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Ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ «ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ» 
 
Τοῦ Σεβ. Χριστοδούλου Μουστάκα 

 
Τώρα πού γράφεται αὐτό τό ἄρθρο (21 Μαρτίου 2020) στήν Πατρίδα 

μας, ἀλλά καί σ’ ὅλο τόν πλανήτη οἱ ἄνθρωποι εἶναι ὄχι ἁπλά προβλη-
ματισμένοι, ἀλλά θά ἔλεγα, καί συγκλονισμένοι ἀπό τήν πανδημία τοῦ 
φονικοῦ κορονοϊοῦ, γιατί καί οἱ κορυφαῖοι τῶν γιατρῶν δέν μποροῦν 
νά προβλέψουν τίς διαστάσεις τῶν συνεπειῶν της. 
Οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι κλεισμένοι στά σπίτια τους περιμένουν ν’ 

ἀκούσουν -καί εὐτυχῶς ἀκοῦνε πολύ ἀναλυτικά τά σχετικά μέ τόν κο-
ρονοϊό καί, κυρίως, τά μέτρα πού πρέπει νά λάβουν γιά τή μή 
ἐξάπλωση αὐτοῦ τοῦ θανατηφόρου ἰοῦ, γιατί γιά φαρμακευτική ἀγωγή 
εἶναι νωρίς, ἀκόμη. Καί οἱ γιατροί μέ τίς ἀντίστοιχες εἰδικότητες εἶναι 
προσεκτικοί στά λεγόμενά τους πάνω σ’ αὐτό τό θέμα. 
Πολλές πανδημίες - ἐπιδημίες μέχρι τώρα ἔχει γνωρίσει ἡ Χώρα μας. 

Δέν ἦταν καί αὐτές εὐκαταφρόνητες. Ὅμως, μέ φιλότιμες προσπάθειες 
καί ἀκολουθώντας τίς ὁδηγίες τῶν γιατρῶν, τίς ξεπέρασε καί τώρα 
εἶναι, ἤδη, παρελθόν. Ἀσφαλῶς, καί οἱ παλιότερες ἐπιδημίες εἶχαν 
θύματα καί μάλιστα πολλά. 
Ὁ κορονοϊός εἶναι ἀσθένεια τῶν καιρῶν μας πού προσβάλλει 

ἀδιάκριτα κάθε ἡλικία. Ἐκείνοι, ὅμως, πού πρέπει νά προσέχουν πε-
ρισσότερο εἶναι οἱ λεγόμενες εὐπαθεῖς ἤ ὑψηλοῦ κινδύνου ὁμάδες τοῦ 
λαοῦ μας κι ἀπ’ αὐτές εἴχαμε τά πρῶτα θύματα. 
Ἀπό τά χείλη τοῦ Πρωθυπουργοῦ τῆς Ἑλλάδος μέ μέγιστη εὐθύνη 

εἰπώθηκε πώς "εἴμαστε σέ πόλεμο μέ ἕναν ἀόρατο ἐχθρό, πού δέν 
εἶναι, ὅμως, ἀνίκητος". Φιλότιμες προσπάθειες γίνονται 
γιά τήν εὕρεση τοῦ ἀντιδότου, τοῦ φαρ-
μάκου. Εἴθε ὁ Θεός, πού 
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ἐπέ-
τρεψε αὐτή τήν 

πανδημία, νά φωτίσει τούς 
εἰδικούς ἐπιστήμονες στήν τάχιστη 
εὕρεση - κατασκευή τοῦ συγκε-
κριμένου φαρμάκου γιά τή θερα-
πεία τοῦ κορονοϊπλήκτου πλη-
θυσμοῦ τοῦ πλανήτη μας. 
Αὐτοί θά εἶναι Μεγάλοι Εὐερ-

γέτες τῶν Λαῶν, γιατί δυστυχῶς, 
σ’ αὐτό τόν κόσμο πού ζοῦμε -κι 
αὐτό δέν μπορεῖ νά τό ἀναιρέσει 
κανείς- ζοῦν καί ἐγκληματίες. 
Ἄνθρωποι χωρίς ἀγάπη γιά τό 
συνάνθρωπο καί κυρίως, χωρίς 
κανένα οἶκτο γιά τίς ἀπάνθρωπες 
ἐνέργειές τους. Θυμηθεῖτε, σᾶς 
παρακαλῶ, τή Χιροσίμα, τό Ναγ-
κασάκι, τό Τσέρνομπιλ κ.ἄ. 
Τό παρόν ἄρθρο μας τό ἐπι-

γράφουμε ὁ πνευματικός "κορο-
νοϊός". Ὅλοι οἱ ἰοί καί οἱ ἐπιδημίες 
παλιότερα καί τώρα, ἀσφαλῶς, ὁ 
κορονοϊός εἶχαν καί θά ἔχει τό 
χρόνο τῆς ἐξάπλωσής του. Ὑπάρ-

χει, ὅμως καί ἕνας παλιότερος 
πνευματικός κορο-

ν ο ϊ ό ς , 

"συνηλικῶτις τῆς ἀνθρω-
πότητος", πού εἶναι ἡ ἁμαρτία. 
Ἡ ἁμαρτία κι ἄν εἶναι ἰός καί 

