ ἑνότης τοῦ
ἀνθρωπίνου γένους. Δὲν σώζεται ὅμως μόνον ἡ
ἀνθρωπότης, ἀλλὰ σύμπασα ἡ κτῖσις. Ὡς ἡ πτῶσις
τῶν πρωτοπλάστων συμπαρασύρει ὅλην τὴν
πλᾶσιν, οὕτω καὶ ἡ Ἐνανθρώπησις τοῦ Υἱοῦ καὶ
Λόγου τοῦ Θεοῦ ἀφορᾷ εἰς ὁλόκληρον τὴν δημι-
ουργίαν. «Ἐλευθέρα μὲν ἡ κτῖσις γνωρίζεται,
υἱοὶ δὲ φωτὸς οἱ πρὶν ἐσκοτισμένοι». Ὁ Μέγας
Βασίλειος μᾶς καλεῖ νὰ ἑορτάσωμεν τὴν ἁγίαν
τοῦ Χριστοῦ Γέννησιν ὡς τὴν «κοινὴν ἑορτὴν
πάσης τῆς κτίσεως», ὡς «τὰ σωτήρια τοῦ κόσμου,
τήν γενέθλιον ἡμέραν τῆς ἀνθρωπότητος».

Τὸ «Χριστὸς γεννᾶται» ἀκούεται, δυστυχῶς,
καὶ πάλιν εἰς ἕνα κόσμον πλήρη βιαιοτήτων, ἐπι-
κινδύνων ἀνταγωνισμῶν, κοινωνικῆς ἀνισότητος
καὶ καταπατήσεως τῶν θεμελιωδῶν ἀνθρωπίνων
δικαιωμάτων. Τὸ 2018 συμπληροῦνται ἑβδομή-
κοντα ἔτη ἀπὸ τὴν Οἰκουμενικὴν Διακήρυξιν τῶν
δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου, ἡ ὁποία, μετὰ ἀπὸ
τὰς φοβερὰς ἐμπειρίας καὶ καταστροφὰς τοῦ Β’
Παγκοσμίου Πολέμου, ἀνέδειξε τὰ κοινὰ ὑψηλὰ
ἰδανικά, τὰ ὁποῖα ὀφείλουν νὰ σέβωνται ἀπαρεγ-
κλίτως ὅλοι οἱ λαοὶ καὶ τὰ κράτη. Ὅμως, ἡ
ἀθέτησις τῆς Διακηρύξεως αὐτῆς συνεχίζεται,
ποικίλαι δὲ καταχρήσεις καὶ σκόπιμοι παρερμηνεῖαι
τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου ὑποσκάπτουν
τὸν σεβασμὸν καὶ τὴν πραγμάτωσίν των. Συνεχί-
ζομεν νὰ μὴ διδασκώμεθα ἀπὸ τὴν ἱστορίαν ἢ νὰ
μὴ θέλωμεν νὰ διδαχθῶμεν. Οὔτε αἱ τραγικαὶ
ἐμπειρίαι βίας καὶ ἡ καταρράκωσις τοῦ ἀνθρωπίνου
προσώπου, οὔτε ἡ διακήρυξις ὑψηλῶν ἰδανικῶν,
ἀπέτρεψε τὴν συνέχισιν τῆς βίας καὶ τῶν πολέμων,
τὴν ἀποθέωσιν τῆς ἰσχύος καὶ τὴν ἐκμετάλλευσιν
τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὸν ἄνθρωπον. Οὔτε, βεβαίως,
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ἡ ἰσχὺς τῶν τεχνικῶν μέσων καὶ αἱ ἐκπληκτικαὶ
κατακτήσεις τῆς ἐπιστήμης, οὔτε ἡ οἰκονομικὴ
πρόοδος, ἔφερον κοινωνικὴν δικαιοσύνην καὶ
τὴν πολυπόθητον εἰρήνην. Τοὐναντίον, εἰς τὴν
ἐποχὴν μας ὁ εὐδαιμονισμὸς τῶν κατεχόντων
αὐξάνεται καὶ ἡ παγκοσμιοποίησις καταστρέφει
τοὺς ὅρους τῆς κοινωνικῆς συνοχῆς καὶ εἰρήνης.

Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἀδύνατον νὰ ἀγνοήσῃ
αὐτὰς τὰς ἀπειλὰς κατὰ τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου.
«Οὐδὲν γὰρ ὅσον ἄνθρωπος ἱερόν, ᾧ καὶ φύσεως
ἐκοινώνησεν ὁ Θεός». Ἀγωνιζόμεθα διὰ τὸν
ἄνθρωπον, διὰ τὴν προστασίαν τῆς ἐλευθερίας
καὶ τῆς δικαιοσύνης, ἐν ἐπιγνώσει ὅτι «ἡ ὄντως
εἰρήνη παρὰ Θεοῦ», ὅτι τὸ ὑπέρλογον μυστήριον
τῆς σαρκώσεως τοῦ Θεοῦ Λόγου καὶ τῆς κατὰ
χάριν θεώσεως τοῦ ἀνθρώπου ἀποκαλύπτει τὴν
ἀλήθειαν περὶ τῆς ἐλευθερίας καὶ τοῦ θείου προ-
ορισμοῦ τοῦ ἀνθρώπου.

Ζῶμεν ἐν Ἐκκλησίᾳ τὴν ἐλευθερίαν, ἐκ Χρι-
στοῦ, ἐν Χριστῷ καὶ εἰς Χριστόν. Εἰς τὸν πυρῆνα
αὐτῆς τῆς ἐλευθερίας ἀνήκει ἡ ἀγάπη, ἥτις «οὐ
ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς», ἡ ἀγάπη «ἐκ καθαρᾶς καρδίας».
Ἐνῶ ὁ αὐτόνομος, ὁ αὐτογνώμων καὶ αὐτάρκης,
ὁ αὐτοθεούμενος καὶ αὐτομακαριζόμενος ἄνθρω-
πος περιστρέφεται γύρω ἀπὸ τὸν ἑαυτὸν του καὶ
τὴν ἀτομικὴν του αὐτάρεσκον εὐδαιμονίαν καὶ
βλέπει τὸν συνάνθρωπον ὡς περιορισμὸν τῆς
ἐλευθερίας του, ἡ ἐν Χριστῷ ἐλευθερία ἔχει κα-
τεύθυνσιν πρὸς τὸν ἀδελφὸν, κινεῖται πρὸς τὸν
πλησίον, ἀληθεύει ἐν ἀγάπῃ. Τὸ μέλημα τοῦ
πιστοῦ δὲν εἶναι ἡ διεκδίκησις δικαιωμάτων,
ἀλλὰ τὸ «ποιεῖν τε καὶ πράττειν τὰ δικαιώματα
Χριστοῦ», ἐν ταπεινώσει καὶ εὐχαριστίᾳ.

Αὐτὴ ἡ ἀλήθεια τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς, τῆς
ἐλευθερίας ὡς ἀγάπης καὶ τῆς ἀγάπης ὡς ἐλευ-
θερίας, εἶναι ὁ θεμέλιος λίθος καί ἡ ἐγγύησις διὰ
τὸ μέλλον τῆς ἀνθρωπότητος. Στηριζόμενοι ἐπ᾿
αὐτοῦ τοῦ ἐνθέου ἤθους δυνάμεθα νά ἀντιμετω-
πίσωμεν τὰς μεγάλας προκλήσεις τοῦ παρόντος,
αἱ ὁποῖαι ἀπειλοῦν ὄχι μόνον τὸ εὖ ζῆν, ἀλλὰ καὶ
αὐτὸ τοῦτο τὸ ζῆν τῆς ἀνθρωπότητος.

Τὴν ἀλήθειαν τοῦ «Θεανθρώπου» ὡς ἀπάντησιν
εἰς τὸν σύγχρονον «ἀνθρωποθεὸν» καὶ πρὸς ἀνά-
δειξιν τοῦ αἰωνίου προορισμοῦ τοῦ ἀνθρώπου,
ἐξῇρε καὶ ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθο-

δόξου Ἐκκλησίας (Κρήτη, 2016): «Ἡ Ὀρθόδοξος
Ἐκκλησία, ἔναντι τοῦ συγχρόνου «ἀνθρωποθεοῦ»,
προβάλλει τόν «Θεάνθρωπον» ὡς ἔσχατον μέτρον
τῶν πάντων: «Οὐκ ἄνθρωπον ἀποθεωθέντα λέ-
γομεν, ἀλλὰ Θεὸν ἐνανθρωπήσαντα». Ἀναδεικνύει
δὲ τὴν σωτηριώδη ἀλήθειαν τοῦ Θεανθρώπου
καὶ τὸ Σῶμα Του, τὴν Ἐκκλησίαν, ὡς τόπον καὶ
τρόπον τῆς ἐν ἐλευθερίᾳ ζωῆς, ὡς «ἀληθεύειν ἐν
ἀγάπῃ» καὶ ὡς μετοχήν, ἤδη ἐπὶ τῆς γῆς, εἰς τὴν
ζωὴν τοῦ ἀναστάντος Χριστοῦ».

