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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ
ἄνθρωπος εἶναι σέ ὅλα
ἀχόρταγος. Θέλει νά ἀπολαύσει πολλά, χωρίς νά
μπορεῖ νά τά προφτάσει
ὅλα. Καί γι’ αὐτό βασανίζεται.
Ὅποιος, ὅμως, φτάσει
σέ μία κατάσταση, πού νά
εὐχαριστιέται μέ τά λίγα, καί νά μή
θέλει πολλά ἔστω καί κι ἄν μπορεῖ
νά τά ἀποκτήσει , ἐκεῖνος λοιπόν
εἶναι εὐτυχισμένος.
Οἱ ἄνθρωποι δέν βρίσκουν πουθενά εὐτυχία, γιατί ἐπιχειροῦν νά
ζήσουν χωρίς τόν ἑαυτό τους. Ἀλλά
ὅποιος χάσει τόν ἑαυτό του, ἔχει χάσει τήν εὐτυχία. Εὐτυχία δέν εἶναι
τό ζάλισμα, πού δίνουν οἱ πολυμέριμνες ἡδονές καί ἀπολαύσεις, ἀλλά
ἡ εἰρήνη τῆς ψυχῆς καί ἡ σιωπηλή
ἀγαλλίαση τῆς καρδιᾶς. Γι' αὐτό
εἶπε ὁ Χριστός: «Οὐκ ἔρχεται ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ μετά παρατηρήσεως, οὐδέ ἐροῦσιν, ἰδού ὧδε, ἤ ἰδού
ἐκεῖ. Ἰδού γάρ ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ
ἐντός ὑμῶν ἐστιν» (Λουκᾶ 17,20).
Ξέρω καλά, τί εἶναι ἡ ζωή πού
ζοῦνε οἱ λεγόμενοι κοσμικοί ἄνθρωποι. Οἱ ἄνθρωποι, δηλαδή, πού διασκεδάζουνε, πού ταξιδεύουνε, πού
ξεγελιοῦνται μέ λογῆς - λογῆς θεάματα, μέ ἀσημαντολογίες, μέ σκάνδαλα, μέ τίς διάφορες ματαιότητες.
Ὅλα αὐτά, ἀπό μακριά φαντάζουνε
γιά κάποιο πράγμα σπουδαῖο καί
ζηλευτό! Ἀπό κοντά, ὅμως, ἀπορεῖς
γιά τήν φτώχεια πού ἔχουνε, καί τό

πόσο κούφιοι εἶναι οἱ ἄνθρωποι
πού ξεγελιοῦνται μέ αὐτά τά γιατροσόφια τῆς εὐτυχίας. Βλέπεις δυστυχισμένους ἀνθρώπους, πού κάνουνε
τόν εὐτυχισμένο! Κατάδικους, πού
κάνουνε τόν ἐλεύθερο! Ἄδειοι ἀπό
κάθε οὐσία! Τρισδυστυχισμένοι! Πεθαμένη ἡ ψυχή τους! Καί γι’ αὐτό
ἀνύπαρκτη καί ἡ «εὐτυχία», τους!
Τελείως ἀποξενωμένοι ἀπό τήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ!
Ἀλλά πῶς νά γίνει ψωμί, σάν δέν
ὑπάρχει προζύμι; Καί πῶς νά μήν
εἶναι ὅλα ἄνοστα, ἀφοῦ δέν ὑπάρχει
ἁλάτι;
Μή φοβᾶσαι, ἀδελφέ μου, νά μείνεις μοναχός μέ τόν ἑαυτό σου! Μή
καταγίνεσαι ὁλοένα μέ χίλια πράγματα, γιά νά τόν ξεχάσεις! Γιατί
ὅποιος ἔχασε τόν ἑαυτό του, κάθεται μέ ἴσκιους καί μέ φαντάσματα
μέσα στήν ἔρημο τοῦ θανάτου.
Ἀγάπησε τόν Χριστό καί τό Εὐαγγέλιο, περισσότερο ἀπό τίς πεθαμένες σοφίες τῶν ἀνθρώπων. Περισσότερο ἀπό κάθε τιμή καί δόξα
ἐτούτου τοῦ κόσμου. Καί μοναχά
τότε, θά χαίρεσαι σέ κάθε ὥρα τῆς
ζωῆς σου. Κανένας δρόμος δέν βγάζει στήν εἰρήνη τῆς καρδιᾶς, παρά
μόνο ὁ Χριστός, πού σέ καλεῖ πονετικά καί πού σοῦ λέγει: «Ἐγώ εἰμί ἡ
ὁδός» (Ἰω. 14,6).
Φώτη Κόντογλου,
ἀπό τό βιβλίο «ΜΥΣΤΙΚΑ ΑΝΘΗ».

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ

3

Ἡ Ἑορτή τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης

ό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς 20 Μαΐου 2012, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας χοροστάτησε, εὐλόγησε τούς προσφερθέντες ἄρτους καί κήρυξε τόν
Θεῖο Λόγο στόν Πανηγυρικό Ἑσπερινό Τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης στό Κάστρο τῆς Παροικίας.
Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς, ἱερούργησε στό Ἱερό Προσκύνημα τῆς Παναγίας
μας, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης κτητόρων τοῦ Παλαιοχριστιανικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Παναγίας Ἑκατονταπυλιανῆς εὐλόγησε τούς
προσφερθέντες Ἄρτους καί κήρυξε τόν Θεῖο Λόγο.
Φέτος εἴχαμε τήν ἰδιαίτερη χαρά καί εὐλογία, νά ἔλθουν πρός προσκύνηση τά Τίμια Λείψανα τοῦ Ὁσίου Πατρός ἠμῶν Δαβίδ τοῦ ἐν Εὐβοίᾳ ἀπό τήν ὁμώνυμη
Ἱερά Μονή στήν Εὔβοια.
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Νικοδήμεια 2012
έ ἰδιαίτερη λαμπρότητα καί
μέ τήν δέουσα ἐκκλησιαστική
τάξη καί τήν πληθωρική συμμετοχή χριστιανῶν, ἑορτάστηκε καί φέτος, ἡ μνήμη τοῦ
Ὁσίου πατρός ἡμῶν Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου τοῦ Ναξίου. Οἱ πανηγυρικοί ἑορτασμοί ἔλαβαν χώρα στίς 13 καί
14 Ἰουλίου στόν ὁμώνυμο Ἱερό Ἐνοριακό Ναό Ἁγίου Νικοδήμου πόλεως Νάξου.
Χιλιάδες πιστοί, περισσότεροι ἀπό κάθε
ἄλλη φορά, προσῆλθαν νά λάβουν τή
Χάρη τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ μέ τίς πρεσβεῖες τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου, νά τιμήσουν τήν μνήμη Του καί νά ἀποθέσουν
στό Ἱερό του Λείψανο τά φορτία τῶν
προβλημάτων τῆς ζωῆς.
Στή φετινή ἑορτή συμμετεῖχαν οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Μυτιλήνης,
Ἐρεσσοῦ καί Πλωμαρίου κ. Ἰάκωβος,
Ἐλασσῶνος κ. Βασίλειος, Δράμας κ.
Παῦλος, Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβας καί Θηβῶν καί Λεβαδείας κ. Γεώργιος.
Τήν παραμονή, Παρασκευή 13 Ἰουλίου 2012 τό ἀπόγευμα, ἔγινε ἡ ὑποδοχή
τῶν χαριτόβρυτων Τιμίων Λειψάνων τῶν
νεοφανῶν (ἐν Λέσβῳ) Μαρτύρων Ραφαήλ
, Νικολάου καί Εἰρήνης. Τά Τίμια Λείψανα μετέφερε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μυτιλήνης κ. Ἰάκωβος καί τά ὑποδέχθηκε στόν προαύλιο χῶρο τοῦ Ἱεροῦ
Ναοῦ ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας
κ. Καλλίνικος. Ἐν συνεχείᾳ τελέσθηκε ὁ
Πανηγυρικός Ἑσπερινός, στόν ὁποῖο χοροστάτησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δράμας κ. Παῦλος ὁ ὁποῖος καί κήρυξε τόν Θεῖο Λόγο.
Πρό τοῦ Θείου Κηρύγματος ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας παρουσίασε
τούς προσκεκλημένους Σεβασμιωτάτους

