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Ὁ Μακαριώτατος κατά τήν ἔξοδο
τῆς Πάνδημης Λιτανείας τῆς
Ἑκατονταπυλιανῆς τό ἀπόγευμα
τῆς 15ης Αὐγούστου 2010

Φωτογραφία ὀπισθοφύλλου
Ἀπό τό Πανήγυρι τοῦ Ἁγίου Ἀρσενίου
18.08.2010 (Ἱ.Μ. Χριστοῦ Δάσους Πάρου)

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ
Ἡ Παναγία εἶναι ἡ μητέρα τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἀπό τό πνευματικό
μύρο Της εὐωδιάζει ὄχι μονάχα ἡ Ἐκκλησία μας, ἀλλά κι ὁλάκερη ἡ ζωή μας. Γιά μᾶς τούς Ἕλληνες εἶναι τό γλυκό καταφύγιο. Ὁ
καθένας μας κοντά Της γίνεται σάν παιδί, σ’ αὐτή τή μητέρα βρίσκουμε παρηγοριά, ἀγάπη καί προστασία μικροί καί μεγάλοι, νέοι
καί γέροντες, ἄνδρες καί γυναῖκες. Νοιώθοντάς την γιά μητέρα μας,
γινόμαστε ἀληθινά ἀδέλφια μέ τόν Χριστό, πού εἶναι Υἱός Της κατά
σάρκα, καί τέκνα τοῦ Πατρός Του.
Πόσα ἀκατάληπτα μυστήρια ἔγιναν καί γίνονται μέ τήν Παναγία, πού εἶναι τό στόλισμα τοῦ Γένους μας! Σάν τήν καταστολισμένη
νύφη, ἔτσι εἶναι ἡ Ἑλλάδα γεμάτη ἀπό Ἐκκλησίες, μοναστήρια καί
ἐρημοκκλήσια τῆς Παναγίας, πνευματικά παλάτια τῆς ταπεινῆς
αὐτῆς βασίλισσας. Στό καθένα ἀπ’ αὐτά βρίσκεται τό σεβάσμιο
εἰκόνισμά Της, δεξιά ἀπό τήν Ὡραία Πύλη, μέ τό γυρτό κεφάλι Της,
γιά νά ἀκούσει τόν κάθε πόνο μας, τήν κάθε χαρά μας.
Πόσα δάκρυα βρέχουνε τά ἄχραντα χέρια Της, δάκρυα τοῦ βασανισμένου λαοῦ μας! Τό γλυκό, μελαχροινό καί χρυσοκέρινο πρόσωπό Της δίνει ἐλπίδα στούς ἀπελπισμένους, χαρά στούς θλιμμένους,
θάρρος στούς δειλούς, ἀνάπαυση στούς κουρασμένους, εἰρήνη
στούς ταραγμένους. Τό κάλλος Της δέν εἶναι σαρκικό, ἀλλά κάλλος
πνευματικό, πού φέρνει κατάνυξη, σεβασμό καί ἀγάπη. Οἱ ζωγράφοι πού, τή ζωγραφήσανε, ἤτανε πονεμένοι ἄνθρωποι, νηστευμένοι,
ἐγκρατεῖς, καθαροί κατά τό τροπάρι, πού λέει «Ὡς ἐμψύχῳ Θεοῦ
κιβωτῷ...».
Ὁ ὑμνωδός τήν ὀνομάζει ἔμψυχο κιβωτό, γιατί ἀληθινά μ’ αὐτή
τήν κιβωτό ἔγινε ἡ σωτηρία τῶν ἀνθρώπων ἀπό τόν κατακλυσμό τῆς
ἁμαρτίας καί τοῦ θανάτου. Ἀλλά καί μέ τόσα ἄλλα ἀμέτρητα ὀνόματα τήν καταστολίσανε οἱ ἅγιοι ὑμνωδοί μας, πού κι ὅλα μαζί νά
τά βάλλει κανείς, πάλι δέν εἰμποροῦνε νά ἐκφράσουνε ὅ,τι πρέπει
στό Πανάγιο Πρόσωπό Της.

Φώτης Κόντογλου († 1965)
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Ἑορτή Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου

Γ

ιορτάσθηκε καί πάλι
φέτος ἡ μνήμη τοῦ Ὁσίου
Πατρός ἡμῶν Νικοδήμου
στήν γενετειρά του νῆσο
Νάξο, κατά τό ἐορταστικό
διήμερο 13 καί 14 Ἰουλίου,
μέ τήν συμμετοχή ἕξι Μητροπολιτῶν, ὅλων τῶν τοπικῶν
Ἀρχῶν καί μεγάλου πλήθους πιστῶν. Προηγήθηκε
ἕνα ἑπταήμερο ἐκδηλώσεων
μέ τίτλο «ΝΙΚΟΔΗΜΕΙΑ
2010». Κατά τήν διάρκεια
τοῦ ἑπταημέρου τελέσθηκαν θεῖες Λειτουργίες σέ
Ἱερούς Ναούς τῆς Χώρας
Νάξου μέ τούς ὁποίους εἶχε
ἰδιαίτερη πνευματική σχέση ὁ Ἅγιος Νικόδημος, τό
δέ ἑσπέρας τῆς 8ης Ἰουλίου πραγματοποιήθηκε μεγάλη μουσικοφιλολογική ἐκδήλωση
στήν μεγάλη Αἴθουσα ἐκδηλώσεων τοῦ Δήμου Νάξου ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Παροναξίας, μέ συμμετοχή μεγάλης
χορωδίας ἀπό τήν Κρήτη, κατά τήν ὁποία
τιμήθηκαν κεκοιμημένοι Ἱεροψάλτες τοῦ νησιοῦ, ἔγινε προβολή ταινιῶν τέχνης κ.λ.π.
Οἱ ἐκδηλώσεις κορυφώθηκαν τό διήμερο
13 καί 14 Ἰουλίου 2010 μέ τίς λατρευτικές
συνάξεις ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου. Τό ἑσπέρας τῆς 13ης Ἰουλίου ἔγινε στόν πρό τοῦ νεόδμητου καί περικαλλοῦς Ναοῦ τοῦ Ἁγίου
Νικοδήμου στήν Νάξο (θεμελίωση: 14-7-1996
ἐγκαίνια: 14-7-2007) αὔλειο χῶρο ἡ ὑποδοχή τῆς Τιμίας Κάρας τοῦ Ἁγίου Προκοπίου
πού φυλάσεται στην Ιερά Μονή Προφήτου
Ἠλιοῦ Θήρας. Ἀκολούθησε ὁ Πανηγυρικός
Ἑσπερινός στόν ὁποῖο χοροστάτησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πολυανῆς καί
Κιλκισίου κ. Ἐμμανουήλ ὁ ὁποῖος καί κήρυξε τόν Θεῖο Λόγο. Τό πρωί τῆς 14ης Ἰουλίου
τελέσθηκε ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία
προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἄρτης κ. Ἰγνατίου, ὁ ὁποῖος καί
ὁμίλησε. Τό ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας τελέσθηκε ὁ Ἑσπερινός καί ἡ παράκληση τοῦ
Ἁγίου χοροστατοῧντος τοῦ Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Θηβῶν καί Λεβαδείας κ. Γεωργίου καί στίς 9 μ.μ. ἔγινε ἡ ἔξοδος τῆς Λιτανευτικῆς πομπῆς διά μέσου τῆς παραλιακῆς
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λεωφόρου, πού εἶχε κατακλυσθεῖ ἀπό χιλιάδες λαοῦ
καί κατέληξε στόν Ἱερό
Μητροπολιτικό Ναό Ζωοδόχου Πηγῆς Νάξου ὅπου καί
ἐψάλη ἡ Ἱερά Παράκληση
πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο. Κατά τήν διάρκεια τῆς
δεήσεως στήν μαρμάρινη
ἐξέδρα τῆς παραλίας μίλησε
ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θηβῶν και Λεβαδείας
κ. Γεώργιος. Στό τέλος τῆς
Λιτανείας εὐχές καί εὐχαριστίες πρός τούς συμμετασχόντες Σεβασμιωτάτους
Μητροπολίτες, τούς ἐπισήμους καί τόν λαό ἀπηύθυνε
ὁ οἰκεῗος Ποιμενάρχης Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Παροναξίας κ.
Καλλίνικος.
Ἐκτός ἀπό τούς προαναφερθέντες Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες στήν ἐκδήλωση
συμμετεῗχαν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Πτολεμαΐδος κ. Προτέριος τοῧ Πατριαρχείου
Ἀλεξανδρείας καί ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θήρας κ. Ἐπιφάνιος ὁ ὁποῗος τέλεσε
τήν πανηγυρική Θεία Λειτουργία στόν ἐπίσης μεγαλοπρεπῆ Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου στό Γλυνάδο Νάξου, πρῶτο Ναό τοῦ
Ἁγίου στό νησί (Θεμελίωση: 1962, Ἐγκαίνια:
1972). Ἡ συμμετοχή τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ στίς
φετινές Λατρευτικές συνάξεις γιά τόν ἑορτασμό τίς μνήμης τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου, κατά
κοινή ὁμολογία ὅλων τῶν τοπικῶν παραγόντων τῆς Νάξου, ξεπέρασε κάθε προσδοκία.

Ὁ Ἅγιος Μάρτυς Καλλίνικος
καί τά ὀνομαστήρια τοῦ Ἐπισκόπου μας

Μ

έ μεγάλη κατάνυξη
ἑορτάστηκε φέτος ἡ μνήμη
τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου μάρτυρος
Καλλινίκου, στό Ἱερό Ἡσυχαστήριο Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης Θαψανῶν Πάρου.
Τήν κυριώνυμο ἡμέρα τῆς
ἑορτῆς, Πέμπτη 29 Ἰουλίου
2010, ὁ ἄγων τά ὀμομαστήριά του σεπτός Ποιμενάρχης
μας κ. Καλλίνικος, τέλεσε τή
Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό
Ναό τοῦ Ὁσίου Γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου, πλησίον
τοῦ Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου,
μέ τήν συμμετοχή ὅλων τῶν
ἱερέων τῆς νήσου, τῆς μοναστικῆς Ἀδελφότητος καί εὐλαβῶν χριστιανῶν.
Στή συνέχεια παραθέτουμε τήν ὁμιλία
πού ἐκφωνήθηκε κατά τήν διάρκεια τῆς
Θείας Λειτουργίας στό Ἱερό Ἡσυχαστήριο
Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης Θαψανῶν Πάρου.
Ἐμεῖς πού ζοῦμε μέσα στόν κόσμο, προσπαθοῦμε καί ἀγωνιζόμαστε ἀσθμαίνοντας καθημερινά, νά βροῦμε τή χαρά καί
τήν εὐτυχία μέσα ἀπό διάφορες κοσμικές ἐκδηλώσεις καί ἀπολαμβάνοντας τά
ὑλικά ἀγαθά, βάζοντας συνεχῶς πολλούς
στόχους. Οἱ προσπάθειες αὐτές δίδουν
πρόσκαιρη εὐχαρίστηση καί καλύπτουν
μερικές μόνο πτυχές τῆς ζωῆς μας, συγχρόνως δέ μᾶς κάνουν νά χάνουμε τόν ἕνα
καί μοναδικό στόχο, ὁ ὁποῖος δίνει νόημα
σ’ ὅλους τούς ἄλλους, πού εἶναι ἡ ἕνωσή
μας μέ τόν Χριστό. Τίποτε δέν μπορεῖ νά
δώσει πλήρη καί ὁλοκληρωτική εὐτυχία
ἐκτός ἀπό τόν Χριστό. Τίποτε δέν εἶναι δυνατόν νά ἱκανοποιήσει ὅλες τίς ἐπιθυμίες
τῆς ψυχῆς μας, τίποτε δέν εἶναι ἱκανό νά
μᾶς ἀπαλλάξει ἀπό τό ψυχικό μας ἄλγος
ἐκτός ἀπό τήν διδασκαλία τοῦ Σωτῆρα μας
Ἰησοῦ, ἡ ὁποία χαρίζει στόν ἄνθρωπο ἀληθινή χαρά καί γαλήνη.
Αὐτή τήν ἀληθινή χαρά καί γαλήνη τήν
βλέπουμε στά πρόσωπα καί στήν ζωή τῶν
Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας. Οἱ Ἅγιοι μπορεῖ
νά πέρασαν ἀπό πολλές καί διάφορες δυσκολίες, νά ὑπέμειναν διωγμούς, μαρτύρια,

Πρωτ. Δημητρίου Κυδωνιέως
Γεν. Ἀρχιερατικοῦ Ἐπόπτου Πάρου - Ἀντιπάρου

ἐξευτελισμούς, ὅμως ἐκεῖνοι
ἔχοντας πίστη καί ἀγάπη στό
πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ, ἔχοντας ὡς στόχο τήν ἕνωσή τους
μέ τόν Πανάγιο Τριαδικό Θεό
ξεπέρασαν ὅλα τά ἐμπόδια
καί τούς περιορισμούς, ἀντιμετώπισαν τά μαρτύρια καί
τόν θάνατο μέ θαυμαστή γαλήνη, προσβλέποντας στήν
αἰώνια χαρά καί εὐτυχία τῆς
Βασιλείας τοῦ Θεοῦ.
Τέτοιο φωτεινό παράδειγμα εἶναι καί ὁ Ἅγιος Μεγαλομάρτυρας τοῦ Χριστοῦ Καλλίνικος, τοῦ ὁποίου τήν μνήμη
ἑορτάζουμε σήμερα καί τά
ὀνομαστήριά σας Σεβασμιώτατε. Ἤλθαμε
νά ἑορτάσουμε στήν Ἁγία αὐτή Ἱερά Μονή,
μέ τίς εὐχές τοῦ ἁγίου γέροντος Φιλοθέου.
Δέν ὑπῆρχε καλύτερη ἐπιλογή ἀπό αὐτή,
στό νά ἔλθουμε ἐδῶ νά ἑορτάσομε τά ὀνομαστήριά σας Σεβασμιώτατε. Στό χῶρο
αὐτό τόν ἁγιασμένο, πνέει ἡ αὔρα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος πού καθαρίζει τό τοπίο τῆς
ψυχῆς μας ἀπό τήν ὁμίχλη καί τά σκοτάδια
πού φέρνει ἡ ἁμαρτία καί κάνει νά φαίνεται ξεκάθαρα ὁ στόχος τῆς ἁγιότητας, ἁγιότητας πού εἶναι προῖκα Θεϊκή, τήν ὁποία
δέν παίρνει πίσω ὁ Θεός καί βρίσκεται σέ
κάθε γωνιά τῆς γῆς τῶν πατέρων, τῶν μαρτύρων, τῶν ὁσίων, περιμένοντας νά τήν
γευθοῦμε ὅλοι, ὅπως τήν γεύθηκε ὁ ἅγιος
μεγαλομάρτυρας τοῦ Χριστοῦ, Καλλίνικος.
Γιά τόν βίο τοῦ Ἁγίου δέν γνωρίζουμε πολλά, ὁ συναξαριστής ἀναφέρει λίγα
στοιχεῖα τά ὁποῖα παραθέτω στήν ἀγάπη
σας.
Ὁ Μεγαλομάρτυρας Καλλίνικος καταγόταν ἀπό εὔπορη οἰκογένεια, ἦταν λόγιος
καί σπουδαῖος ρήτορας, προικισμένος μέ
πολλές ἀρετές. Σέ νεαρή ἡλικία κατηχήθηκε στόν χριστιανισμό καί στή συνέχεια μέ
πίστη καί ἀφοσίωση στό Θεῖο Λόγο, ἄρχισε νά κηρύττει αὐτόν ξεκινώντας ἀπό τήν
πόλη Γάγγρα. Σέ πολύ μικρό χρονικό διάστημα ἕνα μεγάλο μέρος τῶν κατοίκων μέ
τήν διδασκαλία τοῦ Καλλινίκου εἶχε ἐκχριστιανιστεῖ ὁπότε καί συνέχισε τήν ἱεραποστολή του σέ παρακείμενες πόλεις φθάνο-
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καί τά

Ο νομαστή ρ ια

ντας καί στήν πολυάνθρωπη
Ἄγκυρα τῆς Γαλατίας.
Ἐκεῖ, ὅταν ἐνημερώθηκε
ὁ διοικητής τῆς πόλης, Σακερδώνας, ὅτι κάποιος ξεσηκώνει τά πλήθη ἐναντίον
τῶν πατρογονικῶν θεῶν διαταράσσοντας τή θρησκευτική τάξη καί τήν ἑνότητα τοῦ
λαοῦ, διέταξε τή σύλληψή
του. Κατά τήν ἀνάκριση πού
τοῦ ἔκανε στή συνέχεια ὁ
ἴδιος ὁ διοικητής, διαπίστωσε τήν ἀκλόνητη πίστη τοῦ
Καλλινίκου καί διέταξε νά
τόν ὑποβάλλουν σέ διάφορα
μαρτύρια. Ὁ Καλλίνικος μέ
τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ ἀποδέχονταν αὐτά μέ γαλήνη καί
καρτερία.
Τότε ὁ διοικητής, μή θέλοντας νά τόν
θανατώσει στήν πόλη αὐτή, διέταξε στρατιῶτες νά τόν μεταφέρουν πεζοπορώντας
στή Γάγγρα καί νά τόν θανατώσουν, προκειμένου οἱ ἐκεῖ χριστιανοί νά σωφρονιστοῦν καί νά ἐπιστρέψουν στήν λατρεία
τῶν εἰδώλων. Τότε οἱ στρατιῶτες ἱππεύοντας ἐκεῖνοι ἄλογα παρέλαβαν τόν Καλλίνικο δέσμιο, συρόμενο μέ σχοινί, καί
ξεκίνησαν τή μεταγωγή. Ἦταν καλοκαῖρι
Ἰούλιος μῆνας καί τήν ἡμέρα ἐκείνη ὁ ἥλιος
ἦταν πολύ καυστικός, ὁ δέ δρόμος τελείως
ἄνυδρος. Γρήγορα οἱ στρατιῶτες ἄρχισαν
νά διψοῦν, τό ἴδιο καί τά ἄλογα, σέ σημεῖο νά πέσουν κάτω ἕτοιμα νά πεθάνουν.
Βλέποντας οἱ στρατιῶτες τόν Καλλίνικο
νά στέκεται ὄρθιος καί νά τούς παρακολουθεῖ ἤρεμος καί γαλήνιος, χωρίς καμία
αἴσθηση δίψας, θαυμάζοντας ἄρχισαν νά
τόν ἐκλιπαροῦν νά τούς σώσει λέγοντάς
του: «Ἅγιε μή θυμᾶσαι τά ὅσα κακά σου
κάναμε, λυπήσου μας καί σῶσε μας ἀπ’
αὐτή τήν κάψα, σῶσε μας ἀπό τόν θάνατο,
δέν ἔχουμε ἄλλη ἐλπίδα σωτηρίας».
Τότε ὁ Καλλίνικος, παρακαλώντας μέ
πίστη τόν Θεό νά βοηθήσει τούς στρατιῶτες, ἔκανε νά ξεπηδήσει ἀπό τό ξερό
ἔδαφος πίδακας νεροῦ. Μετά τό θαῦμα
ἐκεῖνο οἱ στρατιῶτες, ἀφοῦ συνῆλθαν, δέν
ἤξεραν στή συνέχεια τί νά πράξουν, φοβούμενοι ὅμως τίς συνέπειες τῆς μή ἐκτέλεσης
τῆς διαταγῆς ἔβαλαν τόν μάρτυρα πάνω σέ
ἄλογο καί συνέχισαν πρός Γάγγρα, σκεπτόμενοι στή διαδρομή τί νά κάνουν.
Φθάνοντας τελικά ἔξω ἀπό τά τείχη τῆς
πόλης σταμάτησαν γιά νά συσκεφτοῦν, χωρίς νά μποροῦν νά πάρουν μία τελική ἀπόφαση. Τότε ὁ Καλλίνικος τούς συμβούλευσε νά ἐκτελέσουν τή διαταγή, προκειμένου
νά μήν ὑποστοῦν καί αὐτοί τή θανατική
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τοῦ

