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Φωτογραφία ἐξωφύλλου
Τό πάλλευκο τρίκλητο παρεκκλήσιο
τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου
στό κέντρο τῆς Μαρπήσσης
- 17ος αἰώνας -

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ
Ἀναμφίβολα ἡ περίοδος τοῦ Τριωδίου εἶναι ἡ πιό κατανυκτική καί ἡ πιό ψυχωφελής περίοδος τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ
ἔτους. Ἡ Ἐκκλησία, μᾶς ἀνοίγει τίς πῦλες τοῦ Παραδείσου
καί μᾶς προσκαλεῖ σέ κάθε εὐκαιρία νά ἀξιοποιήσουμε τίς
πάμπολλες δυνατότητες πού ἀπό ἄκρα φιλανθρωπία μᾶς
προσφέρει προκειμένου νά σπεύσουμε μέ τόν προσωπικό
μας ἀγῶνα καί τήν συνέργεια τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ νά ἀπολαύσουμε ἀπό τώρα, σέ σχετικό βαθμό, τά ἀγαθά τῆς θείας
Βασιλείας.
Ἀτυχῶς ὅμως, ὅλοι μας σέ κάποιο βαθμό, ἔχουμε ἐγκλωβιστεῖ σέ ἕνα πνευματικό τέλμα καί δέν μποροῦμε νά ἀντιληφθοῦμε κάτι πού βρίσκεται πέρα ἀπό τίς σωματικές μας
αἰσθήσεις. Ἔτσι, δέν κατανοοῦμε τούς περιορισμούς τῆς
περιόδου αὐτῆς πού ἀφοροῦν τίς τροφές (νηστεία), τίς διασκεδάσεις καί κάποιες ἄλλες σωματικές ἀπολαύσεις πού
στοχεύουν στήν ὑποταγή τῆς σάρκας στόν ἡγεμόνα νοῦ, στήν
μεταμόρφωση τῶν παθῶν σέ ἀντίστοιχες ἀρετές.
Ἡ νηστεία τῶν τροφῶν δέν ἀποβλέπει στήν τιμωρία καί
τήν ἐξόντωση τῆς «ἁμαρτωλῆς σάρκας», ἀλλά εἶναι μία σωματική ἄσκηση πολύ ἀποτελεσματική πού μᾶς βοηθᾶ νά
ἐξαγνισθοῦμε γιά νά πλησιάσουμε τόν καθαρό Θεό. Λόγοι
ὑγείας ἐμποδίζουν κάποτε νά ἀπέχουμε ἀπό κάποιες τροφές, ὅμως πάντα ὑπάρχει τρόπος νά περιορίσουμε κάτι ἀπό
τήν τροφή μας καί ἔτσι νά κάνουμε τήν ἄσκησή μας.
Τόσο ἡ νηστεία τῶν τροφῶν ὅσο καί τά ὑπόλοιπα πνευματικά ἐφόδια πού μᾶς παρέχει ἡ Ἐκκλησία μας κατά τήν
περίοδο αὐτή, εἶναι βοηθητικά μέσα γιά τήν ἐπίτευξη τοῦ
στόχου μας. Πάντα κάθε φιλότιμη προσπάθεια πού γίνεται
κατά Θεόν, ἔχει ἕνα θετικό ἀποτέλεσμα πού τίς περισσότερες φορές δέν τό ἀντιλαμβανόμαστε ἀλλά μᾶς ἀρκεῖ πού τό
βλέπει ὁ ἀγωνοθέτης Χριστός.
Ὅσοι, λοιπόν, ἀμελήσαμε καί δέν ξεκινήσαμε ἀκόμη τήν
προσπάθειά μας ἄς μήν καταλαμβανόμαστε ἀπό ἀπογοήτευση (ὁ ἐχθρός τῆς σωτηρίας μας ἔχει μεγάλο κέρδος ὅταν
μᾶς κάνει νά νοιώθουμε ἔτσι), ὁ Δεσπότης Χριστός εἶναι φιλότιμος καί μᾶς δέχεται ὅλους. Ἀκόμη καί αὐτούς πού σπεύδουν τήν τελευταία στιγμή! Σίγουρα ὑπάρχει ἀκόμη καιρός
καί ὅσοι τυχόν ἀμελοῦν εἶναι ἐντελῶς ἀδικαιολόγητοι.

π. Γ. Τ.
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Σ᾽ ἀποζητοῦμε, Χριστόδουλε!...
Σαράντου Ἰ. Καργάκου
Ἱστορικοῦ - Συγγραφέως

Τρία χρόνια συμπληρώθηκαν φέτος,
ἀπο τήν κοίμηση τοῦ Μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κυροῦ Χριστοδούλου. Ἑνός Ἱεράρχου τοῦ
ὁποίου ὁ λόγος ἦταν σύγχρονος, ἐπίκαιρος, καυστικός ἀλλά καί διορατικός, θά τολμούσαμε νά ποῦμε!
Ποιός θά ξεχάσει πολλές ἀπό τίς ὁμιλίες του ἤ ἀκόμα καί τά σύντομα συνθήματά
του; Τούς νέους πού τόσο πολύ ἀγαποῦσε
καί ἀγκάλιασε καί ἀπό τούς ὁποίους στόν
ἐνθρονιστήριο λόγο του ζήτησε δημόσια
συγγνώμη γιά ὅ,τι κακό οἱ μεγαλύτεροι
προξένησαν στόν τόπο καί στούς ἑαυτούς
τους;
Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος δικαίως χαρακτηρίστηκε ἀπό πολλούς, ὡς
ὁ Ἀρχιεπίσκοπος τῆς ἀγάπης, τῆς προσφορᾶς, τοῦ χαμόγελου καί κυρίως ὡς
ὁ Ἀρχιεπίσκοπος τῶν μεγάλων ὁραματισμῶν!
Στίς 28 Ἰανουαρίου 2008, ὁ Κύριος τόν
κάλεσε κοντά Του μετά ἀπό ἑξάμηνη ὑπομονετική πάλη μέ τήν ἐπάρατο νόσο, τήν
ὁποία ἔβλεπε ὡς δοκιμασία τοῦ Θεοῦ
γιά τήν καλύτερη προετοιμασία τοῦ ἰδίου στήν πορεία του γιά τήν Θριαμβεύουσα
Ἐκκλησία.
Πολλά καί θαυμάσια κείμενα γράφτηκαν
ὅλη αὐτή τήν τριετία γιά τήν πληθωρική
προσωπικότητα τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χριστοδούλου. Θεωροῦμε ὅτι ἕνα ἀπό τά καλύτερα, ἄν ὄχι τό καλύτερο, εἶναι αὐτό
πού πρόσφατα δημοσιεύθηκε στό ἐξαιρετικό Περιοδικό τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου
Γεωργίου Γιαννιτσῶν «ΕΚ ΒΑΘΕΩΝ» (τεύχος 22, Μάρτιος 2011). Τό ἔχει γράψει ἕνας
καλός φίλος τοῦ Μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου καί διακεκριμένος Ἱστορικός καί
συγγραφέας, ὁ Σαράντος Καργάκος.
Μέ τήν ἄδειά του τό δημοσιεύουμε μέ
πολλή εὐγνωμοσύνη στό πρόσωπο τοῦ κεκοιμημένου Πρωθιεράρχου, γιατί ἦταν ὁ
μόνος Ἀρχιεπίσκοπος, πού τίμησε τήν Μητρόπολή μας, μέ τήν παρουσία του καί τήν
ἱερουργία του, τέσσερις φορές. Οἱ τρεῖς
ἀπό αὐτές ἦταν στό νησί τῆς Πάρου καί
μάλιστα στό Ἱερό Προσκύνημα τῆς Παναγίας μας.
Ἄς εἶναι ἡ μνήμη του αἰωνία καί ἄς
ἔχουμε τήν εὐχή του!
ταν ἔφυγε ἔγραψα: «Σέ κλαίει ὁ λαός!».
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Σήμερα, μετά ἀπό τήν παρέλευση τόσων ἐτῶν ἀπό τή θανή του
εἶμαι ὑποχρεωμένος νά γράψω:
«Σέ θέλει ὁ λαός!».
Στό διάστημα τῆς ἐπίγειας
ἀπουσίας του «ἔφυγαν κι ἄλλοι
πολλοί, μεγάλοι καί τρανοί,
πού ἦσαν πασίγνωστοι ἐδῶ κι
ἐκεῖ. Ὅλους ὅμως τούς πῆρε
τό ποτάμι τῆς Λήθης. Μόνον ὁ
Χριστόδουλος ζῆ -ἄσβηστο καντήλι- στήν
ψυχή τοῦ ἁγνοῦ λαοῦ πού πονεῖ γιά τήν
ἔρμη πατρίδα. Ὅσο ζοῦσε ὁ Χριστόδουλος ὁ λαός εἶχε μιάν ἐλπίδα: εἶχε ἕναν
ἡγέτη! Ἦταν γιά τό λαό μας ὅ,τι καί ὁ
Χρυσόστομος γιά τόν ἐγκαταλελειμμένο
λαό τῆς Σμύρνης. Καί οἱ δύο ὁδηγήθηκαν
στό μαρτύριο: ὁ Σμύρνης ἀπό τόν τουρκικό ὄχλο, ὁ Ἀθηνῶν καί Ἑλλήνων πάντων
ἀπό τόν δημοσιογραφικό καί χαμηλοπολιτικό ὄχλο. Ὁ ἕνας πέθανε βασανισμέ-

