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Μητροπολίτου Αὐλῶνος  
κ.κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Ἕ
να ἐρώτημα πάντοτε ἐπίκαιρο. Ποῦ γεννήθηκε ὁ Χριστός; 
Ἡ Προφητεία, ἡ Ἱστορία, μέσα σέ αὐτό καί ἡ ἱερή ὑμνολογία 
τῆς Γιορτῆς μέ σαφήνεια ὑπογραμμίζουν: «…ἐν Βηθλεέμ 

τῆς Ἰουδαίας». Πραγματικά. Ὁ προφήτης Μιχαίας αἰῶνες πρίν ὁμιλεῖ 
γι’ αὐτή τήν Γέννηση, καθορίζοντας συγκεκριμένα τόν τόπο: «Καί 
σύ, Βηθλεέμ, οἶκος τοῦ Εὐφραθᾶ…» (Μιχ. 5,1).  

Παρόλα αὐτά ὁ ἄνθρωπος τοῦ 21ου αἰώνα δέν παύει νά ρωτάει: 
«Ποῦ ἐγεννήθη ὁ Χριστός;». Ἡ ἀπάντηση σαφέστατη: «Στή Βηθλεέμ 
τῆς Ἰουδαίας». Ἱστορικά ἀναμφισβήτητη. Σήμερα, ὅμως, ποῦ γεννιέται; 
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Γιατί καί φέτος θά ἀκούσουμε 
τόν ὕμνο μέσα στήν σιγαλιά τῆς 
νύχτας: «Σήμερον ὁ Χριστός 
γεννᾶται ἐκ Παρθένου...».  

Ὁ Χριστός, βέβαια, γεννήθηκε 
μία φορά, ἀλλά τά γεγονότα τῆς 
θείας Οἰκονομίας, μέσα στό λει-
τουργικό χρόνο, ἔχουν μία ἀνα-
κύκληση. Καί σ’ αὐτό τό ἐρώτημα 
ἡ ἀπάντηση θά δοθεῖ ἀνώδυνα, 
ἀνυποψίαστα μέ μία ἀρκετή 
«δόση» ἀφέλειας: «Ὁ Χριστός 
σήμερα γεννιέται στίς καρδιές 
μας».  Αὐτό εἶναι καί τό τεράστιο 
λάθος μας. Εἶναι δυνατόν ἐκ τῶν 
προτέρων ὁ ἄνθρωπος νά ζήσει 
«ὑποχρεωτικά» κάτι καί αὐτό τό 
κάτι νά σχετίζεται μέ ἐκκλησια-
στικά γεγονότα, χωρίς τήν ἀντί-
στοιχη ὄχι ἁπλά «γεύση», ἀλλά 
οὔτε κἄν «ὑποψία»! 

Ὁ Χριστός εἶναι ὁ Σωτήρας 
τῶν ἀνθρώπων. Καί ὡς Σωτήρας 
δέν γεννιέται στίς καρδιές τους, 
ἀλλά ἐκεῖ ὅπου ζοῦν τήν σωτηρία 
τους. Ἐκεῖ πού εἶναι ἡ ἀείζωη 
πηγή τῆς ζωῆς, ἡ Ἐκκλησία. Στή 

«φάτνη» τῆς Ἐκκλησίας, λοιπόν, 
γεννιέται ὁ Χριστός σήμερα κι 
ἐκεῖ πρέπει νά Τόν ἀναζητήσουμε. 
Γιά μία συνάντηση προσωπική 
μέσα ἀπό τήν Εὐχαριστία. Ἐξάλ-
λου καί ὁ ναός μᾶς βοηθάει σέ 
αὐτήν τή μυστηριακή μυσταγωγία 
τῆς Γιορτῆς.  

Τό «καθολικό» ἑνός ὀρθόδοξου 
μοναστηριοῦ ἤ ἕνας βυζαντινός  
ναός θεολογικότατα ἀναλύει 
αὐτήν τήν σωτηριολογική ση-
μαντική μέσα ἀπό τήν ἀρχιτε-
κτονική του «σοφία». Ὁ τροῦλος 
μέ τήν εἰκόνα τοῦ Παντοκράτορα 
δηλώνει τόν τρόπο τῆς Σάρκωσης 
τοῦ Θεοῦ στό πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ 
Χριστοῦ, πού σύμφωνα μέ τήν 
ψαλμική ρήση «ἔκλινε οὐρανούς 
καί κατέβη» (Ψαλμ.17,10).  

Τά σφαιρικά τρίγωνα, πού ὑπο-
βαστάζουν τόν τροῦλο, δείχνουν 
αὐτή τήν ἱστορική «κίνηση» τοῦ 
Θεοῦ, πού δέχεται νά κάνει σάρκα 
Του τήν ὕλη τῆς γῆς, κλείνοντας 
πρός τά κάτω καί παρουσιάζοντας 
ὅλα τά γεγονότα τῆς Θείας Οἰκο-
νομίας (Δωδεκάορτο) πού εἶναι 
«ἱστορημένα» στό πάνω μέρος 
τοῦ τέμπλου. Καί κάτω ἀκριβῶς 
ἀπό αὐτά στό μέν πίσω μέρος, τό 
ἅγιον Βῆμα, ὑπάρχει ἡ εἰκόνα 
τῆς Πλατυτέρας – στό δέ ἀριστερό 
κάτω μέρος τοῦ τέμπλου ἡ εἰκόνα 
τῆς Παναγίας Βρεφοκρατούσας, 
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μία «εἰκόνα» ὁλοζώντανη τῆς 
Ἐκκλησίας, τό θεῖο, δηλαδή, καί 
τό ἀνθρώπινο στοιχεῖο «δεμένο» 
σ’ αὐτή τήν θεανθρώπινη λει-
τουργική ἑνότητα.  