Μητροπολίτες καί τούς προσφώνησε
μέ ἐγκαρδιότητα ἐκφράζοντας καί τίς
εὐγνώμονες εὐχαριστίες του.
Κατά τή διάρκεια τῆς νύκτας τελέστηκε Ὁλονύκτια Ἀγρυπνία ἡ ὁποία κορυφώθηκε μέ τήν πρώτη Θεία Λειτουργία,
ἡ ὁποία τελείωσε περί τίς 3.00 τό πρωί
τοῦ Σαββάτου.
Τήν κυριώνυμη ἡμέρα τῆς Ἑορτῆς,
Σάββατο 14 Ἰουλίου 2012, προεξῆρχε
στή Θεία Λειτουργία ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Μυτιλήνης Ἐρεσσοῦ καί
Πλωμαρίου κ. Ἰάκωβος, ὁ ὁποῖος κατά
τή διάρκεια τοῦ Κοινωνικοῦ κήρυξε καί
τόν θεῖο λόγο καί συλλειτούργησαν μαζί
του οἱ προαναφερθέντες Σεβ. Μητροπολίτες, καθώς καί ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας
κ. Καλλίνικος.
Τό ἀπόγευμα τελέσθηκε ὁ Ἑσπερινός
καί ἡ Παράκληση τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου
καί ἀμέσως μετά ἔλαβε χώρα ἡ μεγαλειώδης Ἱερά Λιτανεία τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος
καί τῶν Τιμίων Λειψάνων τοῦ Ἁγίου μας
στούς δρόμους τῆς Πόλεως, πού εἶχαν
στρωθεῖ μέ μυρτιές καί δάφνες. Στήν
Ἱερά Λιτανεία προεξῆρχε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἐλασσῶνος κ. Βασίλειος καί συμμετεῖχαν οἱ Σεβασμιώτατοι
Μητροπολίτες Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβας, Δράμας κ. Παῦλος
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ
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καί ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Καλλίνικος, πολλοί Ἱερεῖς, Τοπικοί Ἄρχοντες καί ἄλλοι
ἐπίσημοι, μεταξύ αὐτῶν
καί ὁ Νάξιος νέος Ὑπουργός Ἐργασίας κ. Ἰωάννης
Βρούτσης καί κυρίως ἀναρίθμητα πλήθη εὐσεβῶν
χριστιανῶν. Στήν κεντρική
Πλατεία καί ἐπί τῆς Μαρμαρίνης ἐξέδρας τελέσθηκε
δέηση ὑπέρ ὑγείας ὅλων
τῶν προσκυνητῶν τοῦ Ἁγίου μας, ἐνῶ τόν Θεῖο λόγο
κήρυξε μέ παλμό καί ζω-

ντάνια ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ.
Βαρνάβας. Στό τέλος τῆς
Ἱερᾶς Λιτανείας ὅπου κατέληξε στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Ζωοδόχου
Πηγῆς, ὁ Ποιμενάρχης μας
εὐχήθηκε διά πρεσβειῶν
τοῦ Ἁγίου μας τήν κατά
Θεόν πρόοδο καί πνευματική προκοπή ὅλων καί
εὐχαρίστησε ὅλους ἐκείνους πού βοήθησαν στήν
διοργάνωση τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων.

Μνήμη Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Παρίου
έ αἰσθήματα κατάνυξης ἑορτάστηκε
καί φέτος, τήν Κυριακή 24 καί τή
Δευτέρα 25 Ἰουνίου στόν Κῶστο, ἡ
μνήμη τοῦ Ὁσίου πατρός ἠμῶν Ἀθανασίου τοῦ Παρίου, τοῦ μεγάλου
αὐτοῦ πνευματικοῦ ἀναστήματος
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας πού
εἶδε τό φῶς τῆς ζωῆς τό 1723 σ’ αὐτό
τό γραφικό χωριό τῆς Πάρου.
Πλῆθος πιστῶν προσῆλθε γιά νά λάβει τή
Χάρη τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ μέ τίς πρεσβεῖες τοῦ
Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Παρίου.
Τήν παραμονή, τελέσθηκε ὁ Πανηγυρικός
Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός καί κήρυξε τόν Θεῖο
Λόγο ὁ πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. Νικόδημος
Σαραντόπουλος, ἐνῶ τήν ἡμέρα τῆς Ἑορτῆς, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου
μας κ. Καλλινίκου τελέσθηκε ἡ Ἀρχιερατική
Θεία Λειτουργία. Ὁ αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτ.
Γεώργιος Τριαντάφυλλος Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Ὑρίας (Λευκῶν) Πάρου, κατά τή διάρκεια τοῦ Κοινωνικοῦ κήρυξε τόν θεῖο λόγο, ἀναφερθείς στήν σπουδαία προσωπικότητα τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου, ποῦ περιποιεῖ μεγάλη τιμή γιά τόν Κῶστο ἀλλά καί
τεράστια εὐθύνη γιά τούς εὐλαβεῖς κατοίκους του.
Μετά τήν Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ξεκίνησε ἡ Λιτανεία τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος
τοῦ Ἁγίου στά ἀσβεστωμένα σοκάκια τοῦ χωριοῦ. Στήν Ἱερά Λιτανεία συμμετεῖχαν
πολλοί Ἱερεῖς, Τοπικοί Ἄρχοντες καί ἄλλοι ἐπίσημοι, ἀλλά κυρίως πλῆθος εὐσεβῶν
χριστιανῶν.