Ἡ Σάρκωσις τοῦ Θεοῦ Λόγου εἶναι ἡ βεβαίωσις
καὶ ἡ βεβαιότης ὅτι τὴν ἱστορίαν, ὡς πορείαν
πρός τὴν Βασιλείαν τῶν Ἐσχάτων, κατευθύνει ὁ
ἴδιος ὁ Χριστός. Βεβαίως, ἡ πορεία τῆς Ἐκκλησίας
πρὸς τὴν Βασιλείαν, ἡ ὁποία δὲν συντελεῖται
μακρὰν ἤ ἀνεξαρτήτως τῆς ἱστορικῆς πραγματι-
κότητος, τῶν ἀντιφάσεων καὶ τῶν περιπετειῶν
αὐτῆς, ποτὲ δὲν ὑπῆρξεν ἄνευ δυσκολιῶν. Ἐν
μέσῳ αὐτῶν ἡ Ἐκκλησία μαρτυρεῖ περὶ τῆς ἀλη-
θείας καὶ ἐπιτελεῖ τὸ ἁγιαστικὸν, ποιμαντικὸν
καὶ μεταμορφωτικὸν ἔργον αὐτῆς. «Ἡ γὰρ ἀλήθειά
ἐστι τῆς Ἐκκλησίας καὶ στῦλος καὶ
ἑδραίωμα...Στῦλός ἐστι τῆς οἰκουμένης ἡ Ἐκκλη-
σία...καὶ μυστήριόν ἐστι, καὶ μέγα, καὶ εὐσεβείας
μυστήριον».

Ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ,
Ἂς συνεορτάσωμεν, εὐδοκίᾳ τοῦ σκηνώσαντος

ἐν ἡμῖν Λόγου τοῦ Θεοῦ, ἐν ἀγαλλιάσει καὶ χαρᾷ
πεπληρωμένῃ, τὰς ἑορτὰς τοῦ Ἁγίου Δωδεκαη-
μέρου. Εὐχόμεθα ἐκ Φαναρίου, ὅπως ὁ σαρκωθεὶς
καὶ συγκαταβὰς τῷ γένει τῶν ἀνθρώπων Κύριος
καὶ Σωτὴρ ἡμῶν, χαρίζηται εἰς ὅλους κατὰ τὸν
νέον ἐνιαυτὸν τῆς χρηστότητος Αὐτοῦ, ὑγιείαν
κατ᾿ ἄμφω, εἰρήνην καὶ τὴν πρὸς ἀλλήλους
ἀγάπην, διαφυλάττῃ δὲ καλῶς τὴν Ἁγίαν Αὐτοῦ
Ἐκκλησίαν καὶ εὐλογῇ τὰ ἔργα διακονίας αὐτῆς,
ἵνα δοξάζηται τὸ ὑπεράγιον καὶ ὑπερύμνητον
ὄνομα Αὐτοῦ.

Χριστούγεννα ͵βιζ΄
† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως

διάπυρος πρὸς Θεὸν εὐχέτης πάντων ὑμῶν
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Δωρεὲς πρὸς τὸ Τιάλειον Ἐκκλησιαστικὸν Γηρο-
κομεῖον Κοζάνης «Ἅγιος Παντελεήμων», εἴτε χρημα-
τικές, εἴτε σὲ εἴδη καὶ γεύματα, προσέφεραν εὐγενῶς:
◆ Ἀθανάσιος Κουκουτάρης προσφορά διαφόρων προ-
ϊόντων της ἐταιρίας ALFA. ◆ Ἰωάννης Πάλλας 1000 €
εἰς μνήμην τῶν γονέων του Νικολάου καί Ἀναστασίας
καί τῶ ἀδερφῶν του Ἀλεξάνδρας, Βάϊας καί Αἰκατερίνης.
◆ Σωματεῖο Κρεοπωλῶν Κοζάνης «Ὁ Αρχάγγελος Μι-
χαήλ» δωρεά 700 €. ◆ Περιφερειακό Σωματεῖο Συντα-
ξιούχων Δ.Ε.Η. Δυτικῆς Μακεδονίας δωρεά 500 €. ◆Ὁ
Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου Ἐπαγγελματιῶν ψαράδων λί-
μνης Πολυφύτου Νίκος Κουρτίδης καί ὁ Περιφερειακός
Σύμβουλος Γεώργιος Μαργαρίτης προσφορά ψαριῶν
(γριβάδια) καί λαχανικῶν.◆ Ἐργαζόμενοι καταστήματος
Κοζάνης «Κωτσόβολος» προσφορά γεύματος. ◆ Σω-
ματεῖο Συνταξιούχων ὉΑΕΕ Κοζάνης προσφορά 35
λίτρα ελαιολαδο. ◆ Σύλλογος Καρκινοπαθῶν Κοζάνης
ἐπίσκεψη καί προσφορά εἰδῶν ἀτομικῆς ὑγιεινῆς. ◆
Ροταριανός Ὅμιλος «Ὁ ΛΑΣΣΑΝΗΣ» Κοζάνης καί ἡ
Ἐταιρία LΑΒRΙDΙS ΒRὉS S.A. (Ἀφοί Λαμπρίδη Α.Ε.) ἀπό
τά Σεβαστιανά Σκύδρας προσφορά μεγάλης ποσότητας
φρούτων (ροδάκινα καί βερίκοκα). ◆ ΔΙΕΚ Κοζάνης,
Τμῆμα Κομμωτικῆς Γ΄ Ἑξάμηνο, Εἰδικότητας Τεχνικοῦ
Κομμωτικῆς Τέχνης ἐπίσκεψη τήν 13/12/17, κούρεμα
καί περιποίηση τῶν γερόντων καί προσφορά τροφίμων.
◆ Μέ πρωτοβουλίες καί ἐνέργειες τοῦ Ροταριανοῦ
Ὁμίλου «Ὁ ΛΑΣΣΑΝΗΣ» Κοζάνης, ἡ κονσερβοποιία
«ΔΑΝΑΪΣ Α.Ε.» ἀπό τήν Σκύδρα προσέφερε στό Γηρο-
κομεῖο Κοζάνης 4 χαρτοκιβώτια 6x3 κομπόστα ροδά-
κινου σέ φέτες. ◆ Ἐργαζόμενοι Δ.Ε.Η. ΑΗΣ Αγίου Δη-
μητρίου προσφορά γάλακτος.◆ Ἐργαζόμενοι Ὀρυχείου
Νοτίου Πεδίου, Τομέας Διακίνησης Σκληρῶν Σχημα-
τισμῶν προσφορά γάλακτος. ◆ Ἱερός Ναός Ἁγίας Κυ-
ριακῆς Σερβίων 700 €. ◆ Ἱερός Ναός Ἁγίου Δημητρίου
Ἁγίου Δημητρίου 600 €.◆ Ἱερός Ναός Ἁγίου Δημητρίου
Κοζάνης 600 €. ◆ Ἱερός Ναός Ἁγίας Παρασκευῆς Κο-
ζάνης 600 €. ◆ Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου Κοζάνης
600 €. ◆ Ἱερός Ναός Ἁγίας Παρασκευῆς Ἁγίας Παρα-
σκευῆς 600 €.◆ Ἱερός Ναός Ἁγίων Κων/νου καί Ἑλένης
Κοζάνης 550 €. ◆ Ἱερός Ναός Ἁγίου Παντελεήμονος
Ποντοκώμης 500 €. ◆ Ἱερός Ναός Ἁγίας Τριάδος Δρε-