Καί κάτω, τέλος, ἀπό τίς ὁλό-
σωμες εἰκόνες τῶν ἁγίων τοῦ 
τέμπλου πραγματοποιεῖται ἡ σύ-
ναξη τῶν ἔμψυχων εἰκόνων τοῦ 
Θεοῦ, τοῦ λαοῦ. Ἔτσι ἑρμηνεύε-
ται ἡ πατερική σκέψη πώς ὁ Χρι-
στός «Ἐκκλησίας σάρκα ἀνέλα-
βεν». Καί ἀφοῦ αὐτήν τήν σάρκα 
ντύθηκε, γιά νά τήν ἀφθαρτοποι-
ήσει, φυσικό εἶναι νά γεννιέται 
μέσα στά «ὅριά» της, τήν Ἐκκλη-
σία, δηλαδή.  

 Ὕστερα ἀπό ὅλα αὐτά κατα-
λαβαίνουμε τόν λόγο τῆς Γέννη-
σης τοῦ Χριστοῦ στήν Ἐκκλησία 
Του κι ὄχι στίς ἀνθρώπινες καρ-
διές, τίς ὁποῖες, βέβαια, ἀνά-γεννᾶ 
αὐτή ἡ Γέννηση καί μάλιστα ὄχι 
ἄσχετα μέ τά σώματά μας. Ὁ Χι-
στός γεννήθηκε ὡς τέλειος ἄνθρω-
πος, γιατί ἦταν καί τέλειος Θεός, 
Θεάνθρωπος. Ἔτσι, ὅταν ζοῦμε 
σύμφωνα μέ τό εὐαγγελικό τῆς 
Ἐκκλησίας μας ἰδεῶδες, ζοῦμε 
χριστοκεντρικά, δηλαδή ἀπο-
κτοῦμε «νοῦν Χριστοῦ», αἰσθή-
σεις Χριστοῦ, θέλημα Χριστοῦ. 
Αὐτό σημαίνει καθημερινή ἀνα-
γέννηση! 

Ἡ γιορτή τῆς Γέννησης δέν 

«καλύπτεται» συναισθηματικά 
καί δέν ἔχει καμία σχέση μέ καρ-
διακή προέκταση, γιατί αὐτά βε-
βηλώνουν τήν ἀλήθεια τοῦ μυ-
στηρίου καί ἀλλοτριώνουν τό 
ἀνθρώπινο ἦθος. Κι ἔπειτα 
ρωτᾶμε νά μάθουμε ποῦ γεννή-
θηκε ὁ Χριστός. Εἶναι δυνατόν 
νά μήν γνωρίζουμε ποιός εἶναι 
αὐτός ὁ «φορέας», καλύτερα θε-
ανθρώπινος ὀργανισμός, ποὺ θά 
μᾶς ἀπαντήσει αὐθεντικά; Εἶναι 
ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία πού μᾶς 
καλεῖ, λέγοντάς μας: «Ἐλᾶτε νά 
δοῦμε ποῦ γεννήθηκε ὁ Χρι-
στός...».  

Αὐτήν τήν ἀλήθεια, εἴθε, νά 
τήν βιώσουμε καί τά φετινά Χρι-
στούγεννα μυστηριακά, κοινω-
νώντας τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ 
Σαρκωθέντος Κυρίου, ἐξομολο-
γημένοι καί καθαροί καί τότε δέ 
θά ρωτᾶμε, γιατί οἱ ἴδιοι θά εἴμα-
στε προέκταση τοῦ θεοδέγμονος 
Σπηλαίου, θεοτόκες ψυχές.  

ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΤΕΧΘΗ! 
ΑΛΗΘΩΣ ΕΤΕΧΘΗ! 
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Ε
ἶναι χαρά, τιμή καί εὐλογία 
σήμερα γιά τήν ἐλαχιστό-
τητά μου ἡ παρουσία μου 

στό Β’ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΩΝ ΑΠΑΝ-
ΤΑΧΟΥ ΓΡΕΒΕΝΙΩΤΩΝ. Χαρά, 
γιατί μου δίνεται ἡ εὐκαιρία 
νά ἐπικοινωνήσω προσωπικά 
καί μέ τούς μακρινούς, τους  
ἀπόδημους συμπατριῶτες μας, 
ἀφοῦ μέ αὐτούς πού κατοικοῦν 
ἐδῶ ἔχουμε τακτική  κατά τό 
δυνατόν καί προσωπική ἐπι-
κοινωνία. Τιμή. γιατί ἐκπρο-
σωπῶ τήν ἐκκλησιαστική κοι-
νότητα τοῦ τόπου μας, τήν 
Ἐκκλησία τῶν Γρεβενῶν, καί ἡ 
Ἐκκλησία τῶν Γρεβενῶν ἐκπλη-
ρώνοντας τόν ρόλο της στήν 