Ε πισκόπου

μας

ποινή, ἐπιθυμώντας ὁ ἴδιος
νά μεταβεῖ τό γρηγορότερο
στήν ἀθάνατη ζωή, στήν αἰώνια χαρά, κοντά στόν ἀγαπημένο του Ἰησοῦ Χριστό. Ἔτσι
οἱ στρατιῶτες συνέχισαν καί,
δίπλα στήν πύλη τῶν τειχῶν
τῆς Γάγγρας πού ὑπῆρχε καμίνι, ἄναψαν μεγάλη φωτιά
ὅπου καί ἔριξαν σ’ αὐτήν τόν
Καλλίνικο, ὁ ὁποῖος δοξολογώντας τόν Χριστό παρέδωσε τό πνεῦμα του.
Τό τίμημα τῆς Ἁγιότητας
γιά τόν Ἅγιο Καλλίνικο ἦταν
τό Μαρτύριο τοῦ αἵματος.
Σήμερα δέν χρειάζεται
μαρτύριο αἵματος γιά νά ὁμολογήσουμε τόν Χριστό, γιά
νά λάβουμε τήν ἁγιότητα, ἀλλά χρειάζεται
ἕνα ἄλλο τρόπο ζωῆς, πού αὐτό σημαίνει,
μαρτύριο συνειδήσεως, δηλαδή τό πῶς νά
ἀρνηθοῦμε τά αὐτονόητα τοῦ κόσμου καί
νά δεχθοῦμε τά αὐτονόητα τοῦ Θεοῦ, πού
εἶναι ἡ ἄρνηση τοῦ ἑαυτοῦ μας τό σήκωμα
τοῦ προσωπικοῦ μας Σταυροῦ. Εἶναι σίγουρο, ἀδελφοί μου, ὅτι θά τά καταφέρουμε καί ἐμεῖς ὅπως ὁ ἅγιος Καλλίνικος, ἄν
μέ ταπείνωση ἐμπιστευτοῦμε τόν ἑαυτό
μας στήν ἀγάπη τοῦ Θεανθρώπου Ἰησοῦ
Χριστοῦ καί δεχθοῦμε τό θέλημά Του. Καί
τί θέλει ἄραγε ὁ Θεός; ᾉπλά θέλει τήν
σωτηρία μας, μᾶς ἀγαπάει τόσο πολύ πού
θέλει νά συμμετέχουμε μαζί Του, μαζί μέ
τόν Ἅγιο Καλλίνικο, τόν Ὅσιο Φιλόθεο, μέ
ὅλους τους Ἁγίους, στήν αἰώνια χαρά καί
εὐτυχία τοῦ παραδείσου. Καί δέν πρέπει
νά ξεχνᾶμε πώς αὐτή ἡ αἰώνια χαρά καί ἡ
εὐτυχία τοῦ παραδείσου ἀρχίζει ἀπό ἐδῶ
στή γῆ καί φθάνει στόν οὐρανό.
Τελειώνοντας τό λόγο αὐτό, αὐτή τήν
ἱερή στιγμή τῆς εὐχαριστιακῆς συνάξεως
πού μᾶς χάρισε ὁ φιλάνθρωπος Θεός καί
πού προΐσταται ὁ ἐπίσκοπος εἰς τύπον
καί τόπον Χριστοῦ καί θεωρώντας ὅτι ἐγώ
ὁ ταπεινός ἐκφράζω τό πλήρωμα τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας, κλήρου καί λαοῦ, ἀναφωνῶ καί λέγω: Γιά τά ὀνομαστήρια σας
Σεβασμιώτατε, πατέρα μας πνευματικέ,
ποιμένα καί διδάσκαλέ μας Σᾶς εὐχόμεθα
ὁλόψυχα ὁ Θεός διά πρεσβειῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Καλλινίκου καί πάντων τῶν Ἁγίων νά
Σᾶς στερεώνει στό ἐπισκοπικό Σας ἔργο,
νά ἔχετε καλλίνικους ποιμαντικούς καί
πνευματικούς ἀγῶνες πρός ὠφέλεια ὅλων
μας, νά Σᾶς δίνει μακροημέρευση μέ ὑγεία
ψυχική καί σωματική, καί νά Σᾶς ἀξιώσει
τῆς Ἁγιότητας καί τῆς αἰώνιας χαρᾶς τοῦ
Παραδείσου. Ἀμήν.

Ἱερά Μονή Φωτοδότου Χριστοῦ στό Δανακό τῆς Νάξου

Μ

π. Πέτρου Ἀμοργιανοῦ Ἐφημερίου Δανακοῦ - Χειμάρρου Νάξου

έ ἰδιαίτερη λαμπρότητα καί κατάνυξη, ἐτελέσθη φέτος ἡ πανήγυρις τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος, στήν ἱστορική Ἱερά Μονή
Φωτοδότη Χριστοῦ, στόν Δανακό τῆς Νάξου.
Ἡ Ἱερά Μονή Φωτοδότη εἶναι ἕνα ἀπό τά
ἀρχαιότερα Μοναστήρια τῆς Νάξου, κτισμένη
σέ µία περίοπτη καί πανέμορφη περιοχή, κατάφυτη ἀπό αἰωνόβιες βελανιδιές, λίγο πιό πάνω
ἀπό τό χωριό Δανακός καί σέ ὑψόμετρο 480 µέτρων ἀπό τήν θάλασσα. Ἀνατολικά τῆς Μονῆς
ἁπλώνεται ἡ θάλασσα τῆς Μουτσούνας ἀπ’
ὅπου µπορεῖ κανείς νά διακρίνει µέ εὐκολία τά
νησάκια Μάκαρες καί Δονοῦσα. Σ’ αὐτή τή θάλασσα, σύµφωνα µέ τήν παράδοση, ἔπλεε πρίν
ἀπό πολλούς αἰῶνες κάποια Βασιλοποῦλα, ἡ
ὁποία λόγω τῆς θαλασσοταραχῆς καί ἐπειδή
βυθιζόταν τό πλοῖο της, ἔταξε στόν Κύριό µας,
ὅτι ἄν βγεῖ ζωντανή στήν ξηρά, ὅπου καί ἄν δεῖ
τό πρῶτο φῶς, θά Τοῦ χτίσει µία Ἐκκλησία.
Ἡ Βασιλοποῦλα, λοιπόν, σώθηκε ἀπό τήν τρικυμία καί βγαίνοντας στήν ξηρά ἀντίκρισε τό
πρῶτο φῶς, ἀκριβῶς ἐκεῖ πού εἶναι κτισμένη ἡ
Μονή τοῦ Φωτοδότη.
Ἡ Μονή συντηρήθηκε καί ἀναστηλώθηκε
περίπου πρίν ἀπό δύο χρόνια. Κατά τήν διάρκεια τῶν ἐργασιῶν ἀναστήλωσης στό Καθολικό
τῆς Μονῆς τοῦ Φωτοδότη, πού κτίστηκε περίπου τόν 6ο μ.Χ. αἰῶνα, βρέθηκαν τοιχογραφίες
(ἀνεικονικές) τοῦ 9ου αἰῶνα καί µάλιστα τοῦ
τέλους τῆς εἰκονοµαχικῆς περιόδου. Ὁ Φωτοδότης εἶναι ἕνα πυργομονάστηρο πού ἔχει ὕψος
περίπου 17 µέτρα καί ἀποτελεῖται ἀπό τό ἰσόγειο, πού εἶναι τό Καθολικό, καί ἀπό ἄλλους
δύο ὀρόφους πού στεγάζονταν ἡ τραπεζαρία
καί τά κελιά τῶν µοναχῶν.
Εἶναι πολύ σηµαντικό ν’ ἀναφερθοῦµε στό
µαρµάρινο τέµπλο τῆς Μονῆς µέ τά ἀξιόλογα
βυζαντινά γλυπτά, τό ὁποῖο ἀνακατασκευάστηκε τό 1776 σύµφωνα µέ τήν χαραγμένη ἐπιγραφή, στό δάπεδο τοῦ 12ου αἰῶνα, καθώς καί στά
λείψανα τῶν ἀνεικονικῶν τοιχογραφιῶν πού
βρίσκονται µέσα στό Ἱερό Βήµα τοῦ Καθολικοῦ
της Μονῆς.
Ἡ Ἱερά Μονή Φωτοδότη Χριστοῦ πανηγυρίζει κάθε χρόνο στίς 6 Αὐγούστου ὅπου πλήθη πιστῶν προσέρχονται ἀπό τά γύρω χωριά
γιά νά ἀπολαύσουν τήν ἠρεµία, νά χαριτωθοῦν
ἀπό τήν ἁγιότητα τοῦ χώρου τῆς Μονῆς καί νά
συµµετάσχουν στήν κοσµοσωτήριο ἑορτή τῆς
Μεταµορφώσεως τοῦ Κυρίου καί νά ὠφεληθοῦν πνευµατικά. Ὁ Γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος ἔλεγε ὅτι ἀπ’ ὅλες τίς ἑορτές καί πανηγύρεις
δύναται ὁ χριστιανός νά ὠφεληθεῖ, ἐξαιρέτως
ὅµως ἀπό τήν ἑορτή τῆς Μεταµορφώσεως, ἐπει-

δή αὐτή ἡ ἑορτή εἶναι τύπος καί εἰκόνα τοῦ µέλλοντος αἰῶνος, τῆς µελλούσης ἀποκαταστάσεως
καί δόξης καί τιµῆς τήν ὁποία θά ἀπολαύσουµε,
ἐάν φυλάξουµε τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ.
Ἰδιαίτερα ὅµως συγκινητική ἦταν φέτος ἡ
Θεία Λειτουργία, στήν ὁποία χοροστάτησε ὁ
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης µας κ. Καλλίνικος. Θά ἦταν παράλειψη ἄν δέν ἀναφέραµε, ὅτι
ὁ Ἐπίσκοπός µας ἀπό τήν ἡµέρα τῆς ἐνθρόνισής του, ἔχει δείξει γιά τήν Ἱερά Μονή Φωτοδότη ἰδιαίτερη εὐαισθησία, ἀγάπη καί γνήσιο
ἐνδιαφέρον. Ἀπό εἰκοσαετίας δέ ὑπῆρξε ἰδρυτικό μέλος τοῦ Συλλόγου τῶν φίλων τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Μνημείων «Ο ΦΩΤΟΔΟΤΗΣ», πού
πολύ συνετέλεσε στήν προσπάθεια τῆς διάσωσης αὐτοῦ τοῦ μοναδικοῦ Μνημείου. Γι’ αὐτό

ἦταν ἐµφανής ὁ ἐνθουσιασµός τοῦ κόσµου καί
κυρίως τῶν πιστῶν τῆς Ἐνορίας τοῦ Δανακοῦ,
γιά τήν παρουσία του στό Μοναστῆρι τους,
ὅπως συνήθως τό ἀποκαλοῦν. Γι’ αὐτό τό λόγο
δέν ἦταν λίγοι ἐκεῖνοι, πού µετά τό πέρας τῆς
Θείας Λειτουργίας, ἔτρεξαν προσωπικά νά τόν
εὐχαριστήσουν.
Ἡ ἱστορία τοῦ Φωτοδότη, τό µνηµειακό του
κάλλος, σέ συνδυασµό πάντα µέ τήν καταπράσινη περιοχή καί τήν θέα στό γαλάζιο, ἀποτελεῖ
ἀδιαµφισβήτητα γιά τόν προσκυνητή, µία µοναδική ἐµπειρία, πού δέν θά λησµονήσει ποτέ. Ὁ
τόπος σέ µεταφέρει στήν Εὐαγγελική διήγηση
τῆς Μεταµορφώσεως, ἀφοῦ τό ὅρος πού εἶναι
χτισµένο τό Μοναστῆρι, θυµίζει τό ὄρος Θαβώρ. Ἐκεῖ πού ὁ Κύριός µας ἐνώπιον τῶν µαθητῶν Του ἔλαµψε ὡς ὁ ἥλιος καί τά ἱμάτιά Του
ἄστραψαν ὡς τό φῶς. Εἶναι σίγουρο ὅτι ὅποιος
ἐπισκεφτεῖ τό Μοναστῆρι τοῦ «Μέγα Φωτοδότη
Χριστοῦ», ὅπως αὐτό ἀναφέρεται στίς πηγές,
θά ψελλίσει τά λόγια τῶν µαθητῶν τοῦ Κυρίου, ὅταν ἐκεῖνοι τόν εἶδαν µεταµορφούµενο, τά
λόγια πού μᾶς ὑπενθύμισε στό γεμάτο εὐλάβεια
κήρυγμά του ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας: «Κύριε, καλόν ἐστίν ἡµᾶς ὧδε εἶναι...»
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Ἡ Πέρα Παναγιά στά Μάρμαρα

Σ

τήν ἀνατολική πλευρά τῆς νήσου
Πάρου, ἀνάμεσα σέ δύο λοφίσκους, τόν Κέφαλο καί τόν Ἀντικέφαλο, ὅπου ἁπλώνεται
ἀμφιθεατρικά μέχρι τό ἐπίνειο τοῦ Μώλου
ὁ εὔφορος κάμπος τῶν Μαρμάρων, βρίσκεται ὁ ναός τῆς Πέρα-Παναγιᾶς, ὅπως χαρακτηριστικά ἀποκαλεῖται ἀπό τούς γηγενεῖς, πού προστρέχουν εὐλαβικά στή χάρη
Της κάθε χρόνο στίς 8 Σεπτεμβρίου. Ξεπροβάλλει σάν λευκή περιστέρα μέσα ἀπό
τά πελώρια αἰωνόβια
δέντρα μέ τό νησιώτικο μαρμάρινο καμπαναριό της. Ἀπέναντι,
ἀχνογάλανα τά βουνά
τῆς Νάξου συνθέτουν
ἕνα πολύχρωμο καμβά, πού ἀναπαύει τό
βλέμμα τῶν προσκυνητῶν.
Ὁ ναός, δίκλιτη
καμαροσκεπής βασιλική μέ ἐπιπεδόστεγο
νάρθηκα, συνδέεται
ἄρρηκτα μέ τήν ἱστορία τοῦ χωριοῦ καί
συνδέει τήν ὀνοματολογία του μέ θρύλους
καί τοπικές παραδόσεις.
Κατά τόν ἱστορικό
Φαίδωνα Κουκουλέ, ἡ
ἀρχαιότερη ὀνομασία
πού μᾶς παραδίδεται
εἶναι
«Σεπτεμβριανή». Γράφει σχετικά:
«Ἡ αὐτή Παναγία ἐν
Πάρῳ εἶναι γνωστή ὡς Σοτομβιανή, διότι
κατά Σεπτέμβριον ἑορτάζεται». Ἐπίσης,
ἀναφέρεται ὅτι «ἡ Σοτομβριανή, γνωστή ἐν Πάρῳ ἤδη ἀπό τοῦ τέλους τοῦ ις΄
αἰῶνος, σώζεται νῦν καί λέγεται καί Μαρμαριανή (Ἡμερολόγιον Μεγάλης Ἑλλάδος
1932,442), ἐπωνυμία πού ἐπικράτησε κατά
τή διάρκεια τοῦ 18ου αἰ., γνωστή τό πρῶτον
ἀπό ἐνθύμηση σέ Εὐαγγέλιο, ἐκδόσεως Βενετίας τοῦ 1728: «διά συνδρομῆς κἀμοῦ
Νεοφύτου ἱερομονάχου Βατιμπέλα καί τά
ἀφιέρωσε ὁ ἄνωθεν εἰς τήν Παναγίαν Μαρμαριανήν εἰς τήν Πάρον, διά μνημόσυνον
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Βίκτωρος Ἰ. Τσόγια

