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Ἑορτή τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας 

κ.κ. Παύλου

ἩἘκκλησία εἶναι τὸ
πλοῖο τοῦ Χρι-
στοῦ, ποὺ ταξιδεύει

στὸν κόσμο μὲ λιμάνι προορι-
σμοῦ τὴ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.
Ὅπως τὸ καράβι μὲ ἐπικε-
φαλῆς τὸν κυβερνήτη του,
τοὺς ναῦτες καὶ τοὺς ἐπιβάτες
διαπλέει ὠκεανό καὶ θάλασσες
καὶ κατευθύνεται γιὰ τὸ λιμάνι
τοὺ προορισμοῦ, ἔτσι καὶ τὸ
σκάφος τὴς Ἐκκλησίας, μὲ
ἀρχηγό καὶ κυβερνήτη τὸν
Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό,
ἀξιωματικοὺς καὶ ναῦτες τοὺς
Ἀποστόλους καὶ τοὺς διαδό-
χους των -τοὺς κληρικούς-
καὶ ἐπιβάτες ὅλους τοὺς χρι-
στιανούς.

«Ἐπισκόπων, πρεσβυτέρων
καὶ διακόνων χωρίς, Ἐκκλησία
οὐ καλεῖται» (Ἰγνάτιος Θεο-
φόρος). Ὅμως οἱ κληρικοὶ
δὲν εἶναι ὑπάλληλοι ποὺ ἔλα-
βαν ἕναν διορισμό. Οἱ κληρικοὶ
εἶναι φορεῖς ἑνὸς χαρίσματος,
τῆς ἱερωσύνης, ποὺ λαμβάνουν
τὴν ὥρα τὴς χειροτονίας τους,
ἀπὸ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα. Εἶναι
ἐκκλησιαστικοὶ λειτοργοὶ καὶ
τὸ λειτούργημά τους προέρ-
χεται ἀπὸ τὸ Θεὸ καὶ τὸ
ἀσκοῦν ἐν ὀνόματί του. Ἀπο-
στολὴ τῶν κληρικῶν «τὸ ποι-
μαίνειν τὴν Ἐκκλησίαν τοῦ
Θεοῦ», κατά τὸν ἀπόστολο
Παῦλο. Εἶναι οἱ διάδοχοι τῶν
Ἀποστόλων. Εἶναι ἱεροὶ λει-

τουργοὶ καὶ οἰκονόμοι τῶν
θείων Μυστηρίων. Εἶναι οἱ
ὁδηγοὶ τὼν χριστιανῶν. Ὡς
ἱεροὶ διδάσκαλοι κηρύττουν
τὶς ἀλήθειες τοῦ Θεοῦ, τὸ
Εὐαγγέλιο τῆς σωτηρίας καὶ
ἀγωνίζονται νὰ ὁδηγήσουν
τοὺς ἀδελφούς τους κοντὰ στὸ
Χριστό, τὴν πηγὴ τῆς ἀληθινῆς
ζωῆς. Οἱ ἱερεῖς εἶναι οἱ ὑπη-
ρέτες  τοῦ Θεοῦ καὶ πνευμα-
τικοὶ πατέρες τοῦ χριστιανικοῦ
λαοῦ. Παρὰ τὴν ἀνθρώπινη
ἀδυναμία τῶν κληρικῶν τὸ
Ἅγιο Πνεῦμα εἶναι ἐκεῖνο ποὺ
συγκροτεῖ καὶ ἁγιάζει τὴν
Ἐκκλησία. Αὐτὸ τὸ Ἅγιο
Πνεῦμα παρακαλοῦμε καὶ
ἐμεῖς,  κλῆρος καὶ λαός, μὲ



τὴν Ἑορτὴ τοῦ Ποιμενάρχου
μας κ.κ. Παύλου νὰ τὸν ἐνι-
σχύει στὴν ἐκπλήρωση τῆς
ἱερῆς ἀποστολῆς του, ποὺ
εἶναι νὰ ποιμαίνει τὴν Ἐκκλη-
σία τοῦ Θεοῦ. Ὁ Ἐπίσκοπος
εἶναι τὸ κέντρο τῆς τοπικῆς
ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς. Τὰ πάν-
τα γίνονται μὲ τὴ γνώμη του

καὶ ἄνευ αὺτῆς οὐδέν.
Καὶ ἐφέτος κλῆρος, λαός,

καὶ οἱ τοπικοὶ ἄρχοντες συ-
ναχθήκαμε εἰς τὸν Καθεδρικὸ
Ἱερὸ Ναὀ τοῦ Ἁγίου Νικο-
λάου, τοῦ Πολιούχου, Προ-
στάτου καὶ Ἐφόρου τῆς πό-
λεως καὶ τῆς ἐπαρχίας Κο-
ζάνης. Ὁ Πανηγυρικὸς Πο-
λυαρχιερατικὸς Ἑσπερινὸς
ἐψάλη εἰς τὰς 7μ.μ.. Τὴν κυ-
ριώνυμον ἡμέραν ἐτελέσθη
Πανηγυρικὴ Πολυαρχιερατικὴ
Θεία Λειτουργία μὲ προεξάρ-
χοντα τὸν ἑορτάζοντα Ποι-
μενάρχη μας κ.κ. Παῦλο,
ἐνῶ συλλειτούργησαν οἱ Σε-
βασμιώτατοι Μητροπολίτες
Καστορίας κ. Σεραφείμ, Κασ-
σανδρείας κ. Νικόδημος καὶ
Ἐλασσῶνος κ. Χαρίτων.
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ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ1

Π
ολλοὶ ἀπὸ τοὺς χριστια-
νοὺς ἔχουν μιὰ νοθευμένη
πίστη, ποὺ δὲν εἶναι κάν

πίστη χριστιανική, ἀλλὰ πρό-
ληψη καὶ δεισιδαιμονία. Ἄλλοι
πιστεύουν κι ἄλλοι φοβοῦνται
τὶς μαγεῖες, ἄλλοι συμβου-
λεύονται τὰ χαρτιὰ καὶ τὸν
καφὲ καὶ τέλος ἄλλοι πιστεύουν
στὴν Τύχη. Ὅλα αὐτὰ εἶναι
ἀπομεινάρια τῆς εἰδωλολα-
τρίας, Γιὰ τοὺς χριστιανοὺς
ὅμως δὲν ὑπάρχει οὔτε Τύχη
οὔτε Μοίρα, μὰ καθὼς λέει σὲ
μιὰ του ἐπιστολὴ ὁ Ἀπόστολος
Παῦλος "εἶς Θεὸς ὁ πατήρ, ἐξ
οὗ τὰ πάντα καὶ ἡμεῖς εἰς
αὐτόν, καὶ εἶς Κύριος Ἰησοῦς
Χριστός, δὶ᾽ οὗ τὰ πάντα καὶ
ἠμεῖς δὶ᾽ αὐτοῦ". Ἡ Τύχη καὶ ἡ
Μοίρα καὶ τὰ μάγια εἶναι εἴδω-
λα, ποὺ οἱ πιστοί τὰ γκρεμίζουν
καὶ τὰ πετοῦν ἀπὸ τὸν δρόμο
τῆς ζωῆς τους. Ἔτσι ἔκαμεν ὁ
Ἅγιος Μάρτυς Εὐψύχιος, τοῦ
ὁποίου τὴ μνήμη ἑορτάζει σή-
μερα (9 Ἀπριλίου) ἡ Ἐκκλησία
ξεκίνησε ἐπικεφαλῆς τῶν χρι-
στιανῶν καὶ γκρέμισαν τὸ ναὸ
τῆς θεᾶς Τύχης στὴν Καισάρεια
τῆς Καππαδοκίας.



«Εἶπεν ἄφρων ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ·
Οὐκ ἔστι Θεός.»1

(Ψαλμ.13, στιχ.1)

Διανύουμε τό ἔτος
2018 τοῦ εἰκοστοῦ
πρώτου αἰώνα,

ἀγαπητοί πατέρες καί λαέ τοῦ
Θεοῦ εὐλογημένε.

Οἱ λαοί τῆς γῆς, οἱ κοινω-
νίες, «ἐχάρησαν χαράν με-
γάλην σφόδρα», ἐν τῇ εἰσόδῳ
τοῦ εἰκοστοῦ πρώτου αἰώνος.
Διότι ὁ ἀπελθών εἰκοστός,
ὑπῆρξε ὁ πλέον καί πλέον
κοσμογονικός αἰῶνας.

Καταπληκτικές οἱ ἐπιστη-
μονικές ἐφευρέσεις, ἀποκα-
λύψεις καί πρόοδοι. Ἐπιτεύγ-
ματα θαυμαστά τοῦ ἀνθρω-
πίνου πνεύματος. Μερικά ἐξ
αὐτῶν: Κατάκτησις τοῦ δια-
στήματος, διάσπασις τοῦ ἀτό-
μου, ἀποκορύφωσις τῆς τε-
χνολογίας, ἀφθονία μέσων,
ἀνέσεων καί πολλά ἀκόμη.

Καί ἔρχεται τό ἐρώτημα:
Ἔγινε ὁ ἄνθρωπος εὐτυχέ-
στερος; Ἔγινε ὀμορφότερη ἡ
ζωή του; Μειώθηκε ὁ πόνος
καί ἡ θλῖψις; Δυστυχῶς ἡ
πραγματικότητα ἀποδεικνύει
τό ἀντίθετο.

Τελείωσε ὁ εἰκοστός
αἰώνας μέ πολέμους καί ἀκα-
ταστασίες, ἄφησε ἐρείπια
πίσω του καί καταστροφές,
ἑκατόμβες θυμάτων, ποτα-
μούς αἱμάτων. Καί ὁ εἰκοστός
πρῶτος;  Μήπως ἀντέγραψε
τόν ἀπελθόντα; Μᾶλλον ναί
! Ἀλλά σέ μεγαλύτερη ἔκταση
μέ τυφλά τρομοκρατικά κτυ-
πήματα καί παντοειδεῖς θη-
ριωδίες σέ Εὐρώπη, Μέση
Ἀνατολή, Ἰράν, Ἰράκ, Αἴγυ-
πτο, Λιβύη, μέ ἀποκορύφωμα
τήν Συρία.

Καί βεβαίως μή ξεχνᾶμε
τόν γείτονά μας, τόν Τοῦρκο,
ὁ ὁποῖος μᾶς προκαλεῖ ἀπρο-
κάλυπτα! Τό δέ χείριστον;
Ποῦ εἶναι οἱ διάφοροι παγκό-
σμιοι ὀργανισμοί, οἱ διακη-
ρύσσοντες τήν εἰρήνην καί
τήν φιλαδελφείαν τῶν λαῶν;
Ποῦ εἶναι οἱ εὐρωπαῖοι ἑταῖροι
μας νά διαμηνύσουν στήν
Τουρκία ὅτι τά σύνορα τῆς
Ἑλλάδος εἶναι τά σύνορα τῆς
Εὐρώπης; 

Τελείωσε ὁ 20ος αἰώνας μέ

ἐπιτεύγματα, ὅπως σημειώσα-
μεν, ἀλλά καί καταστροφές
μέ ἀποδέκτην τόν ἄνθρωπον,
τήν κορωνίδα τῆς δημιουργίας
τοῦ Θεοῦ, τόν ἄνθρωπο τόν
πληρεξούσιον, πρός φύλαξιν
τοῦ παραδείσου καί συντή-
ρησιν ὅλου τοῦ ὑλικοῦ καί
ἀλόγου κόσμου.

Ἔφυγε ἀλλά ἄφησε πλη-
γές ἀνοιχτές, μέ ἀνησυχητικήν
αὔξησιν τῶν ψυχικῶν ἀσθε-
νειῶν καί δή σέ νέους ἀνθρώ-
πους. Παραθεώρησις ἀρχῶν
καί ἀξιῶν οἱ ὁποῖες ἐξέθραψαν
γενεές καί γενεές. Ὑποβάθ-
μισις τοῦ ἱεροῦ καί αἰωνίου
θεσμοῦ τῆς οἰκογένειας.

Μᾶς κληροδότησε ὁ
ἀπελθῶν αἰώνας ἀσυγκράτη-
τον εὐδαιμονισμόν καί ἀκραῖον
τρόπον ζωῆς, ἀλαζονικήν
ἔπαρσιν τῶν ἰσχυρῶν τῆς γῆς
ἔναντι τῶν ἀδυνάτων. Διδάγ-
ματα πικρά στόν νοῦ κάθε
σοβαροῦ σκεπτομένου ἀνθρώ-
που.

Τελικά, μήπως οἱ ἄνθρω-
ποι, στήν πλειοψηφία ἔγιναν
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Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σερβίων καὶ Κοζάνης 
κ.κ. Παύλου

1. Α΄ Κατανυκτικός Ἑσπερινός, Ἱ. Ναὸς Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Κοζάνης (18/2)
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ἀπάνθρωποι; Μήπως μετε-
τράπησαν σέ κόσμο; Τί ση-
μαίνει κόσμος; Τό λέγει ἡ
Ἁγία Γραφή, αὐτό τό αἰώνιο
καί ἀναντικατάστατο βιβλίο·
Ἰδού τί λέγει: «Ἀπηλλοτριώ-
θησαν οἱ ἁμαρτωλοί ἀπό
μήτρας, ἐπλανήθησαν ἀπό
γαστρός, ἐλάλησαν ψευδῆ.
Θυμός αὐτοῖς κατά τήν
ὁμοίωσιν τοῦ ὄφεως, ὡσεί
ἀσπίδος κωφῆς καί βυού-
σης τά ὦτα  αὐτῆς.» (ψαλμ.
57, στιχ. 4-5)

Μήπως ὁ λόγος τοῦ Κυ-
ρίου τόν ὁποῖον ἔγραψεν
ὁ Μέγας προφήτης Ἠσαΐας
ἐν Ἁγίῳ πνεύματι καί πολ-
λάκις χρησιμοποίησε ὁ Κύ-
ριος μας, ὄντας στήν γῆ
ὡς ἄνθρωπος. 

Μήπως «ἐγίναμε μωροί
καί τυφλοί», κατά τόν Εὐαγ-
γελιστή Ματθαῖον, δηλαδή
ἀνόητοι καί τυφλωμένοι ἀπό
τά πάθη τῆς πλεονεξίας τοῦ
ἀθέμιτου πλουτισμοῦ, τῆς ἀδι-
κίας, τῆς ἀτιμίας, τῆς ἐλλεί-
ψεως θυσιαστικῆς ἀγάπης και
φιλαδελφείας;

Ἐάν ἔχει μείνει ἐλάχιστον
ψήγμα, «τοῦ κατ’ εἰκόνα»
ἐν τῇ καρδίᾳ μας, δέν πρέπει
νά τό ἐπανακκινήσωμεν, νά
τό τροχιοδρομήσουμε, ἐν
Χριστῷ Ἰησοῦ, μέ σοβαρότητα
καί ὑπευθυνότητα, ὥστε νά
προσεγγίσουμε τό πρόβλημα;

Μήπως τά αἴτια μᾶς ὁδή-
γησαν σέ ἕνα φαῦλο κύκλο,
πού δέν ἔχει τέλος σέ ἕνα
τούνελ χωρίς φῶς, συχνή
ἔκφραση τῆς ἐποχῆς μας.

Μήπως μᾶς βοηθήσει,

ὥστε νά πάρουμε ἀπαντήσεις,
καί ἄν ὑπάρχει ἀγαθή διάθε-
σις πρός ἀνάκρουσιν πρύμνας,
ἤτοι ἀλλαγή πορείας, ἐν
Χριστῷ Ἰησοῦ. Ἡ παραβολή
τοῦ ἄφρονος πλουσίου ναί
μέν εἰπώθηκε «τῶ καιρῷ
ἐκείνῳ», ἀλλά εἶναι πάντα
ἐπίκαιρος.

«Λέγει λοιπόν ὁ Κύριος
καί γράφει ὁ Ἀπόστολος
καί Εὐαγγελιστής Λουκᾶς
γιά ἕναν ἄνθρωπο πλούσιο
μέ ἄφθονα ὑλικά ἀγαθά, ὁ
ὁποῖος ζοῦσε μέσα στή χλι-
δή καί στήν πολυτέλεια,
ἐνῶ γύρω του ὑπῆρχε ἕνας
ὁλόκληρος κόσμος βουτηγ-
μένος στή δυστυχία καί
στήν ἀνέχεια, μέσα στόν
πόνο καί στήν ἀδυναμία.
Μάλιστα, ἡ δυστυχία αὐτή
δέν ἦταν μακριά, βρισκό-
ταν στήν πόρτα τοῦ ἀρχον-
τικοῦ του, ὅπου κειτόταν
ξαπλωμένος ὁ φτωχός Λά-
ζαρος, πού ἐπαιτοῦσε γιά
λίγο ψωμί καί ἐπιθυμοῦσε
νά χορτάσει τήν πείνα του
ἀπό τά ψίχουλα πού ἄφηνε
στό τραπέζι του ὁ πλούσιος.
Κι ὅμως, ἐκεῖνος, ἄν καί
ἔβλεπε τόν ἀξιολύπητο
αὐτό ἄνθρωπο, ἔμενε ἀσυγ-
κίνητος γιά τήν κατάστασή
του. Γιατί ἄραγε τέτοια
ἀναλγησία;»

«Ὁ πρῶτος λόγος που
δικαιολογεῖ τήν ἀνάλγητη
στάση τοῦ πλουσίου τῆς
περικοπῆς εἶναι ἡ ἀνύπαρ-
κτη σχέση του καί ἐπαφή
μέ τό Θεό. Τά ἐνδιαφέρον-
τά του περιορίζονται ἀπο-

κλειστικά καί μόνο στή
σάρκα καί στήν ἱκανοποί-
ησή της, στήν ἀπόκτηση
πλούτου καί στήν ἐγωϊστι-
κή ἀπόλαυσή του. Ὁ πλού-
σιος δέν ἔχει πνευματικά
ἐνδιαφέροντα, δέ γνώριζει
τό δρόμο τῆς ἕνωσης καί
τῆς ἐπαφῆς μέ τό Θεό,
μέσῳ τῆς προσευχῆς. Δέν
ἀναζητοῦσε τό δημιουργό
του, γιατί δέν πίστευε προ-
φανῶς ὅτι κάποτε θά στα-
θεῖ ἐνώπιόν του δίνοντας
λόγο γιά τά πεπραγμένα
τῆς ζωῆς του.»

«Ἡ διακοπή, λοιπόν, τῆς
ἐπικοινωνίας του μέ τό
Θεό, ὁδήγησε τόν πλούσιο
στή διακοπή καί τῆς σχέσης
του μέ τό συνάνθρωπό του.
Γιά τόν ἴδιο δέν ὑπῆρχε τί-
ποτα ἄλλο σ’ αὐτήν τή ζωή
ἄξιο προσοχῆς καί φρον-
τίδας, παρά μόνο ὁ ἑαυτός
του. Οἱ συνάνθρωποί του
ἦσαν ἄξιοι τῆς τύχης τους
καί δέν ἄξιζαν τό ἐνδια-
φέρον, τή φροντίδα καί
τήν ἀγάπη του.» 

«Ἡ εἰκόνα, ὅμως, τοῦ
ἀδίστακτου καί ἀπάνθρω-
που πλουσίου τῆς παρα-
βολῆς δέν εἶναι ξένη, δυ-
στυχῶς, μέ τή σύγχρονη
πραγματικότητα. Εἶναι φω-
τογραφία, θά ἔλεγε κανείς,
πολλῶν ἀνθρώπων τῆς
ἐποχῆς μας, ἐκείνων πού
βλέπουν τό συνάνθρωπό
τους ἀδύναμο καί ἀνήμ-
πορο νά ζήσει ἀξιοπρεπῶς,
ἐκείνων πού νοιάζονται
μόνο γιά τήν καλοπέρασή
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τους, ἐκείνων πού στε-
ροῦνται πνευματικῶν
ἐνδιαφερόντων.»

«Εἶναι, ὅμως, καί εἰκόνα
τῆς σύγχρονης κοινωνίας,
τῶν πλουσίων κρατῶν τοῦ
κόσμου, πού νοιάζονται γιά
τούς ἐξοπλισμούς μόνο,
ἐπενδύουν ἀπίστευτα ποσά
στήν ἱκανοποίηση τῶν συμ-
φερόντων τους, ἀδιαφο-
ρώντας γιά τή δυστυχία
ὁλόκληρων λαῶν τοῦ τρί-
του κόσμου, γιά ἑκατομ-
μύρια ἀνήμπορα παιδιά
πού βιώνουν τή φτώχεια,
τόν ἀναλφαβητισμό, τήν
πείνα καί ὁδηγοῦνται κα-
θημερινά στό θάνατο, τή
στιγμή πού τό ἐλάχιστο
ἐνδιαφέρον τῶν ἰσχυρῶν
τῆς γῆς θά μποροῦσε νά
τούς σώσει τή ζωή.»