θρησκευτική, κοινωνική, πολι-
τιστική ζωή τοῦ τόπου μας 
δημιουργεῖ νέα δεδομένα, πού 
προβάλλουν καί τιμοῦν τόν 
τόπο μας. Και ευλογία, γιατί 
ὡς Ἐπίσκοπος αὐτοῦ τοῦ ἁγια-
σμένου καί αἱματοβαμμένου 
τόπου καί συνεπῶς ὡς Πνευ-
ματικός Πατέρας ὅλων ἀνεξαι-
ρέτως τῶν ἁπανταχοῦ Γρεβε-
νιωτῶν αἰσθάνομαι ἰδιαίτερα 
εὐλογημένος ἀπό τόν Θεό καί 
τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος γιά 
τήν ἐπαρχία πού μου ἐμπι-
στεύτηκαν νά διαποιμάνω. Αἰ -
σθά νομαι καί ὑπόχρεος προς  
ὅλους ἐ σᾶς γιά τήν ὑπέρμετρη 
ἀγάπη καί ἐμπιστοσύνη σας 
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πρός τό πρόσωπο τοῦ Ἐπισκό-
που, ἀπό τό ὁποῖο κάθε μέρα 
ὅλοι οἱ Γρεβενιῶτες ἀν τλοῦν 
ἐλπίδα, κουράγιο, παρηγοριά 
καί ὅραμα. 

Σᾶς εὐχαριστῶ ὅλους  γιά 
τήν τιμητική πρόσκληση, ὄχι 
μόνο τῆς παρουσίας μου ἀλλά 
κυρίως τῆς ἐνεργούς συμμε-
τοχῆς μου.  Εὔχομαι καί προ-
σεύχομαι νά εἴμαστε ὅλοι ὑγιεῖς 
καί στήν ψυχή καί στό σῶμα, 
ὥστε ὅλοι νά συμβάλουμε στήν 
ἐπιτυχία αὐτοῦ τοῦ Συνεδρίου, 
πού τό μήνυμά του 
εἴναι “Μόνο ὅλοι μαζί μπο-
ροῦμε”, ὥστε τά Γρεβενά μας 
ὄχι μόνο νά μήν φθίνουν, 
ἀλλά με τήν ὁμόνοια καί τήν 
ἑνότητα, τήν συνεργασία καί 
τήν ἀγάπη στόν Χριστό, στήν 

πατρίδα καί στόν συνάνθρω-
πο να  μεγαλουργοῦν. 

Χαιρετίζοντας ὅλους ἐσᾶς 
ἐπαινῶ καί ἐπευλογῶ ὄσους  
κοπίασαν καί κοπιάζουν γιά 
τό Συνέδριο αὐτό, ἐπισήμους 
καί ἀφανεῖς ἥρωες, πέρα ἀπό 
τίτλους καί ἀξιώματα καί  κα-
λωσορίζοντας στήν γενέτειρα 
καί στίς πατρογονικές σας ἑστίες 
ὅλους ἐσᾶς τούς ἀπόδημους 
Γρεβενιῶτες σας παρακαλῶ νά 
μᾶς θυμάστε καί στίς προσευχές 
σας καί στήν καθημερινότητά 
σας, ὄπου  καί ἄν βρίσκεσθε, 
εἴτε ἐντός εἴτε ἐκτός Ἑλλάδος. 

Κλείνω μέ τήν εὐχή καί πρό-
ταση τό Συνέδριο,  ἡ σύναξη 
αὐτή ὅλων, νά γίνει θεσμός, 
πού θά πραγματοποιεῖται σέ 
τακτά χρονικά διαστήματα. 

 

Μέ πατρικές εὐχές καί εὐλογίες 

Ὁ Ἐπίσκοπος καί Πνευματικός σας Πατέρας 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 

Ο ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΑΒΙΔ 



ὅσιος ΝΙΚΑΝΩΡ | 8R ,

Ὅ
ταν ἕνας ἀετός γεννιέται τό 
πρῶτο πράγμα πού ἀγναν-
τεύει εἶναι ὁ κόσμος ἀπό 

ψηλά. Καί μόλις ἁπλώνει τά φτερά 
του ἀμέσως χάνεται στούς αἰθέρες.  

Αὐτό ἔκανε καί ὁ π. Γερβάσιος 
Ραπτόπουλος, ὁ ἀετός τῶν Γρε-
βενῶν. Γεννημένος τό 1931 στόν 
Αἰμιλιανό, τό χωριό ὅπου ἀκόμη 
ἀχνίζει τό αἷμα τοῦ ἐθνοϊερομάρ-
τυρα Αἰμιλιανοῦ, μέ τίς προπολε-
μικές δυσκολίες, ἀγναντεύει τίς 
κορφές τῆς Πίνδου, γεμίζει τά 
στήθη του ἀπό τήν ἱστορία τοῦ 
τόπου, ἀκούει τίς ἰαχές τοῦ «Ἀέρα» 
καί μέσα στό περιβάλλον τῆς πο-
λύτεκνης οἰκογένειας μαθαίνει νά 
ἀγαπάει τήν πίστη καί τήν πατρίδα. 
Μέ θέληση ἰσχυρή γιά μάθηση, 
διασχίζει τά χιονισμένα καί ἀπο-
κλεισμένα μονοπάτια, ὥστε νά τε-
λειώσει τό Γυμνάσιο στά Γρεβενά. 
Καί τότε εἶναι πού φτάνει στόν 
τόπο ὁ μακαριστός Αὐγουστίνος 
Καντιώτης. Τόν ἐμπνέει, τόν γεμίζει, 
τόν στηρίζει καί τό μικρό ἀετό-
πουλο ἀρχίζει νά ἀνοίγει πλέον 

τά φτερά του πιό πολύ καί πιό σί-
γουρα, ἀντλώντας δύναμη ἀπό τό 
μεγαλεῖο τῆς ψυχῆς τοῦ πνευμα-
τικοῦ του πατέρα. Τότε εἶναι πού 
γίνεται συνειδητό καί ἐνεργό μέλος 
τῆς Ἐκκλησίας, καί ἀποφασίζει νά 
ἀκολουθήσει τήν ζωή τοῦ ἱερέως.   