πάνου 500 €.◆ Ἱερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Βελ-
βεντοῦ 500 €.◆ Ἱερός Ναός Ἁγίου Διονυσίου Βελβεντού
500 €. ◆ Ἱερός Ναός Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Βαθυ-
λάκκου 455 €.◆ Ἱερός Ναός Ἁγίου Νικολάου Λιβαδερού
400 €. ◆ Ἱερός Ναός Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου Καρυ-
δίτσας 400 €. ◆ Ἱερός Ναός Ἁγίου Νικολάου Λευκό-
βρυσης 400 €.◆ Ἱερός Ναός Ἁγίων Κων/νου καί Ἑλένης
Μαυροδενδρίου 400 €. ◆ Ἱερός Ναός Γεννεσίου Θεο-
τόκου Πλατανορεύματος 400 €. ◆ Ἱερός Ναός Κοιμή-
σεως Θεοτόκου Νέας Χαραυγῆς 300 €. ◆ Ἱερός Ναός
Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Κερασιᾶς 300 €. ◆ Ἱερός
Ναός Ἁγίων Κων/νου καί Ἑλένης Λευκάρων 300 €. ◆
Ἱερός Ναός Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Ἀκρινῆς
300 €. ◆ Ἱερός Ναός Γενέσιου Θεοτόκου Πετρανῶν
300 €. ◆ Ἱερός Ναός Ἁγίου Δημητρίου Σκήτης 300 €.
◆ Ἱερός Ναός Ἁγίων Κῶν/νοῦ καί Ἑλένης Καπνοχωρίου
300 €. ◆ Ἱερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Βατεροῦ
300 €.◆ Ἱερός Ναός Παναγίας Βλαχερνῶν Τετραλόφου
200 €. ◆ Ἱερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἐλάτης
200 €.◆ Ἱερός Ναός Ἁγίων Πέτρου καί Παύλου Ἱμέρων
200 €.◆ Ἱερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Καταφυγίου
150 €. ◆ Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου Ἀργίλου 50 €. ◆
Ἱερός Ναός Ἁγίου Δημητρίου Μεταξά 50 €. ◆ Ἱερός
Ναός Ἁγίου Λουκᾶ (Νοσοκομείου) Κοζάνης 50 ευρώ.
◆ Ἱερεύς π. Νικόδημος Τριανταφυλλίδης 250 € γιά
γεῦμα γερόντων εἰς μνήμην προσφιλῶν προσώπων.
◆ Παρέσα Ἰορδανίδου 200 € γιά γεῦμα γερόντων τήν
28/10/17 εἰς μνήμην τῆς μητέρας της Ἀθηνᾶς Ἰορδα-
νίδου γιά τήν συμπλήρωση 3 ἐτῶν ἀπό τό θάνατό της
(3ετές μνημόσυνο).◆ Χριστόδουλος καί Μαρία Τσιανάκα
200 € γιά γεῦμα γερόντων.◆ Ἀθανάσιος Κοζικόπουλος
200 € ἀπό παράσταση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπο-
λίτου κ.Παύλου στό γάμο τῶν παιδιῶν τους Εὐαγγέλου
Κοζικόπουλου καί Ἀριστέας Μήλιου. ◆ Εὐδοξία Κο-
ρωνίδου 200 € εἰς μνήμην τῶν γονέων της Γεωργίου
καί Παρέσης καί τοῦ υἱοῦ τῆς Παναγιώτου.◆ Ἀπόστολος
Κορωνίδης 150 € εἰς μνήμην τῶν γονέων του Γεωργίου
καί Παρέσης. ◆ Κρίτων (Ζήνων) Βαβίτσας 100 € εἰς
μνήμην τοῦ ἀγαπητοῦ ἀδελφοῦ Γεωργίου (Τζιώρτζη)
Βαβίτσα τοῦ Ἀχιλλέως, πλοιάρχου τοῦ Ἐμπορικοῦ Ναυ-
τικοῦ. ◆ Λούλα Τζήμκα 100 € εἰς μνήμην προσφιλῶν
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προσώπων. ◆ Ὁἱ οἰκογένειες Ζήση καί Αἰκατερίνης
Ἄν. Μπέλλου δωρεά 100 € γιά γεῦμα γερόντων τήν
26/12/17 εἰς μνήμην τῆς μητέρας καί γιαγιᾶς Ἀγάπης
Μπέλλου (τριετές μνημόσυνο). ◆ Ἀλέξανδρος Γεωρ-
γιάδης 100 €.◆ Ἄννα Κουτσουνάνου 100 € εἰς μνήμην
τοῦ συζύγου της Εὐθυμίου Κουτσουνάνου.◆Ὁἰκογένεια
Γεωργίου Στεφανή 100 € εἰς μνήμην Εὐθυμίου Κου-
τσουνάνου.◆ Κρίτων (Ζήνων) Βαβίτσας 100 € εἰς μνή-
μην τοῦ ἀγαπητοῦ ἀδελφοῦ Γεωργίου (Τζιώρτζη) Βαβίτσα
τοῦ Ἀχιλλέως, πλοιάρχου τοῦ Ἐμπορικοῦ Ναυτικοῦ μέ
τήν συμπλήρωση ἑνός ἔτους ἀπό τόν θάνατό του. -
Εὐριπίδης Κογιάννης δωρεά 100 € γιά συγχώρεση τῶν
ψυχῶν τῶν γονέων τοῦ Εὐθαλίας καί Σταύρου καί τῶν
πεθερικῶν τοῦ Ζωῆς καί Στεργίου. ◆ Μαρία Δάλλα
100 €. ◆ Ἱερεύς π.Ἠλίας Κοντός καί πρεσβυτέρα Καλ-
λιόπη Κοντοῦ 100 € εἰς μνήμην γονέων καί ἀδερφῶν.
◆ Φόνη Λιόγα 90 € εἰς μνήμην Κων/νου Καρανίκα. ◆
Λάζαρος Παπανικολάου 80 € εἰς μνήμην Χαρισίου Πα-
πανικολάου. ◆ Δημήτριος Κιτσόπουλος 60 € εἰς
μνήμην Εὐαγγελίας Πιτσέλη. ◆ Βασιλική Πήτα 50 €
εἰς μνήμην Εὐθυμίου Κουτσουνάνου. ◆ Ματίνα Πήτα
50 € εἰς μνήμην Εὐθυμίου Κουτσουνάνου. ◆ Σπύρος
Κλίνης 50 € εἰς μνήμην Εὐθυμίου Κουτσουνάνου. ◆
Καίτη Κόμπου 30 € εἰς μνήμην Εὐθυμίου Κουτσουνάνου.
◆ Κρίτων (Ζήνων) Βαβίτσας 50 € εἰς μνήμην τῆς σε-
βαστῆς θείας Βαγγελίτσας Πιτσέλη τοῦ Εὐθυμίου. ◆
Ζήσης Πιτσέλης 50 € εἰς μνήμην τῆς σεβαστῆς θείας
Βαγγελίτσας Πιτσέλη τοῦ Εὐθυμίου.◆ Νάντια (Χιονία)
Πιτσέλη Λυμπεροπούλου 50 € εἰς μνήμην τῆς σεβαστῆς
θείας Βαγγελίτσας Πιτσέλη τοῦ Εὐθυμίου. ◆ Βασιλική
Παπαευαγγέλου 50 € εἰς μνήμην τῶν γονέων της. ◆
Ἱερεύς π.Ἠλίας Κοντός 50 € εἰς μνήμην γονέων καί
ἀδελφῶν. ◆ Σύλλογος Συνταξιούχων Ὁ.Τ.Ε. Κοζάνης
50 € εἰς μνήμην Ἀθανασίου Ντάγκα. ◆ Ἀλέξανδρος
Σακελλάριος 50 € εἰς μνήμην τῶν γονέων τοῦ Ἀντωνίου
ἱερομονάχου καί Εὐαγγελίας πρεσβυτέρας.◆Ὁἰκογένεια
Ἰωάννου καί Ἀνατολῆς Λαχανιώτου 50 € ἀντί στεφάνου
εἰς μνήμην τοῦ πολυαγαπημένου μας Γιάννου Ψωμιάδη.
◆ Ἀθανάσιος Θεοδοσιάδης 50 € εἰς μνήμην τοῦ
ἀδερφοῦ τοῦ Γεωργίου Θεοδοσιάδη γιά τήν συμπλή-
ρωση 3 ἐτῶν ἀπό τό θάνατό του. ◆ Σύλλογος Συνταξι-
ούχων Ὁ.Τ.Ε. Κοζάνης 50 € εἰς μνήμην Γεωργίας Τσιάμη.
◆ Ἰωσήφ Πόζογλου 50 €. ◆ Νεόφυτος Λαζάρου 20 €.
◆ Ὁἰκογένεια Ζήση Πίτση καί οἱ ἐξαδέλφες Ἀννούλα
καί Αἰμιλία Σακελάρη προσφορά γεύματος εἰς μνήμην
Ἀφροδίτης (Φούλας) Πίτση.◆ Βασιλική Πήτα προσφορά
γεύματος εἰς μνήμην τῆς μητέρας τῆς Ἀθανασίας. ◆

Ρένα Λάκκα προσφορά γεύματος εἰς μνήμην τοῦ ἀδερ-
φοῦ της Τζώρτζη Λάκκα. ◆ Κυριακή Σεβαστοῦ προ-
σφορά γεύματος εἰς μνήμην τοῦ συζύγου της Ἀποστόλου
Σεβαστοῦ. ◆ Ἐκκλησιαστική Ἐπιτροπή Ἱεροῦ Ναοῦ
Προφήτη Ἠλία Κοζάνης καί οἱ Φίλοι προσφορά γεύ-
ματος εἰς μνήμην Ἁγνῆς Μπιλιώνη. ◆ Προσφορά γεύ-
ματος τήν 26/8/17 εἰς μνήμην τῆς μητέρας καί ἀδερφῆς
Θεοδώρας Κουντουρᾶ ἀπό τόν γιό της Δημήτριο Κουν-
τουρᾶ καί τήν ἀδερφή της Ἐλευθερία Πεσλῆ γιά τήν
συμπλήρωση 40 ἡμερῶν ἀπό τό θάνατό της. ◆ Ὁἰκο-
γένεια Μαντού προσφορά γεύματος τήν 25/8/17 εἰς
μνήμην Παρθένας Κετογλίδου. ◆ Πόπη Κολοβοῦ, Νέ-
στορας Κολοβός καί Χρῆστος Κολοβός προσφορά γεύ-
ματος εἰς μνήμην Ἄννας Κολοβοῦ. ◆ Θεόδωρος Στε-
φανίδης προσφορά γεύματος εἰς μνήμην παππούδων
καί θείων.◆Ὁἰκογένεια Ἰωάννου Μυωσίδη προσφορά
γεύματος τήν 6/8/17 εἰς μνήμην τοῦ ἀδερφοῦ καί
θείου Παναγιώτου Βογιατζῆ καί τῆς μητέρας καί γιαγιᾶς
Ἐλισάβετ Βογιατζῆ.◆Ὁἰκογένεια Ἀναστασίας Βογιατζῆ
προσφορά γεύματος τήν 6/8/17 εἰς μνήμην τοῦ κου-
νιάδου καί θείου Παναγιώτη Βογιατζῆ καί τῆς μητέρας
καί γιαγιᾶς Ἐλισάβετ Βογιατζῆ. ◆ Σοφία Λαζόγκα καί
τά τέκνα Δημήτριος, Βασιλική καί Ἑλένη προσφορά
γεύματος τήν 15/12/17 εἰς μνήμην τοῦ συζύγου καί
πατέρα Νικολάου Λαζόγκα (μνημόσυνο). ◆ Ἡ ἀδερφή
Καίτη Γεωργαντζά καί τά ἀνήψια Κων/νος καί Δημήτριος
Καψωκαβάδης προσφορά γεύματος εἰς μνήμην τοῦ
ἀδερφοῦ καί θείου Χρήστου Γεωργαντζᾶ.◆ Αἰκατερίνη
Τζιάτζιου προσφορά γεύματος εἰς μνήμην τοῦ συζύγου
της Βασιλείου.◆ Σοφία Φωτογλου προσφορά γεύματος
τήν 16/12/17 εἰς μνήμην τῆς μητέρας της Βικτωρίας
Βουνοτρυπίδου.◆Μαρία Μπελλή προσφορά γεύματος.
◆ Κων/νος Μάραντος καί Σταυρούλα Κεντεποζίδου
προσφορά γεύματος. ◆ Μαρίνα Μήτσιου-Ζιώγα προ-
σφορά γεύματος τήν 17/9/17 εἰς μνήμην τοῦ συζύγου
της Θεοδώρου Μήτσιου (ἐτήσιο μνημόσυνο). ◆ Ὁἰκο-
γένεια Μαρίας Τσιτσεκίδου προσφορά γεύματος. ◆
Ἐνορία Ἁγίου Διονυσίου Βελβεντοῦ μέ ἐπικεφαλή τόν
π.Κων/νο Κώστα προσφορά τροφίμων, εἰδῶν ἀτομικῆς
ὑγιεινῆς καί ψυχαγωγία τῶν γερόντων. ◆ Νίκος Πα-
παδόπουλος προσφορά τροφίμων γιά γεῦμα γερόντων.
◆ 1ο ΚΑΠΗ Σερβίων ἐπίσκεψη καί προσφορά εἰδῶν
ἀτομικῆς ὑγιεινῆς καί ἐδεσμάτων. ◆ 3ο Νηπιαγωγεῖο
Κοζάνης ἐπίσκεψη καί προσφορά γλυκισμάτων. ◆ 2ο
Δημοτικό Σχολεῖο Κοζάνης Τάξεις Ε΄ καί Γ΄ ἐπίσκεψη
καί προσφορά ἱματισμοῦ καί τροφίμων. ◆ Παιδικός
Σταθμός Μπλέ Μώβ ἐπίσκεψη καί προσφορά γλυκι-



