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∆ηµόσια πρόσκληση συµµετοχής στο εργαστήρι 
«Σταυρός του Πατριάρχη Παύλου» 

 
Η εκδήλωση «Ηµέρες του Πατριάρχη Παύλου» στο Τσάτσακ (τµήµατα της εκδήλωσης – 

Οικιακοί, Κροατία; Γκάτσκο στη Σερβική ∆ηµοκρατία; Νίκσιτς στο Μαυροβούνιο) προέρχεται 
από το εργαστήρι «Σταυρός του Πατριάρχη Παύλου» που έγινε σηµαντικό µέρος της 
εκδήλωσης. 

Η ιδέα για το εν λόγω εργαστήρι γεννήθηκε το 2015 µε την επιθυµία του δηµιουργού και 
του ιδρυτή του να παρακινηθούν οι δηµιουργικοί άνθρωποι που ασχολούνται µε ξυλογλυπτική 
για να συµµετέχουν στην κατασκευή των σταυρών που φέρνουν προς τιµήν του ευαγγελικού 
έργου του Πατριάρχη Παύλου και µε τις δηµιουργίες τους – τους σταυρούς θα εµπλουτίσουν την 
εκδήλωση και θα ενσωµατωθούν µόνιµα στην πολιτιστική κληρονοµιά της πόλης Τσάτσακ και 
πέρα από αυτήν. Το πρώτο εργαστήρι πραγµατοποιήθηκε το 2016 και τα επόµενα χρόνια, το 
2017 και 2018, καθορίστηκε η µορφή και το περιεχόµενο που θα διατηρηθεί στο µέλλον. 

Ο Πατριάρχης Παύλος είχε ιδιαίτερα αισθήµατα γι’ αυτή την περιοχή λαµβάνοντας 
υπόψη ότι η πνευµατική του γέννηση έλαβε χώρα ακριβώς στα µοναστήρια κοντά στο Τσάτσακ 
τα οποία, µε απροκάλυπτη χαρά, επισκεπτόταν µέχρι το τέλος της γήινης ζωής του. Ως αρχάριος, 
έµεινε στα µοναστήρια: Vujan, Trojice και Blagovestenje όπου και έγινε καλόγερος το 1948. Ως 
αρχάριος στο µοναστήρι Vujan (Γκόικο Στόιτσεβιτς, Πατριάρχης Παύλος), έχει σκαλίσει έναν 
ξύλινο σταυρό ο οποίος ακόµα και σήµερα φυλάσσεται στο θησαυροφυλάκιο αυτού του 
µοναστηριού και µε βάση του οποίου γεννήθηκε η ιδέα διοργάνωσης του εργαστηρίου υπό την 
ονοµασία «Σταυρός του Πατριάρχη Παύλου». 

Το εργαστήρι ιδρύθηκε προκειµένου να µεταδίδονται από γενιά σε γενιά τα έργα του 
Πατριάρχη Παύλου και τώρα αποτελεί µέρος της εκδήλωσης «Ηµέρες του Πατριάρχη Παύλου». 
Το θεµέλιο του εργαστηρίου θα ήταν η συνεισφορά των χειροποίητων ξύλινων σταυρών (ή σε 
συνδυασµό ξύλου µε άλλα υλικά) ως ένδειξη σεβασµού για το έργο του Πατριάρχη Παύλου. 
Κάθε χρόνο η αρµόδια επιτροπή, την παραµονή του Τιµίου Σταυρού (27 Σεπτεµβρίου), 
αξιολογεί τα υποβληθέντα έργα, επιλέγει το καλύτερο και στο δηµιουργό του απονέµει το ετήσιο 
βραβείο. Ο κατασκευαστής του καλύτερου σταυρού λαµβάνει και ένα χρηµατικό έπαθλο καθώς 



και µία πολυτελής αναµνηστική πλακέτα (δερµατόδετο δίπλωµα) µε το σήµα της εκδήλωσης. Οι 
δηµιουργοί άλλων σταυρών βραβεύονται για συµµετοχή και επίσης λαµβάνουν πολυτελείς 
ευχαριστίες. Ο χορηγός αυτής καθώς και όλων των άλλων δραστηριοτήτων της εκδήλωσης είναι 
η πόλη Τσάτσακ. 