νος, ὁ ἄλλος πέθανε φαρμακωμένος. Κανείς δέν
ἤπιε τόσο φαρμάκι ὅσο ὁ
Χριστόδουλος. Γιατί εἶχε
Παπαφλέσσειο ἀνάστημα
καί ὕψωνε φωνή ὑπέρ πίστεως καί πατρίδος. Κουβαλοῦσε μέσα του τήν παράδοση τοῦ 1821. Μέ τόν
λόγο του ξαναζωντάνευε τ᾽
ἀρματολίκι, τούς καιρούς
τῆς παλληκαριᾶς καί τῆς
λεβεντιᾶς.
Τόν ἔφαγε ἡ χαμέρπεια
καί ἡ κακομοιριά. Ἡ χυδαία κακολογία καί μικρολογία. Ἔπρεπε νά πέσει
γιά νά πεισθοῦν οἱ κακόπιστοι πόσο μεγάλος ἦταν!
Δανείζομαι μιά φράση τοῦ
Παν. Κανελλόπουλου γιά
νά τόν παραστήσω: Τόν
μικρό τόν γνωρίζει κανείς
ἀπό τήν ἄνοδό του· τόν μεγάλο ἀπό τήν
πτώση του. Ναί, ὅταν ἔπεσε ὁ Χριστόδουλος, ἦταν σάν νά ἔπεσε ἡ Βασιλική Δρῦς
τῆς πατρίδας. Ὁ λαός ἔχασε τόν ἄνθρωπο
πού τοῦ προσέφερε ὅραμα, δύναμη, ἀντιστασιακή διάθεση.
Ὁ Χριστόδουλος χτυποῦσε διαρκῶς
τήν καμπάνα τοῦ συναγερμοῦ, διότι
«ἄκουε τήν βοήν τῶν πλησιαζόντων γεγονότων». Γι᾽ αὐτό εἶχε ἀπέναντί του ὅλους
αὐτούς πού ἀπεργάστηκαν τήν σημερινή
μας κατάντια. Δυστυχῶς, στήν Ἑλλάδα,
ἀντί νά χτυπᾶμε αὐτούς πού βάζουν τήν
φωτιά, χτυπᾶμε ἐκείνους πού βαρᾶνε
τήν καμπάνα τοῦ συναγερμοῦ. Δεκάδες
οἱ φαρέτρες μέ τά δηλητηριασμένα βέλη
πού στρέφονταν ἐναντίον του. Μέ τήν
δῆθεν σάτιρα ἀπό τήν τηλοψία, ἀπό τό
ραδιόφωνο, ἀπό τό πάλκο καί τόν τύπο,
οἱ νάνοι ἀντίπαλοί του, τοῦ ἔκαναν τή
ζωή του φαρμάκι. Κι αὐτός σάν τόν μάρτυρα Χρυσόστομο συγχωροῦσε.
Εἴχαμε στενή φιλία ἀπό παλιά, ἀλλά
ποτέ συνεργασία σέ ἐπαγγελματική
βάση. Ἡ γνωριμία μας ξεκίνησε ἀπό μιά
ἐπιθετική ἐπιστολή πού τοῦ ἔστειλα ἀπό
τό ἐρημητήριό μου στόν Πάρνωνα. Ἔσχισε λαγκάδια καί βουνά νά μέ βρεῖ. Ἔκτοτε δεθήκαμε μέ μιά σχέση ἀδελφική. Δέν
θά πῶ, ποτέ ὅσα μοῦ εἶχε ἐμπιστευθεῖ.
Σέ πολλά μέ ἔπειθε. Σ᾽ ἕνα μόνον δέν μέ

ἔπειθε: νά εἶμαι συγχωρητικός. «Εἶμαι Μανιάτης,
τοῦ ἔλεγα, καί μέσα στό
μανιάτικο φυσικό εἶναι
ἡ ἀναίδεια». Ἀναίδεια στ᾽
ἀρχαῖα ἑλληνικά σημαίνει ἄρνηση συγγνώμης.
Κι αὐτός γελοῦσε παταγωδῶς. Γιατί ἤξερε πώς
δέν σοβαρολογῶ. Ἀπλῶς
ἐρέθιζα τήν διάθεσή του
γιά εὐτραπελία. Ναί, ἦταν
ἕνας μεγάλος «μαΐστορας»
τοῦ χιούμορ. Στά χρόνια
του ἡ Ἐκκλησία «ἔλαμπε
ἀπό χαμόγελο», μπῆκε
τό γέλιο στήν Ἐκκλησία.
Κέρδισε τήν παραπαίουσα νεολαία. «Κι ἐγώ μαζί
σας ἀλλά κι ἐσεῖς μαζί
μου». Κι οἱ νέοι θά πήγαιναν μαζί του ἔστω κι ἄν
τούς ὁδηγοῦσε στό Ζάλογγο. Θά ἔπεφταν, ἀλλά θά ἔπεφταν σάν τόν
Ἴκαρο ἀπό ψηλά.
Εἶχε Ἰκάρειο πνεῦμα μέσα του ὁ Χριστόδουλος. Πετοῦσε πάνω ἀπό τά εὐτελῆ
καί τούς εὐτελεῖς σάν τόν βασιλικό ἀητό.
Ἐκάλυπτε τούς πάντες μέ τήν καλλιφωνία του, τήν πολυγνωσία του, τήν πολυγλωσσία του, μέ τό ἱλαρό φῶς τοῦ προσώπου του. Ἄγρυπνος σάν τόν Ἄργο, μελετοῦσε τά πάντα κι ἦταν ἐνήμερος γιά
τά πάντα. Ἔγραφε ἀκατάπαυστα ἀκόμη
κι ὅταν συνομιλοῦσε, ἀκόμη κι ὅταν τηλεφωνοῦσε. Συχνά τόν μάλωνα: «Πότε
ξεκουράζεσαι;». Κι αὐτός μέ τό δροσᾶτο
γέλιο του: «Ὅταν δουλεύω...!». Τοῦ ἄρεσε
νά μέ νευριάζει καί νά μέ πιάνει τό «μανιάτικο», ὁπότε οἱ τύποι πήγαιναν περίπατο. Μέ φώναζε -γιά νά μέ ἐρεθίζει- Σα-
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Σ᾽ ἀποζητοῦμε, Χριστόδουλε!...