Ποιό εἶναι λοιπόν τό πρό-
βλημα, αδελφοί μου, ὅπως
μᾶς τό προσέφερε ἡ ἀναπτυχ-
θεῖσα παραβολή τοῦ ἄφρονος
πλουσίου; Ἡ ἔλλειψις τοῦ
Θεοῦ, ἡ ἀνικατάσταση τοῦ
Θεοῦ ἀπό τόν ἴδιο τόν ἄνθρω-
πο. Ὁ λόγος τοῦ σοφιστή
Πρωταγόρα τοῦ Ἀβδηρίτου,
τοῦ δικοῦ μας «πάντων χρη-
μάτων ἐστίν ἄνθρωπος τῶν
μέν ὄντων ὡς ἔστιν, τῶν
δέ οὐκ ὄντων ὡς οὐκ ἔστιν»
στούς καιρούς μας ἔγινε πρά-
ξις. Τί σημαίνει καί πῶς ἑρμη-
νεύεται; Ἑρμηνεύεται: «ὅτι
ὅλων τῶν πραγμάτων τό
μέτρον, τό κριτήριον εἶναι
ὁ ἄνθρωπος». Δέν ὑπάρχει
γιά τόν Πρωταγόραν Θεός δη-
μιουργός.

Καί αὐτός μέν ὁ Πρωτα-
γόρας γεννήθηκε καί μεγά-
λωσε φέροντας τό προπατο-
ρικόν ἁμάρτημα, τήν πτώσιν
ἐκ τῆς ἀνυπακοῆς τοῦ πρώτου
ἀνθρώπου, τοῦ Ἀδάμ καί
Εὔας, ὁ μετά Χριστόν Ἕλλη-
νας δικαιολογεῖται; Βαπτι-
σμένος εἰς τό ὄνομα τοῦ τρια-
δικοῦ Θεοῦ καί μυρωμένος
πού σημαίνει σφραγισμένος
μέ τά χαρίσματα τοῦ Πανα-
γίου Πνεύματος! Καί πόσα
εἶναι αὐτά τά χαρίσματα τά
ἀναφέρει ἐμφαντικότατα ὁ
Ἀπόστολος Παῦλος εἰς τήν
πρός Γαλάτας ἐπιστολήν του.
Σημειώνει: «Ἀδελφοί, ὁ καρ-
πός τοῦ πνεύματος ἐστιν
ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, μα-
κροθυμία, χρηστότης, ἀγα-
θοσύνη, πίστις, πραότης,
ἐγκράτεια» καί συνεχίζει λέ-
γοντας ὅτι ὅποιος καλλιεργεῖ
αὐτές τίς ἀρετές, τίς πολλα-
πλασιάζει, χάριτι Θεοῦ. Αὐτά
τά χαρίσματα δέν χρειάζονται
οὔτε νόμους τῆς πολιτείας
καί οὔτε δικαστές «κατά τῶν
τοιούτων οὐκ ἔστι νόμος»
(Γαλ. Ε, 22)

Κόλασις, κόλασις γεμάτη
πικρά διδάγματα εἶναι ἡ ἐποχή
μας, μέ ὅλες τίς συνέπειες!
Πτωχότερη ἡ Ἑλλάδα μας, ἡ
χώρα τοῦ πνεύματος, τῆς σο-
φίας, τῆς διδαχῆς, πάσης ἐπι-
στήμης καί πάσης γνώσεως,
ἡ χώρα τῆς τέχνης καί τοῦ
πολιτισμοῦ, τῆς λογοτεχνίας,
τῆς εὐγένειας, τῆς ἀνθρωπιᾶς
καί τῆς εὐπρέπειας, ἡ χώρα
τῶν ἀγωνιστῶν μέ ἀνώτερα
ἰδανικά καί σεβασμοῦ τοῦ

ἑνός πρός τόν ἄλλον. Ἡ χώρα
τοῦ ΕΣΥ δυστυχῶς ἔγινε ἡ
χώρα τοῦ ΕΓΩ. Δέν ὑπάρχει
καλύτερος ἀπό ἐμένα ἀκοῦς
παντοῦ. Ὅλοι αὐθεντίες. Δέν
ἀναγνωρίζεται οὐδείς παρά
μόνον ὁ ἑαυτός μας. Ὁ
ἀρχαῖος σοφός Χείλων ὁ Λα-
κεδαιμόνιος, λέγει «γνῶθι σ’
αὐτόν», ὁ δέ Σωκράτης, τῶν
σοφῶν ὁ σοφώτερος ἀναλύον-
τας τόν λόγον τοῦτον σημει-
ώνει ὅτι «τό ἑαυτόν γνῶναι»
εἶναι πολύ δύσκολον καί «οὐχί
διαπαντός». Δηλαδή δέν εἶναι
εὔκολος ἡ κατάκτησις αὐτή
καί οὔτε μπορεῖ ὁ καθείς νά
ἐπιτύχῃ. Ἀπαιτεῖται πολλή
προσπάθεια καί αὐτοσυγκέν-
τρωσις, αὐστηρός καί ἀντι-
κειμενικός ἔλεγχος, διά νά
ἐπιτευχθῆ ἡ αὐτογνωσία καί
στήν συνέχεια ἀναβιβάζει τό
«γνῶθι σ’ αὐτόν» εἰς τήν
γνώσιν τοῦ «Θείου». Εἰδωλο-
λάτρης ὁ Χείλων, εἰδωλολά-
τρης ὁ Σωκράτης εἰδωλολά-
τρης καί ὁ Πλάτων  καί τί
μᾶς λέγει; «Τό νικᾶν αὐτόν
αὑτόν πασῶν νικῶν πρώτη
τε καί ἀρίστη, τό δέ
ἠττᾶσθαι αὐτόν ὑφ’ ἑαυτοῦ
πάντων αἴσχιστόν τε ἅμα
καί κάκιστον», δηλαδή «τό
νά κατορθώσει ὁ ἄνθρωπος
νά κατανικᾶ πρωτίστως τίς
ἀδυναμίες του καί τάς ἀλο-
γίστους ἐπιθυμίας του καί
τάς ἐνστίκτους παρορμή-
σεις του, δηλαδή, νά νικά
ὁ ἴδιος τόν ἑαυτόν του,
τοῦτο εἶναι ἡ καλυτέρα
νίκη, τό δέ νά νικᾶται ἀπό
τόν ἑαυτόν του εἶναι τό
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χειρότερον καί τό πάντων
αἰσχρότατον» καί νά πού
μᾶς δίνουν ραπίσματα πνευ-
ματικά, σέ ἐμᾶς τούς βαπτι-
σμένους στό ὄνομα τοῦ Τρια-
δικοῦ Θεοῦ! «Σ’ αὐτόν ἁγνόν
τήρει» σημειώνει ὁ Ἀπότολος
Παῦλος (Α΄Τιμ. 5,22) καί συ-
νεχίζει «σπούδασαν σ’ αυτόν
δόκιμον» (Τιμ. 2,15). 
Καί ὅλα αὐτά τί διδάσκουν;
Πῶς ἐάν συνειδητοποιήσεις
ὅτι εἶσαι «Θεοῦ Γεώργιον,
Θεοῦ οἰκοδομήν» (Α΄Κορ.
γ, 9), δημιούργημα τοῦ Θεοῦ,
καί ἄρα κοινός πατέρας εἶναι
ὁ Θεός, ὁ ἀπέναντί σου, ὁ
πλησίον, τί σχέση ἔχει μαζί
σου; Ἡ ἀπάντησις εἶναι ὁ
ἀδελφός μου. Ἄρα δέν εἴσαι
μόνος σου, εἴμαστε κοινωνία
«τέκνων Θεοῦ», «ἀδελφοί
ἐν Χριστῷ».

Ὑπάρχει αὐτή ἡ σχέσις
στίς μέρες μας, ΟΧΙ!!! ΓΙΑ-
ΤΙ; Μά ἀφοῦ ἐξορίσαμε τόν
Θεόν ἀπό τήν καρδιά μας καί
αὐτοθεοποιηθήκαμε. Ὁ πλη-
σίον, ὁ ἀδελφός μου ἔγινε ἡ
κόλασίς μου, τό πρόβλημα.
Μέ ἐνοχλεῖ ἡ παρουσία του,
μοῦ προκαλεῖ ναυτία!! Φοβε-
ρόν, ἀλλά ἔτσι ἐδίδασκε ἕνας
αὐτοθεοποιημένος καί χειρο-
κροτούμενος ἕως σήμερον ἀπό
πολλούς, Γάλλος ὁ Ζάν Πώλ
Σάρτρ, τοῦ περασμένου
αἰῶνος.

Ἀνασφάλειες ἤ φοβίες,
ἀμφιβολίες καί σύγχυσις δια-
κατέχουν τό σημερινόν ἄνθρω-
πον. Ἔχει χάσει τήν ἐσωτερική
γαλήνη καί ἡρεμίαν, ἔχει γίνει
ἀντικοινωνικός. Καί γιατί ὅλα

αὐτά; Διότι ἔδιωξε τόν Θεόν,
τήν πηγήν τῆς γαλήνης, τόν
ἄρχοντα τῆς εἰρήνης, τόν πο-
ταμόν τῆς θυσιαστικῆς ἀγά-
πης, τόν Χριστόν καί μαζί καί
τόν Σταυρόν Του, τό ὅπλον
κατά τοῦ διαβόλου.

Φοβερόν, ἀλλά ἀληθινόν
στούς καιρούς μας! Ποῖον; ἡ
κατάργησις τοῦ σημείου τοῦ
ΣΤΑΥΡΟΥ, ἀπό ἄρχοντας καί
ἀρχομένους! Δαιμονοποίησις,
δαιμονοποίησις, ἀποχριστια-
νοποίησις αὐτά διδάσκεται
λόγῳ καί ἔργῳ, ἡ νεολαία μας,
ὁ λαός μας.

Ποῦ πορεύεται τό γένος
μας, τό ἔθνος μας, ὁ λαός
μας; Οὐδείς γνωρίζει. Σύγχυ-
σις παντοῦ, ψυχασθένειες,
ναρκωτικά, κλοπές, ληστεῖες,
ἀπαγωγές, τρομοκρατικά κτυ-
πήματα καί πλεῖστα ὅσα ὁ
ποινικός κώδικας τῆς χώρας
μας ἀπαρριθμεῖ. Ἕνα διαρκές
ἔγκλημα. Καί ὅμως, ὅλα πᾶνε
καλά λέγουν οἱ πολλοί, οἱ βο-
λεμένοι.

Ἡ νεολαία μας ἀγωνιᾶ καί
παραπαίει γιά τό μέλλον της.
Ὅλοι τῆς ὑπόσχονται, τήν
ἐντάσσουν στίς ἰδεολογίες
τους καί ἰδεολοψίες τους προ-
κειμένου αὐτοί νά εἶναι βο-
λεμένοι καί νά ἀπολαμβάνουν
σέ θέσεις καί ἀξιώματα «ποῦ
ρέει μέλι καί γάλα» κατά τό
ἁγιορείτικον.

Οὔτε Ἑλλάδα, οὔτε ἰδα-
νικά διδάσκονται τά παιδιά
μας, ἔχασαν τίς ρίζες τους
ΝΑΙ, ἀλλά αὐτό σημαίνει
χάνω τήν ταυτότητά μου καί
ἀλοίμονον, γίνεσαι μάζα,

ὄχλος, χωρίς συναίσθημα καί
καρδιά, χωρίς πόνο καί σεβα-
σμό. Σπάζουμε λοιπόν καί
γκρεμίζουμε, καίμε καί κατα-
στρέφουμε ὅ,τι βροῦμε ἐμπρός
μας χωρίς ἀνθρωπιά, ἀρκεῖ
νά κάνουμε τό κέφι μας γιά
νά ποῦμε στό τέλος: Ἐδῶ
εἶμαι καί ἐγώ νά ὑποστα-
σιασθῶ. Αὐτή εἶναι ἕνα μέρος
τῆς συμπεριφορᾶς τῆς νεο-
λαίας μας ἀπάνθρωπος συμ-
περιφορά, ἀντικοινωνική, πε-
ριθωριοποιημένη, παντελόνια
σχισμένα, σκουλαρίκια, βίος
καί συμπεριφορά ἀκατάστα-
τος, χειρονομίες ἀπρεπεῖς καί
λόγοι βλάσφημοι καί ὑβριστι-
κοί χυδαῖοι καί ἀσεβεῖς «χα-
λεποί λίαν» κατά τό Εὐαγ-
γέλιον. Καί ὅμως γιά πολλούς
γονεῖς, παπποῦδες καί για-
γιάδες αὐτές, οἱ συμπεριφορές
εἶναι πρόοδος εἶναι πολιτι-
σμός. Καί μή χειρότερα. Ἀλλά
ἀπό τέτοιους γεννήτορες τί
καρπούς περιμένεις. «Ἐκ γάρ
τοῦ καρποῦ τό δέντρον γι-
νώσκεται» (Ματθ. 12,33) λέ-
γει ὁ ἀρχηγός τῆς πίστεώς
μας Ἰησοῦς. Δηλαδή ἐάν τό
δέντρον δίδει καλούς, ὡφέλι-
μους καί χρήσιμους καρπούς
εἶναι καλόν καί ἄριστον γένος,
ἄν ὄχι τό ἀντίθετον. Τί περι-
μένουμε νά μᾶς δώσουν τά
διαζευγμένα ζευγάρια, αὐτοί
πού βλασφημοῦν τό ὄνομα
τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, οἱ ἐκκο-
σμικευμένοι καί ἔχοντες πε-
τάξει τόν Θεόν ἀπό τήν ζωήν
τους πού ἔχουν γίνει ὕλη καί
χρήμα. Πού δαιμονικά καί
πεισματικά ἀπαξιώνουν τό
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βάπτισμά τους, καί ξεχνοῦν
ὅτι δι’ αὐτοῦ γίνονται τίμια
μέλη τῆς ἐκκλησίας, μέλη τοῦ
σώματος τοῦ Χριστοῦ. Τό
ἀποτέλεσμα αὐτοῦ τό περι-
γράφει γλαφυρότατα ἐν πνεύ-
ματι ἁγίῳ ὁ ψαλμωδός Δαυίδ
«ἄνθρωπος ἐν τιμῆ ὤν οὐ
συνῆκε, παρασυνεβλήθη
τοῖς κτήνεσι τῆς ἀνοήτοις
καί ὡμοιώθη αὐτοῖς».
(ψαλμ.48, στίχ.13)

Φοβερόν ἀλλά ἀληθινόν
αὐτή εἶναι ἡ σημερινήν κατά-
στασις καί συμπεριφορά, μό-
νον οἱ ἐθελοτυφλοῦντες, οἱ
ἐγωϊστές, οἱ πετρωμένοι στήν
συνείδησιν δέν βλέπουν.
(Ἐνδυμασία καί Ἐκκλησια-
σμός)

Ἀδελφοί μου ὁ χρόνος τρέ-
χει, ἡ ἱστορία μας καί τά ἱστο-
ρικά ἀποθέματα αὐτης μᾶς
διδάσκουν ὅτι ὁ ἄνθρωπος
καί δή ὁ Ἕλληνας ἀποστα-
σιοποιούμενος ἀπό τόν Τρια-
δικό Θεό καί προσκολλώμενος
στούς ψεύτικους θεούς τῆς
ὕλης, τοῦ χρήματος καί τοῦ
ἑαυτοῦ Του τό μόνο πού ἔχει
νά κερδίσει εἶναι ἡ καταστρο-
φή. Τίποτα δέν μπορεῖ νά
ἀντικαταστήση τόν Χριστόν
διά μίαν ἀξιοπρεπῆ καί γε-
μάτη ἀνθρωπιά ζωή. Εἶναι ὁ
μοναδικός ἐξανθρωπιστής,
πού ἡρεμεῖ, γαληνεύει καί χα-
ροποιεῖ τόν ἄνθρωπο! Καί
ἐπαναλαμβάνουμε, χωρίς Χρι-
στόν τά πάντα ἐπιτρέπονται.
Ὅσο ἀπουσιάζει ὁ Χριστός
ἀπό τήν καρδιά, τόσο θά ἐξα-
γριοῦται καί ἀποθηριο-
ποιοῦται ὁ ἄνθρωπος ἔστω

καί ἄν πλέει στήν ἀφθονία
τῶν τεχνικῶν μέσων καί ὁλικῶν
δυνάμεων τῆς ζωῆς. Τόσο ὑπο-
δουλώνεται στά πάθη του καί
ἀπό τήν ἐν Χριστῷ ἐλευθερία
φθάνει στήν ἀναρχία μέ ἀπο-
τέλεσμα πρῶτον τήν αὐτοκα-
ταστροφή του καί δεύτερον
τήν καταστροφή τοῦ κόσμου.

Φάρμακον δέν ὑπάρχει;
Ὑπάρχει, εἶναι καί μοναδικόν,
ἡ πίστις! «Καί αὕτη ἐστιν ἡ
νίκη νικήσα τόν κόσμον, ἡ
πίστις ἡμῶν» κατά τόν Ἰωάν-
νην τόν εὐαγγελιστήν. Μόνον
αὐτή ἐξημερώνει, ἐκπολιτίζει,
ἐξευγνίζει, μεταμορφώνει τόν
ἄνθρωπο. Μόνον, ἡ πίστις
στόν Χριστό, στόν Σταυρό
καί τήν ἀνάστασή  Του ἔχει
μυστική δύναμη νά γιγαντώνει
τήν θέληση στό καλό, νά
ἐμπνέει αὐτοκυριαρχία στό
ἄτομο νά τοῦ θεραπεύει τά
τραύματα τῆς ψυχῆς, διά τῆς
μετανοίας καί ἐξομολογήσεως
καί συμμετοχῆς στό Μυστήριο
τῆς Θείας Ευχαριστίας καί
λήψεως τοῦ Σώματος καί
Αἵματος τοῦ Κυρίου. Μόνον
ἡ πίστις  ἡ καθαρή καί ἀτα-

λάντευτη προλαμβάνει τίς κα-
κούργες ἐκδηλώσεις.

Ἀπουσιάζοντας ἡ πίστις
στόν Χριστό τότε ἡ πόρτα
τοῦ κακοῦ εἶναι ἀνοικτή στά
θέλγητρα, τίς ὡραῖες ὑποσχέ-
σεις τοῦ Διαβόλου καί τῆς
ἁμαρτίας.

Ἀδελφοί μου, ἡ ἐπιστροφή
στόν Χριστό καί στά μυστήρια
τῆς ἐκκλησίας θά θεραπεύ-
σουν τήν χώρα, τόν λαόν της
«τόν πάντα εὐκολόπιστον
καί πάντα προδομένον»
κατά τούς λόγους τοῦ ἐθνικοῦ
μας ποιητή Διονυσίου Σολω-
μοῦ. Ὁ Χριστός σώζει καί ὄχι
οἱ ἄνθρωποι. Ἐμεῖς ἐρχόμαστε
καί παρερχόμαστε ὁ Χριστός,
ὁ Σταυρός του καί ἡ ἀνάστασή
Του μένει εἰς τόν αἰῶνα. Ἐπι-
στροφή καί πάλιν ἐπιστροφή
καί ὅλα θά διορθωθοῦν.

Εὔχομαι σ’ ὅλους σας
εὐλογημένη νά εἶναι ἔργῳ καί
λόγῳ, ἡ Ἁγία καί Μεγάλη
Τεσσαρακοστή. ΑΜΗΝ. 

Ἕνας ἀπὸ τοὺς ἀδελφοὺς πῆγε σὲ κάποιον
Γέροντα ποὺ κατοικοῦσε στὸ ὄρος Σινᾶ καὶ τὸν
παρακάλεσε:
«Πάτερ, πές μου πῶς πρέπει νὰ προσεύχομαι,
γιατὶ πολὺ ἐξόργισα τὸν Θεό».
Κι ὁ Γέροντας τοῦ λέει: «Παιδί μου, ἐγὼ ὅταν
προσεύχομαι, ἔτσι λέω:
Κύριε, ἀξίωσέ με νὰ σὲ ὑπηρετήσω, ὅπως ὑπηρέ-
τησα τὸν Σατανᾶ, κι ἀξίωσέ με νὰ σὲ ἀγαπήσω,
ὅπως ἀγάπησα τὴν ἁμαρτία».

Α Π Ο  ΤΟ  ΓΕΡ Ο ΝΤΙ ΚΟ



γιά τό ἀνθρώπινο σῶμα 

καί οἱ σύγχρονοι προβληματισμοί1

Σεβασμιώτατε,
Σεβαστοί πατέρες,
Ἀγαπητοί ἀδελφοί.