6 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ

Ἡ ἐορτή τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων
ήν Κυριακή 1 Ἰουλίου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας
ἱερούργησε στόν Πανηγυρίζοντα Ἱερό Μοναστηριακό Ναό
τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων στό λόφο
Παροικίας Πάρου. Εὐλόγησε
τούς προσφερθέντες Ἄρτους
καί κήρυξε τόν Θεῖον Λόγον. Ἐν
συνεχείᾳ προεξῆρχε τῆς Λιτανεύσεως τῶν Ἱερῶν Εἰκόνων στόν περίβολο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ὅπου καί ἐτέλεσε
τήν Ἀκολουθία τοῦ Μικροῦ Ἁγιασμοῦ.
Μετά τό πέρας τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν
προσφέρθηκε πλούσιο κέρασμα στόν
περίβολο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.

Τά ὀνομαστήρια τοῦ Ἐπισκόπου μας
ιτά καί ἀπέριττα ἑορτάστηκε ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μάρτυρος
Καλλινίκου, κατά τήν ὁποία ἄγει τά
ὀνομαστήριά του ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μας κ. Καλλίνικος.
Τήν Κυριακή 29 Ἰουλίου, λειτούργησε στό Ἱερό Προσκύνημα τῆς
Παναγίας μας. Στή Θεία Λειτουργία
συμμετεῖχε καί ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Σύρου κ. Δωρόθεος
ὁ ὁποῖος καί ἀφίχθη ἀεροπορικῶς στήν Πάρο
τό πρωί τῆς Κυριακῆς (7 π.μ.) καί χοροστάτησε στόν Ὄρθρο. Κατά τή διάρκεια τοῦ Κοινωνικοῦ ὁ Σεβασμιώτατος Σύρου κήρυξε τόν
Θεῖο Λόγο συνδυάζοντας τό θαῦμα τοῦ χορτασμοῦ τῶν πεντακισχιλίων (ὡς προτυπώσεως
τοῦ Μυστηρίου τῆς Θείας Εὐχαριστίας) μέ τήν
ἑορτή τοῦ Ἁγίου Καλλινίκου καί τά ὀνομαστήρια τοῦ Ποιμενάρχου μας. Στήν συνέχεια
ὁ Σεβασμιώτατος δέχθηκε τῆς εὐχές τοῦ Κλήρου καί τοῦ Λαοῦ τῆς Πάρου καί τό βράδυ
τῆς ἴδιας ἡμέρας συμμετεῖχε σέ συννεστίαση
μέ τούς Κληρικούς Πάρου καί Ἀντιπάρου καί
τίς οἰκογένειές τους, μέ τήν φροντίδα τοῦ Συλλόγου φίλων της Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Ἀναργύρων Πάρου.
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ
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Δεκαπενταύγουστος 2012
ξιωθήκαμε καί φέτος μέ τή
Χάρη τοῦ Θεοῦ νά ἑορτάσουμε τήν κορυφαία Θεομητορική
ἑορτή τῆς Ἐκκλησίας μας, τήν
κοίμηση τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, στόν παλαιοχριστιανικό
ναό τῆς Παναγίας μας τῆς Ἑκατονταπυλιανῆς.
Τήν Τρίτη 14 Αὐγούστου, παραμονή τῆς πανηγύρεως, ἐτελέσθη ὁ Πανηγυρικός, Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλέστατου Ἐπισκόπου Χριστιανουπόλεως κ.
Προκοπίου, συγχοροστατούντων τῶν
Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Λήμνου
καί Ἁγίου Εὐστρατίου κ. Ἱεροθέου καί
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.
Καλλινίκου, μέ τή συμμετοχή ὅλου τοῦ
Ἱεροῦ Κλήρου τῆς νήσου Πάρου. Κατά
τήν ἀκολουθία τῆς Λιτῆς, ἔγινε στόν περίβολο τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνήματος ἡ περιφορά τοῦ Ἐπιταφίου τῆς Ὑπεραγίας
Θεοτόκου, τόν ὁποῖο ὑποβάσταζαν ἱερεῖς.
Ἀκολούθησε ἡ Ἱερά Παράκληση καί
στή συνέχεια ἐτελέσθη ὁ Ὄρθρος καί ἡ
νυκτερινή Θεία Λειτουργία.
Τήν κυριώνυμο ἡμέρα τῆς πανηγύρεως, Τετάρτη 15 Αὐγούστου, μετά τήν
ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου, ἐτελέσθη Πανηγυρικό Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο προεξάχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λήμνου καί Ἁγίου Εὐστρατίου κ.
Ἱεροθέου, πλαισιουμένου ἀπό τούς προαναφερθέντες Ἱεράρχες. Παρέστησαν οἱ
ἐπίσημοι προσκεκλημένοι καί οἱ τοπικοί
Ἄρχοντες.
Μετά τήν Θεία Λειτουργία ἡ Διοικοῦσα Ἐπιτροπή τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνήματος παρέθεσε δεξίωση στό Ἐπισκο-
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πεῖο.
Τό ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας, ἐψάλη
ἡ ἱερά ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ μετά
τῶν Ἐγκωμίων τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Ἀκολούθησε ἡ λιτάνευση τῆς Ἱερᾶς
καί Θαυματουργοῦ Εἰκόνος τῆς Παναγίας τῆς Ἑκατονταπυλιανῆς, ἡ ὁποία
ὑποβασταζόταν ἀπό ἄνδρες τῶν Εἰδικῶν
Ἀποστολῶν τοῦ Λιμενικοῦ Σώματος καί
πλαισιωνόταν ἀπό μοναχούς τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς Λογγοβάρδας καί ἀπό ἔνοπλο
ἄγημα ναυτοδιόπων. Στήν κεφαλή τῆς

λιτανείας, ἡ ἑλληνική καί ἡ βυζαντινή σημαία καί ἀκολουθοῦσαν ἡ Φιλαρμονική
τοῦ Λιμενικοῦ Σώματος, τό Χορευτικό
Συγκρότημα καί ἡ Φιλαρμονική τοῦ Δήμου Πάρου, τά κορίτσια τοῦ Νεανικοῦ
Κέντρου ντυμένα μυροφόρες, οἱ ἱερόπαιδες κρατώντας ἑξαπτέρυγα, ὁ χορός
τῶν ἱεροψαλτῶν καί οἱ ἱερεῖς.
Στήν ἐξέδρα τοῦ λιμανιοῦ πραγματοποιήθηκε ἡ καθιερωμένη δέηση, παραπλεύρως τοῦ Μύλου κατά τή διάρκεια
τῆς ὁποίας ἀπηυθηνε πεντάλεπτη ὁμιλία ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας
κ. Καλλίνικος, ὁ ὁποῖος μεταξύ ἄλλων

