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Φωτογραφία οπισθοφύλλου

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ
ΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων, πού εἶναι παρμένο ἀπό τήν πρός Γαλάτας ἐπιστολή τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, ἀναφέρεται στήν κατά
σάρκα ἔλευση τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ στόν κόσμο.Ὁ θεῖος
Ἀπόστολος, προσδιορίζει χρονικά τό γεγονός αὐτό μέ
τήν φράση «ὅτε ἦλθε τό πλήρωμα τοῦ χρόνου» (Γαλ.
Δ΄, 4). Ἡ φράση αὐτή σημαίνει: «ὅταν ἔληξε ἡ προετοιμασία», «ὅταν ἑτοιμάστηκαν τά πάντα γιά νά ἔλθει ὁ
Χριστός» καί ἑμηνεύεται μέ πολλούς τρόπους.
Ὁ πολιτισμός τότε εἶχε διαδοθεῖ περισσότερο, ἡ
ἑλληνική γλῶσσα ἐπεκράτησε τήν ἐποχή ἐκείνη καί ὡς
ἐκ τούτου ἦταν πιό εὔκολο τό κήρυγμα τοῦ Εὐαγγελίου. Εἴχαμε μία ἑνιαία αὐτοκρατορία, τήν Ρωμαϊκή, ἡ
ὁποία ἑνοποιοῦσε τούς ἀνθρώπους, καθώς καί ἄλλα
ἱστορικά στοιχεῖα τά ὁποῖα εὐνοοῦσαν τήν διάδοση
τῆς νέας Πίστεως.Ὅλα ὅμως αὐτά τά σημεῖα ἦταν ἐξωτερικά χρήσιμα, ἀλλά δευτερεύοντα σέ σχέση μέ τήν
ἐσωτερική προετοιμασία ἡ ὁποία ἔγινε στόν ἄνθρωπο
καί τελικά μέ τήν φανέρωση τοῦ προσώπου τῆς Παναγίας, ἡ ὁποία ἔγινε ἡ μητέρα τοῦ Κυρίου.
Σύμφωνα μέ παλαιότερους καί νεώτερους Πατέρες,
τό πλήρωμα τοῦ χρόνου ἦλθε ὅταν ἦλθε ἡ Παναγία.
Ὅταν δηλαδή ὁ ἄνθρωπος στό πρόσωπο τῆς Παναγίας,
ἔφθασε μέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ, στό ὑψηλότερο σημεῖο
πού θά μποροῦσε νά φθάσει, ὥστε νά γίνει δεκτικός
τῆς ἐλεύσεως καί τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ. Καί τό παράδοξο εἶναι ὅτι τό ὑψηλότερο δυνατό σημεῖο, εἶναι τό
ταπεινότερο σημεῖο, ἡ μεγαλύτερη ταπείνωση. Εἶναι ἡ
ταπείνωση τήν ὁποία ἔζησε ἡ Παναγία, πού ἐκφράστηκε μέ τήν ἀπάντηση πού ἔδωσε στόν Ἀρχάγγελο Γαβριήλ κατά τόν εὐαγγελισμό της: «Ιδού ἡ δούλη Κυρίου
γένοιτό μοι κατά τό ρῆμά σου» ( Λουκᾶ Α΄, 38). Ὅταν
ἔφθασε στόν κόσμο ὁ ταπεινός αὐτός ἄνθρωπος, ἡ Παναγία, τότε ἦλθε τό πλήρωμα τοῦ χρόνου! Στήν ταπείνωση τῆς Κόρης αὐτῆς, ἔρχεται νά ἀπαντήσει ὁ Θεός
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μέ τό νά τήν ὑπερυψώσει, νά τήν μεγαλύνει καί νά τήν
κάνει μητέρα τοῦ Υἱοῦ Του.
Ὁ ρόλος τοῦ προσώπου τῆς Παναγίας στό ἔργο τῆς
θείας οἰκονομίας εἶναι μοναδικός. Ἄν δέν ἤθελε ἡ Παναγία δέν θά γεννιόταν ὁ Χριστός. Ἡ θέληση τῆς Παναγίας εἶναι ἀπαραίτητη καί ἡ συμβολή της εἶναι ἀποφασιστική γιά τήν ἐνανθρώπηση τοῦ Κυρίου. Ὄχι γιατί ἡ
Παναγία σώζει τόν ἄνθρωπο, ἀλλά γιατί δέχεται τήν
σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου μέ τήν ἔλευση τοῦ Χριστοῦ μέ
τό νά γίνει Μητέρα τοῦ Κυρίου.
Ἡ συμβολή τοῦ ἀνθρώπου στό ἔργο καί στό γεγονός
αὐτό μπορεῖ νά εἶναι τιποτένια, μηδαμινή σέ σχέση μέ
τό ἔργο τοῦ Θεοῦ, εἶναι ὅμως ἀπαραίτητη γιά νά γίνει
τό ἔργο τοῦ Θεοῦ. Ὅπως ὁ ἄνθρωπος ἄν δέν συμφωνήσει μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ δέν σώζεται, ἔτσι καί στήν
περίπτωση τῆς Παναγίας δέν μποροῦμε νά ποῦμε ὅτι
θά γινόταν ὁ Θεός ἄνθρωπος ἄν ἐκείνη δέν ἤθελε. Ἄν ἡ
ἀγνή κόρη Μαρία ἔλεγε «ὄχι» θά ζούσαμε ἀκόμη μέ τίς
συνέπειες πού εἶχε στήν ἀνθρωπότητα ἡ πτώση τῶν
Πρωτοπλάστων καί ἡ σωτηρία μας διά τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ δέν θά εἶχε ἀκόμη πραγματοποιηθεῖ.
Τό γεγονός αὐτό ἀποδεικνύει ὁλοφάνερα ὅτι στό
θέμα τῆς ἀποδοχῆς τῆς σωτηρίας ἀπό τόν καθένα μας,
αὐτό πού δένει τά χέρια τοῦ Θεοῦ εἶναι ἡ ἄρνηση τοῦ
ἀνθρώπου καί αὐτό πού λύνει τά χέρια τοῦ Θεοῦ εἶναι
ἡ συγκατάθεση τοῦ ἀνθρώπου. Ὅσο καί νά μᾶς φαίνεται παράξενο, αὐτή εἶναι ἡ πραγματικότητα.
Αὐτή εἶναι ἡ συνεργία τόσο στήν σωτηρία τοῦ καθενός, ὅσο και στήν σωτηρία ὅλου τοῦ κόσμου πού
πραγματοποιεῖται μέ τήν συγκατάθεση τῆς Παναγίας
γιά τήν ἔλευση τοῦ Χριστοῦ. Ἡ ὁλοκληρωτική αὐτοπροσφορά τοῦ ἀνθρώπου στό ἔργο τοῦ Θεοῦ, ὥστε ὁ
Θεός νά ἐνεργήσει δι’ αὐτοῦ. Εἶναι τραγικό τό γεγονός
ὁ Θεός νά γίνεται ἄνθρωπος γιά τόν ἄνθρωπο καί ὁ
ἄνθρωπος ὄχι μόνο νά ἀδιαφορεῖ, ἀλλά νά γυρίζει καί
τά νῶτα.
Αὐτή εἶναι ἡ κόλαση τοῦ ἀνθρώπου: ἡ ἀδυναμία
του νά δεχτεῖ τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ.
πρωτ. Γεώργιος Τριαντάφυλλος
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Οἱ μεγάλες γιορτές τοῦ δωδεκαημέρου τήν
προπολεμική καί τήν μεταπολεμική ἐποχή
στήν Παροικία τῆς Πάρου
Ἡ μεγάλη γιορτή τῶν χριστουγέννων

Πεζότρατα στήν παραλία τῆς Παροικίας.
έφρενος ὁ νοῦς τοῦ ἀνθρώπου
γυρίζει παντοῦ! Στήν ἀρκετά
προχωρημένη ἡλικία πού βρίσκομαι τώρα, συνηθίζει ἡ σκέψη
μου νά ξαναγυρίζει στά παλιά,
στά ἀνέμελα παιδικά μου χρόνια. Σ’ ὅλα, ὅσα ἔζησα μικρός. Σ’
αὐτά πού ἔχουν χαρακτεῖ ἀνεξίτηλα, στή
μνήμη μου καί στήν ψυχή μου!
Τίς νύχτες, ὅταν ὁ ὕπνος ἀργεῖ νά ρθεῖ,
ἡ ἀχαλίνωτη σκέψη μου γυρίζει σ’ αὐτά
τά δύσκολα, ἀλλά γεμάτα ἀνθρωπιά,
χρόνια. Πολλές φορές σταματᾶ στίς μεγάλες γιορτές τοῦ Δωδεκαήμερου (Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, Φῶτα), τοῦ
Πάσχα καί τοῦ Δεκαπενταύγουστου, πού
γιά ὅλους τους ἀνθρώπους, τήν ἐποχή
ἐκείνη καί ἰδιαίτερα γιά μᾶς τά παιδιά,
ἦταν σημαντικοί σταθμοί στή ζωή μας,
τήν ἥσυχη καί περιορισμένη! Κι’ αὐτό