σμάτων. ◆ Σαούλ Ἁμαραντίδης προσφορά μεγάλης
ποσότητας πατάτας καί λαχανικῶν. ◆ Λεωνίδας Ἁμα-
ραντίδης ἀπό Καπνοχώρι προσφορά 630 κιλά πατάτες.
◆Νικόλαος Καλαμπούκας προσφορά 110 κιλά πατατες.
◆ Γεώργιος Καλαμπούκας προσφορά αὐγῶν.◆ Ζήνων
Πουταχίδης προσφορά αὐγῶν.◆Παναγιώτης Διάφας
προσφορά αὐγῶν. ◆ Ἰωάννης Χαϊτίδης προσφορά
εἰδῶν ὑγιεινῆς. ◆ Ἀρτοποιεῖο «Ὁ Φοῦρνος μέ τά ξύλα»
προσφορά ἀρτοσκευασμάτων. ◆ Ἀφοί Βλιαγκόφτη
προσφορά φρούτων καί λαχανικῶν. ◆ Παναγιώτης
Πασχάλης προσφορά κοτόπουλων εἰς μνήμην τῆς
κόρης τοῦ Βασιλικῆς.◆ Γεώργιος Βελέντζας προσφορά
ἐδεσμάτων εἰς μνήμην Παναγιώτας Βελέντζα. ◆
Κων/νος Σιδηροπουλος προσφορά ὀσπρίων (φασόλια).
◆ Σύλλογος Τριτέκνων Κοζάνης προσφορά χυμῶν. ◆
Γεώργιος Σγοῦρος προσφορά τυροκομικῶν προϊόντων
(ξινοτύρι). ◆ Γεώργιος Σαμαράς προσφορά πατάτες.
◆ Κῶν/νός καί Ἑλένη Παπανικολάου προσφορά ἐδε-
σμάτων. ◆ Ἱερεύς Θωμάς Τσιάνας προσφορά ἐδεσμά-
των. ◆ Ἀδελφές Ἄννα καί Εἰρήνη Βασιλειάδου προ-
σφορά 1 δοχεῖο τυρί.◆ Zoomserie Κοζάνης προσφορά
ἀρτοσκευασμάτων. ◆ Αἰκατερίνη Ζήκου προσφορά
ἐδεσμάτων εἰς μνήμην Ἑλένης. ◆ Ἀναστασία, Μαρία
καί Δημήτριος Ζυγούρης καί τά ἐγγόνια Παναγιώτης
καί Ἀλέξανδρος Ζυγούρης δωρεά μιά συσκευή ὀξυγόνου
εἰς μνήμην τοῦ πατέρα καί παππού Ἀλεξάνδρου Ζυ-
γούρη.◆ Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου Αὐλών, Κυριάκος
Μπουχάρας, Χρῆστος Ἀναστασιάδης καί Δημήτριος
Καλογιάννης προσφορά φρούτων καί λαχανικῶν. ◆
Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου Αὐλών, π.Θωμάς Μπασδέκης
καί Δημήτριος Κουρκούτας προσφορά λαχανικῶν καί
ὀσπρίων.◆ Δημήτριος Σιαπανίδης προσφορά φρούτων
(μῆλα). ◆ Ἱερεύς π. Κων/νος Καλαϊτζίδης προσφορά
φρούτων (μῆλα).◆ Ἀστέριος Παπαγεωργίου προσφορά
μεγάλης ποσότητας μήλων.◆ Ἀναστασία Ν. Δουλδούρα
ἀπό Σιδερά προσφορά 2,5 κιλών βουνίσιου τσαγιοῦ.
◆ Γεώργιος Μπιάλας προσφορά φρούτων (κυδώνια).
◆ Χριστόφορος Τάκος προσφορά λαχανικῶν (λάχανα,
πράσα, κουνουπίδια, κρεμμύδια). ◆ Σύλλογος «Μα-
κρυγιάννης» προσφορά ὀσπρίων (30 κιλά φακες). ◆
«Ρίζες» Ἑλληνικά Ντελικατέσεν Κρόκος Κοζάνης προ-
σφορά μαρμελάδων. -Ἐπιτροπή Γηροκομείου τῆς Ὁμά-
δας Συνεργασίας τοῦ Σώματος Ἑλληνικοῦ Ὁδηγισμοῦ
Κοζάνης ἐπίσκεψη καί προσφορά εἰδῶν ἀτομικῆς ὑγι-
εινῆς καί τροφίμων. ◆ Εὐάγγελος Ζαμίχος προσφορά
3 ἐριφίων γιά γεῦμα γερόντων. ◆ ΜΚΜ ΔὉΜΗΣΗ
Α.Ε. προσφορά ὀσπρίων (φακές, ρεβύθια καί ρύζι),

εἰδῶν ὑγιεινῆς καί ἀπορρυπαντικῶν. ◆ Ἱερεύς π.Νικό-
λαος Τζέλλος καί Ἱερός Ναός Ἁγίας Παρασκευῆς
Κοζάνης προσφορά τροφίμων.◆ Κων/νος Ἀϊβαλιώτης
προσφορά 8 τσουβάλια πατάτες.◆ Ἐνορία Ἱεροῦ Ναοῦ
Ἁγίου Ἀθανασίου Κοζάνης προσφορά 4 τσουβάλια
πατάτες. ◆ Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου Αὐλών, ἱερεύς
π.Θωμάς Μπασδέκης, Βασίλειος Κουτσιάδης, Ἰωάννης
Δελαγιῶργος, Ζήσης Τζήκας προσφορά λαχανικῶν καί
φρούτων. ◆ Ὁἱ Κυρίες τῆς ἐνορίας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
Ἁγίων Κων/νου καί Ἑλένης Κοζάνης προσφορά τρο-
φίμων. ◆ Μαρία Σκηλίτση προσφορά τροφίμων εἰς
μνήμην τοῦ συζύγου της Σωτήριου καί τῶν γονέων
της.

Πρὸς τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Σερβίων καὶ Κοζάνης
• Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σερβίων καὶ Κοζάνης
κ.κ. Παῦλος 1000 € • Ἱ. Ν. Ἁγίας Κυριακῆς Σερβίων
1500 € • Ἱ. Ν. Ἁγίων Κων/νου καὶ Ἑλένης Κοζάνης
3900 € • Εὐάγγελος Ροῦσσος 1000 $ • Ἱ. Ν. Ἁγίας
Τριάδος Δρεπάνου 420 € • Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Λιβαδεροῦ
1150 € • Τζουρᾶ Εὐθυμία 30 € • Γκοτσίνος Ἐλευθέριος
250 € • Ζήνων Λουίζης 500 $ • Μπούσιος Βασίλειος
100 €