τόνισε: «Ἡ λιτανεία δέν εἶναι μία φολκλορική ἐκδήλωση ἀλλά μία ἰδιότυπη
καί μοναδική πορεία εἰρήνης καί ἐλπίδας, ἰδιαίτερα σήμερα πού ζοῦμε μία
ἐποχή βίας καί ἀπελπισίας». Ἐπίσης
ἀναφέρθηκε στά δύο τραγικά γεγονότα,
πού ἔπληξαν τό νησί τῆς Πάρου αὐτό
τόν καιρό ὑπογραμμίζοντας: «Ἡ Παναγία σκορπίζει τήν εἰρήνη καί τήν ἐλπίδα
σ’ αὐτόν τόν εὐλογημένο τόπο σ’ αὐτό τό
νησί, πού πρόσφατα αἰσθάνθηκε ἔντονα
τό σκληρό πρόσωπο τῆς βίας καί τήν περιφρόνηση τῆς ἀνθρώπινης ἀξιοπρέπειας... Δέν πρέπει νά χάσουμε τήν ἐλπίδα
μας διακηρύσσει ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος,
ἐκεῖ πρέπει νά στηρίξουμε τίς ἐλπίδες
μας καί ἀπό ἐκεῖ νά πάρουμε νόημα στή
ζωή μας». Ἀναφερόμενος στίς γενικές
δυσκολίες τοῦ τόπου μας ὑπογράμμισε:
«Ἄς μήν γονατίσουμε ἀδελφοί μου, ἄς
προχωρήσουμε στόν δύσκολο ἀγώνα καί
εἶναι βέβαιο ὅτι θά ἔχουμε κοντά μας τήν
μάνα μας, τήν μητέρα τοῦ Θεοῦ καί τῶν
ἀνθρώπων, τήν Παναγία μας».
Οἱ Ἱερές ἀκολουθίες τοῦ Ἑσπερινοῦ,
τῆς Θείας Λειτουργίας καί τῆς Ἱερᾶς
Λιτανεύσεως, μεταδόθηκαν ἀπό τόν Ραδιοφωνικό Σταθμό τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος (89,5 FM) καί ἀπό τόν Ραδιοφωνικό Σταθμό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Παροναξίας (92,5 FM).
Στή Λιτανεία πού ἀπετέλεσε καί τό
ἀποκορύφωμα τῶν λατρευτικῶν ἐκδηλώσεων παρέστησαν οἱ Ὑπουργοί: Ἐργασίας καί Ἐμπορικῆς Ναυτιλίας Αἰγαίου
καί Νησιωτικῆς Πολιτικῆς, οἱ Βουλευτές
τοῦ Νομοῦ, ὁ Περιφερειάρχης Νοτίου
Αἰγαίου καί μέλη τοῦ Περιφερειακοῦ
Συμβουλίου, ὁ Δήμαρχος Πάρου καί
μέλη τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου καί οἱ
ἐκπρόσωποι τῶν πολιτικῶν, στρατιωτικῶν, ἐκπαιδευτικῶν καί λοιπῶν ἀρχῶν

τοῦ νησιοῦ.
Μεγάλο πλῆθος λαοῦ ἀκολούθησε
μέχρι τέλος τή Λιτανευτική Πομπή, στό
τέλος τῆς ὁποίας ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Καλλίνικος εὐχαρίστησε θερμά ὅλους ὅσοι συνέβαλαν στήν
ἄρτια καί ἱεροπρεπῆ πραγματοποίηση
τῆς Πανηγύρεως, τίς κρατικές καθώς καί
τίς τοπικές ἀρχές, τόν κυβερνήτη, τούς
ἀξιωματικούς καί τό πλήρωμα τῆς Φρεγάτας «ΝΑΥΑΡΙΝΟ», τόν ἐκπρόσωπο τῆς
Ἀστυνομικῆς Διεύθυνσης Κυκλάδων καθώς καί τόν Διοικητή τοῦ Α.Τ. Πάρου καί
τούς ἄνδρες καί τίς γυναῖκες τῆς Ἀστυνομίας γιά τά ἄψογα μέτρα τάξης. Ὁμοίως τόν Λιμενάρχη Πάρου καί τό προσωπικό τοῦ Λιμεναρχείου γιά τήν ἄριστη
συνεργασία, τήν φιλαρμονική τοῦ Λιμενικοῦ Σώματος καί τοῦ Δήμου Πάρου,
τήν Ἑλληνική Ὁμάδα Διάσωσης Πάρου,
ὅπως ἐπίσης καί τήν πυροσβεστική ὑπηρεσία, γιά τήν συνεργασία τους.
Εὐχαρίστησε ἐπίσης τούς ἱεροψάλτες
τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνήματος πού μόχθησαν γιά νά ἀποδώσουν μελωδικά τούς
πανέμορφους βυζαντινούς ὕμνους, τίς
ἐθελόντριες καί τούς ἐθελοντές, καθώς
ἐπίσης τό μόνιμο καί τό ἐποχικό προσωπικό, πού ἐργάστηκαν μέ «ἱερό πάθος»
στό Ἱερό Προσκύνημα ὁλόκληρο τό καλοκαίρι καί κυρίως τόν εὐσεβῆ καί εὐλογημένο λαό τοῦ Θεοῦ πού συμμετεῖχε μέ
κατάνυξη σέ ὅλες τίς ἱερές ἀκολουθίες
τοῦ Δεκαπενταυγούστου.
Τέλος εὐχαρίστησε θερμά τά μέλη τῆς
Διοικούσης Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνήματος πού μέ αὐταπάρνηση καί
ἀνιδιοτέλεια προσφέρουν τίς ὑπηρεσίες
τους.
Ἐκ τῆς Δ.Ε. τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνήματος
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ
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Ἡ Ἱερά Πανήγυρις τοῦ Ἁγίου Ἀρσενίου
τοῦ ἐν Πάρῳ τοῦ Θαυματουργοῦ
έ μεγάλη λαμπρότητα
τελέσθηκε
καί φέτος ἡ Ἱερά
πανήγυρις
τοῦ
Ἁγίου Ἀρσενίου
τοῦ ἐν Πάρῳ, στόν
μεγαλοπρεπῆ
προσκυνηματικό
Ναό Του, πού βρίσκεται δίπλα στήν Ἱερά Μονή Χριστοῦ Δᾶσους. Πάρα πολλοί
προσκυνητές ἀνῆλθαν στό
Ἱερό αὐτό καταφύγιο, προκειμένου νά κοινωνήσουν
τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων,
νά ἑορτάσουν καί νά τιμήσουν τήν ἑορτή τοῦ θαυματουργοῦ Ἁγίου Ἀρσενίου
καί νά πάρουν τήν Χάρη καί
τήν εὐλογία του, προσκυνώντας τό Ἱερό καί Χαριτόβρυτο ἅγιο Λείψανό του.
Στόν Πανηγυρικό Ἑσπερινό Χοροστάτησε καί κήρυξε τόν θεῖο Λόγο ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης
Αὐλῶνος κ. Χριστόδουλος,
συγχοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Καλλινίκου.
Ἀνήμερα τῆς Ἑορτῆς τή Θεία Λειτουργία τέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐλῶνος, συνιερουργοῦντος τοῦ Ποιμενάρχου μας.
Ἡ Ἱερά Μονή Χριστοῦ Δάσους (Ἁγίου Ἀρσενίου) Πάρου στούς δύσκολους
καιρούς μας συνεχίζει νά δίδει μαρτυρία Χριστοῦ, νά παραμένει πνευματικό
ὁρμητήριο καί τόπος πνευματικοῦ ἀνεφοδιασμοῦ γιά τούς πονεμένους συνανθρώπους μας, πού διψοῦν γιά λίγη πνευματική ξεκούραση, παρηγοριά
καί θαλπωρή.