γιατί αὐτές τίς μέρες καί τά φαγητά ἦταν
καλύτερα καί τά γλυκίσματα ὑπῆρχαν
καί γενικά, οἱ γιορτές αὐτές, ἔδιναν ἕναν
ἰδιαίτερο τόνο, στήν μονοτονία τῆς ζωῆς
τῆς ἐποχῆς ἐκείνης.
Γιά τήν γιορτή τῶν Χριστουγέννων, θά
σᾶς διηγηθῶ τώρα. Θά προσπαθήσω νά
σᾶς περιγράψω, πῶς τήν γιορτάζαμε στό
νησί μας, τότε, στό τέλος τῆς δεκαετίας
τοῦ 30 καί τήν δεκαετία τοῦ 40, λίγα χρόνια, δηλαδή, πρίν ἀπό τόν μεγάλο πόλεμο καί ἀρκετά χρόνια μετά.
Ἐπειδή ἡ γιορτή τῶν Χριστουγέννων
ἔρχεται πάντα στήν καρδιά τοῦ χειμώνα, θεωρῶ χρήσιμο γιά τούς ἀναγνῶστες
μου, νά περιγράψω πρῶτα, μέ πολύ λίγα
λόγια, τίς συνθῆκες πού ἐπικρατοῦσαν
τήν ἐποχή αὐτή, ἐκεῖνα τά χρόνια, στήν
μικρή κωμόπολη πού ἦταν τότε ἡ Παροικιά.
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ
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***
Τά χρόνια ἐκεῖνα, μέσα στήν κωμόπολη
τῆς Παροικιᾶς, τήν Χώρα, ὅπως τήν ἀποκαλοῦσαν τότε, κατοικοῦσαν μόνο, οἱ λίγοι μεγάλοι εἰσοδηματίες, οἱ ἔμποροι καί
οἱ ἐπαγγελματίες, οἱ ἐλάχιστοι δημόσιοι
ὑπάλληλοι, κυρίως ἐκπαιδευτικοί καί
οἱ ψαράδες, πού εἶχαν σχεδόν ὅλοι τους,
πολύτεκνες οἰκογένειες. Οἱ γεωργοί, ὅλοι
ἀνεξαιρέτως, κατοικοῦσαν στίς ἀγροικίες τους, πού ἦταν τότε καί ἐξακολουθοῦν
νά εἶναι διασπαρμένες σ’ ὅλη τήν ἔκταση
τῆς τότε Κοινότητας Πάρου. Οἱ ἀγροικίες αὐτές, οἱ «κατοικιές», ὅπως τίς ἔλεγαν,
βρίσκονται στά ἰδιόκτητα κτήματά τους.
Στή Χώρα κατέβαιναν μόνο τίς Κυριακές,
μέ τά γαϊδουράκια τους, γιά νά ἐκκλησιαστοῦν καί νά κάνουν τίς συναλλαγές
τους: νά βροῦν ἐργάτες, νά πουλήσουν
τά προϊόντα τους καί νά προμηθευτοῦν
τά ἀπαραίτητα πού χρειαζόταν ἡ οἰκογένεια, γιά νά περάσει τήν ἑβδομάδα, μέχρι
νά ἔλθει ἡ ἄλλη Κυριακή. Δέν παρέλειπαν, βέβαια, ὅταν τελείωναν τίς δουλειές
τους, νά ἐπισκεφτοῦν τίς ταβέρνες, νά
πιοῦν τά κρασάκια τους καί «εὐτυχεῖς»
μετά, νά ἐπιστρέψουν στίς κατοικιές
τους!
Οἱ γεωργοί, λοιπόν, ἀκόμα καί οἱ φτωχοί μεροκαματιάρηδες, «πορευόντουσαν», τήν δύσκολη ἐποχή τοῦ χειμώνα.
Ἐκεῖνοι πού ἀντιμετώπιζαν μεγάλες δυσκολίες, ἐκεῖνοι πού εἶχαν προβλήματα,
ἦταν οἱ ψαράδες. Καί ἀπ’ αὐτούς, τά περισσότερα προβλήματα εἶχαν οἱ «σύντροφοι», ἐκεῖνοι δηλαδή πού δέν εἶχαν δικές
τους βάρκες καί δικά τους «ἐργαλεῖα» δίχτυα, παραγάδια, τράτες - ἀλλά ἐργαζόντουσαν σάν ἀλιεργάτες, στίς τράτες
καί στά διχτυάρικα, τῶν λίγων εὐκατάστατων «καπετανέων».
Οἱ τράτες, τήν ἐποχή ἐκείνη, δέν ἦταν
ὅπως τά σημερινά μηχανοκίνητα σκάφη,
μέ τήν ἠχοβολιστική συσκευή γιά νά ἐντοπίζουν τά κοπάδια τῶν ψαριῶν, μέ τά
«βίντζια» γιά νά ἀνεβάζουν ἀπό τήν θάλασσα τά δίχτυα καί τά πληρώματά τους
ντυμένα μέ νιτσεράδες, ἀδιάβροχα καπέλα, γαλόντζες μέχρι τά γόνατα καί τά
χέρια τους καλυμμένα μέ γάντια χοντρά!
Ἦταν μεγάλες βάρκες, μέ ὀκτώ ἤ περισσότερα κουπιά καί μ’ αὐτές πήγαιναν νά
«καλάρουν», νά ρίξουν, δηλαδή, στή θά-
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λασσα τήν τράτα καί νά ψαρέψουν, ὄχι
μόνο στίς παραλίες τοῦ νησιοῦ, ἀλλά καί
σέ κεῖνες τοῦ Σαρωνικοῦ, ἀκόμα καί τῆς
βόρειας Κρήτης!
Θυμᾶμαι πολύ καλά, αὐτά τά κωπήλατα σκάφη μέ τίς «πεζότρατες». Τίς ὀνόμαζαν ἔτσι γιατί οἱ «σύντροφοι» τραβοῦσαν
τά σκοινιά τους, πεζοί, ἀπό τήν στεριά.
Ψάρευαν, συνήθως, στίς κοντά στή Χώρα
παραλίες - Παρασπόρο, Σουβλιά, Τηλέγραφο - ἀλλά καί μέσα στό λιμάνι, ἀκόμα
καί μπροστά στά καφενεῖα τῆς παραλίας.
Οἱ «τρατάρηδες», ὅπως ἔλεγαν τούς ψαράδες τῆς τράτας, ἦταν ξυπόλητοι, μέ τά
πόδια τούς γυμνά μέχρι τά γόνατα μουσκεμένοι πολλές φορές ἀπό τήν βροχή,
μέ «κοκκαλιασμένα» τά χέρια τους ἀπό
τό κρύο πάνω στή «ρουκάνα». Ἡ ρουκάνα ἦταν ἕνα μικρό σκοινί, μέ κόμπο στήν
ἄκρη, πού τό φοροῦσαν μέ πλατύ ζωνάρι ἀπό τόν ὦμο καί τό προσάρμοζαν στό
σκοινί τῆς τράτας. Μέ τήν ρουκάνα, λοιπόν, τραβοῦσαν αὐτό τό σκοινί, πρός τά
πίσω, μέχρι πού νά ἔλθει στήν ἀκρογιαλιά ὁ «σάκκος», γιά νά «σκουμίσουν», νά
μαζέψουν δηλαδή τό περιεχόμενό του,
νά ξεψαρίσουν! Ὅταν τελείωναν, ἔπαιρναν σ’ ἕνα καλάθι τό «μερδικό» τους,
τά ψάρια πού ἀποτελοῦσαν τήν ἀμοιβή
τους. Καί μετά ἄρχιζε ἡ προσπάθεια, νά
βροῦν ἀγοραστές νά τά πουλήσουν!
Ἀλλά καί τά δικτυάρικα, αὐτά πού
ἔβγαζαν τά καλά ψάρια, μπαρμπούνια,
λιθρίνια κ.ἄ., τά «καθαρά ψάρια», ὅπως
τά ἀποκαλοῦσαν, εἶχαν κι’ αὐτά τά προβλήματά τους. Δέν ἦταν, ὅπως τά σημερινά μέ τά σύγχρονα μέσα. Τά πληρώματά
τους, δέν ἦταν ντυμένα μέ τά ἀπαραίτητα, γιά νά ἀντιμετωπίζουν τά κύματα τῆς
θάλασσας, τήν βροχή καί τό κρύο. Ἦταν
μικρές βάρκες, μέ τέσσερα κουπιά, πού
δέν μποροῦσαν νά ἀνοιχτοῦν ἀπό τά
ἀγκυροβόλιά τους, ὅταν φυσοῦσε δυνατός ἀέρας, ὅταν λυσσομανοῦσε ὁ βοριάς!
Ὅλα αὐτά εἶχαν σάν ἀποτέλεσμα, οἱ
ψαράδες νά ὑποφέρουν τόν χειμώνα, νά
εἶναι χρεωμένοι καί νά περιμένουν νά
δουλέψουν, ὅταν θά «ἄνοιγε ὁ καιρός»,
γιά νά πληρώσουν τά χρέη τους. Στά μπακάλικα ψώνιζαν μέ «τεφτεράκια» καί στά
καφενεῖα ὑπῆρχαν ἀναρτημένοι μικροί
μαυροπίνακες, στούς ὁποίους ἔγραφαν
ἐκείνους πού χρωστοῦσαν καφέδες, γλυ-

Ὁ μύλος στό λιμάνι τῆς Παροικίας καί τό οἰνοποιεῖον Αἰγινίτη
τήν προπολεμική ἐποχή.

κά ποτά! Ἔτσι, ὅμως, κι ἔπιαναν πολλά
ψάρια, εἶχαν τά «βιολιά» στούς καφενέδες τῆς παραλίας καί κεῖ γλεντοῦσαν μέ
τήν καρδιά τους, μέχρι ν’ ἀρχίσουν πάλι
οἱ δύσκολες μέρες μέ τίς φουρτοῦνες τοῦ
χιονιά !
***
Μέσα σ’ αὐτή τήν δύσκολη ἐποχή τοῦ
χειμώνα, μέ τά τόσα προβλήματα, ἐρχόταν τό Δωδεκαήμερο. Ὁ πρῶτος σταθμός
τῆς ἑορταστικῆς αὐτῆς περιόδου, εἶναι
τά Χριστούγεννα. Ἡ μεγάλη γιορτή τῆς
Χριστιανοσύνης. Εἶναι ἀλήθεια πώς, τά
Χριστούγεννα τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, δέν
εἶχαν τήν λάμψη τῶν σημερινῶν. Χριστουγεννιάτικα στολίδια δέν ὑπῆρχαν,
οὔτε στά σπίτια, οὔτε στούς δρόμους. Οἱ
σημερινές χριστουγεννιάτικες συνήθειες πού ἔχουν μεταφερθεῖ στόν τόπο μας
ἀπό τήν Δύση, ἦταν τήν ἐποχή ἐκείνη,
ἄγνωστες. Τό πρῶτο χριστουγεννιάτικο
δένδρο, στήν κωμόπολή μας, στολίστηκε στό σπίτι μου καί παρακαλῶ, αὐτό
νά μήν θεωρηθεῖ ὑπερβολή. Αὐτό ἔγινε
ὅταν ἤμουνα μαθητής στήν Α΄τάξη τοῦ

Δημοτικοῦ, τά Χριστούγεννα τοῦ 1936.
Οἱ γονεῖς μου, εἶχαν ζήσει πολλά χρόνια
στήν Αἴγυπτο καί στό Κάϊρο γεννήθηκα
ἐγώ καί τά Χριστούγεννα, ἦταν ἡ μεγαλύτερη γιορτή γιά τούς πολυάριθμους
Εὐρωπαίους, πού ζοῦσαν τότε, στή χώρα
τοῦ Νείλου.
Ὁ πατέρας μου, λοιπόν, ἐκείνη τή χρονιά, σκέφθηκε νά στολίσει γιά μένα ἕνα
χριστουγεννιάτικο δένδρο! Ἔκοψε ἀπό
ἕνα κοντινό περιβόλι ἕνα κλαδί ἀπό κυπαρίσσι καί τό στόλισε μέ τά στολίδια
καί τά παιγνίδια πού εἶχε φέρει ἀπό
τήν Αἴγυπτο, ἀπό τά χριστουγεννιάτικα
δένδρα πού στόλιζε στό σπίτι μας, ἐκεῖ.
Αὐτό ἄρεσε πολύ στά παιδιά πού ἐρχόντουσαν στό σπίτι μου καί τή ἑπόμενη
χρονιά, στόλισαν χριστουγεννιάτικο δένδρο καί οἱ φίλοι μου, Πέτρος καί Δημητράκης, παιδιά τοῦ μακαριστοῦ ἱερέα
Κωνσταντίνου Χερουβείμ: ὁ ἀργότερα
παπᾶ- Πέτρος, ἐφημέριος τοῦ Ταξιάρχη
τῆς Παροικιᾶς καί ὁ ἀδελφός του Δημήτρης, ἀπόστρατος ταξίαρχος τοῦ στρατοῦ. Τήν ἄλλη χρονιά, τήν κίνηση αὐτή
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ
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Ἡ παραλία στόν Κάτω Γυαλό μέ φόντο τό ἐκκλησάκι τῆς Ἁγίας Ἄννας καί
τοίς τέσσερεις μύλους.

ἔκαναν καί ἄλλα παιδιά καί σιγά – σιγά
καθιερώθηκε ὁ στολισμός χριστουγεννιάτικων δένδρων, σ΄ ὅλα σχεδόν τά σπίτια τῆς Παροικιᾶς.
Στήν Πάρο, θεωροῦσαν βέβαια τά Χριστούγεννα, μεγάλη ἑορτή, ἀλλά καί τήν
πρωτοχρονιά «τοῦ Ἁγίου Βασιλείου»,
ὅπως ἔλεγαν, καί τά Φῶτα, δέν τίς θεωροῦσαν μικρότερες. Πάντως, ἐμεῖς τά
παιδιά, εἴχαμε τήν εὐεργετική μας τίς
δύο πρῶτες γιορτές τοῦ Δωδεκαήμερου,
γιατί, τά Χριστούγεννα λέγαμε τά πρῶτα
κάλαντα καί τήν Πρωτοχρονιά, τά δεύτερα καί τελευταία κάλαντα τήν παραμονή
τῶν Φώτων καί τοῦ Λαζάρου, πού ἔλεγαν καί ἐξακολουθοῦν νά λένε τά παιδιά
σέ ἄλλα μέρη τῆς Ἑλλάδας, δέν λέγαμε
ποτέ στό νησί μας.
Πολλές μέρες πρίν ἀπ’ τή μεγάλη γιορτή, μόλις ἄρχιζε τό «Σαραντάμερο», ὅπως
ἔλεγαν τότε τή νηστεία τῶν Χριστουγέννων, τά παιδιά βρισκόντουσαν σέ μεγάλη
κινητικότητα καί εἶχαν μεταξύ τους, συνεχεῖς «διαβουλεύσεις». Ἔπρεπε νά κανονιστοῦν οἱ συντροφιές, πού θά γύριζαν
τίς παραμονές τῶν Χριστουγέννων καί
τῆς Πρωτοχρονιᾶς, σέ μαγαζιά καί σπίτια, γιά νά ποῦν τά κάλαντα. Ἐγώ, δέν
εἶχα ποτέ πρόβλημα ἐπιλογῆς συντρόφου. Πάντα ᾔμουνα μέ ἕναν πρῶτο ἐξάδελφό μου, λίγο μεγαλύτερο ἀπό μένα.
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Τόν ἔλεγαν Σπύρο Μαλατέστα. Ἦταν ἕνα
πανέξυπνο, ἀλλά ἄτυχο παιδί. Χάθηκε
τό 1946, ἀπό βρογχίτιδα. Δέν εἶχαν κυκλοφορήσει ἀκόμα τά ἀντιβιωτικά καί
τά ἄλλα σύγχρονα «θαυματουργά» φάρμακα.
Κρίμα, γιατί ἦταν ἕνα πολύ ζωντανό
καί ὅπως ἀνέφερα παραπάνω, πολύ ἔξυπνο παιδί!
Πολλές φορές, οἱ συντροφιές τῶν
παιδιῶν πού ἔβγαιναν γιά τά κάλαντα,
κρατοῦσαν ἕνα μικρό καράβι, φτιαγμένο μέ μεράκι, ἀπό ξύλο ἤ λαμαρίνα. Δέν
ἔλειπε,βέβαια, ὁ συναγωνισμός μεταξύ
τῶν παιδιῶν, γιά τό ποιό καράβι ἤ γιά
νά ἀκριβολογήσω, ποιά «καράβα» ἦταν
ὡραιότερη καί περισσότερο στολισμένη.
Θυμᾶμαι, μία χρονιά, ἡ ἀξέχαστη μάνα
μου, μοῦ ἔδωσε ἕνα ἄδειο δοχεῖο πετρελαίου, ἀπό λαμαρίνα, γιά νά φτιάξω μ’
αὐτό, μία καράβα. Τό πῆγα στόν μπάρμπα- Μῆτσο Μπαρμπαρῆγο, τόν ἐπονομαζόμενο «Φαναρά», καί τόν παρακάλεσα νά μοῦ φτιάξει μ’ αὐτό μία καράβα.
Μοῦ ἔφτιαξε – ὅπως τήν βλέπαμε τότε –
ἕνα μικρό κομψοτέχνημα. Μέ τόν ξάδελφό μου Σπύρο, τῆς βάλαμε δύο κατάρτια,
ξάρτια, μπαστούνι, πανιά καί ἕνα φλόκο.
Βάλαμε καί στό πίσω, τό πρυμνιό κατάρτι, μία ἑλληνική σημαία, «τῆς θαλάσσης»,
ὅπως λέγαμε τότε τήν ἐθνική σημαία, δυ-

Γρι-γρι στόν Κάτω Γυαλό τῆς Παροικίας.