αἰώνιον καί τῶν γονέων του». Ἡ ἐπιγραφή,
ἄλλωστε, τῆς ἐφεστίου εἰκόνος στό ξυλόγλυπτο ἐπίχρυσο τέμπλο, μᾶς πληροφορεῖ:
Παναγία ἡ Μαρμαριανή.
Μέ τήν θαυματουργό αὐτή εἰκόνα συνδέεται ἡ λαϊκή παράδοση, κατά τήν ὁποία
περί τό 1700, Χιῶτες πειρατές πού λυμαίνονταν τό νησί, ἀποπειράθηκαν νά τήν
κλέψουν. Ἐπιβιβάστηκαν στά πλοῖα τους
πού τούς περίμεναν στό λιμάνι τοῦ Μώλου,
ἀλλά ὅταν ξανοίχτηκαν στό πέλαγος, δυνατοί ἄνεμοι ξέσπασαν καί ἀκούστηκε
μία φωνή: «Ἐγώ δέν
εἶμαι Χιώτισσα, εἶμαι
Μα ρμ α ρι ώ τ ι σσα».
Φοβισμένοι γύρισαν
πίσω,
τοποθέτησαν
τήν εἰκόνα στό τέμπλο
καί ἀναχώρησαν γιά
τήν πατρίδα τους.
Τό ἐπικρατέστερο
σήμερα προσωνύμιο
εἶναι Πέρα-Παναγιά
σέ ἀντιδιαστολή μέ
τόν ἐνοριακό Ναό τῆς
Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, πού βρίσκεται
μέσα στόν οἰκισμό. Ὁ
θρῦλος θέλει τήν Πέρα-Παναγιά νά βρίσκεται στό κέντρο τοῦ
χωριοῦ καί νά εἶναι
ἐνοριακός ναός, καθότι εἶναι πιό εὐρύχωρος
ἀπό αὐτόν τῆς Κοιμήσεως. Συνδέει ὅμως καί τήν παρακμή του μέ
καταστροφικούς σεισμούς καί παλιρροϊκά
κύματα τοῦ ἡφαιστείου τῆς Σαντορίνης καθώς καί μέ τίς ἐπιδρομές πειρατῶν.
Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι ὁ Ναός θεμελιώθηκε στά ἐρείπεια ἀρχαίου ναοῦ τῆς Ἀρτέμιδος καί εἰκάζεται ὅτι γύρω ἀπό αὐτόν
ὑπάρχει θαμμένη πόλη, πού σύμφωνα μέ
τήν παράδοση ὀνομαζόταν Κέφαλος. Ἡ τοποθεσία ταυτίστηκε ἀπό τόν ἀρχαιολόγο κ.
Δημήτριο Σκιρλάντι μέ τό Πύθιο τῆς Πάρου
(Μεγάλη Σοβιετική Ἐγκυκλοπαίδεια, 1981,
138). Οἱ σχετικές ἐπιγραφές πού ἐντοπί-
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στηκαν στόν αὔλειο χῶρο, καταγράφηκαν
στό μνημειῶδες ἔργο INSCRIPTIONES
GRECAE, τ. 12ος, 108 καί 256. Παραθέτουμε τήν ἐπιγραφή πού ὑπάρχει στό κατῶφλι
τῆς κυρίας εἰσόδου: ἀρ. 256: ΗΟPOΣ ΤΟ
ΙΕΡΟ.
Στό μαρμάρινο ὑπέρθυρο τοῦ δεξιοῦ
κλίτους, πού τιμᾶται ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Νικολάου φέρεται ἡ ἐπιγραφή: ΘΕΙΟΣ
ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ - 1656.
Κατά τήν Φραγκοκρατία, ἡ Παναγία
ἡ Μαρμαριανή ὑπῆρξε ἕδρα τῆς χωρεπισκοπῆς Κεφάλου. Τό χωριό μετονομάστηκε
σέ Ἀρχοντοχώρι καί ἀποτέλεσε σημαντικό
κεφαλοχῶρι. Οἱ κάτοικοι μέ καμάρι δείχνουν ἀκόμη στούς ἐπισκέπτες τά
ἐναπομείναντα ἀρχοντικά, τό παλιό
Δημαρχεῖο καί τό Πρωτοδικεῖο.
Ἡ περίοδος αὐτή ἔληξε ἄδοξα
μέ τήν πολιορκία τοῦ κάστρου τοῦ
Κεφάλου (Ἁγίου Ἀντωνίου) τό 1537
ἀπό τόν φοβερό Σαρακηνό πειρατή Χαϊρεντίν Μπαρμπαρόσα. Κατά
τήν παράδοση, ὁ Δοῦκας τῆς Νάξου
Μᾶρκος Σανοῦδος, φυγαδεύτηκε
κρυφά. Ἀκολούθησε αἱματηρή σφαγή, λεηλασία, ἐρήμωση. Τά ἐρείπια
τοῦ κάστρου καί τά χιλιάδες ὀστᾶ
πού βρέθηκαν σέ παρεκκλήσιο τοῦ
μοναστηριοῦ ἐπιβεβαιώνουν τήν
τραγική ἱστορία.
Στά 1680, ἐγκαθίσταται στό
Ἀρχοντοχώρι, πού πλέον ὀνομάζεται Μάρμαρα, (λόγω τῶν τεράστιων
ἀρχαίων σφονδύλων ἀπό κίονες, οἱ
ὁποῖοι εἶναι διάσπαρτοι στούς δρόμους ἤ ἐντοιχισμένοι σέ διάφορα
κτίρια τοῦ χωριοῦ), ὁ Πελοποννήσιος Τζανής Μαυρογένης καί ἔρχεται σέ γάμου κοινωνίαν τό 1695 μέ

στά

Μ ά ρ μα ρ α

τήν Μαροῦσα Πιέρου Ρίτζου
ἀπό τά Μάρμαρα. Ἀπέκτησε ἕξι
παιδιά, μεταξύ τῶν ὁποίων καί
ὁ Νικόλαος Μαυρογένης, ὁ κατοπινός Ἡγεμόνας τῆς Βλαχίας
καί πατέρας τῆς ἡρωίδας Μαντούς. Στά 1729, ἡ οἰκογένεια
Μαυρογένη πωλεῖ τήν ἀκίνητη
περιουσία της, στήν Ἱερά Μονή
Ἁγίου Ἀντωνίου Κεφάλου, ἡ
ὁποία ἀπό τοῦδε καί στό ἑξῆς
τελεῖ ὑπό τήν προστασία τῆς
οἰκογένειας Μαυρογένη, καί
μετακομίζει στήν Παροικία.
Στό κάτω μέρος τῆς ἀριστερῆς πύλης τοῦ ἱεροῦ τῆς Πέρα-Παναγιᾶς, ἡ ἐπιγραφή μαρτυρεῖ τόν δωρητή: «Δέησις τοῦ δούλου σου Τζανή Μαυρογένη καί τῆς συβίας αὐτοῦ Μαρούσας».
Σήμερα ἡ πανήγυρις τοῦ Γενεσίου τῆς
Θεοτόκου τελεῖται μέ ἰδιαίτερη λαμπρότητα. Ἡ Παναγία ἡ Μαρμαριανή συνεχίζει νά
θαυματουργεῖ καί νά ἐκδηλώνει τήν εὔνοιά
της, σέ ὅποιον ἐπικαλεῖται μέ πίστη τίς
πρεσβεῖες της.
Αὐτά παραθέτουμε πρός δόξαν Θεοῦ.
Ἡ Παναγία ἄς εἶναι σκέπη καί βοήθειά
μας.
ΠΗΓΕΣ: Νικ. Ἀλιπράντη,
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΑΡΙΑΝΑ, τ. 107
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Ἡ Πανήγυρις
τοῦ Ἁγίου Ἀρσενίου

Π

ανηγυρικά
καί
μεγαλοπρεπῶς
ἑορτάστηκε καί φέτος ἡ ἀνακομιδή τῶν
λειψάνων τοῦ Ἁγίου Ἀρσενίου τοῦ θαυματουργοῦ, μέ τή συμμετοχή πλήθους ἱερέων
καί πιστῶν.
Τό βράδυ τῆς Τρίτης 17 Αὐγούστου
ἐτελέσθη Μέγας Πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ κ. Κυρίλλου, συγχοροστατούντων τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Ζιχνῶν καί Νευροκοπίου κ. Ἰεροθέου,

10 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ

Θηβῶν καί Λεβαδείας κ. Γεωργίου καί τοῦ
Ποιμενάρχου μας κ. Καλλινίκου.
Τήν κυριώνυμο ἡμέρα ἐτελέσθη Πανηγυρικό Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ κ. Κυρίλλου.
Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας
πραγματοποιήθηκε λιτάνευσις τῆς ἱερᾶς
Εἰκόνας καί τῆς θαυματουργοῦ Τιμίας Κάρας
τοῦ Ἁγίου μας.

Δεκαπενταύγουστος 2010

Α

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.
Στίς φετινές ἑορταστικές ἐκδηλώσεις,
εἴχαμε τήν ἰδιαίτερη τιμή καί εὐλογία, νά
προεξάρχει ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος, ἀνταποκρινόμενος στήν πρόσκληση τοῦ Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου μας κ.
Καλλινίκου.
Τό
Σάββατο
14
Αὐγούστου, παραμονή
τῆς πανηγύρεως, ἐτελέσθη ὁ Πανηγυρικός,
Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ
Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί
Πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου, συγχοροστατούντων τῶν Σεβασμιωτάτων
Μητροπολιτῶν
Βρεσθένης κ. Θεοκλήτου,
Ζιχνῶν καί Νευροκοπίου
κ. Ἱεροθέου, Θηβῶν καί
Λεβαδείας κ. Γεωργίου,
Πολυανῆς καί Κιλκισίου
κ. Ἐμμανουήλ, τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου
Ἀβύδου κ. Κυρίλλου καί
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας, κ. Καλλινίκου. 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,
Κυριακή 15 Αὐγούστου, μετά τήν ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου, ἐτελέσθη Πανηγυρικό
Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο προεξάχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου
Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου,
πλαισιουμένου ὑπό τῶν προαναφερθέ-

ντων Ἱεραρχῶν. Παρέστησαν οἱ ἐπίσημοι
προσκεκλημένοι καί οἱ τοπικοί Ἄρχοντες.
Τόσο κατά τή διάρκεια τοῦ Ἑσπερινοῦ,
ὅσο καί τῆς Θείας Λειτουργίας τόν Θεῖο
Λόγο κήρυξε ὁ Μακαριώτατος, ὁ Ὁποῖος
μέ πατρική γλυκύτητα μίλησε, για τήν ζωντανή παρουσία τῆς Παναγίας μας, μέσα
στίς καρδιές μας.
Μετά τήν Θεία Λειτουργία ἡ Διοικοῦσα
Ἐπιτροπή τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνήματος παρέθεσε δεξίωση στό Ἐπισκοπεῖο.
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
της Ἱερᾶς Μονῆς Λογγοβάρδας καί ἀπό ἔνοπλο
ἄγημα ναυτοδιόπων, ὁ
δέ Ἱερός Ἐπιτάφιος τῆς
Θεοτόκου ἀκολουθοῦσε,
ὑποβασταζόμενος ἀπό
ἄνδρες τῆς Ὁμάδας Διάσωσης. 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.
Στό λιμάνι ἔγινε ἡ πρώτη Δέηση τῆς λιτανείας. Ἡ ἐλλιμενισμένη φρεγάτα «ΥΔΡΑ»
τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ ἀπέδιδε τιμές
μέ συρριγμούς. Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος, μετά τή δέηση, ἀνέπεμψε εἰδική εὐχή γιά τά ναυλοχούντα πλοῖα, τήν
πολιτική καί στρατιωτική ἡγεσία, τούς
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τοπικούς ἄρχοντες καί τούς πιστούς πού
ἀκολουθοῦσαν καί στή συνέχεια κήρυξε τό
θεῖο λόγο.
Οἱ Ἱερές ἀκολουθίες τοῦ Ἑσπερινοῦ
καί τῆς Θείας Λειτουργίας μεταδόθηκαν
ἀπ’ εὐθείας τηλεοπτικά ἀπό τήν ΕΤ 1 μέ
πανελλαδική καί δορυφορική κάλυψη σέ
ὅλο τόν κόσμο καί ἀπό τόν Ραδιοφωνικό
Σταθμό τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (89,5
FM).
Ἡ Διοικοῦσα Ἐπιτροπή τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνήματος εὐχαριστεῖ θερμά ὅλους ὅσοι
συνέβαλαν στή μεγαλοπρέπεια τῆς πανηγύρεως, καί συγκεκριμένα τόν Πρωθυπουργό κ. Γιῶργο Παπανδρέου καί τόν παριανό Ὑπουργό Ἐσωτερικῶν, Ἀποκέντρωσης καί Ἠλεκτρονικῆς Διακυβέρνησης κ.
Ἰωάννη Ραγκούση, τ. Δήμαρχο Πάρου, τόν
Ὑφυπουργό Οἰκονομικῶν κ. Φίλιππο Σαχινίδη, τόν βουλευτή Κυκλάδων κ. Ἰωάννη
Βρούτση ὡς ἐκπρόσωπο τῆς Ἀξιωματικῆς
Ἀντιπολίτευσης καί τούς λοιπούς ἐκπροσώπους τῶν κομμάτων, τόν πρώην Ὑπουργό καί Βουλευτή Ἀθηνῶν κ. Δημήτρη Ἀβραμόπουλο, τούς Βουλευτές τοῦ νομοῦ μας,
τόν ἀγωνιστή κ. Μανώλη Γλέζο, τόν Περιφερειάρχη Νοτίου Αἰγαίου, τόν κ. Νομάρχη
Κυκλάδων, τόν ὑπαρχηγό τοῦ Λιμενικοῦ
Σώματος ἀντιναύαρχο κ. Σούλη, τόν ὑπαρχηγό Γ.Ε.Ν. ὑποναύαρχο κ. Κρυονερίτη, τόν
Δήμαρχο Πάρου κ. Χρῆστο Βλαχογιάννη,
τήν Ἔπαρχο Πάρου – Ἀντιπάρου κ. Γρηγορία Πρωτολάτη, τόν Κυβερνήτη, τούς Ἀξιωματικούς καί τό πλήρωμα τῆς Φρεγάτας
«ΥΔΡΑ», 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
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μέτρα τάξης. Ὁμοίως τόν Λιμενάρχη Πάρου καί τό προσωπικό τοῧ Λιμεναρχείου
γιά τήν ἄριστη συνεργασία, τήν φιλαρμονική τοῦ Λιμενικοῦ Σώματος καί τοῦ Δήμου
Πάρου, τήν Ἑλληνική Ὁμάδα Διάσωσης
Πάρου, τήν ΕΡΤ γιά τήν τηλεοπτική κάλυψη τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων, ὅπως
ἐπίσης καί τήν πυροσβεστική ὑπηρεσία,
γιά τήν συνεργασία τους.
Τέλος, τούς ἱεροψάλτες τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνήματος κ. Ἐμμανουήλ Χανιώτη καί
κ. Ζαχαρία Ραγκούση, πού πραγματικά
μόχθησαν γιά νά ἀποδώσουν μελωδικά
τους 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
γιά τήν ἐπιτυχία τῆς πανηγύρεως καί τήν
εὔρυθμη λειτουργία τοῦ Ναοῦ.
Κλείνουμε τήν περιγραφή μας αὐτή, μέ
τίς εὐχαριστίες τῆς Διοικούσης Ἐπιτροπῆς
πρός τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο
Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμο
καί τήν τιμία συνοδεία του ἀποτελουμένη
ἀπό τούς προαναθερθέντες Ἀρχιερεῖς πού
λάμπρυναν μέ τήν συμμετοχή τούς τίς Λατρευτικές Συνάξεις, ἰδιαίτερα ὅμως εὐχαριστεῖ τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μᾶς κ.
Καλλίνικο, γιά τήν ἀμέριστη ἀγάπη του, τό
ἐνδιαφέρον του γιά κάθε ἕναν προσωπικά
καί τίς εὐλογίες πού καθημερινά προσφέρει. Εὐχόμαστε στήν Παναγία νά τοῦ δίδει
ὑγεία καί δύναμη, γιά νά ἀγωνίζεται γιά τό
καλό του Ἱεροῦ Προσκυνήματος καί τῆς
Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας.

ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥ ΓΟΥΣΤΟΣ 2010
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Μ

«
αζί μέ τήν Εἰκόνα τῆς Παναγίας μας, λιτανεύουμε ἀπόψε τίς ἀγωνίες μας, τούς πόνους μας, τίς δοκιμασίες μας καί τήν παρακαλοῦμε νά μᾶς
χαρίσει τήν λύτρωση…»
(Ἀπό τήν ὁμιλία τοῦ Ἀρχιεπισκόπου μας, στήν ἐξέδρα τοῦ Μύλου)

14 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ

ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥ ΓΟΥΣΤΟΣ 2010

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ

15

Ἡ προσφώνηση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας,
πρός τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν
καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμο,
κατά τόν Ἐσπερινό τῆς Ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου

Μ

ακαριώτατε πάτερ καί Δέσποτα
καί Σεπτέ Προκαθήμενε τῆς Ἁγιωτάτης
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος,
Κλῆρος καί λαός αὐτοῦ τοῦ εὐλογημένου νησιοῦ, Σᾶς ὑποδέχθηκε σήμερα
μέ αἰσθήματα βαθυτάτου σεβασμοῦ καί
εἰλικρινοῦς χαρᾶς καί ἀγαλλιάσεως, γιά
νά προστῆτε τῶν λατρευτικῶν Συνάξεων
ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.
Ἡ νῆσος Πάρος χαρακτηρίζεται ὡς
ἁγιοτόκος καί ἁγιοτρόφος διότι ἀνέδειξε
μεγάλες ἐκκλησιαστικές προσωπικότητες καί κορυφαῖες Ὀσιακές μορφές ὅπως
ἡ Ἁγία Θεοκτίστη, ὁ τάφος τῆς ὁποίας
βρίσκεται μέσα σέ αὐτόν τόν περίπτυσο
Ἱερό Ναό ὅπου κατά τήν παράδοση καί
ἀσκήτευσε κατά τόν 9ο αἰ., καθώς καί
τόν θαυματουργό Ἅγιο Ἀρσένιο, τά χαριτόβρυτα λείψανα τοῦ ὁποίου ἀποτελοῦν τό τιμαλφέστατο κόσμημα γιά τούς
εὐσεβεῖς κατοίκους τῆς Πάρου καί τέλος
τόν μεγάλο ἐκκλησιαστικό συγγραφέα
καί κορυφαῖο ἐκπρόσωπο τῶν κολλυβάδων (μαζί μέ τόν Ἅγιο Νικόδημο τόν Νάξιο καί Ἁγιορείτη) Ἀθανάσιο τόν Πάριο.
Καί πλειάς ὅμως ἄλλων ὁσίων πατέρων,
μή ἀνακηρυχθέντων ἀκόμη ἐπισήμως,
ἀποτελεῖ τήν «ἰσχυράν προστασίαν» τοῦ
νησιοῦ μας καί ἀναφέρομε ἐνδεικτικῶς
τούς μακαρίους καί ἀοιδίμους γέροντες
Κύριλλο τόν Παπαδόπουλο, Ἰωσήφ τόν
Ἡσυχαστή καί Φιλόθεο τόν Ζερβάκο.
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Εὐχόμεθα στό σημεῖο τοῦτο νά μᾶς ἀξιώσει ὅλους ὁ Ἅγιος Θεός ἐπί τῶν ἡμερῶν τῆς
Ἀρχιεπισκοπείας Σας, γιά τήν ὁποία δεόμεθα τοῦ Κυρίου υἱικῶς νά εἶναι μακρά,
ἀνέφελος καί καρποβριθής, νά καταταγοῦν ἐπισήμως στίς Ἁγιολογικές δέλτους
τῆς Ἐκκλησίας μας.
Πάνω ἀπ’ ὅλα ὅμως Μακαριώτατε ἡ
νῆσος Πάρος εἶναι Παναγιοσκέπαστος
διότι εὐλογήθηκε καί τιμήθηκε ἀπό τόν
Θεό, νά ἀνεγερθεῖ σέ αὐτόν τόν ἱστορικό
τόπο, (οἱ κάτοικοι τοῦ ὁποίου ἀπό τήν
ἀρχαιότητα διακρίθηκαν γιά τήν καλλιτεχνική τους ἔφεση, τό καλοκάγαθό τοῦ χαρακτῆρα τους καί τήν θεοσέβειά τους), ἕνα
μεγαλούργημα τῆς Ὀρθοδοξίας, αὐτός ὁ
πάνσεπτος παλαιοχριστιανικός Ναός τῆς
Παναγίας Ἑκατονταπυλιανῆς καί μάλιστα ἀπό Ἁγίους κτήτορες, τόν Μέγα Κωνσταντῖνο καί τήν μητέρα του Ἁγία Ἑλένη,
τούς θεοστέπτους αὐτοκράτορες καί Ἰσαποστόλους.
Εἶναι Παναγιοσκέπαστος διότι εὐλογήθηκε μέ τήν παρουσία καί λειτουργία
αὐτοῦ τοῦ μοναδικοῦ Ναοῦ (μέ τό ἐπιβλητικό σύνθρονο, μέ τό μεγαλοπρεπές
Κιβώριο καί κυρίως μέ τό ἀριστοτεχνικό
καί ἄριστα σωζόμενο βαπτιστήριο, τρανή
ἀπόδειξη τῆς παλαιότητός του), ἐντός τοῦ
ὁποίου λατρεύεται ἐπί 17 αἰῶνες ὁ Ἅγιος
Τριαδικός Θεός, τελεσιουργεῖται ἀδιαλείπτως τό ὑπερφυέστατο Μυστήριο τῆς
Θείας Εὐχαριστίας καί τά ὑπόλοιπα Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας, τελοῦνται
ἀνελλιπῶς ὅλες οἱ Ἱερές Ἀκολουθίες
καί ὑμνολογεῖται τό Σεπτό Ὄνομα τῆς
Ὑπεραγίας Θεοτόκου.
Εἶναι τέλος Παναγιοσκέπαστο
αὐτό τό νησί διότι εὐλογήθηκε μέ τήν
ζωντανή παρουσία τῆς θαυματουργοῦ
Εἰκόνας τῆς Παναγίας τῆς Ἑκατονταπυλιανῆς πού ἀποτελεῖ τό ἱερότατο
σύμβολο τῶν εὐσεβῶν κατοίκων του,
τήν παρηγοριά τῶν ἀσθενούντων, τῶν
πενθούντων καί δοκιμαζομένων, τόν
εὔδιο Λιμένα τῶν ναυτικῶν μας καί
ὅλων τῶν ταξιδευόντων στίς θάλασσες, ἐγγύς καί μακράν, τήν δόξα καί τό
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καύχημα τῆς Πάρου, «ὅπως εὐλαβικά ψάλλουμε στό ἀπολυτίκιό Της».
Στόν θρόνο αὐτοῦ τοῦ τόσο ἱστορικοῦ καί βαθειά ριζωμένου στίς
καρδιές τοῦ Παριανοῦ λαοῦ, Ναοῦ
καί Προσκυνήματος Σᾶς καμαρώνουμε ἀπόψε Μακαριώτατε, ὡς
Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί πάσης
Ἑλλάδος, διότι ἔχετε καί πάλι ἐπισκεφθεῖ τήν Πάρο ὡς φοιτητής τῆς
Φιλοσοφικῆς Σχολῆς καί ἀρχαιολόγος.
Σᾶς καμαρώνουμε νά στέκεσθε
μέ τήν σεμνότητα πού Σᾶς διακρίνει καί Σᾶς ἐκφράζουμε τήν βαθύτατη εὐγνωμοσύνη μας διότι παρά
τόν φόρτο τῶν πολλῶν καί πολυευθύνων Πρωθιεραρχικῶν Σας καθηκόντων ἀποδεχθήκατε μέ πατρική
ἀγάπη τήν ταπεινή πρόσκλησή μας.
Σᾶς εὐχαριστοῦμε μέ ὅλη μας
τήν εἰλικρίνεια Μακαριώτατε, διότι μετά ἀπό 10 χρόνια ἡ Πάρος
ἔχει τήν τιμή νά λαμπρύνεται μέ
τήν παρουσία τοῦ Σεπτοῦ Προκαθημένου τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας
τῆς Ἑλλάδος, κατά τήν πανήγυρη
τῆς Παναγίας μας, καθώς καί τούς
ἀποτελοῦντες τήν τιμία Συνοδεία
Σας Ἁγίους Ἀρχιερεῖς, Βρεσθένης κ.
Θεόκλητο, Ζιχνῶν καί Νευροκοπίου κ. Ἰερόθεο, Θηβῶν καί Λεβαδίας κ. Γεώργιο, Πολυανῆς καί Κιλκισίου κ.
Ἐμμανουήλ καί Ἀβύδου κ. Κύριλλο.
Πρίν ἀπό 10 χρόνια στόν ἴδιο αὐτό
θρόνο χοροστατοῦσε ὁ Μακαριστός καί
ἀείμνηστος προκάτοχός Σας, Ἀρχιεπίσκοπος κυρός Χριστόδουλος, προσκεκλημένος τοῦ ἐπίσης μακαριστοῦ καί σεπτοῦ
προκατόχου μου κυροῦ Ἀμβροσίου τοῦ
Β΄, πού προέβαλε ἰδιαίτερα αὐτό τό Ἱερό
Προσκύνημα.
Ἄς εἶναι ἡ μνήμη τους αἰωνία!
Μακαριώτατε,
Ἡ ἐδῶ παρουσία Σας ἐφέτος συμπίπτει
μέ τήν μεγάλη ἔξαρση τῆς διεθνοῦς οἰκονομικῆς κρίσεως πού πλήττει ἰδιαίτερα τήν
Πατρίδα μας καί ἀπό τήν ὁποία εὐχόμεθα
νά ἐξέλθει ὁ φιλότιμος καί συνηθισμένος
στίς δοκιμασίες Ἑλληνικός λαός κατά τόν
πιό ἀνώδυνο τρόπο, διαψεύδοντας ὅλες
τίς δυσοίωνες καί ἀπαισιόδοξες προβλέψεις. Γι’ αὐτό καί θά θέλαμε νά μᾶς συγχωρήσετε τήν γιά λόγους οὐσιαστικούς καί
συμβολικούς, λιτότητα καί ἁπλότητα τῆς

ὑποδοχῆς καί φιλοξενίας Σας, ἡ ὁποία ἐξ
ἄλλου προσιδιάζει στό ἁπλοῦν καί ἀπέριττον τοῦ χαρακτῆρος Σας. Παρά ταῦτα
νά εἶσθε βέβαιος ὅτι αὐτή ἡ παραδοσιακή
νησιώτικη καί μάλιστα Κυκλαδίτικη φιλοξενία, χαρακτηρίζεται ἀπό τήν εἰλικρίνεια
καί τόν αὐθορμητισμό τῶν ἐκδηλώσεών
της.
Ὡς ταπεινή ἔνδειξη αὐτῆς τῆς ἀγάπης
καί τιμῆς πρός τό Σεπτό πρόσωπό Σας καί
διερμηνεύοντας τά αἰσθήματα τόσο τῆς Διοικούσης Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνήματος τῆς Παναγίας μας ὅσο καί ὅλου
τοῦ Παριανοῦ λαοῦ, ἐπιτρέψτε μου νά
Σᾶς προσφέρω αὐτήν τήν σπάνιας τέχνης
εἰκόνα, ἀκριβές ἀντίγραφο τῆς Παναγίας
μας τῆς Ἑκατονταπυλιανῆς, πού φιλοτεχνήθηκε σέ συνεργασία μέ τόν Ἑλληνικό
Συλλεκτικό Κύκλο καί πρώτη φορά προσφέρουμε ὡς δῶρο ἀλλά καί παρουσιάζουμε ἐπισήμως μέ τήν θερμή εὐχή νά Σᾶς
ἐνισχύει ὁσάκις τήν ἐπικαλεῖσθε, κυρίως
κατά τίς δύσκολες στιγμές τῆς Σταυρικῆς
Ἀρχιεπισκοπικῆς πορείας Σας.
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Εὐλαβικό ἀφιέρωμα στήν κοίμηση
του Μακαριστοῦ Γέροντος Αὐγουστίνου

Τ

ό Σάββατο, 28 Αὐγούστου 2010
ἐκοιμήθη ὁ ἀγωνιστής Μητροπολίτης πρώην
Φλωρίνης Αὐγουστῖνος Καντιώτης σέ ἡλικία
104 ἐτῶν.
Ἡ ἐκδημία τοῦ ἀκάματου ἱεροκήρυκα,
τοῦ γενναίου ἱεραποστόλου, τοῦ ἀνθρώπου
τοῦ Θεοῦ, λύπησε πολλούς βαθύτατα.
Ἦταν ἕνας ἀσκητής ἐπίσκοπος δίχως καμία προσωπική περιουσία, ἀγάπη στά χρήματα καί στά πολλά καί πολυτελῆ ἄμφια. Ἡ
ἀφιλοχρηματία του παροιμιώδης. Ὑπῆρξε
πρότυπο ἀσκητικοῦ ἱεράρχη. Οἱ ἀγῶνες του
εἶχαν συνέπεια στή ζωή
του. Δέν ἔλεγε ἄλλα καί
ἄλλα ἔπραττε. Γι’ αὐτό
καί ὁ λαός μας τόν ἐξετίμησε ἰδιαιτέρως.
Ὅπως σημειώνει ὁ
Γέρων Μωυσής ὁ Ἁγιορείτης, «ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία του (πού ἐτελέσθη τήν Δευτέρα 30
Αὐγούστου) θύμιζε ἔξοδο
ἁγίου ἀπό αὐτή τή ζωή.
Ἡ εἰρήνη τοῦ προσώπου
του, ἡ εὐκαμψία τοῦ λειψάνου του, τό πλῆθος
τῶν ἀρχιερέων, οἱ χιλιάδες τῶν πιστῶν ἀπ’ ὅλη
τήν Ἐλλάδα, ἔδιναν τήν
αἴσθηση ὅτι κηδευόταν
ἕνας ἅγιος. Δικαιώνονταν
κατά κάποιο τρόπο οἱ
μακροί ἀγῶνες του. Ὁ
παρεξηγημένος,
περιφρονημένος καί ἀπορριμένος Καντιώτης ἔφευγε
δικαιωμένος καί δοξασμένος».
Τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας προεξῆρχε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμος, ὁ ὁποῖος
στήν ὁμιλία του ἀναφέρθηκε στούς ἀγῶνες
τοῦ μακαριστοῦ ἐπισκόπου Αὐγουστίνου
Καντιώτη, ἀλλά καί στό πόσο ἀγαποῦσε τήν
πατρίδα.
Τόν Παναγιώτατο Οἰκουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαῖο ἐκπροσώπησε, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἐδέσσης, Πέλλης
καί Ἀλμωπίας κ. Ἰωήλ.
Ἐκ μέρους τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καί τοῦ
Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου, παρέστη ὁ Σεβασμιώτατος
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Μητροπολίτης Γρεβενῶν κ. Σέργιος.
Στήν ἐξόδιο ἀκολουθία ἔλαβε μέρος καί
ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Καλλίνικος, ὡς Μητροπολίτης τῆς γενετείρας του,
καί μετέφερε τή βαθύτατη θλίψη τοῦ κλήρου καί τοῦ λαοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Παροναξίας, γιά τήν ἐκδημία τοῦ πολιοῦ καί
σεπτοῦ γέροντος πού γεννήθηκε, μεγάλωσε
καί ἔλαβε τίς ἐγκύκλιες σπουδές του στίς
Λεῦκες τῆς Πάρου. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας ἐξέφρασε καί τή βαθύτατη
εὐγνωμοσύνη τῶν Λευκιανῶν γιά τήν ἀνέγερση πρό πολλῶν ἐτῶν, τοῦ
θαυμάσιου Πνευματικοῦ
Κέντρου πού κοσμεῖ τό
γραφικό καί παραδοσιακό χωριό τῶν Λευκῶν
καί ἀποτελεῖ χῶρο πνευματικῆς καλλιέργειας τῆς
νεολαίας.
Κατά
τήν
ἐξόδιο
ἀκολουθία
ἐκφωνήθηκαν πολλοί ἐπικήδειοι
λόγοι ἀπό τούς ὁποίους
ἐπιλέξαμε νά δημοσιεύσουμε στό παρόν, τόν
λόγο τοῦ Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Ἐδέσσης
Πέλλης καί Ἀλμωπίας κ.
Ἰωήλ καί ἀποσπάσματα ἀπό τούς λόγους τοῦ
πανοσιολογιωτάτου καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς Δοχειαρίου Ἁγίου Ὄρους π. Γρηγορίου
καί τοῦ πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Φλωρίνης π. Ἰουστίνου.
ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ Α.Θ.Π. ΤΟΥ
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ
κ.κ.
ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ, ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΕΔΕΣΣΗΣ κ. ΙΩΗΛ
«Καί ἐτελεύτησεν Ἰωσήφ ἐτῶν ἑκατόν
δέκα· καί ἔθαψαν αὐτόν» (Γενεσ.50,26)
Σεβασμιώτατε ἐκπρόσωπε τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος, Μητροπολῖτα Γρεβενῶν κ. Σέργιε.
Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Φλωρίνης,
Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας κ. Θεόκλητε.
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στήν κοίμηση του

Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, Τίμιον Πρεσβυτέριον,
Ἄρχοντες τοῦ τόπου καί ἄλλοι Ἐκπρόσωποι
τῶν πάσης φύσεως ἀρχῶν, Εὐλογημένε Λαέ
τοῦ Κυρίου.
Λίγα ἀκόμη χρόνια ἤθελε ὁ μακαριστός
Μητροπολίτης πρ. Φλωρίνης Αὐγουστῖνος
γιά νά φτάσει τά ἔτη τῆς τελευτῆς τοῦ ἁγίου Ἰωσήφ τοῦ παγκάλου. «Καί ἐτελεύτησεν
Ἰωσήφ ἐτῶν ἑκατόν δέκα· καί ἔθαψαν αὐτόν»
(ὅ.π.). Ἑκατόν δέκα ὁ Ἰωσήφ, ἑκατόν τέσσαρα
ὁ Αὐγουστῖνος. Τοῦ Θεοῦ ἦταν ὁ Ἰωσήφ, ὅπως
μᾶς λέγει ἡ Γένεση (κεφ. 1.19), ἀλλά καί ὁ γέρων Ἐπίσκοπος πρ. Φλωρίνης ἦταν ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ. Πίστευε στό Θεό καί ἤλπιζε
στό μέγα Του ἔλεος. Ὁ Ἰωσήφ δέκα ἑπτά χρόνων ἦλθε στήν Αἴγυπτο καί πέρασε 13 χρόνια
μέ μεγάλη στεναχώρια καί 80 ἐν δόξῃ, ἀλλά
καί ὁ Γέρων Ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος ἀφοῦ
πέρασε στή ζωή του πάμπολλες δυσκολίες
καί ἀφοῦ ὤργωσε ἱεραποστολικά πολλούς
τόπους τῆς Ἑλληνίδος γῆς, ὁ Θεός τόν ἀξίωσε
νά ποιμάνει τήν εὐλογημένη αὐτή Μητρόπολη 33 χρόνια μέ πλουσία καρποφορία, δοξάζοντας τό ὄνομα τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ.
Καί νά! πού σήμερα πᾶσα συναγωγή κλήρου καί λαοῦ συνῆλθε γιά τήν ἐξόδια ἀκολουθία τοῦ σεπτοῦ αὐτοῦ Ἐπισκόπου, ὁ ὁποῖος
σ᾽ ὅλη μας τήν πατρίδα, ἀλλά καί ἔξω ἀπό
αὐτήν ἀποτελεῖ ἕναν ἐκκλησιαστικό θρύλο
καί ἀπό τήν ἱστορία καταγράφεται ὡς πρόσωπο πού ἐπηρέασε πολλούς πιστούς καί
ἀνέδειξε πνευματικά τέκνα μέ πολλά προσόντα καί ἔντονη παρουσία στά Ἐκκλησιαστικά δρώμενα.
Σ’ αὐτή τήν πενθηφόρο συναγωγή ἔχω τήν
μεγάλη τιμή νά ἐκπροσωπῶ τήν Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότητα, τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο καί τό σεπτό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο. Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας κ.
Θεόκλητε, παρακαλῶ νά δεχθῆτε τόσον ἐσεῖς
ὅσο καί τό ἐκλεκτό ποίμνιό Σας δι’ ἐμοῦ τίς
συλλυπητήριες εὐχές, τόσον τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, ἀλλά καί
ὅλου τοῦ Μαρτυρικοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου μας, Ἱεράρχης τοῦ ὁποίου ὑπῆρξε
καί ὁ ἐκλιπών λαοφιλέστατος Ἐπίσκοπος
Αὐγουστῖνος.
Στόν πνευματικό πόλεμο πού διεξάγει
ἡ Ἐκκλησία μας, ὁ Μητροπολίτης κυρός
Αὐγουστῖνος ἦταν στόν καιρό του ἕνας ἐπιτυχημένος Στρατηγός. Ἔδωσε μάχες γιά τήν
Ὀρθόδοξη πίστη, μάχες γιά τήν Ἐκκλησιαστική κάθαρση, μάχες γιά τήν ἀναβάθμιση τοῦ κλήρου, μάχες γιά τήν κατήχηση τοῦ
λαοῦ. Ὁ ἱερός Χρυσόστομος κάπου γράφει·
«Ἡμῶν ἕκαστος τά καθ᾽ ἑαυτόν μεριμνᾷ, ὁ δέ
προεστώς τῶν πάντων» (ΕΠΕ,27,626). Μεριμνοῦσε γιά ὅλα τά ἐκκλησιαστικά πράγματα
καί μάλιστα τίς περισσότερες φορές μέ ἐπι-
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τυχία. Μέ μιά περιληπτική φράση μποροῦμε
στό σημεῖο αὐτό νά τά ποῦμε ὅλα.Ἦταν
«ἀνήρ ἐπιθυμιῶν».
Στίς κοινωνικές του συμπεριφορές εἶχε
πάντοτε σάν γνώμονα τό θέλημα τοῦ Θεοῦ.
Δέν ἔβλεπε σέ πρόσωπο ἀνθρώπου, ἀλλά
στήν ἐπικράτηση τοῦ Εὐαγγελίου. Πάλιν ὁ
ἀγαπημένος του ἅγιος Χρυσόστομος γράφει· «Μία ἐστίν ἡ εὐγένεια μόνη, τό θέλημα τοῦ Θεοῦ ποιεῖν» (ΕΠΕ,10.762). Γιά τήν
ἐφαρμογή τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ πέρασε
δύσκολες ἡμέρες. Δέν ἔκρυψε τήν ἀλήθεια.
Γι᾽ αὐτήν τήν Εὐαγγελική ἀλήθεια εἶχε στή
ζωή του πάντοτε μπροστά του τό λόγο τῆς
Γραφῆς· «Ἕως τοῦ θανάτου ἀγώνισαι περί
τῆς ἀληθείας καί Κύριος ὁ Θεός πολεμήσει
ὑπέρ σοῦ» (Σοφ. Σειρ. 4,28). Δέν δίστασε νά
διαφωνήσει μέ συνεπισκόπους του, νά ἔλθει
σέ ἄμεση σύγκρουση μέ πολιτικά πρόσωπα,
νά ζημιωθεῖ προσωπικά ἐξαιτίας τῆς ἀληθείας τοῦ Χριστοῦ. Προτιμοῦσε νά χάσει τό
θρόνο του, παρά νά ἀποστεῖ τῆς ἀληθείας. Σ’
αὐτόν ἰσχύει πέρα γιά πέρα ὁ λόγος τοῦ ἀπ.
Παύλου «εἰ ἔτι ἀνθρώποις ἤρεσκον, Χριστοῦ
δοῦλος οὐκ ἄν ἤμην» (Γαλ. 1,10). Ὁ δοῦλος
τοῦ Θεοῦ Ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος σ᾽ ὅλη του
τή ζωή εὐαρέστησε τό Θεό.
Ἄς μοῦ ἐπιτραπεῖ νά συμπληρώσω τίς
σκέψεις μου αὐτές μέ μιά πιό θετική διαπίστωση. Παίρνω ἀφορμή ἀπό τό τροπάριο τῶν
ἀναβαθμῶν τοῦ γ΄ ἤχου, πού εἶναι ποίημα
τοῦ ἁγίου Θεοδώρου Στουδίτου, ἐμπνευσμένο ἀπό τούς ψαλμούς τῶν ἀναβαθμῶν·
«Κύκλῳ τῆς τραπέζης σου εὐφράνθητι καθορῶν σου Ποιμενάρχα, τά ἔκγονα φέροντα
κλάδους ἀγαθοεργίας». Πολυσέβαστε Μητροπολῖτα καί Ἐπίσκοπε γιά 33 ὁλόκληρα
χρόνια τῆς Μητροπόλεως Φλωρίνης πάτερ
Αὐγουστῖνε, τώρα πού παρακολουθεῖς τά
πράγματα μέ ἄλλα πνευματικά αἰσθητήρια,
ἀφοῦ εἰσῆλθες στήν αἰωνιότητα, τώρα πού
κατά τόν ἅγιο Νικόδημο τόν Ἁγιορείτη, ὁ
Θεός σέ ἔβαλε σέ «πλατυνότατον» τόπο, πού
ἀπουσιάζουν οἱ στεναχώριες καί οἱ πικρίες
(Περιοδικό Σύναξη, 1986, τ. 18, σελ. 48), τώρα
πού ἄρχισες νά ζεῖς τήν ἡμέρα τῆς αἰωνιότητας, πού κατά τόν ποιητή εἶναι ἀβράδυαστη,
δές ποιοί εἶναι γύρω ἀπό τή σεπτή σορό
σου. Ἐπίσκοποι πού σέ ἐξετίμησαν πολύ,
τινές τῶν ὁποίων εἶναι καί πνευματικά σου
τέκνα, κληρικοί χειροτονήματά σου, λαϊκοί
πού προσπάθησαν νά ἀντιγράψουν τή ζωή
σου, Ἄρ
χο
ντες πού μπροστά σου ἔνοιωσαν
δέος, πολλοί πού εὐεργετήθηκαν ἀπό σένα
ποικιλοτρόπως, ἄλλοι πού μετενόησαν ἀπό
τόν ἔλεγχό σου, ἄλλοι πού γοητεύθηκαν ἀπό
τά κηρύγματά σου, ἄλλοι πού ἦλθαν σέ ἀντίθεση μαζί σου, οἱ αὐστηροί καί οἱ μετριοπαθεῖς, «οἱ πάνυ ἀκριβεῖς καί οἱ μετρίως» (Περιοδικόν Σύναξη, τ. 18, 1986, σελ. 23), αὐτοί
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ἐκκλησιαστική του συνείδηση δὲν τοῦ ἐπέπού ἐφαρμόζουν καί τήν λεπτομέρεια καί οἱ
τρεπε κάτι τέτοιο. Ὑπῆρξε ἀκούραστος
ἄλλοι πού ἀγωνίζονται, οἱ ἄσημοι καί οἱ ἀνώἐργάτης στὸ βασιλικὸ χωράφι, γιατὶ ὑπὲρ
νυμοι, οἱ ἐπώνυμοι καί οἱ οὐτιδανοί. Ὅλοι
πᾶν ἄλλο τὴν Ἐκκλησία ἀγάπησε. Ἤθελε τὴν
ἐδῶ μέ τό δικό τους χαρακτῆρα ἀναγνωρίἘκκλησία ὡς τὴν κατεξοχὴν κυρία τοῦ κόζουν πώς ἤσουν ἄνθρωπος πού ἀγάπησες πιό
σμου καὶ ὄχι θεραπαινίδα τῶν κρατούντων.
πολύ ἀπό ὅλα τό Θεό, μετά τίς εἰκόνες τοῦ
Σίγουρα τὶς ἀντοχὲς καὶ τὴν παρρησία του
Θεοῦ, δηλ. τούς ἀνθρώπους, πού ἀγάπησες
τὰ ἀντλοῦσε ἀπὸ τὴν ἀσκητική του βιοτὴ καὶ
ὑπέρ ἔννοιαν τήν πατρίδα σου, ἐνῶ ἀντίθετὴν ἁγνότητα τοῦ βίου.
τα ἀποστράφηκες τά γεηρά καί τά ρέοντα,
Σὰν ποιμένας εἶχε μιὰ χάρη: γιὰ τοὺς
τά ἰδιοτελῆ καί τά χρήματα καί κάθε τι πού
μακράν ἦταν θάλασσα ἀφρισμένη, γιὰ τοὺς
σέ χώριζε ἀπό τό Θεό. Ἡ Ἐκκλησία σήμεἐγγὺς λιμάνι ἀπαγγειασμένο ἀπὸ τῆς θάλασρα μέ τήν κοίμησή σου εἶναι πλήθουσα καί
σας τὴν ὁρμή. Σὲ ποιόν φέρθηκε δεσποτικά;
τό μαρτυρεῖ τό πλῆθος τῶν ἀνθρώπων πού
Μάλωνε καὶ συγχρόνως θώπευε. Φώναζε καὶ
κυκλώνουν τή σορό σου. Κοιμήθητι, λοιπόν,
ἔφθαναν οἱ κραυγές του σὰν αὖρα λεπτὴ
καί ἀναπαύου, Γέρον ἐπίσκοπε Αὐγουστῖνε,
στὴν ψυχὴ τοῦ πεπτωκότος. Ἡ φωνή του
κοιμήθητι ἥσυχος, γιατί καρποφόρησες σέ
ἦταν πάντοτε ἰσαγγελική, ἀλλὰ ἡ ἀπόφασή
ἑκατό τούς πόνους σου, πολλαπλασίασες τά
του εὐαγγελική. Εἶναι φοβερὸ νὰ φωνάζη καὶ
τάλαντά σου, ἔφερες σέ πέρας τήν ἀποστολή
στὰ δικά σου τὰ αὐτιὰ νὰ ἀντηχῆ ἡ γλυκύτηπού σοῦ ἀνέθεσε ὁ Κύριος καί ἀξιώθηκες νά
τα τοῦ Ἰωάννου: «τεκνίον μου». Γνώστης τῆς
δεῖς τά πνευματικά σου τέκνα νά φέρουν στή
ἀνταριασμένης θάλασσας, ἔπιανε τὸ τιμόνι
τῆς καρδιᾶς σου, γιὰ νὰ σὲ φέρη σὲ σωστὴ
ζωή τους κλάδους ἀγαθοεργίας.
γραμμὴ πλεύσεως…
Τελειώνοντας τίς ἁπλές αὐτές σκέψεις
…Στὰ θέματα τὰ
πάλιν
ἐπαναλαμἦταν Ἕλληβάνω τίς εὐχές τοῦ
Στίς Λεῧκες πού εἶναι ἡ γενέ- ἐθνικὰ
νας μέχρι θανάτου.
Οἰκουμενικοῦ
μας
Πατριάρχου
κυρί- τειρα τοῦ μακαριστοῦ π. Αὐγου- Πόσες φορὲς κινου Βαρθολομαίου, στίνου, θά τελεσθεῖ τρίμηνο ἀρχιε- δύνεψε στὰ κατοχικὰ χρόνια καὶ ἀπὸ
ἀλλά καί ἐμοῦ προσωπικῶς, γιά τήν ρατικό μνημόσυνο τήν Κυριακή 28 τοὺς κατακτητὲς καὶ
ἀνάπαυση τῆς ψυχῆς Νοεμβρίου, ἀπό τόν Σεβασμιώτατο ἀπὸ τοὺς τάχατες
ἐλευθερωτές, ἀλλ’
τοῦ
πολυφιλήτου
ὁ Κύριος ἐρρύσατο
Ἐπισκόπου Αὐγου- Ποιμενάρχη μας κ. Καλλίνικο, στό αὐτόν ὡς στρουθίον
στίνου καί συγχρό- ὁποῖο ἔχει προσκληθεῖ νά προεξάρ- ἐκ τῶν παγίδων τοῦ
νως εὐχές παρηγο- χει ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης ἐχθροῦ.
ρίας γιά τόν νῦν ΜηΠατέρα
μου
τροπολίτη Φλωρίνης Φλωρίνης κ. Θεόκλητος, διάδοχος καλέ, ὁ Χριστὸς μέκ. Θεόκλητο καί καί πνευματικό του τέκνο.
ρες τώρα ἔβαλε τὸν
ὅλους τούς εὐλογηοὐρανὸ νὰ σοῦ πλέμένους χριστιανούς
ξη στεφάνια. Ἐμεῖς
τῆς Ἐπισκοπῆς αὐτῆς.
μὲ ἀγκάθια, μὲ τριβόλια σὲ στεφανώσαμε,
Καλό ταξίδι Γέροντα Αὐγουστῖνε, Καλήν
ἀλλὰ ὁ Χριστὸς μὲ ρόδα μυρίπνοα τοῦ παἈνάσταση, Καλήν ἀντάμωση στή Βασιλεία
ραδείσου. Καὶ στὰ προσέφερε ἡ Παναγία,
τοῦ Θεοῦ.
γι’ αὐτὸ παρέδωσες τὸ πνεῦμα σου, ὅταν ἡ
ἀγρυπνία τοῦ δεκαπενταυγούστου τελείωνε
στὸ Ἁγιώνυμον Ὄρος. Τότε ἀκούστηκε: «Ὁ
TΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΚΟΙΑὐγουστῖνος κοιμήθηκε». Ἀλλὰ δὲν ὕπνωσε,
ΝΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΠΑΝΟΣΙἄνοιξε τὰ λαμπρά του μάτια στὸ ἀνέσπερο
ΟΛΟΓΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ π.
φῶς.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ
Πιστεύω πὼς θὰ πρεσβεύη γιὰ ὅλους ἐμᾶς
ΜΟΝΗΣ ΔΟΧΕΙΑΡΙΟΥ
ποὺ στερούμεθα αὐτὴν τὴν ὥρα τὴν παρουσία του, ἀλλ’ ὄχι καὶ τὴν ἱκεσία του. Ἡμέ…Οἱ ἀντοχές του οἱ σωματικὲς καὶ πνευρα ἐπίσημη ἔφυγε αὐτὸς ποὺ ἔζησε ἄσημα.
ματικὲς ὑπῆρξαν ἀνυπο
λόγιστες. Σχεδὸν
Πόσο λαχταρῶ νὰ βρισκόμουνα στὸν οὐραἄσιτος περιώδευσε ὀρεινὰ χωριὰ καὶ πόλεις.
νό, νὰ δῶ πῶς προϋπαντᾶ ὁ Χριστὸς τοὺς
Ἐκεῖνο ποὺ ἰδιαίτερα τὸν εὐχαριστοῦσε ἦταν
ἐργάτες τῆς Ἐκκλησίας Του, νὰ ἀπολαύσω
νὰ σκύβη νὰ πίνη μὲ τὴν χούφτα του νερὸ
τὴν χαρὰ τῶν ἁγίων Ἀποστόλων, Μαρτύρων
ἀπὸ τὶς τρεχάμενες πηγές. Καὶ πνευματικά,
καὶ Ὁσίων! Ἀλλὰ ποῦ τέτοια τύχη;
παρὰ τὶς δυσκολίες καὶ τοὺς πειρασμούς, δὲν
Ἀναπαύου στὴν ἀγαπημένη σου Μακεἐκάμφθη, δὲν συγχρονίστηκε μὲ τὸν πλάνο
δονία καὶ στάσου φρουρὸς μαζὶ μὲ τὸν Σεβααὐτὸν αἰῶνα.
στιανὸ τῆς Κονίτσης στὴν γῆ ποὺ ἀροτριώΠάντα ὁ Αὐ
γου
στῖνος ζηλωτὴς Κυρίου.
σατε καὶ ἐσπείρατε μὲ δάκρυα, γιὰ νὰ θερίΔὲν ἔκανε ποτὲ πίσω. Ἔβλεπε μπροστά. Ἡ
σετε στὴν παλιγγενεσία ἐν ἀγαλλιάσει. Ἀμήν.
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ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΚΛΗΡΟΥ & ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΙΚΩΝ ΤΑΓΜΑΤΩΝ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ, ΠΡΕΣΠΩΝ ΚΑΙ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΠΑΝΟΣΙΟΛΟΓΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ
π. ΙΟΥΣΤΙΝΟΥ ΜΠΑΡΔΑΚΑ, ΠΡΩΤΟΣΥΓΚΕΛΛΟΥ
…Δέν ἦταν ἄνθρωπος τῶν κοινῶν μέτρων ὁ
π. Αὐγουστῖνος. Εἶχε πάνω του, ἀπό τήν γέννησή του μέχρι καί τή θανή του ἕνα κάλλος ἀχειροποίητο, μιά πολύτιμη σφραγίδα, πού ἐμεῖς
στήν Ἐκκλησία μας τήν ὁρίζουμε καί τήν ὀνομάζουμε Ἅγιο Πνεῦμα. Πνευματοφόρος ἦταν
ὁ Γέροντας Αὐγουστῖνος. Ἄνδρας χαριτωμένος μέ τίς ἄκτιστες δωρεές τοῦ Παρακλήτου,
πού καινουργοῦν τό φθαρέν ἀπό τήν ἁμαρτία
καί λαμπρύνουν τά ἐσώτατα σκότη, τά φυσικά καί
τά ἐπίκτητα. Καί ἄν νομίσουν κάποιοι πώς τή Χάρη
αὐτή τήν ἀπέκτησε ἄκοπα, πλανῶνται «πλάνην
οἰκτράν».
Ἔδωσε αἷμα γιά νά λάβει Πνεῦμα, ὁ Γέροντας
Αὐγουστῖνος. Φέροντας ὡς
πολύτιμη παρακαταθήκη
τήν κολυβαδική ρίζα του
-ἦταν πνευματικό τέκνο
τοῦ ἐν ὁσίοις Γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου- ὅπου
καί ἄν ἔζησε καί ὅπως καί
ἄν ἔζησε, ἔζησε σάν ἀσκητής, σκληρός ἀσκητής,
ἀσκητής τῶν μέτρων τῶν
ἀρχαίων πατέρων. Ἐλάχιστα εὔφραινε τό στόμα του
μέ τροφή καί στά βλέφαρά
του πολύ μικρή ἀνάπαυση
ἔδινε. Ἦταν βιαστής ὁ Γέροντας Αὐγουστῖνος. Βίαζε
συνεχόμενα καί καθημερινά τήν ὕπαρξή του, ἀκόμα καί στά γεράματά του, γιατί γνώριζε πώς «ἡ βασιλεία τῶν
οὐρανῶν βιάζεται καί βιασταί ἁρπάζουσιν
αὐτήν» (Ματθ. 11,12). Βίαζε τόν ἑαυτό του ἐπίσης γιατί πίστευε πώς ἡ ἄσκηση ὁδηγεῖ στήν
κάθαρση τῆς ψυχῆς, καί ἡ κάθαρση ἀνοίγει τό
δρόμο γιά τήν μέθεξη τοῦ Θεοῦ μέ τόν ἄνθρωπο. Ἀσκοῦσε βία στόν ἑαυτό του, τέλος, γιατί
γνώριζε καλά πώς ὁ τρόπος ζωῆς πού ἐπέλεξε
ἀπαιτοῦσε πρῶτα τήν προσωπική κάθαρση.
…Ἀγάπησε μέ πάθος, ὁ Γέροντας
Αὐγουστῖνος τόν Χριστό. Φρονῶ πώς λίγοι
ἄνθρωποι ἀγάπησαν τόσο πολύ τόν Χριστό
καί τοῦ χαρίστηκαν τόσο ὅσο ὁ Γέροντας
Αὐγουστῖνος. Καί μαζί μέ τόν Χριστό ἀγάπησε
μέ πάθος τό σῶμα Του, τήν Ἐκκλησία. Πόνεσε
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ὁ π. Αὐγουστῖνος τήν Ἐκκλησία. Καί γι’ αὐτό
ἀγωνίσθηκε γιά τήν Ἐκκλησία. Τό πολυσυζητημένο σύνθημά του γιά μιά «ἐλευθέρα καί
ζῶσα Ἐκκλησία» ἐκφράζει αὐτόν ἀκριβῶς τόν
πόνο του καί τήν ἀγωνία του γιά τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Τόνιζε ὁ π. Αὐγουστῖνος ὅτι
τά μέλη τῆς Ἐκκλησίας πρέπει νά διατηροῦν
ἀνόθευτη καί ἀκαινοτόμητη τήν δογματική
πίστη καί νά ἐφαρμόζουν αὐτή τή δογματική
πίστη στήν καθημερινή ζωή τους. Τό ζεῦγος
Ὀρθοδοξία καί ὀρθοπραξία ἦταν ἀπό τίς βασικότερες ἐκκλησιολογικές διδαχές του καί
ἀγωνίστηκε μέ σθένος γιά τή διατήρηση καί
διαφύλαξη αὐτοῦ τοῦ ἱεροῦ ζεύγους. Ἔχουν
μείνει στήν ἱστορία οἱ ἀγῶνες του ὑπέρ τῆς
Ὀρθοδόξου πίστεως. Δέν θά ἦταν ὑπερβολή
ἄν υἱοθετούσαμε καί ἐμεῖς τή ρήση τοῦ νεοφανοῦς ὁσίου Γεωργίου τῆς
Σίψας, ὅτι ὁ π. Αὐγουστῖνος
γιά ὅλους αὐτούς τούς
ἀγῶνες ἀξίζει νά χαρακτηριστεῖ ὁμολογητής. Αὐτό
ὅμως πού πρέπει ἰδιαιτέρως νά σημειώσουμε, εἶναι
ὅτι ποτέ οἱ ἀγῶνες του δέν
προκάλεσαν τή δημιουργία
σχίσματος ἤ ἀποσχίσεως
ἀπό τό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ π. Αὐγουστῖνος ἀγωνίστηκε μέσα στήν Ἐκκλησία, διαμαρτυρήθηκε μέσα
στήν Ἐκκλησία, πάλεψε
μέσα στήν Ἐκκλησία, γιατί γνώριζε πολύ καλά τήν
πατερική ἀλήθεια ὅτι «ἔξω
ἀπό τήν Ἐκκλησία δέν
ὑπάρχει σωτηρία».
Παράλληλα, τρεῖς ἁγίες
μορφές ἀγάπησε δυνατά
ὁ Γέροντας Αὐγουστῖνος:
Τόν Ἀπόστολο τῶν ἐθνῶν
Παῦλο, τόν χρυσορρήμονα
ἅγιο Ἰωάννη καί τόν φωτιστή τοῦ Γένους πατρο-Κοσμᾶ τόν Αἰτωλό.
Μᾶλλον τούς ἀγάπησε ἰδιαίτερα, γιατί καί
οἱ τρεῖς ἀγάπησαν τήν σπορά τοῦ λόγου τοῦ
Θεοῦ, τή διδαχή, ὅπως καί ὁ π. Αὐγουστῖνος.
Καί τούς τρεῖς τούς μιμήθηκε μέ ζῆλο θαυμαστό. Ὄργωσε ὁλόκληρη σχεδόν τήν Ἑλλάδα κηρύττοντας «Ἰησοῦν Χριστόν καί τοῦτον
ἐσταυρωμένον». Ἄν γιά κάτι διακρίθηκε ἰδιαίτερα ὁ Γέροντας Αὐγουστῖνος ἦταν γιά τό
κήρυγμα. Τό κήρυγμα ἦταν ἡ ζωή του. Ἀπό τόν
Ἀπόστολο Παῦλο πῆρε τήν ἱεραποστολική
φλόγα, ἀπό τόν ἱερό Χρυσόστομο τήν παρρησία στόν ἔλεγχο καί ἀπό τόν πατρο-Κοσμᾶ
τήν ἀμεσότητα στό ὕφος καί στή γλῶσσα τοῦ
κηρύγματος. Ἦταν σαγηνευτικός ὅταν κήρυττε ὁ π. Αὐγουστῖνος. Ἔνυττε ὁ λόγος του τήν
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καρδιά, ὁδηγοῦσε σέ κατάνυξη καί μετάνοια,
παραμυθοῦσε καί ἀνέπαυε ἀλλά καί ἤλεγχε
δημιουργώντας ἐσωτερικές καί ἐξωτερικές
τρικυμίες. Χιλιάδες ψυχές μποροῦν νά μαρτυρήσουν ὅτι ὁδηγήθηκαν στήν μετάνοια καί
στήν Ἐκκλησία ἀπό μιά διδαχή τοῦ π. Αὐγουστίνου.
Κοντά σ’αὐτό τό ἅγιο εἰκονοστάσι τῶν
τριῶν ἁγίων, ὁ π. Αὐγουστῖνος τοποθέτησε
καί τίς εἰκόνες τῶν ἡρώων τῆς γαλανόλευκης
πατρίδος, ὅπως συνήθιζε νά ὀνομάζει τήν πατρίδα μας Ἑλλάδα. Κυρίως αὐτῶν πού ἔπεσαν
μαχόμενοι «γιά τοῦ Χριστοῦ τήν πίστη τήν
ἁγία καί τῆς πατρίδος τήν ἐλευθερία». Γιά τόν
Γέροντα Αὐγουστῖνο Χριστός καί Ἑλλάδα,
ἐκκλησία καί πατρίδα, ἦταν ἀξίες ἄρρηκτα
συνδεδεμένες. Τήν σχέση τους τήν παρομοίαζε σάν τό νῦχι μέ τό κρέας. Πῶς μποροῦν νά
ξεχαστοῦν οἱ λόγοι πού ἀπηύθυνε στούς νεοχειροτονούμενους κληρικούς: «Θά φορέσεις σέ
λίγο τό ράσο, αὐτό τό ράσο πού φόρεσε ὁ Διάκος στήν Ἀλαμάνα, αὐτό τό ράσο πού φόρεσε
ὁ Παπαφλέσσας στό Μανιάκι, αὐτό τό ράσο
πού φόρεσε ὁ Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανός στή
Λαύρα, αὐτό τό ράσο πού φόρεσε ὁ Γρηγόριος ὁ Ε΄ στήν πύλη τοῦ Πατριαρχείου, αὐτό τό
ράσο πού φόρεσε ὁ Χρυσόστομος Σμύρνης,
ὅταν ἔβαψε μέ τό αἷμα του τά καλντερίμια
τῆς Σμύρνης, αὐτό τό ράσο παιδί μου ποτέ νά
μήν τό ἀτιμάσεις, ποτέ νά μήν τό ντροπιάσεις,
ἀλλά ἄν χρειαστεῖ ἀκόμα καί μέ τό αἷμα σου
νά τό ὑπερασπιστεῖς». Καί πῶς μποροῦν νά
λησμονηθοῦν τά λόγια του ὅτι «δυό ἄστρα δέν
θά σβήσουν ποτέ ἀπό τό οὐράνιο στερέωμα: Ὁ
Χριστός καί ἡ Ἑλλάδα, εἰς πεῖσμα τῶν ἀθέων
καί τῶν ἀπίστων» καί ἡ ἐπωδός τῶν κηρυγμάτων του ὅτι «ἡ Μακεδονία, ἡ χώρα τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, ἡ χώρα τοῦ ἁγίου Δημητρίου, ἦταν, εἶναι καί θά εἶναι πάντοτε ἑλληνική».
Γιά τίς θέσεις του αὐτές, πολλές φορές ὁ
Γέροντας ἀπειλήθηκε φτάνοντας στό χεῖλος
τοῦ θανάτου, ἄν καί πάντοτε ζοῦσε μέ τό ἀπόκριμα τοῦ θανάτου. Τό μαρτύριο τόν εἴλκυε.
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Θυμᾶμαι, νέος διάκονός
του, σέ μιά τέτοια περιπέτεια, μέ πόσο θερμά
λόγια μοῦ μίλησε γιά
τό μαρτύριο καταλήγοντας «χίλιες ζωές παιδί
μου καί ἄν ἔχουμε ἀξίζει
νά τίς θυσιάσουμε γιά
τόν Χριστό μας καί τήν
Ἑλλάδα».
Ἕνα ἀκόμη στοιχεῖο
πού κυριολεκτικά χαρακτήριζε τή ζωή τοῦ Γέροντος Αὐγουστίνου ἦταν
ἡ πλήρης ἀφιλοχρηματία του. Δέν γνωρίζω ἄν
ὑπάρχουν πολλοί ἄνθρωποι πού νά μήν ἔπιασαν ποτέ χρήματα στά χέρια, πού νά μήν εἶχαν
ποτέ καταθέσεις στίς τράπεζες, πού νά μήν
σαγηνεύτηκαν ἀπό τίς ὑλικές περιουσίες, πού
ἡ μόνη τους περιουσία νά εἶναι κάποια βιβλία,
ἕνα τριμμένο ράσο καί κάποιες τρύπιες ἀρβύλες. Ἐάν ὑπάρχουν, σίγουρα ἕνας ἀπό αὐτούς
ἦταν καί ὁ π. Αὐγουστῖνος. Ὁ π. Αὐγουστῖνος
ἔζησε ὡς πένης καί ἐκοιμήθη ὡς πένης. Τά χρήματα τοῦ μισθοῦ του ἀμέσως ἔδινε ἐντολή καί
μοιράζονταν στά πολλά ἱδρύματα πού ἵδρυσε.
Δέν ἄφηνε τίποτα στό πορτοφόλι του, γιατί
ἁπλούστατα ποτέ δέν εἶχε πορτοφόλι. Παρ’
ὅλη ὅμως τήν προσωπική πτωχεία του ἐπιτέλεσε σπουδαῖο φιλανθρωπικό ἔργο χάρη στό
δίλεπτο τῆς χήρας, ὅπως ὅ ἴδιος ἔλεγε, ἀλλά
καί στόν πλοῦτο κάποιων πού βλέποντας τήν
ἀφιλαργυρία του τοῦ ἐμπιστεύθηκαν μεγάλα
ποσά. Εἶχε χάρισμα ὁ π. Αὐγουστῖνος νά ἀδειάζει τά πορτοφόλια τῶν ἀνθρώπων μέ ἕνα καί
μόνο λόγο του. Γι’ αὐτό ὅπου καί ἄν πέρασε
ἄφησε πίσω του δεκάδες εὐαγῆ ἱδρύματα.
…Ἀγωνίστηκε γιά τά δίκαια τῆς Μακεδονίας, τῆς Κύπρου καί τῆς Βορείου Ἠπείρου
ἀρθρογραφώντας, κηρύττοντας, συμμετέχοντας στά μεγάλα συλλαλητήρια τῆς Θεσσαλονίκης καί ὀργανώνοντας τοπικά στή Φλώρινα,
ἐνημερώνοντας τόν λαό γιά τήν ἱστορική ἀλήθεια.
Ἦταν μεγάλος ἐπίσκοπος ὁ Μητροπολίτης
Αὐγουστῖνος. Τόσο μεγάλος πού ὅταν κατανόησε τήν ἀνθρώπινη ἀδυναμία νά στέκει ἐμπόδιο στήν ἐπιτέλεση τοῦ ἐπισκοπικοῦ ἔργου
του, παραιτήθηκε ἀπό τόν ἐπισκοπικό θρόνο
παραμένοντας στήν ἀγαπημένη του Φλώρινα
μέχρι τήν ἡμέρα τῆς κοιμήσεώς του, τό πρωΐ
τοῦ Σαββάτου τῆς 28ης Αὐγούστου, ἡμέρα
πού ἐκοιμήθησαν ὁ ἅγιός του Αὐγουστῖνος
ἐπίσκοπος Ἱππῶνος καί ὁ συντοπίτης του Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής, ἐνῶ στόν ἱερό Ἄθωνα ἑορταζόταν ἡ Κοίμηση τῆς Θεοτόκου.
Πράγματι, ἦταν ἕνας ἀληθινός ἐπίσκοπος…
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έ κλίμα συγκίνησης, τό Σάββατο 21
Αὐγούστου 2010, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Καλλίνικος, συνιερουργοῦντος
τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Κυανέων κ.
Χρυσοστόμου χειροτόνησε σέ διάκονο, τόν
ἀπόφοιτο τῆς Ριζαρείου Ἐκκλησιαστικῆς
Σχολῆς, κ. Νικόλαο Δημ. Βλασερό, στόν Ἱερό
Ναό τοῦ Παμμεγίστου Ταξιάρχου Μιχαήλ,
Κεραμίου Νάξου.
Ὁ νέος διάκονος
πού εἶχε ἐπιδείξει
ἦθος, σεμνότητα καί
βαθύτατα θρησκευτικά συναισθήματα,
εἰσῆλθε μέ ἔνθεο
ζῆλο καί ὕστερα ἀπό
ὥριμη σκέψη, στίς
τάξεις τοῦ κλήρου
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως.
Ἀκολουθεῖ ὁ χειροτονητήριος λόγος
τοῦ νέου Διακόνου:
Σεβασμιώτατε
πάτερ καί Δέσποτα,
Θεοφιλέστατε
ἐπίσκοπε Κυανέων
κύριε Χρυσόστομε,
Τίμιον πρεσβυτέριον,
Διακονία τοῦ Χριστοῦ, Εὐσεβεῖς Χριστιανοί:
Μεγάλη ἀνέτειλε ἡ σημερινή ἡμέρα
γιά τήν ἐλαχιστότητά
μου, διότι κατ’ αὐτήν
πραγματοποιεῖται ἕνα ὄνειρο ζωῆς. Τό ὄνειρο ἐκεῖνο πού ἀπό τήν παιδική μου ἡλικία
ἔτρεφε τόν διακαῆ πόθο γιά τή διακονία τῆς
Ἐκκλησίας μας.
Ἐντός ὀλίγων λεπτῶν διά τῶν τιμίων
χειρῶν Σας Σεβασμιώτατε, θά λάβω τόν
πρῶτο βαθμό τῆς Ἱεροσύνης. Ἐπέβλεψε ὁ
Ἅγιος Θεός διά τῆς ὑμετέρας Σεβασμιώτητος
νά συνδέσω τήν σημαντική αὐτή στιγμή τῆς
ζωῆς μου μέ τόν ἱερό αὐτό χῶρο, ἐντός τοῦ
ὁποίου ἔκανα τά πρῶτα μου βήματα στήν
ἐκκλησιαστική ζωή, ὅπου καί ἄρχισε να γεννιέται μέσα μου ἡ ἔντονη αὐτή ἐπιθυμία, ἡ