μάλιστα πνευματικά θανατηφόρος! 
Αὐτή κι ἄν δρᾶ ἀόρατα! Αὐτή κι 
ἄν σκοτίζει τόν ἀνθρώπινο λογισμό 
καί βγάζει τόν ἄνθρωπο ἀπό τήν 
κατά φύση ὁδό τῆς πλάσεώς του 
στήν πάρα φύση. 
Τί εἶναι, ὅμως, ἡ ἁμαρτία; Πῶς 

ἑρμηνεύουν αὐτό τόν ἰό οἱ Πατέρες 
τῆς Ἐκκλησίας καί σέ ποιά συμ-
περάσματα καταλήγουν; Ἁμαρτία, 
ἀρχικά, σήμαινε τήν ἀστοχία, τήν 
ἀποτυχία. Ὁ ὅρος χρησιμοποι-
ήθηκε ἀπό τήν Ἐκκλησία, γιά νά 
περιγραφεῖ ἡ κατάσταση αὐτῆς 
τῆς ἀστοχίας - ἀποτυχίας τοῦ 
ἀνθρώπου νά γίνει αὐτό γιά τό 
ὁποῖο πλάσθηκε ἀπό τό Δημι-
ουργό του. 
Ὁ ἄνθρωπος, ὅταν ἁμαρτάνει, 

αὐθαδιάζει ἔναντι τοῦ Θεοῦ. Βρῆκε 
μόνος του τήν ἁμαρτία; Ὄχι. Γιατί, 
ἄν συνέβαινε κάτι τέτοιο, αὐτό 
θά σήμαινε πώς ἀπόλυτα καί μέ 
τήν ἐλευθερία του, ὅπως καί ὁ 
διάβολος, ἔγινε κακός, πρᾶγμα 
πού θά τόν καθιστοῦσε ἀνεπίδε-
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κτο ἀπαλλαγῆς ἀπό τό 
κακό καί τήν ἁμαρτία. 
Ἡ ἁμαρτία εἶναι ὑστερογενές 

εὕρημα τῆς κακῆς προαιρέσεως 
τοῦ ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖος πλά-
σθηκε ἐκ φύσεως νά ρέπει πρός 
τήν ἀρετή καί ὄχι πρός τό κακό. 
Ὅταν ἁμαρτάνει παραβιάζει αὐτή 
τήν ἀρχή. Πάνω σ’ αὐτό ἡ πατε-
ρική σκέψη ποῦ καταλήγει; Ὁ 
ἄνθρωπος ἔχει δύο ἐπιλογές: Ἤ 
ἀπορρίπτει ἀπό τήν ἀρχή κάθε 
κάθε ἁμαρτωλή ἐπιθυμία μέ τό 
νά τήν καθιστᾶ ἀνενέργητη, ἤ, ἄν 
τελικά, τήν διαπράξει, νά τήν 
ἐξαφανίσει μέ τήν μετάνοια καί 
τήν ἐξομολόγηση. 
Τό ἀντίδοτο, φάρμακο, μετά τήν 

μετάνοια - ἐξομολόγηση, εἶναι ἡ 
Θεία Κοινωνία. Ἡ μετάνοια - ἐξο-
μολόγηση "καθαρίζει" τόν ἄνθρω-
πο ἀπό τό ρύπο τῆς ἁμαρτίας, 
ὥστε λουσμένος καί καθαρός ψυ-
χικά νά δεχτεῖ τό δῶρο, τή Θεία 
Κοινωνία, τόν Ἰησοῦ Χριστό δη-
λαδή, πού γίνεται ἔτσι ἔνοικος σέ 
κάθε ἀνθρώπινη ὕπαρξη. Ὁ 
Ἰησοῦς Χριστός εἶναι ἡ ΖΩΗ, γι’ 
αὐτό καί ζωοποιεῖ τόν ἄνθρωπο.  

 
Τό Σῶμα καί 

τό Αἶμα τοῦ Χριστοῦ πού 
μεταλαμβάνει ὁ πιστός "εἰς ἄφεσιν 
ἁμαρτιῶν καί εἰς ζωήν αἰώνιον" 
εἶναι "τό ἀντίδοτον τοῦ μή ἀπο-
θανεῖν". 
Ἡ δύναμη τῆς ἁμαρτίας, σύμ-

φωνα μέ τά παραπάνω, ἔχει τά 
ὅριά της, γιατί ἔχει νικηθεῖ μέ τό 
Σταυρό καί τήν Ἀνάσταση τοῦ 
Χριστοῦ. Ἡ δύναμη, ὅμως, τοῦ 
κορονοϊοῦ μέ τί θά νικηθεῖ; Μέ 
τήν πίστη τοῦ λαοῦ μας στόν 
Κύριο του, πού δέν ἐπιτρέπει νά 
δοκιμασθεῖ παραπάνω ἀπό τίς 
δυνάμεις του καί στή σχολαστική 
τήρηση τῶν ὁδηγιῶν τῶν γιατρῶν. 
Ἔτσι δέν θά πάρει ἔκταση ὁ ἰός. 
Ἐξάλλου μή λησμονοῦμε: Νά προ-
σέχει ὁ καθένας τόν ἑαυτό του· 
προσέχοντας τόν ἑαυτό του θω-
ρακίζει τήν ὑγεία τοῦ πλησίον 
του κι αὐτό ἐπιτάσσει ἡ ἀγάπη. 