σανάλογα μεγάλη, μέ τίς διαστάσεις τῆς
καράβας μας!
Ὅταν ἦλθε ἡ ὥρα γιά τά χριστουγεννιάτικα κάλαντα, πήραμε τήν καράβα
καί βγήκαμε μέ τόν Σπύρο, νά ποῦμε τά
κάλαντα. Κρατοῦσα τό καράβι μου μέ
μεγάλη περηφάνεια, τό καμάρωνα καί
πίστευα πώς ἦταν, ἄν ὄχι τό καλύτερο,
τουλάχιστον μέσα στά δύο ἤ στά τρία καλύτερα καράβια πού κυκλοφοροῦσαν τά
παιδιά, στόν τόπο μας, ἐκείνη τήν χρονιά!
Γιά τά κάλαντα, βγαίναμε τήν παραμονή
τῆς γιορτῆς, τό βράδυ, ὅταν σκοτεινίαζε.
Κρατούσαμε πάντα, ἀναμμένα φαναράκια τοῦ λαδιοῦ.
Τά «ρεβεγιόν», πού συνηθίζονται τώρα,
τήν νύχτα τῆς παραμονῆς τῶν Χριστουγέννων, μέ γενναῖο φαγοπότι καί χορούς,
ἦταν ἄγνωστα ἐκεῖνα τά χρόνια. Ὅλοι,
μικροί - μεγάλοι, κοιμόμαστε νωρίς, γιά
νά ξυπνήσουμε τήν αὐγή καί νά μήν πᾶμε
καθυστερημένοι στήν ἐκκλησία!
Στίς 5 τά ξημερώματα, ἀνήμερα τῆς
γιορτῆς, κτυποῦσαν οἱ καμπάνες. Ἐφημέριος στή Ζωοδόχο Πηγή, τήν ἐνορία
μας, ἦταν τότε ὁ μακαριστός πρωτοπρεσβύτερος Ἰάκωβος Εὐδαίμων, ὁ ἀξέχαστος ἱερέας πού ἄφησε ἐποχή στό νησί
μας, γιά τό ἦθος, τήν καλωσύνη καί τήν

δραστηριότητά του. Δεξιός ψάλτης, στή
Ζωοδόχο, ἦταν ὁ ἀείμνηστος ξάδελφός
μου, Μιχάλης Μαύρης. Καλός ψάλτης,
ἱεροπρεπής, μέ συναίσθημα στήν ἀπόδοση τῶν ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων. Ἀριστερός, μέχρι καί τήν κατοχή, ὁ Νίκος
Κόντες, γιός τοῦ πρωτοψάλτη τῆς Ἑκατονταπυλιανῆς, Κωνσταντῆ Κόντε. Μετά
τήν κατοχή, ἔφυγε γιά τήν Ἀθήνα καί
τόν διαδέχθηκε ὁ ἀείμνηστος Ἐλευθέριος Θηβαῖος. Ὁ «μπάρμπα – Λευτέρης»,
ὅπως τόν λέγαμε, ἐκτός ἀπό ψάλτης,
ἦταν καί ὁ νεωκόρος τοῦ ναοῦ καί κλητήρας τῆς Κοινότητας καί ντελάλης καί
μεταφορέας! Ὡραῖος τύπος, προκομένος
καί ἀκούραστος, ἔψαλε χωρίς φωνητικές
ἐξάρσεις, μέ μία ζεστή καί γλυκειά φωνή!
Ὁ ἐνοριακός ναός μας, ἡ Ζωοδόχος
μας, ὅπως ἦταν πρίν ἀπό τήν κατεδάφιση καί τήν ἀνοικοδόμησή του, ἀμέσως
μετά τόν πόλεμο, ἀπό τόν μακαριστό π.
Ἰάκωβο Εὐδαίμονα, ἦταν ἀσφυκτικά γεμάτος, ἀπό ὅλους σχεδόν τούς ἐνορίτες
του. Ὅλοι οἱ γεωργοί ἦταν παρόντες. Ξυρισμένοι, καθαροί, μέ τά ὑφαντά ροῦχα
τους ὁλοκάθαρα, μοσχοβολοῦσαν ἀπό
κεῖνο τό ἐλαφρό ἄρωμα τῆς λεβάντας,
πού ἔβαζαν οἱ νοικοκυρές στήν «μπουγάδα» τους!
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ
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Ἡ χριστουγεννιάτικη λειτουργία τε-

φρικασέ, ἄλλο στόν φοῦρνο μέ πατάτες

λείωνε νωρίς τό πρωΐ καί τρέχαμε στά

ἤ κοκκινιστό. Ἔκανε, ἀκόμα καί ντολμά-

σπίτια μας γιά νά φᾶμε τά «φοινίκια» -

δες, μέ τό ψαχνό τοῦ στήθους.

δέν ξέρω ἄν γράφω σωστά αὐτή τή λέξη

Ἔτσι περνοῦσαν οἱ μέρες, ξέγνοια-

– ὅπως λέγαμε τότε τά μελομακάρονα.

στες, μέ γλυκίσματα, μέ παιγνίδια, χωρίς

Εἶχαν γίνει ἀπό τήν προηγούμενη μέρα,

μαθήματα καί χωρίς μελέτη, μέχρι πού

οἱ μανάδες μας ὅμως, δέν μᾶς ἔδιναν νά

ἐρχόταν ἡ δεύτερη μεγάλη γιορτή τοῦ

τά δοκιμάσουμε, λόγω τῆς αὐστηρῆς νη-

Δωδεκαήμερου, ἡ Πρωτοχρονιά.-

στείας, τῆς παραμονῆς τῆς γιορτῆς! Στήν
κατοχή, πού δέν ὑπῆρχε ζάχαρη καί τό

Ἀπόσπασμα ἀπό τό βιβλίο τοῦ ΠΑ-

μέλι ἦταν λιγοστό, ἡ μάνα μου, ὅπως καί

ΝΑΓ.

οἱ ἄλλες νοικοκυρές, ἔφτιαχναν τά φοινί-

ΕΝΟΣ ΠΑΡΙΑΝΟΥ» ΕΚΔΟΤ. ΕΠΙΜΕ-

κια μέ πετιμέζι. Εἶχαν σκοῦρο χρῶμα καί

ΛΕΙΑ «ΔΟΜΗ Ο.Ε.» - ΠΑΡΟΣ 2008).

Ι.

ΠΑΤΕΛΛΗ

«ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ

τούς ἔλειπε τό ἄρωμα τοῦ μελιοῦ, ἀλλά
γιά μᾶς τά παιδιά, τήν ἐποχή ἐκείνη, δέν

-------------------------------------------

ἔπαυαν νά εἶναι . . . λιχουδιές!

1. « Πατοῦδο», λέγαμε στήν Πάρο, τήν γέ-

Ἀπό τό χριστουγεννιάτικο τραπέζι,

μιση τῆς βραστῆς κότας, πού ἔφτιαχναν οἱ

ἀκόμα καί τίς μαῦρες μέρες τῆς κατοχῆς,

νοικοκυρές, μέ τά ἐντόσθιά της κομμένα μι-

δέν ἔλειψε ἡ βραστή κότα, γεμιστή μέ

κρά – μικρά, τριμμένη ψύχα ζυμωτοῦ ψωμιοῦ

«πατοῦδο» καί ἡ σούπα μέ «μερμιντζέ-

καί σταφίδες ἤ πολύ μικρά κομμάτια ἁλμυ-

λι» ἀφοῦ δέν ὑπῆρχε ρύζι.

ροῦ παριανοῦ τυριοῦ. Ἀνάλογα μέ τό κάθε

1

2

Τήν καλή προπολεμική ἐποχή, ἡ χρι-

γοῦστο.

στουγεννιάτικη σούπα γινόταν ἀπό κομ-

2. Τό «μερμιντζέλι», ἦταν ἡ πάστα πού

μάτια «γάλου», τοῦ τεράστιου «διάνου»,

ἔφτιαχναν οἱ νοικοκυρές, ἀπό ζυμάρι, στό

πού κρεμόταν στό «φανάρι»3 τῶν τροφί-

ὁποῖο εἶχαν προσθέσει λάδι καί πολλές φο-

μων καί τρωγόταν σιγά – σιγά, τίς μέρες

ρές, αὐγά. Εἶχε τό σχῆμα τῆς πάστας «κριθα-

πού μεσολαβοῦσαν, ἀπό τά Χριστούγεν-

ράκι». Ἡ χειροποίητη αὐτή πάστα, στέγνωνε

να, μέχρι τήν Πρωτοχρονιά. Τήν παρα-

σέ ἀναποδογυρισμένα κόσκινα, μέ σίτα, τά

μονή τῆς Πρωτοχρονιᾶς, τήν θέση τοῦ

λεγόμενα «τριχιές».

προηγούμενου, ἔπαιρνε ὁ καινούργιος

3. Τό «φανάρι», ἦταν μία κατασκευή ἀπό

γάλος, πού κρατοῦσε μέχρι τά Θεοφά-

λαμαρίνα, πού οἱ τέσσερεις πλάγιες ἕδρες

νια, κι’ ἀκόμα περισσότερο, στή δική μας

της, εἶχαν σίτα. Σ’ αὐτά ἔβαζαν τά φαγητά, γιά

τριμελῆ οἰκογένεια. Ἀπό τόν γάλο, ἕνα

νά ἀερίζονται καί νά προφυλάγονται ἀπό τίς

μέρος ἔκανε ἡ μάνα μου, ὅπως εἴπαμε

μυῖες, μιά καί δέν ὑπῆρχαν ψυγεῖα, τήν ἐποχή

βραστό, ἕνα ἄλλο, συνήθως τά πλατάρια,

ἐκείνη.
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Ἡ ἀναχώρηση τῆς Παναγίας μας γιά τό μεγαλύτερο
λιμάνι τῆς Χώρας καί ἡ ἐπιστροφή Της στήν Πάρο.

Ἡ εἰκόνα τῆς Παναγίας μαζί μέ τήν εἰκόνα τοῦ ἑορτάζοντος Ἁγίου Δημητρίου.
Παναγία
Ἑκατονταπυλιανή ἀναχώρησε ἀπό τήν
Πάρο μέ προορισμό τόν
Ἱ.Ν. Ἁγίου Δημητρίου Πειραιῶς γιά προσκύνηση καί
ἁγιασμό τῶν πιστῶν στίς
16 Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ. ἡμέρα
Κυριακή καί ὥρα 11,30
π.μ.
Τῆς ἀναχωρήσεως εἶχε
προηγηθεῖ αἴτημα τοῦ Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Πειραιῶς κ. Σεραφείμ, τό
ὁποῖο ἀπεδέχθη ἡ Διοικοῦσα Ἐπιτροπή
τοῦ Ἱ. Προσκυνήματος.
Ἡ ἀναχώρηση ἔγινε μέ πλοῖο τοῦ Πολεμικοῦ μας Ναυτικοῦ καί συγκεκριμένα
μέ τήν ΤΠΚ Μπλέσσας.
Τήν Παναγία συνόδευσαν οἱ: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Παροναξίας
κ.κ. Καλλίνικος, ὁ Πανοσιολογιώτατος

Ἀρχιμανδρίτης π. Πολύκαρπος Μπόγρης, ἐφημέριος τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίου Δημητρίου Πειραιῶς, ὁ Πανοσιολογιώτατος
Ἀρχιμανδρίτης π. Ἀλέξιος Ἰστρατόγλου,
Στρατιωτικός Ἱερέας τοῦ Ἀρχηγείου
Στόλου, ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπόπτης Νήσων Πάρου - ἈντιπάρουΠρωτοπρεσβύτερος π. Δημήτριος Κυδωνιεύς,
Ἀντιπρόεδρος τῆς Δ.Ε. τοῦ Ἱ.Π. Παναγίας
Ἑκατονταπυλιανῆς, ὁ Πρωτοπρεσβύτερος π. Χρῆστος Φουρνιστάκης, ὁ Ἀρχιδιάκονος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Παροναξίας π. Δωρόθεος Βενετσανόπουλος, οἱ κ. Ἰωάννης Θ. Μπιζᾶς καί
Ἀναστάσιος Χερουβείμ, μέλη τῆς Δ.Ε.
τοῦ Ἱ.Π. Παναγίας Ἑκατονταπυλιανῆς,
ὁ Δήμαρχος Πάρου κ. Μάρκος Κωβαῖος
καί ή σύζυγός του, ὁ Ἔπαρχος Πάρου κ.
Κωνσταντῖνος Μπιζᾶς, ὁ κ. Χαράλαμπος
Γαλανάκης, Ἐκκλησιαστικός Ἐπίτροπος
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ
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Πλῆθος πιστῶν εἰσέρευσε γιά προσκύνημα τῆς Ἑκατονταπυλιανῆς.
τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίου Δημητρίου Πειραιῶς καί ὁ
κ. Δημήτριος Χαραλαμπίδης, Γραμματέας τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ

προαναφερθέντος Ναοῦ.
Στίς 17:30 τῆς ἰδίας ἡμέρας ἡ Παναγία
ἔφθασε στό λιμάνι τοῦ Πειραιῶς, ὅπου