ράντη. Τοῦ ᾽λεγα, τοῦ ξανάλεγα ὅτι Σαράντο -κι ὄχι Σαράντη- λέμε στή Μάνη. Κι
αὐτός ἐπέμενε στό Σαράντη, ἔτσι γιά νά
μέ «φουρτουνιάζει». Τοῦ ἄρεσε ἡ «φουρτούνα» μου.
Κάποτε μοῦ εἶπε περιπαικτικά: «Νά
δοῦμε πῶς θά περνᾶς στόν Παράδεισο...».
Τόν κοίταξα λοξά καί τοῦ εἶπα εἰρωνικά:
«Ἔχω κάνει αἴτηση ὡς ἱστορικός νά πάω
στήν Κόλαση. Ἐκεῖ θά βρῶ ὅλους τούς
μεγάλους τῆς Ἱστορίας. Κι ἀκόμη θά γλυτώσω κι ἀπό σᾶς τούς δεσποτάδες». Κι
ὁ μεγαλόθυμος Χριστόδουλος μέ ἀποστόμωσε -παρότι Θρᾶξ- μέ τό λακωνικό:
«Μήν τό πολυελπίζεις αὐτό!..».
Ἔτσι, μέ τό χιοῦμορ, τήν ἑτοιμολογία,
τήν λεκτική εὐθυβολία, τήν εὐθυφροσύνη καί τήν μεγαλοφροσύνη ἤξερε νά
κερδίζει καρδιές. Βέβαια οἱ μικρόψυχοι
τόν φθονοῦσαν. Τόν φθονοῦσαν καί ὅσοι
εἶχαν βαλθεῖ νά ξεριζώσουν τή γλῶσσα
μας, νά ξεπατώσουν τήν παιδεία μας, νά
ξεδοντιάσουν τήν Ἐκκλησία μας, νά σπιλώσουν τήν ἱστορία μας, νά ἀκρωτηριάσουν τήν πατρίδα μας. Τόν φθονοῦσαν
ὅλοι αὐτοί πού προσπάθησαν καί προσπαθοῦν νά μετατρέψουν ἕναν γίγαντα
λαό, σέ λαό νάνων. Σέ λαό θάμνων, κατά
τό δικό τους ἀνάστημα.
Τοῦ ὀφείλω ἄπειρη εὐγνωμοσύνη γιά

ὅσα ἔκανε γιά τήν ἡμετέρα φουκαροσύνη: προλόγισε τό βιβλίο μου «Ἀπό τό
Μακεδονικό Ζήτημα στήν Ἐμπλοκή τῶν
Σκοπίων» πού βγῆκε τόν Ἰανουάριο τοῦ
1992, προλόγισε -καί μάλιστα σέ Ἀττική διάλεκτο- τήν τρίτομη «Ἱστορία τῶν
Ἀρχαίων Ἀθηνῶν» καί στάθηκε πάντα
πατρικά συμβουλευτικός ἀπέναντι στά
παιδιά μου.
Ἀφ᾽ ὅτου ἔφυγε, δέν ἔγραψα οὔτε μίλησα ποτέ γι᾽ αὐτόν. Μόνον μιά φορά, τήν
ἡμέρα τῆς κηδείας του εἶπα κάποια λόγια πικρά -ὄχι γι᾽ αὐτόν φυσικά- στό Ραδιόφωνο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
Σήμερα μιλοῦν ἄλλοι, πού κάποτε τόν
εἴχανε πικράνει. Τώρα νιώθουν τί «τζοβαϊρικό» ἀξετίμητο χάσαμε. Κι ἄν σήμερα
ἀνταποκρίθηκα στό αἴτημα νά χαράξω
τίς γραμμές αὐτές, εἶναι γιατί σέ μιά πρόσφατη ἐπίσκεψή μου στό Α΄ Νεκροταφεῖο τῶν Ἀθηνῶν, εἶδα τάφους γυμνούς
ἐπιφανῶν, ἐνῶ ὁ τάφος τοῦ Χριστόδουλου ἦταν πνιγμένος στά λουλούδια. Πῆγα
νά κόψω ἕνα γαρύφαλλο κι ἀπό κάτω σ᾽
ἕνα χαρτάκι εἶδα γραμμένη τή φράση:
«Σ᾽ ἀποζητοῦμε, Χριστόδουλε!...».

Κατά τό μέχρι τώρα διάστημα στά πλαίσια τῆς σχολῆς γονέων
τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνήματος τῆς Παναγίας μας,
ὁμίλησαν οἱ παρακάτω ὁμιλητές:
Ἀρχιμ. Ἀλέξανδρος Μοστράτος
Πρωτοσύγκελλος Ἱ.Μ. Παροναξίας
«Σκέψεις Προβληματισμοῦ
στό Ξεκίνημα τοῦ Νέου Ἔτους»
Καλλιόπη Κόλλια
Παιδοψυχολόγος
«Γιατί δέν μᾶς ἀκοῦνε τά παιδιά μας;»
Νικόλαος Παρδαλίδης
Ἰατρός - Οὐρολόγος Παν/μίου Ἀθηνῶν
«Πρόληψη & σύγχρονη
ἀντιμετώπιση ἀσθενειῶν
τοῦ οὐροποιητικοῦ συστήματος»
Ἀρχιμ. Ἀλέξανδρος Μοστράτος
Πρωτοσύγκελλος Ἱ.Μ. Παροναξίας
«Προσευχή & Μεγάλη Σαρακοστή»
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Ἀρχιμ. Γεώργιος Ρουσάκης
Ἰατρός Ἀναισθησιολόγος
Ἐπιμελητής Α΄
«Ἡ εἰκόνα, τό πρόσωπο
καί ἡ σύγχρονη ἰατρική ἐπιστήμη»
Ἀρχιμ. Ἰωακείμ Ἁγιορείτης
«Ἡ ἄσκηση στήν οἰκογένεια»
Ἀρχιμ. Ἀντίπας Ἁγιορείτης
«Τό μεγαλεῖο του Σταυροῦ»
Ἀρχιμ. Συμεών Βενετσιάνος
«Μεγάλη Σαρακοστή καί οἰκογένεια»

Μέ λαμπρότητα ὁ ἑορτασμός τῶν Θεοφανείων
στήν Ἱερά Μονή Ἰβήρων Ἁγίου Ὄρους
Δημητρίου Παπάνη, Θεολόγου