Μέ τήν χάρη καί τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ
ἀξιωθήκαμε καί φέτος νά γιορτάσουμε
τήν σημερινή Κυριακή, τήν Α’ τῶν Νη-
στειῶν, ὅπου ἡ Ἐκκλησία τιμᾶ καί πανη-
γυρίζει τήν μάχη της ἐναντίον τῶν αἱρέσεων
καί τήν νίκη τῆς Ὀρθοδοξίας μέ τήν ἀνα-
στήλωση τῶν ἱερῶν καί ἁγίων εἰκόνων
πού ἔγινε ἀπό τούς εὐσεβεῖς αὐτοκράτορες
Μιχαήλ, τήν μητέρα του Θεοδώρα καί τόν
ἅγιο Πατριάρχη Μεθόδιο τόν ὁμολογητή.
Οἱ εἰκονομάχοι, αὐτοί δηλαδή πού δέν
ἤθελαν τίς εἰκόνες, ἔλεγαν ὅτι ἦταν εἰδω-
λολατρία ἡ προσκύνηση τῶν εἰκόνων ἐπειδή
πίστευαν πώς δέν εἶναι σωστό νά ζωγρα-
φίζουμε τό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ, ἀφοῦ
πέρα ἀπό ἄνθρωπος ἦταν καί Θεός καί ἡ
θεότητα δέν ζωγραφίζεται. Ἐπίσης ἡ ἀπει-
κόνιση τῶν μορφῶν τῶν ἁγίων μας ὁδηγεῖ

σέ προσκύνηση, πρᾶγμα πού ἁρμόζει μόνο
στό Θεό.

Τήν ἀπάντηση ὅμως σέ ὅλους αὐτούς
τήν ἔδωσε ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία μέσω
τῶν Οἰκουμενικῶν καί τοπικῶν Συνόδων
καί ἀγώνων πού κράτησαν 100 ὁλόκληρα
χρόνια καί ἀποφάσισαν τά ἑξῆς: 1) Ἄν
δέν ὑπῆρχαν οἱ εἰκόνες τοῦ Χριστοῦ πού
νίκησε τόν θάνατο, τῆς Παναγίας πού νί-
κησε τήν φθορά καί τῶν ἁγίων πού νίκησαν
τήν ἁμαρτία καί τόν διάβολο, τότε τό
κακό πουθενά δέν θά ἐμφανιζόταν νικη-
μένο, καί θά ἔδινε τήν ἐντύπωση ὅτι ἐξου-
σιάζει τόν κόσμο. 2) Ἄν δέν ὑπῆρχαν οἱ
εἰκόνες πού νά διαιωνίζονται ἀπό ἐποχή
σέ ἐποχή καί νά ἐμπλουτίζονται ἀπό χι-
λιάδες ἁγίους τότε θά νομίζαμε πώς στό
δρόμο πού βαδίζουμε πρός τήν σωτηρία
εἴμαστε μόνοι, καί 3) ἡ Ἐκκλησία ζωγρά-
φισε καί προσέφερε στήν λατρεία καί τά
δύο στοιχεῖα τοῦ ἀνθρώπου, δηλαδή τήν
ψυχή καί τό σῶμα. Ἄν δέν εἴχαμε τίς
εἰκόνες πού παριστάνουν τούς ἁγίους καί
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τήν Παναγία μέ τά σώματά τους καί τόν
Χριστό ὡς Υἱό τῆς Παρθένου, τότε θά πα-
λεύαμε νά μιμηθοῦμε ψυχές χωρίς σώματα,
καί ἡ Ὀρθοδοξία θά ἦταν μιά φιλοσοφική
σχολή καί ἑπομένως ἡ σωτηρία τοῦ ἀνθρώ-
που θά ἦταν ἀπραγματοποίητη.

Ζωγραφίζω, κατά τήν ἑρμηνεία τῆς
λέξης σημαίνει πώς γράφω-σχεδιάζω αὐτό
πού ζῶ. Αὐτό μᾶς λένε καί τά εἰκονίσματα
τῶν ἁγίων πού βλέπουμε σήμερα δίπλα
καί γύρω μας ἐδῶ μέσα στό ναό. «Ἦμουν
ἄνθρωπος», μᾶς λένε, «ὅπως ἐσεῖς. Τό
σῶμα καί ἡ ψυχή μου εἶχαν κάποτε ἀρχή.
Ὅμως δέν τά ἄφησα νά ἔχουν τέλος.
Ὅταν ἄρχισαν νά λερώνονται, τότε τά
ἕνωσα μέ τόν Θεό πού εἶναι αἰώνιος καί
ἄφθαρτος. Πῆρα τόν δικό του δρόμο, ἔνιω-
σα τήν ἀγάπη του, ἑνώθηκα μέ τό πρόσωπό
του καί ἐλευθερώθηκα ἀπό τά πάθη, τήν
φθορά, τόν χρόνο, τήν ἁμαρτία καί τόν
θάνατο. Τό σῶμα πού βλέπετε ἐσεῖς τώρα
τό φυλάει ἡ γῆ καί κάποια μέρα θά τό
ξαναπάρω ὥστε νά γευθῶ ψυχή καί σῶμα
τήν χαρά τῆς Ἀναστάσεως».

Σήμερα, Σεβασμιώτατε, θά προσπαθή-
σουμε στό μικρό χρονικό διάστημα πού
ἔχουμε νά προσεγγίσουμε τήν διδασκαλία
τῆς Ἐκκλησίας γιά τό ἀνθρώπινο σῶμα.
Σύμφωνα μ’ αὐτήν ὁ ἄνθρωπος ἀποτελεῖται
ἀπό τήν ψυχή καί τό σῶμα. Εἶναι δημι-
ούργημα τοῦ Θεοῦ, ἔχει μιά συγκεκριμένη
ἀρχή ἀλλά δέν ἔχει τέλος, γιατί ἔτσι
θέλησε ὁ Θεός· νά εἶναι χάριτι ἀθάνατος
ἐνῶ φύσει εἶναι μόνο ὁ Θεός. Αὐτό λέγεται
ἀπό τήν ἄποψη ὅτι κάθε κτιστό πού ἔχει
ἀρχή ἀναγκαστικά ἔχει καί τέλος. Ὅμως
αὐτό δέν ἰσχύει γιά τόν ἄνθρωπο πού
εἶναι τό τελειότερο δημιούργημα τοῦ κτι-
στοῦ κόσμου. Ἔτσι, λοιπόν, αὐτή ἡ αἰώνια

σχέση τοῦ σώματος μέ τήν ψυχή εἶναι
πολύ δυνατή καί μποροῦμε νά τήν δοῦμε
μέσα ἀπό τήν ὀντολογία τοῦ ἀνθρώπου,
τήν διαδικασία τοῦ θανάτου, ἀλλά καί
τήν ζωή τοῦ ἀνθρώπου μετά τόν θάνατο,
δηλαδή μετά τήν ἔξοδο τῆς ψυχῆς ἀπό τό
σῶμα, καθώς ἐπίσης καί μέσα ἀπό τήν ἐκ
νέου ἕνωση τῆς ψυχῆς μέ τό σῶμα κατά
τήν Δευτέρα Παρουσία.

Ὁ ἄνθρωπος μέ τήν δημιουργία τοῦ
εἶναι μιά συγκεκριμένη ὑπόσταση, ἕνα
ἀνεπανάληπτο πρόσωπο καί ἡ μοναδική
αὐτή ὑπόσταση δέν συγκεκριμενοποιεῖται
καί δέν περιορίζεται στήν ψυχή ἀλλά σέ
ὅλη τήν ὕπαρξη πού εἶναι καί τό σῶμα.
Γράφει χαρακτηριστικά ὁ ἅγιος Ἰουστῖνος:
Δέν εἶναι ὁ ἄνθρωπος μόνο ψυχή, οὔτε
εἶναι μόνο το σῶμα ἀλλά «τό ἐκ τῆς
ἀμφοτέρων συμπλοκῆς καλεῖται ἄνθρω-
πος». Ἀπό τόν ὁρισμό αὐτό καταλαβαί-
νουμε πώς τό σῶμα δέν εἶναι ἁπλῶς τό
φυλακτήριο τῆς ψυχῆς, ὅπως λέει ἡ Πλα-
τωνική φιλοσοφία, ἀλλά τό ἕνα στοιχεῖο
τῆς ὑποστάσεως τοῦ ἀνθρώπου. Θεμέλιος
λίθος καί ἀρχή τῆς χριστιανικῆς ἀνθρω-
πολογίας εἶναι ἡ ψυχοσωματική ἑνότητα
τῆς ἀνθρωπίνης ὑποστάσεως.

Τό σῶμα δέν εἶναι κάτι δευτερεῦον, τό
ὁποῖο προστίθεται στήν ψυχή γιά νά ἀπαρ-
τισθεῖ ὁ ἄνθρωπος. Ἄλλωστε ὁ Θεός
πρῶτα ἔλαβε «χοῦν ἀπό γῆς» καί ὕστερα
«ἐνεφύσησεν πνοήν ζωῆς» ὥστε τελικά
«ἐγένετο ὁ ἄνθρωπος εἰς ψυχήν ζῶσαν»
(Γέν. 2, 7). Προηγεῖται λοιπόν τό ἔνυλο-
σωματικό στοιχεῖο καί ἀκολουθεῖ τό ἄϋλο-
ψυχικό γιά νά συναποτελέσουν τόν ἄνθρω-
πο. Τόσο στήν Ἁγία Γραφή ὅσο καί στούς
πατέρες τονίζονται ὄχι μόνο ἡ ψυχοσωμα-
τική ἑνότητα τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλά ἐπιπλέον
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ἡ καταξίωση τῆς σωματικῆς ὑποστάσεως
καί αὐτό ἀποδεικνύεται ἀπό δύο τουλά-
χιστον γεγονότα:

α) Ἡ ἁγιότητα τοῦ ἀνθρώπου εἶναι
σωματική ὑπόθεση. Ἡ σωτηρία ἐξαρτᾶται
καί ἀπό τό σῶμα. Ἡ ἀσκητική εἶναι σω-
ματική γυμνασία τῆς ψυχῆς.

β) Ὁ θάνατος τοῦ ἀνθρώπου εἶναι σω-
ματικό γεγονός γι’ αὐτό ἰσχύει ἡ πίστη
στήν ἀνάσταση τῶν νεκρῶν σωμάτων.

Ἡ ἠθική διδασκαλία τῆς Ὀρθοδοξίας
γιά τή σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἀσκη-
τική καί βέβαια ἡ λέξη ἀσκητική δέν ση-
μαίνει ἄρνηση τῆς σωματικότητας τοῦ
ἀνθρώπου. Ὁ ἄνθρωπος χωρίς τό σῶμα
δέν ἁγιάζει. Δέν ἀρκεῖ ὁ ἐξαγιασμός τῆς
ψυχῆς ἀλλά ἀπαιτεῖται καί ὁ καθαγιασμός
τοῦ σώματος.

Ἄς θυμηθοῦμε τά λόγια τοῦ Χριστοῦ
ὅτι «τοῦτο τό γένος οὐκ ἐκπορεύεται εἰ
μή ἐν προσευχῇ καί νηστείᾳ» (Ματθ. 17,
21). Αὐτό σημαίνει πώς ἡ ἁμαρτωλότητα
καί ἡ ἁγιότητα εἶναι καταστάσεις ψυχο-
σωματικῆς ὑφῆς. Καί οἱ δύο, ἁμαρτωλός
καί ἅγιος, σχετίζονται μέ τό σῶμα. Γι’
αὐτό δέν ἀρκεῖ ἡ προσευχή, ἀλλά χρει-
άζεται καί ἡ νηστεία. Ἄν ἡ ἁμαρτία ἦταν
μόνο σωματική ἐνοχή, τότε γιά τήν ἐξάλειψή
της θά ἀρκοῦσε ἡ ἀποχή ἀπό τό σῶμα
καί θά ἔφθανε ἡ νηστεία. Ὅμως δέν συμ-
βαίνει κάτι τέτοιο. Ἡ ἁμαρτία εἶναι ἐξίσου
σωματική καί ψυχική ὑπόθεση καί γι’
αὐτό μαζί μέ τήν νηστεία χρειάζεται καί
προσευχή. Ἡ νηστεία ἀφορᾶ τό σῶμα καί
ἡ προσευχή ἀναφέρεται στήν ψυχή. Μόνο
καί τά δύο μαζί, νηστεία καί προσευχή,
δροῦν ἁγιαστικά, ἀφοῦ ὁ ἄνθρωπος εἶναι
ψυχοσωματική ὀντότητα καί ἡ ἁμαρτωλό-

τητα εἶναι γεγονός σωματικῆς καί ψυχικῆς
πτώσης.

Δέν ἀρκεῖ, λοιπόν, ἡ προσευχή , ἡ πνευ-
ματική ἄσκηση χρειάζεται καί σωματική
ἄσκηση ψυχῆς πού εἶναι ἡ νηστεία. Αὐτό
εἶναι τό νόημα τῆς ὀρθόδοξης ἀσκητικῆς
παράδοσης. Ἄσκηση=σωματική γυμνασία
ψυχῆς. Ἡ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου ἀρχίζει
ἀπό τό σῶμα ἀλλά ὁλοκληρώνεται στήν
ψυχή. Μπορεῖ τό τέρμα τῆς σωτηρίας νά
᾽ναι ἡ ψυχή ἀλλά ὁπωσδήποτε ἡ ἀφετηρία
εἶναι τό σῶμα. Τό σῶμα εἶναι συναθλητής
τῆς ἀρετῆς καί ἡ ψυχή παραμένει ὁ πρω-
ταθλητής. Δέν ὑπάρχει σωτηρία τοῦ ἀνθρώ-
που ἔξω ἀπό τό σῶμα του. Ἡ κλίμακα
πού ἀνεβάζει τόν ἄνθρωπο ἀπό τήν γῆ
στόν οὐρανό εἶναι τό ἴδιο του τό σῶμα.
Μαζί μέ αὐτό ἁμαρτάνει καί ἁγιάζει,
ἀνέρχεται καί κατέρχεται.

Ἡ ἑνότητα αὐτή σώματος καί ψυχῆς
ἐκφράζεται καί μέσα στήν λατρεία τῆς
Ἐκκλησίας. Ὁλόκληρη ἡ λατρευτική καί
μυστηριακή ζωή τῆς Ἐκκλησίας ἀναφέρεται
στόν ὅλο ἄνθρωπο καθώς προσεύχεται
συνεχῶς γιά τήν ὑγεία ψυχῆς καί σώματος.
Ὅταν τελεῖ ὁ ἱερέας τόν ἁγιασμό π.χ.
προσεύχεται καί παρακαλεῖ νά ᾽ρθει ἡ
χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στήν ψυχή τοῦ
χριστιανοῦ ἀλλά ραντίζει τό σῶμα γιά νά
τό ἁγιάσει. Τό ἴδιο γίνεται καί στό μυ-
στήριο τοῦ εὐχελαίου «εἰς ἴασιν ψυχῆς τε
καί σώματος», καί μυρώνει τό σῶμα μέ
τό λάδι. Στό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος,
καθαρίζει μέ τήν κατάδυση καί ἀνάδυση
τό σῶμα ἀπό τίς ἁμαρτίες· τό βάπτισμα
εἶναι γιά τό σῶμα ἐνῶ μετά ἀκολούθως
τελεῖ τό χρίσμα πού εἶναι μυστήριο γιά
τήν ψυχή καί γιά νά ἀποκτήσει ὁ νεοβα-
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πτισθεὶς τά χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύ-
ματος. Ὁ γάμος ἑνώνει ὄχι μόνο τὸ σῶμα
ἀλλά καί τήν ψυχή τῶν ἀνθρώπων, ἐνῶ ἡ
κηδεία εἶναι μυστήριο μόνο τοῦ σώματος.
Καί ἄς ἀκούσουμε καί αὐτά πού γράφει
ὁ σοφός μητροπολίτης Περγάμου Ἰωάννης:
«Ἡ ὀρθόδοξη λειτουργική ζωή ἐπιδεικνύει
γνήσια μέριμνα γιά τό σῶμα καί τίς ἀνάγ-
κες του, ἔχει τήν ὕλη σέ ἡμερήσια διάταξη
σέ τέτοιο βαθμό ὥστε ὄχι μόνο ὁ ἄρτος
καί ὁ οἶνος νά ταυτίζονται μέ τόν Χριστό,
ἀλλά καί τά χρώματα καί τά ξύλα νά γί-
νονται τρόπο τινά ἐνσαρκώσεις τῶν ἁγίων
καί τά ὀστὰ καί τά λείψανα φορεῖς καί
ἐκφράσεις ἀγωνιστικῆς προσωπικῆς πα-
ρουσίας». 

Τό ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι ὑπόσταση, ὡς
πρός τήν ὁλοκληρωτική ἑνότητα ψυχῆς
καί σώματος, φαίνεται καί ἀπό τό ὅτι ἡ
ψυχή τοῦ ἀνθρώπου δέν θέλει νά ἀποχω-
ρισθεῖ ἀπό τό σῶμα καί μέ αὐτόν ἀκόμη
τόν θάνατο. Τό φοβερό μυστήριο τοῦ θα-
νάτου δέν ἔγκειται ἁπλῶς στό ὅτι ὁ
ἄνθρωπος χάνει καί ἀποχωρίζεται ἀγα-
πημένα του πρόσωπα, ἀλλά στό ὅτι ἡ
ψυχή ἀποχωρίζεται τό ἀγαπημένο της
στοιχεῖο, δηλαδή τό σῶμα. Εἶναι χαρα-
κτηριστικός ὁ λόγος τοῦ ἁγίου Ἰωάννου
τοῦ Δαμασκηνοῦ: «Ὄντως φοβερώτατον
τό τοῦ θανάτου μυστήριον, πῶς ψυχή ἐκ
τοῦ σώματος βιαίως χωρίζεται ἐκ τῆς
ἁρμονίας καί τῆς συμφυΐας ὁ φυσικώτατος
δεσμός, θείῳ βουλήματι ἀποτέμνεται».
Ὑπάρχει φυσικότατος δεσμός μεταξύ ψυχῆς
καί σώματος, ἐπικρατεῖ ἁρμονία μεταξύ
αὐτῶν τῶν δύο στοιχείων τῆς ὑποστάσεως
τοῦ ἀνθρώπου, καί ἑπομένως, ὁ χωρισμός
μεταξύ ψυχῆς καί σώματος γίνεται βιαίως

καί τελικά μέ τήν βούληση τοῦ Θεοῦ καί
θεωρεῖται ἀφύσικος. Ὅμως καί μετά τόν
χωρισμό τῆς ψυχῆς ἀπό τό σῶμα δέν κα-
ταργεῖται ἡ ὑπόσταση τοῦ ἀνθρώπου ἀλλά
παραμένει ἀτεμάχιστη καί ἀπόδειξη τῆς
ἀληθείας αὐτῆς εἶναι ἡ ἐνανθρώπηση τοῦ
Λόγου.

Ὁ θεάνθρωπος Χριστός προσέλαβε ὅλη
τήν ἀνθρώπινη φύση, σῶμα καί ψυχή.
Ὅταν πέθανε πάνω στόν Σταυρό, χωρί-
στηκε ἡ ψυχή ἀπό τό σῶμα, ὅμως δέν χω-
ρίστηκε ἡ θεότητα. Τό σῶμα παρέμεινε
στόν τάφο μαζί μέ τήν θεότητα ἐνῶ ἡ
ψυχή του κατέβηκε στόν Ἅδη πάλι μαζί
μέ τήν θεότητα. Τό ἴδιο βλέπουμε καί στά
ἱερά λείψανα τῶν ἁγίων ὅπου παρά τόν
χωρισμό τοῦ σώματος ἀπό τήν ψυχή, ἡ
Χάρη τοῦ Θεοῦ παρέμεινε στά σώματά
τους. Καί ἐδῶ βλέπουμε ξεκάθαρα πώς ἡ
ἄκτιστη ἐνέργεια καί χάρη τοῦ Θεοῦ εἶναι
τόσο γιά τό σῶμα ὅσο καί γιά τήν ψυχή.

Πρίν ἀναφερθοῦμε σέ κάποιους ἐπίκαι-
ρους προβληματισμούς πού ἀφοροῦν τό
ἀνθρώπινο σῶμα θά θέλαμε νά παρουσιά-
σουμε τήν διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας γιά
τό ἀναστημένο σῶμα αὐτό δηλαδή πού θά
ἔχουμε μετά τήν Δευτέρα Παρουσία.

Ὁ μέγας της Ἐκκλησίας Πατήρ ἅγιος
Γρηγόριος ὁ Νύσσης μᾶς διδάσκει ἀκριβῶς
γιά τήν ζωοποίηση τῶν σωμάτων μας
κατά τήν ἡμέρα τῆς ἀναστάσεως. Ἔτσι
στό ἐρώτημα ἄν λ.χ. κάποιος πεθάνει
νέος ἤ κάποιος ἄλλος γέροντας σέ μεγάλη
ἡλικία ἤ ἀνάπηρος, ὁ ἅγιος ἀπαντᾶ πώς
ὅλοι ἀνεξάρτητα ἀπό τήν κατάσταση στήν
ὁποία πεθάναμε θά εἴμαστε τρόπον τινά
ὅπως τό στάχυ. Ἀφοῦ δηλαδή ξηρανθήκαμε
ἀπό τόν καύσωνα τῆς ἁμαρτίας καί ὑπο-
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στήκαμε τίς δοκιμασίες μας στή γῆ καί ἡ
γῆ μᾶς παρέλαβε καί διά τοῦ θανάτου
διαλύθηκαν τά σώματά μας, κατά τήν
ἄνοιξη τῆς ἀναστάσεως θά ἀναδειχθεῖ
πάλι ὁ γυμνός κόκκος τοῦ σώματός μας
σέ στάχυ ψηλό, πλούσιο, ὄρθιο, πού θά
ἐκτείνεται πρός τό οὐράνιο ὕψος καί θά
εἶναι στολισμένο μέ τήν ἀφθαρσία καί
ὅλα τα γνωρίσματα πού εἶχε ὁ Ἀδάμ πρίν
τήν πτώση του.