Ἀπό τήν ἄφιξη τῆς Ἑκατονταπυλιανῆς στήν Πάρο.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ
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Τό χορευτικό τοῦ Ἁγ. Δημητρίου Πειραιῶς.
καί ἔλαβε χώρα ἐπίσημη τελετή ὑποδοχῆς μέ ἐπικεφαλῆς τόν Σεβασμιώτατο
Μητροπολίτη Πειραιῶς. κ. Σεραφείμ.
Στή συνέχεια μέ λιτανευτική πομπή
ἔφθασε στόν Ἱ.Ν. τοῦ Ἁγίου Δημητρίου,
ὅπου τήν περίμενε πλῆθος πιστῶν.
Παρέμεινε στόν Ἱ.Ν. ἀπό τίς 16 Ὀκτωβρίου ἕως τίς 29 Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ. καί
ὑπῆρξε μεγάλο πλῆθος προσκυνητῶν ὄχι
μόνο ἀπό τήν περιοχή τοῦ Πειραιᾶ καί
εὐρύτερα τοῦ λεκανοπεδίου Ἀττικῆς,
ἀλλά καί ἀπό διάφορα μέρη τῆς Ἑλλάδος.
Ὁ κόσμος προσκυνοῦσε ἀσταμάτητα
ὅλο τό 24ωρο καί ἀγκάλιαζε τήν Παναγία μέ δάκρυα, μέ πόνο καί ἀσυγκράτητη
λαχτάρα.
Πολλοί ἄρρωστοι μέ καροτσάκια πέρασαν γιά νά προσκυνήσουν καί δέν ἤθελαν νά ἀποχωρισθοῦν τήν Παναγία.
Στίς 30 Ὀκτωβρίου ἡμέρα Κυριακή ἡ
Παναγία ἀναχώρησε ἀπό τόν Ἱ.Ν. Ἁγίου
Δημητρίου, συνοδευόμενη ἀπό ἱερεῖς τοῦ
Ἁγίου Δημητρίου, ἱερέα τοῦ Ἱεροῦ Προ-
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σκυνήματος, μέλη τῆς Διοικοῦσας Ἐπιτροπῆς καί ἱκανό ἀριθμό προσκυνητῶν
ἀπό τήν περιφέρεια τοῦ Πειραιᾶ καί ὄχι
μόνο καί ἔφθασε στό λιμάνι τοῦ Πειραιᾶ
ὅπου ἀναχώρησε μέ τό ἐπιβατηγό πλοῖο
BLUE STAR DELOS.
Στήν Πάρο ἔγινε ὑποδοχή τῆς Ἱερᾶς
Εἰκόνος ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη κ. Καλλίνικο, ὅλον τόν κλῆρο
τῆς Πάρου, τίς Ἀρχές τοῦ τόπου μας καί
ἀπό πλῆθος κόσμου πού τήν περίμενε μέ
ἀγωνία.
Ἐψάλη δέησις καί ἐν συνεχεία μέ πομπή ἡ Ἱερά Εἰκόνα ἔφθασε στόν Οἶκο
της, ὅπου ἀκολούθησε παράκλησις.
Αἰσθήματα ἀγάπης, ἀνακούφισης καί
ἱκανοποίησης γέμισαν τίς καρδιές τῶν
Παριανῶν, ὅταν, ἀφοῦ τήν προσκύνησαν,
τήν εἶδαν νά ἀνεβαίνει στό τέμπλο καί νά
λαμβάνει τή θέση της.
Ἡ Παναγία, ὁ ἀνεκτίμητος θησαυρός
τῆς Πάρου νά σκεπάζει καί νά εὐλογεῖ
πάντα τόν τόπο αὐτό.
Διαλεχτή Ἀργουζῆ

Ἡ Ἑορτή τῆς Ἁγίας Θεοκτίστης

έ κάθε λαμπρότητα ἑορτάστηκε καί φέτος ἡ μνήμη τῆς πολιούχου τῆς Πάρου Ὁσίας Θεοκτίστης τῆς
Μηθυμναίας, τῆς μεγάλης
αὐτῆς ἀσκήτριας τοῦ 10ου
αἰῶνος, ἡ ὁποία ἀσκήτευσε
ἐντός τοῦ Πανσέπτου Ναοῦ τῆς Παναγίας μας τῆς Ἑκατονταπυλιανῆς,
ὅπου βρίσκεται καί ὁ τάφος της.
Τήν Τρίτη 8 Νοεμβρίου τό ἀπόγευμα, τελέστηκε ὁ πανηγυρικός Ἑσπερινός στό Ἱερό Προσκύνημα τῆς
Παναγίας μας, χοροστατοῦντος τοῦ
Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.
Καλλινίκου, ὁ ὁποῖος εὐλόγησε τούς
προσφερθέντες Ἄρτους καί κήρυξε
τόν Θεῖο Λόγο.
Τήν Τετάρτη 9 Νοεμβρίου, ὁ Σε-

βασμιώτατος Μητροπολίτης μας, μέ
τή συμμετοχή τῶν ἱερέων τῆς νήσου,
τῶν τοπικῶν ἀρχῶν, ἐκπροσώπων
συλλόγων καί φορέων, καθώς καί
τῶν σχολείων τῆς Παροικίας, χοροστάτησε στόν Ὄρθρο, εὐλόγησε τούς
προσφερθέντες Ἄρτους καί προεξῆρχε τῆς Θείας Λειτουργίας. Τόν
θεῖο λόγο κήρυξε ὁ π. Ἀρσένιος Μελισσιανός, ἐνῶ πρό τῆς ἀπολύσεως
τῆς Θείας Λειτουργίας, χειροθέτησε
σέ ἀναγνώστη τόν κ. Ἠλία Χρυσάκη.
Μετά τήν Θεία Λειτουργία, ἀκολούθησε ἡ Λιτανεία τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Ὁσίας καί τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου στό λιμάνι καί τά σοκάκια τῆς
Παροικίας καί στή συνέχεια ἀκολούθησε ἡ καθιερωμένη δεξίωση
στήν αἴθουσα τελετῶν.
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Ποιμαντορική Ἐγκύκλιος
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Παροναξίας κ. Καλλινίκου
Ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν Χριστουγέννων
Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
«Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις
εὐδοκία».
Μέ αὐτόν τόν ἀγγελικό ὕμνο, ὑποδεχόμαστε γιά μιά ἀκόμη φορά
τό ἀσύλληπτο καί μοναδικό γεγονός τῆς Γεννήσεως τοῦ Κυρίου
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Δοξάζομε τόν Ὓψιστο Θεό τῆς εἰρήνης,
πού ἦρθε καί πάλι ἀνάμεσά μας, προσφέροντας ἁπλόχερα τήν
ἀγάπη, τό ἔλεος καί τήν εὐσπλαχνία Του. Μέσα στήν Ἐκκλησία
μας ἀκοῦμε τούς Ἀγγέλους νά μᾶς πληροφοροῦν ὅτι «ἐτέχθη ὑμῖν
σήμερον Σωτήρ» καί ἡ ψυχή μας γεμίζει ἀπό εὐγνωμοσύνη γιά
τήν προσφερόμενη σωτηρία. Βλέπομε τούς ποιμένες νά προσκυνοῦν καί γονατίζομε καί ἐμεῖς μαζί μέ ἐκείνους μπροστά στό Θεῖο
Βρέφος. Καί ὅταν οἱ Μάγοι προσφέρουν τά δῶρα τους, ἁπλώνουμε καί ἐμεῖς τά χέρια μας ευλαβικά γιά νά προσφέρομε ὡς ἐλάχιστο ἀντίδωρο στήν Θεία συγκατάβαση τίς φλεγόμενες ἀπό πίστη
καρδιές μας.
Ἡ ἡμέρα τῶν Χριστουγέννων μᾶς ὑπενθυμίζει πάντοτε τήν
ἄπειρη ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία Τόν ὤθησε νά ἀφήσει τόν οὐρανό
καί νά ἔλθει στή γῆ. Ἀλλά δυστυχῶς, αὐτή ἡ ἀγάπη δέν ἐκτιμήθηκε
ὅπως θά ἔπρεπε ἀπό τούς ἀνθρώπους οὔτε τότε πού γεννήθηκε
ὁ Χριστός, δυστυχῶς οὔτε καί σήμερα. Ὁ Κύριος γεννήθηκε στό
σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ καί σπαργανώθηκε στή φάτνη τῶν ζώων
«διότι οὐκ ἦν αὐτοῖς τόπος ἐν τῷ καταλύματι», ὅπως μᾶς πληροφορεῖ ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς. Ὁ ἴδιος ὁ Θεός ἐρχόταν στήν γῆ
πού δημιούργησε μέ τήν ἀγάπη Του κι ὅμως αὐτή ἡ γῆ δέν εἶχε
τόπο κατάλληλο γιά νά Τόν ὑποδεχθεῖ καί νά Τόν φιλοξενήσει.
Πράγματι, ὁ κόσμος, στήν μεγάλη του πλειοψηφία, ποτέ δέν
μπόρεσε νά βρεῖ τόπο γιά νά φιλοξενήσει τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Ὁ
Κύριος, μαζί μέ τήν Παναγία Μητέρα Του, δέν ἔπαψαν οὔτε στιγμή
νά χτυποῦν τήν πόρτα τῆς καρδιᾶς μας ζητώντας τόπο γιά νά καταλύσουν, ἀλλά τίς περισσότερες φορές ἡ ἀπάντηση ἐξακολουθεῖ
νά εἶναι ἡ ἴδια «δέν ὑπάρχει χῶρος ἐδῶ γιά ἐσᾶς». Δύο χιλιετίες
καί πλέον ἀπό τήν Γέννηση τοῦ Χριστοῦ, οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι ἀκόμα δυσκολεύονται νά ἀνοίξουν τίς καρδιές τους γιά νά φιλοξενήσουν τόν ἐρχόμενο Σωτήρα. Αὐτό φαίνεται ἐξ ἄλλου ἀπό
τόν πόνο καί τήν ἀνθρώπινη δυστυχία πού ὑπάρχει στόν κόσμο,
ἀφοῦ ὅταν οἱ ἄνθρωποι ἀρνούμαστε νά φιλοξενήσουμε τόν Χριστό
στή ζωή καί τήν ὕπαρξη μας, τότε ὁ Χριστός γίνεται πρόσφυγας
καί μαζί του γίνεται πρόσφυγας καί ἡ ἀγάπη καί ἡ εἰρήνη καί ἡ
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καλοσύνη καί ἡ ἀλληλεγγύη καί ὅλες οἱ ἀξίες πού ἀπορρέουν ἀπό
τήν Θεία παρουσία Του στή ζωή μας. Ἔτσι ἀναπόφευκτα τό μίσος,
ὁ πόλεμος, ἡ κακία, ἡ ἀπανθρωπιά καί ὅλα τά δεινά πού μαστίζουν
τόν κόσμο κυριαρχοῦν, ἐφόσον κλείνουμε τά σύνορα τής καρδιᾶς
μας καί ἀφήνουμε ἔξω τήν πηγή πάντων τῶν ἀγαθῶν πού εἶναι ὁ
Θεός.
Σήμερα ὅμως ἀδελφοί μου, περισσότερο ἴσως ἀπό κάθε ἄλλη
φορά, προβάλλει ἔντονη ἡ ἀνάγκη νά φιλοξενήσομε στήν ζωή μας τόν
νεογέννητο Χριστό. Τόσα χρόνια οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι χωρίς νά
ἔχουν τόπο στό κατάλυμα τῆς ψυχῆς τους γιά τόν Χριστό, μιλοῦν
γιά τίς ἀξίες τῆς ζωῆς ἀπρόσωπα καί ἀφηρημένα. Πόσος λόγος δέν
γίνεται γιά τήν ἀγάπη ἀλλά ἀγάπη δυστυχῶς πουθενά. Ἀντίστοιχα
ὅλοι μιλοῦν γιά τήν ἀξία τῆς εἰρήνης ἀλλά ἐπίσης ἡ εἰρήνη εἶναι
τό μεγάλο ζητούμενο καί ἐξωτερικά καί ἐσωτερικά στίς ψυχές μας.
Το ἴδιο συμβαίνει καί μέ ὅλες τίς ἀνθρώπινες ἀξίες, τίς ὁποῖες
πλήθος συλλόγων, ὀργανώσεων καί σωματείων προωθοῦν ἀνά τόν
κόσμο, ἀλλά δύσκολα τίς συναντάει κανείς στή ζωή τῶν συγχρόνων
ἀνθρώπων. Καί τοῦτο γιατί ἀπουσιάζει ὁ Χριστός πού ὁ Ἴδιος «ἐστίν
ἡ εἰρήνη ἡμῶν». (Ἐφεσ. 2,11) Τά Χριστούγεννα εἶναι μιά εὐκαιρία νά
προσωποποιήσομε τίς ἀξίες αὐτές καί ἀπό ἀφηρημένες ἔννοιες πού
ἁπλῶς πλανῶνται στόν ἀέρα νά γίνουν γεγονός ἐν τῷ προσώπῳ τοῦ
Σαρκωμένου Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ, πού εἶναι ἡ αἰτία κάθε καλοῦ. Ἡ πραγματικότητα εἶναι αὐτή πού ἀποδεικνύει περίτρανα τήν
ἀποτυχία τοῦ ἀνθρώπου πού βαδίζει στή ζωή μόνος του χωρίς Θεό.
Τά Χριστούγεννα εἶναι ἡ μεγάλη μας εὐκαιρία νά φιλοξενήσομε τόν
Χριστό στήν ψυχή μας, ὥστε νά βαδίσομε τό ὑπόλοιπο τῆς ζωῆς μας
μέ ἐπιτυχία μαζί Του.
Εὔχομαι ἀπό τά βάθη τῆς πατρικῆς μου καρδιᾶς, στόν καθένα
ξεχωριστά καί σέ ὅλους μαζί, στούς ἐγγύς καί τούς μακράν, τούς
ἀποδήμους καί τούς ταξιδεύοντες καί τούς ἁπανταχοῦ εὑρισκομένους προσφιλεστάτους Ναξίους, Παρίους καί Ἀντιπαρίους,
τά φετινά Χριστούγεννα ὁ Χριστός νά βρεῖ τόπο στό κατάλυμα τῆς
ψυχῆς μας, γιά νά τήν γεμίσει μέ τά δῶρα Του, νά τήν πλημμυρίσει
μέ τό φῶς Του, νά τήν μεταμορφώσει μέ τήν Θεία παρουσία Του καί
μαζί της νά μεταμορφώσει τόν κόσμο ὁλόκληρο γιά νά μπορέσουμε,
τόν Παράδεισο πού μᾶς προσέφερε μέ τήν Γέννησή Του νά τόν βιώσομε καί στήν παροῦσα ζωή καί στήν μέλλουσα.
Καλά καί εὐλογημένα Χριστούγεννα!
Μέ ὅλη μου τήν ἀγάπη, διάπυρος πρός Κύριον εὐχέτης σας,
Ὁ Ἐπίσκοπός σας,
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Χριστός γεννᾶται
(Ἀπό τήν ὁμιλία Ἰωάννου τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου)
υστήριο παράξενο καί πα-

