
Ομιλία Αρχιμανδρίτη Πορφυρίου Προδρομίτη, Καθηγουμένου της Ιεράς Πατριαρχικής και
Σταυροπηγιακής Μονής Τιμίου Προδρόμου Βεροίας: «Παναγία και Παύλος:  Ένας Τόπος

συναντήσεως στην Ανάσταση του Κυρίου».

Σεβασμιώτατε, άγιοι συμπρεσβύτεροι, αδελφοί καί αδελφές μου συμπανηγυριστές, Χριστός 
Ανέστη.

Ο παιάνας της Αναστάσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ηχεί ακόμα δυνατά, αφού μόλις πέντε
ημέρες πέρασαν, από την μεγάλη ημέρα του Πάσχα, που και εφέτος μας αξίωσε η Χάρις του Θεού 
να εορτάσουμε και να πανηγυρίσουμε. Και σήμερα, συγκεντρωθήκαμε εδώ, στις πλαγιές του 
Βερμίου, γιά να εορτάσουμε μία ωραία εορτή, που συνδυάζει πολλά στοιχεία, και υλικά και 
πνευματικά.

Με το κάλεσμά Σας και την ανάθεσή Σας, Σεβασμιώτατε, και την ευλογία του σεπτού μας 
ποιμενάρχη, Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης & Καμπανίας Κυρίου μας κ. Παντελεήμονος, 
καλούμαι την επίσημη αυτήν ώρα να μιλήσω γιά ένα θέμα που, αν και σχεδόν ξεχάστηκε με το 
πέρασμα του χρόνου, Εσείς, Σεβασμιώτατε, θέλετε να το ξαναζωντανέψετε γιά την ευλογία του 
λαού της αγίας μας Εκκλησίας. Έτσι γίνεται. Ο χρόνος κυλάει, σαν τα νερά του Αλιάκμονα, που 
βλέπουμε μπροστά μας, και άλλοτε παρασέρνει στον δρόμο του ιστορίες και παραδόσεις, και 
άλλοτε φρεσκάρει την μνήμη και ξαναζωντανεύει την ωραία ορθόδοξη παράδοσή μας. Αλλά, η 
μνήμη, η ωραία αυτή ενέργεια του νοός, φυλάγει στο βάθος της όσα έγιναν και όσα πέρασαν και με
το κάλεσμα του χρόνου τα ξαναφέρνει μπροστά μας.

Μόλις προχθές, εξομολογώντας στα χωριά των Πιερίων, απέναντι από τον τόπο που τώρα 
στεκόμαστε, ξαναάκουσα μία παλιά ιστορία, που αρχίζει και ξαναζωντανεύει.

«Από το χωριό μας πέρασε ο άγιος απόστολος. Ήρθε από πέρα μεριά. Έφτασε στον Λογγά, ύστερα 
ήρθε εδώ και προχώρησε προς την θάλασσα. Μάς τα έλεγε αυτά ο δάσκαλός μας.»

Αυτή είναι και η διήγηση γιά την οποία και μαζευτήκαμε. Ένας ογδοντάχρονος, ο ιεροψάλτης του 
χωριού κύριος Σωκράτης, μάς ξαναδιηγήθηκε την ιστορία γιά το πέρασμα του εθνοκήρυκος 
Παύλου από αυτό εδώ το σημείο και από τα χωριά μας στα Πιέρια.

Αλλά, ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.

Απόψε, Πέμπτη της Διακαινησίμου, η αγία Εκκλησία μας, τελεταρχούντος Υμών, Σεβασμιώτατε, 
εορτάζει πανηγυρικά την παράδοξη ανάβλυση ζωογόνου ύδατος εκεί στην Βασιλεύουσα, στην 
Πόλη των Πόλεων, που αφιερώθηκε στην Κυρία Θεοτόκο, την ζωοδόχο Πηγή, αυτήν που μάς 
χάρισε το ζωηφόρο Ύδωρ, τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό.