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος δακτυλοδείχνει
θά λέγαμε τό σῶμα τό ὁποῖο θά ἔχουμε
κατά τήν ἀνάσταση στήν Α’ Κορινθίους:
«Τό φθαρτό τοῦτο σῶμα θά ντυθεῖ ἀφθαρ-
σία καί τό θνητό τοῦτο σῶμα θά ντυθεῖ
ἀθανασία. Τό σῶμα πού θά ἔχουμε στήν
μετά θάνατον ζωή μας θά εἶναι τό τωρινό
μας σῶμα πού θά ἔχει ἐλευθερωθεῖ ἀπό
τήν φθορά. Θά εἶναι τό σῶμα πού πῆρε ὁ
Χριστός μετά τήν ἀνάσταση καί ἦταν αὐτό
πού εἶχε καί στήν ἐπί γῆς παρουσία του
ἀλλά ἄφθαρτο, ἀνακαινισμένο».

Ἔχοντας ὑπόψη ὅλα τὰ παραπάνω ἄς
προσπαθήσουμε νά ἀναλύσουμε κάποιους
ἐπίκαιρους προβληματισμούς πού βλέπου-
με, ἀκοῦμε καί διαβάζουμε στά Μ.Μ.Ε.

Τώρα τελευταία μᾶς ἀπασχολεῖ ἡ καύση
τῶν νεκρῶν. Ἀρνεῖται στήν οὐσία ὁ ἄνθρω-
πος νά δεχθεῖ καί νά σκεφθεῖ τή ζωή πού
ὑπάρχει χωρίς νά φαίνεται. Οὔτε στά
σπλάχνα ὡς ἔμβρυο τή νιώθει, οὔτε στόν
τάφο ὡς λείψανο τή δέχεται. Τό πρῶτο
ἐπιχείρημα τῶν ἀνθρώπων πού εἰσηγοῦνται
τήν καύση τῶν νεκρῶν εἶναι ἡ ἔλλειψη χώ-
ρου. Αὐτό ἰσχύει κυρίως γιά τήν Ἀθήνα.
Κατά καιρούς ἔχουν προταθεῖ λύσεις γιά
οἰκογενειακούς τάφους, γιά μεταθέσεις
νεκρῶν στήν ἐπαρχία καί πολλά ἄλλα.
Στήν οὐσία τό ἐπιχείρημα τοῦ χώρου ἀπο-

τελεῖ πρόφαση πού ἰσοδυναμεῖ μέ προ-
σβολή. Ἄν δέν ἔχουμε νά δημιουργήσουμε.
Ὅπως ὑπάρχει ἀνάγκη γιά parking καί
πολυκαταστήματα ἔτσι μπορεῖ νά ληφθεῖ
καί πρόνοια γιά τούς νεκρούς. Εἶναι θέμα
σεβασμοῦ καί πολιτισμοῦ.

Ἡ κοινωνία μας συχνά ἐκφράζει καί τή
στενότητα πού νιώθει ὄχι μόνο γιά τούς
νεκρούς ἀλλά καί γιά τούς ἐπερχόμενους
ζωντανούς. Οὔτε γιά ζωντανούς δέν ἔχει
χῶρο ὁ κόσμος μας. Γι’ αὐτό νομιμοποιεῖ
τίς ἐκτρώσεις. Μέ τό ἴδιο σκεπτικό καί
γιά νά μήν μᾶς θυμίζει ὁ νεκρός τήν
αἰωνιότητα ἄς τόν κάψουμε. Ἐμεῖς μέ τήν
αἰωνιότητα ἔχουμε πρόβλημα ὄχι μέ τόν
νεκρό, ἀλλά μέ τόν Θεό.

Τό δεύτερο ἐπιχείρημα εἶναι οἱ λόγοι
ὑγείας, ἀποφυγή μικροβίων. Τί εἰρωνεία!
Σέ μιά ἐποχή πού ἔχει μολυνθεῖ τό οἰκο-
σύστημα, πού οἱ πόλεις ἀπό τά καυσαέρια
θυμίζουν ἀνθρακωρυχεῖο, πού οἱ χωματερές
εἶναι δίπλα σὲ γειτονιές καί ἄλλα πολλά
πού τά ξέρετε ὅλοι, κάποιοι λένε πώς μο-
λύνουν οἱ νεκροί. Τήν μόλυνση δέν τήν
προκαλοῦν οἱ νεκροί ἀλλά τά ἄρρωστα
μυαλά καί πάθη τῶν ζωντανῶν.

Τρίτο ἐπιχείρημα εἶναι τό ἀποτρόπαιο
θέαμα τοῦ θανάτου. Βλέπεις, λένε, τό
ἀγαπημένο σου πρόσωπο δίχως ζωή, γιά
τελευταία φορά νά κατεβαίνει στή γῆ καί
ἡ εἰκόνα αὐτή ἀποτελεῖ ἔντονη συναισθη-
ματική δυσκολία. Αὐτή εἶναι νοοτροπία
στρουθοκαμηλισμοῦ ἡ ὁποία ἀγνοεῖ τήν
πραγματικότητα καί προτιμᾶ νά ἀντικρύζει
ἕνα κουτάκι μέ στάχτη παρά ἕνα πτῶμα.

Σήμερα, λοιπόν, ὅσοι ζητοῦν τήν καύση
στήν οὐσία βάζουν πάνω ἀπό τό σῶμα
τοῦ νεκροῦ τήν ὑλιστική καί μηδενιστική
ἐποχή μας. Ἀντιμετωπίζουν τό γεγονός
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τοῦ θανάτου χωρίς σεβασμό καί τό ἀνθρώ-
πινο σῶμα σάν χαρτί πού πάει γιά ἀνα-
κύκλωση. 

Κηδεύω σημαίνει φροντίζω. Ὅταν κά-
ποιον θέλεις νά τόν φροντίσεις, τότε οὔτε
τήν ἱερότητά του περιορίζεις, οὔτε τήν
φυσική ὑπόστασή του λιγοστεύεις. Ἀρνεῖσαι
τήν βία πάνω του ὄχι γιά νά μήν πονέσει
τό σῶμα του ἀλλά γιά νά μήν πονέσει ἡ
ψυχή σου.

Μέ τήν ὀρθόδοξη ταφή οἱ συγγενεῖς
παίρνουν τεράστια ἐλπίδα. Αἰσθάνονται
ὅτι ὁ ἄνθρωπός τους ὑπάρχει κάπου, κάτι
περιμένει, δέν τελείωσε. Ὅσο τό σῶμα
βρίσκεται κάπου τοποθετημένο, τόσο ἡ
αἴσθηση τῆς ψυχῆς του συνεχίζει νά ὑπάρχει
μέσα μας. Ἄς θυμηθοῦμε τήν ἔνταση καί
τήν ἀνησυχία τῶν ἀνθρώπων ὅταν σέ δυ-
στυχήματα πού βλέπουμε ἀπό τήν τηλεό-
ραση, χάνονται τά σώματα καί τούς βρί-
σκουν μετά ἀπό μέρες· καί πότε ὅλα ἠρε-
μοῦν; Ὅταν βροῦν τό σῶμα καί τό θά-
ψουν.

Ἄς μιλήσουν οἱ ψευτοφιλόσοφοι καί
διαφωτιστές τοῦ κόσμου πού ὑποστηρίζουν
τήν καύση, Ἄς μιλήσουν μέ τήν μητέρα
πού ἔχασε τό παιδί της καί Ἄς τήν δοῦν
στά κοιμητήρια νά καθαρίζει, νά φροντίζει
καί νά στολίζει τόν τάφο τοῦ παιδιοῦ της·
τήν παρηγοριά τήν προσφέρουν τά μάρ-
μαρα λέτε; Ὄχι βέβαια ἀλλά ἡ αἴσθηση
τῆς παρουσίας τοῦ σώματος καί τῶν λει-
ψάνων τοῦ παιδιοῦ της. Κάθε μνημόσυνο,
κάθε τρισάγιο, κάθε ἀνάμνηση, κάθε προ-
σευχή, κάθε ψυχοσάββατο, κάθε δάκρυ
ποτίζει τήν ἐλπίδα τῆς ἀναστάσεως τοῦ
παιδιοῦ της.

Ὅσοι καῖνε τά σώματα μᾶς στεροῦν
τήν παρηγοριά καί τήν ἐλπίδα τῆς ἀνα-

στάσεως ὅπως ὅσοι καῖνε τά δάση μᾶς
στεροῦν τό ὀξυγόνο. Πνεύμονες τῆς ζωῆς
εἶναι τά δάση. Πνεύμονες τῆς ψυχῆς εἶναι
τά λείψανα.

Ἕνας ἄλλος σύγχρονος προβληματισμός
πού ἀπασχολεῖ ὁλόκληρο τόν κόσμο εἶναι
αὐτός τῆς δωρεᾶς τῶν ὀργάνων καί εἶναι
ἕνα θέμα διαχρονικά ἐπίκαιρο μέ πολλές
παραμέτρους πού ἀγγίζουν ὄχι μόνο τήν
ἰατρική ἐπιστήμη ἀλλά καί τήν θεολογία,
τήν κοινωνιολογία, τήν νομική, τήν ψυχο-
λογία. Πρωτίστως ὅμως εἶναι θέμα ἀνθρω-
πιστικό καί πνευματικό. Μᾶς ἐνδιαφέρει
ὅλους ἀνεξαιρέτως γιατί ποτέ κανείς δέν
ξέρει τί θά τοῦ συμβεῖ στή ζωή του. Πρίν
νά ποῦμε ὁτιδήποτε θά θέλαμε νά δηλώ-
σουμε ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία δέν ἔχει
θεολογήσει ἐπίσημα ὑπέρ τῶν μεταμο-
σχεύσεων, ἀλλά τοποθετήθηκε θετικά ἐπει-
δή διαβλέπει ἔντονη ἔκφραση ἀγάπης,
ἀλληλεγγύης καί θυσίας.

Γιά τήν Ἐκκλησία μας, λοιπόν, ἡ δωρεά
ὀργάνων, εἴτε ὁ δότης βρίσκεται ἐν ζωῇ,
εἴτε πρόκειται τά ὄργανα νά ληφθοῦν ἀπό
ἐγκεφαλικά νεκρό δότη, ἀποτελεῖ μιά ὕψι-
στη πράξη προσφορᾶς καί αὐτοθυσίας.
Μέ τήν πράξη αὐτή βοηθοῦμε τούς συναν-
θρώπους μας νά μεταμορφώσουν τήν τρα-
γικότητα τοῦ ἀδιεξόδου σέ ἐλπίδα ζωῆς.
Γινόμαστε μιμητές τοῦ Κυρίου καί πραγ-
ματώνουμε ἀναλογικά το συγκλονιστικό
λόγο τοῦ Χριστοῦ ὅτι «αὐτός πού ἀγαπᾶ
πραγματικά, ὁ ὄντως φίλος, διαθέτει τή
ζωή του γιά τόν ἀγαπώμενο».

Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἐπίσης θετική στήν
δωρεά ὀργάνων ἐπειδή δίνεται στόν ἀσθενὴ
ἡ δυνατότητα τῆς δεύτερης εὐκαιρίας γιά
τήν σωτηρία του καί ἔτσι πρέπει νά βιωθεῖ
ἀπό τόν λήπτη. Ἡ ζωή του παρατείνεται



καί ἡ Ἐκκλησία συμφωνεῖ σ’ αὐτό, μόνο
γιά νά προσφέρει στόν καθένα καιρό με-
τανοίας. Μόνο σέ ἕνα τέτοιο πλαίσιο-
ὑπόβαθρο ἡ Ἐκκλησία συναινεῖ στή δωρεά
ὀργάνων, ὡς μία ἀνάσα ζωῆς. Ἔτσι,
λοιπόν, ἡ Ἐκκλησία προτείνει στούς ἀνθρώ-
πους νά γίνουν δωρητές ὀργάνων ἄφοβα
καί χωρίς κάποιον ἠθικό προβληματισμό
καί στήν γενικότερη προσπάθεια αὐτή
βοηθᾶ μέ τήν ἐνημέρωση πρός ὅλες τίς
κατευθύνσεις.

Μπορεῖ οἱ ἀπαρχές τῶν μεταμοσχεύ-
σεων νά ξέρουμε ὅτι ἀνάγονται στούς
ἀρχαίους χρόνους. Μπορεῖ οἱ πρῶτες με-
ταμοσχεύσεις ζωτικῶν ὀργάνων καί ἱστῶν
νά γνωρίζουμε ὅτι ἔγιναν στήν ἐποχή
μας. Μπορεῖ ἡ πρώτη ἐπιτυχής μεταμό-
σχευση νεφροῦ νά πραγματοποιήθηκε τό
1954, ἐνῶ ἡ πρώτη μεταμόσχευση καρδιᾶς
τό 1967 κανένας μας ὅμως δέν ἔχει σκε-
φθεῖ ὅτι ἡ πρώτη μεταμόσχευση ἔγινε
ἀπό τόν ἴδιο τόν δημιουργό του ἀνθρώπου
καί ὁλόκληρού του κόσμου. Ναί! Ἔγινε
ὅταν ὁ Θεός πῆρε ἀπό τήν πλευρά τοῦ
Ἀδάμ σῶμα καί ἔπλασε τήν Εὕα. Ὁ
Θεός, λοιπόν, χρησιμοποιεῖ μέρος τοῦ
ἀνθρώπινου ὀργανισμοῦ γιά νά δώσει
ζωή. Εἶναι, θά λέγαμε, σήμερα ὁ πρῶτος
χειρουργός μεταμοσχεύσεων. Ἐπίσης ὁ
Χριστός θυσιάζει τόν ἑαυτό του πάνω
στόν Σταυρό «ὡς λῦτρον ἀντί πολλῶν»
γιά νά δώσει στούς ἀνθρώπους τήν δυ-
νατότητα ὄχι ἁπλῶς τῆς ζωῆς μέ ἡμερο-
μηνία λήξεως, ἀλλά τῆς αἰώνιας ζωῆς.

Καί κάτι ἀκόμη! Γιά νά σωθεῖ ὁλόκλη-
ρος ὁ κόσμος καί ὁ κάθε ἕνας ἀπό ἐμᾶς,
πρέπει νά γίνει κοινωνός τοῦ Σώματος
καί τοῦ Αἵματος τοῦ Χριστοῦ τό ὁποῖο
μεταλαμβάνουμε μέσα στή Θεία Λει-

τουργία. Ἔτσι, λοιπόν, ὁ Χριστός εἶναι
καί αὐτός δότης ὄχι ἁπλῶς ἑνός ὀργάνου
ἤ ἑνός ἱστοῦ ἤ ἑνός κυττάρου, ἀλλά ὁλο-
κλήρου τοῦ ἀνθρωπίνου σώματός του.

Αὐτή εἶναι ἡ ἀπάντηση σέ ὅσους εἶναι
ἀρνητικοί στήν δωρεά τῶν ὀργάνων.
Ἐμεῖς ἄς προσφερθοῦμε ἀπό ἀγάπη καί
ὅλα τὰ ἄλλα ἄς τά κανονίσουν οἱ γιατροί
καί οἱ νομικοί. Ἀπό τόν κόσμο δέν λείπει
οὔτε ἡ τεχνολογία, οὔτε ἡ γνώση. Οἱ τε-
χνικές συνεχῶς βελτιώνονται. Αὐτό πού
λείπει εἶναι ἡ ἀγάπη καί αὐτό εἶναι τό
μοναδικό ζητούμενο. Οἱ μεταμοσχεύσεις
δέν εἶναι ἀποτέλεσμα κάποιας μηχανι-
στικῆς διαδικασίας, ἀλλά πράξεις αὐτο-
προσφορᾶς, αὐτοθυσίας καί ἀπεριόριστης
ἀγάπης.

Καί θά θέλαμε νά ἐπισημάνουμε καί
κάτι ἄλλο. Μέ τήν δωρεά τῶν ὀργάνων
δέν θυσιάζεται ὁ δότης γιά νά ζήσει ὁ
λήπτης διότι ὁ λήπτης λαμβάνει σῶμα τό
ὁποῖο εἶναι θνητό, ἐνῶ ὁ δότης δίνει
ψυχή ἡ ὁποία εἶναι ἀθάνατη. Ἄρα, λοιπόν,
ἡ δωρεά ὀργάνων εἶναι δωρεά ζωῆς καί
ἡ δωρεά ζωῆς εἶναι εὐλογία γιά ὅλους
ἀφοῦ ὁ Χριστός εἶναι ἡ ἀληθινή ζωή.

Δέν ὑπάρχουν, λοιπόν, δικαιολογίες
γιά τήν ἀποχή μας ἀπό ἕναν τόσο σοβαρό
σκοπό ὅπως ἡ δωρεά τῆς ζωῆς στούς
πάσχοντες συνανθρώπους μας. Ἄς δοῦμε
τό Χριστό ὅπου μέ τόν θάνατό του σκόρ-
πισε τήν ζωή. Ἄς δοῦμε τά μάτια ὅλων
των συνανθρώπων μας πού ζητοῦν ἀπό
ἐμᾶς μόνο τήν ἀγάπη μας. Καί τέλος ἄς
θυμηθοῦμε ὅταν πρίν ἀπό λίγο καιρό
παρακολουθήσαμε στούς τηλεοπτικούς
μας δέκτες τά ἀθῶα μάτια ἑνός μικροῦ
παιδιοῦ πού πλέον δέν ἀντικρύζουν τό
φῶς τοῦ ἥλιου, ἀλλά τό φῶς τῆς θεότητας,
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δέν ἀναγνωρίζουν τήν μορφή τοῦ πατέρα
του, ἀλλά κατανοοῦν τήν πρόνοια τοῦ
Θεοῦ, τοῦ Πατέρα ὅλων, δέν δακρύζουν
ἀπό τό καιροφύλαγμα τοῦ θανάτου, ἀλλά
λάμπουν ἀπό τό πλήρωμα τῆς ἀληθινῆς
ζωῆς. Αὐτό τό μικρό παιδί πού χάσαμε
ἀπό ἀνάμεσά μας, ἄς ἀποτελεῖ πάντοτε
ἕνα σιωπηλό στοιχεῖο πού θά μᾶς ὁδηγήσει
νά σκεφτοῦμε ξανά τό ἐνδεχόμενο τῆς
δωρεᾶς ἑνός δικοῦ μας ὀργάνου, τῆς δω-
ρεᾶς μιᾶς ἀνάσας ζωῆς.

Καί τελειώνοντας μέ τούς δύο αὐτούς
προβληματισμούς θά ἤθελα νά διαβάσω
ἕνα κείμενο μέσα ἀπό τίς γραμμές τοῦ
ὁποίου δίνεται τό μήνυμα τῆς προσφορᾶς
ἱστῶν καί ὀργάνων σώματος.

Ἄν ἔρθει ἡ στιγμή, πού ὁ γιατρός δια-
γνώσει 

ὅτι ὁ ἐγκέφαλός μου ἔχει νεκρωθεῖ
καί ὅτι καμιά λειτουργία του δέν θά

ἐπανέλθει 
τότε ἡ ζωή μου θά ἔχει τελειώσει.
Ὅταν αὐτό συμβεῖ δέν θέλω νά ἀφήσω

κάποιους ἀβοήθητους.
Δέν θέλω τό κρεβάτι μου νά γίνει κρε-

βάτι θανάτου, ἀλλά πηγή ζωῆς. 
Πάρτε τό σῶμα μου καί σῶστε ἄλλους

πού μποροῦν νά σωθοῦν.
Δῶστε σ’ ἕναν ἄνδρα τά μάτια μου,

πού ποτέ δέν εἶδε τήν ὄμορφη ἀνατολή,
πού ποτέ δέν εἶδε ἕνα παιδικό πρόσωπο
ἤ τόν ἔρωτα στά μάτια μιᾶς γυναίκας.

Δῶστε τήν καρδιά μου, σ’ ἕναν ἄνθρωπο
πού περνᾶ ἀτέλειωτες μέρες πόνου. 

Δῶστε τό αἷμα μου, στόν ἔφηβο πού
θά τό χρειαστεῖ, μετά ἀπό ἀτύχημα γιατί
πρέπει νά ζήσει καί νά δεῖ τά ἐγγόνια
του νά παίζουν.

Δῶστε τά νεφρά μου σέ κάποιον πού

ἐξαντλεῖται μέρα παρά μέρα συνδεδεμένος
σ’ ἕνα μηχάνημα.

Πάρτε τά κόκκαλά μου, κάθε μῦ καί
ἴνα, κάθε μου νεῦρο καί ἱστό 

καί βρεῖτε τρόπο ἕνα ἀνάπηρο παιδί
νά περπατήσει.

Ἐρευνῆστε κάθε γωνιά τοῦ μυαλοῦ
μου.