δης πάλι ζητοῦσε νά βρῆ τό νεογέννητο

ράδοξο ἀντικρύζω. Φωνές

βρέφος ὄχι γιά νά τό τιμήση, μά γιά νά τό

ποιμένων φθάνουν μέχρι τ’

σκοτώση.

αὐτιά μου. Δέν παίζουν σή-

Ἔ, λοιπόν, ὅλοι αὐτοί σήμερα τρίβουν

μερα μέ τίς φλογέρες τους

τά μάτια τους, βλέποντας τόν βασιλιά τ’

κάποιο τυχαῖο σκοπό. Τά

οὐρανοῦ νά βρίσκεται στή γῆ, μ’ ἀνθρώ-

χείλη τους ψάλλουν ὕμνο

πινη σάρκα, γεννημένος ἀπό παρθενική

οὐράνιο.
Οἱ ἄγγελοι ὑμνολογοῦν, οἱ ἀρχάγγελοι
ἀνυμνοῦν, ψάλλουν τά χερουβείμ καί

μήτρα.
Καί ἦρθαν οἱ βασιλεῖς νά προσκυνήσουν τόν ἐπουράνιο βασιλιά τῆς δόξης.

δοξολογοῦν τά σεραφείμ. Πανηγυρίζουν

Ἦρθαν οἱ στρατιῶτες νά ὑπηρετήσουν

ὅλοι βλέποντας τόν Θεό στή γῆ καί τόν

τόν ἀρχιστράτηγο τῶν οὐρανίων δυνάμε-

ἄνθρωπο στούς οὐρανούς.

ων.

Σήμερα ἡ Βηθλεέμ μιμήθηκε τόν οὐρα-

Ἦρθαν οἱ γυναῖκες νά προσκυνήσουν

νό: ἀντί γιά ἀστέρια δέχθηκε τούς ἀγγέ-

ἐκεῖνον πού μετέβαλε τίς λύπες τῆς γυ-

λους. ἀντί γιά ἥλιο, δέχθηκε τόν ἥλιο τῆς

ναίκας σέ χαρά.

δικαιοσύνης. Μή ζητᾶς νά μάθης πῶς.

Ἦρθαν οἱ παρθένες νά προσκυνήσουν

«Ὅπου γάρ βούλεται Θεός, νικᾶται φύ-

ἐκεῖνον πού δημιούργησε τούς μαστούς

σεως τάξις».

καί τό γάλα, καί τώρα θηλάζει ἀπό μητέ-

Ἐκεῖνος λοιπόν τό θέλησε. Καί τό

ρα παρθένο.

ἔκανε. Κατέβηκε στή γῆ καί ἔσωσε τόν

Ἦρθαν τά νήπια νά προσκυνήσουν

ἄνθρωπο. Ὅλα συνεργάστηκαν μαζί του

ἐκεῖνον πού ἔγινε νήπιο, γιά νά συνθέση

γι’ αὐτό τόν σκοπό.

δοξολογικό ὕμνο «ἐκ στόματος νηπίων

Σήμερα γεννιέται αὐτός πού ὑπάρχει

καί θηλαζόντων».

αἰώνια, καί γίνεται αὐτό πού ποτέ δέν

Ἦρθαν τά παιδιά νά προσκυνήσουν

ὑπῆρξε. Εἶναι Θεός καί γίνεται ἄνθρω-

ἐκεῖνον πού ἡ μανία τοῦ Ἡρώδη τά ἀνέ-

πος. Γίνεται ἄνθρωπος, καί πάλι Θεός

δειξε σέ πρωτομάρτυρες.

μένει.

Ἦρθαν οἱ ἄνδρες νά προσκυνήσουν

Ὅταν γεννήθηκε, οἱ Ἰουδαῖοι δέν δέ-

ἐκεῖνον πού ἔγινε ἄνθρωπος γιά ν’ ἀπαλ-

χονταν τήν παράδοξη γέννησί του: Ἀπό

λάξη τούς ἀνθρώπους ἀπό τά δεινά τους.

τή μία οἱ Φαρισαῖοι παρερμήνευαν τά

Ἦρθαν οἱ ποιμένες νά προσκυνήσουν

ἱερά βιβλία. κι ἀπό τήν ἄλλη οἱ γραμμα-

τόν καλό ποιμένα, πού θυσίασε τή ζωή

τεῖς δίδασκαν ἄλλα ἀντί ἄλλων. Ὁ Ἡρώ-

του γιά χάρι τῶν προβάτων.
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Ἦρθαν οἱ ἱερεῖς νά προσκυνήσουν ἐκεῖνον πού ἔγινε ἀρχιερεύς «κατά τήν τάξιν Μελχισεδέκ».
Ἦρθαν οἱ δοῦλοι νά προσκυνήσουν ἐκεῖνον πού πῆρε δούλου μορφή, γιά νά μετατρέψη
τή δουλεία μας σ’ ἐλευθερία.
Ἦρθαν οἱ ψαράδες νά προσκυνήσουν ἐκεῖνον πού τούς
μετέβαλε σέ «ἁλιεῖς ἀνθρώπων».
Ἦρθαν οἱ τελῶνες νά προσκυνήσουν ἐκεῖνον πού ἀπό
τούς τελῶνες ἀνέδειξε εὐαγγελιστή.
Ἦρθαν οἱ πόρνες νά προσκυνήσουν ἐκεῖνον πού παρέδωσε τά πόδια του στά δάκρυα
μίας πόρνης.
Κοντολογής, ἦρθαν ὅλοι οἱ
ἁμαρτωλοί νά δοῦν τόν Ἀμνό
τοῦ Θεοῦ, πού σηκώνει στούς
ὤμους του τήν ἁμαρτία τοῦ κόσμου:
Οἱ μάγοι γιά νά τόν προσκυνήσουν.

Αὐτά εἶναι ἡ ἐλπίδα μου, αὐτά ἡ ζωή
μου, αὐτά ἡ σωτηρία μου, αὐτά ὁ αὐλός

Οἱ ποιμένες γιά νά τόν δοξολογήσουν.

μου, αὐτά ἡ κιθάρα μου. Γι’ αὐτό τά 'χω

Οἱ τελῶνες γιά νά τόν κηρύξουν.

μαζί μου: γιά νά πάρω ἀπό τή δύναμί

Οἱ πόρνες γιά νά τοῦ προσφέρουν

τους δύναμι, γιά νά φωνάξω μαζί μέ τούς

μύρα.

ἀγγέλους «δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῶ», καί

Ἡ Σαμαρείτις γιά νά ξεδιψάση.

μέ τούς ποιμένες «καί ἐπί γῆς εἰρήνη, ἐν

Ἡ Χαναναία γιά νά εὐεργετηθῆ.

ἀνθρώποις εὐδοκία» (Λούκ. 2, 14).

Ἀφοῦ λοιπόν ὅλοι σκιρτοῦν ἀπό χαρά,
θέλω κι ἐγώ νά σκιρτήσω, θέλω νά χορέ-

ΠΗΓΗ: Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

ψω, θέλω νά πανηγυρίσω. Χωρίς κιθάρα,

«ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΝΝΑΤΑΙ»

χωρίς αὐλό, χωρίς λαμπάδες ἀναμμένες

Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου

στά χέρια μου. Πανηγυρίζω κρατώντας,

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ

ἀντί γι’ αὐτά, τά σπάργανα τοῦ Χριστοῦ.

ΩΡΩΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2000
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Ὁ Μέγας Βασίλειος
Ὁ βίος καί τό ἔργο του
μέγας Βασίλειος, μία ἀπό
τίς ἐξοχότερες μορφές τῆς
Ἐκκλησίας μας, κατάγονταν ἀπό εὐγενική καί θεοσεβῆ οἰκογένεια, τῆς ὁποίας καί ἄλλα μέλη διακρίθηκαν γιά τήν θεολογική καί
τήν ἐν γένει ἐκκλησιαστική
τους προσφορά.
Ὁ πατέρας του, πού ὀνομαζόταν
καί ἐκεῖνος Βασίλειος, ζοῦσε στή
Νεοκαισάρεια τοῦ Πόντου, ὅπου ὡς
διδάσκαλος, παρέδιδε ἐγκύκλια μαθήματα καί δίδασκε τήν τέχνη τῆς
ρητορικῆς.
Ἡ γιαγιά του Μακρίνα, θαυμάζονταν γιά τήν ἀρετή καί τήν εὐσέβειά
της καί ἡ μητέρα του Ἐμμέλεια, γόνος καί ἐκείνη εὐγενικῆς καί εὐσεβοῦς οἰκογένειας, ἀπό τήν Καισάρεια τῆς Καππαδοκίας, δέν ὑστεροῦσε οὔτε ἐκείνη σέ θεοσέβεια καί
ἀρετή.
Ὁ Βασίλειος γεννήθηκε τό πιθανότερο στή Νεοκαισάρεια γύρω
στό 330 καί ἀνατράφηκε σέ αὐτό τό
ἐξαίρετο οἰκογενειακό περιβάλλον.
Ἦταν ἀσθενικῆς κράσης καί τά
προβλήματα τῆς ὑγείας του τόν ἀκολούθησαν κάθ΄ὅλην τήν διάρκεια
τοῦ βίου του.
Ἀπό τόν πατέρα του ἔλαβε τήν
πρώτη παιδεία καί μετά τό θάνατό του συνέχισε τίς σπουδές του μέ
ἐξαίρετους δασκάλους στήν Καισάρεια, στήν Κωνσταντινούπολη καί
τήν Ἀθήνα, ὅπου ἡ αἴγλη τοῦ παρελθόντος προσέλκυε ἀκόμη ἀρκετούς
νέους.
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Ἐκεῖ διδάχτηκε φιλολογία, ρητορική καί φιλοσοφία μαζί μέ τό φίλο
του Γρηγόριο ἀπό τήν Ἀριανζόν.
Οἱ δύο νέοι, ὅπως μᾶς ἔχει παραδοθεῖ, γνώριζαν μόνο δύο δρόμους,
αὐτόν πού ὁδηγοῦσε στή σχολή καί
αὐτόν πού ὁδηγοῦσε στό χριστιανικό ναό.
Ὅταν ἐπέστρεψε στήν Καισάρεια,
δέν ἀρκέστηκε στόν πλοῦτο τῆς
ἑλληνικῆς γραμματείας, ἀλλά ἐπιδόθηκε, μέ τόν ζῆλο πού τόν διέκρινε,
στή μελέτη καί ἐμβάθυνση τῆς χριστιανικῆς διδασκαλίας, ἐπισκεπτόμενος χριστιανικά κέντρα στή Συρία,
στή Μεσοποταμία, στήν Παλαιστίνη
καί στήν Αἴγυπτο.
Χειροτονήθηκε διάκονος καί τό
370 ἐπίσκοπος Καισαρείας, ὁπότε
καί ἄρχισε τήν πολύπλευρη δράση
του.
Ἀντιστάθηκε σθεναρά στόν ἀρειανιστή αὐτοκράτορα Οὐάλη, ὑπερασπιζόμενος τήν ὀρθόδοξη χριστιανική πίστη, δηλώνοντάς του, ὅτι δέν
τόν ἐφόβιζε ἡ δήμευση, οὔτε οἱ βάσανοι, οὔτε ὁ θάνατος, ὁποῖος θά τόν
ἔφερνε ταχύτερα πλησίον τοῦ Θεοῦ.
Οἱ ἀγῶνες του κατά τῶν αἱρετικῶν,
τόν ἀνέδειξαν σέ ἡγέτη τῆς Ὀρθοδοξίας, μέ σπουδαῖο συγγραφικό ἔργο,
μέ ὀργάνωση τῆς λατρείας καί τοῦ
μοναχικοῦ βίου καί μέ τήν ἔμπρακτη ἐφαρμογή τῶν ἀντιλήψεών του
«περί κοινωνικότητος τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως».
Ὅλη του ἡ περιουσία, πατρική καί
μητρική διετέθη γιά τήν ἀνακούφιση
τῶν ἀπόρων μέ τή χρηματοδότηση

τό πνεῦμα μου» ἦταν ἡ κατάληξη
μίας ζωῆς ἀφιερωμένης στό Θεό, τόν
ὁποῖο ἀγάπησε καί ὑπηρέτησε ἐξ
ὅλης τῆς ψυχῆς του, ἐξ ὅλης τῆς διανοίας του, ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος του καί
τόν πλησίον του ὡς ἑαυτόν.