"Στῶμεν καλῶς", ἀδελφοί καί ὁ 
Θεός βοηθός. 
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Στά Γρεβενά καί στά γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως σήµερα, 8 Ἰανουα‐
ρίου τοῦ 2020, ἡµέρα Τετάρτη καί ὥρα 6.00 µ.µ., συνήλθαµε οἱ: Αἰδεσ. Πρωτ. 
Εὐστάθιος Στέφος, Γ.Α.Ε. Ἱ.Μ. Γρεβενῶν, Αἰδεσ. Πρωτ. Ἀλέξανδρος Φιλιό‐
πουλος, Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος, Αἰδεσ. Πρεσ. Γεώργιος Παπακώστας, 
Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος, κ. Εὐστάθιος Τσιουµέλας, νοµικός καί κ. Γεώρ‐
γιος Ἀγνάντος, ἐκκλησιαστικός ἐπίτροπος τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ, 
οἱ ὁποῖοι βάσει τοῦ ὑπʹ ἀριθµ. 449/31 – 12 – 2019 ἐγγράφου τοῦ Σεβασµιωτά‐
του Μητροπολίτου Γρεβενῶν κ. Δαβίδ ἀποτελοῦµε τήν Ἐπιτροπή καταµε‐
τρήσεως τῶν χρηµάτων τοῦ “ Ἐράνου Ἀγάπης 2019 ”, καί προβήκαµε στήν 
ἀποσφράγιση τῶν κουτιῶν καί στήν καταµέτρηση τῶν φακέλλων τοῦ Ἐρά‐
νου, ὅπως ἐπίσης καί τῶν χρηµάτων πού ὑπῆρχαν σέ αὐτούς. Τό ἀποτέλεσµα 
τῆς καταµετρήσεως κατά Ἱερό Ναό ἔχει ὡς ἑξῆς: 
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Συνολικά βρέθηκαν 1800 φάκελλοι. Αὐτοί περιεῖχαν (14687,15) δέκα 
τέσσερις χιλιάδες ἑξακόσια ὁγδόντα ἐπτά εὐρώ καί δεκαπέντε λεπτά, τά 
ὁποῖα καί παραδόθηκαν στόν ταµία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αἰδεσ. Πρωτ. 
Εὐστάθιο Στέφο, ὁ ὁποῖος καί ἐξέδωσε τήν ὑπʹ ἀριθµ. 2 / 21 – 1 – 2020 ΣΕΙΡΑ 
Β΄ ἀπόδειξη εἰσπράξεως τοῦ Φιλοπτώχου Ταµείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπό‐
λεως Γρεβενῶν. 

 Γιά τή βεβαίωση τῶν ἀνωτέρω συνετάγη τό παρόν πρακτικόν κατα‐
µετρήσεως, σέ 6 ἀντίγραφα ‐ ἕνα γιά τό ἀρχεῖο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
καί ἕνα γιά κάθε µέλος τῆς Ἐπιτροπῆς ‐ τό ὁποῖο πρακτικό ὑπογράφεται, 
ὡς ἕπεται, καί λύεται ἡ συνεδρίασις.  
 
 

Ἡ Ἐπιτροπή καταµετρήσεως 
 

Πρωτ. Εὐστάθιος Στέφος 
 

Πρωτ. Ἀλέξανδρος Φιλιόπουλος 
 

Πρεσβ. Γεώργιος Παπακώστας 
 

Εὐστάθιος Τσιουµέλας 
 

Γεώργιος Ἀγνάντος 
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Ἤνεγκας ὡς κλῆμα ἐν τῇ Ἐδέμ,  
 ἑστώς ὑπέρ φύσιν, ἐπί δένδρου, 

 Πάτερ Δαβίδ, βότρυας ἡδίστους,  
 ζωῆς τῆς μακαρίας, δι’ ὧν ἀεί  

 εὐφραίνεις τούς σέ γεγαίροντας. 
 
Μέ τό νά εἶσαι ἐγκατεστημένος γιά χρόνια ὁλόκληρα ἐπάνω σέ 

δένδρο σάν νά ἤσουν σέ κελί ξεπέρασες τά ὅρια τῆς ἀνθρώπινης 
φύσης, Πάτερ Δαβίδ, καί σάν κληματαριά μέσα στόν Παράδεισο καρ-
ποφόρησες καρπούς ἄσκησης καί ἀρετῆς καί μᾶς ἔφερες τῆς οὐράνιας 
καί μακάριας ζωῆς γλυκύτατα σταφύλια, μέ τά ὁποῖα γλυκαίνεις 
πάντοτε καί εὐφραίνεις αὐτούς πού εὐλαβικά σέ τιμοῦν. 