Τελειώνει τήν Θεολογική Σχολή 
στή Θεσσαλονίκη. Ἐργάζεται σέ 
σχολεῖα καί τό 1959 ὡς ἀρχιμαν-
δρίτης ὁρίζεται καί Ἱεροκήρυκας 
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἀλλά καί στρα-
τιωτικός ἱερέας. Στέλλεται σέ πολ-
λά μέρη τοῦ κόσμου, προπομπός 
τοῦ μετέπειτα ἔργου του. Ἄοκνος 
ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου περνᾶ 
ἀπό ὀκτώ Ἱερές Μητροπόλεις μέ 
ἀνεξίτηλα ἀκόμη καί σήμερα τά 
ἴχνη του. Κάθε φορά πού ὁμιλεῖ 
καί κηρύττει, ἀνοίγει τά πελώρια 
χέρια του καί τά ράσα τοῦ θυμίζουν 
φτερά ἀνοιγμένα πού σέ ἀνεβά-
ζουν στόν οὐρανό.  

Τό 1966 ἱδρύει στή Θεσσαλονίκη 
τήν Ὀρθόδοξη Ἱεραποστολική 
Ἀδελφότητα «Ἡ Ὁσία Ξένη», μέ 
ἀφιερωμένες συνεργάτριές του. 

Ὁμιλία 
Μητροπολίτου Γρεβενῶν  

κ. Δαβίδ
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Πλέον τά φτερά τοῦ ἀετοῦ ἔχουν 
ἀνοίξει γιά τά καλά. 75 συγγραφές 
ἐποικοδομητικῶν βιβλίων, 50 χρό-
νια ἔκδοση τοῦ περιοδικοῦ «Χρι-
στιανικοί Παλμοί», ἐνίσχυση κλι-
μακίων Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς, 
δημιουργία Πρότυπων Κατασκη-
νώσεων μέ χιλιάδες παιδιά νά 
ἔχουν διαμορφώσει χαρακτήρα 
ἤθους καί σεμνότητας, μέσα ἀπό 
αὐτές. Μάλιστα τά τελευταῖα χρό-
νια ἡ Ἱερά Μητρόπολη Γρεβενῶν 
συνεργάζεται στενά μέ αὐτές, στέλ-
νοντας παιδιά ἀλλά καί κληρικούς 
ὡς στελέχη.  

Τό ἔργο ὅμως πού ἄνοιξε ἐντε -
λῶς τά φτερά τοῦ γρεβενιώτη Ἀ -
ετοῦ εἶναι ἡ Διακονία Κρατουμέ-
νων «Ὁ ἅγιος Ληστής τοῦ Γολ-
γοθᾶ». Ἀπό τό 1978 ξεκίνησε μία 
πορεία ἀγάπης καί θυσίας γιά κάθε 
κρατούμενο στήν γῆ. Μέχρι σή-
μερα, μέσα ἀπό τήν δράση αὐτή, 
ἔχει ἐπισκεφτεῖ 90 χῶρες, ἔχει δα-
πανήσει 5.350.000€ καί ἔχει ἀπο-
φυλακίσει 16.350 ἄπορους κρα-
τουμένους. Ὁ τρεῖς φορές ὑπο-

ψήφιος γιά τό Βραβεῖο Νόμπελ 
Εἰρήνης, εἶναι ἴσως ὁ μόνος ἄνθρω-
πος στόν κόσμο πού, ἄν ζητήσει 
νά ἐπισκεφτεῖ μία φυλακή, γίνεται 
ἀμέσως καί χωρίς ἄδεια. Τόσο 
ἀναγνωρισμένο εἶναι τό ἔργο του. 
Τόσο ἀποδεκτός εἶναι παγκοσμίως. 
Κάτι πού φαίνεται ἀπό τό πλῆθος 
τῶν τιμητικῶν διακρίσεων ἀπό 
Ἐκκλησίες, κράτη καί φορεῖς.  

Μέ σύνθημα: «Ἡ ζωή εἶναι μικρή. 
Ἄς προλάβουμε νά κάνουμε τό 
καλό», μέ ὁδηγό τήν Ὀρθοδοξία 
καί τήν Ἑλλάδα, τό ἀετόπουλο 
τῶν Γρεβενῶν, ἄνοιξε τά  φτερά 
του ἀπό τίς κορφές τῆς ἔνδοξης 
Πίνδου καί ἀγνάντεψε τήν οἰκου-
μένη ἀπό ψηλά. Προσευχή του 
νά ἀνταμώσει καί τό πρόσωπο 
πού ἀγάπησε περισσότερο ἀπό 
ὅλα. Τόν φυλακισμένο Χριστό.  

Ἀνοῖξτε, σεβάσμιε καί πολιέ, γέ-
ροντα, ἀγέρωχε Ἀετέ τῶν Γρε-
βενῶν, τά φτερά σας καί ἐλᾶτε 
ὄχι νά σᾶς τιμήσει, ἀλλά νά τιμή-
σετε τόν λαό τῶν Γρεβενῶν μέ 
τήν εὐλογία σας.  
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 π. Χρῆστος Κούρτης 
Πρεσβύτερος Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γρεβενῶν 

Καθηγητής Φιλόλογος – Θεολόγος, MTh Θεολογίας 
 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Ἡ συγκεκριμένη εἰσήγηση ἀποτελεῖ μία περιγραφή τῆς  κατάστα-

σης πού ἐπικρατεῖ στήν Ἱερά Μητρόπολη Γρεβενῶν σήμερα. Μετά 
τήν ἔλευση τοῦ νέου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γρεβενῶν κ. 
Δαβίδ, ἀπό τόν Νοέμβριο τοῦ 2014, ἡ Ἱερά Μητρόπολη ἔχει ἐνεργο-
ποιήσει πολλές δράσεις πού ἀφοροῦν στήν τοπική κοινωνία σέ ἐπί-
πεδο πνευματικό, ποιμαντικό καί κοινωνικό. Δράσεις, πού ὅμως δέν 
ἑστιάζονται μόνο στό σήμερα ἀλλά στοχεύουν, ἐπενδύουν καί θεμε-
λιώνουν τό αὔριο στόν τόπο μας. 