ὁποία σήμερα ἐκπληρώνεται.
Ἀνεκλάλητη εἶναι ἡ χαρά ἡ ὁποία κατακλύζει τήν ὕπαρξή μου, ὅπως ὅμως καί τό
δέος τό ὁποῖο αἰσθάνομαι τή στιγμή αὐτή.
Συνειδητοποιῶ τήν ἀδυναμία καί τίς μεγάλες ἐλλείψεις μου καί μόνο στή σκέψη ὅτι
καλοῦμαι νά διακονήσω ἐνεργά τό μυστήριο τῆς ἀναιμάκτου καί φρικτῆς Ἱερουργίας
ἀγγίζοντας τό Πανάγιο Σῶμα τοῦ Δεσπότου Χριστοῦ.
Ἐλπίζω ὅμως στό
ἀμέτρητο ἔλεος τῆς
εὐσπλαχνίας Του καί
στίς προσευχές ὅλων
πού
συμπαρίστανται αὐτή τήν ὥρα
ἐδῶ κατ’ ἐνώπιον τοῦ
Ζῶντος Θεοῦ, ὥστε
νά ὑπερνικήσω τούς
λογισμούς
αὐτούς
τῆς δειλίας καί νά
πορευθῶ «ἐπ’ ἐλπίδι
ζωῆς αἰωνίου», τήν
στενή καί τεθλιμμένη ὁδό, πού ἀνοίγεται σήμερα μπροστά
μου.
Λίγο πρίν τήν ἱερή
στιγμή τῆς ἐπιφοιτήσεως τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος θά ἦταν
παράλειψη νά μήν
εὐχαριστήσω ὅλους
ὅσους μοῦ συμπαραστάθηκαν ἕως τήν
ὥρα αὐτή.
Ἄπειρες
ὑϊκές
εὐχαριστίες ὀφείλω πρωτίστως σέ Σᾶς Σεβασμιώτατε γιά τήν πατρική ἀγάπη μέ τήν
ὁποία μέ περιβάλλετε, ἡ ὁποία κορυφώθηκε
τό τελευταῖο διάστημα μέ τό εἰλικρινές ἐνδιαφέρον καί τήν πατρική στοργή Σας γιά τήν
οἰκογενειακή καί πνευματική μου πρόοδο.
Θερμές εὐχαριστίες ἐκφράζω καί πρός
τόν Θεοφιλέστατο ἐπίσκοπο Κυανέων κ.
Χρυσόστομο ὁ ὁποῖος ἀνταποκρινόμενος
στήν πρόσκλησή μου ὑποβλήθηκε στόν κόπο
νά βρίσκεται σήμερα ἀνάμεσά μας τιμώντας
μέ τήν παρουσία του τήν ἀναξιότητά μου.
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Χ ει ρ οτονία

νέου

Δ ιακόνου

στό

Κ ε ρ αμί

τῆς

Ἐπίσης εὐχαριστίες ὀφείλω στό γέροντα
καί πνευματικό μου Ὁσιολογιώτατο Ἱερομόναχο πατέρα Φιλάρετο, ὁ ὁποῖος μέ τή
διαρκῆ παρουσία του καί τή φωτισμένη καθοδήγησή του μέ συνοδεύει διακριτικά στό
δρόμο πρός τήν Ἱεροσύνη. Δυστυχῶς ὅμως
λόγω κάποιων προβλημάτων ὑγείας πού
ἀντιμετωπίζει δέν ἦταν δυνατό νά βρίσκεται
σήμερα ἀνάμεσά μας.
Θερμά εὐχαριστῶ τήν οἰκογένειά μου,
τούς γονεῖς καί τ’ ἀδέρφια μου, γιά ὅλα ὅσα
μου προσέφεραν καί μέ παραδίδουν τώρα
στήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Εὐχαριστῶ
τήν ἀγαπητή μου σύζυγο καί συνοδοιπόρο
τῆς ζωῆς μου, ἡ ὁποία ἀθορύβως βρίσκεται
πάντοτε στό πλευρό μου μέ σεμνότητα καί
ἀφοσίωση καθώς καί τούς οἰκείους της γιά
τή συμπαράστασή τους.
Ἐπίσης εὐχαριστῶ ὅλους τούς συμπροσευχομένους πατέρες, ὅλως ἰδιαιτέρως τόν
προσφιλῆ μου παπα – Γιάννη Μανιό γιά τή
στήριξή του κατά τήν περίοδο αὐτή, ὅπως
καί τούς ἀγαπητούς συγγενεῖς καί συγχωριανούς μου, τόσο ἀπό τό Κεραμί ὅσο καί
ἀπό τό Φιλώτι, καί πάντας τούς παρευρισκομένους πιστούς.
Ἰδιαίτερα εὐχαριστῶ τόν κύριο Μιχάλη Βλασερό καί τήν κυρία Κυριακή Θεωνά,
μέλη τοῦ ἐνοριακοῦ συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ
Ναοῦ, οἱ ὁποῖοι μέ πολύ ἐνδιαφέρον καί κόπους συνέβαλλαν ὥστε νά ἔχει ὁ Ναός τή σημερινή λαμπρότητα. «Δώη Κύριος κατά τήν
καρδίαν αὐτῶν».
Στρέφοντας νοερῶς τήν σκέψη μου στήν
Θριαμβεύουσα Ἐκκλησία, ταπεινά μνημονεύω τόν μακαριστό μητροπολίτη Παροναξίας κυρό Ἀμβρόσιο Β΄, ὁ ὁποῖος μέ τίς πατρικές του παραινέσεις μέ ἐνθάρρυνε στήν
ἀπόφασή μου αὐτή, ὅπως καί γιά τή μέριμνα
τήν ὁποία ἐπέδειξε γιά τό μικρό αὐτό ἀμπέλι
τοῦ Κυρίου ἐδῶ στό Κεραμί.
Εὐχαριστίες ὀφείλω στή σεβαστή μου
γιαγιά Ἰουλιανή Βλασεροῦ, ἡ ὁποία ἀπό τά
παιδικά μου χρόνια μέ προσανατόλισε στή
ζωή τῆς Ἐκκλησίας μας, μέ τίς προτροπές
καί τίς νουθεσίες της. Ὁ Κύριος της ζωῆς
καί τοῦ θανάτου ἄς ἀναπαύει τίς ψυχές τους
μετά τῶν Ἁγίων καί τῶν Δικαίων.
Καί λίγο πρίν παραδώσω τήν ὕπαρξή μου
σέ Σᾶς Σεβασμιώτατε, γιά νά μέ ὁδηγήσετε
στό Ἱερό Θυσιαστήριο, αἰτοῦμαι τίς πρεσβεῖες τῆς Παναγίας Μητέρας τοῦ Χριστοῦ
μας τήν ὁποίαν ὡς Μετοχιώτισσα ἐδῶ τιμοῦμε, τοῦ Παμμεγίστου Ταξιάρχου Μιχαήλ
προστάτου τῆς ἐνορίας αὐτῆς, τοῦ Ἁγίου Νι-
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Ν ά ξ ου
κολάου τοῦ Θαυματουργοῦ, τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου ἀποστόλου Θαδδαίου τοῦ ὁποίου τή
μνήμη ἐπιτελοῦμε ὡς καί πάντων τῶν ἐν τῇ
καθ’ ἡμᾶς Μητροπόλει διαλαμψάντων Ἁγίων.
Καί νῦν σεβαστοί πατέρες καί ἀδελφοί ἐκτενῶς δι’ ἐμέ ἱκετεύσατε τόν Θεόν ἵνα
καλῶς διακονήσω καί παραστῶ ἐν τῇ ἐσχάτῃ
ἐκείνῃ ἡμέρᾳ τῷ Δεσπότῃ Χριστῷ ὡς ἐργάτης
ἀνεπαίσχυντος τῆς Ἐκκλησίας Του. Ἀμήν.
Στήν ἀντιφώνησή του ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας, εἶπε, μεταξύ
ἄλλων, τά ἑξῆς:
«Ἐάν ἐμοί διακονῇ τίς, ἐμοί ἀκολουθείτω,
καί ὅπου εἰμί ἐγώ, ἐκεῖ καί ὁ διάκονος ὁ ἐμός
ἔσται καί ἐάν τίς ἐμοί διακονῇ τιμήσει αὐτόν
ὁ Πατήρ» (Ἰωάν. 12,26).
Διάκονος! Λέξη καί ἔννοια ἰδιαίτερα προσφιλής στόν Κύριό μας.
Συχνά ὁ Χριστός μας χρησιμοποιεῖ αὐτή
τή λέξη γιά νά τονίσει τό χρέος μας ἔναντι
Ἐκείνου καί ἔναντι τῶν συνανθρώπων μας.
Κατ’ ἐξοχήν ὅμως χαρακτηρίζει ἐκεῖνον
πού ὡς κληρικός ἀφιερώνει τή ζωή του στό
Θεό καί τό συνάνθρωπο. Γι’ αὐτό καί ἡ προσφορά του αὐτή ὀνομάζεται διακονία.
Ὕψιστη τιμή καί εὐλογία ἀπό τό Θεό
νά μᾶς καθιστᾶ διακόνους Του. Τιμή πού δέ
μπορεῖ νά συγκριθεῖ μέ καμμία γήινη τιμή
καί δόξα. Τιμή πού δέν μπορεῖ νά ἐπιλέξει ὁ
ἄνθρωπος ἀλλά ὁ ἴδιος ὁ Θεός γιά τόν ἄνθρωπο: «οὔχ ὑμεῖς μέ ἐξελέξασθε, ἀλλ’ ἐγώ ἐξελεξάμην ὑμᾶς ἐκ τοῦ κόσμου». Τιμή πού ἔχει
ὅμως ὡς φυσικό ἐπακόλουθο καί τήν ὕψιστη
εὐθύνη. «Ἐάν ἐμοί διακονῇ τις, ἐμοί ἀκολουθείτω».
Διακονία σημαίνει
τ α π ε ίν ω σ η ,
ἐμπιστοσύνη
καί ὑπακοή.
Δέν πηγαίνει
μπροστά
ὁ
διάκονος τοῦ
Ἰησοῦ
Χριστοῦ,
οὔτε
δίπλα
του,
ἀλλά
ἀκολουθεῖ
μέ
ἀφοσίωση
καί πιστότητα, στά ἴχνη
Ἐκείνου καί
ποιεῖ τό θέλημά Του…