Νέα Γραφεῖα Ἱερᾶς Μητροπόλεως
• Ἱ. Ν. Ἁγ. Κων/νου καὶ Ἑλένης Κοζάνης 1000 € • Ἱ. Ν.
Ἁγ. Δημητρίου Κοζάνης 1000 € • Ἱ. Ν. Γενεθλίου Θεο-
τόκου Πετρανῶν 300 € • Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Σερβίων
300 € • Ἱ. Ν. Ἁγ. Παρασκευῆς Κοζάνης 500 € • Ἱ. Ν. Ἁγ.
Ἀθανασίου Κοζάνης 600 € • Ἱ. Ν. Ἁγ. Κυριακῆς Σερβίων
480 € • Ἱ. Ν. Ἁγ. Τριάδος Δρεπάνου 500 € • Ἱ. Ν. Πανα-
γίας Φανερωμένης 500 € • Ἱ. Ν. Κοιμήσεως Βελβενδοῦ
500 € • Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἰωάννου Θεολόγου Καρυδίτσας 300 €
• Ἱ. Ν. Ἁγ. Δημητρίου Ἁγ. Δημητρίου 300 € • Ἱ. Ν. Ἁγ.
Νικάνορος Κοζάνης 500 € • Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Λιβα-
δεροῦ 400 € • Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Λευκόβρυσης 300 €
• Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Κοζάνης 500 € • Ἱ. Ν. Ἁγ. Παρα-
σκευῆς Αγ. Παρασκευῆς 300 € • Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου
Πολυμύλου 150 € • Ἱ. Ν. Τιμίου Προδρόμου Λευκοπηγῆς
300 € • Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀθανασίου  Τρανοβάλτου 300 € • Ἱ. Ν.
Γεννήσεως Θεοτόκου Πλατανορέματος 300 € • Ἱ. Ν.
Ἁγ. Νικολάου Κρόκου 300 € • Ἱ. Ν. Ἁγ. Διονυσίου Βελ-
βενδοῦ 250 € • Γεώργιος Βογιατζῆς 500 €
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Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη  εὐχαριστεῖ θερμὰ τοὺς δωρητὲς
καὶ εὔχεται τὴν παρὰ τοῦ Κυρίου ἀντιδωρεὰ 
καὶ εὐλογία.
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XPONIKA u EIΔHΣEIΣ u ΣXOΛIA
ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΙΟΥΛΙΟΣ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ2017

Λειτουργική Διακονία:
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σερβίων
καί Κοζάνης κ. Παῦλος, κατά τό ἑξάμηνο
Ἰουλίου – Δεκεμβρίου 2018, χοροστάτησε,
λειτούργησε ἤ κήρυξε στούς Ἱ. Ναούς:
v Ἁγ. Ἀναργύρων Κοζάνης (1/7), Ἁγ. Γεωργίου

Αἰανῆς (2/7), Πέτρου & Παύλου Κοίλων
(9/7), Κοιμ. Θεοτόκου Θυμαριᾶς (30/7),
ἐξωκλ. Μεταμορφ. Σωτῆρος Κοζάνης (5/8),
Ἁγ. Νικάνορος Κοζάνης (6-7/8), Κοιμ. Θεο-
τόκου Ἑλάτης (13/8), Κοσμᾶ Αἰτωλοῦ
Ἀκρινῆς (24/8), Ἁγ. Νικολάου Λιβαδεροῦ
(29/8), Ἱ. Μονῆς Ζιδανίου (7/9), Γεν. Θεοτό-
κου Πετρανῶν (8/9), Ἁγ. Νικολάου Γουλῶν
(18/9), Ἁγ. Νικολάου Κοζάνης (17/9), ἐξωκλ.
Τιμ. Προδρόμου Ν. Νικοπόλεως (23/9), Ἁγ.
Δημητρίου Κοζάνης (1/10), Ἁγ. Δημητρίου
ὁμών. Κοινότητας (15/10), Ἁγ. Παρασκευῆς
Πλατανορεύματος (24/10), Ἁγ. Ἀναργύρων
Κοζάνης (1/11), Ἁγ. Γεωργίου Μεσσιανῆς
(3/11), Ἁγ. Παρασκευῆς Κοζάνης (5/11), Παμ.
Ταξιαρχῶν Βαθυλάκκου (7/11), Παμ. Τα-
ξιαρχῶν Ροδιανῆς (8/11), Ἱ. Μονῆς Ἁγ. Νε-
κταρίου Παλαιογρατσάνου (8/11), Ἁγ. Κυ-
ριακῆς Σερβίων (19/11), Ἁγ. Γεωργίου Ἄνω
Κώμης (26/11), ἐξωκλ. Ἁγ. Βαρβάρας Σερ-
βίων (3/12), ἐξωκλ. Μεταμορφ. Σωτῆρος
Κοζάνης (12/12), Ἁγ. Γεωργίου Κοζάνης
(24/12).

Τέλεσε, δέ, τόν Παρακλητικό Κανόνα τῆς
Ὑπεραγίας Θεοτόκου στούς Ἱ. Ναούς: Γεν.
Θεοτόκου Ἱ. Μ. Ζιδανίου (1/8), Τιμ. Προδρόμου
Βοσκοχωρίου (2/8), Ἁγ. Νικολάου Προσηλίου
(3/8), Προφ. Ἠλιού Κοιλάδας (4/8), Ἁγ. Παν-
τελεήμονα Καλαμιᾶς (7/8), Ἁγ. Παρασκευῆς
ὁμών. κοινότητας (8/8), Ἁγ. Παντελεήμονα
Ποντοκώμης (9/8), Παμ. Ταξιαρχῶν Βαθυλάκ-
κου (10/8), Κοιμ. Θεοτόκου Ἁγ. Κυριακῆς
(Σκούλιαρης) Βελβενδοῦ (13/8).

Ἀκολουθίες τοῦ Δωδεκαημέρου
v Ὁ Σεβασμιώτατος κ. Παῦλος κατά τήν πε-

ρίοδο τοῦ ἑορταστικοῦ Δωδεκαήμερου
ἱερούργησε ὡς ἑξῆς: 

v Ἑσπερινό στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό τοῦ
Ἁγ. Νικολάου (24/12)

v Θ. Λειτουργία Χριστουγέννων στόν Ἱ. Μη-
τροπολ. Ναό Ἁγ. Νικολάου (25/12)

v Θ. Λειτουργία στόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Κυριακῆς
Σερβίων (26/12)

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

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

v Μ. Ἁγιασμό στόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Λυ-
γερῆς (5/1)

v Ὄρθρο – Θ. Λειτουργία καί Μ. Ἁγιασμό
τῶν ὑδάτων στόν Ἱ. Καθεδρικό Ναό Ἁγ.
Νικολάου & ἐν συνεχείᾳ Ἁγιασμό τῶν ὑδά-
των στή Λίμνη Πολυφύτου (6/1)

v Θ. Λειτουργία στόν Ἱ. Ν. Τιμίου Προδρόμου
Λευκοπηγῆς (7/1).

Ἐπίσης ὁ Σεβασμιώτατος:
v τέλεσε πανηγυρική Θ. Λειτουργία στόν Ἱ.

Καθεδρικό Ναό τῆς Ἁγ. Κυριακῆς Σερβίων
(7/7),

v εὐλόγησε τούς γάμους τῶν: α) Εὐαγγ. Ἀθ.
Κοζικόπουλου & Ἀριστέας Ἀστ. Μήλιου
στόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Κων/νου & Ἑλένης Φιλιππαίων
Γρεβενῶν (8/7), β) Εὐάγγελου Μιχ. Κρητι-
κάκου & Ἀναστασίας Κλήμη Κονακλίδη
στόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Κων/νου & Ἑλένης Κοζάνης
(16/9),

v τέλεσε ἱ. ἀγρυπνία στήν Ἱ. Μονή Ζιδανίου
(11/8),

v τέλεσε τις πανηγυρικές ἱ. ἀκολουθίες στον
Ἱ. Ναό Κοιμ. Θεοτόκου Βελβενδοῦ (14-
15/8), συμμετέχοντος τοῦ Σεβ. Μητροπο-
λίτου Γέροντος Περγάμου κ. Ἰωάννη, κα-
θώς και την ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου
Θρήνου τῆς Παναγίας στο ἱ. ἐξωκλ. Ζωο-
δώχου Πηγῆς («Παναγία») Κοζάνης (15/8), 

v τέλεσε τίς πανηγυρικές ἱερές ἀκολουθίες
στόν Ἱ. Ν. Παναγίας Φανερωμένης Κοζάνης
(22-23/8),

v τέλεσε τίς πανηγυρικές ἱ. ἀκολουθίες στό
ἱ. μητροπολιτικό κάθισμα Τιμ. Προδρόμου
Ν. Νικοπόλεως (28-29/8),
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v τέλεσε ἱ. ἀγρυπνία στόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἰωάν-
νου Καρυδίτσας (25/9),

v συμμετεῖχε στίς πανηγυρικές λατρευτικές
ἐκδηλώσεις γιά τά Ἐλευθέρια Σερβίων
(10/10) καί Κοζάνης (11/10),

v τέλεσε Δοξολογία γιά τήν ἑορτασμό τοῦ
Ἁγ. Ἀρτεμίου, προστάτη τῆς Ἑλληνικής
Ἀστυνομίας στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό
Ἁγ. Νικολάου (20/10), 

v τέλεσε τήν Θ. Λειτουργία καί τή Δοξολογία
γιά τήν ἐθνική ἐπέτειο τοῦ ΟΧΙ στόν Ἱ.
Μητροπολιτικό Ναό Ἁγ. Νικολάου (28/10),

v τέλεσε τήν Θ. Λειτουργία καί τό μνημόσυνο
τῶν μελῶν, δωρητῶν κι εὐεργετῶν τοῦ
Συνδέσμου Γραμμάτων & Τεχνῶν Ν. Κο-
ζάνης στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό Ἁγ. Νι-
κολάου (29/10),

v τέλεσε τήν Θ. Λειτουργία καί τό 3ετές
μνημόσυνο τῆς Ἀγάπης Ἀθανασιάδου –
Μπέλλου στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό Ἁγ.
Νικολάου (18/11),

v τέλεσε τήν Θ. Λειτουργία καί τή Δοξολογία
γιά τήν ἑορτή τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων
στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό Ἁγ. Νικολάου
(21/11),

v τέλεσε τίς πανηγυρικές ἱ. ἀκολουθίες γιά
τήν ἑορτή τῆς Ἁγ. Αἰκατερίνης στόν Ἱ.
Μητροπολιτικό Ναό Ἁγ. Νικολάου (24-
25/11),

v τέλεσε τήν ἐξόδιο ἀκολουθία τοῦ Πρωτοπρ.
Δημήτριου Παπαδημητρίου στόν Ἱ. Ἁγ. Γε-
ωργίου Ἄνω Κώμης (3/12),

v τέλεσε τήν Θ. Λειτουργία καί τό ἐτήσιο
μνημόσυνο τῆς Παναγιώτας Δημοπούλου
στόν Ἱ. Ναό Ἁγίων Κων/νου & Ἑλένης Κο-
ζάνης (16/12).