 
Σεβασμιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα 
Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας 

κ. Παντελεῆμον 
Τίμιον Πρεσβυτέριον, Χριστοῦ διακονία, 
Ἐντιμώτατοι Ἄρχοντες πόλεως Γρεβενῶν 
Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, 

ΕΟΡΤΙΟΣ ΟΜΙΛΙΑ 
ἐκφωνηθεῖσα τήν 26ην Ἰουνίου 2020 
 εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν 

Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου πόλεως Γρεβενῶν 

ὑπό τοῦ Πανοσ. Ἀρχιμ. Σεραφείμ Ζώγκα 

ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν 
Δαβίδ τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ 

καί τῇ ἑορτῇ τῶν σεπτῶν ὀνομαστηρίων 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γρεβενῶν 

κ.κ. Δαβίδ.
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Λαμπρή καί περίδοξη ἀνέτειλε 
σήμερα ἡ μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρός 
ἡμῶν Δαβίδ τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ. 
Ἑόρτιος καί εὐφρόσυνη γιά τήν 
Ἐκκλησία τῶν Γρεβενῶν, ἡ ὁποία 
τιμᾶ τόν ἀγαθόν Ποιμένα της, Σε-
βασμιώτατον Μητροπολίτην κ. 
Δαβίδ. Αὐτός εἶναι ἡ εὐλογημένη 
ἀφορμή τῆς ξεχωριστῆς καί 
λαμπρῆς ἀναδείξεως τῆς μνήμης 
τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Δαβίδ 
τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ. 

Ὁ Ὅσιος Δαβίδ, ἀγαπητοί μου, 
ὁ ἐπίγειος αὐτός Ἄγγελος καί 
ἐπουράνιος ἄνθρωπος ἀντίκρισε 
τό αἰσθητό φῶς στή Βόρεια Με-
σοποταμία περί τό 450 μ.Χ. καί 
ἀσκήθηκε στήν λατρεία τοῦ νοητοῦ 
φωτός «τοῦ φωτίζοντος πάντα 
ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τόν 
κόσμον» στήν λαμπρή καί μεγάλη 
πόλη τῆς ἁγιοτόκου Θεσσαλονίκης 
διότι ἀπό μικρός σήκωσε τόν 
Σταυρό μέ πλημμυρισμένη τήν 
καρδιά ἀπό θείο ἔρωτα. Περιφρόνη-
σε κάθε σωματική ἀνάπαυση. 
Ἐγκατέλειψε φίλους καί συγγενεῖς. 
Ἀρνήθηκε κάθε τιμή καί πρόσκερη 
δόξα. Ἀπέρριψε χρήματα καί πα-
τρική περιουσία καθώς καί κάθε 
ἄλλη προσωρινή εὐτυχία. Ἀρνήθη-
κε ἀκόμη καί τήν ψυχή του, σύμφω-
να μέ τήν Εὐαγγελική παραγγελία 
καί ἀκολούθησε τόν Δεσπότη 
Χριστό.  

Ἐ κά ρη Μο να χός καί ἔ μει νε σ -

τό Μο να στή ρι τῶν Μαρ τύ ρων Θε -
ο δώ ρου καί Μερ κου ρί ου. Σέ αὐ τό 
ἡ σύ χαζε, ἀγω νι ζό ταν ὑ πε ράν θρω -
πα καί τη ροῦ σε μέ κά θε ἐ πι μέ λεια 
ὅ λες τίς μοναχικές ὑποσχέσεις καί 
ἀρε τές. Πε ρισ σό τε ρο μά λι στα ἀπό 
ὅλες τίς ἀ ρε τές, ἀ σκούν ταν στήν 
ἐγ κρά τεια καί στήν τα πεί νω ση, 
γνω ρί ζον τας ἄριστα ὅτι ὁ χορ τα -
σμός τῆς κοι λί ας δι ώ χνει τήν ἀ -
γρυ πνί α καί τήν σω φρο σύ νη καί ἡ 
κε νο δο ξί α πά λι ἐ ξα φα νί ζει τε λεί -
ως ὅλες τίς ὑπόλοιπες ἀ ρε τές. Γι’ 
αὐ τό σάν συ νε τός πού ἦ ταν, φρόν -
τι ζε νά ἀπό κτη ση τήν ὑψίστη τῶν 
ἀρετῶν τήν τα πει νο φρο σύ νη.  

Δι α βά ζον τας ὁ Ὅ σιος μέ ρα καί 
νύ κτα τίς θεί ες Γρα φές, θαύ μα ζε 
τίς ἀρε τές τῶν Ἁγίων, τῶν πρό 
τοῦ νό μου καί με τά τόν νό μο. 
Θαύμαζε τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο 
τούς δό ξα σε ὁ Θε ός, δι ό τι ὑπά -
κου αν στίς ἐν το λές Του καί τά 
ἀναγνώσματα αὐτά τόν εὐχαρι-
στοῦσαν ὑπέρμετρα. Κάθε φορά 
πού διάβαζε τούς βίους αὐτούς 
ἔκλαιγε καί τόσο πολύ κατενύγετο 
ὁ μακάριος αὐτός ἐπίγειος ἄγγελος 
ὥστε ἀπεφάσισε νά περάσει τήν 
ἴδια δύσκολη ζωή ὅσο καιρό θά 
μποροῦσε γιά νά βρεῖ ἄνεση μετά 
τόν θάνατό του.  