φιλανθρωπικῶν ἱδρυμάτων.
Τό κτηριακό συγκρότημα πού κατασκεύασε, λίγο ἔξω ἀπό τήν πόλη
τῆς Καισάρειας περιελάμβανε πτωχοτροφεῖο, ὀρφανοτροφεῖο, γηροκομεῖο, ξενοδοχεῖο καί νοσοκομεῖο
πού λειτουργοῦσαν μέ τή συνδρομή
μοναχῶν καί λαϊκῶν. Ἦταν ἡ ἀργότερα ὀνομασθεῖσα Βασιλειάς, πού
τόν καθιέρωσε στήν συνείδηση τοῦ
λαοῦ, ὡς προστάτη τῶν φτωχῶν καί
τῶν παιδιῶν.
Οἱ βαρύτατες ἐκκλησιαστικές καί
κοινωνικές ὑποχρεώσεις πού εἶχε
ἐπωμισθεῖ σέ συνδυασμό μέ τήν
ἀσκητική ζωή πού διῆγε, ὑπέσκαψαν
ὁλοκληρωτικά τήν ἤδη κλονισμένη
ὑγεία του.
Ἐκοιμήθη στά τέλη Δεκεμβρίου
τοῦ 378 καί ἐκηδεύθη τήν 1η Ἰανουαρίου, ἡμέρα πού τιμᾶ τή μνήμη του
ἡ Ἐκκλησία μας.
Οἱ τελευταῖες λέξεις πού προέφερε «εἰς χείρας σου παραθήσομαι

Λόγος ἐπιτάφιος Εἰς τόν Μέγαν Βασίλειον, Ἐπίσκοπον Καισαρείας καί
Καππαδοκίας, Τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου
τοῦ Θεολόγου (Ἀπόσπασμα)
«Ἐλᾶτε τώρα γύρω μου ὅλος ὁ χορός ἐκείνου, οἱ κληρικοί καί οἱ λαϊκοί, ὅσοι εἶσθε ἀπό τούς ἰδικούς
μας καί ὅσοι ἀπό τούς ἔξω. Συνεργασθῆτε μαζί μου εἰς τόν ἔπαινόν του
διηγούμενος ὁ καθένας καί κάποιαν
ἄλλην ἀπό τάς ἀρετάς του καί ἀναζητώντας ὅσοι ἔχετε ἐξουσίαν ἀπό
τόν νομοθέτην, ὅσοι εἶσθε ἀπό πολιτείας τόν πολιστήν, οἱ προϊστάμενοι
τοῦ δήμου τήν εὐταξίαν, οἱ σχετικοί
μέ τούς λόγους τόν διδάσκαλον, οἱ
ἄγαμοι τόν νυμφαγωγόν, αἱ ἔγγαμοι
τόν σύμβουλον, οἱ ἐρημικοί τόν ἀναπτερωτήν, οἱ κοινωνικοί τόν δικαστήν, οἱ ἀγράμματοι τόν ὁδηγόν, οἱ
θεωρητικοί τόν θεολόγον, οἱ εὐθυμοῦντες τό χαλινάρι, ὅσοι πενθοῦν
τόν παρηγορητήν, οἱ γέροντες τήν
βακτηρίαν, τό παιδαγωγόν ἡ νεότης,
ἡ πενία τόν προμηθευτήν, ὁ πλοῦτος
τόν οἰκονόμον. Καλόν εἶναι νά ἐπαινέσουν καί αἱ χῆραι τόν προστάτην,
οἱ ὀρφανοί τόν πατέρα, οἱ πτωχοί
τόν φίλον τους, οἱ ξένοι τόν φιλοξενητήν, τόν ἀδελφόν των οἱ ἀδελφοί,
οἱ ἄρρωστοι τόν ἰατρόν, οἱ ὑγιεῖς τῆς
ὑγείας τόν φύλακα. Νά ἀναζητήσουν
ὅλοι αὐτόν πού γίνεται ὅλα εἰς ὅλους
ἤ τούς περισσοτέρους».
(Μετάφραση ὑπό Ἰγνατίου Σακαλή,
φιλολόγου)
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Θαυμαστή παρέμβαση τῆς Παναγίας μας
στόν Κώστα Χαρδαβέλα
γνωστός δημοσιογράφος κ. Κώστας Χαρδαβέλας
στήν ἐκπομπή τῆς κ. Τατιάνας Στεφανίδου «Τατιάνα
Live» τῆς 15ης Νοεμβρίου 2016, περιέγραψε λεπτομερῶς μία θαυμαστή παρέμβαση τῆς Παναγίας μας
τῆς Ἑκατονταπυλιανῆς σέ μία πολύ δύσκολη περίοδο
τῆς ζωῆς του. Ὅταν ὁ ἰατρός του, καθηγητής κ. Δημήτριος Λινός, τοῦ ἀνεκοίνωσε ὅτι πάσχει ἀπό ἄγριο καί
κακοήθη καρκίνο στούς λεμφαδένες. Τοῦ εἶπε χαρακτηριστικά ὅτι ἔχεις πιθανότητες 70% νά φύγεις καί 30% νά μείνεις.
Τόν ρώτησε πόσο καιρό μοῦ δείνεις; Καί ὁ γιατρός κοίταξε
πάνω μέ μία χαρακτηριστική κίνηση τοῦ χεριοῦ του καί τοῦ
ἀπάντησε: Ὁ Θεός ξέρει ἄν θά ζήσεις ἤ ὄχι.
Ὁ κ. Χαρδαβέλας ξεκίνησε χημειοθεραπείες πού τοῦ προκάλεσαν βλάβη στήν γλῶσσα, στούς σιελογόνους ἀδένες καί
τοῦ κατέστρεψαν τήν αἴσθηση τῆς γεύσης. Σέ λίγο χρονικό διάστημα ἔχασε σαράντα κιλά ἀπό τό βάρος του καί τό χρῶμά
του ἔγινε κάτασπρο.
Ἐνῶ ὑποβαλλόταν σέ χημειοθεραπείες, τό καλοκαίρι ἦλθε
μέ τήν οἰκογένειά του στήν Πάρο γιά διακοπές, ὅπου τοῦ συνέβη κάτι διαφορετικό. Σύμφωνα μέ τά δικά του λόγια: Ἐγώ
δέν εἶμαι ὁ θεοῦσος, ὁ ἐκκλησιαζόμενος ἄνθρωπος. Βεβαίως
πιστεύω, κάνω τό σταυρό μου, ἀλλά ὥς ἐκεῖ.
«Ὅταν πήγαμε στήν Πάρο, ἔνοιωσα τήν ἀνάγκη νά πάω νά
προσευχηθῶ. Ἤξερα ὅτι εἶχα καρκίνο, μοῦ τό εἶχαν πεῖ ἤδη...
Πῆγα νά προσευχηθῶ στήν Παναγία τήν Ἑκατονταπυλιανή,
μιά τεράστια εἰκόνα στήν Πάρο πού τήν ἔχετε δεῖ ὅλοι σας.
Πῆγα μόνος μου, δέν πῆρα κανέναν μαζί μου. Ἔμεινα ἀπέναντί της καί τῆς λέω: Βοήθησέ με νά ἀντιμετωπίσω αὐτό τό
πρόβλημα καί νά ζήσω.
Καί ἦταν τέτοια ἡ παράκλησή μου καί ἡ ἔνταση τῆς παράκλησής μου, πού ἔνοιωσα ἕνα χτύπημα στό στῆθος, τό ὁποῖο
εἶναι μεταφυσικό αὐτό. Καί δέν εἶμαι ἀπό αὐτούς πού πιστεύουν σέ τέτοιες ἱστορίες, ἀλλά βεβαιώνω ὅτι τό ἔνοιωσα. Ἕνα
χτύπημα σάν νά μοῦ λέει ὅτι ἐδῶ εἶμαι!
Πῆρα κουράγιο. Ἔνοιωσα ὅτι ὑπάρχει μία θεία προστασία
ἐκείνη τή στιγμή, στή μάχη πού θά ἔδινα.
Βγαίνοντας ἀπό τήν ἐκκλησία, εἶναι μία γυναῖκα δίπλα μου
μαυροφορεμένη.Μόλις μέ βλέπει μοῦ λέει: αὐτό τό κράτησα
γιά σένα. Καί μοῦ δίνει κάτι σάν φυλαχτό, σάν σταυρό. Ἐγώ
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σκέφτηκα ὅτι μέ γνώρισε ἀπό τήν τηλεόραση, ὅπως συνήθως γίνεται -καί τό ξέρεις πολύ
καλά μόλις μᾶς δοῦνε
μερικοί πού μᾶς ξέρουνε- (ἀπό τίς τηλεοπτικές ἐκπομπές). Τό παίρνω στό χέρι μου καί τό
βλέπω καί σηκώνω τό
κεφάλι μου γιά νά τῆς
πῶ: σέ εὐχαριστῶ πολύ.
Δέκατα δευτερολέπτου,
ἀλλά ἡ γυναῖκα αὐτή
ἐξαφανίστηκε, δέν εἶναι δίπλα μου. Δηλαδή, δέκατα δευτερολέπτου, πόσο κρατάει ὁ χρόνος: πάρτο αὐτό, τό βλέπω καί σηκώνομαι νά τῆς πῶ εὐχαριστῶ, εἶναι δέκατα δευτερολέπτου,
ἔχει χαθεῖ καί ψάχνω νά τήν βρῶ μέσα στόν αὐλόγυρο τῆς
ἐκκλησίας,πουθενά! Βγαίνω ἀπό τήν ἐκκλησία ἔξω, πουθενά
δέν ξέρω...
Τατιάνα: Αὐτό σοῦ ἔδωσε ὤθηση,ἔνοιωσες πιό δυνατός
μετά ἀπό αὐτό;
Ναί. Βέβαια, ἔνοιωσα προστατευμένος, ἦταν μία προστασία πού τή χρειαζόμουνα σ’αὐτή τή φάση. Ξέρεις, σ’αὐτές τίς
δύσκολες στιγμές τοῦ ἀνθρώπου, ὅταν μιλᾶς μέ τόν θάνατο,
χρειάζεσαι σανίδες σωτηρίας ν’ ἀκουμπήσεις. Καί, βεβαίως,
εἶναι τό σπίτι σου, εἶναι ἡ οἰκογένειά σου, εἶναι οἱ φίλοι, ἀλλά
ψάχνεις ἀπεγνωσμένα νά βρεῖς κάπου νά πιστέψεις καί νά
ἀκουμπήσεις (νά νοιώσεις) ὅτι δέν εἶσαι μόνος».
Αὐτή ἦταν ἡ διήγηση τοῦ κ. Χαρδαβέλα πού τήν μεταφέρουμε ἐδῶ ἀπομαγνητοφωνημένη ἀπό τό διαδίκτυο χωρίς ἐπεμβάσεις, ὅπως ἀκριβῶς ἀκούστηκαν τά λόγια του στήν τηλεοπτική ἐκπομπή πού προαναφέραμε. Πιστεύουμε ὅτι εἶναι μία
συγκλονιστική μαρτυρία πού λέει πολλά στήν δύσκολη ἐποχή
πού ζοῦμε.
Θαυμάζουμε τήν τόλμη τοῦ κ. Χαρδαβέλα νά ἀποκαλύψει
δημόσια ἕνα τόσο προσωπικό του γεγονός, πού γιά ἐμᾶς ὅλους
εἶναι μία μαρτυρία πίστεως καί ἕνα ἀκόμη ἀπό τά ἀναρίθμητα θαυμαστά περιστατικά πού πού συνδέονται μέ τό Ἱερό μας
Προσκύνημα.
Εὐχόμαστε ἡ Παναγία μας νά τόν προστατεύει σέ ὅλη του τή
ζωή καί νά εἶναι βοηθός ὅλων μας σέ ὅλες τίς δύσκολες προσωπικές μας περιστάσεις.
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ
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Ἡ «Παναγία τοῦ Σταυροῦ» καί ἡ Ἁγία Ἄννα
Ἡ εἰκόνα πού παρουσιάζει τό ἐσωτερικό τοῦ ναοῦ τῆς Παναγίας τοῦ Σταυροῦ.