Πάρτε τά κύτταρά μου κι ἀφῆστε τα
νά περιμένουν γιατί κάποια μέρα 

ἕνα ἄφωνο ἀγόρι θά ξεφωνίσει στό
φτερούγισμα μιᾶς νυχτερίδας 

κι ἕνα κορίτσι, θά ἀκούσει τόν ἦχο τῆς
βροχῆς στά παράθυρά του.

Ἄν πρέπει νά ἐνταφιάσετε κάτι, ἄς
εἶναι τά λάθη μου, οἱ ἀδυναμίες μου καί
ὅλες μου οἱ προκαταλήψεις ἀπέναντι
στόν συνάνθρωπό μου.

Δῶστε τήν ψυχή μου στό Θεό.
Ἐάν κάνετε ὅλα αὐτά, ἐγώ θά ζῶ γιά

πάντα.

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ...

Ἀπό ὅλα ὅσα ἀνωτέρω ἔχουμε ἀναφέρει
καταλαβαίνουμε πολύ καλά τήν θέση καί
τήν ἀξία πού ἔχει τό σῶμα στήν ὀρθόδοξη
διδασκαλία ἀλλά καί στήν ζωή τῆς Ἐκκλη-
σίας πού εἶναι στήν οὐσία πράξη καί ἡ
βίωση αὐτῆς τῆς διδασκαλίας τοῦ Εὐαγ-
γελίου καί τῶν Πατέρων. Ὄχι μόνο στά
λεγόμενα ἀλλά καί στά δρώμενα τῆς
Ὀρθοδοξίας διαπιστώνουμε τήν καταξίωση
τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος. Π.χ. τά λείψανα
τῶν ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας ἀποδει-
κνύουν καί διασώζουν τήν πίστη τῆς
Ἐκκλησίας στήν σωματικότητα τοῦ ἀνθρώ-
που. Ἡ ἁγιότητα δέν εἶναι ἐξαΰλωση τοῦ
ἀνθρώπου, δέν εἶναι ἄρνηση τοῦ σώματος
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ἀλλά ἀφθαρτοποίηση καί ἀθανάτωση τοῦ
σώματος. Ὁ ἅγιος γίνεται ἄφθαρτος λόγω
τῆς ζωῆς πού ὁμοιάζει μέ τήν θεότητα
καί ἡ ἁγιότητά του ἀφθαρτοποιεῖ τό
σῶμα του. Αὐτό τό βλέπουμε στά λείψανα
ὅπου τὸ σῶμα τοῦ ἁγίου δέν φθείρεται
καί ἡ ἁγιότητά του εἶναι στήν ψυχή καί
στό σῶμα τοῦ μέχρι τά κόκκαλά του.

Συνοψίζοντας, λοιπόν, τήν διδασκαλία
τῆς Ἐκκλησίας μας γιά τό ἀνθρώπινο
σῶμα ἀναφέρουμε τά ἑξῆς ἕξι σημεῖα:

Ὁ ἄνθρωπος ἀποτελεῖται ἀπό τήν ψυχή
καί τό σῶμα. Καί τά δύο ἔχουν τήν ἴδια
ἀξία καί χωρίς τό ἕνα στοιχεῖο ἀπό τά
δύο δέν μπορεῖ νά ὑπάρξει ζωή.

Σύμφωνα μέ τήν διδασκαλία τῆς δημι-
ουργίας τοῦ κόσμου, πρῶτα ἔγινε τό
σῶμα, ἐποίησε πηλό, καί μετά ἐνεφύσησε
πνοήν ὁ Θεός καί δημιουργήθηκε ἡ ζωή.

Ὁ ἄνθρωπος δημιουργεῖται κατά τήν
σύλληψη ἀπό τούς γονεῖς του ταυτόχρονα,
καί ἀπό τήν πρώτη στιγμή ὑπάρχει ζωή
μέ ψυχή καί σῶμα φυσικά.

Θάνατος εἶναι ὁ χωρισμός τῆς ψυχῆς
ἀπό τό σῶμα ἕως τήν Δευτέρα Παρουσία.
Μέ τόν θάνατο δέν χάνεται τό πρόσωπο
τοῦ ἀνθρώπου, ὅπως μέ τόν θάνατο τοῦ
Χριστοῦ δέν πέθανε ἡ θεότητα. Ἡ ψυχή
ἀνεβαίνει στόν οὐρανό καί εἶναι ζωντανή
καί τό σῶμα ἐπιστρέφει στήν ἀρχική του
κατάσταση καί περιμένει τήν ἀφθαρτο-
ποίησή του γιά νά ἑνωθεῖ μέ τήν ψυχή.
Στό διάστημα αὐτό ὑπάρχει ζωή, δέν
καταργεῖται. Ἄς θυμηθοῦμε τήν παραβολή
τοῦ πλουσίου καί τοῦ φτωχοῦ Λαζάρου,
ὅπου ὁ πλούσιος βλέπει τόν Ἀβραάμ ἀπό
μακριά καί τόν Λάζαρο στήν ἀγκαλιά
του. Αὐτό ἔχει μεγάλη σημασία γιατί ση-
μαίνει ὅτι παρά τόν χωρισμό ψυχῆς καί

σώματος παραμένει ἡ ὑπόσταση τοῦ
ἀνθρώπου.

Κατά τήν Δευτέρα Παρουσία τοῦ Χρι-
στοῦ ἡ ψυχή, μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ, θά
ἐπανενώσει τά στοιχεῖα τοῦ σώματος, θά
ἑνωθεῖ ὁλόκληρος ὁ ἄνθρωπος καί ὅλα
τὰ σώματα τῶν δικαίων καί τῶν ἀδίκων
θά εἶναι πνευματικά, δηλαδή δέν θά
ἔχουν ἀνάγκη τροφῆς, δέν θά ἔχουν καμιά
ὑλική ἀνάγκη καί κανέναν περιορισμό.
Ἡ ἀνάσταση εἶναι δῶρο πού χορηγεῖται
σέ ὅλους τους ἀνθρώπους, καί δικαίους
καί ἀδίκους.

Ἡ Ὀρθοδοξία ποτέ δέν ἀπαξίωσε τό
ἀνθρώπινο σῶμα γιατί στήν οὐσία θά
ἀπαξίωνε τόν ἄνθρωπο, ἀλλά ἀντιθέτως
τό θεοποίησε. Τό ἀνθρώπινο σῶμα πῆρε
ὁ Χριστός, μέ αὐτό ἔζησε, μέ αὐτό ἔπαθε,
σταυρώθηκε, μέ αὐτό μπῆκε στόν Ἅδη,
τό ἀνθρώπινο σῶμα ἀφθαρτοποίησε μέ
τήν Ἀνάστασή Του καί κυρίως τό ἀνθρώ-
πινο σῶμα θέωσε μέ τήν Ἀνάληψή Του
στούς οὐρανούς. Καί γιά τό λόγο αὐτό ἡ
Ἐκκλησία μας εἶναι ἀντίθετη σέ ὁποι-
αδήποτε κίνηση ἀπαξιώνει ἤ μηδενίζει τό
σῶμα. Σωτηρία χωρίς σῶμα δέν ὑπάρχει.

Σεβασμιώτατε!

Ἄς ἔχουμε ὅλοι ἐμεῖς τήν εὐχή σας καί
τίς προσευχές σας αὐτήν τήν κατανυκτική
καί ἀγωνιστική περίοδο τῆς Μεγάλης
Τεσσαρακοστῆς, νά μᾶς χαρίσει ὁ Θεός
δύναμη γιά νά καθαρίσουμε τήν ψυχή
καί τό σῶμα μας ἔτσι ὥστε νά νοιώσουμε
καί νά ζήσουμε μέσα μας τό γεγονός τῆς
Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ πού ὁδηγεῖ
στήν προσωπική ἀνάσταση τοῦ καθενός
μας. Ἀμήν.
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ΕΛΕΩι ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ

ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΧΑΡΙΝ, ΕΙΡΗΝΗΝ ΚΑΙ EΛΕΟΣ

ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝΔΟΞΩΣ ΑΝΑΣΤΑΝΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

Ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Ἡ ἐμπειρία τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χρι-
στοῦ, τῆς πανσωστικῆς νίκης τῆς Ζωῆς
ἐπί τοῦ Θανάτου, εἶναι ὁ πυρήν τῆς πί-
στεως, τῆς θείας λατρείας, τοῦ ἤθους
καί τοῦ πολιτισμοῦ τοῦ χριστεπωνύμου
ὀρθοδόξου λαοῦ τοῦ Θεοῦ. Ἡ ζωή
τῶν Ὀρθοδόξων πιστῶν, εἰς ὅλας τάς
ἐκφάνσεις καί τάς διαστάσεις αὐτῆς, δια-
ποτίζεται καί τρέφεται ἀπό τήν πίστιν εἰς
τήν Ἀνάστασιν, ἀποτελεῖ καθημερινόν
Πάσχα. Τό πασχάλιον αὐτό βίωμα δέν
εἶναι ἁπλῶς ἀνάμνησις τῆς Ἀναστάσεως
τοῦ Κυρίου, ἀλλά βίωσις καί τῆς ἰδικῆς
μας ἀνακαινίσεως καί ἀκλόνητος βεβαι-
ότης περί τῆς ἐσχατολογικῆς τελειώσεως
τῶν πάντων.

Κατ᾿ ἐξοχήν εἰς τήν εὐχαριστιακήν
Λειτουργίαν, ἡ ὁποία συνδέεται ἀρρήκτως
μέ τήν «κλητήν καί ἁγίαν ἡμέραν» τῆς
Κυριακῆς, ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἑορ-
τάζει αὐτήν τήν ὑπαρξιακήν μετοχήν εἰς
τήν Ἀνάστασιν τοῦ Χριστοῦ καί τήν
ἐμπειρικήν πρόγευσιν τῶν εὐλογιῶν τῆς
Βασιλείας τοῦ Θεοῦ.

Ἐντυπωσιάζει ὁ ἀναστάσιμος καί
εὐφρόσυνος χαρακτήρ τῆς Θείας Εὐχα-
ριστίας, ἡ ὁποία τελεῖται πάντοτε ἐν
ἀτμοσφαίρᾳ χαρᾶς καί ἀγαλλιάσεως καί
εἰκονίζει τήν τελικήν καινοποίησιν τῶν
ὄντων, τήν πεπληρωμένην χαράν, τήν
πληρότητα τῆς ζωῆς, τήν μέλλουσαν
ὑπέρχυσιν τῆς ἀγάπης καί τῆς γνώσεως.

Πρόκειται περί τῆς λυτρωτικῆς θεά-
σεως τοῦ παρόντος ὑπό τό φῶς τῶν
Ἐσχάτων καί τῆς δυναμικῆς πορείας

πρός τήν Βασιλείαν, περί τῆς ἀκαταλύτου
σχέσεως καί συνυφάνσεως τῆς παρουσίας
καί τοῦ ἐσχατολογικοῦ χαρακτῆρος τῆς
ἐν Χριστῷ σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου καί
τοῦ κόσμου, ἡ ὁποία δίδει εἰς τήν ἐκκλη-
σιαστικήν ζωήν μοναδικόν δυναμισμόν
καί λειτουργεῖ διά τούς πιστούς ὡς ἔναυ-
σμα καλῆς μαρτυρίας ἐν τῷ κόσμῳ. Ὁ
Ὀρθόδοξος πιστός ἔχει ἰδιαίτερον λόγον
καί ἰσχυρόν κίνητρον διά νά ἀγωνίζεται
κατά τοῦ κοινωνικοῦ κακοῦ, διότι ζῇ
ἐντόνως τήν ἀντίθεσιν μεταξύ τῶν
Ἐσχάτων καί τῶν ἑκάστοτε ἱστο-
ρικῶν δεδομένων. Ἐξ ἐπόψεως
Ὀρθοδόξου, ἡ φιλάνθρωπος διακο-
νία, ἡ βοήθεια πρός τόν ἐμπερίστατον
ἀδελφόν, κατά τό Κυριακόν «ἐφ᾿ ὅσον
ἐποιήσατε ἑνί τούτων τῶν ἀδελφῶν μου
τῶν ἐλαχίστων, ἐμοί ἐποιήσατε» (Ματθ.
κε’, 40), καί ἡ ἔμπρακτος ἀγάπη τοῦ
Καλοῦ Σαμαρείτου (βλ. Λουκ. ι’, 30-
37), συμφώνως καί πρός τό Πατερικόν
«Ἐκεῖνον μάλιστα ἡγοῦ εἶναι πλησίον,
τόν δεόμενον, καί αὐτεπάγγελτος ἐπί
τήν βοήθειαν βάδιζε» (Ἰσίδωρος ὁ Πη-
λουσιώτης), ἀποτελοῦν προέκτασιν καί
ἔκφρασιν τοῦ εὐχαριστιακοῦ ἤθους τῆς
Ἐκκλησίας, ἀποκάλυψιν ὅτι ἡ ἀγάπη
εἶναι ἡ βιωματική πεμπτουσία τῆς ἐν
Χριστῷ ζωῆς, ἔν τε τῷ παρόντι καί ἐν
τῇ Βασιλείᾳ τῶν Ἐσχάτων.

Ἐν τῇ συναφείᾳ ταύτῃ κατανοεῖται
καί τό γεγονός ὅτι ἡ λειτουργική ζωή εἰς
τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν δονεῖται ἀπό
τήν βίωσιν τῆς «κοινῆς σωτηρίας», τῆς
δωρεᾶς τῆς «κοινῆς ἐλευθερίας» καί τῆς
«κοινῆς βασιλείας», καί ἀπό τήν προσ-
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δοκίαν τῆς «κοινῆς ἀναστάσεως». Κυ-
ριαρχοῦν τό «ἡμεῖς», ἡ κοινότης τῆς
ζωῆς, ἡ συμ-μετοχή καί τό σύν-εἶναι, ἡ
ἁγιαστική ταύτισις τῆς ἐν Χριστῷ ἐλευ-
θερίας μέ τήν θυσιαστικήν καί δοξολογι-
κήν ἀγάπην. Αὐτό εἶναι   καί τό συγκλο-
νιστικόν μήνυμα τῆς ὁλολάμπρου εἰκόνος
τῆς Ἀναστάσεως, τῆς Καθόδου τοῦ Χρι-
στοῦ εἰς τόν Ἅδην. Ὁ Κύριος τῆς δόξης,
κατελθών ἐν τοῖς κατωτάτοις τῆς γῆς
καί συντρίψας τάς πύλας τοῦ Ἅδου, ἀνα-
δύεται νικηφόρος καί ὁλόφωτος ἐκ τοῦ
τάφου, ὄχι μόνος καί φέρων τό λάβαρον
τῆς νίκης, ἀλλά ὁμοῦ μετά τοῦ Ἀδάμ καί
τῆς Εὔας, συνανιστῶν, συγκρατῶν καί
κρατύνων αὐτούς καί, ἐν τῷ προσώπῳ
αὐτῶν, ἅπαν τό ἀνθρώπινον γένος καί
ὁλόκληρον τήν κτίσιν.

Τό εὐαγγέλιον τῆς Ἀναστάσεως, τῆς
«κοινῆς τῶν ὅλων πανηγύρεως», τῆς κα-
ταργησάσης τό κράτος τοῦ θανάτου παν-

σθενοῦς Ἀγάπης, ἠχεῖ σήμερον εἰς
ἕνα κόσμον σοβούσης κοινωνικῆς
ἀδικίας, φαλκιδεύσεως τοῦ ἀνθρω-
πίνου προσώπου, εἰς μίαν οἰκου-
μένην -Γολγοθᾶν προσφύγων καί

μυριάδων ἀθώων παιδίων. Ἀναγ-
γέλλει ἐκ βαθέων ὅτι, ἐνώπιον τοῦ

Θεοῦ, ἡ ζωή τῶν ἀνθρώπων ἔχει ἀπόλυ-
τον ἀξίαν. Διακηρύττει ὅτι τά παθήματα
καί τά δεινά, ὁ σταυρός καί ὁ Γολγοθᾶς,
δέν ἔχουν τόν τελευταῖον λόγον. Δέν
εἶναι δυνατόν νά θριαμβεύσουν οἱ σταυ-
ρωταί ἐπί τῶν τραγικῶν θυμάτων των.
Εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν, ὁ Σταυρός
εὑρίσκεται εἰς τό κέντρον τῆς εὐσεβείας,
δέν εἶναι ὅμως ἡ ἐσχάτη πραγματικότης,
αὐτός πού ὁρίζει καί τό τελικόν σημεῖον
προσανατολισμοῦ τῆς ἐκκλησιαστικῆς
ζωῆς. Τό οὐσιῶδες νόημα τοῦ Σταυροῦ
εἶναι ὅτι ἀποτελεῖ ὁδόν πρός τήν Ἀνά-
στασιν, πρός τό πλήρωμα τῆς πίστεως
ἡμῶν. Ἐπί τῆς βάσεως αὐτῆς, οἱ Ὀρθό-
δοξοι ἀναφωνοῦμεν: «Ἰδού γάρ ἦλθε διά
τοῦ Σταυροῦ χαρά ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ».
Εἶναι χαρακτηριστικόν, ὅτι εἰς τήν Ὀρθο-
δοξίαν, ἡ Ἀκολουθία τῶν Παθῶν δέν
εἶναι καταθλιπτική, ἀλλά σταυροαναστά-
σιμος, ἀφοῦ τό Πάθος προσεγγίζεται καί

βιοῦται διά μέσου τῆς Ἀναστάσεως, ἡ
ὁποία εἶναι «λύτρον λύπης». Διά τό
Ὀρθόδοξον αἰσθητήριον, ἡ ἀμετάθετος
σύνδεσις Σταυροῦ καί Ἀναστάσεως εἶναι
ἀσυβίβαστος μέ κάθε μορφῆς ἐσωτερικήν
φυγήν εἰς μυστικισμούς ἤ εἰς ἕνα αὐτά-
ρεσκον εὐσεβισμόν, οἱ ὁποῖοι συνήθως
εἶναι ἀδιάφοροι διά τά παθήματα καί τάς
περιπετείας τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ ἱστο-
ρίᾳ.

Τό κήρυγμα τοῦ Σταυροῦ καί τῆς
Ἀναστάσεως εὑρίσκεται, εἰς τήν ἐποχήν
μας, ἐπίσης ἀντιμέτωπον τόσον μέ τήν
ἀλαζονικήν αὐτοαποθέωσιν τοῦ συγχρό-
νου ἐκκοσμικευμένου, λογοκρατουμένου,
πεπεισμένου διά τήν παντοδυναμίαν τῆς
ἐπιστήμης, ἑαυτοκεντρικοῦ καί προσκε-
κολλημένου εἰς τά γεώδη καί πρόσκαιρα
ἀνθρώπου, τοῦ ἀνθρώπου χωρίς πόθον
τῆς αἰωνιότητος, ὅσον καί μέ τήν ἀπώ-
θησιν συνόλου τῆς Ἐνσάρκου Θείας
Οἰκονομίας καί τοῦ «σκανδάλου» τοῦ
Σταυροῦ, ἐν ὀνόματι τῆς ἀπολύτου ὑπερ-
βατικότητος τοῦ Θεοῦ καί τοῦ ἀγεφυρώ-
του χάσματος οὐρανοῦ καί γῆς.

Ἐπί πᾶσι τούτοις, ἡμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι
πιστοί, τιμιώτατοι ἀδελφοί καί πεφιλημένα
τέκνα ἐν Κυρίῳ, ἔμπλεοι τῆς πείρας τῆς
λαμπροφόρου Ἀναστάσεως, λαβόντες
φῶς ἐκ τοῦ ἀνεσπέρου φωτός, ἐν παντί
εὐχαριστοῦντες, τά ἄνω φρονοῦντες,
ἔχοντες δέ ἐντεῦθεν ἤδη τόν ἀρραβῶνα
καί τά ἐνέχυρα τῆς ἐσχατολογικῆς πλη-
ρώσεως τῆς Θείας Οἰκονομίας, ἀνα-
βοῶμεν, ἐν Ἐκκλησίᾳ, τό «Χριστός Ἀνέ-
στη!», δεόμενοι ὅπως ὁ παθών, ταφείς
καί ἀναστάς Κύριος καταυγάζῃ τάς δια-
νοίας, τάς καρδίας καί πᾶσαν τήν ζωήν
ἡμῶν, κατευθύνῃ δέ τά διαβήματα ἡμῶν
πρός πᾶν ἔργον ἀγαθόν καί ἐνισχύῃ τόν
λαόν Αὐτοῦ πρός μαρτυρίαν τοῦ Εὐαγ-
γελίου τῆς Ἀγάπης «ἕως ἐσχάτου τῆς
γῆς» (Πράξ. α’, 8), εἰς δόξαν τοῦ «ὑπέρ
πᾶν ὄνομα» ὀνόματος Αὐτοῦ.