Μιά μέ ρα λοι πόν κα τα νύ χτη κε 
πο λύ ἡ καρ διά του. Ἔ τσι ἀ φοῦ ἀ -
νέ βη κε σέ μιά ἀ μυ γδα λιά, ἔ μει νε 
γιά τρία χρόνια πά νω σέ ἕ να κλα -
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δί τοῦ δέν δρου, σάν νά ἦταν σέ 
κελί, ξεπερνῶντας τά ὅρια τῆς 
ἀνθρώπινης φύσης. Ἐ κεῖ ἀ σκή -
τευ ε καρ τε ρι κά μέ ἀξιοθαύμαστη 
ὑπο μο νή, βα σα νι ζό με νος ἀπό τούς 
ἀνέ μους, τίς βρο χές καί τά χι ό νια 
τόν χειμώνα ἀλλά καί κα τα φλε γό -
μενος ἀ πό τό κά ψι μο τοῦ ἥ λιου τό 
κα λο καί ρι. Ὅ ταν λοι πόν τε λεί ω -
σαν τά τρί α χρό νια, παρουσιάστηκε 
στόν Ὅσιο Ἄγ γε λος Κυρίου καί 
τοῦ εἶπε: «Δα βίδ, κα τέ βα ἀ πό τό 
δέν δρο καί ἡ σύ χα σε πλέον στό 
κελ λί, εὐλο γῶν τας τόν Θε ό, μέ -
χρι νά τε λειώ σεις καί μία ἄλ λη 
οἰ κο νο μί α καί τό τε θά βρεῖς ἀνά -
παυ ση ἀπό τούς σω μα τι κούς κό -
πους καί ψυ χι κή πα ρη γο ριά». 
Τό τε κά λε σε τούς μα θη τές του οἱ 
ὁποῖοι τόν κα τέ βα σαν ἀ πό τό δέν -
δρο μέ πολ λή εὐ λά βεια. Ἀφοῦ λει -
τούρ γη σαν τόν ἔ βα λαν στό κελ λί 
του, ὅπου ὁ Ὅ σιος ἔ μει νε ἡ συ χά -
ζον τας καί δο ξά ζον τας ὅπως καί 
πρίν ἀ στα μά τη τα τόν Κύ ριο ὁ ὁ -
ποῖ ος τό ση Χά ρη τοῦ χά ρι σε, ὥ -
στε ἔδι ω χνε δαι μό νια, φώτιζε τυ -
φλούς καί θεράπευε κά θε ἄλ λη 
ἀγι ά τρευ τη ἀρ ρώ στια, ἐ πι κα λού -
με νος πάντοτε τό ὄνομα τοῦ Χρι -
στοῦ. Ἀ πό τά πολ λά θαύματα πού 
ἔ κα νε θά ἀνα φέ ρου με χάριν συν-
τομίας μόνο δύ ο. 
Τό πρῶτο: Κά ποι ος νέ ος πού 

εἶχε δαι μό νιο πῆ γε μιά μέ ρα στό 
κελ λί τοῦ Ὁ σί ου. Ὅταν ἔφθα σε ἔ -
ξω ἀ πό τήν πόρ τα φώ να ζε καί ἔλε -

γε: «Ἀ πό λυ σέ με Δα βίδ, δοῦ λε 
τοῦ Θε οῦ, δι ό τι φω τιά βγαί νει 
ἀ πό τό κελ λί σου καί μέ καί -
ει».Τό τε ὁ Ὅσιος ἄ πλω σε ἀ πό τό 
πα ρά θυ ρο τό χέ ρι του καί κρά τη -
σε τόν νέ ο, λέ γον τας: «Ὁ Κύ ριος 
 ἡμῶν Ἰ ησ οῦς Χρι στός, ὁ Υἱός 
τοῦ Θε οῦ τοῦ ζῶν τος, σέ δι α τά -
ζει νά ἐξέλ θεις ἀ πό τό πλά σμα 
του, πνεῦ μα ἀκά θαρ το». Αὐτά 
ἀφοῦ εἶ πε, σφρά γι σε τόν νέ ο μέ 
τό ση μεῖ ο τοῦ Τι μί ου Σταυ ροῦ, 
καί ἀ μέ σως βγῆκε τό δαιμό νιο καί 
γι α τρεύ τη κε ὁ ἄν θρω πος. Ὅλοι ὅ -
σοι ἦταν ἐ κεῖ, ὅ ταν εἶ δαν τέ τοι ο 
θαῦμα δό ξα σαν τόν Θε ό, ὁ ὁ ποῖ ος 
δο ξά ζει ὅσους τόν δο ξά ζουν μέ 
θε ά ρε στα έρ γα. 