Ἡ συγκεκριμένη εἰσήγηση σκοπό ἔχει νά παρουσιάσει τήν κατά-
σταση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γρεβενῶν ἀπό τήν στιγμή τῆς ἐλεύ-
σεως καί ἐνθρονίσεως τοῦ νέου Μητροπολίτου Γρεβενῶν, 
Σεβασμιωτάτου κ. Δαβίδ, στίς 2 Νοεμβρίου 2014.  

Ἐπ’ οὐδενί δέν στοχεύει σέ μία σύγκριση μέ τήν προηγούμενη κα-
τάσταση. Ἁπλά θέλει νά καταδείξει τήν ὅποια ἀλλαγή καταγράφηκε 
σέ πνευματικό, ποιμαντικό, κοινωνικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, χωρίς 
μάλιστα νά διαθέτει τά ὅποια συναισθηματικά στοιχεῖα.  

 «Ὅλοι χρειαζόμαστε καί δέν περισσεύει κανείς». Λέξεις πού 
βγῆκαν ἀπό τό στόμα τοῦ Γρεβενῶν Δαβίδ κατά τήν τελετή τῆς 
ἐνθρονίσεώς του.  Λέξεις πού ἀντλοῦνται καί πηγάζουν ἀπό τήν βιω-
ματική ἐκκλησιολογία. «Ἵνα πάντες ἓν ὧσιν…», καλεῖ ὁ ἀρχηγός τῆς 
Ἐκκλησίας,  ὁ Χριστός. Ἀλλά καί ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν, ὁ 
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Παῦλος, ἀπευθυνόμενος στούς Κορίνθιους ἀδελφούς, λέγει μέ 
ἔμφαση: «… ἓν σῶμα οἱ πολλοί ἐσμεν. Οἱ γάρ πάντες ἐκ τοῦ ἑνός 
ἄρτου…», ἐννοώντας τόν Χριστό.  Ζητούμενο καί ἀπαραίτητη προ-
ϋπόθεση συνύπαρξης σέ χαλεπούς καιρούς γιά τήν ὑπαίθρια καί ὄχι 
μόνο πατρίδα μας. Ἡ ἀλληλοπεριχώρηση, ἡ ἀλληλεγγύη, ἡ συνέργεια, 
ἡ ὁμόνοια, ἡ ἀγαπητική διάθεση, ἡ θυσιαστική βιωτή. 

 
ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ 

 
Στά πλαίσια τῆς γενικότερης πνευματικῆς τόνωσης τοῦ τόπου ἔχει 

ἤδη ξεκινήσει ὁ ἐγκαινιασμός καί ἡ ἀνακατασκευή μέ ταυτόχρονη 
διαμόρφωση τῶν ἐξωτερικῶν χώρων σέ ναούς καί προσκυνήματα, 
ὅπως ἐνδεικτικά στόν τόπο τοῦ μαρτυρίου τοῦ Ἐθνοϊερομάρτυρα 
Αἰμιλιανοῦ ἀλλά καί στόν ἅγιο Χριστόφορο τῆς πόλης τῶν Γρεβενῶν, 
ἐνῶ τά ἀπαραίτητα ἐγκαίνια σέ ναούς ἔχουν φτάσει τά δέκα. Στήν 
ἴδια λογική πραγματοποιοῦνται καί οἱ κύκλοι τῆς Ἁγίας Γραφῆς, δη-
λαδή  ἑβδομαδιαῖες συναντήσεις κατήχησης σέ 25 χωριά, μέ συχνές 
προσκυνηματικές ἐκδρομές, ἐνῶ φέτος δέν ἔμεινε χωριό χωρίς νά γί-
νονται οἱ Παρακλήσεις τῆς Παναγίας, καθημερινά. Ἐν τῷ μεταξύ, τό 
τριμηνιαῖο περιοδικό «Ὅσιος Νικάνωρ» συνεχίζει τήν ἔκδοσή του καί 
ἁπλώνεται μέ τά 4.000 τεύχη του σέ ὅλη τήν Ἑλλάδα. 

Ὅλα τά παραπάνω  τά ἀναφέρουμε, γιατί εἶναι ἀλήθεια πώς σέ 
μία κοινότητα πού πλέον δέν ἔχει σχολεῖο, δέν ἔχει ὑπηρεσία τοῦ 
κράτους, δέν ἔχει ἀστυνομία, ἔχει μείνει μόνο ἡ Ἐκκλησία,  γιά νά 
διατηρήσει ἀλλά καί νά ἀνορθώσει τό ἠθικό τῶν ἐγκαταλελειμμένων 
περιοχῶν μας καί τῶν γηραιῶν κατοίκων αὐτῶν, μέ τόν γλυκό καί 
παρήγορο ἦχο τῆς καμπάνας. 