6η Μικρασιατική Συνάντηση στό Ἄσπρο Χωριό

Ἡ

φετινή 6η Μικρασιατική Συνάντηση τῆς Πάρου ἐπιχείρησε νά κάνει
μία συνάντηση ἱστορικῆς μνήμης ἐπί
σκηνῆς μέ ὑπόβαθρο τήν προσφυγιά καί
τόν ξεριζωμό κάτω ἀπό κάποιες ἱστορικές περιστάσεις.
Ἀπό τήν μία οἱ Μικρασιάτες τῆς Πάρου μέ βάση τό Ἄσπρο Χωριό, πού φέρνουν μέσα τούς τήν μικρασιάτικη ρίζα,
καί ἀπό τήν ἄλλη τά «Γιασούμεια» Δάσους Ἄχνας Κύπρου, οἱ τραγικοί πρόσφυγες «γιά λίγα μέτρα», ἀφοῦ ἔχουν τό
θλιβερό προνόμιο νά βλέπουν τά σπίτια
τους στήν ἀπέναντι πλευρά τοῦ δρόμου
καί νά μήν μποροῦν νά πᾶνε ἐδῶ καί τριανταέξι χρόνια.
Τήν Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου τελέσθηκε ἡ Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία
ἐπί τή μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος
Χρυσοστόμου Σμύρνης προεξάρχοντος
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας
κ. Καλλινίκου. Ἀκολούθησε ἡ Λιτάνευση
τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος πλαισιουμένης ἀπό
τά μέλη τοῦ Πολιτιστικοῦ Ὁμίλου «Γιασούμεια» τῆς Κύπρου, τοῦ Πολιτιστικοῦ
Συλλόγου «ΑΤΛΑΝΤΙΣ» Ἄσπρου Χωριοῦ, τοῦ Μουσικοχορευτικοῦ Συγκροτήματος Νάουσας ἀνάμεσα σέ πλῆθος κόσμου.

Τό Ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς στόν
αὔλειο χῶρο τοῦ Ἱεροῦ Ἐνοριακοῦ Ναοῦ
Ζωοδόχου Πηγῆς Ἄσπρου Χωρίου, δόθηκε ἡ εὐκαιρία στόν πολύ κόσμο πού
παραβρέθηκε, νά παρακολουθήσει μία
πανδαισία μουσικῆς, χορῶν, θεατρικῶν
δρωμένων καί τραγουδιῶν τῆς Μικρασίας, τῆς Κύπρου καί τῆς Πάρου.
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Πανήγυρις Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης

Ε

ἶναι γνωστό στούς Παριανούς ὅτι
στίς 24 Σεπτεμβρίου πανηγυρίζει τό καθολικό τοῦ Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης Θαψανῶν. Τήν ἡμέρα
αὐτή εἶναι καί ἡ ἐπέτειος τῆς ἀνακομιδῆς
τῶν Ἱερῶν Λειψάνων τοῦ ὁσίου γέροντος
π. Φιλοθέου Ζερβάκου.
Ἐφέτος εἴχαμε τήν ἰδιαίτερη χαρά καί
εὐλογία νά προεξάρχει τῶν ἱερῶν τελετῶν
ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Λεμεσοῦ
τῆς Κύπρου κ. Ἀθανάσιος, προσκεκλημένος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας.
Ὁ Ἅγιος Λεμεσοῦ χοροστάτησε στόν
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Ἐσπερινό καί προεξήρχε τῆς Θείας Λειτουργίας συγχοροστατοῦντος καί συλλειτουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Καλλινίκου.
Ὁ Μητροπολίτης Λεμεσοῦ προέρχεται
ἀπό τήν πνευματική ρίζα τοῦ ὁσίου γέροντος Ἰωσήφ τοῦ Ἡσυχαστοῦ καί εἶναι
ἔνας πολύ χαρισματικός ἐπίσκοπος τῆς
Ἐκκλησίας μας. Μέ ἕνα μοναδικό τρόπο
κερδίζει εὔκολα τήν ἀγάπη καί τήν ἐμπιστοσύνη τῶν νέων, διακρίνεται γιά τήν ρητορική του δεινότητα καί πολλοί πιστοί
ἀπό τά πέρατα τοῦ κόσμου ὠφελούνται
ἀπό τίς ὁμιλίες του. Ἐξομολογεῖ καί τώρα
πού εἶναι Μητροπολίτης καί ἔχει πολλά
καί ἐκλεκτά πνευματικά παιδιά. Τό ἔργο
του στήν Ἐκκλησία τῆς Κύπρου ξεχωρίζει
καί κυριολεκτικά ἔχει φέρει τήν πνευματική ἄνοιξη στήν Μητρόπολη Λεμεσοῦ.
Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας
παρεκάλεσε τόν ἅγιο Λεμεσοῧ νά κηρύξει τόν Θεῗο Λόγο καί κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Ἐσπερινοῦ καί κατά τήν Θεία
Λειτουργία καί ὁ χαρισματικός του λόγος
δρόσισε τίς ψυχές μας. Τόν εὐχαριστοῦμε
θερμά καί τοῦ εὐχόμαστε ὁ Θεός νά τόν
στηρίζει ὥστε να συνεχίσει ἀπρόσκοπτα
τό θεοφιλές ἔργο του.

τή
Ἀπ’

ζωή τοῦ γηροκομείου μα
ς
Γράφει ἡ Στέλλα Τσαντουλῆ

Σ

τήν προσπάθεια πού καταβάλλεται τόν τελευταῖο καιρό νά διατηρηθεῖ ἡ
Μονάδα Φροντίδας Ἡλικιωμένων «Παναγία Ἑκατονταπυλιανή», ἡ κοινωνία σιγά –
σιγά ἀρχίζει νά συμπαραστέκεται ὅλο καί
περισσότερο στό Ἵδρυμα. Γίνεται πλέον
συνείδηση τοῦ καθενός, πώς ἄν δέν συνδράμει μέ ὅ,τι διαθέτει θά κλείσει τό Γηροκομεῖο μας!
Εἶναι ἐλπιδοφόρο τό γεγονός ὅτι ἔχει
αὐξηθεῖ, ἔστω καί λίγο, ὁ ἀριθμός ἐκείνων
πού ἐπωνύμως ἤ ἀνωνύμως νοιάζονται
πραγματικά γιά τό μέλλον του, πού συμμερίζονται τούς στόχους καί τούς ὁραματισμούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Παροναξίας καί συνδράμουν στήν ὅλη προσπάθεια πού καταβάλλεται, ἐνισχύοντας
οἰκονομικά τό κοινωνικό καί φιλανθρωπικό του ἔργο.
Μέ κινητήρια δύναμη τήν ἀνταπόκριση αὐτή τῆς Παριανῆς κοινωνίας, τό Διοικητικό Συμβούλιο καί τό προσωπικό του
συνεχίζουν τό πολυεύθυνο ἔργο τους, τήν
κατάθεση ψυχῆς στούς διαβιοῦντες γέροντές του. Στό πλευρό τους πάντα, ἀρωγοί
καί συνοδοιπόροι, ὁ κλῆρος καί οἱ ἐθελοντές.
Οἱ ἐθελοντές συμμετέχουν καί ὑποστηρίζουν ποικιλοτρόπως κάθε δράση

τῆς Μονάδας, ἐνῷ ὁ κλῆρος ἱκανοποιεῖ
τή βαθιά ψυχική ἀνάγκη τῶν γερόντων
γιά συμμετοχή στήν λειτουργική ζωή τῆς
Ἐκκλησίας μας καί ἕνωση μέ τό Χριστό,
μέσα ἀπό τό μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας.
Τήν θερινή περίοδο τελέστηκε τρεῖς
φορές ἡ Θεία Λειτουργία στό ἐκκλησάκι
τῆς Μονάδας καί τήν περίοδο τοῦ Δεκαπενταύγουστου ἡ ἀκολουθία τῆς Παρακλήσεως στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο. Πλῆθος
ἐθελοντῶν καί φίλων ἀνταποκρινόταν στό
κάλεσμα καί συμπροσευχόταν μέ τούς
παπποῦδες. Τήν 18η Αὐγούστου, ἀνήμερα τῆς Ἀνακομιδῆς τῶν Τιμίων Λειψάνων
τοῦ Ἁγίου Ἀρσενίου, πού γιορτάστηκε μέ
κατάνυξη ὁ προστάτης Ἅγιός μας, ἡ συμμετοχή τῶν πιστῶν ξεπέρασε κάθε προηγούμενο.
Γιά πρώτη φορά φέτος τό καλοκαῖρι,
διοργανώθηκε γιά τούς γέροντες ἐκδρομή.
Ἀφορμή στάθηκε ἡ πρόταση τοῦ κ. Κώστα Μαρίνου, πού διατηρεῖ τό ἑστιατόριο
«ΑΚΤΑΙΟΝ» στό Λογαρά, νά προσφέρει
δωρεάν τό γεῦμα. Μετά τό πρωινό, τήν
Τρίτη 22 Ἰουνίου, μέ χαρά μικροῦ παιδιοῦ, οἱ παπποῦδες ἀναχώρησαν μέ τή συνοδεία μέρους τοῦ προσωπικοῦ.
Στήν ἐκδρομή συμμετεῖχαν 11 ἀπό τούς
17 διαβιοῦντες γέροντες τοῦ Γηροκομείου.
Ἡ διαδρομή μικρή ἀλλά εὐχάριστη. Φτάνοντας στήν παραλία τοῦ Λογαρᾶ, τούς
ὑποδέχθηκαν ἐγκάρδια ὁ κ. Κώστας καί
τό προσωπικό πού ἀπασχολεῖ στό ἑστιατόριό του. Τό φαγητό ἦταν πεντανόστιμο
καί ἡ ἀτμόσφαιρα πού εἶχε δημιουργηθεῖ
οἰκογενειακή. Τό ψυχαγωγικό μέρος εἶχαν
ἀναλάβει, γιά ἄλλη μία φορά ἡ κ. Σοφία
Κεφάλα στό τραγοῦδι καί τό τουμπάκι,
μέ τόν κ. Ἄρη Βιτζηλαῖο στήν τσαμποῦνα.
Ἡ ἐπιστροφή στό Γηροκομεῖο πραγματοποιήθηκε ἀργά τό μεσημέρι μέ τήν
ἐλπίδα καί τήν προσμονή ὅλων πολύ σύ-
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ντομα οἱ ὑπεύθυνοι νά ἐπαναλάβουν τό
ἐγχείρημα αὐτό μέ ἄλλους προορισμούς.
Στίς 12 Ἰουλίου οἱ γέροντες δέχτηκαν
μία ἐπίσκεψη διαφορετική ἀπό αὐτές
πού εἶχαν συνηθίσει ἕως τώρα. Τούς ἐπισκέφτηκε μία ἑξαμελής ὁμάδα μεταπτυχιακῶν φοιτητῶν, ἑνός ἀμερικάνικου πανεπιστημίου, πού πραγματοποιοῦσε ὀλιγοήμερες διακοπές στήν Ἑλλάδα.
Οἱ φοιτητές ξεναγήθηκαν στίς κτηριακές ἐγκαταστάσεις καί δέχτηκαν μέ χαρά
τή φιλοξενία τῶν παππούδων. Τούς ἐντυπωσίασαν ἡ ὀργάνωση, ὁ ἐξοπλισμός τοῦ
Ἱδρύματος καί οἱ ἁγιογραφίες στό ἐκκλησάκι του. Κάποιοι ἀπό αὐτούς ἔμπαιναν
γιά πρώτη φορά σέ ὀρθόδοξο Ναό καί οἱ
ἐρωτήσεις θεολογικοῦ περιεχομένου πού
ὑπέβαλλαν ἦταν πολλές. Πέρασαν ὅλο τό
πρωινό μέ τούς γέροντες καί ἀναχώρησαν
ἐνθουσιασμένοι.
Μέ τίς καλύτερες ἐντυπώσεις ἀναχώρησαν καί οἱ φιλοξενούμενοι στούς
ξενῶνες τοῦ Γηροκομείου τό φετινό καλοκαῖρι: Τό προσωπικό τοῦ Ε.Κ.Α.Β., πού
ἐνίσχυσε τήν ὑπάρχουσα δύναμη τοῦ Κ.Υ.
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τή θερινή περίοδο, ἀλλά καί τό ἄγημα τοῦ
Λιμενικοῦ Σώματος, πού συνόδευσε τήν
εἰκόνα τήν Παναγίας καί ἀπέδωσε τιμές
ἀνήμερα τῆς Θεομητορικῆς Γιορτῆς. Ἡ
παροχή φιλοξενίας, ἀποτελεῖ μέρος τῆς
κοινωνικῆς προσφορᾶς τοῦ Ἱδρύματος.
Ὡς κοινωνικός φορέας τό Γηροκομεῖο
συμμετεῖχε στό διήμερο φεστιβάλ ψυχικῆς
ὑγείας πού διοργανώθηκε ἀπό τήν Κινητή
Μονάδα Ψυχικῆς Ὑγείας Β.Α. Κυκλάδων
Ε.Π.ΑΨ.Υ. καί τό Κέντρο Πρόληψης τῆς
Χρήσης Ἐξαρτησιογόνων Οὐσιῶν ΘΗΣΕΑΣ σέ συνεργασία μέ τό Δῆμο Πάρου. Τό
φεστιβάλ αὐτό στάθηκε ἀφορμή νά γίνει
γνωστή ἡ δράση τῆς Μονάδας στόν κόσμου πού συμμετεῖχε ἤ ἐπισκέφτηκε τό
φεστιβάλ αὐτό.
Μία ξεχωριστή εὐλογία ἀπήλαυσαν οἱ
γέροντες τίς ἡμέρες τοῦ Δεκαπενταύγουστου. Πρόκειται γιά τήν ἐπίσημη ἐπίσκεψη τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου
Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου, πού λάμπρυνε μέ τήν παρουσία του
τήν Ἱερά Πανήγυρη τῆς Παναγίας μας τῆς
Ἑκατονταπυλιανῆς καί ἐνέταξε στό πρό-

Aπ’
γραμμα τῶν ἐπισκέψεών του καί τό Γηροκομεῖο μας.
Ἡ εὐχή καί ἡ εὐλογία τοῦ Ἀρχιεπισκόπου καί τῆς τιμίας Συνοδείας του, ἦταν
ἐνίσχυση καί παρηγοριά στήν πνευματική
πορεία μας.
Μᾶς ἐνίσχυσαν οἰκονομικά οἱ: Ἱερά
Μητρόπολη Παροναξίας, Ἱερό Προσκύνημα Παναγίας Ἑκατονταπυλιανῆς, Ἱερά
Μονή Θαψανῶν, Ἱερά Μονή Ἁγίων Θεοδώρων, Ἱερός Ναός Ἁγίας Τριάδας Λευκῶν,
Ἱερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Λευκῶν,
Ἄγουρος Θεόδωρος & Εὐγενία, Ἄγουρος
Κώστας & Εὐγενία, Ἄγουρος Νίκος &
Ὄλγα, Ἀγούρου Ζηνοβία, Ἀναγνωστοπούλου Χρυσάνθη, Ἀντιπαριώτη Ἄννα, Ἀντιπαριώτη Μαρούλη, Ἀποστολίδου - Κορρέ
Παρασκευή, Ἀρκά Ἀσπασία, Βαϊγιάνος
Χρύσανθος, Βιτζηλαῖος Νικόλαος, Βουβουσίρα Ἀλεξάνδρα, Γαϊτάνου Φλώρα, Γεμελιάρη Δάφνη, Γιατροπούλη Μαρουσῶ,
Δαμία - Θηβαίου Ἄννα, Δέγλερης Νικόλαος & Βασιλική, Δημαρά Μαρουσῶ, Δημητρόπουλος Ἀνδρέας, Δρακάκης Ἰωάννης,
Εὐταξιάδου Μαρουσῶ, Ζαλίδης Μιχάλης,
Ζεϊμπέκου, Θρεψιάδης Γεώργιος, Καλαβροῦ Εἰρήνη, Κάλλους - Δαφερέρα Χριστίνα, Καλοκαιρινοῦ Φλώρα, Καραγιαννιώτης Χρῆστος, Καράγιωργας, Καραμούζης Γεώργιος, Καστανιᾶς Κωνσταντῖνος,
Κεφάλας Αὐγουστής, Κεφάλας Γεώργιος,
Κεχαγιάς Βασίλειος, Κονταράτος Μιχαήλ, Κονταράτου Μαρία, Κοντόσταυλου
Νικολέττα, Κοσμᾶ Κλεονίκη, Κουτσουράκη Εὐαγγελία, Κουφοπούλου Ματίνα,
Κοψίδη Μαρία, Κρητικός Α., Κροκίδου
Πηνελόπη, Κυπαρίσσης, Κοκκώνης Νικόλαος, Κωστῆ Ἀφροδίτη, Λουκής Ἐμμανουήλ, Μαρινάτου Πηγή,
Μαρούλη Εὐσταθία, Μαύρη Μαρουσῶ, Μαύρης Κώστας & Πάσσου Ἀργυρῶ, Μηλαίου Κυριακή,
Μιχαλόπουλος Γεώργιος, Μουζάκη Βασιλική, Μπαμπορίδου Θέκλα, Μπαρμπαρή Μαρία, Μπαρμπαρή Σοφία, Μπαρμπαρῆγος Γεώργιος, Μπιζά Ζαμπέτα, Μπιζᾶς
Γεώργιος - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΓΑΛΗΝΟΣ Α.Ε., Μπουρνιά Αἰκατερίνη
- Φωτεινή, Μωραϊτάκη Πετροῦλα,
Μωραϊτάκης Κωνσταντῖνος καί
Ναυσικᾶ, οἰκογένεια μακαριστοῦ
Μάρκου Δαφερέρα, Παντελαῖος