Παραστάσεις - Ἐθιμοτυπία:
v τέλεσε μέ τόν Σεβ. Μητροπολίτη

Ἐλασσῶνος κ. Χαρίτωνα, στό σημεῖο
πτώσης τοῦ στρατ. ἐλικοπτέρου στό Σα-
ραντάπορο, ἐπιμνημόσυνη δέηση γιά
τούς 4 φονευθέντες ἀξιωματικούς (3/7),

v δέχθηκε, ἐπί τῶν παρελθ. ὀνομαστηρίων,
τήν ἐπίσκεψη τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Ξάν-
θης κ. Παντελεήμονα, Ἀλεξανδρουπόλεως
κ. Ἀνθίμου, Μαρωνείας κ. Παντελεήμονα,
Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου καί Ἐλασσῶνος
κ. Χαρίτωνα (4/7),

v παρεκάθησε στό δεῖπνο Περιφερει-
άρχη κ. Θεόδ. Καρυπίδη προς τιμήν
τοῦ Πρωθυπουργοῦ κ. Ἀλ. Τσίπρα
(12/7),

v συμμετεῖχε στίς πανηγυρικές λατρευτικές
ἐκδηλώσεις γιά τόν ἑορτασμό τοῦ πολι-
ούχου τῆς Νάξου Ἁγίου Νικοδήμου (13-
14/7),

v συμμετεῖχε στό ἐτήσιο μνημόσυνο τοῦ πα-
τέρα τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ν. Κρήνης &
Καλαμαριᾶς κ. Ἰουστίνου στήν Μελίτη Φλώ-
ρινας (16/7),

v συμμετεῖχε στις πανηγυρικές λατρευτικές
ἐκδηλώσεις ἐπί τῶν ὀνομαστηρίων τοῦ
Σεβ. Μητροπολίτη Βεροίας κ. Παντελεή-
μονος (27/7),

v συμμετεῖχε στήν πανηγ. Θ. Λειτουργία τοῦ
Ἱ. Ν. Μεταμορφ. Σωτῆρος Καλαμαριᾶς
(6/8),

v συλλειτούργησε μέ τόν Σεβ. Μητροπολίτη
Γέροντα Περγάμου κ. Ἰωάννη στόν Ἱ. Ν.
Ἁγ. Νικολάου Καταφυγίου Κοζάνης (20/8),

v συμμετεῖχε στίς Συνεδρίες τῆς Διαρκοῦς
Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλά-
δος (30-31/8) καθώς καί στήν τακτική Συ-
νεδρία τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος (3-6/10),

v συμμετεῖχε στις πανηγυρικές λατρευτικές
ἐκδηλώσεις ἐπί τῶν ὀνομαστηρίων τοῦ
Σεβ. Μητροπολίτη Ἀλεξανδρουπόλεως κ.
Ἀνθίμου (2-3/9),

v συμμετεῖχε στήν ἐξόδιο ἀκολουθία τοῦ
Πρωτοπρ. Χριστοδούλου Παπαχριστοδού-
λου στόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Σκέπης Ἐδέσσης (3/9),

v προήδρευσε στίς Ἱερατικές Συνάξεις τῆς
καθ’ ἡμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως στούς Ἱ. Ν. Πα-
ναγίας Βλαχερνῶν Τετραλόφου (19/9), Πα-
ναγίας Φανερωμένης Κοζάνης (17/10) Ἁγ.
Παρασκευῆς Κοζάνης (20/11),

v παρέθεσε γεῦμα στούς, χειροτονημένους
από τόν ἴδιο, κληρικούς τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱ.
Μητροπόλεως (20/9), 

v συμμετεῖχε στίς πανηγυρικές λατρευτικές
ἐκδηλώσεις στόν Ἱ. Ναό τοῦ Ἁγ. Ἀποστόλου
Ἀνδρέου Πατρῶν ἐπί τῇ 53ῃ ἐπετείῳ τῆς
ἐπανακομιδῆς τῆς Τιμίας Κάρας τοῦ Ἀπο-
στόλου Ἀνδρέου ἀπό τή Ρώμη στήν Πάτρα
(23-24/9),

¥
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v συμμετεῖχε στίς πανηγυρικές λατρευ-
τικές ἐκδηλώσεις ἐπί τῶν ὀνομαστηρίων
τοῦ Σεβ. Μητροπολίτη Ἐλασσῶνος κ. Χα-
ρίτωνα στήν Ἱ. Μονή Παναγίας Ὀλυμπιώ-
τισσας (28/9),

v παρακολούθησε τήν ἐπιστημονική ἡμερίδα
γιά τόν ἐθνοϊερομάρτυρα Μητροπολίτη
Γρεβενῶν Αἰμιλιανό Λαζαρίδη πού διορ-
γάνωσε ἡ Ἱ. Μητρόπολη Γρεβενῶν (30/9),

v συμμετεῖχε στό συλλείτουργο καί στήν
χειροτονία τοῦ νέου Μητροπολίτη Φιλίπ-
πων, Νεαπόλεως καὶ Θάσου κ. Στεφάνου
στὸν Ἱ. Ν. Ἁγ. Δημητρίου Θεσσαλονίκης
(8/10),

v συμμετεῖχε στόν πανηγυρικό Ἑσπερινό ἐπί
τῶν ὀνομαστηρίων τοῦ Σεβ. Μητροπολίτη
Ἐδέσσης κ. Ἰωήλ (18/10),

v συμμετεῖχε στίς πανηγυρικές λατρευτικές
ἐκδηλώσεις ἑορτασμοῦ καί θεμελίωσης
τοῦ νέου Ἱ. Ναοῦ Ἁγ. Δημητρίου στήν
πόλη Σιλίστρα τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δορο-
στόλου Βουλγαρίας (25-26/10),

v παρακολούθησε τήν παρουσίαση τοῦ βι-
βλίου τοῦ πολιτικοῦ καί συγγραφέα κ. Γ.
Σούρλα «Τό ἐθνικό χρέος πρός τούς ἄτα-
φους ἥρωες τοῦ 1940» στήν Κοζάνη (27/10),

v συμμετεῖχε στόν πανηγυρικό Ἑσπερινό ἐπί
τῶν ὀνομαστηρίων τοῦ Σεβ. Μητροπολίτη
Κίτρους κ. Γεωργίου (3/11),

v παρακολούθησε τήν ἐκδήλωση στήριξης
τοῦ κοινωνικοῦ φροντιστηρίου τῆς Ἐνορίας
τοῦ Ἁγίου Νικολάου (5/11),

v παρέστη στά ἐγκαίνια, ἀπό τόν Μακαρ.
Ἀρχιεπίσκοπο κ. Ἱερώνυμο, τοῦ Πνευματι-
κοῦ Κέντρου τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Γιαν-
νιτσῶν (6/11),

v παρακολούθησε τήν ἐκδήλωση πρός τιμήν
τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Καλαβρύτων
κ. Ἀβροσίου γιά τήν συμπλήρωση 39 ἑτῶν
ποιμαντορίας του (Αἴγιον, 19/11),

v παρέστη στήν Θρονική ἑορτή τῆς Ἁγίας
τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας στό Φα-
νάρι Κων/πολης (29-30/11), 

v συμμετεῖχε στόν πανηγυρικό Ἑσπερινό
τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ. Σπυρίδωνος Ἐλασσῶνος
(11/12),

v συμμετεῖχε στήν πανηγυρική Θ. Λειτουργία
ἐπί τῶν ὀνομαστηρίων τοῦ Σεβ. Μητροπο-
λίτη Καισαριανῆς κ. Δανιήλ (17/12),

v δέχθηκε ἐπισκέψεις καί ἑορταστικές
εὐχές ἀπό ἀντιπροσωπεία τοῦ Δημ.
Σχολείου Λευκόβρυσης (19/12) καί
τά κάλαντα των Χριστουγέννων
(22/12).

Ἑορτή τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ

Μὲ λαμπρὲς λειτουργικὲς ἐκδηλώσεις ἑορ-
τάστηκε καὶ φέτος ἡ Ὕψωση τοῦ Τιμίου
Σταυροῦ στὸν Ἱ. Ναὸ τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου
& Ἑλένης Κοζάνης, συμμετεχόντων τῶν Σεβ.
Μητροπολιτῶν Ὕδρας, Σπετσῶν καί Αἰγίνης
κ. Ἐφραίμ, Ἐλασσώνος κ. Χαρίτωνος, τοῦ
Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Σαλώνων κ. Ἀντωνίου
καί τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου κ. Παύλου (13-
14/9).