Καί τό δεύτερο: Κά ποι α γυ ναί -
κα ἦ ταν τυ φλή καί δέν ἔβλε πε κα -
θό λου. Ὅ ταν ἄ κου σε γιά τίς ἀ ρε -
τές τοῦ Ὁ σίου Δα βίδ πῆγε στό 
κελ λί του. Ἐ κεῖ ἔξω ἀ πό τό κελλί, 
ἔ κλαι γε, καί μέ τα πεί νω ση παρα-
καλοῦσε τόν Ὅσιο νά τήν θερα-
πεύσει. Καί ὁ Ὅ σιος συμ με τέ χον -
τας στόν πό νο καί τήν θλί ψη της, 
ἀ φοῦ προ σευ χή θη κε τῆς εἶπε νά 
πλη σί α σει στό πα ρά θυ ρο τοῦ κελ -
λιοῦ του. Τό τε ἄπλω σε τό δε ξί του 
χέ ρι ἔ ξω ἀ πό τό πα ρά θυ ρο καί ἀ -
φοῦ σφρά γι σε τά μά τια της μέ τό 
ση μεί ο τοῦ Τι μί ου Σταυ ροῦ, καί 
προ σευ χό με νος πρός τόν Κύ ριο, 
φω τί σθη κε ἀμέ σως ἡ πρώ ην τυ -
φλή καί ἔ βλε πε λαμ πρά καί κα θα -
ρά, εὐ χα ρι στοῦ σα τόν Ὅ σιο καί 
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δο ξά ζου σα τόν Παντοδύναμο Θεό. 
Αὐ τό τό με γά λο θαῦμα τό ἄ κου -
σαν οἱ Θεσ σα λο νι κεῖς καί γιά αὐτό 
τόν εἶ χαν σέ με γά λη εὐλά βεια. Καί 
ὅποι ος εἶ χε κά ποι α ἀ σθέ νεια πή -
γαι νε στόν Ὅσιο ὁ ὁποῖος μό λις 
ἄγ γι ζε μέ τό χέρι του τόν ἄρ ρω -
στο ἔφευ γε ἀ μέ σως καί σκόρ πι ζε 
ἡ κά θε ἀρ ρώ στια, ὅ πως δι α λύ ε ται 
τό σκο τά δι ἀ πό τό φῶς.  

Με τά ἀ πό πολ λά χρόνια γι νόν -
του σαν στήν Θεσ σα λί α ἀ πό τούς 
βαρ βά ρους, με γά λες ζη μί ες καί 
πολ λή ἀνα τα ρα χή διότι ἡ Θεσσα-
λονίκη δέν εἶχε ἔπαρχο ἀλλά 
ὑπαγόντουσαν στόν ἔπαρχο 
Σιρμίου. Γι’ αὐτό ἀποφασίζουν νά 
στείλουν τόν Ὅσιο στήν Κωνσταν-
τινούπολη νά παρουσιαστεῖ στόν 
αὐτοκράτορα καί νά ζητήσει τήν 
τοποθέτηση ἐπάρχου στή Θεσσα-
λονίκη. Ἔτσι καί ἔγινε. Ὅταν 
ἔφθασε ὁ Ὅσιος μέ τήν συνοδεία 
του στό Βυζάντιο ἀκούστηκε ἡ 
φήμη του σέ ὅλη τήν πόλη.Τήν 
ἄλ λη μέ ρα τό πρω ΐ ἔδω σε ἐν το λή 
ὁ αὐτοκράτορας, ὅ ταν συγ κεν τρώ -
θη κε ὅ λη ἡ Σύγ κλη τος, νά ἔλ θει ὁ 
Ὅ σιος, μέ τούς μα θη τές του. Ἐ κεῖ 
ὁ Ὅ σιος ἔ βα λε στά χέ ρια του ἀναμ -
μέ να κάρ βου να καί θυ μί α μα καί 
θύ μια σε τόν αὐτοκράτορα καί ὅ -
λη τήν Σύγ κλη το χω ρίς κα θό λου 
νά πάθουν ζημιά ἀπό τήν φω τιά 
τά χέ ρια του, ἄν καί πέ ρα σε πε -
ρισ σό τε ρο ἀπό μί α ὥ ρα μέ χρι νά 
θυ μί α σει ὅ λο τόν λα ό. Αὐτό τό 

θαυ μά σιο περιστατικό ὅ ταν τό 
εἶδαν τό θαύ μα σαν ὅ λοι. Κα τό πιν 
ση κώ θη κε ἀπό τόν θρό νο του ὁ 
αὐτοκράτορας, τόν ὑπο δέ χθη κε μέ 
με γά λη χα ρά καί πολ λή εὐλά βεια, 
καί ἀφοῦ ἄκου σε τά αἰτήματά του, 
τά δέ χθη κε ὅ λα ψη φί ζον τας τήν 
με τα φο ρά τῆς ἕ δρας τοῦ ἐπάρ χου 
ἀ πό τό Σίρ μιο στήν Θεσ σα λο νί -
κη. Ὁ αὐτοκράτορας ἀφοῦ ὑπέ-
γραψε τά σχετικά διατάγματα τά 
παρέδωσε ὁ ἴδιος στά χέρια τοῦ 
Ὁσίου λέγοντας: «Εὔχου, τί μι ε 
Πά τερ, δι’ ἐμέ» καί τόν προ έ πεμ -
ψε μέ με γά λη τι μή. Ὁ Ὅ σιος ἐξε -
πλή ρω σε τήν ἀπο στο λή του καί ἔ -
πλευ σε πρός τήν Θεσ σα λο νί κη, 
ἀλ λά δέν ἔφθα σε στήν πό λη. Γιατί 
ὅ ταν ἔ φθα σε στό ἀκρω τή ριο, πού 
ὀ νο μά ζε ται Ἔμ βο λος, εἶ πε πρός 
τούς μα θη τές του: «Τέ κνα μου, ὁ 
και ρός τοῦ τέ λους μου ἔ φθα σε, 
νά ἐν τα φι ά σε τε τό λεί ψα νό μου 
στό Μο να στή ρι ὅπου δι έ με να. 
Νά φρον τί ζε τε τήν ψυ χή σας γιά 
νά βρεῖτε αἰ ώ νια ἀνά παυ ση». 
Αὐ τά καί ἄλ λα ψυ χω φε λῆ λό για 
τούς εἶ πε, κοίταξε ἀπό μακρυά τό 
μοναστήρι του, ἀσπάσθηκε τήν 
συνοδεία του, κατόπιν προσευχήθη-
κε καί ἤρεμα παρέδωσε τήν ψυχή 
του στόν Θεό.  