ύο ἱστορικά παρεκκλήσια,
στό Κάστρο τῆς Παροικιᾶς,
πού κινδυνεύουν νά καταρρεύσουν.
Δύο παλαιά ἱστορικά
παρεκκλήσια, ἡ «Παναγία
τοῦ Σταυροῦ» καί ἡ «Ἁγία
Ἄννα», πού βρίσκονται στή
συνοικία «Κάστρο» τῆς Παροικιᾶς καί σέ ἐπαφή μέ
τό φράγκικο καστέλλο της,
κινδυνεύουν γρήγορα νά καταρρεύσουν καί νά μεταβληθοῦν σέ ἐρείπια.
Ἡ Παναγία τοῦ Σταυροῦ, εἶναι ἕνα
ἀπό τά παλαιότερα παρεκκλήσια τῆς
Παροικιᾶς. Στήν πρόσοψή του ὑπάρχει ἐντοιχισμένη μαρμάρινη κτητορική
ἐπιγραφή, τοῦ ἔτους 1514, πού εἶναι ἡ
ἀρχαιότερη ἐπιγραφή, ἀπό ὅσες βρέθηκαν στό πλῆθος τῶν μεταβυζαντινῶν
παρεκκλησίων πού κοσμοῦν τήν πόλη
μας. Ὁ ρυθμός του εἶναι ἰδιότυπος. Ἔχει
εὐρύχωρο ἐπιπεδόστεγο νάρθηκα, ὁ
ὁποῖος ἐπικοινωνεῖ μέ τόν περιορισμένο
θολόκτιστο κύριο χῶρο τοῦ παρεκκλησίου, πού βρίσκεται δύο σκαλοπάτια
χαμηλότερα, μέ δύο καμάρες. Οἱ εἰκόνες
τοῦ τέμπλου εἶναι νεότερες, εἶναι καλῆς
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τέχνης καί χρονολογοῦνται τόν 18ο καί
19ο αἰώνα.
Ἡ Ἁγία Ἄννα, εἶναι μικρό καμαροσκεπές παρεκκλήσιο, στή βάση τῆς ἀνατολικῆς πλευρᾶς τοῦ μαρμαρόκτιστου
φράγκικου κάστρου. Ἀριστερά, στήν
πρόσοψή του, ἔχει ἕνα πολύ μικρό, μονότοξο, κτιστό καμπαναριό. Ἡ Ἁγία Τράπεζα σχηματίζεται ἀπό κορμό ἀρχαίας
κολόνας καί μαρμάρινη πλάκα, ἐνῶ ἡ
πρόθεση στηρίζεται σέ ἀρχαῖο κιονόκρανο. Οἱ εἰκόνες τοῦ τέμπλου εἶναι τοῦ
17ου αἰώνα.
Καί τά δύο παρεκκλήσια ἔχουν κηρυχτεῖ ἀπό τό Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ ἱστορικά διατηρητέα μνημεῖα.
Τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο καί ἡ
Ἐρανική Ἐπιτροπή, τοῦ ἐνοριακοῦ ναοῦ
τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν τῆς πόλης
μας, στήν ὁποῖα ὑπάγονται τά δύο παρεκκλήσια, γιά τά ὁποία γίνεται λόγος,
μετά τό μεγάλο ἐπίτευγμα τῆς διάσωσης
καί ἀποκατάστασης τῶν δύο ἄλλων ἱστορικῶν παρεκκλησίων, τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου καί τῆς Εὐαγγελιστρίας τοῦ
Κάστρου, δέν μποροῦσαν νά παρακολουθοῦν ἀδιάφοροι τόν βέβαιο ἀφανισμό
τῶν δύο αὐτῶν παρεκκλησίων. Γι' αὐτό
πῆραν τήν ἀπόφαση, παρά τίς δύσκολες

Ὁ ναός τῆς Παναγίας τοῦ Σταυροῦ ἐξωτερικά.
οἰκονομικές συνθῆκες, πού τούτη τήν
ἐποχή ὅλοι βιώνουμε, νά διαθέσουν ὅλες
τους τίς δυνάμεις γιά τή σωτηρία τους.
Ἤδη ἀνέθεσαν στό ἀρχιτεκτονικό γραφεῖο, πού πραγματοποίησε τήν πετυχημένη ἀποκατάσταση τῶν δύο παρεκκλησίων πού ἀναφέρονται παραπάνω, πού
εἶναι ἐξειδικευμένο σέ τέτοιου εἴδους
ἐργασίες, τήν ἐκπόνηση τῆς ἀπαραίτητης
μελέτης καί μετά τήν ἔγκρισή της ἀπό τήν
ἁρμόδια Ἀρχαιολογική Ὑπηρεσία, θά
προχωρήσουν στήν πραγματοποίηση τοῦ
ἔργου. Ἐπιθυμία μας εἶναι νά σωθοῦν, νά
στερεωθοῦν καί νά ἀνακαινιστοῦν αὐτά
τά δύο τόσο ἐνδιαφέροντα ἐκκλησάκια
καί νά παραδοθοῦν στόν θαυμασμό καί
τήν λατρεία τῶν εὐσεβῶν κατοίκων τῆς
πόλης μας καί τῶν ἐπισκεπτῶν της!
Ἀπευθυνόμαστε, λοιπόν, στούς συμπολίτες μας καί τούς φίλους τῆς Πάρου
καί τούς παρακαλοῦμε, νά μᾶς βοηθήσουν στήν πραγματοποίηση αὐτῆς τῆς
προσπάθειας, μέ ὅποιον τρόπο μποροῦν.
Κάθε εἴδους προσφορά, ἀκόμα καί ἡ μικρότερη, εἶναι δεκτή.

Ἄς μήν ξεχνοῦμε ὅτι, τά μικρά αὐτά
ἐκκλησάκια, εἶναι δύο πολύτιμα μνημεῖα τῆς προγονικῆς μας κληρονομιᾶς,
τά ὁποῖα ἔχουμε χρέος ἱερό, νά διαφυλάξουμε καί νά παραδώσουμε ἀλώβητα,
στίς ἐπερχόμενες γενιές!
Εὐχόμαστε ἀπό τήν καρδιά μας, γρήγορα, ὅσο γίνεται πιό γρήγορα, μέ τίς
προσπάθειες ὅλων μας, νά πανηγυρίσουμε ὅλοι μαζί τή σωτηρία τους.
Πάρος 30 Νοεμβρίου 2016

Ὁ Πρόεδρος
+ Πρωτοπρ. Σπυρίδων Φωκιανός
Τά μέλη τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου:
Σπανός Κων. Σταμάτης
Ἰωάννης Κων. Μαύρης
Ἐλισάβετ Μαύρη
Κωνσταντίνα Σταθεροῦ
Τά μέλη τῆς Ἐρανικῆς Ἐπιτροπῆς:
Κωνσταντῖνος Ἀγγελάκης Γεώργιος
Ἀλεξόπουλος Ἠλίας
Ἀργουζής Κωνσταντῖνος
Γράβαρης Κωνσταντῖνος
Καραβίας Θεόδωρος
Πατέλης Παναγιώτης

Γιά ὅσους ἐπιθυμοῦν νά ἐνισχύσουν οἰκονομικά τό σημαντικό αὐτό ἔργο, ὑπάρχει ὁ
παρακάτω λογαριασμός τῆς Τράπεζας Πειραιῷς: 5712-046613-064
ΙΒΑΝ GR97 0172 7120 0057 1204 6613 064.
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Ἡ πρώτη Χριστιανική κοινότητα
καί τό μαρτύριο τοῦ Ἁγίου Στεφάνου

πως μᾶς πληροφοροῦν οἱ

τόν Θεόν, νά ἀφήσωμεν ἐμεῖς τό κήρυγ-

«Πράξεις τῶν Ἀποστόλων»

μα τοῦ Θείου Λόγου καί νά ὑπηρετοῦμε

(κέφ. ΣΤ- Ζ)

ἡ ζωή στήν

εἰς τάς τραπέζας τοῦ φαγητοῦ». Καί προ-

πρώτη χριστιανική κοινότη-

έτρεψαν τούς πιστούς νά ἐκλέξουν ἀνά-

τα, στήν Ἱερουσαλήμ ἦταν

μεσά τους ἑπτά ἄνδρες μέ καλή φήμη, γε-

ἀφοσιωμένη στήν διδασκα-

μάτους ἀπό Ἅγιο Πνεῦμα καί σοφία, γιά

λία τῶν Ἀποστόλων, στήν

νά ἐκτελέσουν τήν ὑπηρεσία αὐτή.

μεταξύ τους κοινωνία καί
στίς προσευχές.
Ὅλοι οἱ πιστοί ζοῦσαν σέ ἕναν τόπο
καί εἶχαν τά πάντα κοινά. Πουλοῦσαν

Ἔτσι διάλεξαν τό Στέφανο, ἄνθρωπο
γεμάτο πίστη καί Ἅγιο Πνεῦμα, τό Φίλιππο, τόν Πρόχορο, τό Νικάνορα, τόν
Τίμωνα, τόν Παρμενά καί τό Νικόλαο.

ἀκόμα καί τά κτήματα καί τά ὑπάρχοντά

Οἱ πιστοί τούς ἔφεραν ἐν συνεχεία

τους καί μοίραζαν τίς τροφές καί τά βο-

μπροστά στούς Ἀποστόλους, οἱ ὁποῖοι,

ηθήματα σέ ὅλους , ἀνάλογα μέ τίς ἀνά-

ἀφοῦ προσευχήθηκαν, ἔθεσαν τάς χείρας

γκες τοῦ καθενός.

τους ἐπάνω εἰς αὐτούς, διά νά τούς μετα-

Καί ὁ ἀριθμός τῶν πιστῶν μέρα μέ τή
μέρα ηὔξανε.

δοθεῖ ἡ Θεία Χάρις.
Ὁ Στέφανος γεμάτος πίστη καί δύνα-

Οἱ δώδεκα Ἀπόστολοι τότε, ἀφοῦ προ-

μη ἔκανε μεγάλα θαύματα ἀνάμεσα στό

σεκάλεσαν ὅλο τό πλῆθος τῶν πιστῶν,

λαό καί ὅταν μιλοῦσε, ὁ λόγος του ἦταν

εἶπαν «δέν εἶναι ὀρθόν καί ἀρεστόν εἰς

φωτισμένος ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα.
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Ὅμως μερικοί
Ἰουδαῖοι κατασυκοφάντησαν
μέ
ψευδομάρτυρες τό
Στέφανο, πού ὁδηγήθηκε
ἐνώπιον
τοῦ συνεδρίου τῶν
Ἰουδαίων.
Τόν κατηγόρησαν ὅτι λέει βλάσφημα λόγια ἐναντίον τοῦ Μωυσέως καί τοῦ Θεοῦ.
Καί ὅταν ὅλοι οἱ
δικαστές ἐγύρισαν
τά βλέμματά τους
πρός τό Στέφανο,
εἶδαν τό πρόσωπό του νά ἀκτινοβολεῖ ὡς νά ἦταν
πρόσωπο ἀγγέλου.
Ὁ Στέφανος ἀπολογήθηκε μέ τόλμη
καί θάρρος καί κατακεραύνωσε τούς
Ἰουδαίους, πρός τούς ὁποίους τελειώνοντας τήν ἀπολογία του εἶπε: «Σκληροτράχηλοι, πού δέν θέλετε νά σκύψετε τό
κεφάλι σας ἐνώπιόν τοῦ Θεοῦ καί πού
δέν ἔχετε περικόψει ἀπό τάς καρδίας
σας τάς κακίας καί ἔχετε βαρειά τά ὦτα
σας ὥστε νά μήν ἀκούετε τό θέλημα τοῦ
Θεοῦ. Πάντοτε ἀντιπράττετε καί ἀνθίστασθε εἰς τό Πνεῦμα τό Ἅγιον, ὅπως

καί οἱ πατέρες σας.
Αὐτοί καί ἐφόνευσαν καί ἐκείνους
πού
προανήγγειλαν τήν ἔλευσιν τοῦ Δικαίου,
τοῦ ὁποίου τώρα
ἐσεῖς ἔχετε γίνει
προδόται καί φονεῖς. Σεῖς οἱ ὁποῖοι
ἐλάβετε τόν Νόμο
μέ ἐντολάς πού
ὁ Θεός σᾶς ἔδωσε διά μέσου τῶν
ἀγγέλων καί δέν
τόν ἐφυλάξατε».
Ὕστερα
ἀπό
αὐτά οἱ σύνεδροι
καί οἱ Ἰουδαῖοι
ἐξαγριώθηκαν καί
ἔτριζαν τά δόντια
τούς ἐναντίον τοῦ Στεφάνου.
Τόν ἔσυραν ἔξω ἀπό τήν πόλη καί τόν
λιθοβόλησαν. Καί ἐνῶ τόν λιθοβολοῦσαν
ὁ Στέφανος προσευχόταν καί ἔλεγε:
«Κύριε Ἰησοῦ, δέξου τό πνεῦμα μου»
καί ἔπεσε στά γόνατα καί φώναξε δυνατά «Κύριε, μή καταλογίσεις εἰς αὐτούς
αὐτήν τήν ἁμαρτία».
Καί ἀφοῦ εἶπε αὐτήν τήν προσευχή
τῆς συγνώμης, "ἐκοιμήθηκε" ἐν Κυρίω»
Διαλεχτή Ἀργουζῆ