Όλη η Διακαινήσιμος εβδομάδα είναι υπερπλήρης από εορτές και πανηγύρεις. Και όσες δεν 
εορτάστηκαν, γιατί βρίσκονταν μέσα στην Μεγάλη Τεσσαρακοστή και την Μεγάλη Εβδομάδα, 
αλλά και αυτές που έχουν αυτήν την εβδομάδα την ημερολογιακή θέση τους. Ο Άγιος Γεώργιος, 
γιά παράδειγμα, και ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Μάρκος, εκ μεταθέσεως, αλλά και οι 
Νεοφανείς Άγιοι της Μυτιλήνης, ο Απόστολος Σωσίπατρος στις 29 Απριλίου, ο Μέγας Αθανάσιος, 
η Αγία Ματρώνα της Μόσχας, που συνεχώς μεγαλώνει και απλώνει η τιμή της στην Ελλάδα μας.

Αλλά σήμερα εορτάζει η Κυρία Θεοτόκος.

Είναι γνωστή η Ιστορία με τον ευσεβή αυτοκράτορα και την ανάβλυση του ιαματικού ύδατος στο 
Μπαλουκλή. Αλλά η έκβλυση ύδατος, και μάλιστα εν γη αβάτῳ και ανύδρῳ και οι σχετικές 
ιστορίες είναι πολύ παλαιά και αρχαία.



Από τα χρόνια της Εξόδου Ισραήλ εκ γης Αιγύπτου, τότε που ο εκλεκτός λαός του Θεού 
περιπλανιόταν στην Έρημο, και ο Μωϋσής, με την ράβδο του έπληξε την πέτρα και ερρύησαν 
ύδατα, γιά να δροσίσουν τον κουρασμένο και σχεδόν απελπισμένο λαό.

Κάτι ανάλογο συνέβη και στο σημείο αυτό, που έλαβε και την ονομασία Ζωοδόχος Πηγή.

Ο Παύλος, εκείνος που με το κάλεσμα του Μακεδόνα νεανία, («Διαβάς εἰς Μακεδονίαν βοήθησον 
ἡμῖν» Πραξ. 16.9), ήρθε και στα μέρη μας, κυνηγημένος από τους θεσσαλονικείς εβραίους, φεύγει 
και από την Βέροια, και κατευθύνεται προς την θάλασσα, γιά να καταλήξει στο κλεινόν άστυ, την 
περίφημη πόλη των Αθηνών. Επιβιβάζεται σε πλοίο και φθάνει στην σπουδαία πόλη, με τους 
σοφούς και τους φιλοσόφους, που αναζητούσαν με τις πολύωρες συζητήσεις τους τον αληθή 
Λόγον.

Η ιστορία αυτή είναι καταγεγραμμένη από τον ιατρό Λουκά στο Βιβλίο του με τις Πράξεις των 
αγίων Αποστόλων. Το πέρασμα από την Θεσσαλονίκη και την Βέροια αναφέρονται σαφώς. 
Υπάρχει όμως ένα κενό. Ναι, ο Παύλος, ακολουθώντας τον γνωστό δρόμο, κατά το χρονικό 
διάστημα μεταξύ των ετών 49 με 57 μ.Χ., πάντως στην δεύτερη περιοδεία του, πεζοπορώντας, 
έφτασε από την Μακεδονική Πρωτεύουσα Θεσσαλονίκη, στην γνωστή μεγαλόπολη της Βέροιας 
(49-51 μ.Χ.). Κυνηγήθηκε και από την Βέροια και έφυγε στην Αθήνα.

Ε, λοιπόν, αυτό το κενό το συμπληρώνει η παράδοσή μας. Έτσι είναι. Η εντόπια μνήμη έχει πολλή 
δύναμη και δεν αφήνει κενά. Πώς έφτασε ο Παύλος με τους συνοδίτες του στην θάλασσα; Ποιό 
δρομολόγιο ακολούθησε; Πού σταμάτησε; Τί έκανε; Ε, λοιπόν, αυτά τα ευλογοφανή ερώτηματα τα 
συμπλήρωσε η παράδοση και τα θυμάται ο λαός του Θεού και τα συντηρεί εν τῃ καρδίᾳ αυτού, 
βαθειά κρυμμένα και φυλαγμένα καλά.