Τό τε ὅ ταν ἄκου σαν τήν κοί μη -
ση καί τόν ἐρ χο μό τοῦ Ὅ σιου, 
βγῆ κε ὅ λη ἡ πό λη μέ πρῶτο τόν 
Ἀρ χι ε πί σκο πο, παραλαμβάνουν τό 
ἱερό του λείψανο καί βα στά ζον -
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τάς το μέ πολ λή εὐλά βεια ἦρ θαν 
στό Μο να στή ρι καί μέ κάθε τι μή 
τόν ἐν τα φί α σαν. Ἔ πει τα με τέ φε -
ραν τήν ἔ δρα τοῦ Ἐ πάρ χου στήν 
Θεσ σα λο νί κη σύμ φω να μέ τήν 
αὐτοκρατορική δι α τα γή.  

Το ἱερό λείψανο τοῦ Ὁσίου πα-
ρέμεινε στήν ἀρχική του θέση μέχρι 
τήν ἐποχή τῶν σταυροφοριῶν. Κατά 
τήν περίοδο τῆς λατινικῆς κυριαρ-
χίας στή Θεσσαλονίκη (1204–1222 
μ.Χ.), οἱ σταυροφόροι ἔκλεψαν τό 
ἱερό λείψανο τό ὁποῖο μετέφεραν 
στήν Ἰταλία μέ τελική κατάληξη 
τό Μιλάνο. Τελικά, τό σεπτό λεί-
ψανο τοῦ Ὅσίου Δαβίδ μεταφέρ-
θηκε στή Θεσσαλονίκη καί κατα-
τέθηκε ἀρχικά στόν Ἱερό Ναό τοῦ 
Ἁγίου Δημητρίου στίς 16 Σεπτεμ-
βρίου τοῦ 1978 μ.Χ. ἀπό τόν μα-
καρισμό Μητροπολίτη Θεσσαλο-
νίκης κυρό Παντελεήμονα τόν Β΄. 

Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, τό κλα -
δί μιᾶς ἀ μυ γδα λιᾶς δι ά λε ξε ὁ Ὅ -
σιος Πα τέ ρας μας Δα βίδ γιά τό πο 
τῶν ἀ γώ νων του. Πά νω σ’ αὐ τό 
πο λέ μη σε μέ τίς δυ σκο λί ες τῆς φύ -
σε ως, τίς βρο χές, τά χι ό νια, τήν ζέ -
στη καί τούς ἀ νέ μους. Πά νω σέ 
αὐ τό πο λέ μη σε κα τά τῶν ἀ ο ρά των 
ἐ χθρῶν. Πά νω σέ αὐ τό μι μή θη κε 
τούς ἁ γί ους τῆς Ἐκ κλη σί ας μας 
καί ἀ πέ κτη σε τίς ἀρετές τους. Καί 
καρ πο φό ρη σε ὄ χι ὅ πως ἡ ἀ μυ γδα -
λιά, καρ πούς ὑλι κούς, πού ἐ ξυ πη -
ρε τοῦν τίς ἀ νάγ κες τοῦ σώ μα τος, 

ἀλ λά καρ πούς τῆς χά ρι τος τοῦ Ἁ -
γίου Πνεύ μα τος. Πά νω σέ αὐ τό τό 
κλα δί κέρ δι σε τό στε φά νι τῆς αἰω -
νι ό τη τας. Αὐτός θά πρέπει νά εἶναι 
καί ὁ δικός μας δρόμος ἄν θέλουμε 
καί τήν δική μας προσωπική ὁλο-
κλήρωση καί σωτηρία, ἀλλά καί 
τό στεφάνι τῆς αἰωνιότητας. 

Ὅμως σήμερα ἀνθεῖ καί ὑλο-
χαρεῖ ἡ ἔρημος τοῦ κόσμου, καθώς 
ἡ Ἐκκλησία τιμᾶ λειτουργικά καί 
πανηγυρίζει τήν μνήμη τοῦ Ὁσίου 
Δαβίδ τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ. 

Ἀνθοφορεῖ καί ἡ Ἐκκλησία τῶν 
Γρεβενῶν γεραίρουσα τόν Ὅσιο 
καί ἀποδίδουσα μέ εὐγνωμοσύνη 
υἱικό ἀσπασμό στόν ἄγοντα σήμερα 
τά σεπτά του ὀνομαστήρια κατά 
πνεῦμα Πατέρα καί ἐπ’ Ἐκκλησίᾳ 
Ἐπίσκοπον κ. Δαβίδ. 