   
ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΑΝΩΡ  

& ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 
 
Ὅμως ἡ μεγάλη ἀγωνία τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας ἦταν ἡ ἐπάνδρωση 

τῆς ἱστορικῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Νικάνορος τῆς Ζάβορδας. Μετά 
ἀπό γόνιμες συζητήσεις καί μέ αὐστηρή προϋπόθεση τήν ἐπιστροφή 
στό Ἄβατο, ἡ νεανική ἀδελφότητα τῶν 9 πατέρων μέ γέροντα τόν 
νῦν καθηγούμενο Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμανδρίτη Σεραφείμ Στερ-
γίου  ἐ γκα τα στάθηκε τόν Μάιο τοῦ 2015 καί ἡ μεγάλη εὐλογία γιά 
τόν τόπο ἔχει ἤδη διαφανεῖ. Μάλιστα ἔχει καθιερωθεῖ πλέον ἡ πόλη 
τῶν Γρεβενῶν νά ὑποδέχεται γιά μερικές ἡμέρες τήν κάρα τοῦ Ἁγίου 
Νικάνορος στίς ἀρχές Ἰουλίου πρός προσκύνηση. 
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ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ- ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ- ΣΥΣΣΙΤΙΟ 
 
Ταυτόχρονα, μία ἀπό τίς πρῶτες φροντίδες ἦταν ἡ ὀργάνωση τοῦ 

γηροκομείου, πού φιλοξενεῖ 21 γεροντάκια τοῦ τόπου μας, μέ νέους 
τρόπους διαχείρισης, μέσω τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἀπό διακε-
κριμένους ἀνθρώπους τῆς πόλης  ἀλλά καί ὁ συντονισμός τοῦ συσ-
σιτίου. Πλέον 80 μερίδες μοιράζονται καθημερινά, πρωί καί βράδυ. 
Παράλληλα πολλοί εἶναι αὐτοί πού βρίσκουν τά ἀναγκαῖα τους, 
προστρέχοντας στά γραφεῖα τῆς Ι. Μητροπόλεως, καθημερινά, ἐκτός 
λίστας. Ἐπιπλέον κάθε Χριστούγεννα καί Πάσχα, σέ συνεργασία μέ 
τήν Πρόνοια καί τόν Σύλλογο «Ἐλπίδα» μοιράζονται πάνω ἀπό 300 
δέματα, σέ συμπολίτες μας ἀναγκεμένους.  

 
ΦΥΛΑΚΕΣ 

 
Μία ἀφανής ἀλλά ἔντονα δημιουργική καί οὐσιαστική παρουσία 

τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γρεβενῶν εἶναι αὐτή στό Σωφρονιστικό Κατά-
στημα Κράτησης Γρεβενῶν, μέ τήν διεύθυνση τοῦ ὁποίου ὑπάρχει 
ἐξαιρετική συνεργασία. Ὁ Μητροπολίτης δίνει τό παρών τουλάχιστον 
4 φορές τό χρόνο. Δυό εἶναι οἱ ἐντεταλμένοι ἱερεῖς πού μέ τίς λα-
τρευτικές εὐκαιρίες, ἐξομολογήσεις, κατηχήσεις, βαπτίσεις καί συ-
ναντήσεις κατ’ ἰδίαν ἀλλά καί στίς δυό ὁμάδες τῶν 100 συνολικά 
κρατουμένων δίνουν τό μήνυμα τῆς ἐλπίδας ἐκεῖ πού φαίνεται πώς 
ἔχει χαθεῖ. Ἕνα μήνυμα πού μεταδίδεται ἐξίσου καί στούς σωφρονι-
στικούς ὑπαλλήλους.   

 
ΝΕΟΛΑΙΑ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

 
Μία ἄλλη σημαντική πτυχή τῆς δράσης τῆς Μητροπόλεως εἶναι ἡ 

αὐτή πού ἀφορᾶ στήν νεολαία. Ἀπαραίτητη προϋπόθεση ἡ ὕπαρξη 
κατάλληλου χώρου.  Γι’ αὐτό καί ξεκίνησε ἡ ἀπόλυτη ἀνακαίνιση 
τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου πλησίον τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ. 
Ἔτσι, τό τριώροφο κτίριο μεταμορφώθηκε σέ ἕνα σύγχρονο κέντρο 
δράσεων. 

Τό ὑπόγειο γίνεται ὁ Παιχνιδότοπος τῶν παιδιῶν μας, ἐνῶ  τό ἰσό-
γειο ἡ αἴθουσα Τελετῶν καί Ἐκδηλώσεων, πού μπορεῖ νά φιλοξενή-
σει, καί πλέον ἔχει φιλοξενήσει, συνέδρια, ὁμιλίες, ἐκθέσεις, 
προβολές, συναυλίες καί ἄλλα. Ὁ ἡμιώροφος ἀποτελεῖ τό γραφεῖο 
τοῦ Κέντρου Νεότητας, ὅπου συντονίζονται ὅλες οἱ δράσεις αὐτοῦ.  
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Στόν πρῶτο ὄροφο οἱ πέντε κατάλληλα καί σύγχρονα διαμορφω-
μένες αἴθουσες φιλοξενοῦν τίς ποικίλες δράσεις γιά τίς ὁποῖες θά 
γίνει λόγος παρακάτω, ἐνῶ τό Ἀρχονταρίκι ἀποτελεῖ τόν χῶρο ὅπου 
συγκεντρώνονται οἱ γονεῖς γιά μία λειτουργική κοινωνία προσώπων 
μετά τήν Θεία Λειτουργία. Ἡ βασικότερη δράση ὅτι σέ αὐτόν τόν 
ὄροφο γίνονται οἱ συναντήσεις τῶν κατηχητικῶν ὁμάδων. Περίπου 
150 χαρούμενα παιδικά πρόσωπα μαζεύονται κάθε Σάββατο καί 
εἰσπράττουν τόν παρήγορο  λόγο τοῦ Εὐαγγελίου μέ σύγχρονους 
τρόπους. 