Λέει λοιπόν ο λαϊκός αναγνώστης, ο μακαρίτης Ευάγγελος Στεφανόπουλος: Φεύγοντας 
κυνηγημένος ο Παύλος από την Βέροια, μαζί με τους ακολούθους του, τον Σίλα, τον Τιμόθεο, τον 
Λουκά, και τον νεαρό Σωσίπατρο, ανέβηκαν προς το Βέρμιο. Όπου κουράζονταν, σταματούσαν γιά
λίγη ανάπαυλα. Σε ένα μέρος, σταμάτησαν, κάθισαν και διψασμένοι, έψαχναν να βρουν μιά 
σταγόνα νερό να ξεδιψάσουν. Αλλά νερό πουθενά. Και τότε ο Παύλος, σαν άλλος Μωϋσής, 
θυμήθηκε το τί έγινε στην έρημο της Αραβίας. Χτύπησε τον βράχο και αμέσως, η άνικμη πέτρα 
υπάκουσε στο αποστολικό κέλευσμα και έδωσε ως καρπό το δροσερό της ύδωρ. Εδώ, στον τόπο 
αυτόν, που έλαβε και την ονομασία Ζωοδόχος Πηγή. Συνέχισαν οι πεζοπόροι μας. Πέρασαν 
απέναντι, στα Πιέρια Όρη. Και εκεί, σε μία μεγάλη λεκάνη του ποταμού, το κήρυγμα του Παύλου 
συγκέντρωσε τους χωρικούς και ο Απόστολος τους βάπτισε. Ημέρα Αναλήψεως τελέσθηκε η 
Βάπτιση των Πιερίων, στην θέση που σήμερα λέγεται Λογγάς, κάτω από τα χωριά Δάσκιο και 
Σφηκιά. Από εκεί συνέχισε η ευλογημένη εκείνη παρέα προς την θάλασσα.

Ο αναγνώστης Ευάγγελος Στεφανόπουλος κατέγραψε την ιστορία που Σας διηγούμαστε. Όμως 
αυτή η διήγηση ακούεται ακόμα στα ημαθιώτικα χωριά των Πιερίων. Μόλις προχθές, ο ψάλτης του
χωριού Σφηκιά, μάς ξαναδιηγήθηκε το πέρασμα του αποστόλου από το χωριό τους. Το δίδασκε ο 
δημοδιδάσκαλος του χωριού Πιτσιάβας Κωνσταντίνος, στα μαθητούδια του δημοτικού. Και το 
θυμούνται όσοι ζουν μέχρι σήμερα. Μάς το διηγήθηκε και άλλος χωριανός την ίδια ημέρα. Είναι 
αλήθεια ότι η λαϊκή μνήμη είναι πολύ πλούσια σε ιστορίες από το παρελθόν. Χρειάζεται όμως με 
τρόπο να την σκαλίσεις και να ξαναζωντανέψει.

Το πέρασμα του Αγίου Αποστόλου δεν έμεινε αμάρτυρο. Στο Δάσκιο υπήρχε προσκυνητάρι- 
εξωκκλήσι του Αγίου Παύλου, ενώ στην Σφηκιά υπάρχει ναός, Άγιος Απόστολος, αφιερωμένος 
στην μνήμη του, με κτιστό βαπτιστήριο, όπως μαρτυρούν οι εντόπιοι, που όμως καταστράφηκε από
φωτιά. Όταν κάτοικοι της Σφηκιάς εγκαταστάθηκαν απέναντι στον Ίσβορο, σημερινή Λευκόπετρα, 



έκτισαν και εκεί ναό που τον αφιέρωσαν στους αγίους Αποστόλους, αφού δεν μαρτυρείται μνήμη 
μόνο του Παύλου, αλλά παντού τιμάται μαζί και με τον Πρωτοκορυφαίο άγιο απόστολο Πέτρο.

Και στο χωριό Κολινδρός της Πιερίας φτάνει η παράδοση, και η μελετήτρια της τοπικής ιστορίας 
Κλεοπάτρα Μαμέλη τήν κατέγραψε στο σχετικό βιβλίο της. Και στον Κολινδρό υπάρχει αρχαία 
εκκλησία των Αγίων Αποστόλων, μαρτυρία πως και από εκεί πέρασε ο Εθναπόστολος και συνεχίζει
μέχρι σήμερα η μνήμη και η τιμή του.

Εμάς προσωπικά πολύ μάς συγκινεί αυτή η θαυμάσια ιστορία. Γιατί, η λαϊκή μνήμη συνεχίζει ως 
εξής: Φεύγοντας ο Παύλος προς την θάλασσα, όπου σταματούσε, έμπηγε το μπαστούνι του 
φεύγοντας. Και όπου ο Παύλος έμπηξε την ράβδο του, η ράβδος έπιασε ρίζες και φύτρωσαν τα 
μοναστήρια μας. Αργότερα, από τους ίδιους τόπους πέρασε ο ΠατροΚοσμάς, ο δάσκαλος, ο άγιος 
ιερομάρτυς, ο Αγιορείτης, ο Αιτωλός.

