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«ε πάνδημο εορτασμό συνήγαγε όλους μας στην 

αγιοτόκο πόλη μας η ιερά σύναξη των αγίων της τέκνων. Σούτη 

η χαρά και η ευλογία συμπαρασύρει πανηγυρικώς άπαντα τον 

φιλάγιο λαό της πόλεως αυτής, αλλά και της χώρας μας 

ολοκλήρου, καθώς σήμερα προσέτρεξαν, ως άγγελοι πλησίον 

μας άγιοι αρχιερείς και ποιμένες, ορμώμενοι μετά θείου ζήλου 

προς συνεορτασμό εν κοινή συνάξει του αγίων εφόρων και 

προστατών της Πόλέως μας. Η σημερινή πανήγυρις αποτελεί 

σημείον και μαρτυρία της πιστότητος του ευσεβούς λαού μας 

προς τις καθαγιασμένες παραδόσεις της Εκκλησίας του, που 

προέρχονται από αιώνων πολλών. Η ενότης του 

Εκκλησιαστικού σώματος δηλώνεται διαρκώς και αθορύβως 

στην κοινή λατρεία των χριστιανών, όταν σε κάθε πνευματική 

αφορμή συγκεντρώνονται οι χριστιανοί επί το αυτό 

αναπέμποντες ευχές και ικεσίες προς τον φιλάνθρωπο Θεό και 

τους αγίους Σου. Όπως σήμερα εδώ στον τόπο αυτό κλήρος, 

άρχοντες και ο λαός τελούμε την σύναξη των αγίων μας. 

Δηλώνουμε δηλαδή την εκκλησιαστική μας ενότητα, γινόμαστε 

σύναξη ιερά εξ αφορμής της σημερινής εορτής. Είναι καθήκον 

του επισκόπου να προκαλεί τακτικότατα πνευματικές αφορμές 

συνάξεως των χριστιανών γύρω του. Με τον τρόπο αυτό 

φανερώνεται ανεπιτηδεύτως η Εκκλησία. 

Έχοντας ως πνευματικό γνώμονα τούτη τη βασική 

εκκλησιαστική αρχή η τοπική μας Εκκλησία, όπως και κάθε 

άλλη ανά την οικουμένη, όρισε καθ’ έκαστον έτος την πρώτη 

Κυριακή του μηνός Οκτωβρίου να εορτάζει τους Αγίους της. 

Και να λοιπόν σήμερα πέριξ των ιερών λειψάνων των αγίων 

μας όλος ο λαός, όλη η τοπική Εκκλησία. Δεν νεωτερίζουμε, 



αλλά πιστά ακολουθούμε τις πατροπαράδοτες λατρευτικές 

συνήθειες των προγόνων μας, των αγίων πατέρων της 

Εκκλησίας μας. Πολλοί προσπαθούν να τις καταργήσουν, ως 

τάχα εκφραστές μιας όψιμης αγωνίας περί της θρησκείας, 

δήθεν για το καλό του λαού μας και των παιδιών του. Δεν 

γνωρίζουν όμως, και ίσως σκόπιμα, ότι η πράξη της Εκκλησίας 

είναι δοκιμασμένη από χιλιάδων ετών στο καμίνι της ζωής. Η 

αέναη μαρτυρία του λαού μας με την συμμετοχή του στην ζωή 

της Εκκλησίας πιστοποιεί την γνησιότητα του ταπεινού ήθους 

της Εκκλησίας. Σούτο το ήθος πηγάζει από τον ίδιο τον Κύριό 

μας και τους αγίους Σου, προς τους οποίους απονέμουμε και 

την λατρείαν και την τιμήν αντιστοίχως. 

Αυτή την ιερή στιγμή, θα ήθελα να ευχαριστήσω, εκ 

μέσης καρδίας τους αγίους αρχιερείς, οι οποίοι συμμετέχουν σε 

τούτη την λαμπρά πανήγυρη και ανταποκρίθηκαν ευγενώς στο 

κάλεσμά μας, αποδεινκύοντας προδήλως την αγάπη τους προς 

τους αγίους της πίστεώς μας. 

Σον εβασμιώτατον Μητροπολίτην Βεροίας κ. 

Παντελεήμονα ὅστις πηδαλιουχεῖ αποστολική και ἱστορική 

Μητρόπολιν. Πολυτάλαντος Ιεράρχης. Από ενωρίς η Εκκλησία 

αναγνωρίζοντας τα ποικίλα χαρίσματά του, τον διόρισε σε 

καίριες θέσεις υψηλής διοικητικής ευθύνης, ως αὐτής του 

Πρωτοσυγκέλλου της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης και 

εν τέλει Επίσκοπον και Μητροπολίτην της Ιεράς Μητροπόλεως 

Βεροίας Ναούσης και Καμπανίας. Εργάτης ακάματος του 

Ευαγγελικού λόγου, λέγων και γράφων μετά παρρησίας την 

αλήθειαν, μη φοβούμενος προ ουδενός, ένεκα της αληθείας του 

Χριστού. Δεν φείδεται κόπων και υδρώτων προς υπηρεσίαν των 

αδυνάτων αδελφών καθώς και διά τον πνευματικόν 

καταρτισμόν του εμπιστευθέντος υπό της Εκκλησίας ποιμνίου 

του. 