10 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ

Ἡ διάκριση
διάκριση ξεχωρίζει τό ὀρθό, ἐπιλέγει τό ἀγαθό, κρίνει τό καλύτερο,
ἀποφεύγει τά ἄκρα, βαδίζει τή μέση
ὁδό. Ψάχνει γιά τήν καλύτερη ἀπάντηση σέ ἕνα ἐρώτημα πού τίθεται,
τήν πρέπουσα λύση. Ἡ διάκριση
εἶναι ἀπαραίτητη γιά ὅλους, ἰδιαίτερα ὅμως γιά τούς διδάσκοντες,
τούς καθοδηγοῦντες καί συμβουλεύοντες.
Δέν χρειάζεται οὔτε ὑπερβολική αὐστηρότητα οὔτε μεγάλη ἐπιείκεια. Ἄστοχες καί
ἀδιάκριτες παρεμβάσεις ἔκαναν ἀνθρώπους νά πικραθοῦν καί νά ἀπογοητευθοῦν
γιά πάντα. Στά θέματα προσεγγίσεως τῶν
ἄλλων δέν ὠφελοῦν πείσματα, ρηχότητες
καί προχειρότητες. Ἡ διάκριση προέρχεται ἀπό γνώση, ἐμπειρία, πνευματική καλλιέργεια καί ὡριμότητα. Εἶναι ἀποτέλεσμα
αὐτοελέγχου, αὐτοκριτικῆς, μελέτης καί
θείου φωτισμοῦ. Ἡ διάκριση παρηγορεῖ καί
ἀναπαύει ψυχές. Ἡ ἀδιακρισία πληγώνει,
κουράζει καί ταλαιπωρεῖ. Ἔχουν εὐθύνη οἱ
καθοδηγοί. Μή δημιουργοῦν νέα προβλήματα μέ ἐπιπόλαιες κατευθύνσεις.
Στίς καθημερινές διαπροσωπικές σχέσεις
χρειάζεται πλησίασμα, κατανόηση, συνεργασία, εὐγένεια, καταδεκτικότητα, πνεῦμα
θυσίας. Ἰδιαίτερα τούς νέους, ὅταν τούς πιέζουμε, δέν τούς βοηθᾶμε. Ἀντιδροῦν, δέν
ἀκοῦνε καί ἀπομακρύνονται. Τό μεγάλο
ζόρισμα, μπούχτισμα καί στρίμωγμα φέρνει
τά ἀντίθετα ἀποτελέσματα. Ὁ ἀνελεύθερος
ἐξαναγκασμός εἶναι ἀφιλάνθρωπος. Διακριτικός συνήθως εἶναι ὁ ταπεινός ἄνθρωπος. Ἡ διάκριση ἀπομακρύνει τόν ἄνθρωπο ἀπό ἐπικίνδυνες γιά τήν πνευματική ζωή
ὑπερβολές. Ἡ διάκριση ἀποξενώνει τούς
φίλους της ἀπό κάθε μορφῆς πλάνη. Δέν
ἀφήνει νά ἐπιδεινωθεῖ τό νόσημα.
Ὁ ἱερός Χρυσόστομος λέει πώς στήν
πνευματική ἀγωγή ἡ μεγάλη αὐστηρότητα,
οἱ συνεχεῖς ἐπιπλήξεις καί οἱ πολλές παρατηρήσεις καί τιμωρίες πονοῦν, κουράζουν
καί ἀποθαρρύνουν. Ἡ διάκριση καλεῖται
νά σώσει καί ὄχι νά ἐπιδεινώσει μία κατάσταση. Ἡ συγχωρητικότητα, ἡ μετάνοια καί
ἡ ἀγάπη ὑπερβαίνουν τήν ὅποια ἁμαρτία.
Ὁ εὐγενικός, χαριτωμένος καί ταπεινός
τρόπος εἶναι χρήσιμος πάντοτε. Τό καλό
δέν φέρνει καλό ὅταν καλῶς δέν γίνεται.

Μοναχοῦ Μωυσῆ Ἁγιορείτη

Τούς ἀνθρώπους θά βοηθήσουμε καλύτερα
μέ τήν ἀγαπητική ἀλήθεια, τή φιλαδελφεία
καί τήν καταδεκτικότητα. Κάθε ἄνθρωπος
ἔχει τό κλειδί του, τό κλίκ του. Νά μή στεκόμαστε ἀπέναντί του ὡς ἀνακριτές, δικαστές, ψυχαναλυτές καί κατήγοροι.
Ἡ μεγάλη ἀρετή τῆς διακρίσεως πρόκειται γιά θεοδώρητο καί θεοχαρίτωτο χάρισμα. Ὅσοι τό ἔχουν δέν φλυαροῦν, δέν
ἐνθουσιάζονται εὔκολα, δέν ἀπογοητεύονται ποτέ. Ὁ διακριτικός ποιμένας παραδειγματίζει, εἰρηνοποιεῖ, ἀνέχεται καί ὑπομένει. Σηκώνει ὅσους πέφτουν, θεραπεύει
τούς νοσοῦντες, ἐμπνέει τήν ἀρετή. Γνωρίζει τί θά πεῖ, πότε θά τό πεῖ, γιατί θά τό
πεῖ, πόσο θά πεῖ, τί δέν θά πεῖ. Προσπαθεῖ
νά διεγείρει τήν κάθε ψυχή, δίχως νά θέτει δυσβάστακτα φορτία στούς ὤμους τῶν
ἀδυνάτων. Βοηθᾶ περισσότερο μέ τό σεμνό
του παράδειγμα. Μερικοί νομίζουν ὅτι πρέπει πάντοτε νά εἶναι σοβαροφανεῖς, ἀχαμογέλαστοι, ἐντελῶς τυπικοί καί σκληρά
ψυχροί. Τό γλυκό χαμόγελο, τό μετρημένο
χιοῦμορ, ἡ ζεστή ματιά, ὁ ἱλαρός λόγος καί
ἡ εὐπροσηγορία βοηθοῦν πολύ.
Ἡ διάκριση προσφέρει εἰρήνη, χαρά,
φῶς. Δέν συμβιβάζεται μέ ὑπερβολικούς
φανατισμούς, ἔνοχες σιωπές, φοβικές ὀπισθοχωρήσεις, δειλές καθυστερήσεις, μέ τό
μή βιωμένο παράδειγμα.
Ὁρισμένοι θεωροῦν ὅτι ἡ πνευματική
ἀγωγή συνίσταται στήν ἔκδοση εὔκολων
καί ἄμοχθων συνταγῶν. Ἔχουν μία ἀρκετή
σφαλερή ἐντύπωση ὅτι ἡ πνευματική καθοδήγηση ἔγκειται σέ μία ἄμεση μαγική λύση.
Θέλουν νά λυθοῦν ὅλα ἀμέσως, δίχως κανένα προσωπικό κόστος καί δική τους ἀλλαγή. Θά πρέπει νά ἀκολουθοῦμε τή μέση ὁδό.
Νά ὁδεύουμε πρός τήν τελειότητα μέ ἐπίμονο ἀγώνα. Μέ τήν καταπίεση δέν ἔχουμε
αἴσια ἀποτελέσματα. Στούς καιρούς μας
δυστυχῶς ἐπικρατεῖ ἡ νευρικότητα, ἡ ἐπιπολαιότητα, ἡ προχειρότητα καί ἡ ρηχότητα. Ἔτσι δέν ὑπάρχει χρόνος γιά μελέτη,
περισυλλογή καί ἀγωνιστικές ἀποφάσεις.
Ἡ ἀπουσία τῆς διακρίσεως εἶναι φανερή. Ἡ
ζωή τῶν ἀνθρώπων εἶναι ἀνεξέλεγκτη.
Ἡ διάκριση θά χαριτώσει, θά φρονηματίσει, θά ἐμπνεύσει καί θά φωτίσει. Μακάρι.
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ
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τή
Ἀπ’