έ ἰδιαίτερη κατάνυξη καί μεγαλοπρέπεια
ἑορτάστηκε
ἡ Δεσποτική ἑορτή τῶν Θεοφανείων στήν Ἱερά Μονή
Ἰβήρων τοῦ Ἁγίου Ὄρους
(19-1-2011). Ἡ Μονή αὐτή
εἶναι ὁ τόπος ὅπου τελεῖται
κατά τόν ἐπισημότερο τρόπο ἡ ἑορτή τῶν Φώτων ἀπό
ὅλη τήν Ἀθωνική Μοναστική
πολιτεία. Προσκεκλημένος τῆς Μονῆς
γιά τήν πανήγυρη ἦταν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Καλλίνικος,
ὁ ὁποῖος συνοδευόταν ἀπό τόν Πρωτ.
π. Χρῖστο Πετρόπουλο, τόν Διάκονο π.
Ἐμμανουήλ Τζιώτη καί τόν Γραμματέα
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Παροναξίας κ.
Δημήτριο Παπάνη.
Στήν ἀγρυπνία καί τήν Θεία Λειτουργία προεξῆρχε ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Παροναξίας κ. Καλλίνικος, συμπαραστατούμενος ὑπό τοῦ
Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς π. Ναθαναήλ, τοῦ Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς Μεγίστης Λαύρας π. Προδρόμου,
τοῦ Προηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς π.
Βασιλείου, τοῦ Πρωτοσυγκέλλου τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κώου π. Χρυσοστόμου καί πλήθους κληρικῶν.
Ἀξίζει νά σημειωθεῖ ὅτι μετά τό πέρας τοῦ Ὄρθρου μεταφέρθηκε ἡ θαυματουργή εἰκόνα τῆς Παναγίας Προρταϊτίσσης μέ τήν συνοδεία τοῦ Ἱεροῦ
Κλήρου καί πλήθους προσκυνητῶν
στόν λιμένα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ὅπου καί
τελέστηκε ἡ Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου
Ἁγιασμοῦ κατά τήν ὁποία ἔπεσαν στά
παγωμένα νερά μαθητές τῆς Ἀθωνιάδος Σχολῆς γιά νά πιάσουν τόν Σταυρό.
Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας παρετέθη Πανηγυρική Τράπεζα,
ὅπου ὁ Προηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
π. Βασίλειος καί κατόπιν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Παροναξίας κ.
Καλλίνικος ἀπηύθυναν λόγους πνευματικῆς οἰκοδομῆς πρός τούς Πατέρες
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς καί τούς εὐλαβεῖς
Προσκυνητές.
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Ἡ Ἑορτή τοῦ Ἁγίου μας Ἀρσενίου
έ λαμπρότητα καί συμμετοχή πλήθους εὐλαβῶν προσκυνητῶν ἑορτάστηκε κι
ἐφέτος ἡ μνήμη τοῦ Ὁσίου
καί θεοφόρου πατρός ἡμῶν
Ἀρσενίου τοῦ ἐν Πάρῳ
ἀσκήσαντος, τοῦ Θαυματουργοῦ.
Τήν Κυριακή 31 Ἰανουαρίου, παραμονή τῆς ἑορτῆς, ἐτελέσθη στό καθολικό τῆς ἱστορικῆς
Ἱερᾶς Μονῆς Χριστοῦ Δάσους, ὁ μικρός Ἑσπερινός καί στή συνέχεια μεταφέρθηκε μέ πομπή ἡ Τιμία Κάρα
τοῦ Ἁγίου μας, στόν νέο περικαλῆ
Ἱερό Προσκυνηματικό του Ναό, ὅπου
καί ἐτελέσθη ὁ Μέγας Πανηγυρικός
Ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.
Καλλινίκου.
Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς καί μετά τήν
ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου ἐτελέσθη ἡ
Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία, ὑπό
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
καί ἀκολούθησε ἡ Λιτάνευση τῆς
Ἱερᾶς Εἰκόνος τοῦ Ἁγίου πέριξ τοῦ
Ἱεροῦ Ναοῦ.
Μία ἑβδομάδα ἀργότερα, καί συγκεκριμένα τήν Κυριακή 6 Φεβρουαρίου, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης
μας, ὁ ὁποῖος εἶχε μεταβεῖ στήν Ἀθήνα, τέλεσε τήν Πανηγυρική Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Μοσχάτου, ὅπου οἱ
ἐν Ἀθήναις Παριανοί, πανηγυρίζουν
τή μνήμη τοῦ Ἁγίου μας Ἀρσενίου.
Καί ἐδῶ ἡ συμμετοχή τοῦ εὐσεβοῦς
λαοῦ μας ἦταν μεγάλη. Ἐκτός τῶν
Παριανῶν, παρέστησαν καί ἄλλοι πιστοί, οἱ ὁποῖοι τίμησαν τή μνήμη τοῦ
Ἁγίου καί ζήτησαν τίς πρεσβεῖες του
γιά τίς δυσκολίες πού ἀντιμετωπίζουν στή ζωή τους.
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Ὁ Ἑορτασμός τοῦ ἰδρυτοῦ τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας,
Ἁγίου Πολυκάρπου Ἐπισκόπου Σμύρνης
έ ἰδιαίτερη κατάνυξη πραγματοποιήθηκε στόν Ἱερό
Καθεδρικό Ναό Ζωοδόχου
Πηγῆς Νάξου ἡ πανήγυρις
τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἱερομάρτυρος Πολυκάρπου Ἐπισκόπου Σμύρνης, πού ὡς μαθητής τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου
καί Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου
τοῦ Θεολόγου κήρυξε τό
Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ στά
νησιά τῆς Μητροπολιτικῆς μας περιφερείας καί ἵδρυσε ἔτσι τήν τοπική μας
Ἐκκλησία.
Τό ἀπόγευμα τῆς 22ας
Φεβρουαρίου ἐ.ἔ. ἀφίχθη
ἀπό τήν Σαντορίνη ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Δαμασκηνός Γαβαλᾶς, Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
Προφήτου Ἠλιοῦ Θήρας,
μεταφέροντας ἀπότμημα Τιμίου Λειψάνου τοῦ
Ἁγίου Πολυκάρπου. Στά
προπύλαια τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ τόν ὑπεδέχθη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Καλλίνικος
μέ ὅλο σχεδόν τόν Ἱερό
Κλῆρο τῆς νήσου Νάξου
καί μετά τήν σύντομη
δέηση ἄρχισε ὁ Πανηγυρικός Ἑσπερινός. Μετά
τήν Ἀρτοκλασία ὁμίλησε
θεολογικά καί ἐπίκαιρα

ὁ Ἅγιος Ἡγούμενος καί συνεχίσθηκε
(μετά τόν Ἑσπερινό) ἡ Ἱερά Ἀγρυπνία
κατά τήν διάρκεια τῆς ὁποίας ἔψαλλε
μελωδικότατα χορός Ἱεροψαλτῶν ὑπό
τήν διεύθυνση τοῦ κ. Δημητρίου Παπάνη, Θεολόγου καί Καθηγητοῦ τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Σχολῆς τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως Παροναξίας στήν Νάξο.
Τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν προεξῆρχε ὁ
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.
Καλλίνικος, συμπαραστατούμενος ὑπό
πολλῶν Ἱερέων τῆς Νάξου.
Οἱ πιστοί κατέκλυσαν τόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τόσο
γιά νά μετάσχουν στίς
Ἱερές Ἀκολουθίες ὅσο
καί γιά νά προσκυνήσουν τό χαριτόβρυτο
Λείψανο τοῦ Ἁγίου Πολυκάρπου, τό ὁποῖο παρέμεινε στόν Ἱερό Ναό,
μέχρι το μεσημέρι τῆς
23ης Φεβρουαρίου.
Εἴθε νά μᾶς συνοδεύουν πάντοτε οἱ ἀδιάλειπτες πρεσβεῖες τοῦ
Μεγάλου Ἱερομάρτυρος
ὁ ὁποῖος μᾶς χάρισε τήν
εὐλογία τῆς εἰς Χριστόν
πίστεώς μας καί πρός
τόν ὁποῖον πρέπει διά
βίου νά εἴμαστε εὐγνώμονες γιά τήν τρισμέγιστη αὐτή εὐεργεσία.