τή ζ ωή τοῦ γη ρ οκομείου μας

Ἡρακλῆς, Πανώριος Στέφανος, Πανωρίου
Μαρουσῶ, Παπαδημητρίου Κυριακή, Παπαμιχαήλ Μαρία, Παπασταύρου Ἀργυρῶ,
Πάσσος Ἀντώνιος, Πάστρα Καίτη, Πατέλης Ἰωάννης & Ἄννα, Πετράκη Ἑλένη, Πετρόπουλος Γεώργιος & Στυλιανός,
Ραγκούση Σοφία, Ραγκούσης Βασίλειος
& Κοῦλα, Ρῆγκος Εὐστράτιος, Ροδόπουλος Κωνσταντῖνος, Ροδοπούλου Καλλιόπη, Ροῦσσος Γεώργιος, Ρούσσου Ἀνθῆ,
Ρούσσου Ἀνθοῦλα, Ρούσσου Εὐφροσύνη,
Ρούσσου Χριστίνα, Σειρηνάκη Μαρία,
Σιφναίου Στυλιανή, Σκαραμαγκά Ἰωάννα,
Σκαραμαγκᾶς Βασίλειος, Σκαραμαγκᾶς
Ἰωάννης, Σκαραμαγκᾶς Μιχαήλ & Ἄννα,
Σκιαδά Νικολέτα,, Σκιαδάς Δημήτρης,
Σπανόπουλος Στυλιανός, Σταυρόπουλος
Σταῦρος, Στέλλα Μαρία, Σύλλογος Παρίων - Αντιπαρίων Η ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗ, Σύλλογος Φίλων Ἁγίων Ἀναργύρων,
Τζουγανάτου Ἑλένη, Τόλιος Ἡρακλῆς,
Τριαντάφυλλος Νικόλαος, Τριβυζά Εἰρήνη, Τσαντάνη Παρασκευή, Τσαντουλής
Γεώργιος, Φαροῦπος Γεώργιος, Φαρούπου Ἑλένη, Χανιώτης Νικόλαος, Χανιώτης Π. Νίκος & Γιατράκου Ἄννα, Χαραλαμποπούλου Φλώρα, Χατζησιδέρης
Κωνσταντῖνος, Χατζόπουλος Νικόλαος,
Χερουβείμ Παντελής, Χριστοφόρου Καλλιόπη, π. Νικόλαος Παπαδόπουλος, π.
Ἰωάννης Νικηφοράκης καί κάποιοι πού
θέλησαν νά κρατήσουν τήν ἀνωνυμία τους.
Προσέφεραν στό Γηροκομεῖο μας
ἀπό τό περίσσευμα τῆς ἀγάπης τούς
οἱ: Ἱερά Μητρόπολη Παροναξίας, Ἐνορία Τιμίου Προδρόμου, Ἐνορία Μάρπησσας, Ἐνορία Ἀντιπάρου, Ἱερά Μονή
Ἁγίου Ἀρσενίου Χριστοῦ Δάσους, Ἱερό
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Ἡ Στέγη Ἀγάπης «Ἁγία Θεοκτίστη», προσφέρει καθημερινά νόστιμο καί
ζεστό φαγητό σέ
ὅλους τούς ἀδελφούς μας πού τό
ἔχουν ἀνάγκη.
Ἡσυχαστήριο Ἁγίου Φιλοθέου, Ἱερά Κοινοβιακή Μονή Ζωοδόχου Πηγῆς - Λογγοβάρδας, Κέντρο Ὑγείας Πάρου, Κινητή
Μονάδα Ψυχικῆς Ὑγείας - Γκίκας Ἀκίνδυνος, Αἰγινήτου Μαρία, Ἀλιπράντης
Ἀπόστολος ΦΡΟΥΤΟΕΠΙΛΟΓΗ, Ἀλιπράντης Κώστας - CΑRRΕFΟUR ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, Ἀντιπαριώτης Βασίλειος &
Μαρούλη, Ἀντωνίου Ἀνέστης, Ἀργυράκη
Ἄννα, Ἀριανοῦτσος Δημήτρης, Ἀρκουλή
Ζαχαρούλα, Ἀρμάου Μάγκυ, Βασιλόπουλος Μοσχονᾶς, Βελέτζα Ἀργυρῶ, Βεντούρη Μαρία, Βιτζηλαῖος Ἄρης, Βιτζηλαῖος
Μιχάλης, Βιτζηλαῖος Παναγιώτης, Βιτζηλαίου Ἀνδριανή, Βιτζηλαίου Ἄννα, Βιτζηλαίου Μήνα, Βιτουλαδίτης Κωνσταντῖνος
- ΜΕΓΑ Α.Ε., Βιτσαδάκης Μανώλης, Βλαχογιάννης Χρῆστος, Γαϊτάνου Φλώρα, Γαλάτουλας Ξενοφῶντας, Γεμελιάρης Ἀντώνης & Δάφνη, Δαφερέρα Ἀσημίνα, Δεκάριστος Γιῶργος, Δρακάκη Ἐλισάβετ, Ζουμής
Χρῆστος - ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ, Καλοκαιρινοῦ
Φλώρα, Καβάλη - Μπιζᾶ Λουΐζα Ξενοδοχείο ΓΑΛΗΝΟΣ, Κάγκανη Ἄννα, Καπαροῦ Ἰωάννα, Καρδάσης Νίκος & Ἀγγελική,
Καστανιᾶς Ζαχαρίας, Κεφάλα Εὐαγγελία, Κεφάλα Σοφία, Κίρμπας Ἐμμανουήλ ΦΡΟΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, Κοκόρεβα Μαίρη, Κονταράτος Ἀνδρέας & Ἄννα, Κόντες
Εὐάγγελος, Κοντός Ἀνάργυρος ΣΥΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, Κοσμᾶ Κλεονίκη, Κόττη Βάσω, Κουλαμπά Πολυξένη, Κουρκούμπας Χρῆστος & Δέσποινα, ΚΟΥΤΕΛΙΕΡΗΣ Γ. Α.Ε., Κοψίδη, Κρητικοῦ Μαριγούλα, Κυλάκος Ἀναστάσιος, Κυριαζάνου
Δικέα, Λακταρίδου Μαρία, Λουκή Ζωή,
Λουκής Ἀναστάσιος, Μακρόγλου Λαμπρινή, Μαλαματένιου Μαργαρίτα, Μαλατέστα Ροξάνη, Μαούνη Φλώρα & Δήμητρα, Μαρμαρά Μαρία, Μαρούλη Στέλλα,
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Μαύρης Κωνσταντῖνος, Μελανίτης Ἀνδρέας & Μιχαήλα, Μηλαίου Κυριακή, Μιχαϊλίδου Εὐαγγελία, Μιχαλιός Ι. & ΣΙΑ Ε.Ε.,
Μόλακα Μαργαρίτα, Μοστράτου Χριστίνα, Μουρλᾶς Γιάννης, Μουρλᾶς Μᾶρκος,
Μπαρμπαρή Σοφία, Μπαρμπαρής Ἐμμανουήλ, Μπεμπέλου Ματίνα, Μπιζά Εἰρήνη, Μπισκιντζής Μιχάλης, Μπογιατζής
Ἀλέξανδρος, Μπουγιούρη Ἑλένη, Μποφιλίου Μαρία, Νιφλής Σταῦρος, Νούση
Ἀγγελική, Ξενοδοχείο MINOIS VILLAGE,
Παντελαίου Ντίνα, Παπαδόπουλος Γεώργιος, Παπακωνσταντή Γεωργία, ΠΑΡΟΣ
ΔΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε., Πάσσου Ἀργυρῶ, Πάστρα Καίτη, Πατέλη Μαρία, Πετρόπουλος Στέλιος & Ἀσημίνα, Πούλιου Ἐλπίδα, Πρινέα Γεωργία, Ραγκούση Ἀνθίππη,
Ραγκούση Γεωργία, Ραγκούση Μαρουσῶ,
Ραγκούσης Μιχάλης, Ραγκούσης Νικόλαος, Ρούσσου Ἀργυρῶ, Ρούσσου Γεωργία,
Ρούσσου Εἰρήνη, Ρούσσου Πιπίνα, Σακελαρίδου Αἰκατερίνη, Σαράντη Κοῦλα, Σαράντος, Σαρρή Δέσποινα, Σαρρής Δημήτρης, Σαρρής Κοσμᾶς, Σιφναῖος Ἀνδρομανάκος, Σιφναῖος Παντελής, Σκαραμαγκά
Μιμίκα, Σκαραμαγκά Χρυσοῦλα, Σκιαδάς
Γεώργιος & Ντίνα, Σκουλούδης Ἀντώνης
& Παρασκευή, Σπανοῦ, Σπρίνη Ἐλευθερία, Στέλλας Ἐμμανουήλ & Κωνσταντίνα,
Ταγάρης Σπύρος, Ταλόγλου Παρασκευή,
Τριβυζά Ἀντωνία, Τριβυζᾶς Γιάννης, Τριβυζᾶς Νίκος, Τριπολιτσιώτη, Τσακαλίδη
Μαροῦσα, Τσαντουλή Ἀρσενία, Τσιγώνια
Ἀνδρομάχη, Τσιγώνια Μαρουσῶ, Τσιγώνια Παντελία, Τσιγώνιας Μανώλης & Νικόλαος - Ἐστιατόριο ΞΥΛΑΡΑΣ, Φουρνιστάκη – Περιπάνου Ἄννα, Φραγκούλη
Κατίνα, Φραγκούλη – Σαμαλτάνη Πιπίνα,
Φρατζή Δέσποινα - Ἐστιατόριο 5Φ, Φωκιανοῦ-Μπιζά Θεοδώρα & Φωκιανός Ἰωάννης – Ξενοδοχείο ΕΛΛΗΝΙΚΟ, Χανιώτης
Ἰάκωβος, Χανιώτης Νικόλαος, π. Ἰωάννης
Νικηφοράκης καί κάποιοι πού θέλησαν
νά κρατήσουν τήν ἀνωνυμία τους.
Προσέφεραν στούς Φιλοξενούμενους δωρεάν τή συμμετοχή τῶν φαρμάκων οἱ Φαρμακοποιοί: Πατέλης Ἄγγελος
καί Σπανοῦ Κρυσταλλία.
Διέθεσαν δῶρα γιά τή διεξαγωγή
λαχειοφόρου ἀγορᾶς στήν ἐκδήλωση τῆς 9ης Ὀκτωβρίου οἱ: Ἀλιπράντη
Μαρία - Κατάστημα Karmel (Λογαρᾶς),
Ἀλιπράντη Σταματούλα & Εὐάγγελος -

Aπ’
Κρεαταγορά (Νάουσα), Ἀλιφιέρης Στυλιανός SINIALO (Νάουσα), Ἀνδρεάδης
homestores - οἰκιακός ἐξοπλισμός (Νάουσα), Ἀριστεράκη Ἀγγελική - ANGELA
(ἕτοιμα ἐνδύματα) (Νάουσα), Ἀφεντάκη
Ἀφροδίτη - ΚΑΛΗΜΕΡΑ, βιβλιοπωλεῖο
(Μάρπησσα), Βατράνη Ἑλένη - Ἱστορίες
Γεύσεων (Μάρπησσα), Βιτζηλαῖος Σταμάτης & Γιάννης - ΤΕΧΝΟΦΩΣ (Μάρπησσα),
Βιώνη Ζαμπέτα - ΜΙΝΩΑ, ἑστιατόριο - ξενοδοχεῖο (Νάουσα), Δαβερώνας Ἐμ. Ἀντώνης - Κρεοπωλεῖο (Νάουσα), Δαφερέρα
Μαρία - ΡΟΥΣΣΑ (Παροικία), Δαφερέρας
Ἀριστείδης - εἴδη συσκευασίας (Παροικία), Ζηλέλη Κατερίνα - STYLE - ἐνδύματα
/ ἀξεσουάρ (Μάρπησσα), Ζουμής Νίκος - Ὁ
Ξυλόφουρνος (Ὑστέρνι Νάουσας), Ζουμής
Χρῆστος - Ἀρτοποιεῖα - Ζαχαροπλαστική
(Μάρμαρα - Παροικία), Καλογήρου Ἀντώνης - Ἄνθη & Τέχνη (Νάουσα), Κάπαρη
Νίκη - Χρωμοσύνθεση - ἐργαστῆρι τέχνης
(Πίσω Λιβάδι), Καπαρός Πέτρος - BIT OF
SALT (Ἀστέρας), Κατσίμπαρος Ἀθανάσιος τοῦ Ἰωάννου - Ὀπωροπωλεῖο - Pet Shop
(Νάουσα), Κοπανίδης Τάσος - DOLPHINS
FASHION FOR LIFE (Παροικία), Κουκουζάλης Ε.Π.Ε. - ΕΧΡΕRT - Ἀλυσίδα Καταστημάτων Ἠλεκτρικῶν Συσκευῶν (Νάουσα), Κρητικός Ἠλίας - Φρουτεμπορική
Ναούσης (Νάουσα), Κρητικοῦ Χρυσοῦλα
- Πήλινα εἴδη (Λεῦκες), Κωβαῖος Μᾶρκος
- Ἐπιστημονικό Κέντρο Φυσιοθεραπείας (Παροικία), Λουκής Παρασκευᾶς &
Ζωή - Παραδοσιακή ταβέρνα ΤΟ ΜΑΡΑΘΙ (Μαράθι), Μελανίτη Μαρουσῶ - Super
Market (Λογαρᾶς), Μοστράτος Χρῆστος
- Alma Electric (Παροικία), Μπαφίτης
Σταῦρος - Kafe Kalypso (Νάουσα), Νέτση
Βέρρα - ART GROUP (Νάουσα), Ντόλκας
Εὐάγγελος - FASHION FEELING - ἐνδύματα / ἀξεσουάρ (Μάρπησσα), Ντέμπικ
Μάριος & Ἄννα - ANATOLI (Μάρπησσα), Παντελαῖος Πέτρος - Κέντρο Ἐλαστικῶν & Ζαντῶν (Παροικία), Πατσιώτης
Γιῶργος - Ὑδραυλικά - εἴδη ὑγιεινῆς (Παροικία), Premaman - Παιδικά ἐνδύματα
(Νάουσα), Πράσινος Ρουσσέτος & Κατερίνα - Roussetos Hotel - Rooms - Cafe Bar
(Κουφονήσι), Πῶλος Ἐλευθέριος - Λευκά
εἴδη (Παροικία), RAGS & RICHES - Εἴδη
δώρων (Μάρπησσα), Σάμιος Χρῆστος Χρώματα Σιδηρικά (Μάρπησσα), Σαρρή
Μαρία - Λευκά εἴδη (Παροικία), Σατλάνης

τή ζ ωή τοῦ γη ρ οκομείου μας

Παναγιώτης - Φαρμακεῖο (Μάρπησσα),
Σκιαδάς Δημήτρης - Μαΐστρος cafe (Νάουσα), Σκορδούλης Ἀθανάσιος - Ὁ Φλεγόμενος Ἕλληνας (Νάουσα), Jacqui - Pink
Zebra - εἴδη δώρων (Πίσω Λιβάδι), Τζιώτης
Ἀναστάσιος - Χρώματα - ἐργαλεῖα - σιδηρικά (Μάρμαρα), Τριβυζά Μαρία - Casa
Di Piu (Μάρπησσα), Τριβυζᾶς Νικήτας
- ΝΙΚΗΤΑΣ Ζαχαροπλαστεῖο (Μάρπησσα), Τσιγώνιας Ἄγγελος - Κρεοπωλεῖο
«ΝΤΑΡΑΣ» (Μάρπησσα), Φοίφας Κώστας
- Ἐργαστῆρι κεραμικῆς Λευκῶν (Λεῦκες),
Φραντζεσκάκη Βάγια - Ἑστιατόριο «Μελτέμι» (Νάουσα), Φρατζή Ἄννα - Φυλλοροή
(Μάρπησσα), Φρατζή Ἠλέκτρα - Μέ γεια
... shoe - ὑποδήματα / ἀξεσουάρ (Μάρπησσα), Φρατζής Ἀντρέας - Κατάστημα Εἰδῶν
Ὑγιεινῆς (Μάρπησσα), Χανιώτης Γιῶργος
- ΔΙΑΝΘΟΣ - ἄνθη - φυτά (Νάουσα), Ἀλιπράντη Χριστίνα, Ἀλιπράντης Δημήτρης
τοῦ Βασιλείου, Ἀρκουλῆ Ζαχαρούλα, Βιτζηλαίου Ἄννα, Καπαροῦ Ἰωάννα, Καρποδίνη Ἑλένη, Κεφάλα Εἰρήνη, Κεφάλα
Σοφία, Κονταράτου Ἄννα, Κουλαμπά Πολυξένη, Κρητικοῦ Μαριγούλα, Κυπραίου
Ἄννα, Lagrange Karen, Μαλαματένιου
Μαργαρίτα, Μελανίτου Ἀσημίνα, Μπαμπορίδου Θέκλα, Παντελαίου Μαρουσῶ,
Παντελαίου Ντίνα, Ραγκούση Εἰρήνη,
Ρούσσου Εἰρήνη, Ρούσσου Εὐφροσύνη,
Ταλόγλου Παρασκευή, Τζιώτη Ἄμυ, Τσαντουλή Γεωργία, Φύτρου Λαυρεντία.

Ἐκκλησιαστικό
Γ η ρο κ ο μ ε ῖ ο

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
ΕΘΝΙΚΗ: 455/296030-32
ΕΜΠΟΡΙΚΗ: 84618764
ΑΓΡΟΤΙΚΗ: 362-01-011788-56
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5712-016035-066
ALPHA ΠΙΣΤΕΩΣ: 625-002101-057881
ΕUROBANK: 03590100081451
Προσφορές γίνονται ἐπίσης δεκτές
στή Γραμματεία τοῦ Ἱ. Προσκυνήματος
Παναγίας Ἑκατονταπυλιανῆς
(τηλ. 22840/21243 - 24807)
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