Στά δικά σας λειτουργικά χέρια, 
Σεβασμιώτατε, στήν δική σας 
ποιμαντική μέριμνα καί ἁγιόφιλο 
διάθεση, στήν δικήν σας πατρική 
στοργή καί ἀγωνία ἐμπιστεύθηκε 
ὁ Κύριος « τούς οἴακας τῆς ἐκκλη-
σιαστικῆς ὁλκάδος Του». Κοντά 
σας, στόν νεώτερο Δαβίδ, ἐμεῖς, 
ὡς ἄλλοτε ὁ λαός τῆς Θεσσα-
λονίκης, διδασκόμαστε τόν λόγο 
τῆς ἀληθείας, ἀντλοῦμε φῶς καί 
κουράγιο, ξεδιψᾶμε τήν ὕπαρξή 
μας ἀπό τόν σωτήριο κρατῆρα τῆς 
Εὐχαριστίας πού βαστάζετε. Ὑπό 
τήν σκέπη τοῦ ὠμοφορίου σας 
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πληροφοροῦμε τήν διακονίαν μας. 
Ὑπό τούς ἄγρυπνους ὀφθαλμούς 
σας ἀποθέτουμε τούς ποιμαντικούς 
προβληματισμούς μας. Ὑπό τήν 
σκιά σας ἀποθέτουμε τόν ἱερατικό 
μας κάματο. Ὑπό τήν καρδιά σας 
τίς ἀγωνίες καί τά ὄνειρά μας. 

Εὐγνωμόνως καί ἑορτίως σή-
μερα σέ μένα τόν ἐλάχιστον ἔλαχε 
ὁ κλῆρος νά ἐκφράσω τόν βαθύ-
τατον σεβασμόν ὅλων μας, ἱεροῦ 
κλήρου καί πιστοῦ λαοῦ, πρός τόν 
Ὅσιο Δαβίδ ἀλλά καί πρός ἐσᾶς, 
Σεβασμιώτατε, τόν Ἐπίσκοπον 
καί Πατέρα καί Ποιμενάρχη μας. 
Σᾶς εὐχαριστῶ γιά τήν ὑψηλή τιμή 
καί εὐθύνη τῆς ἑόρτιας προσφω-
νήσεως. 

Νά ζῆτε, εὐχόμεθα.  

Σῶος περί τήν ἁγιότητα. 

Ἔντιμος κατά τά ἐκκλησιαστικά.  

Μακροημερεύων ἐπί τῆς καθέ-
δρας σας. 

Ὀρθοτομῶν καί μή ὑποστέλλων 
τόν λόγον τῆς Ἀληθείας. 

Νά σᾶς χαρίζῃ ὁ Θεός στήν 
Ἐκκλησίαν μας μέ ἀκμαῖο καί γεν-
ναῖο ἀρχιερατικό φρόνημα.  

Μέ ἀταπείνωτη ἀρχιερωσύνη, 
μέ πύρινη μαρτυρία Χριστοῦ καί 
Ἑλλάδος, ὅπως ἐπιζητεῖ ὁ ἰσαπό-
στολος Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός. 

Νά σᾶς καμαρώνουμε εὐθυτενῆ 
καί ὡραῖον κατά τίς λειτουργικές 
ὧρες. 

Νά καυχώμεθα ἐν Κυρίῳ γιά 
τήν θυσιαστικήν σας διακονία. 

Νά παραμένετε ἡ ἀναμμένη 
λαμπάδα τῆς ἀναστάσιμης ἐλπίδας, 
τῆς νίκης μας κατά τοῦ σατανᾶ. 

Νά σᾶς χαιρώμαστε ὡς γνήσιο 
καί αὐθεντικό «ἐν μαρτυρίᾳ ἀλη-
θεῖ καί ἁγίᾳ», Πατέρα καί ὁδηγό 
στόν δρόμο τῆς Βασιλείας τοῦ 
Θεοῦ. 

«Τιμία τῆς Ἐκκλησίας ταύτης 
κεφαλή »,- ὅπως προσφώνησε ὁ 
ἱερός Χρυσόστομος τόν ἅγιο Φλα-
βιανό Ἀντιοχείας – Σεβασμιώτατε 
Πάτερ καί Ποιμενάρχα μας, εἰς 
τύπον καί τόπον τοῦ ἀοράτως ἡμῖν 
συνόντος Σωτῆρος Χριστοῦ, «πε-
ρίζωσαι τήν ρομφαίαν σου ἐπί 
τόν μηρόν σου».... «καί ἔντεινε 
καί κατευοδοῦ» καί ἀρχιεράτευε 
κοσμούμενος ἐπί ὁμολογίᾳ, λόγῳ 
καί φρονήματι τοῦ Ὁσίου Πατρός 
ἡμῶν Δαβίδ τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ, 
« ἕνεκεν ἀληθείας καί πρᾳότητος 
καί δικαιοσύνης καί ὁδηγήσει 
σέ θαυμαστῶς ἡ δεξιά » τοῦ Κυ-
ρίου! 

Πολλά τά ἔτη σας,  
Σεβασμιώτατε! 

Ἀμήν.



ὅσιος ΝΙΚΑΝΩΡ | 14R ,