Ἀπό τή δενδροφύτευση στό ἀλσύλλιο τῆς Ἑκατονταπυλιανῆς
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Ἐγκύκλιος πρός τούς εὐσεβεῖς χριστιανούς
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Παροναξίας
Ἐπί τῇ εἰσόδῳ εἰς τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Τεσσαρακοστήν
«Τό στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέῳκται οἱ βουλόμενοι ἀθλῆσαι εἰσέλθετε…»
( Ἰδιόμελον τῶν Αἴνων Κυριακῆς τῆς Τυρινῆς)
έ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ ἀδελφοί
μου εἰσερχόμαστε ἀπό αὔριο
στήν πιό ἱερή καί κατανυκτική περίοδο τοῦ ὅλου ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους. Κεντρικό
μήνυμα αὐτῆς τῆς περιόδου,
πού ὁνομάζεται Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή, εἶναι ἡ
μετάνοια. Μετάνοια σημαίνει
ἀλλαγή τοῦ τρόπου τοῦ σκέπτεσθαι ἀλλά καί ἀλλαγή τοῦ τρόπου
ζωῆς. Σημαίνει ὅμως καί ἀπαλλαγή ἀπό
τήν δουλεία τῶν παθῶν καί τῆς ἁμαρτίας. Σημαίνει τέλος γενναιότερη καί ἀποφασιστικότερη προσπάθεια ἀναβάσεως
στούς κόσμους τῆς ἀρετῆς καί τοῦ ἁγιασμοῦ. «Μετανοεῖτε» ἦταν ἡ πρώτη λέξη
καί τό πρῶτο κήρυγμα τοῦ Κυρίου μας
καί γι’ αὐτό ἀπετέλεσε καί τό κήρυγμα
τῆς αἰωνιότητος: «ἤγγικε γάρ ἡ βασιλεία
τῶν οὐρανῶν». Ὅλες οἱ δοκιμασίες τῆς
ζωῆς, οἱ θλίψεις, οἱ πειρασμοί καί οἱ
πόνοι τοῦ βίου αὐτό τό κήρυγμα ἐπαναλαμβάνουν: «Μετανοεῖτε». Ὅλες οἱ
οἰκογενειακές ἤ οἱ ἐθνικές περιπέτειες,
οἱ βίαιες καί τρομοκρατικές ἐνέργειες,
οἱ πολεμικές συγκρούσεις ἤ οἱ ἀπειλές
πολέμων καί κυρίως ἡ βεβαιότητα τοῦ
θανάτου μέ τό μυστήριο
πού αὐτός περικλείει, αὐτή τήν φωνή τοῦ
Θεοῦ ἐπαναλαμβάνουν:
«Μετανοεῖτε»
Ἡ μετάνοια δέν ἀποτελεῖ ὑπόθεση μόνο
τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ἀλλά διά βίου
ὑπόθεση τοῦ ἀνθρώπου. Ἐπειδή ὅμως οἱ
περισσότεροι εἴμαστε
πολύ ἀμελεῖς στό σημεῖο αὐτό, ὅρισε ἡ Ἁγία
μας Ἐκκλησία αὐτές τίς
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εὐλογημένες περιόδους τοῦ ἔτους καί
κυρίως τήν Μεγάλη Τεσσαρακοστή, πού
εἶναι μιά πορεία προετοιμασίας πρός
τό Πάσχα, νά ἐντείνουμε τήν προσπάθεια τῆς μετανοίας μας, βοηθούμενοι
ἀπό τήν νηστεία καί τήν ὅλη κατανυκτική ἀτμόσφαιρα τῆς περιόδου. Καλούμαστε ἀπό αὔριο νά ἐνδυθοῦμε τήν
στολή καί τά ἔργα τῆς μετανοίας. Ὄχι
τόν τύπο καί τό σχῆμα τῆς μετανοίας. Ὁ
Κύριος μᾶς προσκαλεῖ λειτουργικά ἀπό
σήμερα γιά τόν σκοπό αὐτό: «Τό στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέωκται· οἱ βουλόμενοι
ἀθλῆσαι εἰσέλθετε». Τό στάδιο γιά νά
ἀγωνισθοῦμε πρός ἀπόκτηση τῶν θείων ἀρετῶν (μᾶς λέγει) ἔχει ἀνοίξει. Ὅσοι
ἐπιθυμεῖτε νά κάνετε αὐτή τήν ἄθληση,
ἄς εἰσέλθετε. Ἡ εἴσοδος σ’ αὐτό τό στάδιο εἶναι ἐλεύθερη. Κανείς δέν πληρώνει, ἀλλά οὔτε καί πιέζεται γιά νά μπεῖ.
Αὐτή ἡ ἐλευθερία τῆς ἐπιλογῆς μας πού
συνδέεται μέ τό αὐτεξούσιο, πού ἀπό
τήν δημιουργία μᾶς χάρισε ὁ Πανάγαθος
Θεός, εἶναι γιά ὅλους μας ἕνα προνόμιο
εὐθύνης. Πρέπει νά ὁμολογήσουμε ὅτι
πολλοί ἀπό μᾶς δέν ἀνταποκρινόμαστε μέ σοβαρότητα στήν μεγάλη αὐτή
δωρεά τοῦ Θεοῦ. Προτιμοῦμε κατ’ αὐτή
τήν ἱερή περίοδο τοῦ
Τριωδίου, καί μάλιστα
ἀπόψε, κατά τήν ὥρα
πού θά τελεῖται ὁ Α΄
Κατανυκτικός Ἑσπερινός, ἤ καί σέ ὁρισμένες
περιπτώσεις ἀκόμη καί
αὔριο Καθαρά Δευτέρα, νά ἐπιδιδόμαστε σέ
ξέφρενες διασκεδάσεις,
καί οἰνοποσίες μέχρι
μέθης, ἄσεμνους χορούς
καί καρναβαλικές ἐκδηλώσεις καί τό χειρότερο
ὅλων σέ διακωμώδηση

τῶν ἱερῶν μας συμβόλων, καί μάλιστα τά Μοναστήρια μας τά Μεγάλα Ἀπότῶν ἐκκλησιαστικῶν, πού πάντοτε σε- δειπνα, οἱ Στάσεις τῶν Χαιρετισμῶν, οἱ
βάστηκαν οἱ πρόγονοί μας μέσα καί Κατανυκτικοί Ἑσπερινοί, οἱ Προηγιαἀπό τά πιό ἀκραῖα ψυχαγωγικά τους σμένες Θεῖες Λειτουργίες καί οἱ ἄλλες
ἔθιμα. «Τί ταύτης τῆς μανίας χαλεπώτε- ἐμπνευσμένες Ἱερές Ἀκολουθίες στίς
ρον» θά ἀναφωνοῦσε ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁποῖες θά πρέπει νά συμμετέχουμε ὅσο
ὁ Θεολόγος. Μέ μοναδικά, μέ δραματικά πιό συχνά μποροῦμε, διότι γαληνεύθά λέγαμε (χωρίς
ουν τήν ψυχή μας,
ὑπερβολή)
μέσα
Ὅλες οἱ οἰκογενειακές ἤ οἱ μᾶς δίνουν δύναμη
καί σημεῖα μᾶς μι- ἐθνικές περιπέτειες, οἱ βίαι- πνευματική
καί
λάει αὐτούς τούς
μᾶς ἐξαγνίζουν.
χαλεπούς καιρούς ες καί τρομοκρατικές ἐνέργειες,
Ἄς ἀκούσουμε
ὁ Ἅγιος Θεός, ὁ οἱ πολεμικές συγκρούσεις ἤ οἱ λοιπόν τήν καταὉποῖος θλίβεται ἀπειλές πολέμων καί κυρίως ἡ νυκτική προτροπή
μέ τήν γελοιοποίη- βεβαιότητα τοῦ θανάτου μέ τό τοῦ ἱεροῦ ὑμνωδοῦ
ση τῆς Θείας Εἰκόκαί ἄς εἰσέλθουμε
μυστήριο πού αὐτός περικλείει,
νας πού προσβάλμέ χαρά στό στάλει ὁ ἄνθρωπος τίς αὐτή τήν φωνή τοῦ Θεοῦ ἐπα- διο τῶν ἀρετῶν μέ
ἡμέρες αὐτές μέ ναλαμβάνουν: «Μετανοεῖτε»
διάθεση πνευματήν κακῶς νοούμετικοῦ ἀγῶνος καί
νη ψυχαγωγία του, τή στιγμή μάλιστα εἰλικρινοῦς μετανοίας, ἔτσι ὥστε νά
πού ἕνας μεγάλος ἀριθμός ἀδελφῶν ἀξιωθοῦμε νά προσκυνήσουμε τά Ἅγια
μας βιώνει ἔντονα τίς ὀδυνηρές ἐπιπτώ- Πάθη τοῦ Κυρίου μας καί νά πανηγυσεις τῆς οἰκονομικῆς κρίσης.
ρίσουμε τήν ἔνδοξη καί πανευφρόσυνη
Εἶναι ἀνάγκη λοιπόν νά ἀνανήψου- Ἀνάστασή Του.
με καί νά ἀντιληφθοῦμε τά σημεῖα τῶν
καιρῶν. Πρός τόν σκοπό αὐτό μᾶς βοηΚαλή Ἁγία Τεσσαρακοστή !
θάει ἰδιαίτερα αὐτή ἡ κατανυκτική περίοδος τῆς Μεγάλης Σαρακοστῆς, πού
Διάπυρος εὐχέτης πρός Κύριον,
εἶναι στάδιο ἀρετῶν καί ἀθλήσεως. Ἡ
νηστεία, ἡ προσευχή καί ἡ φιλανθρωΟ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΣΑΣ
πία ἀποτελοῦν τά ἰσχυρά πνευματικά
ἐφόδια αὐτῆς τῆς εὐλογημένης περιόδου μέ τά ὁποῖα μποροῦμε νά ἀνεβοῦμε
τούς ἀναβαθμούς τοῦ ἁγιασμοῦ καί
τῆς χάριτος. Ἀπό αὔριο θά ἀρχίσουν
νά ψάλλονται στούς Ἱερούς Ναούς καί
Κατά τή διάρκεια τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας κ. Καλλίνικος, ἀρκετές φορές λειτούργησε ἤ χοροστάτησε στό Ἱερό Προσκύνημα τῆς Παναγίας μας. Συγκεκριμένα, λειτούργησε τήν Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας
καί τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, τέλεσε τή Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων γιά
τά δύο Δημοτικά Σχολεία τῆς Παροικίας, χοροστάτησε στούς τέσσερις ἀπό τούς ἔξι
Κατανυκτικούς Ἑσπερινούς τῶν Κυριακῶν καί στήν Δ΄ Στάση τῶν Χαιρετισμῶν.
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Τό ἀντίδοτο τοῦ ψυχικοῦ πόνου
Μοναχοῦ Μωυσέως, Ἁγιορείτου