Φανάριον, Ἅγιον Πάσχα ͵βιή

† Ο Κωνσταντινουπόλεως διάπυρος
προς Χριστόν Αναστάντα ευχέτης 

πάντων υμών»
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ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ

Πρός τόν εὐσεβῆ κλῆρον, τούς ἐντιμωτάτους ἄρχοντας
τούς ἐνδοξωτάτους καί γενναιοτάτους ἀξιωματικούς
τῶν ἐνόπλων δυνάμεων καί τῶν σωμάτων ἀσφαλείας,
τούς δικαιοτάτους δικαστικούς λειτουργούς,
τούς ἐλλογιμοτάτους λειτουργούς πασῶν τῶν βαθμίδων τῆς ἐκπαιδεύσεως
καί τόν εὐλαβῆ καί φιλάγιον λαόν τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Λαέ τοῦ Θεοῦ εὐλογημένε,
λαμπροφορεμένε καί περιούσιε.

Ἀπό περάτων ἕως περάτων
τῆς γῆς ὅλος ὁ χριστιανικός κό-
σμος ἑορτάζει καί πανηγυρίζει τήν
ζωηφόρον Ταφήν καί Ἀνάστασιν
τοῦ Χριστοῦ, ἀφοῦ τό Ἅγιον Φῶς
τοῦ Παναγίου Τάφου φωτίζει τά
σύμπαντα, τά ἐπουράνια καί τά
καταχθόνια. Φῶς καί Ζωή, Ἀλή-
θεια καί θυσιαστική ἀγάπη, πλημ-
μυρίζει τόν σύμπαντα κόσμο!
Οὐρανός καί γῆ ἀγάλλονται.

Καί ποιός ὁ αἴτιος ὅλης αὐτῆς
τῆς χαρᾶς καί εὐφροσύνης; Ὁ
Ἕνας καί μοναδικός, ὁ ἐνανθρω-
πήσας Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ,
ὁ Σταυρωθείς καί Ἀναστάς Κύριος
καί Θεός μας.

Ὁ Σταυρωθείς καί Ἀναστάς!
Ναί! Ὅσο καί ἄν ἀκούγεται πα-
ράξενο καί παράδοξο, σχῆμα ὀξύ-
μωρο καί ἀντιφατικό. Πῶς, δηλα-
δή, ἕνας σταυρικός θάνατος ἔφε-
ρε «χαρά ἐν ὅλω τῷ κόσμῳ».
Ὅμως αὐτή εἶναι ἡ ἀλήθεια. Ἡ
Ζωή, τό Φῶς, ἡ Ἀλήθεια κρεμᾶται
ὡς κακοῦργος ἄνθρωπος. Στά μά-
τια τῶν ἀνθρώπων φαίνεται
ἄνθρωπος, στήν πραγματικότητα
ὅμως εἶναι Θεός. Προσλαμβάνει
ὁλόκληρη τήν ἀνθρώπινη φύση,
παρεκτός τῆς ἁμαρτίας. Μέ τό

αἷμα Του ἐξαγιάζει τόν Σταυρόν,
γίνεται τίμιος, ζωηφόρος καί ζωο-
ποιός, ὅπλον κατά τοῦ διαβόλου.
Ὥς ἄνθρωπος θάπτεται «ἐν καινῷ
μνημείῳ», ὡς Θεός ὅμως κατέρ-
χεται εἰς τόν Ἄδην, φέρων
τόν «σταυρόν ἐπ’ ὤμου», τά σύμ-

βολα τοῦ πάθους, τόν κάλαμον,
τόν σπόγγον καί τήν λόγχη, συν-
τρίβει πύλας, συντρίβει τό κράτος
τοῦ διαβόλου καί χαρίζει καί πάλιν
στόν ἄνθρωπον Ζωήν τήν αἰώνιον.
Πόσον παραστατικά σημειώνει
ὅλα αὐτά ὁ Ἱερός Χρυσόστομος
στόν κατηχητικόν του λόγον: «Μη-
δείς φοβείτῳ θάνατον� ἡλευθέρωσε
γάρ ἡμᾶς ὁ τοῦ Σωτῆρος θάνα-
τος» καί συνεχίζει «ἐσκύλευσε τόν
Ἄδην ὁ κατελθών εἰς τόν Ἄδην,
ἐπικράνθῃ ὁ Ἅδης καί γάρ ἐνε-
κρώθη, ἐπικράνθη καί γάρ καθῃρέ-
θη …». «Χριστός γάρ ἐγερθείς ἐκ
νεκρῶν, ἀπαρχή τῶν κεκοιμημένων
ἐγένετο».

Μέγα τό μυστήριον τοῦ Σταυ-
ροῦ καί τῆς Ἀναστάσεως, ἀδελφοί,
ἀφοῦ ὁ Θεός μας εἶναι μυστήριον,
ἀλλά καί ὁ ἄνθρωπος εἶναι μυ-
στήριον, ἀφοῦ εἶναι πλάσμα του.
Εἶναι εἰκόνα Του. Εἴμαστε τό ἐμφύ-
σημά Του! Ἑρμηνεύεται τοῦτο τό
μυστήριον; Βεβαίως. Ὄχι μόνον
ἑρμηνεύεται ἀλλά καί ἀποκαλύ-
πτεται. Ὄχι διά τῆς λογικῆς καί
τοῦ ὀρθοῦ λόγου, ἀλλά διά τῆς
καθαρῆς καί κρυστάλλινης πίστεως
πρός ὅλους ἐκείνους πού ἔχουν
συνειδητοποιήσει τήν οὐράνιον
καί θείαν καταγωγήν καί κατά
προέκτασιν τόν ἅγιον καί θεῖον

19≥ •••• ΛΕΙΜΩΝΑΡΙΟΝ

«Ἰδού γάρ ἦλθεν διά τοῦ Σταυροῦ
χαρά ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ. Διὰ παντὸς
εὐλογοῦντες τὸν Κύριον, ὑμνοῦμεν
τὴν Ἀνάστασιν αὐτοῦ  Σταυρὸν γὰρ
ὑπομείνας δι’ ἡμᾶς, θανάτῳ θάνατον
ὤλεσεν.»  (Ὄρθρος τῆς Κυριακῆς τοῦ
Πάσχα)
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προορισμόν τοῦ ἀνθρώπου ἤ κατά
τό ἁγιογραφικόν «τούς θέλοντας
σωθῆναι».

Ὁ σημερινός ἄνθρωπος, ἀπό
περάτων ἕως περάτων τῆς Οἰκου-
μένης, εἶναι σέ σύγχυση καί σέ
ἀδιέξοδα. Προσπαθεῖ μέ πόλεμον,
μέ αἵματα καί ἐρείπια νά ἐπιβάλλει
τήν εἰρήνην, τήν εὐταξίαν, τήν δι-
καιοσύνην καί ἀντ’ αὐτῶν τά προ-
βλήματα περισσότερον περιπλέ-
κονται καί τά ἀδιέξοδα αὐξάνονται.
Οἱ διάφοροι ὀργανισμοί, ἀδύναμοι
νά ἐπιβάλλουν τήν εὐταξίαν, κα-
ταλήγουν εἰς ἀπλούς παρατηρητάς
καί περιορίζονται σέ ἀνούσια εὐχο-
λόγια. Ἐκεῖ καταλήγει ὁ ἄνθρωπος
ὅταν ἀπαξιώση τόν ἑαυτόν, ὅταν
ἀπεμπολήσει ἀρχές καί ἰδανικά,
ὅταν αὐτοθεοποιηθῆ. Ὑποβιβάζει
ὅλους τούς ἄλλους καί θεωρεῖ
ἑαυτόν αὐθεντίαν.

Σέ ὥρα μηδέν πλέον βρίσκεται
ἡ ἀνθρωπότητα. Ἐγκλήματα καί
καταστροφές παντοῦ. Τρομοκρα-
τίες, ληστεῖες, ἀναρχία. Μήπως
καί ἐξαιρεῖται ἡ χώρα μας; Ἔχομεν
καί τούς γείτονές μας πού ὀνει-
ρεύονται τήν ἀνασύσταση τῆς
Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας.  Ξύ-
πνησε ὁ ὀθωμανισμός καί ἡ βαρ-
βαρότητά τους γιά τούς Ἕλληνες.
Βρυχοῦν καί ἀπειλοῦν τούς πάν-
τες.

Μή φοβῆσθε, ὅμως, ἀδελφοί
μου. Ὁ Σταυρωθεῖς καί Ἀναστάς
Κύριος εἶναι μαζί μας ἀλλά καί ἡ
Μητέρα Του, ἡ Ὑπέρμαχος Στρα-
τηγός μας, ἡ ὁποία ποτέ δέν μᾶς
ἐγκαταλείπει. Ἕνα νέφος εἶναι καί
θά περάσει μέ προσευχή καί ἐλπί-
δα στόν Θεό.

Χριστός Ἀνέστη, ἀδελφοί!
Εὐλογημένοι νά εἶσθε, ἀγαπημένοι
καί μονιασμένοι.

Μετά πασχαλίων εὐχῶν

Ὁ Ἐπίσκοπος καί 

Μητροπολίτης σας

† Ο ΣΕΡΒΙΩΝ & ΚΟΖΑΝΗΣ

ΠΑΥΛΟΣ

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

◆ Ἀθανάσιος Κουκουτάρης προσφορά διαφόρων προϊόντων τῆς ἐταιρίας
ALFA. ◆ Ροταριανός Ὅμιλος «Ο ΛΑΣΣΑΝΗΣ» Κοζάνης προσφορά ἠλεκτρικῶν
συσκευῶν: 1 στεγνωτήριο ρούχων καί 1 φοῦρνο μικροκυμάτων. ◆ Ὀρθόδοξη
Ἀδελφότητα «Χριστιανική Ἐλπίς» προσφορά τροφίμων καί εἰδῶν ἀτομικῆς
ὑγιεινῆς. ◆ Ἀδελφοί Παπαδόπουλου (Γεώργιος, Δημήτριος καί Ἄγγελος)
προσφορά κρεάτων. ◆ ΜΚΜ ΔΟΜΗΣΗ Α.Ε. προσφορά ὀσπρίων, εἰδῶν ὑγιεινῆς
καί ἀπορρυπαντικῶν. ◆ ΔΙΕΚ Κοζάνης, Τμῆμα Κομμωτικῆς Δ΄ Ἑξάμηνο, Εἰδικό‐
τητας Τεχνικοῦ Κομμωτικῆς Τέχνης ἐπίσκεψη τήν 28/3/18, κούρεμα καί περι‐
ποίηση τῶν γερόντων. ◆ Ἀλεξάνδρα Μαρκοπούλου‐Κωσταρέλη, κάτοικος
Ἀθηνῶν, 500 € εἰς μνήμη πολυαγαπημένου συζύγου Πάτροκλου Μαρκόπουλου
μέ τή συμπλήρωση 7 ἐτῶν ἀπό τήν ἐκδημία του. ◆ Ἀθηνᾶ Οἰκονόμου 300 €
εἰς μνήμη τοῦ συζύγου της Κων/νου Οἰκονόμου (πρώην Εἰρηνοδίκη). ◆
Φιλόπτωχο Ταμεῖο Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Κων/νου καί Ἑλένης Κοζάνης 250 € εἰς
μνήμη Θεοδώρας Λιάλια (μέλος τοῦ Φιλόπτωχου Ταμείου). ◆ Λούλα Τζήμκα
καί Ἀνθοῦλα Νέννου δωρεά 200 € εἰς μνήμη ἀγαπημένης ἐξαδέλφης Λούλας
Παπαδέλη. ◆ Οἰκογένεια Ἰωάννου Χαδιοῦ 200 € γιά γεῦμα γερόντων εἰς
μνήμη τῶν γονέων τους Μιχαήλ καί Κυριακῆς Παπαδόπουλου. ◆ Τριαντάφυλλος
Τσιορτανίδης 200 € γιά γεῦμα γερόντων εἰς μνήμη τοῦ πατρός του Γεωργίου.
◆ Οἱ συμμαθητές τοῦ Α΄ Δημοτικοῦ Σχολείου Κοζάνης 200 € εἰς μνήμη τοῦ
ἱερέως Παρασκευᾶ Βαλταδώρου. ◆ Ἱερός Ναός Προφήτη Ἠλία Κοζάνης 150 €
εἰς μνήμη πατρός Παρασκευᾶ Βαλταδώρου (ὁ πρόεδρος, τά μέλη καί οἱ φίλοι).
◆ Ἱερεύς π.Ἀνάργυρος Σιάτρας 150 € εἰς μνήμη τοῦ παπποῦ του Ἀργυρίου
Σιάτρα. ◆ Ἐλευθερία Κωνσταντινίδου 150 € γιά γεῦμα γερόντων εἰς μνήμη
τοῦ πατέρα της Παναγιώτη Βασιλειάδη. ◆ Ἀπόστολος Κορωνίδης 150 € εἰς
μνήμη τῶν γονέων του Γεωργίου καί Παρέσης. ◆ Μαρία Ἐλευθεριάδου 150 €.
◆ Εὐδοξία Κορωνίδου 150 € εἰς μνήμη τῶν γονέων της Γεωργίου καί Παρέσης
καί τοῦ υἱοῦ της Παναγιώτου. ◆ Στέλλα Γιάκου 100 € εἰς μνήμη τῆς μητέρας
της Σοφίας Γιάκου. ◆ Αἰκατερίνη Τσιαρτσιώνη 100 € εἰς μνήμη τοῦ συζύγου
της Νικολάου Τσιαρτσιώνη. ◆ Ἱερεύς π.Ἠλίας Κοντός καί πρεσβυτέρα Καλλιόπη
Κοντοῦ 100 € εἰς μνήμη γονέων καί ἀδερφῶν. ◆ Νικόλαος Στύλας 100 €. ◆ Φι‐
λόπτωχος Ἀδελφότης Κυριῶν Βελβεντοῦ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» 100 € γιά
γεῦμα γερόντων. ◆ Ἄννα Κουτσουνάνου 100 € εἰς μνήμη τοῦ υἱοῦ της
Δημητρίου γιά τή συμπλήρωση 12 ἐτῶν ἀπό τό θάνατό του καί τοῦ συζύγου
της Εὐθυμίου γιά τή συμπλήρωση 6 μηνῶν ἀπό τό θάνατό του. ◆ Στυλιανή
Μιχαηλίδου 100 € εἰς μνήμη Μιχαήλ καί Νικολάου. ◆ Σοφία Σαμαρά 100 € εἰς
μνήμη Ἀνέστη καί Θεοδώρου. ◆ Γεώργιος καί Ἰωάννης Βάρκας 100 € εἰς μνήμη
τοῦ θείου τους Λαζάρου Βάρκα. ◆ Ἱερεύς π.Ἀθανάσιος Παπαδόπουλος καί τά
ἀδέλφια τοῦ Νικόλαος, Σουλτάνα καί Ἠλίας δωρεά 50 € και 20 λίτρα ἐλαιόλαδο
εἰς μνήμη τῆς μητρός τους Εὐαγγελίας Παπαδοπούλου. ◆ Ἀλεξάνδρα Βάρκα
50 € εἰς μνήμη τοῦ κουνιάδου τῆς Λαζάρου Βάρκα. ◆ Ἕλλη Μωραΐτη 50 € γιά
γεῦμα γερόντων εἰς μνήμη Στέργιου Μωραΐτη. ◆ Ζωή Γκρέζου 50 €. ◆ Σύλλογος
«Ο Αλιάκμων» 40 € εἰς μνήμη Ρηγούλας Βανδή. ◆ Δημήτριος Δίκος δωρεά 30
€ εἰς μνήμη Ἐμμανουήλ Μανώλα. ◆ Ζήνων Γκρίμπας 30 € εἰς μνήμη Ἰουστίνης
Θάνου. ◆ Οἰκογένεια Ἄνθου Πιτένη 30 € εἰς μνήμη τοῦ ἀγαπητοῦ Δημητρίου
Γκίνη γιά τήν συμπλήρωση 40 ἡμερῶν ἀπό τό θάνατό του. ◆ Εὐανθία Λάκκα
20 € εἰς μνήμη τοῦ συζύγου της Γεωργίου. ◆ Ἱερός Ναός Ἁγίας Κυριακῆς
Σερβίων 700 €. ◆ Ἱερός Ναός Παναγίας Φανερωμένης Κοζάνης 600 €. ◆ Ἱερός
Ναός Ἁγίου Γεωργίου Κοζάνης 600 €. ◆ Ἱερός Ναός Ἁγίου Δημητρίου Κοζάνης
600 €. ◆ Ἱερός Ναός Ἁγίου Δημητρίου Ἁγίου Δημητρίου 600 €. ◆ Ἱερός Ναός
Ἁγίου Γεωργίου Μικροβάλτου 400 €. ◆ Ἱερός Ναός Γεννεσίου Θεοτόκου Πλα‐
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τανορεύματος 400 €. ◆ Ἱερός Ναός Ἁγίου Ἀθανασίου
Κοζάνης 300 €. ◆ Ἱερός Ναός Γεννεσίου Θεοτόκου Πετρανῶν
300 €. ◆ Ἱερός Ναός Ἁγίου Ἀθανασίου Τρανοβάλτου 300 €.
◆ Ἱερός Ναός Παναγίας Βλαχερνῶν Τετραλόφου 200 €. ◆
Ἱερός Ναός Ἁγίου Νικολάου Γουλῶν 200 €. ◆ Ἱερός Ναός
Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Βαθυλάκκου 270 €. ◆ Ἱερός Ναός
Ἁγίων Κων/νου καί Ἑλένης Λευκάρων 150 €. ◆ Ἱερός Ναός
Τιμίου Προδρόμου Ρυμνίου 100 €. ◆ Ἱερός Ναός Κοιμήσεως
Θεοτόκου Ρυακίου 100 €. ◆ Ἱερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου
Βατεροῦ 100 €. ◆ Ἱερός Ναός Ἁγίων Πέτρου καί Παύλου
Ἱμέρων 100 €. ◆ Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου Ἀργίλου 70 €.
◆ Ἱερός Ναός Ἁγίου Δημητρίου Μεταξά 50 €. ◆ Ἡ ἀδερφή
Τούλη Χαριτωπούλου‐Γκατζόφλια καί οἱ ἀνηψιές Μαρία
καί Ἀνδριάννα Χαριτωπούλου προσφορά γεύματος τήν
25/3/18 εἰς μνήμη τῆς πολυαγαπημένης ἀδερφῆς καί θείας
Βασιλικῆς Τσαρατσιώτη‐Γκατζόφλια γιά τήν συμπλήρωση
40 ἡμερῶν ἀπό τό θάνατό της. ◆ Σπυρίδων Ἀλεξιάδης
προσφορά γεύματος τήν 24/2/18 εἰς μνήμη τῆς μητέρας
του Εὐρώπης. ◆ Κλεάνθης Καραβαγγέλας προσφορά γεύ‐
ματος. ◆ Ἀντώνιος Κουσᾶς προσφορά γεύματος εἰς μνήμη
τοῦ πατέρα του Πέτρου Κουσᾶ (τροφίμου τοῦ Γηροκομείου).
◆ Οἰκογένεια Σοφία Τσιομάλου προσφορά γεύματος εἰς
μνήμη τῶν γονέων τους Αἰκατερίνης, Ἀριστόδημου καί Νι‐
κήτα. ◆ Οἰκογένεια Δημητρίου Γεωργάκα προσφορά γεύματος
εἰς μνήμη τῆς μητέρας καί γιαγιᾶς Δέσποινας Σιαμπανο‐
πούλου. ◆ Ἀγγελική Νάτσινα καί τά τέκνα προσφορά γεύ‐
ματος εἰς μνήμη τοῦ συζύγου καί πατέρα Κων/νου Νάτσινα.
◆ Zoomserie Κοζάνης προσφορά γλυκισμάτων (τσουρέκια,
πίτες, χαλβάς). ◆ Οἰκογένεια Ἀναστασίου Γιαννακίδη προ‐
σφορά ρυζόγαλων στή μνήμη τοῦ πατέρα καί παππού Λα‐
ζάρου Γιαννακίδη. ◆ Δημήτριος Δίκος του Στεφάνου προ‐
σφορά 12 κοτόπουλα εἰς μνήμη Κων/νου Πτσή. ◆ Κρεο‐
πωλεῖο «Σούζυ» Ἀσλανίδου προσφορά κρεάτων. ◆ Κίμων
Μπελιάτης προσφορά κρέατος. ◆ Ἐργαζόμενοι Ὀρυχείου
Νοτίου Πεδίου προσφορά γάλακτος. ◆ Ἐργαζόμενοι ΑΗΣ
Ἁγίου Δημητρίου προσφορά γάλακτος. ◆ Ἐργαζόμενοι ΑΗΣ
Καρδιᾶς προσφορά γάλακτος. ◆ Ἐλευθερία Πεσλή προσφορά
γλυκισμάτων εἰς μνήμη τῆς ἀδερφῆς της γιά τήν συμπλή‐
ρωση 40 ἡμερῶν ἀπό τό θάνατό της. ◆ Παναγιώτης Πα‐
σχάλης προσφορά τροφίμων εἰς μνήμη τῆς κόρης του Βα‐
σιλικῆς. ◆ Οἱ Ἀδερφές καί τά Παιδιά της προσέφεραν εἴδη
ρουχισμοῦ καί τρόφιμα εἰς μνήμη Εὐθαλίας Κεραμάρη. ◆
Οἰκογένεια Ἠλία Τσικόπουλου καί τά τέκνα προσφορά ἐσω‐
τερικού ἁμαξιδίου καί εἰδῶν ἀτομικῆς ὑγιεινῆς εἰς μνήμη
τῆς συζύγου καί μητέρας Σταυρούλας Τσικόπουλου. ◆ Ἀρτο‐
ποιεῖο «Ο Φοῦρνος μέ τά ξύλα» προσφορά ἀρτοσκευασμά‐
των. ◆ Ἀφοί Βλιαγκόφτη προσφορά φρούτων καί λαχανικῶν.
◆ ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. προσφορά 7 κιβώτια κρουασάν. ◆ «ΠΑΡ‐
ΣΟΣ» προσφορά ὀσπρίων (ρύζι, φακές). ◆ Ἱερός Ναός Ἁγίου
Ἀθανασίου Κοζάνης 25 λίτρα ελαιολαδο. ◆ Ἰωάννης Καλαϊ‐
τζίδης προσφορά 20 κλοῦβες μῆλα. ◆ Μαρία Σκηλίτση
προσφορά τροφίμων εἰς μνήμη τοῦ συζύγου της Σωτήριου
καί τῶν γονέων της. ◆ Εὐάγγελος Ζαμίχος προσφορά 3
ἐριφίων γιά γεῦμα γερόντων. ◆ Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου
Αὐλών, ἱερεύς π.Θωμάς Μπασδέκης, Βασίλειος Κουτσιάδης,
Ἰωάννης Δελαγιῶργος, Ζήσης Τζήκας προσφορά λαχανικῶν
καί φρούτων. ◆ Οἱ Κυρίες τῆς ἐνορίας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
Ἁγίων Κων/νου καί Ἑλένης Κοζάνης προσφορά τροφίμων.
◆ Ἱερεύς π.Νικόλαος Τζέλλος καί Ἱερός Ναός Ἁγίας Παρα‐
σκευῆς Κοζάνης προσφορά τροφίμων. ◆ Θεοδοσία Λίτσιου

προσφορά ἐδεσμάτων εἰς μνήμη τοῦ συζύγου της Ἰωάννη.
◆ Σύλλογος Μεταξιωτῶν Κοζάνης προσφορά τροφίμων
καί εἰδῶν ὑγιεινῆς. ◆ Παῦλος Θεοδωρίδης προσφορά 25
κιλά φακές. ◆ Κων/νος Ἀϊβαλιώτης προσφορά 11 τσουβάλια
πατάτες. ◆ Ἐνορία Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Κοζάνης
προσφορά 4 τσουβάλια πατάτες. ◆ Χριστίνα Κορκά καί Γε‐
ώργιος Καρακούλας προσφορά γλυκισμάτων. ◆ Χριστόφορος
Τάκος προσφορά λαχανικῶν.