Παιδιά πού ἔχουν τήν εὐκαιρία νά ἀνταμώσουν καί τό καλοκαίρι 
στήν συνεργαζόμενη Κατασκήνωση «Θαβώρ», τῆς Ἀδελφότητας «Ἡ 
Ὁσία Ξένη», τοῦ γρεβενιώτη καί τιμημένου ἀπό τό Συνέδριό μας, π. 
Γερβασίου Ραπτοπούλου.  

Ἐπίσης, οὐκ ὀλίγοι συγκεντρώνονται στίς ποικίλες δράσεις:  

•Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς μέ τμῆμα πτυχίου ἀλλά καί γιά 
ἀρχαρίους μέ τίς ἀνάλογες χορωδίες 

•Χορωδία Παραδοσιακῆς Μουσικῆς 

•Σχολή Βυζαντινῆς Ἁγιογραφίας 

•Χορωδίες Ἑλληνικῆς Μουσικῆς (Παιδική- Νεανική- Ἐνηλίκων) 

•Τμῆμα ἐκμάθησης Σκακιοῦ 

•Τμῆμα Ρομποτικῆς.  

Παράλληλα ἑτοιμάζεται καί τμῆμα Φιλαρμονικῆς Μουσικῆς καί 
Μπάντας, γιά τήν ὁποία ἔχει βρεθεῖ Γρεβενιώτης μαέστρος. Ἁπλά ἡ 
ὑλοποίηση αὐτοῦ τοῦ προγράμματος εἶναι λίγο περίπλοκη. 

Τά παραπάνω σημαίνουν πώς στό Πνευματικό Κέντρο τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως Γρεβενῶν, ἕνα στολίδι αἰσθητικό γιά τήν πόλη μας, 
καθημερινά ὑπάρχει μία δράση, λόγω τῆς ὁποίας οἱ ἄνθρωποί μας 
προ σέρ χονται. Καί δόξα τῷ Θεῷ, αὐτοί εἶναι πολλοί.  

 
ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

 
Παράλληλα, πραγματοποιοῦνται ἑβδομαδιαῖες συναντήσεις γιά 

νέους 20 - 40 ἐτῶν, στόν ἅγιο Ἀχίλλειο, ἱερέας μεταβαίνει μία φορά 
τήν ἑβδομάδα γιά συζήτηση μέ τά παιδιά πού διαμένουν στήν Μα-
θητική Ἑστία τῆς πόλης μας, ἐνῶ μία φορά τόν χρόνο, στίς διακοπές 
τῶν Χριστουγέννων ἀνταμώνει ὁ τοπικός Ἱεράρχης μέ τούς γρεβε-
νιῶτες φοιτητές.  
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Ἡ ἀγωνία καί ἡ ἔγνοια, ὅμως, δέν μένει μόνο στήν παιδική καί νε-
ανική ἡλικία ἀλλά ἐπεκτείνεται καί στόν γονεϊκό χῶρο. Στόν χῶρο 
τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου ξεκίνησε καί πραγματοποιεῖται κάθε μήνα 
μία συνάντηση γιά τήν Σχολή Γονέων καί Νέων Ζευγαριῶν μέ ἐξέ-
χοντα πρόσωπα τῆς πνευματικῆς καί ἐπιστημονικῆς ζωῆς τῆς χώρας 
μας. Σέ αὐτήν, γονεῖς ἀλλά καί νέα ζευγάρια μποροῦν νά ἐνημερω-
θοῦν γιά ποιμαντικά, πνευματικά, οἰκογενειακά, ἰατρικά ἀλλά καί 
διαπροσωπικά θέματα.  

Ὁ ἴδιος χῶρος ὁμιλιῶν μεταμορφώνεται συχνά πυκνά, λαμβάνοντας 
πολλά διαφορετικά πρόσωπα, ὥστε νά φιλοξενήσει καί ἄλλες δρά-
σεις.  

Ἕνα πρόσωπο εἶναι τό μουσειακό γιά Διεθνεῖς Ἐκθέσεις Ἁγιογρα-
φίας (βλέπε Μάϊος τοῦ 2016), ἀλλά καί γιά τήν πρόσφατη συνεργα-
σία μέ τήν Ἁγιορειτική Ἑστία, τό ἐπίσημο γραφεῖο τοῦ Ἁγίου Ὅρους. 
Στήν πρώτη διαδραστική ἔκθεση-συνεργασία, κατά τήν περασμένη 
Μεγάλη Τεσσαρακοστή, πέρασαν 1500 ἐπισκέπτες ἐκ τῶν ὁποίων οἱ 
1000 ἦταν παιδιά τῶν σχολείων μας.  

Ἄλλο πρόσωπο εἶναι οἱ ἐκθέσεις Παιδικοῦ Βιβλίου καί βιβλιοπα-
ρουσιάσεις μέ συγγραφεῖς παιδικῶν τίτλων ἀλλά καί ὄχι μόνο. Ἐδῶ 
χρειάζεται μία παρένθεση. Στό ἴδιο κτήριο λειτουργεῖ τό «Ἀναλό-
γιον», τό ἀνακαινισμένο βιβλιοπωλεῖο τῆς Μητροπόλεως, πού μέσα 
ἀπό τήν βιτρίνα του μπορεῖ κανείς νά λάβει πλήρη βιβλιογραφική 
ἐνημέρωση. Πλέον τό καλό χριστιανικό βιβλίο ἔχει φτάσει στά Γρε-
βενά.    