κόμη καί οἱ νέοι ταλαιπωροῦνται ἀπό ἔντονα προβλήματα, ἐσωτερικές συγκρούσεις,
ψυχικά ἄφωτα ἀδιέξοδα καί
ἀβάσταχτα κενά.
Νέες ὡραῖες, νέοι μορφωμένοι
καί πλούσιοι ἀγέλαστοι, κατηφεῖς καί ἀπαισιόδοξοι. Μία ἐποχή κατακτήσεων, ἀποκαλύψεων,
κερδῶν καί ἐπιτυχιῶν, πού ὅμως
οἱ ἄνθρωποί της αἰσθάνονται στερημένοι, δίχως ψυχική ὑγεία, γαλήνη καί χαρά.
Συχνά τά πρότυπα τῶν νέων μας εἶναι μελαγχολικοί τύποι τῆς σκληρῆς μουσικῆς,
τῆς ξέφρενης καί ταραγμένης. Μερικές
φορές μάλιστα νομίζεις ὅτι τούς ἀρέσει
νά καλλιεργοῦν τή θλίψη καί τήν ἀπαισιοδοξία. Ἀντί ἡ μουσική νά εὐφραίνει καί
νά ἀνασταίνει τήν ψυχή, τήν καθηλώνει
στόν πικρό πεσιμισμό. Εἶναι τῆς μόδας τά
μελαγχολικά πρόσωπα.
Ἡ προκλητική ἔνδυση τῶν νέων, ἡ ὁλονύκτια πρόχειρη διασκέδαση, ὁ παρασυρμός στή φοβερή μάστιγα τῶν ναρκωτικῶν, ἡ μεγάλη κατανάλωση ἀλκοολούχων ποτῶν, ἡ πολύωρη νοσηρή ἐξάρτηση
στό διαδίκτυο καί ἄλλα πολλά παρόμοια
ὀξύνουν τό πρόβλημα καί καθόλου δέν
τό θεραπεύουν. Σάν νά θέλουν σώνει καί
καλά μερικοί νά καταστρέψουν τήν ὑγεία
τους, νά συντομεύσουν τή ζωή τους, νά
μή τούς ἐνδιαφέρει διόλου τό μέλλον. Οἱ
στατιστικές εἶναι λίαν λυπηρές. Σέ ὅλο
τόν κόσμο 340.000.000 ἄνθρωποι ὑποφέρουν σήμερα ἀπό σοβαρά προβλήματα
ψυχικῆς ὑγείας. Σέ Εὐρώπη καί Ἀμερική
ἡ Παγκόσμια Ὀργάνωση Ὑγείας ἀναφέρει πώς περίπου ὁ μισός πληθυσμός πάσχει ἀπό κατάθλιψη, μελαγχολία καί τήν
ἐλαφρότερη δυσθυμία.
Παρατηρεῖ λοιπόν κάποιος σήμερα
εἰλικρινά καί μέ πόνο πώς οὔτε ἡ νεότητα, οὔτε ἡ ὡραιότητα, οὔτε ἡ δόξα τῆς
ἐπιτυχίας καί τῆς ἀνόδου, οὔτε τά πολλά
χρήματα καί τά πανάκριβα ἐνδύματα δίνουν πάντοτε τήν ἀναμενόμενη χαρά καί
τήν πολυπόθητη εὐτυχία. Ἐν τούτοις,
μήπως ἡ συνεχῶς παρουσιαζόμενη κατήφεια θέλει νά ἐπηρεάσει τούς πάντες,
ὥστε νά πλουτίζουν οἱ βιομηχανίες ψυχοφαρμάκων; Ἡ ὑπερβολική ἀθυμία, λέγουν οἱ ἅγιοι πατέρες τῆς ἐκκλησίας μας,
εἶναι τό πονηρό πνεῦμα τῆς λύπης, πού
ὁδηγεῖ στήν κατάθλιψη καί τή μελαγχο-
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λία. Εὔστοχα εἰπώθηκε πώς ἡ κατάσταση τῆς θλίψης μπορεῖ κάποτε νοσηρά νά
γίνει εὐχάριστη, μία μορφή ἤπιου σαδομαζοχισμοῦ. Ἡ συνήθεια αὐτῆς τῆς σύγχρονης κοινωνίας ἐκφράζει καί δηλώνει
τή μεγάλη ἀπογοήτευση, πού προέρχεται
ἀπό τήν ἔλλειψη ἀξιῶν καί τόν ἀτομικισμό.
Μπορεῖ ὁ κάθε ἄνθρωπος, ἄν ἀγωνιστεῖ καί θέλει πραγματικά, νά ἀπορρίψει
ἀπό τή ζωή του ἄμεσα ὅ,τι δέν τοῦ δίνει
ἀληθινή αἰσιοδοξία, χαρά καί εὐχαρίστηση. Ἔτσι ὁ ἄνθρωπος θά ἔχει ἠρεμία,
ἡσυχία καί γαλήνη. Ἡ συνείδησή του θά
εἶναι ἀναπαυμένη, ἡ ζωή του ἀτάραχη,
ἀκόμη καί ὁ ὕπνος του γλυκός. Ὁ ποιητής
Τ. Ἔλιοτ λέγει: «Κάνοντας κάτι χρήσιμο,
λέγοντας κάτι ὀρθό, ἀτενίζοντας κάτι
πραγματικά ὡραῖο, ἀρκοῦν γιά νά ὀμορφύνουν τή ζωή σου». Ὁ Ντοστογιέφσκι
ἔλεγε «ἡ ὀμορφιά θά σώσει τόν κόσμο».
Εἶναι γεγονός πώς τό κακό, τό πονηρό, τό
αἰσχρό προκαλεῖ καί δελεάζει, ὅμως τό
καλό, τό ἀγαθό, τό ἱερό καί ὡραῖο εἶναι
πού πάντοτε θέλγει πραγματικά καί συγκινεῖ βαθύτατα.
Ἡ ἑλληνορθόδοξη παράδοση ἔχει δύναμη, ἀντοχή, νόημα, πίστη, παρηγοριά
καί ἐλπίδα. Ἡ προσπάθεια ὁρισμένων νά
ξεριζώσουν ἀπό τίς καρδιές τῶν ἀνθρώπων αὐτή τήν πλούσια καί ζωηφόρα παράδοση τό μόνο πού θά καταφέρει θά
εἶναι νά αὐξήσει τούς θλιμμένους, τούς
ἀπαρηγόρητους, τούς ἀνέλπιδους. Ἡ
παράδοση αὐτή γέννησε ἐκλεκτές μορφές ἁγίων καί ἡρώων. Ἦλθε ὁ καιρός γιά
μία οὐσιαστική ἀναζήτηση, πρός ἐπανασύνδεση μέ τήν ἱστορία, τήν παράδοση
καί τή συνέχειά της. Ὥρα εὐπρόσδεκτη,
κατάλληλη καί ἀπαραίτητη γιά μία καινούργια ἀνακάλυψη τῆς παραδόσεώς μας
καί τῆς δυνατῆς βεβαιότητος πού προσφέρει στήν ἀπόγνωση, στήν κατήφεια,
στήν κατάθλιψη καί στή μελαγχολία. Νά
τό ἀντίδοτο τοῦ πολλοῦ ψυχικοῦ πόνου
τῶν καιρῶν μας. Εἶναι ἀνάγκη σύντομα
νά τό ἀναζητήσουμε πρός θεραπεία. Δέν
παίρνει ἄλλο μία ἀνοημάτιστη καί μαύρη ζωή. Δέν εἶναι ἔτσι; Εἶμαι ὑπερβολικός
καί παρωχημένος;
«Μακεδονία», 27/02/2011