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 Λιβα‐
δεροῦ 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. Γενεθλίου Θε‐
οτόκου 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. Παναγίας Φανερωμένης 500 € • Ἱ. Ν. Κοιμήσεως Βελ‐
βενδοῦ 500 € • Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἰωάννου Θεολόγου Καρυδίτσας 300 € • Ἱ.
Ν. Ἁγ. Δημητρίου Ἁγ. Δημητρίου 300 € • Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικάνορος Κοζά‐
νης 500 € • Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Λιβαδεροῦ 400 € • Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικο‐
λάου Λευκόβρυσης 300 € • Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Κοζάνης 500 € • Ἱ.
Ν. Ἁγ. Παρασκευῆς Αγ. Παρασκευῆς 300 € • Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Πο‐
λυμύλου 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 Βελβενδοῦ 250 € • Γεώργιος Βογιατζῆς 500 €

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
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

ΙΟΥΝΙΟΣ2018
Λειτουργική Διακονία:

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σερβίων
καί Κοζάνης κ. Παῦλος, κατά τήν περίοδο
Ἰανουαρίου – Ἰουνίου 2017, χοροστάτησε,
λειτούργησε ἤ κήρυξε στούς Ἱ. Ναούς:
v Ἁγ. Νικολάου Κοζάνης (1,6/1), Ἁγ. Γεωργίου

Λυγερῆς (5/1), Τιμ. Προδρόμου Λευκοπηγῆς
(7/1), Ἁγ. Γεωργίου Πρωτοχωρίου (14/1),
Ἁγ. Ἀθανασίου Κοζάνης (17-18/1), Ἁγ. Διο-
νυσίου Βελβενδοῦ (23/1), Ἱ. Μονῆς Ζιδανίου
(30/1), Ἁγ. Γεωργίου Ξηρολίμνης (2/2/), Ἁγ.
Νικολάου Λιβαδεροῦ (4/2), Ἁγ. Πέτρου &
Παύλου Ἰμέρων (11/2), Κοιμ. Θεοτόκου
Βατεροῦ (18/2), Ἁγ. Κυριακῆς Σερβίων
(11/3), Παναγίας Φανερωμένης Κοζάνης
(17/3), Ἁγ. Γεωργίου Πολυμύλου (18/3),
Ἁγ. Νικολάου Κοζάνης (25/3), Ἁγ. Γεωργίου
Σερβίων (22/4), Ἁγ. Γεωργίου Αἰανῆς (23/4),
Ἁγ. Κων/νου & Ἑλένης Μαυροδενδρίου
(29/4), Ἁγ. Παντελεήμονος Ποντοκώμης
(6/5), Ἁγ. Ἀχιλλείου Ν. Λάβας (15/5), Ἱ.
Μονῆς Ἁγ. Ἀντωνίου Σιάπκας (22/6).

Ἐπίσης ὁ Σεβασμιώτατος:
v τέλεσε τόν ἁγιασμό τῶν ὑδάτων στήν

Πλατεῖα Νίκης Κοζάνης καί στήν Λίμνη
Πολυφύτου (6/1),

v εὐλόγησε τήν κοπή τῆς βασιλόπιτας τοῦ
Συλλόγου Συνταξιούχων Ἐμπόρων (14/1), 

v τέλεσε τήν ἐξόδιο ἀκολουθία τοῦ Πρωτοπρ.
Παρασκευᾶ Βαλταδώρου στόν Ἱ. Ν. Ἁγ.
Νικολάου Κοζάνης (28/1), 

v δεξιώθηκε τήν ἐκπαιδευτική κοινότητα
στό Ἐπισκοπεῖο, μέ την εὐκαιρία τῆς
ἑορτῆς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν (30/1),

v χοροστάτησε στή Δοξολογία γιά τήν ἐπέ-
τειο τῆς ἐθνικῆς παλλιγενεσίας στόν Ἱ.
Καθεδρικό Ναό Ἁγ. Νικολάου & τέλεσε
ἐπιμνημόσυνη δέηση (25/3),

v τέλεσε τίς πανηγυρικές ἱ. ἀκολουθίες στόν
Ἱ. Ν. Ἁγ. Κων/νου & Ἑλένης Κοζάνης (20-
21/5).

Κατά τήν περίοδο τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς
τελέστηκαν οἱ Κατανυκτικοί Ἑσπερινοί στούς
Ἱερούς Ναούς τῆς Κοζάνης ὡς ἐξῆς: 
v Ἁγ. Κωνσταντίνου & Ἑλένης (18/2), μέ

ὁμιλητή τόν Σεβασμιώτατο,
v Ἁγ. Νικολάου (25/2), μέ ὁμιλητή τόν Πα-

νοσιολ. Ἀρχιμανδρίτη κ. Εἰρηναῖο Λαφτσῆ,
Πρωτοσύγκελλο Ἱ. Μητροπόλεως Ἀλεξαν-
δρουπόλεως («Ἡ θέση τῆς Ἐκκλησίας γιά
τό ἀνθρώπινο σῶμα καί οἱ σύγχρονοι προ-
βληματισμοί»),

v Ἁγ. Δημητρίου (4/3), μέ ὁμιλητή τόν Ὁσιο-
λογ. Ἱερομόναχο Χρυσόστομο τόν Ἁγιο-
ρείτη («Οἱ προκλήσεις στήν ἀγωγή τῶν
νέων σήμερα»),

v Παναγίας Φανερωμένης (11/3), μέ ὁμιλητή
τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτη κ. Νήφονα
Καψάλη, Πρωτοσύγκελλο Ἱ. Μητροπόλεως
Σταγῶν & Μετεώρων («Ὁ Σταυρός στή
ζωή μας»).

v Ἁγ. Παρασκευῆς (18/3), μέ ὁμιλητή τόν
Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτη κ. Ἀθηναγόρα
Μπίρδα, Πρωτοσύγκελλο Ἱ. Μητροπόλεως
Βεροίας («Πνεῦμα δέ σωφροσύνης, τα-
πεινοφροσύνης, ὑπομονής καί ἀγάπης χά-
ρισαί μοι τῷ σῷ δούλῳ.»).

v Τήν Κυριακή Ε΄ Νηστειῶν (25/3) τελέστηκε
ὁ Ἑσπερινός τῆς ἀποδόσεως τῆς ἑορτῆς
τοῦ Εὐαγγελισμοῦ.

v ὁ Σεβασμιώτατος χοροστάτησε κατά τίς
Ἀκολουθίες τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Ὑπερα-
γίας Θεοτόκου στούς Ἱ. Ναούς: Ἁγ.
Κων/νου & Ἑλένης Κοζάνης (9/3), Ἁγ. Γε-
ωργίου Σερβίων (16/3) καί Ἀκάθιστου
Ὕμνου στόν Καθεδρ. Ἁγ. Νικολάου (23/3).

Κατά τήν περίοδο τῆς Μεγάλης Ἐβδομάδος
καί τῆς Διακαινησίμου χοροστάτησε, λειτούρ-
γησε καί μίλησε στούς Ἱ. Ναούς: 
v Κυριακή τῶν Βαΐων (1/4): Ἁγ. Νικολάου



Κρόκου & Ἁγ. Κυριακῆς Σερβίων, 
v Μ. Δευτέρα (2/4): Ἁγ. Τριάδος Δρεπάνου,
v Μ. Τρίτη (3/4): Ἁγ. Κων/νου καί Ἑλένης

Κοζάνης,
v Μ. Τετάρτη (4/4): ἐξωκλ. Μεταμορφώσεως

τοῦ Σωτῆρος Κοζάνης,
v Μ. Πέμπτη (5/4): Ἱ. Μονῆς Παναγίας Ζιδα-

νίου & Ἁγ. Νικολάου Κοζάνης,
v Μ. Παρασκευή (6/4): Κοιμ. Θεοτόκου Βελ-

βενδοῦ & Ἁγ. Νικολάου Κοζάνης,
v Μ. Σάββατο (7/4): ἐξωκλ. Ἰω. Βαπτιστοῦ Ν.

Νικοπόλεως & Ἁγ. Νικολάου Κοζάνης,
v Κυριακή τοῦ Πάσχα (8/4): Ἁγ. Νικολάου

Κοζάνης,
v Τετάρτη τῆς Διακαινησίμου (11/4): μητρο-

πολ. παρεκκλήσι Ὁσ. Βαραδᾶτου.

Παραστάσεις - Ἐθιμοτυπία:
v προήδρευσε στίς Ἱερατικές Συνάξεις τῆς

καθ’ ἡμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως στούς Ἱ. Ναούς
τῆς Κοζάνης: Ἁγ. Παρασκευῆς (24/1), Ἁγ.
Ἀθανασίου (27/2), Παναγίας Φανερωμένης
(10/5),

v παρακολούθησε τήν συναυλία τῆς Ὑπη-
ρεσίας Μουσικῆς τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνο-
μίας, κατά τήν ὁποῖα συγκεντρώθηκαν
τρόφιμα μακρᾶς διάρκειας καὶ εἴδη καθα-
ριότητας γιὰ τὴν ἐνίσχυση τοῦ Κοινωνικοῦ
Παντοπωλείου τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱ. Μητροπό-
λεως (14/1),

v συμμετεῖχε στις πανηγ. ἱερές ἀκολουθίες
τῶν ὀνομαστηρίων τῶν Σεβ. Μητροπο-
λιτῶν: Θεσσαλιώτιδος κ. Τιμόθεου (Καρ-
δίτσα, 22/1), Φλωρίνης κ. Θεοκλήτου (Φλώ-
ρινα, 25/2),

v προήδρευσε στή Συνεδρίαση τοῦ Μητρο-
πολιτικοῦ Συμβουλίου (26/1) καί τῆς Τε-
χνικῆς Ὑπηρεσίας (14/2),

v συμμετεῖχε στήν Ἔκτακτη Συνεδρία τῆς
Ἱ. Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας (7-8/2),

v παρέστη στίς ἐκδηλώσεις τιμῆς καί μνήμης
τῶν πεσόντων στόν Μακεδονικό Ἀγῶνα,
πού διοργάνωσε Ἱ. Σύνοδος στήν Ἱ. Μη-
τρόπολη Καστορίας, παρουσία τοῦ Μακ.
Ἀρχιεπισκόπου κ. Ἱερωνύμου (16/2),

v δέχθηκε τήν ἐπίσκεψη τοῦ Σεβ. Μηροπο-
λίτη Ἄρτης κ. Καλλίνικου (17/3),

v ἐκκλησιάσθηκε στόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Κων/νου &
Ἑλένης Κοζάνης κατά τά ὀνομαστήρια
τοῦ Πρωτοσυγκέλλου π. Χριστοφόρου
Ἀγγελόπουλου (9/5),

v παρακολούθησε ἐκδήλωση τῆς Ἑλληνικῆς
Ἀστυνομίας γιά τά Ναρκωτικά (12/5),

v συμμετεῖχε στίς ἐκδηλώσεις πρός τιμή
τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Φλωρίνης κ. Θεο-
κλήτου (Φλώρινα, 13/5),

v συμμετεῖχε στίς πανηγ. ἐκδηλώσεις τῆς Ἱ.
Μονῆς Ἀναλήψεως στή Συκιά Ελασσόνας
(16-17/5),

v συμμετεῖχε στό Πατριαρχικό συλλείτουργο,
προεξάρχοντος τοῦ Πατριάρχη Ἀλεξαν-
δρείας κ. Θεοδώρου Β΄ στόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Δη-
μητρίου Ἐλασσῶνος (20/5),

v δέχθηκε τήν φιλική ἐπίσκεψη τοῦ Ἀρχιε-
πισκόπου Τιράσπολ Μολδαβίας κ. Σάββα
(30/5),

v παρέστη στίς πανηγυρικές λειτουργικές
ἐκδηλώσεις τῶν ὀνομαστηρίων τοῦ Οἰκουμ.
Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου στήν Κων/πολη
(10-11/6),

v παρέστη κατά τόν πανηγ. Ἑσπερινό τῶν
ὀνομαστηρίων τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν
& πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμου στήν Ἀθή-
να (14/6),

v παρακολούθησε τήν Μοναχική Σύναξη
στήν Ἱ. Μονή Παναγίας Δοβρᾶ Βέροιας
(23/6),

v ἐπισκέφθηκε τόν ἑορτάζοντα Μητροπολίτη
Γρεβενῶν κ. Δαβίδ (26/6),

v χοροστάτησε στίς πανηγυρικές ἱ. ἀκολου-
θίες στόν Ἱ. Προσκυνηματικό Ναό Ἁγ.
Ἀναργύρων Κοζάνης (30/6, 1/7).

Ἡ Βασιλόπιτα τῆς Ἱ. Μητροπόλεως

Ἐκδήλωση γιὰ τὴν κοπὴ τῆς Βασιλόπιτας
τοῦ νέου ἔτους 2018 διοργάνωσε ἡ Ἱερὰ Μη-
τρόπολις τὴν Κυριακή 21 Ἰανουαρίου στὸν
Ἱερὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου & Ἑλένης
Κοζάνης. 
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Τὸ πρόγραμμα περιλάμβανε τήν ἀπό-
δοση ὕμνων ἀπό τόν Σύλλογο Ἱεροψαλτῶν
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως «Ἰάκωβος ὁ Ναυ-
πλιώτης» καί τήν ὁμιλία τοῦ κ. Μιχαὴλ Τρίτου,
Καθηγητοῦ στὸ Τμῆμα Ποιμαντικῆς καὶ Κοι-
νωνικῆς Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς
τοῦ Ἀριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλο-
νίκης, μὲ θέμα: «Ὁ χρόνος καὶ ἡ πνευματική
του ἀξιοποίηση».

Τό πανηγύρι τοῦ Ὁσίου Βαραδάτου

Τήν Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2018, ἑορτὴ
τοῦ Ὁσίου Βαραδάτου, πανηγύρισε τὸ ὁμώ-
νυμο Μητροπολιτικὸ Παρεκκλήσιο, ποὺ εἶναι
κτισμένο στὶς ὄχθες τῆς Λίμνης 

Πολυφύτου. Τελέσθηκε Ὄρθρος καὶ πανη-
γυρικὴ Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος τοῦ
Πρωτοσυγκέλλου, Πανοσολ. Ἀρχιμανδρίτου
κ. Χριστοφόρου Ἀγελλόπουλου, καί ἀκολού-

θησε εὐλογία κολύβων, ἐπιμνημόσυνη
δέηση καὶ κατάθεση στεφάνων στὸ ἡρῶο

του Ἱεροῦ Ναοῦ. 
Θεία Λειτουργία τελέστηκε, ἐπίσης, καί

τήν Τετάρτη τῆς Διακαινησίμου 11 Ἀπριλίου
ἀπό τόν Σεβασμιώτατο κ. Παῦλο. 

Ὁ Ὅσιος Βαραδάτος ἦταν ἀπὸ τὴν Ἀντιό-
χεια καὶ διακρίθηκε γιὰ τὴν ἀσκητικότητα,
τὴν ταπείνωση καὶ τὴν ἁγιότητα τοῦ βίου τοῦ
(κατὰ τὸν 5ο αἵ.). Στὰ δυτικά της Προύσσας,
κοντὰ στὴν κωμόπολη Κουβούκλια, ὑπῆρχε
Ναὸς καὶ προσκύνημα τοῦ Ὁσίου. Οἱ πρό-
σφυγες Κουβουκλιῶτες, ποὺ ἐγκαταστάθηκαν
στὴν περιοχὴ τῆς Κοζάνης, ἔχτισαν μὲ πίστη
καὶ εὐσέβεια τὸ ἐν λόγω Ἱερὸ Παρεκκλήσιο
στὶς ὄχθες τῆς Λίμνης Πολυφύτου, ὅπου καὶ
τιμᾶται ἡ μνήμη τοῦ Ὁσίου κάθε χρόνο στὶς
22 Φεβρουαρίου.

Ὑπενθυμίζεται ὅτι, μὲ τὴν οἰκονομικὴ βοή-
θεια καὶ συνδρομὴ τῶν εὐσεβῶν χριστιανῶν,
ὁλοκληρώθηκαν πρόσφατα οἱ ἐργασίες συν-
τήρησης καὶ ἀνακαίνισης τοῦ Μητροπολιτικοῦ
Παρεκκλησίου καὶ ὁ ἐξωραϊσμὸς τοῦ περι-
βάλλοντος χώρου.

Χειροτονίες νέων Κληρικῶν
Ὁ Σεβασμιώτατος κ. Παῦλος τέλεσε τίς

ἐξῆς χειροτονίες: 
α) κ. Εὐάγγελου Κρητι-
κάκου σέ Διάκονο (17/2)
καί σέ Πρεσβύτερο
(21/5) στόν Ἱ. Ν. Ἁγ.
Κων/νου & Ἑλένης Κο-
ζάνης, ὅπου καί διακο-
νεῖ,
β) κ. Παναγιώτη Κοτσα-
λίδη σέ Διάκονο (Ἱ. Ν.
Ἁγ. Κων/νου & Ἑλένης
Κοζάνης, 21/4) καί σέ
Πρεσβύτερο στόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Κων/νου & Ἑλένης
Κ. Κώμης (19/5 ), ὅπου διακονεῖ,
γ) κ. Ἰωάννη Χρυσοστομίδη σέ Διάκονο (Ἱ. Ν.
Ἁγ. Νικολάου Ν. Καρδιᾶς, 3/6) καί σέ Πρεσβύ-
τερο στόν Ἱ. Ν. Παναγίας Φανερωμένης Κο-
ζάνης (17/6), ὅπου καί διακονεῖ.
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Πανηγυρικό Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο
και Χειροτονία στά Σέρβια

Μέ κάθε λαμπρότητα ἑορτάστηκε ἡ ἀνα-
κομιδή τῶν λειψάνων τῆς Ἁγίας Θεοδώρας,
τῆς καταγόμενης ἀπό τά Σέρβια Βασίλισσας
τῆς Ἄρτας. Οἱ ἱερές ἀκολουθίες τελέστηκαν,
ὅπως κάθε χρόνο, στόν Ἱ. Καθεδρικό Ναό
τῆς Ἁγίας Κυριακῆς πολιούχου Σερβίων (9-
10/6). Κατά τήν πανηγυρική Θ. Λειτουργία,
ὅπου ἱερούργησε ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης
Ἐλασσῶνος κ. Χαρίτων καί ὁ οἰκείος Ποιμε-
νάρχης κ. Παῦλος, τελέστηκε ἡ Χειροτονία
σέ Πρεσβύτερο τοῦ Ἀρχιδιακόνου κ. Μάξιμου
Γεωργόπουλου, ὁ ὁποῖος προχειρίστηκε σέ
Ἀρχιμανδρίτη καί τοῦ ἀνατέθηκε ἡ διακονία
τοῦ Ἱεροκήρυκα τῆς Ἀρχιερατικῆς Περιφέ-
ρειας Σερβίων – Βελβεντοῦ.