ζωή τοῦ γηροκομείου μα
ς
Γράφει ἡ Στέλλα Τσαντουλῆ

«ΕΞΙ ΧΡΟΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»
Συμπληρώθηκαν ἔξι χρόνια ἀπό τόν
Αὔγουστο τοῦ 2006 ὁπότε καί ξεκίνησε νά λειτουργεῖ, μέ πρωτοβουλία,
ἔμπνευση καί τήν περισσή ἀγάπη τοῦ
Μακαριστοῦ Μητροπολίτου κυροῦ
Ἀμβροσίου τό Γηροκομεῖο Πάρου.
Ἕνα ἔργο σταθμός γιά τήν Ἱερά Μητρόπολη Παροναξίας ἀφοῦ μέσα ἀπό
αὐτό ἀποτυπώνεται ἡ πολυσύνθετη προσφορά τῆς τοπικῆς ἐκκλησίας.
Ἕνα ἔργο πού περίπου δύο χρόνια
μετά συνεχίζει νά στηρίζει καί διευρύνει ὁ σημερινός Μητροπολίτης Παροναξίας κ. Καλλίνικος.
Σέ αὐτά τά χρόνια λειτουργίας του
πενήντα καί πλέον ἡλικιωμένοι ἔχουν
γίνει μέλη τῆς μεγάλης του οἰκογένειας. Μίας οἰκογένειας μέ ἰδιαίτερη φυσιογνωμία. Μίας κοινωνίας προσώπων
πού συνδέονται μέ τήν κοινή πίστη,
τήν κοινή ζωή καί τήν κοινή πορεία
μέσα στό χρόνο. Ἕνας ζωντανός καί κατά τό μέτρο τοῦ δυνατοῦ - δραστήριος ὀργανισμός πού δέν περιθωριοποιεῖται καί συμμετέχει στό σύγχρονο
γίγνεσθαι.
Εἴκοσι ἐννέα τουλάχιστον ἐργαζόμενοι διαφόρων εἰδικοτήτων μέ
πνεῦμα συνεργασίας, ἔχουν καταθέσει
τίς γνώσεις τους καί τήν ψυχή τους στό
ἱεραποστολικό αὐτό ἔργο. Ὅλοι δίνουν τόν καλύτερό τους ἑαυτό σέ κάθε
τομέα γιά νά ἐνισχυθεῖ ἡ προσπάθεια
τῆς ἐκκλησίας. Τό Γηροκομεῖο εἶναι
ἕνα μέσο διακονίας, μαρτυρίας καί
προσωπικῆς καλλιέργειας τοῦ καθενός πού προοδεύει ἐν τέλει μέσα ἀπό
τήν ἄοκνη ἐργασία.
Παράλληλα, ἐντασσόμενο στό
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εὐρύτερο δίκτυο φιλανθρωπικῆς προσφορᾶς τῆς τοπικῆς κοινωνίας ἀλλά
καί συμπληρώνοντάς το, στό Γηροκομεῖο αὐτά τά χρόνια ἔχουν παρασκευαστεῖ καί διανεμηθεῖ περισσότερες ἀπό 85.000 μερίδες φαγητοῦ ἐνῶ
τό Διοικητικό Συμβούλιο ἔχει ἐγκρίνει τήν παροχή φιλοξενίας στέγης σέ
πάνω ἀπό πεντακόσιους ἀνθρώπους
πού τό ζήτησαν. Οἱ φιλοξενίες ἀφοροῦσαν κυρίως ὁμάδες λιμενικῶν πού
ἔρχονταν ἐνισχυτικά γιά τούς θερινούς
μῆνες στό νησί, ἐθελοντικοῦ ἤ ἔμμισθου προσωπικοῦ τοῦ Κέντρου Ὑγείας καί τοῦ Ε.Κ.Α.Β. Πάρου, πού ἐπίσης
ἐνίσχυαν τό ἤδη ὑπάρχον προσωπικό
ἤ κάλυπταν προσωρινά κενές θέσεις,
ἀλλά καί φιλοξενίες ὅλων ὅσων συνέβαλλαν στήν πραγματοποίηση κοινωνικῶν καί πολιτιστικῶν ἐκδηλώσεων
στή Μονάδα.
Μέσα ἀπό τή δράση του τό Γηροκομεῖο στέλνει ἕνα ἠχηρό καί ἐλπιδοφόρο μήνυμα πρός κάθε κατεύθυνση,
Ἡ Στέγη Ἀγάπης «Ἁγία Θεοκτίστη», προσφέρει

καθη-

μερινά νόστιμο
καί ζεστό φαγητό σέ ὅλους
τούς ἀδελφούς
μας

πού

τό

ἔχουν ἀνάγκη.