Τρία χρόνια ἀπό τήν κοίμηση
τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Παροναξίας
κυροῦ Ἀμβροσίου Β΄
ήν Κυριακή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, 27η Μαρτίου 2011,
ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σύρου, Τήνου, Ἄνδρου,
Κέας, Μήλου καί Μυκόνου κ.
Δωρόθεος καί ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Καλλίνικος, τέλεσαν στό Ἱερό Προσκύνημα τῆς Παναγίας μας τῆς
Ἑκατονταπυλιανῆς, τό τριετές
Μνημόσυνο τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Παροναξίας, κυροῦ Ἀμβροσίου Β΄,
τοῦ Παρίου († 25ῃ Μαρτίου 2008).
Ἀκολούθησαν τά ἐγκαίνια τῆς αἰθούσης, ἡ ὁποία διαμορφώθηκε σέ χῶρο τοῦ
Βυζαντινοῦ Μουσείου τοῦ Προσκυνήματος, πρός τιμήν τοῦ ἐκλιπόντος Ποιμενάρχου τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως.
Σέ αὐτήν, ἐκτίθενται μερικά ἀπό τά λιτά
ἱερά ἄμφια, μέ τά ὁποῖα συνήθιζε νά ἱερουργεῖ ὁ μακαριστός, σταυροί, ἐγκόλπια, παράσημα, μετάλλια, ποιμαντικές
ράβδοι καί διάφορα ἀλλά προσωπικά
ἀντικείμενα τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου.
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«Εὐαγγελίζου γῆ χαράν μεγάλην!
Αἰνεῖτε οὐρανοί Θεοῦ τήν δόξαν!...»
Ἀρχιμ. Ἀλεξάνδρου Μοστράτου
Πρωτοσυγκέλλου Ἱερᾶς Μητροπόλεως Παροναξίας

ὐτός ὁ θαυμάσιος ὕμνος ἀντηχεῖ στίς Ἐκκλησίες τῆς ἁγίας
Ὀρθοδοξίας μας, ἀπ’ ἄκρου σ’
ἄκρο, σέ ὅλα τά μήκη καί πλάτη
τῆς γῆς.
Καί πραγματικά, σήμερα γῆ
καί οὐρανός ἀπό κοινοῦ γιορτάζουν καί πανηγυρίζουν. Ἡ
γῆ γιατί δέχεται τό μήνυμα τοῦ
Εὐαγγελισμοῦ! Καί ὁ οὐρανός
γιατί τό ἀνακοινώνει καί τό
ἐκπέμπει.
Καί ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι, καί μάλιστα οἱ
Ἕλληνες, καλούμαστε νά πανηγυρίσουμε, νά γιορτάσουμε, νά χαροῦμε τή διπλή
καί μεγάλη σημερινή γιορτή, τή γιορτή
τοῦ διπλοῦ Εὐαγγελισμοῦ.
Τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς πάναγνης Κόρης τῆς Ναζαρέτ, ἀλλά καί τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς πατρίδας μας, τῆς «πατρίδας
τῶν πατρίδων». Γιατί ὅπως εἶπε καί ὁ ποιητής Γκαῖτε, «ὅ,τι εἶναι ἡ καρδία γιά τόν
ἄνθρωπο, αὐτό εἶναι καί ἡ Ἑλλάς γιά τήν
ἀνθρωτότητα».
«Ἐπέβλεψεν» ὁ Κύριος «ἐπί τήν ταπείνωσιν τῆς δούλης αὐτοῦ» καί τήν ἀνέδειξε
Θεοτόκο καί μέ αὐτήν ἐλευθέρωσε πνευματικά τό ἀνθρώπινο γένος.
Ἀλλ’ «ἐπέβλεψεν» ἐπίσης «ἐπί τήν ταπείνωσιν τῆς δούλης αὐτοῦ» Ἑλλάδος καί
τήν ἀνέδειξε ἐλεύθερη ἀπό τή σωματική
καί ξενική δουλεία τεσσάρων αἰώνων.
Μεγάλα, λοιπόν, καί θαυμάσια, ἐξαίσια καί λαμπρά τά θρησκευτικά καί
ἐθνικά γεγονότα πού ἑορτάζουμε ἀπό
τόν Ἔβρο μέχρι τήν Κρήτη καί ἀπό τήν
Κέρκυρα μέχρι τή μαρτυρική μας Κύπρο.
Πῶς νά περιγράψω, πῶς νά ἐξιστορήσω
τό νόημα τῆς γιορτῆς;
Ἄν ἤμουν ρήτορας θά ἀπασχολοῦσα
τήν ἀγάπη σας μέ σειρά ὁμιλιῶν, μέ θέματα πού ἀπορρέουν ἀπό τό περιεχόμενο
τῆς σημερινῆς μεγάλης ἡμέρας. Ἐπί σειρά
αἰώνων στέναζε τό ἀνθρώπινο γένος κάτω
ἀπό τά φοβερά δεσμά τῆς ἁμαρτίας, τῆς
φθορᾶς, τοῦ θανάτου, τοῦ κακοῦ.
Ἡ ἀνυπακοή τῶν πρωτοπλάστων δέν
ἦταν ἕνα τυχαῖο, ἕνα ἀσήμαντο, ἕνα συ-
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νηθισμένο περιστατικό γιά τήν ἱστορία
τοῦ ἀνθρώπου.
Ἀντίθετα, ἦταν ἕνα πολύ πολύ σηµαντικό, τεράστιο λάθος, ἕνα σπουδαῖο καί
καθοριστικό σφάλµα, μία πολύ μεγάλη
ἁµαρτία, τήν ὁποία πλήρωσαν οἱ πρωτόπλαστοι μέ τήν ποινή τῆς ἐξώσεώς τους
ἀπό τόν Παράδεισο. Καί κοντά σ’ αὐτούς,
ὁλόκληρο τό ἀνθρώπινο γένος ἀποµακρύνθηκε ἀπό τόν Θεό.
Τό χάσµα, πού δηµιουργήθηκε ἀνάµεσα στόν Θεό καί στόν ἄνθρωπο ἦταν ἀπέραντο καί ἀγεφύρωτο, Καί ὁ ἄνθρωπος,
ὁ ἄνθρωπος πού εἶχε πλαστεῖ ἀπό τόν
Δηµιουργό του γιά τή χαρά καί γιά τήν
εὐτυχία τῆς αἰωνιότητας, εἶχε βυθιστεῖ
σέ φοβερό πνευµατικό τέλµα, εἶχε περιπέσει σέ µία ἀξιοθρήνητη ἀπό κάθε ἄποψη κατάσταση.
Δηλαδή ἀπό ἄποψη θρησκευτική, ἠθική, κοινωνική, πολιτιστική, πνευµατική,
ὑπαρξιακή, φιλοσοφική, γνωσιολογική,
θεωρητική, πρακτική, μεταφυσική. Ὁ
ἄνθρωπος, ἡ κορωνίδα αὐτή τῆς δημιουργίας, εἶχε χάσει τήν πραγµατική του
ἄποψη, θέση καί ἔννοια σάν ὀντότητα.
Τούς ἀνθρώπους τούς ἀγόραζαν καί τούς
πουλοῦσαν σάν τά ζῶα, ἡ γυναίκα δέν
θεωρεῖτο ἄνθρωπος, τά παιδιά τά πετοῦσαν στόν καιάδα, τήν παρθενία δέν
τήν τιµοῦσαν.
Καί οἱ αἰῶνες περνοῦσαν. Καί ὅλοι περίµεναν ἐναγώνια κάποιον λυτρωτή, κάποιον ἀληθινό σωτήρα, πού ἐπιτέλους
θά ἔβγαζε τήν ἀνθρωπότητα στό σύνολό
της ἀπό τά ἀπαίσια βάραθρα τῆς κακίας, τῆς ἀποστασίας, τῆς διαφθορᾶς, τῆς
παρακµῆς.
Καί νά! Ἡ ἄπειρη ἀγάπη τοῦ Θεοῦ γιά
τόν ἄνθρωπο, τοῦ Πλάστη γιά τό πλάσµα,
δέν μποροῦσε νά βλέπει τόν ἄνθρωπο νά
καταδυναστεύεται ἀπό τή θανατηφόρα δύναµη τοῦ κακοῦ. Καί ὅταν ἦρθε τό
πλήρωµα τοῦ χρόνου, ὅταν ἦρθε ἡ σωστή ὥρα, τότε εὐδόκησε νά στείλει στή
γῆ τόν Μονογενῆ Του Υἱό γιά νά ἐπιτελέσει τό ἔργο τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου. Γιά νά γεφυρώσει τό χάσµα, γιά νά