Μέσα σε αυτήν την πνευματική αγαλλίαση και 

λειτουργική σύναξη προβάλει αξιοθαύμαστη και αξιομίμητη η 

παρουσία του λίαν αγαπητού μας αδελφού και συλλειτουργού 



Μητροπολίτου Λαγκαδά Λητής και Ρεντίνης κ. Πλάτωνος. 

Είναι Ιεράρχης που διακρίνεται για τον σεβασμό στην 

Λειτουργική Ζωή, στην Εκκλησιαστική Παράδοση και Ιστορία, 

κάτι το οποίο γευθήκαμε ήδη από την πρώτη μέρα της 

εγκατάστασής του στην Ιερά Μητρόπολη Λαγκαδά. Παρέλαβε 

πλούσια πνευματική κληρονομιά από τον αείμνηστο 

πολυσέβαστό μας Γέροντα Μητροπολίτη Λαγκαδά κυρό 

Ιωάννη, την οποία διαπιστώνουμε ότι αγωνίζεται αόκνως να 

συντηρήσει και να αυξήσει με ικανά στελέχη και διακεκριμένα 

για την φροντίδα των Εκκλησιαστικών Πραγμάτων πρόσωπα. 

Είναι ευρυμαθής, φιλόκαλος και φιλάρετος και αυτό το 

διαπιστώνει σύντομα κανείς από την προσωπική επιμέλεια και 

φροντίδα που δείχνει για τον καλλωπισμό της Ιεράς 

Μητροπόλεως και των Ιερών Ναών. 

Επίσης ευχαριστούμε τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής 

Δουσίκου Γέροντα Βησσαρίωνα για την μεταφορά της Κάρας 

του Αγίου Βησσαρίωνος. 

Θερμές ευχαριστίες απευθύνω προς τους άρχοντες του 

τόπου μας και όλους όσους διακονούν ή υπηρετούν την τοπική 

μας κοινωνία. Οφείλω ιδιαιτέρως να τους επαινέσω, όχι μόνον 

για την αφοσίωσή τους στο καθήκον στις δύσκολες στιγμές που 

διέρχεται η πατρίδα μας, αλλά και για την στήριξη της τοπικής 

μας Εκκλησίας και την εν γένει συμπαράστασή τους σε κάθε 

κοινωνική και ποιμαντική δράση Σης. 

Σις μέγιστες των ευχαριστιών μου όμως εκφράζω με 

ιδιαίτερη ικανοποίηση και ανεκλάλητη χαρά προς τους Ιερείς 

μας τους Ιεροψάλτες και εσάς τον φιλάγιο Λαό του Θεού. Η 

παρουσία όλων σας γύρω από τα ιερά Λείψανα και την Ιερή 

Εικόνα των Αγίων μας, των δικών μας αγίων, αποδεικνύουν και 

διακηρύσσουν την αγάπη σας για τους αγίους της Εκκλησίας 

μας, ιδιαίτερα δε για τους συντοπίτας αγίους μας που 

κατευθύνουν και σήμερα όλους μας, όταν παρακλητικά τους το 

ζητούμε. Η παρουσία τους ανάμεσά μας είναι μαρτυρημένη και 

πανθομολογουμένη. Έχομεν την ανάγκη της προστασίας και 



της προσευχής των Αγίων μας, ιδιαίτερα στις σημερινές 

δύσκολες συγκυρίες που βιώνουν οι περισσότεροι των 

συνανθρώπων μας, ώστε με ακατανίκητο θάρρος να 

ανταπεξέλθουμε «τὸν προκείμενον ἡμῖν ἀγῶνα». 

εβασμιώτατε άγιε Βεροίας, σας παρακαλώ θερμώς την 

ιερή αυτή στιγμή, εκ του περισσεύματος της αγαπώσης καρδίας 

σας, καθώς είμαστε άπαντες, κύκλωθεν κύκλω περί των αγίων 

Λειψάνων, να απευθύνεται προς τον διψώντα λαό, θείον λόγο 

πανηγυρικόν, εγκωμιαστικόν, αλλά και σύγχρονο προς τις 

πνευματικές ανάγκες του, καθώς εσείς γνωρίζετε από την 

πολύπειρο ποιμαντική εμπειρία σας». 