 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 
Ἐπίσης, ὁ χῶρος παραχωρήθηκε πολλές φορές σέ φορεῖς ὅπως: 

•ἡ ΜΚΟ «Ἀλληλεγγύη» τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, γιά ἰατρικῆς 
φύσεως ὁμιλία καί δωρεάν ἐξετάσεις σέ ἡλικιωμένους.   

•τό Σχολεῖο Εἰδικῆς Ἀγωγῆς, γιά νά ἐκθέσει τά δημιουργήματα 
τῶν μαθητῶν του,   

•τό Κέντρο Πρόληψης νομοῦ Γρεβενῶν «Ὁρίζοντες», γιά ὁμάδες, 
ὁμιλίες καί  διαλέξεις, ἀλλά καί συναυλίες.  

•οἱ «Ἀνώνυμοι Ἀλκοολικοί», πού φιλοξενοῦνται γιά τίς συναντή-
σεις τους, 

•ὁ Σύλλογος Ἐθελοντῶν Αἱμοδοτῶν Γρεβενῶν μέ ἡμέρα Αἱμοδο-
σίας, (λίγες ἡμέρες πρίν γιά τούς ἀσθενεῖς πυρόπληκτους). 
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•ἡ Διεύθυνση Τροχαίας νομοῦ Γρεβενῶν γιά ὁμιλία ὁδικῆς συμπε-
ριφορᾶς στά παιδιά.  

 
Ἐδῶ, εἶναι ἀναγκαῖο νά σημειώσουμε τήν συνεργασία πού ἔχει ἡ 

Ἱερά Μητρόπολη μέ τό ΤΕΙ Γρεβενῶν πού ἀποτελεῖ παράρτημα τοῦ 
Δυτικῆς Μακεδονίας. Ἱερέας ἐπισκέπτεται τήν Σχολή μία φορά τήν 
ἑβδομάδα γιά συναντήσεις μέ τούς σπουδαστές ἀλλά καί γιά λατρευ-
τική εὐκαιρία στό παρεκκλήσι τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα, πού δημιουργή-
θηκε φέτος. Ἐπίσης ἡ Μητρόπολη ἔχει ὀργανώσει σέ συνεργασία μέ 
τήν διοίκηση τοῦ ΤΕΙ ὁμιλίες, συναυλίες, ἐκδρομές καί πρωταθλή-
ματα γιά τά παιδιά. 

Στά πλαίσια αὐτῆς τῆς συνεργασίας ἐπεκτάθηκε καί ἡ συνεργασία 
μας μέ τήν Θεραπευτική Κοινότητα ΚΕΘΕΑ «Στροφή», πού φιλοξε-
νήθηκε ἀπό τήν Μητρόπολη, ἐνῶ μέλη τοῦ προγράμματος πραγμα-
τοποίησαν ἐνημερωτικές ὁμιλίες ἀλλά καί συναυλίες μέ θέμα τήν 
Ἀπεξάρτηση. 

Ὅλα τά παραπάνω, μᾶς ὁδηγοῦν ἀβίαστα σέ ἕνα συμπέρασμα. 
Πῶς οἱ δράσεις τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας δέν μποροῦν νά χαρακτηρι-
στοῦν αὐστηρά σέ ποιμαντικές, κοινωνικές ἤ ἄλλες. Οὕτως ἤ ἄλλως 
ἐμπλέκονται τόσο πολύ στό κοινωνικό γίγνεσθαι πού πλέον ἡ συ-
νεργασία μέ τούς φορεῖς τῆς πόλης εἶναι ἀναγκαία καί ἐπιβεβλημένη 
ὅσο ποτέ.  

Ἡ ἀνάγκη πού ἔχει ὁ κόσμος, αὐτός πού ἔχει ἀπομείνει, νά νοιώσει 
ἑνωμένος, εἰρηνικός, δημιουργικός, ἀληθινός καταδεικνύει πώς ὅ,τι 
γίνεται μέ βάση τήν ἀγάπη, τήν ἔγνοια γιά τόν ἄλλον, τήν συμπαρά-
σταση, τήν θυσία, δηλαδή στοιχεῖα πού πηγάζουν ἀπό τόν Χριστό 
καί διαπνέουν τά ἀνθρωπιστικά ἰδεώδη καί ἀξίες, ἀφορᾶ στήν σύ-
νολη κοινωνία.  

Ἡ Μητρόπολη Γρεβενῶν μέ πρωτεργάτη τόν Σεβαμιώτατο κ. Δαβίδ 
ἔχει ἀναπτύξει ὅλα τά  παραπάνω, γιατί στοχεύει στήν πιό δυνατή 
ἑνότητα, τήν πιό ὄμορφη καθημερινότητα, τήν ἀκόμη πιό ἔντονη 
πνευματική τροφοδότηση τῶν γρεβενιωτῶν πιστῶν καί πολιτῶν. 
Αὐτό ἀπό μόνο του δείχνει πώς ὑπάρχει ὅραμα, προοπτική, διάθεση 
γιά τό αὔριο, πού ὅμως τό χτίζουμε καί τό καλλιεργοῦμε ἀπό σήμερα. 
Ἕνα αὔριο πού στοχεύει νά εἴμαστε ὅλοι μαζί. Καί σέ αὐτό τό μαζί 
δέν περισσεύει κανείς.   




