
Ο χαιρετισμός του Σεβασμιωτάτου:

«Τήν πόρτα ἀνοίγω, τραγούδι ν᾽ ἀκουστεῖ».

Μέ αὐτόν τόν ὡραῖο τίτλο ἄνοιξε καί γιά ἐμᾶς σήμερα ἡ πόρτα τοῦ Παυλείου Πολιτιστικοῦ 
Κέντρου γιά νά ἀκουστεῖ τό τραγούδι καί νά γεμίσει ὁ ἱστορικός αὐτός χῶρος μέ τίς μελωδίες τῆς 
ἔντεχνης καί παραδοσιακῆς μουσικῆς μας. Ἄνοιξαν ὅμως συγχρόνως καί οἱ καρδιές μας γιά νά 
ἀκουσθοῦν μέσα τους ὄχι μόνο ἡ μελωδία τῶν τραγουδιῶν μέ ὅλα τά συναισθήματα, τίς χαρές καί 
τίς συγκινήσεις τῶν ἀνθρώπων, πού μεταφέρουν, ἀλλά γιά νά ἀκουσθεῖ μία ἀκόμη ὡραιότερη, 
ὑψηλότερη, οὐράνια, θά ἔλεγα, μελωδία, ἡ μελωδία τῆς ἀγάπης, τήν ὁποία προσέφερε ὁ καθένας 
σας μέ τά τρόφιμα πού κατέθεσε εἰσερχόμενος γιά τούς ἀδελφούς μας καί τίς τράπεζες τῆς ἀγάπης 
τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως.

«Ἐάν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καί τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δέ μή ἔχω, γέγονα χαλκός 
ἠχῶν ἤ κύμβαλον ἀλαλάζον», λέγει ὁ οὐρανοβάμων ἀπόστολος. Ὅμως ἐσεῖς, ἀδελφοί μου, γίνατε 
εὔηχα καί ἐναρμόνια ὄργανα τῆς ἀγάπης, ἕτοιμα νά συντονισθοῦν μέ τούς ἤχους τῆς ἀγάπης πού 
κίνησαν τίς χορδές καί τίς ψυχές τοῦ Μουσικοῦ Συνόλου «Ἠχώ τῆς Βερόης» καί τοῦ μουσικοῦ καί 
τραγουδοποιοῦ κ. Στάθη Γκαντζούρα νά προσφέρουν τήν ἀγάπη τους μέ τή σημερινή συναυλία πού
πραγματοποιεῖται στό πλαίσιο τῶν ΚΔ´ Παυλείων μέ σκοπό τήν ἐνίσχυση τῶν ἀδελφῶν μας πού 
ἔχουν ἀνάγκη.

Σέ λίγο θά ἔχουμε τή χαρά νά ἀπολαύσουμε τό ὑπέροχο αὐτό μουσικό σύνολο «Ἠχώ Βερόης» πού 
τιμᾶ τήν πόλη μας καί νά ἀκούσουμε τίς ὡραῖες μελωδίες πού ἐπέλεξε νά μᾶς παρουσιάσει. Καί 
ὅπως ἡ ἠχώ μᾶς μεταφέρει ἤχους ἀπό μακριά, ἔτσι καί τό ὁμώνυμο μουσικό σύνολο θά μᾶς 
παρουσιάσει τραγούδια, ἔντεχνα καί παραδοσιακά, πού μπορεῖ νά ἔρχονται ἀπό μακριά, ἀλλά εἶναι 
τραγούδια πού ἀγαπήθηκαν καί γι᾽ αὐτό ἔγιναν κομμάτι τῆς παραδόσεώς μας, κομμάτι τῆς ἔντεχνης
μουσικῆς μας πού ἐκφράζει τήν ἑλληνική ψυχή.

Πρίν νά ἀπολαύσουμε τήν ὄμορφη αὐτή συναυλία θά ἤθελα νά εὐχαριστήσω ὅσους συνέβαλαν 
στήν πραγματοποίησή της. Νά εὐχαριστήσω τά μέλη τῆς χορωδίας καί τή χοράρχη του καί τόν 
μουσικό καί τραγουδοποιό κύριο Στάθη Γκαντζούρα πού συνοδεύει τό μουσικό σύνολο. Νά τούς 
εὐχαριστήσω γιά τήν ἀγάπη τους πρός τούς ἀδελφούς μας πού ἔχουν ἀνάγκη καί τήν προσφορά 
τους πρός αὐτούς μέσω τοῦ φιλανθρωπικοῦ ἔργου τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως. Νά εὐχαριστήσω 
καί ὅλους ἐσᾶς πού ἤρθατε στή σημερινή ἐκδήλωση τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως γιά νά τιμήσετε 
τόν ἱδρυτή τῆς Ἐκκλησίας μας, πρωτοκορυφαῖο ἀπόστολο Παῦλο, καί γιά νά προσφέρετε τήν 
ἀγάπη σας στούς ἀδελφούς μας.

Ἄς ἀνοίξουμε τήν πόρτα, γιά νά ἀκουστεῖ τό τραγούδι. Καί ἄς τό ἀπολαύσουμε.