Στὸν ἐν λόγῳ περικαλλῆ Ἱερὸ Ναὸ οἱ Κο-
ζανίτες τιμοῦν κατὰ τὸ ἔθος τὴν Ὕψωση τοῦ
Τιμίου Σταυροῦ καὶ συρρέουν γιὰ νὰ προσκυ-
νήσουν καὶ νὰ ἀντλήσουν δύναμη ἀπὸ τὸ
σύμβολο τῆς δόξης καὶ τῆς νίκης. Φέτος
εἶχαν τὴν ξεχωριστὴ εὐλογία νὰ προσκυνήσουν
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καὶ τὴν θαυματουργὴ Ἱ. Εἰκόνα τῆς Πα-
ναγίας τῆς Ἀτταλειωτίσσης ἐκ Μ. Ἀσίας,
πού φυλάσσεται στόν Ἱ. Ναό Κοιμήσεως τῆς
Θεοτόκου Ταύρου Ἀθηνῶν, ποὺ λάμπρυνε μὲ
τὴν πολυήμερη παραμονή της τὶς πανηγυρικὲς
λατρευτικὲς ἐκδηλώσεις καὶ ἐνίσχυσε πνευ-
ματικὰ τὸν εὐλογημένο λαὸ τῆς Κοζάνης.

Ἐπίσκεψη στήν Ἐκκλησία τῆς Ρωσσίας

Προσκυνηματική ἐπίσκεψη στήν Ἐκκλησία
τῆς Ρωσσίας πραγματοποίησε ὁ Σεβασμιώ-
τατος κ. Παῦλος, συνοδευόμενος ἀπό τόν
Πρωτοσύγκελλο π. Χριστοφόρο Ἀγγελόπουλο
(17-26/7). Μεταξύ τῶν ἄλλων ξεναγήθηκε σὲ
Ἱερὰ Προσκυνήματα τῆς Μόσχας καὶ τῆς
Ἁγίας Πετρούπολης, συλλειτούργησε μέ τόν
Μητροπολίτη Ἁγίας Πετρούπολης κ. Βαρσα-
νούφιο καί τόν Ἀρχιεπίσκοπο Τιρασπὸλ κ.
Σάββα στόν Καθεδρικὸ Ναὸ τῆς Παναγίας
τοῦ Καζᾶν στὴν Ἁγία Πετρούπολη, ἐνῶ τὴν
ἡμέρα τοῦ Ἁγίου Σεργίου συλλειτούργησε
μὲ τὸν Πατριάρχη Μόσχας καὶ πασῶν τῶν
Ρωσιῶν κ. Κύριλλο.

Χειροτονία Κληρικοῦ

Στό δυναμικό τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱ. Μητροπό-
λεως προστέθηκε ἕνας νέος Κληρικός, ὁ κ.
Γεράσιμος Κουρούκλης, τόν ὁποῖο χειροτό-
νησε ὁ Σεβασμιώτατος κ. Παῦλος σέ Διάκονο
στόν Ἱ. Ναό Ἁγίων Κων/νου & Ἑλένης Κοζάνης
(12/11) καί σέ Πρεσβύτερο στόν Ἱ. Ναό Τιμ.
Προδρόμου Βοσκοχωρίου (13/11). Ὁ π. Γε-
ράσιμος διακονεῖ στόν Ἱ. Ναό Ἁγ. Παρασκευῆς
Κοζάνης.

Ἑορτή τοῦ πολιούχου Ἁγίου Νικολάου

Τὸν πολιοῦχο καὶ προστάτη της Ἅγιο Νι-
κόλαο τίμησε μὲ τὴ δέουσα λαμπρότητα καὶ
θρησκευτικὴ κατάνυξη ἡ Κοζάνη καὶ σύμπασα
ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Σερβίων καὶ Κοζάνης
στὸν ὁμώνυμο Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ καὶ Κα-
θεδρικὸ Ναὸ τῆς πόλης. 

Την Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου ἔγινε ἡ ὑπο-
δοχή τῆς ιεράς εἰκόνος τοῦ Ἁγίου Νικολάου
στόν ὁμώνυμο Ἱ. Ναό. Ἡ ἐν λόγῳ Εἰκόνα
ἀποτελεί ἀντίγραφο τῆς πρωτότυπης, πού
φυλάσσεται στόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό τοῦ
Σωτήρος Χριστοῦ στή Μόσχα καί δωρήθηκε
ἀπ’ τόν Πατριάρχη Μόσχας κ. Κύριλλο στόν
Μητροπολίτη μας κ. Παῦλο πρός εὐλογία τοῦ
εὐσεβοῦς λαοῦ τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητρο-
πόλεως.

Τὴν Τρίτη 5 Δεκεμβρίου τελέστηκε ὁ
Μέγας Πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς μετ’ ἀρτο-
κλασίας, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμ. Μη-
τροπολίτου Ἄρτης κ. Καλλινίκου καὶ συγχο-
ροστατούντων τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου
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Διδυμοτείχου κ. Δαμασκηνοῦ καὶ τοῦ
ἐπιχωρίου κ. Παύλου. 

Τὴν κυριώνυμη ἡμέρα, Τετάρτη 6 Δεκεμ-
βρίου, τελέστηκε ἡ Πανηγυρικὴ Θεία Λει-
τουργία, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμ. Μη-
τροπολίτου Διδυμοτείχου κ. Δαμασκηνοῦ.

Ἡ πανήγυρις ὁλοκληρώθηκε μὲ τὴν πάν-
δημη λιτάνευση τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνας τοῦ Ἁγίου
Νικολάου.

Μνημόσυνο τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου 
Διονυσίου Ψαριανοῦ

Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς συμπληρώσεως εἴκοσι
χρόνων ἀπὸ τὴν πρὸς Κύριο ἐκδημία τοῦ μα-
καριστοῦ Μητροπολίτου κυροῦ Διονυσίου
Ψαριανοῦ (+7.12.1997) ὁ Σεβασμιώτατος κ.
Παῦλος τέλεσε Θεία Λειτουργία καὶ Μνημό-
συνο ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ μα-
καριστοῦ Διονυσίου στὸν Ἱερὸ Καθεδρικὸ
Ναὸ τοῦ Ἁγίου Νικολάου. Ἀκολούθησε τρι-
σάγιο στὸ μνῆμα του στὸ Κοιμητήριο τῆς πό-
λης. και δεξίωση στὴν παρακείμενη αἴθουσα
(10/12).

Στά νέα Γραφεῖα τῆς Ἱ. Μητροπόλεως

Μὲ Ἀρχιερατικὸ Ἁγιασμό, μέσα σὲ μία
σεμνὴ τελετὴ ξεκίνησε ἡ λειτουργία τῶν
νέων Γραφείων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σερ-
βίων καὶ Κοζάνης (4/12, μνήμη τῆς ἁγίας Με-
γαλομάρτυρος Βαρβάρας καὶ τοῦ ὁσίου Ἰωάν-
νου τοῦ Δαμασκηνοῦ). 

Τὸν Ἁγιασμὸ τέλεσε ὁ Σεβασμ. Μητροπο-
λίτης Ἐλασσῶνος κ. Χαρίτων συμπαραστα-
τούμενος ἀπὸ τὸν Πρωτοσύγκελο Ἀρχιμ. Χρι-

στοφόρο Ἀγγελόπουλο, τὸν ἀρχιερατικὸ
ἐπίτροπο τῆς Α.Π. Κοζάνης Πρωτοπρ. Δη-

μήτριο Χαρισίου καὶ τὸν Διάκονο Μάξιμο Γε-
ωργόπουλο. 

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι, ὁ Σεβασμ.
Μητροπολίτης κ. Παῦλος, ὁ Γεν. Ἀρχιερ. Ἐπί-
τροπος Πρωτοπ. Νικόλαος Βαχτσεβάνος, ὅλοι
οἱ ἀρχιερατικοὶ ἐπίτροποι, ὁ ἱεροκήρυκας, οἱ
ἐργαζόμενοι στὰ Γραφεῖα τῆς Ἱ. Μητροπόλεως
καὶ ἄλλοι συνεργάτες τοῦ Σεβ. κ. Παύλου
στὴ Θεία Λατρεία (ψάλτης), στὸ Γηροκομεῖο,
στὸ περιοδικὸ ‘’Λειμωνάριο’’, στὴν ἐξέλιξη
τῶν ἐργασιῶν τῶν Γραφείων. 

Ὁ Σεβ. κ. Χαρίτων συνεχάρη τὸν Σεβ. κ.
Παῦλο γιὰ τὸ ὅλο ἔργο. Ὁ Σεβ. κ. Παῦλος μί-
λησε γιὰ τὴ λειτουργία τῶν νέων Γραφείων,
εὐχαρίστησε τὸ Θεὸ γιὰ τὴν ἐνίσχυσή Του
στὴν ὑπέρβαση τῶν δυσκολιῶν γιὰ τὴν ὁλο-
κλήρωση τοῦ ἔργου. Εὐχαρίστησε ὅλους
(ἀρχιτέκτονες, σχεδιαστὲς καὶ χειρώνακτες
ἐργαζόμενους) ποὺ συνέβαλαν σ’ αὐτὸ καὶ
ἀναφέρθηκε ὀνομαστικὰ στὸν καθένα ἀπὸ
τοὺς προσκεκλημένους καὶ παριστάμενους
(κληρικοὺς καὶ λαϊκοὺς) στὸν Ἁγιασμό. 