Λιτανείες τῆς Εἰκόνας 
τῆς Παναγίας Ζιδανιώτισσας

Πανδήμως καὶ μεγαλοπρεπῶς ὁ φιλάγιος
λαὸς τῆς Κοζάνης καὶ τῆς Δυτικῆς Μακεδονίας
τίμησε τὴν Ἱερὴ Εἰκόνα τῆς Παναγίας Ζιδα-

νιώτισσας τὸ ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς
τοῦ Θωμᾶ 15η Ἀπριλίου 2018 στήν Κοζά-

νη.
Κάθε χρόνο τὴν Παρασκευὴ τῆς Διακαινη-

σίμου ἡ σεπτὴ Εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς
Ἐλεοῦσας, ἡ ὁποία φυλάσσεται ὡς πολύτιμος
θησαυρὸς στὴν Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Ζιδανίου
Κοζάνης, κομίζεται στὸν Ἱ. Ναὸ τῶν Ἁγίων
Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης Κοζάνης, καὶ τὸ
ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς του Ἀντιπάσχα, μὲ
μία μεγαλοπρεπῆ λιτανεία, μεταφέρεται στὸν
ἱστορικὸ Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου
Νικολάου.

Ἑκατοντάδες Κοζανίτες, μικροὶ καὶ μεγάλοι,
μὲ κεριὰ στὰ χέρια, ὑπερεπλήρωσαν τόσο
τὸν περικαλλῆ Ἱ. Ναὸ τῶν Ἁγίων Ἰσαποστόλων,
ὅσο καὶ τοὺς δρόμους κατὰ τοὺς ὁποίους
πραγματοποιήθηκε ἡ λιτανεία τῆς Ἱερῆς Εἰκό-
νας.

Τοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἑσπερινοῦ χοροστάτησε
ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἐλασσῶνος
κ. Χαρίτων, ἀπουσιάζοντος τοῦ οἰκείου Ποι-
μενάρχου κ. Παύλου, πλαισιούμενος ἀπὸ πλει-
άδα Ἱερέων τῆς Ἱ. Μητροπόλεως μὲ ἐπικε-
φαλῆς τὸν Πρωτοσύγκελλό της Ἀρχιμ. Χρι-
στοφόρο Ἀγγελόπουλο.

Μία παράδοση ποὺ χάνεται στὰ βάθη τῶν
αἰώνων τηρήθηκε εὐλαβικὰ γιὰ ἄλλη μία
χρονιὰ στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Σερβίων καὶ
Κοζάνης μὲ τὴ συμμετοχὴ τοῦ πλήθους τῶν
εὐσεβῶν πιστῶν νὰ ξεπερνοῦν τοὺς 4.000
σύμφωνα μὲ τὶς ἐκτιμήσεις τῆς Ἀστυνομίας.

Τὸ καύχημα τῶν Κοζανιτῶν, τὴν πανσεβά-
σμια Εἰκόνα τῆς Παναγίας, συνόδεψαν οἱ Φι-
λαρμονικὲς τοῦ Σκριπεροῦ Κερκύρας, τοῦ
Δήμου Καλαμαριᾶς, τοῦ Δήμου Καλαβρύτων
καὶ τοῦ Δήμου Κοζάνης, οἱ ὁποῖες δημιούρ-
γησαν μία ἰδιαίτερη ἀτμόσφαιρα, συναισθη-
ματικὰ φορτισμένη μὲ ὄμορφες μελωδίες, τὰ
λάβαρα τῆς Ἀναστάσεως ὅλων τῶν Ἐνοριῶν,
ἐκπρόσωποι πολιτιστικῶν συλλόγων τῆς Κο-
ζάνης ἐνδεδυμένοι μὲ παραδοσιακὲς φορε-
σιές, Πρόσκοποι καὶ τιμητικὸ ἄγημα τοῦ Στρα-
τοῦ. 

Ἡ λιτανεία μέσω τῶν κεντρικῶν δρόμων
κατευθύνθηκε στὴν κεντρικὴ πλατεία τῆς πό-
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λεως, μὲ τὸν Σεβασμιώτατο νὰ τελεῖ
δέηση μπροστὰ ἀπὸ τὸ Δημαρχεῖο, ἐνῶ πυ-
ροτεχνήματα φώτισαν τὸν οὐρανὸ ἀπὸ τὸ
ἱστορικὸ Καμπαναριὸ τοῦ Ἁγίου Νικόλαου.

Πρίν τήν ἀπόλυση ὁ Μητροπολίτης
Ἐλασσῶνος κ. Χαρίτων τόνισε τὸ συγκινητικὸ
γεγονὸς τῆς μαζικῆς συμμετοχῆς στὴν παρά-
δοση τῆς λιτανείας, ὑπογραμμίζοντας τὴν
εὐγνωμοσύνη καὶ τὸν σεβασμὸ ποὺ καταθέτει
ὁ εὐσεβὴς λαὸς στὴν Παναγία, τὴ Μητέρα
τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου μας, ποὺ παρέχει τὴ
θεία προστασία στὸν κόσμο.

Εὐχαρίστησε τὸν Ποιμενάρχη τῆς Κοζάνης
γιὰ τὴν εὐγενῆ πρόσκληση νὰ ἱερουργήσει
τὴν Κυριακή τοῦ Θωμᾶ στὸν Ἱ. Ν. τῶν Ἁγίων
Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης καὶ νὰ προεξάρχει
τῆς μεγαλειώδους λιτανείας.

Νὰ σημειωθεῖ ὅτι ἡ Ἱερὴ Εἰκόνα θὰ παρα-
μείνει δεκαπέντε ἡμέρες στὸν Μητροπολιτικὸ
Ναὸ καὶ θὰ τεθεῖ πρὸς προσκύνηση σὲ ὅλες
τὶς Ἐνορίες τῆς πόλεως γιὰ ἰσάριθμο διάστημα
ἕως καὶ τὶς 31 Ἰουλίου, ὅποτε καὶ θὰ ἐπιστρέφει
στὸ "σπίτι" της, στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ζιδανίου.

(κείμενο & φωτό τοῦ Χρ. Καναρόπουλου,
Romfea 15-5-18)

Ἐπίσης, τήν Κυριακή 13 Μαΐου, μὲ ἀφορμὴ
τὴν 23η ἐπέτειο ἀπὸ τὴν ἡμέρα τοῦ σεισμοῦ
τοῦ 1995, πραγματοποιήθηκε εὐχαριστήρια
Θ. Λειτουργία στὸν Ἱ. Καθεδρικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγ.
Νικολάου, ἀκολούθησε Λιτάνευση τῆς Ἱ. Εἰκό-
νας τῆς Παναγίας πέριξ τοῦ Ἱ. Ναοῦ καὶ εὐχα-
ριστήρια Δέηση στὴν εἴσοδο τοῦ Δημαρχεί-
ου.

Πανηγύρισε ἡ Ι. Μονὴ 
τοῦ Ἄγ. Ἰωάννη τοῦ Βαζελώνα

μὲ 3 ἱερὲς εἰκόνες 
ἱστορικῶν Μοναστηριῶν τοῦ Πόντου

Ἕναν ἰδιαίτερο τόνο ἔδωσε στὴν φετεινὴ
Πανήγυρη (23-24/6) τῆς Ἱ. Μονῆς τοῦ Ἁγ.
Ἰωάννη τοῦ Βαζελώνα, στὴν Κοινότητα τοῦ
Ἁγίου Δημητρίου Ἑλλησπόντου, ἡ παρουσία
τῶν Ἱερῶν Εἰκόνων τῆς Παναγίας Σουμελᾶ,
τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη Βαζελῶνος καὶ τοῦ Ἁγίου
Γεωργίου Περιστερεώτα.

Στὶς ἱερὲς ἀκολουθίες χοροστάτησε
ὁ Ποιμενάρχης μας κ. Παῦλος, ὁ ὁποῖος

καὶ τίμησε μὲ τὴν ἀνώτερη τιμητικὴ διάκριση
τῆς Μητροπόλεως, τὸν Σταυρὸ τοῦ Ἁγίου Νι-
κολάου, στὰ πρόσωπα τῶν προέδρων τους,
τὰ τρία ποντιακὰ Σωματεῖα τῆς «Παναγίας
Σουμελᾶ», τοῦ «Ἁγίου Ἰωάννου Βαζελῶνος»
καὶ τοῦ «Ἁγίου Γεωργίου Περιστερεώτα».

Ὁ πανηγυρικὸς ἑορτασμὸς κορυφώθηκε
μὲ τὴν Λιτάνευση τῶν Λειψάνων τοῦ Τιμ.
Προδρόμου καὶ τῶν ἱστορικῶν κειμηλίων τοῦ
Ποντιακοῦ ἑλληνισμοῦ, Ἱερῶν Εἰκόνων τῆς
Παναγίας Σουμελᾶ, Ἁγ. Ἰωάννου Βαζελῶνος
καὶ Ἁγ. Γεωργίου Περιστερεώτα, ὑπὸ τὴν συ-
νοδεία Ἀγήματος τοῦ Στρατοῦ, παιδιῶν,
ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν μὲ Ποντιακές, Μακε-
δονικὲς καὶ Θρακιώτικες στολές.

Ὀνομαστήρια τοῦ Μητροπολίτη

Μέ λαμπρότητα καί τή δέουσα μεγαλοπρέ-
πεια ἑορτάστηκε στήν Ἱερά Μητρόπολη Σερ-
βίων & Κοζάνης ἡ ἱερά μνήμη τῶν Ἁγίων
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ἐνδόξων πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων
Πέτρου καί Παύλου, κατά τήν ὁποία καί
ἑόρτασε τά ὀνομαστήριά του ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης κ. Παῦλος.

Στόν Ἱ. Μητροπολιτικό καί Καθεδρικό Ναό
τοῦ Ἁγίου Νικολάου Κοζάνης τελέστηκε τήν
Πέμπτη 28 Ἰουνίου ὁ Μέγας Πανηγυρικός
Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός μετ’ ἀρτοκλασίας,
χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτη Κα-
στορίας κ. Σεραφείμ.

Τήν ἑπομένη, 29 Ἰουνίου, τελέστηκε ἡ πα-
νηγυρική ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία, προ-
εξάρχοντός τοῦ Σεβ. Μητροπολίτη Κασσαν-
δρείας κ. Νικόδημου καί συλλειτουργούντων
τῶν Μητροπολιτῶν Ἐλασσῶνος κ. Χαρίτονος
καί τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχη κ. Παύλου.

Κατά τή διάρκεια τῆς ἡμέρας ὁ Σεβασμιώ-
τατος δεχόταν στόν Μητροπολιτικό Οἶκο -
Ἐπισκοπεῖο τίς εὐχές τοῦ κλήρου, τῶν τοπικῶν
ἀρχῶν καί τοῦ λαοῦ, οἱ ὁποῖοι προσέρχονταν
γιά νά τιμήσουν τόν ἑορτάζοντα Ποιμενάρχη
τους. Μεταξύ τῶν ἐπισκεπτῶν ἦταν καί οἱ
Σεβ. Μητροπολίτες Φλωρίνης κ. Θεόκλητος
καί Ἐδέσσης κ. Ἰωήλ.

Για το «Μακεδονικό»

Στίς κινητοποιήσεις για τό θέμα τῆς «Μα-
κεδονίας» συμμετεῖχε ὁ Σεβασμιώτατος κ.
Παῦλος. Συγκεκριμένα:
v συμμετεῖχε στό πολυαρχιερατικό συλλεί-

τουργο στόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Δημητρίου Θεσ/νίκης
μέ τήν εὐκαιρία τοῦ ἐκεῖ μεγάλου συλαλ-
λητηρίου (21/1),

v παρακολούθησε τήν σχετική ἐκδήλωση
τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Βεροίας (28/1),

v μίλησε στό συλαλλητήριο στήν πόλη
τῆς Καστοριᾶς (6/6), παρέστη σέ ἀντί-
στοιχο στό Πισοδέρι Φλώρινας (17/6)
καί μίλησε σέ ἐκεῖνο τῆς Κοζάνης,
παρόντος καί τοῦ Σεβ. Μητροπολίτη
Γρεβενῶν κ. Δαβίδ, ὅπου ἀνέγνωσε
καί τό ἀκόλουθο Ψήφισμα (5/7):

ΨΗΦΙΣΜΑ
τῶν Κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σερ-

βίων & Κοζάνης
γιὰ τὴν ὀνοματοδοσία τῆς γειτονικῆς χώρας

τῶν Σκοπίων
Σήμερα, τὴν 27ην Ἰουνίου 2018, εἰς τὸν

Ἱερὸν Ναὸν τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς πόλεως
Κοζάνης, προεδρεύοντος τοῦ Πατρὸς καὶ Ποι-
μενάρχου ἡμῶν Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Σερβίων καὶ Κοζάνης κ. Παύλου συνήλθαμε
ἅπαντες οἱ Κληρικοὶ τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεως. Ἡ Σύναξη ἀσχολήθηκε μὲ τὸ ἐπί-
καιρο ἐθνικὸ θέμα τῆς γείτονος χώρας τῶν
Σκοπίων, τὴν μετονομασία καὶ ὅσα περιλαμ-
βάνει αὐτή, κατὰ τὴν συμφωνία ποὺ ὑπεγράφη
στοὺς Ψαράδες τῶν Πρεσπῶν, τοῦ Νομοῦ
Φλωρίνης, τὴν 17ην Ἰουνίου 2018.

Οἱ Ἕλληνες ἀγαποῦμε ὅλους τούς λαοὺς
καὶ ἰδιαιτέρως τοὺς γειτονικούς. Πιστεύουμε
ὅμως σταθερὰ στὰ δίκαιά μας. Δὲν ἐποφθαλ-
μιοῦμε κανενὸς τὸ δίκαιο, ἀλλὰ καὶ δὲν ἀνε-
χόμαστε ἄλλοι νὰ καταπατοῦν τὸ δικό μας.
Συνώνυμο τῆς ἱστορίας τῆς Ἑλλάδος εἶναι ἡ
θυσία ὑπὲρ τῆς φιλτάτης ἡμῶν Πατρίδος.
Ἀπὸ ἀρχαιοτάτων χρόνων ἔχουμε μία εὐαι-
σθησία στὰ θέματα ποὺ τὴν ἀφοροῦν, μὲ χα-
ρακτηριστικὸ τὸν λόγο τοῦ Σωκράτη: «Μητρὸς
τὲ καὶ πατρὸς καὶ τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάν-
των τιμιώτερόν ἐστι ἡ Πατρὶς καὶ σεμνότερον
καὶ ἁγιώτερον καὶ ἐν μείζονι μοίρα καὶ παρὰ
θεοῖς καὶ παρ' ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσιν».
Ἐνῶ ὁ Ὅμηρος γράφει: «Εἰς οἰωνὸς ἄριστος,
ἀμύνεσθαι περὶ πάτρης». Κατὰ δὲ τοὺς νεώ-
τερους χρόνους ὁ μόνος ἀνιδιοτελὴς κυβερ-
νήτης τῆς πατρίδος μᾶς Ἰωάννης Καποδίστριας
εἶπε: «ἐὰν θέλετε νὰ ἔχετε κράτος ἰσχυρὸν
καὶ ἔνδοξον, ἀγαπήσατε τὴν πατρίδα σας».
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Ἡ ἀρχαιολογία, ἡ γεωγραφία καὶ ἡ
ἱστορία μαρτυροῦν τὴν ἑλληνικότητα τῆς
Μακεδονίας. Εἰς αὐτὸ τοῦτο τὸ μουσεῖο τῶν
Σκοπίων οἱ περισσότεροι σαρκοφάγοι, οἱ
ἀδριάντες καὶ τὰ ἀνάγλυφα φέρουν ἐπιγραφάς
κατὰ τὸ πλεῖστον ἑλληνικάς. Οἱ ἅγιοι Κύριλλος
καὶ Μεθόδιος, οἱ φωτισταὶ τῶν Σλάβων, ἤσαν
τέκνα τῆς ἑλληνικωτάτης Μακεδονίας, ποὺ
μὲ τὸ ἀκτινοβόλον ἔργον τους προσέφερον
τὰ πάντα εἰς τοὺς Σλαβικοὺς λαούς. Ὁ Μα-
κεδονικὸς Ἀγὼν ὑπῆρξε ἡ θρυλικὴ ἐποποιΐα
τοῦ νεώτερου ἑλληνισμοῦ, μία ἀπὸ τὶς λαμ-
πρότερες σελίδες τῆς ἱστορίας μας, ἐξαιτίας
τοῦ ὁποίου σώθηκε ἡ Μακεδονία ἀπὸ τὶς
ἁρπακτικὲς διαθέσεις τῶν βορείων γειτόνων
μας.

Εὐλαβικὰ τὶς δύσκολες αὐτὲς στιγμὲς ἀπο-
τίουμε φόρο τιμῆς στοὺς μάρτυρες καὶ τοὺς
ἥρωες ποὺ θυσίασαν τὴ ζωή τους γιὰ τὴν ἐπι-
τυχία ἐκείνου τοῦ ἀγώνα, μὲ ἐπικεφαλὴ τὸν
ἐθνομάρτυρα Παῦλο Μελά, ἄνδρα πλήρη πί-
στεως καὶ ἀγάπης πρὸς τὸν Χριστὸν καὶ τὴν
Πατρίδα.

Ἐμεῖς, λοιπόν, οἱ Κληρικοὶ τῆς ἁγιω-
τόκου καὶ ἱστορικῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Σερβίων καὶ Κοζάνης  Κ Α Τ Α Γ Γ Ε Λ Ο Υ Μ Ε
πρὸς πάσαν κατεύθυνσιν: Κυβέρνηση – Πολι-
τικὰ Κόμματα – Ἄλλους Φορεῖς, μετὰ πόνου,
θυμοῦ καὶ ἀγανακτήσεως τὴν προαναφερ-
θεῖσαν ἀπαράδεκτον συμφωνίαν, ἡ ὁποία πα-
ραδίδει τὸ ἱστορικὸ ὄνομα τῆς Μακεδονίας
μας στὸ γειτονικὸ κρατίδιο.

Ἀναφωνοῦμε, λοιπόν, «ἐν ἐνὶ στόματι καὶ
μία καρδία» ὅτι: Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΗΤΑΝ, ΕΙΝΑΙ
ΚΑΙ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ.

Τὸ μαρτυροῦν εἰς τοὺς αἰώνας οἱ ποταμοὶ
αἱμάτων ποὺ πότισαν τὰ χώματά της μὲ πρω-
τοστάτας Ἀρχιερεῖς (ὁ Καστορίας Γερμανὸς
Καραβαγγέλης, ὁ Γρεβενῶν Αἰμιλιανὸς Λα-
ζαρίδης), πλειάδα κληρικῶν τε καὶ μοναχῶν,
ἀλλὰ καὶ εὐλαβεῖς χριστιανοί, ὅπως ὁ Παῦλος
Μελάς, ὁ Κώττας, ὁ Ἄγρας καὶ ἄλλοι πεσόν-
τες.

Τέλος, τὰ ἀρχαιολογικὰ εὐρήματα τῆς
Αἰανῆς, τῆς Πέλλας καὶ τῆς Βεργίνας φωνά-
ζουν γιὰ τὴν ἑλληνικότητα τῆς Μακεδονίας.

Δὲν τοὺς χαρίζουμε τῆς ἐθνικότητά μας.
Δὲν προδίδουμε τὰ ἱερὰ καὶ τὰ ὅσια της
φυλῆς μας.

Ἡ Μακεδονία εἶναι μία καὶ εἶναι ΕΛΛΑΔΑ!

Ὁ Μητροπολίτης
† Ὁ Σερβίων καί Κοζάνης Παῦλος

Ἀκολουθοῦν οἱ ὑπογραφὲς τῶν ὑπολοίπων
Κληρικῶν καὶ Μοναχῶν της καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως.

ΤΙΑΛΕΙΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΝ

«Ο ΑΓΙΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»

Θυμηθεῖτε ἅγιοι ἀδελφοί καί
ἀναγνῶστες τοῦ «Λειμωναρίου» τό
Γηροκομεῖο μας
«Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»
καί τούς ἀνθρώπους πού φιλοξε-

νοῦνται καὶ περιθάλπονται ἐκεῖ. Ἡ
ἐνθύμισή σας θά τούς δώσει χαρά καί
ζεστασιά.

Τὸ χρέος τῆς ἀγάπης μας πρὸς τὸν
συνάνθρωπο, ἄς μὴν περιορίζεται μο-
νάχα στὶς γιορτές, ἀλλὰ νὰ μένει ἀνε-
ξάντλητο.

ΕΚ ΤΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ
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