ἕνα μήνυμα συνεργασίας, ἑνότητας καί
ἀλληλεγγύης. Στό Γηροκομεῖο μπορεῖς
νά στηριχθεῖς, νά ἀκουμπήσεις καί νά
βοηθηθεῖς. Οἱ δυσκολίες πού ἀντιμετωπίζουμε ὅλοι μας καί τό οἰκονομικό
πρόβλημα - πού ἄν καί ἀνέκαθεν εἶχε
τό Γηροκομεῖο ὡστόσο τό προσπερνάει ἔξι χρόνια τώρα καί ἐξακολουθεῖ νά ὑφίσταται καί νά ἀναδεικνύει
ὑποδειγματικά τό κοινωνικό του πρόσωπο - συνιστοῦν εὐκαιρίες νά συνειδητοποιήσουμε ὅτι δέν χρειάζεται νά
εἰσχωροῦν προσωπικές ἀντιπαραθέσεις καί νά λειτουργοῦμε ἀνταγωνιστικά, χρειάζεται ὅμως συστράτευση,
σύμπραξη καί ἀλληλοβοήθεια. Ἔτσι,
ὁ ἕνας φορέας γίνεται ἀσπίδα προστασίας τοῦ ἄλλου καί αὐτός πού ἐν τέλει
θωρακίζεται εἶναι ὁ ἴδιος ὁ ἄνθρωπος.
Εἰλικρινά, αἰσθάνομαι πολύ τυχερή πού διακονώντας σέ αὐτό τό ἔργο
γνώρισα καί συναναστράφηκα μέ ὅλα
αὐτά τά γλυκύτατα γεροντάκια πού

κατά καιρούς φιλοξενήθηκαν σέ αὐτό
καί εὐχαριστῶ μέσα ἀπό τήν καρδιά
μου ὅλους ὅσους μέ ἐμπιστεύτηκαν καί
μοῦ ἔδωσαν τήν εὐκαιρία νά συμβάλλω
στή λειτουργία του. Βίωσα τή χαρά τῆς
προσφορᾶς καί συνειδητοποίησα ὅτι
ἡ δύναμη κρύβεται στήν ἑνότητα καί
ὁ ἀληθινός πλουτισμός στό μοίρασμα
καί τήν ἀγάπη!
Θερμές εὐχές ἀπό τήν μεγάλη οἰκογένεια τοῦ Γηροκομείου γιά καλό φθινόπωρο!
Μᾶς ἐνίσχυσαν οἰκονομικά οἱ:
Ἐνορία Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου Δρυοῦ, Ἐνορία Ἁγίου Γεωργίου
Ἀγκαιριᾶς, Ἐνορία Μεταμορφώσεως
Σωτῆρος Μάρπησσας, Ἐνορία Τιμίου
Προδρόμου, Ἱερό Ἡσυχαστήριο Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης Θαψανῶν, οἱ
μαθητές τῶν Γυμνασίου & Λυκείου
Παροικίας, Ἀλιπράντης Παναγιώτης
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& Γαρυφαλλιά, Ἀναστασιάδου Αἰκατερίνη, Ἀνουσάκη Ἄννα, Ἀνουσάκη
Εὐανθία, Ἀνουσάκης Νικήτας & Καλυψῶ, Ἀνουσάκης Παντελής & Ζαμπέτα, Ἀντιπαριώτη Μαρούλη, Ἀντωνίνη
Αἰκατερίνη, Βαβανός Ἀντώνης & Δέσποινα, Βιτζηλαῖος Νικόλαος, Γατσούλη Βασιλική, Δαγρές Σταῦρος, Δελληγιάννη Φωτούλα, Εὐλογιᾶς Νικόλαος
& Ἀλεξάνδρα, Ζερβός Ἰωάννης, Ζουμή
Ἀγάθη, Θαλασσοχωρίτη Βασιλική, Ἰατροπούλη Μαρία, Ἰατροπούλη Μαρουσῶ, Ἰωακειμόγλου-Ρίτσου Ἀργυρῶ,
Καλαβροῦ Εἰρήνη, Καλάργυρος Παντελής, Καλουδᾶς Φάνης & Εὐαγγελία,
Κ.Α.Π.Η. ΠΑΡΟΥ, Καραγιάννη-Ποπολάνου Εὕα, Κεφάλας Γεώργιος, Κίκιζα
Μαίρη, Κόλλιας Κωνσταντῖνος, Κονταράτος Μιχαήλ, Κοντοσταύλου Νικολέττα, Κουτσουράκη Ἀθηνᾶ, Κουτσουράκη Εὐαγγελία, Κουφοπούλου
Ματίνα, Κρητικοῦ Μαριγούλα, Κρητικοῦ-Χανιώτη Φλώρα, ΚΤΕΛ ΠΑΡΟΥ,
Κυδωνιευς Ἐμμανουήλ, Λάμπου Πολυξένη, Λεοντῆ-Χαραλαμποπούλου
Φλώρα, Λουκή Ἀνδριανή, Λουκής
Ἐμμανουήλ,
Μαζαράκης-Μπαλτζαβίας Φαίδων, Μαιλίγκου Ἐλευθερία,
Μαλαματένιου Μαριάννα, Μαραγκάκη Ἰωάννα, Μαρούλη Εὐσταθία, Μηλαίου Κυριακή, Μῆτσος Παντελής, Μιχαηλίδου Εὐαγγελία, Μιχαλόπουλος
Γεώργιος, Μουστακαρίας Θεόδωρος,
Μπαρμπαρή Σοφία, Μπιζά Ζαμπέτα,
Μπουρνιά Αἰκατερίνη-Φωτεινή, Μυλωνάς Μάριος, Μωραϊτάκη Ἑλένη,
Μωραϊτάκη Πετρούλα, Μωραϊτάκης