Ἡ Διοικοῦσα Ἐπιτροπή
τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνήματος Παναγίας Ἑκατονταπυλιανῆς
σᾶς εὔχεται
Καλά Χριστούγεννα
καί εὐλογημένο τό νέο ἔτος.
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ
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Μία νέα ἔκδοση τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνήματος
Ἡ Διοικοῦσα Ἐπιτροπή τοῦ Ἱεροῦ
Προσκυνήματος ἐξέδωσε
προσφάτως
βιβλίο μέ τόν τίτλο:
«Ἱστορικό-Θαύματα-Παράκληση Παναγίας
Ἑκατονταπυλιανῆς Πάρου»,
σελίδες 112.
Ἡ ἔκδοση αὐτή
ἦταν ἀναγκαία δεδομένου ὅτι πολλοί
Προσκυνητές
ἀναζητοῦσαν κάποιο βιβλίο στό ὁποῖο θά
μποροῦσαν νά βροῦν
τά
θαύματα
πού
κατά καιρούς ἐπετέλεσε ἡ Παναγία μας,
προκειμένου νά ὠφεληθοῦν πνευματικά
καί νά τονωθεῖ ἡ Πίστη τους.
Τό βιβλίο προλογίζει θαυμάσια ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Καλλίνικος. Ἀκολουθεῖ ἕνα σύντομο ἱστορικό τοῦ παλαιοχριστιανικοῦ Ναοῦ τῆς
Παναγίας μας,τό ὁποῖο συνέταξε ὁ συμπατριώτης μας κ. Νῖκος Ἀλιπράντης,
φιλόλογος καί συγγραφέας, τόν ὁποῖο
εὐχαριστοῦμε θερμά γιά τήν πρόθυμη
ἀνταπόκρισή του. Στήν συνέχεια παρατίθενται ἀρκετά θαύματα τῆς Παναγίας
μας τῆς Ἑκατονταπυλιανῆς καί τό βιβλίο
ὁλοκληρώνεται μέ τόν εἰδικό Παρακλητικό Κανόνα Της, τόν ὁποῖο συνέθεσε ὁ
ὑμνογράφος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀλεξανδρείας κ. Χαράλαμπος Μπούσιας.
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας
στόν πρόλογό του παρουσιάζει τό βιβλίο
ὡς ἑξῆς:
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«Στό παρόν βιβλίο,ὁ ἀναγνώστης ἔχει
τήν δυνατότητα νά
περιηγηθεῖ συνοπτικά στήν μακραίωνη
ἱστορία τοῦ Προσκυνήματος,νά θαυμάσει
τά ὑπέροχα ἀρχιτεκτονικά του στοιχεῖα
καί νά ταξιδέψει στά
σημαντικότερα ἱστορικά γεγονότα πού
τό σημάδεψαν. Ἐν
συνεχεία, μέσα ἀπό
τίς σελίδες πού ἀκολουθοῦν τήν ἱστορική ἐπισκόπηση τοῦ
Ναοῦ, γίνεται μία
παράθεση
θαυματουργικῶν ἐπεμβάσεων τῆς Παναγίας
Ἑκατονταπυλιανῆς
μέσα ἀπό προσωπικές μαρτυρίες, ὅπως
ἔχουν καταγραφεῖ εἴτε ἀπό τίς ἀφηγήσεις τῶν πιστῶν εἴτε ἀπό τίς ἐπιστολές
πού ἐστάλησαν στό Ἱερό Προσκύνημα»
Εὐχόμαστε καί αὐτή ἡ προσπάθεια νά
βρεῖ τήν ἀνάλογη ἀνταπόκριση ἀπό τούς
ἀναγνῶστες καί νά βοηθήσει στήν τόνωση τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ φρονήματος
τῶν Πιστῶν. Αὐτό εἶναι πολύ ἀναγκαῖο
γιατί ζοῦμε σέ χρόνια δύσκολα καί πολύ
σκληρές ἡμέρες, στίς ὁποῖες ὁ Λαός μας
δοκιμάζεται σκληρά καί ἀναζητεῖ ἐναγώνια πνευματικά στηρίγματα, πού θά τόν
κρατήσουν ὄρθιο καί θά τοῦ ἀναπτερώσουν τήν ἐλπίδα ὅτι κάποτε θά παρέλθουν αὐτές οἱ δοκιμασίες καί θά ἔλθουν
καί πάλι στήν ζωή μας ἡμέρες γαλήνης
καί χαρᾶς.

Ὕμνος στήν Ἑλλάδα

Ἅρπα ἡ ψυχή μου ὕμνους ἁγνούς θά ψάλλει,
τήν καρδιά σάν φλόγα θά ζεστάνει.
Ἕνας πατέρας καί Θεός τόν κόσμο ἔχει πλάσει.
Κοιτῶ γύρω μου τῆς φύσης τό μουσεῖο.
Δίπλα ἕνας παράδεισος, τί μεγαλεῖο!
Ἑλλάδα!
Καθρεφτίζεται νύχτα, πρωΐ καί μέρα
στό πνεῦμα Σου τό θεῖο.
Σελήνη ἀνατέλλει.
Ἄστρα τῆς νύχτας ἡ ὀμορφιά τοῦ οὐρανοῦ σου,
τοῦ ἥλιου Ἑλλάδα!
Ντύθηκε ἡ γῆ σου ψηλά βουνά καί γύρω κάμπους.
Πηγές τό χῶμα σου γεννᾶ, ποτάμια ἀναβλύζουν.
Στῆς θάλασσας τό σύνορο τ’ ἀπόβραδο ἀκουμποῦν.
Ἀνθίζουν νησιά τά πέλαγα.
Χῶμα εὐλογημένο, αἷμα καί δάκρυ ποτισμένο.
Μάνα περήφανη, τώρα ποιός πόνος σέ βαραίνει;
Ἀπ’ τήν κορφή ὡς τά νύχια σου λύπη μαρμαρωμένη.
Μά ἔχεις στά στήθη σου ζωή κρυμμένη!
Χαρίσματα ἀτίμητα καί δῶρα εὐλογημένα.
Χρόνια θά διαβοῦν, αἰῶνες θά περάσουν,
θά ’ρθουνε μέρες μέ καπνούς, θά ’ρθουνε μέρες θάμπους.
Ἑλλάδα! Κόρη ἔνδοξη, μά τώρα λαβωμένη.
Καρφιά, μαχαίρια στήν καρδιά κι ἐμεῖς ἀπαντοχή κρυμμένη.
Ἡ ὀμορφιά δέ χάνεται, τήν πλάση μας στολίζει.
Δόξα σέ σένα, Ἑλλάδα!
Ἡ ὀμορφιά τοῦ κόσμου μένεις.
Δόξα σέ σένα, ποιητή!
Ποίημα πού ἔγραψε τοῦ ἔρωτά σου ἡ γραφή.
Ἑλλάδα, τό κάθε βῆμα σου φωτιά κι ἀστροπελέκι.
Πατρίδα μου ἀθάνατη, Ἑλλάδα!
Φάρος εἶσαι πού φωτίζει γῆ δαφνόσπαρτη καί τιμημένη.
Ταπεινά σέ χαιρετῶ.
Πρ. Σπυριδούλα Τριανταφύλλου
25/11/2016
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ
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Ἐκκλησιαστικό Γηροκομεῖο
10 χρόνια κοινωνικῆς προσφορᾶς

Γιορτάσαμε τά 10 χρόνια λειτουργίας
τοῦ Γηροκομείου. Μία γιορτή μέ πανηγυρικό χαρακτήρα ἀναγνωρίζοντας τό ἔργο
καί τήν κοινωνική ἀλληλεγγύη πρός τόν
ἀναξιοπαθοῦντα γέροντα συνάνθρωπο.
Ἡ προσφορά τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας
εἶναι ἀνεκτίμητη ἀλλά καί ἡ ἀγάπη καί
ἡ ὑποστήριξη τῆς τοπικῆς κοινωνίας καθοριστική πού μέ τήν ἀλληλεγγύη καί
τήν φιλανθρωπία τους στήριξαν καί θά
στηρίζουν πάντα τό φιλανθρωπικό καί
κοινωνικό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας.
Τίμησαν μέ τήν παρουσία τους τή
γιορτή μας ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Καλλίνικος καί πρόεδρος τοῦ
Ἱδρύματος καί σχεδόν ὅλος ὁ κλῆρος τῶν
δύο νησιῶν μας, ὁ Δήμαρχος Πάρου κ.
Μάρκος Κωβαῖος καί ὁ Ἔπαρχος Πάρου
– Ἀντιπάρου, πού στό χαιρετισμό τους
ἀναφέρθηκαν στό ἔργο καί τήν κοινωνική προσφορά τοῦ Ἱδρύματος.
Τόν ἀπολογισμό γιά τά 10 χρόνια λειτουργίας τοῦ ἱδρύματος ἀνέπτυξε ὁ πατήρ Σπυρίδων Φωκιανός. Ἀναφέρθηκε
στό πόσοι γέροντες ἔχουν περάσει ἀπό
αὐτόν τόν ἱερό χῶρο καί ἔχουν γευθεῖ
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τήν θαλπωρή καί τήν ἀγάπη ὅλων, 80 τόν
ἀριθμόν. Ἐπίσης ἀναφέρθηκε στα οἰκονομικά καί στούς γνωστούς καί ἄγνωστους δωρητές.
Στή συνέχεια ἡ κ. Πώλου ἀνέπτυξε τό
θέμα: «Ἐθελοντικό δίκτυο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Παροναξίας».
Ἡ κοινωνική λειτουργός Ἀθανασία
Κυδωνιέως μᾶς μίλησε γιά τήν «ποιοτική
ζωή καί 3η ἡλικία σέ ἵδρυμα»
Παράλληλα ὁ Σεβασμιώτατος τίμησε
γιά τήν προσφορά τῆς ἐπιστασίας του
κατά τήν διάρκεια οἰκοδομήσεως τοῦ
Γηροκομείου τόν κ. Θεόδωρο Μπιζά,
ὁ ὁποῖος μέ πολλή συγκίνηση δέχτηκε
αὐτή τή διάκριση καί εὐχαρίστησε τό
Σεβασμιώτατο καί ὅλους ὅσους συνέδραμαν σ΄αὐτήν τήν ἰδέα.
Μέ τήν ὁμιλία τοῦ Ἐπισκόπου μας,
ὁ ὁποῖος ἦταν πολύ συγκινημένος ἀλλά
καί πολύ χαρούμενος γιά τή μεγάλη συμμετοχή τοῦ κόσμου ἔκλεισε τό πρόγραμμα «Ἀπολογισμός – Ἐθελοντισμός – Κοινωνικό ἔργο».
(Ἐκ τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Γηροκομείου)

Ἐνισχύστε τή Λειτουργία
τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Γηροκομείου Πάρου

ΣΤΕΓΗ ΑΓΑΠΗΣ & ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ!

Στήν Παροικία, μόλις δύο χιλιόμετρα ἀπό τό λιμάνι, ἡ Ἱερά Μητρόπολή Παροναξίας, σέ μία ἔκταση
ἐννέα στρεμμάτων, δημιούργησε καί λειτουργεῖ τόν
Οἶκο Εὐγηρίας Ποιμαντικῆς Μερίμνης «Παναγία
Ἑκατονταπυλιανή», μία Μονάδα Φροντίδας Ἡλικιωμένων δυναμικότητας εἴκοσι κλινῶν.

Οἱ σύγχρονες κτηριακές ἐγκαταστάσεις της καί
τό ἐξειδικευμένο προσωπικό πού ἀπασχολεῖται σέ
αὐτήν, μέ βασικές ἀρχές τήν ἀγάπη καί τή συνέπεια
πρός τό συνάνθρωπο καί ὅπλα τήν ὑπομονή καί τήν
ἐπιμονή ἐξασφαλίζουν στούς διαβιοῦντες γέροντες
ἄνετη διαμονή.

Γιά προσφορά ἐθελοντικῆς ἐργασίας ἐπικοινωνῆστε μέ τή γραμματεία τοῦ Γηροκομείου στό τηλέφωνο
22840 24739.
Γιά προσφορά δωρεῶν ἀπευθυνθεῖτε στή γραμματεία τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνήματος Παναγίας Ἑκατονταπυλιανῆς καί τοῦ Γηροκομείου ἤ μέ ἀπευθείας κατάθεση στούς λογαριασμούς μας:

ALPHA BANK (625-002101-057881) - EUROBANK (0026-0359-53-0100081451)
ΕΘΝΙΚΗ (455/296030-32) - ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5712-016035-066)

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ (ΜΕΓΑΛΗ ΔΩΡΕΑ!)
Τήν παραμονή τῆς ἐκτυπώσεως τοῦ περι-

εἰς μνήμην τῆς ἀειμνήστου μητρός του Ἄννης.

οδικοῦ (14/12/16), ἔφθασε στά γραφεῖα τῆς

Ἄπειρες καί εὐγνώμονες οἱ εὐχαριστίες

Ἱερᾶς Μητροπόλεως Παροναξίας μέ τραπεζι-

μας καί θερμές οἱ προσευχές μας, νά ἀναπαύ-

κή ἐπιταγή, τό ποσόν τῶν 10.000 καναδικῶν

ει ὁ Γεννηθείς Κύριός μας τήν ψυχή της μετά

δολαρίων, ἀπό τήν Ἀδελφότητα Κυριῶν τοῦ

τῶν Ἁγίων καί νά ἀνταποδίδει πλούσια τίς

Ἱ.Ν. Τιμίου Σταυροῦ Λαβάλ Καναδᾶ, ὅπου

εὐλογίες Του στόν ἴδιο καί στήν Ἐνορία του.

ὑπηρετεῖ ὡς ἱερατικῶς προϊστάμενος ὁ Πάριος Ἀρχιμανδρίτης π. Νεκτάριος Μοστρᾶτος,

Ἐκ τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Γηροκομείου Πάρου.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ
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