Τὰ νέα (καλαίσθητα καὶ ἱεροπρεπῆ) Γραφεῖα
τῆς Ἱ. Μητροπόλεως βρίσκονται στὸν αὔλειο
χῶρο τοῦ ἀνακαινισθέντος ἱστορικοῦ Ἐπι-
σκοπείου Κοζάνης. Στεγάζονται στὸ νεόκτιστο
(ἀπὸ τὸν μακαριστὸ Μητροπολίτη Ἀμβρόσιο)
καὶ ἀναδιαμορφωμένο (ἐμπλουτισμένο ἐσω-
τερικὰ μὲ νέους χώρους) ἀπὸ τὸν Σεβ. κ.
Παῦλο, κτίριο. 

Στὸ ἰσόγειο (στοὺς δύο χώρους δεξιὰ καὶ
ἀριστερὰ) θὰ φιλοξενηθεῖ τὸ κειμηλιο–αρχεῖο
τῆς Ἱ. Μητροπόλεως. Στοὺς δύο ἑπόμενους
ὀρόφους εἶναι τὰ Γραφεῖα: τοῦ Μητροπολίτη
(καὶ δίπλα του, Ἱερὸ Παρεκκλήσι), τοῦ Πρω-
τοσυγκέλου, τοῦ Γενικοῦ ἀρχιερατικοῦ καὶ
τὰ Γραφεῖα γιὰ ὅλες τὶς ἄλλες ὑποθέσεις
τῆς Ἱ. Μητροπόλεως. Οἱ χῶροι ὅλοι διακρί-
νονται γιὰ τὴν καλαισθησία τους, ἔχουν προ-
σωπικὴ σφραγίδα καὶ ἡ ἐνεργὸς παρουσία
ὅλων, ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη μέχρι τὸν ‘’τε-
λευταῖο’’ ἐργαζόμενο σ’ αὐτὰ θὰ προσδώσει
στὸν ἱστορικὸ χῶρο τὸ ἄρωμα ἀπὸ μία παλ-
λόμενη ὀντότητα – κυψέλη. 

Τὰ νέα Γραφεῖα εἶναι ἕνα στολίδι, μία παλ-
λόμενη ὀντότητα – κυψέλη, γιὰ τὴν πόλη
τῆς Κοζάνης (καὶ γιὰ τοὺς δεκάδες καθημε-
ρινὰ ἀπὸ παντοῦ ἐπισκέπτες) δίπλα στὸ ἱστο-
ρικὸ Ἐπισκοπεῖο. Μέσα ἀπὸ αὐτὸ ἀναδύονται
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καὶ περιφέρονται γύρω, μ’ ἕναν ἄηχο
τρόπο, οἱ προσευχὲς καὶ οἱ ψαλμωδίες,
«ἐν ἐνὶ στόματι καὶ μιὰ καρδίᾳ», ὅλων τῶν
προγενέστερων Ἐπισκόπων καὶ Μητροπολιτῶν
Σερβίων καὶ Κοζάνης. 

(παπαδάσκαλος Κων/νος Ἰ. Κώστας)

Μία διαφορετική Χριστουγεννιάτικη Ἑορτή

Μία διαφορετικὴ Χριστουγεννιάτικη Ἑορτή
γιὰ ὅλα τὰ παιδιὰ (καὶ ὄχι μόνο) διοργάνωσε
ἡ Ἱ. Μητρόπολη καὶ τὸ Κατηχητικό τοῦ Ἱεροῦ
Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Κοζάνης, τήν Σάββατο
23 Δεκεμβρίου, στὸν «Φίλιππο».

ΜΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ. Μία γιορτὴ
κάλεσμα γιὰ ὅλους, ἀνοιχτὴ σὲ ὅλους.

Ἡ αὐλαία ἄνοιξε!
Τὸ πιάνο, τὸ τουμπερλέκι κι ἡ λύρα πῆραν

θέση πάνω στὴ σκηνή, μπροστὰ ἀπὸ τὸ στο-
λισμένο δέντρο μὲ τὰ πεφταστέρια καὶ τὰ
σπίτια τῆς πόλης.

Περίμεναν τοὺς μικροὺς μουσικοὺς ἀλλὰ
καὶ τοὺς μεγάλους. Τὶς ἄγουρες φωνὲς τῶν
παιδιῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ φωνὴ τοῦ ψάλτη ποὺ
δοξάζει ταπεινὰ κάθε μέρα τὸν Θεό. 

Τὴν λύρα καὶ τὶς ἐφηβικὲς φωνὲς ποὺ δὲν
ξεχνοῦν τὰ κάλαντα ἀπὸ τὶς χαμένες πατρίδες,
ἀλλὰ καὶ τὴ φωνὴ τῆς σοπράνο ποὺ ὑμνεῖ
τὸν Θεὸ μὲ Schubert καὶ Handel.

Ὁ Θεὸς τῆς ἀγάπης ἦρθε καὶ φέτος.
Τὰ παιδιὰ τῶν κατηχητικῶν μας τὸ θύμιζαν

μὲ κείμενα, τραγούδια, κάλαντα, ποιήματα.
Ἕνα τουμπερλέκι ἀκούστηκε, ἀναμμένα

φαναράκια φώτιζαν τὴν σκηνή, κουδουνάκια
θύμιζαν  ὅτι στὶς γιορτὲς γινόμαστε παιδιά.

Καθηγήτριες τῆς μουσικῆς καὶ τοῦ λόγου
ἔσκυψαν τρυφερὰ καὶ μὲ περισσὴ φροντίδα
πάνω στὰ παιδιὰ , ὥστε νὰ στηθεῖ ΜΙΑ ΓΙΟΡΤΗ
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ. 

Μία γιορτὴ κάλεσμα γιὰ ὅλους, ἀνοιχτὴ
σὲ ὅλους.

«Ἡ Παρθένος σήμερον, τὸν ὑπερούσιον
τίκτει….» ἀκούστηκε κάπου στὸ βάθος ἡ
φωνὴ τοῦ Νίκου Ξυλούρη νὰ ψάλει…. 

Καὶ ἡ αὐλαία ἔκλεισε….. 
«ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ» μᾶς

μετέφερε ἡ κ. Χρυσάνθη Καραγιαννίδου, κα-
θηγήτρια φιλόλογος.

Συμμετεῖχαν: 
- ἡ σοπράνο κ. Ἄννα Παπαδοπούλου,

στὸ πιάνο ὁ κ. Δίκος Γεώργιος
- 4 λύρες καὶ ἡ χορωδία τοῦ 4ου ΓΕΛ Κο-

ζάνης
- οἱ Ταξιδευτὲς τοῦ θεάτρου μὲ τὴν κυρία

τους κ. Γκουτζιαμάνη Γιάννα, καθηγήτρια φι-
λόλογο

- ἡ παιδικὴ χορωδία τῶν κατηχητικῶν τὶς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σερβίων & Κοζάνης, μὲ
τὴν ἐπιμέλεια τῆς καθηγήτριας μουσικῆς κ.
Σοφίας Ρούσα.

Ὅλοι ἔδωσαν τὸν καλύτερό του ἑαυτὸ
σκορπώντας τὸ Χριστουγεννιάτικο κλίμα
στοὺς θεατὲς, οἱ ὁποῖοι εἶχαν κατακλύσει
τὴν αἴθουσα.

Ἀποστολή βοήθειας
στούς πλημμυροπαθεῖς τῆς Δυτ. Ἀττικῆς
Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Σερβίων & Κοζάνης

ἀνέλαβε τὴν πρωτοβουλία νὰ συγκεντρώσει
βοήθεια γιὰ τὸν δοκιμαζόμενο ἀπὸ τὴν θεο-
μηνία λαὸ τῆς Δυτικῆς Ἀττικῆς.

Ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης κ. Παῦλος, ἀπευ-
θυνόμενος μὲ Ἐγκύκλιό του στὸ ποίμνιο τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ἔκανε ἔκληση γιά:
«....ὁλόψυχο προσωπικὴ καὶ κοινωνικὴ προ-
σφορὰ ὅλων μας πρὸς τοὺς δοκιμασθέντας
ἀδελφούς της Δυτικῆς Ἀττικῆς καὶ ἐκ βαθέων
καὶ μὲ πίστη προσευχὴ πρὸς τὸν Παντοδύναμο
καὶ Πανάγαθο Θεὸ γιὰ τὴν ἀνακούφιση καὶ
τὴν παρηγορία τους».

Τὸ πλήρωμα τῆς Μητροπόλεως γιὰ μία
ἀκόμη φορᾶ ἀπόδειξε τὰ φιλάδελφα αἰσθή-
ματά του καὶ δέν στάθηκε θεατὴς στὴ δοκι-
μασία τοῦ πλησίον του, προσφέροντας ἀπ’ τὸ
πλεόνασμα ἢ τὸ ὑστέρημά του τρόφιμα καί
εἴδη ὑγιεινῆς, πού ἔφτασαν τούς 8 τόνους.

Τὴν ἀποστολὴ τῆς βοήθειας συνόδευσε
ἐκ μέρους τῆς Ἱ. Μητροπόλεως ὁ Πρωτο-
σύγκελλος, Ἀρχιμ. Χριστοφόρος Ἀγγελόπου-
λος, ὁ ὑπεύθυνος τοῦ Γεν. Φιλοπτώχου Τα-
μείου καί Γεν. Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Πρω-
τοπρ. Νικόλαος Βαχτσεβάνος καί ὁ Πρωτοπρ.
Κυριακός Διονυσίου, ὁ ὁποῖοι καὶ παρέδωσαν
τὴ βοήθεια στὸν Σεβ. Μητροπολίτη Μεγάρων
καί Σαλαμίνος κ. Κωνσταντῖνο γιά τήν περαι-
τέρω διαχείριση (7/12).
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