Πόσο ωραία ο θυμόσοφος λαϊκός νους διασκελίζει τους αιώνες και ενώνει τον δρόμο των Αγίων 
μας!

Και νά τώρα, Σεβασμιώτατε, άγιοι αδελφοί, συμπανηγυριστές μας, ένας άλλος Παύλος, ομώνυμος 
του Αποστόλου, μάς ζητάει να καταγράψουμε την Παράδοση, να Σάς διηγηθούμε όσα ηκούσαμεν 
και είδομεν, αυτά που και οι πατέρες ημών διηγήθησαν ημίν και να ζωντανέψει αυτό το αρχαίο 
Προσκύνημα. Εμείς Σας αναφέρουμε όσα θυμάται η λαϊκή μνήμη στην αντίπερα όχθη του 
Ποταμού, στα Πιέρια. Αλλά και το Βέρμιο θυμάται αυτήν την ιστορία και από καιρό είναι 
καταγεγραμμένη σε ιστορικά βιβλία. Υπάρχουν μάλιστα και Κοζανίτες ερευνητές, αρκετά 
παλαιότεροι, που ασχολήθηκαν με την διάδοση του Χριστιανισμού στην Ελίμεια και στην Εορδαία,
και αυτοί κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο Χριστιανισμός διαδόθηκε στις περιοχές αυτές από την 
Βέροια. Το δικό τους συμπέρασμα είναι μία λογική κατάληξη των συλλογισμών τους. Όμως εδώ, 
τώρα, ανασκαλεύουμε μία παλαιά και αρχαία παράδοση της Εκκλησίας μας. Και αυτό έχει μεγάλη 
σημασία.

Σε μία σύγχρονη αγιογραφική ζωγραφική σύνθεση, εδώ στην Κοζάνη, είδαμε πρόσφατα τον Παύλο
μαζί με τον πατροΚοσμά να διδάσκουν τον λαό και να τον οδηγούν προς Χριστόν.

Ήρθε λοιπόν ο καιρός να ξύσουμε την στάχτη, να ανάψει το κάρβουνο, να γιορτάσουμε το θαύμα. 
Και μάλιστα, σήμερα. Την ημέρα της Παναγίας μας. Την ημέρα που ο νους φτερουγίζει προς την 
Βασιλεύουσα. Το Αγίασμα του Μπαλουκλή, όπου τα μισοτηγανισμένα ψάρια κολυμπούν μέσα στα
νερά του Αγιάσματος και περιμένουν.

Θα ήθελα να κλείσω, Σεβασμιώτατε, με έναν Λόγο του Κυρίου, όπως τον εφανέρωσε στους 
μαθητές του λίγες ημέρες προ του Πάθους Του. «Εγώ ειμί η οδός και η αλήθεια και η ζωή» (Ιω ιδ΄, 
6) τους είπε. Και αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η πίστη μας. Ένας δρόμος που οδηγεί στον 
Χριστό, που είναι η αλήθεια, και από τον Χριστό ένας δρόμος που οδηγεί στον Παράδεισο, όπου 
κρύβεται η αληθινή ζωή. Αυτός είναι ο δρόμος μας, ο δρόμος ημών των Ορθοδόξων Χριστιανών. 
Και αν ο δρόμος ξεχάστηκε και έκλεισε, εμείς τον θυμίζουμε, τον καθαρίζουμε, και συνεχίζουμε να
τον περπατούμε. Ε, λοιπόν, αυτό κάνουμε σήμερα. Με την ευχή Σας, Σεβασμιώτατε, ευχόμαστε ο 
δρόμος του Αποστόλου Παύλου να ξαναανοίξει, εδώ στις πλαγιές του Βερμίου, δίπλα στην 
προσφυγοπούλα Παναγία του όρους Μελά του Πόντου, και αγναντεύοντας τα Πιέρια, να εύχεσθε 
και γιά εμάς τους ταπεινούς Προδρομίτες Μοναχούς. Αμήν.

Αδελφοί μου, Χριστός Ανέστη.

1η Μαΐου 2019.
 Αρχιμ. Πορφύριος Προδρομίτης.