Κωνσταντῖνος, Οἰκονόμου Αἰκατερίνη, Πανοπούλου Μαρία, Πανώριος
Στέφανος, Παπαδάκης Σπυρίδων,
Παπαθανασίου Ἀλέκα, Παπαμικρούλη Δικεντία, Παπασταύρου Ἀργυρῶ,
Πατέλη Στέλλα, Πατέλης Ἰωάννης &
Ἄννα, Πάτκου Γεώργιος & Μαργαρίτα, Πετρόπουλος Γιῶργος & Μαρίνα,
Πετροπούλου Μαργαρίτα, Πυλούρη
Εὐδοκία, Πολίτης Παναγιώτης & Χάρης, Ραγκούσης Ἀχιλλέας, Ραγκούσης
Βασίλης, Ραγκούσης Νικόλαος, Ρασσογιάννη Ἄννα, Ρουσάκη-Ἰωσήπου Εἰρήνη, Ροῦσσος Ἀναστάσιος, Σαμαλτάνη
Ἰωάννης & Πηγή, Σαρρή Ἄννα, Σειρηνάκη Μαρία, Σιφναῖος Ἀντώνιος &
Μαρία, Σιφναίου Στυλιανή, Σκαραμαγκά Μαρίνα, Σκαραμαγκᾶς Βασίλης,
Σκαραμαγκᾶς Μιχαήλ, Σκιαδά Μαργαρίτα, Σκιαδά Μαρία, Σπανόπουλος
Στυλιανός, Σύλλογος Παρίων – Ἀντιπαρίων «Η ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗ»,
Τζανακόπουλος Νικόλαος & Ἀντωνία,
Τζουγανάτου Ἑλένη, Τριανταφυλλίδη Ἀνεζίνα & Ἀθανασία, Τσιγώνιας
Λεονίδας, Φιλικός Κύκλος Σωτῆρος,
Φιόρη Εἰρήνη, Fragola Albert, Χανιώτης Νικόλαος, Χατζόπουλος Νίκος,
Χερουβείμ Νικόλαος, π. Ἀντώνιος Παραρᾶς, οἱ οἰκογένειες τῶν: Μαρουσῶς
Σπανοῦ, Αὐγουστῆ Κεφάλα καθώς καί
ἀρκετοί πού θέλησαν νά κρατήσουν
τήν ἀνωνυμία τους.
Προσέφεραν στό Γηροκομεῖο μας
ἀπό τό περίσσευμα τῆς ἀγάπης
τούς οἱ:
Ἐνορία Τιμίου Προδρόμου, Ἱερά
Μονή Ἁγίου Ἀρσενίου - Χριστοῦ Δάσους, Ἱερά Κοινοβιακή Μονή «Ζωοδόχος Πηγή» Λογγοβάρδας, Ἱερά
Ἀδελφότης Ἁγίας Τριάδος – Ὀρφανοτροφεῖο Θηλέων, Λιμεναρχεῖο Πάρου,
Κέντρο Ὑγείας Πάρου, Κινητή Μονάδα Ψυχικῆς Ὑγείας – Γκίκας Ἀκίνδυνος, Ἕνωση Ἀγροτικῶν Συνεταιρισμῶν Πάρου, Ἀλιπράντης Κώστας–
CΑRRΕFΟUR
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ,
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Ἀποστολοπούλου Αἰκατερίνα, Ἀριανούτσου Εἰρήνη, Ἀρκουλή Μαρία,
Βαθρακούρης Ἀντώνης, Βιτζηλαῖος
Μιχάλης, Βιτουλαδίτης Κωνσταντῖνος
– ΜΕΓΑ Α.Ε., Γαβαλᾶς Γεώργιος, Γιαννούκου Μαρουσῶ, Γουλέτα Μαρίνα,
Δαφερέρα Μαρία, Δαφερέρα Χριστίνα, Δαφερέρας Γεώργιος, Διαμαντόπουλος Γεώργιος, Ζουμής Γιάννης &
Μαρία, Θαλασσοχωρίτης Ἀνδρέας,
Θαλασσοχωρίτης Γιῶργος, Θεολογίτη
Εἰρήνη, Καβάλη Ἰωάννα, Καλακώνας Ἰωάννης, Καλάργυρος Ἰωάννης,
Καλάργυρος Κωνσταντῖνος, Καλοκαιρινοῦ Φλώρα, Καπαροῦ Ἰωάννα,
Καποῦτσος Ἀντώνης τοῦ Ἰωάννου,
Καποῦτσος Γεώργιος, Καπούτσου
Αἰκατερίνη, Καπούτσου Ἀσημίνα, Καρακουλμεζίδου Σοφία, Καρδάσης Νίκος & Ἀγγελική, Κεφάλα Σοφία, Κεφαλληνοῦ Ἀναστασία, Κίκιζα Μαίρη
«ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΤΡΟΦΙΜΩΝ», Κίρμπας Ἐμμανουήλ «ΦΡΟΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ», Κόντες Εὐάγγελος,
Κόττη Βάσω, Κουνής Νίκος, Κουρκούμπας Χρῆστος & Δέσποινα, Κούση Μαρία, Κυδωνιέας Γεώργιος, ΛΑΖΑΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΤΗΜΑ ΛΑΖΑΝΑΚΗ, Λακταρίδη Ἄννα, Λουκής Ἀρσένης, Μακκίλλεν Αἰκατερίνη, Μανώλης
Βασίλης, Μαούνη Φλώρα & Δήμητρα,
Μαύρη Μαριωρή, Μελανίτης Ἀνδρέας & Μιχαήλα, Μεσσολογγίτη Στέλλα,
Μηλαίου Κυριακή, Μιχαλιός Ι. & ΣΙΑ
Ε.Ε., Μπαφίτης Ἀποστόλης, Νικολοπούλου Σμαρῶ, Παλαιολόγου Χρυσούλα, Πανωρίου Αἰκατερίνη, Μπιζά
Εἰρήνη, Μυροφορίδου Βούλα, Νιφλής
Σταῦρος, Παπαδόπουλου Ἀναστασία,
Παρασκευοπούλου Αἰκατερίνη, Πατέλης Μανώλης, Πιερτζοβάνη Ἀγγελική,
Πρινέα Γεωργία, Πυλοστόμου Μαριάνθη, Πώλου Δέσποινα, Ραγκούση
Ἀνθίππη, Ραγκούση Ἀργυρῶ, Ραγκούση Κωστούλα, Ραγκούσης Γεώργιος,
Ραγκούσης Ζαχαρίας, Ραγκούσης Νικόλαος, Ρέκκας Κωνσταντῖνος, Ροζακέα Δέσποινα, Ρούσσου Ἀντωνία, Σιλβέστρος Κώστας, Σκανδάλης Γιῶργος,

Σκιαδά Ἀγγελική, Σκιαδά Μαργαρίτα,
Σκιαδά Ντίνα, Σκορδίλη Βασιλική,
Σπανός Δημήτριος, Σύλλογος ΑΓΙΩΝ
ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, Σύλλογος ΚΑΜΑΡΩΝ,
Ταλόγλου Παρασκευή, Τριβυζᾶς Βασίλης, Τσαντουλή Ἀρσενία, Τσαντουλής
Ἐμμανουήλ, Τσιγώνιας Μανώλης &
Νικόλαος - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΞΥΛΑΡΑΣ,
Φραγκούλη Ἑλένη, Φωκιανός Ἐμμανουήλ–ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ,
Χανιώτης Γεώργιος, Χανιώτης Νίκος,
Χερουβείμ Νικόλαος, Χίρς Φωτεινή,
π. Ἰωάννης Νικηφοράκης, π. Ἰωάννης
Χανιώτης καί κάποιοι πού θέλησαν νά
κρατήσουν τήν ἀνωνυμία τους.
Προσέφερε στό Γηροκομεῖο δωρεάν τίς λογιστικές του ὑπηρεσίες ὁ κ.
Ἀλέξανδρος Μπογιατζής.
Προσέφεραν στούς Φιλοξενούμενους δωρεάν τή συμμετοχή τῶν φαρμάκων οἱ Φαρμακοποιοί, Πατέλης
Ἄγγελος, Σπανοῦ Κρυσταλλία καί Βίγλα-Γράβαρη Ἀντιγόνη.
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