Οι σταυροί φυλάσσονται µόνιµα στο Εθνικό Μουσείο στο Τσάτσακ µε πληροφορίες για 
το έργο και τους δηµιουργούς τους. Όταν συγκεντρωθούν αρκετοί σταυροί, θα οργανωθεί η 
έκθεση και µάλιστα σε όλο τον κόσµο, παντού όπου ζουν οι Σέρβοι και όπου η µνήµη του 
αείµνηστου Πατριάρχη Παύλου διατηρείται ζωντανή. Οι εκθέσεις θα συνοδεύονται από 
τυπωµένους, κατάλληλα εξοπλισµένους καταλόγους σταυρών. 

Την ηµέρα της γιορτής της Ύψωσης του Τιµίου Σταυρού (27 Σεπτεµβρίου) 

πραγµατοποιείται τελετή στο µοναστήρι Blagovestenje (Όβτσαρ Μπάνια) µε αφορµή την 
ολοκλήρωση του εργαστηρίου και την απονοµή των βραβείων. Με την ευκαιρία αυτή, 
προσκαλούνται όλοι οι συµµετέχοντες που δώρισαν το σταυρό, οι εκπρόσωποι του φορέα της 
δραστηριότητας (∆ηµόσιο Ίδρυµα «Τουριστικός οργανισµός της πόλης Τσάτσακ»), οι 
εκπρόσωποι του χορηγού της εκδήλωσης (πόλη Τσάτσακ), οι θαυµαστές του έργου του 
Πατριάρχη Παύλου, όλοι οι πιστοί και τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης. 

Περιµένουµε έναν σταυρό και από σας, προς τιµή του ανθρώπου που ζούσε σύµφωνα µε 
το Ευαγγέλιο. Αναµένουµε τα έργα σας µέχρι τις 31/08/2020 το αργότερο και τα έργα που δεν 
φτάνουν έγκαιρα θα τεθούν σε διαγωνισµό το επόµενο χρόνο. Το όνοµα του δηµιουργού θα 
παραµείνει καταγραµµένο µαζί µε το έργο του, το οποίο θα φυλάσσεται όσο διαρκεί η 
ανθρώπινη φυλή. Χαράξτε και εσείς έναν σταυρό προς τιµή του Θεάρεστου έργου και 
προσώπου του Πατριάρχη Παύλου! Το συνολικό ύψος του σταυρού δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 
33cm (εάν υπάρχει και βάθρο, αυτό υπολογίζεται στο συνολικό ύψος). 

Εάν σκοπεύετε να χαράξετε το σταυρό προς τιµή του Αγίου Πατριάρχη Παύλου και του 
έργου του, ενηµερώστε µας µέχρι τις 30/06/2020 στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
danipatrijarhapavla@gmail.com και τον σταυρό, κατασκευασµένο σύµφωνα µε την ιδέα σας, 
υποβληθείτε µέχρι τις 31/08/2020 στην ταχυδροµική διεύθυνση: „Dani patrijarha Pavla“ 
(Turisticka organizacije Grada Cacka), Gradsko Setaliste bb, 32000 Cacak. Για επιπλέον 
πληροφορίες επικοινωνήστε µε τον ιδρυτή και τον προϊστάµενο του εργαστηρίου Ντράγκο 
Μιλόσεβιτς µέσω της άνω ηλεκτρονικής διεύθυνσης. 

 
 

Οργανωτική επιτροπή της εκδήλωσης 
«Ηµέρες του Πατριάρχη Παύλου» 