συνδέσει ξανά καί νά ἑνώσει τόν ἄνθρωπο µέ τόν Θεό. Γιά νά πάθει στόν Σταυρό σάν ἐκπρόσωπος ὅλων τῶν ἀνθρώπων
καί νά τιµωρηθεῖ στό πανάγιο πρόσωπο
τοῦ Κυρίου ὅλο τό ἀνθρώπινο γένος γιά
τήν ἀπείθεια καί παρακοή τῶν πρωτοπλάστων. Καί ἔτσι νά ἔρθει ἡ ἀπολύτρωση καί ἡ σωτηρία ἀπό τήν παρακοή τῶν
πρωτοπλάστων. Καί ἔτσι νά ἔρθει ἡ ἀπολύτρωση καί ἡ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου.
Καί ἀκριβῶς αὐτή τήν «εὖ-ἀγγελία», τήν
καλή, τήν εὐχάριστη εἴδηση, ἔρχεται νά
μᾶς θυµίσει ἡ σηµερινή γιορτή.
Ὁ Τριαδικός Θεός τό σχέδιο τῆς σωτηρίας μας τό εἶχε προετοιµάσει «ἀπ’
αἰῶνος». Δηλαδή, ἀπό πολύ παλαιά.
Καί τώρα τό πραγµατώνει διά τοῦ Υἱοῦ
Του. Καί ὡς ὄργανο καί μέσο καί ὄχηµα
πνευµατικό γιά τήν κάθοδο τοῦ Υἱοῦ
Του, ἐπιλέγει καί χρησιμοποιεῖ τό ἁγιότερο, τό ἀνώτερο ἀνθρώπινο πλάσµα τῆς
γῆς. Τήν Ἀειπάρθενη Θεόνυµφη Δέσποινα τοῦ κόσµου. Ὁ Κύριος καταδέχεται νά
γεννηθεῖ ἀπό γυναίκα γιά νά τιµήσει καί
νά ἐξάρει τή γυναίκα καί νά προσδώσει
τήν ἔννοια τοῦ πραγματικοῦ καί σωστοῦ
φεμινισμοῦ. Γεννιέται ἀπό Παρθένο γιά
νά τιµήσει τήν παρθενία. Γεννιέται ὡς
βρέφος γιά νά τιµήσει τά βρέφη.
Ὁ Ἀρχάγγελος Γαβριήλ στέλνεται ἀπό
τόν Θεό, ἔρχεται στό ταπεινό σπίτι τῆς
Θεοτόκου στήν ταπεινή Ναζαρέτ καί ἐκεῖ
τή συναντᾶ καί τῆς ἀπευθύνει τά λόγια:
«Χαῖρε Κεχαριτωμένη, ὁ Κύριος μετά
σοῦ. Εὐλογημένη σύ ἐν γυναιξί. Εὐλογηµένος ὁ καρπός τῆς κοιλίας σου».

Καί προσθέτει: «Μή φοβᾶσαι! Βρῆκες
χάρη στό Θεό. Θά συλλάβεις παιδί, θά
γεννήσεις γιό καί θά τόν ὀνοµάσεις Ἰησοῦ.
Αὐτός θά εἶναι Μέγας καί Υἱός Ὑψίστου».
Τή φυσική ταραχή τῆς Θεοτόκου ὁ
Ἄγγελος καθησυχάζει μέ τοῦτα τά λόγια: «Θά ’ρθει καί θά μείνει σέ σένα τό
Ἅγιο Πνεῧµα καί θά σέ ἐνισχύσει ἡ θεία
δύναµη. Γι’ αὐτό καί τό βρέφος πού θά
γεννηθεῖ ἀπό σένα θά εἶναι Υἱός Θεοῦ».
Τότε, ἡ Παρθένος μέ ταπείνωση, συντριβή καί ἐπίγνωση τοῦ προορισμοῦ γιά τόν
ὁποῖο τήν προόρισε ὁ Κύριος, ὑπάκουσε.
Ἔσκυψε τήν ἁγία της κεφαλή καί μέ πίστη πολλή δέχτηκε τό θεῖο θέληµα: «Ἰδού
ἡ δούλη Κυρίου, γένοιτο µοι κατά τό ρῆμα
σου».
Τήν ὥρα πού ἦρθε ξαφνικά ὁ Ἄγγελος
καί συνάντησε τήν Παρθένο στό σπίτι της, τήν εἶδε νά μελετάει τό λόγο τοῦ
Θεοῦ. Αὐτό μᾶς διδάσκει πώς πρέπει νά
εἴμαστε ἄνθρωποι τοῦ σπιτιοῦ, νά μήν
τριγυρίζουμε δεξιά καί ἀριστερά καί πώς
χρειάζεται νά μελετοῦµε τό λόγο τοῦ
Θεοῦ. Ἀλλά καί ἡ ὑπακοή τῆς Παρθένου
στό θέληµα τοῦ Θεοῦ εἶναι πολύ διδακτική. Ἀπό τήν ὥρα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, ἀµέσως ὁ Κύριος σωµατώθηκε στήν ἄχραντη
κοιλία της.
Ἡ γιορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ εἶναι ἀπ’
τίς πιό παλαιές Θεομητορικές γιορτές.
Εἶναι, θά ἔλεγα, ἡ ρίζα ὅλων τῶν δεσποτικῶν ἑορτῶν. Πέρασε στή λατρεία καί
στό ἑορτολόγιο τῆς Ἐκκλησίας µας τόν
5ο µ.Χ, αἰῶνα. Βέβαια, ἡ μέρα τῆς γιορτῆς
αὐτῆς δέν ἦταν πάντα ἡ σηµερινή, δηλαδή
ἡ 25η Μαρτίου. Τόν 6ο αἰώνα καθιερώθηκε νά γιορτάζεται σήμερα, δηλαδή ἐννέα
μῆνες πρίν τή γιορτή τῶν Χριστουγέννων.
Ὁ Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου ἔγινε
ἕξ μῆνες μετά ἀπό τή σύλληψη τῆς Ἐλισάβετ, μητέρας τοῦ Προδρόμου. Τότε
δηλαδή πού ἡγεμόνας στή Συρία ἦταν ὁ
Κυρήνιος. Ἡ Παρθένος Μαρία ἀπό τότε
πού γεννήθηκε ἔμεινε στό σπίτι τῶν γονιῶν της γιά τρία χρόνια. Ἀπό κεῖ, ὅπως
ξέρουμε, ὁδηγήθηκε στό Ναό τοῦ Σολομώντα, στά ἅγια τῶν ἁγίων, ὅπου ἔμεινε
γιά δώδεκα χρόνια. Ἀρχιερέας τότε ἦταν
ὁ Ζαχαρίας, ὁ γιός Βαραχίου καί πατέρας
τοῦ τιμίου Προδρόμου. Ὅταν λοιπόν ἔγι-
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«Εὐαγγελίζου γῆ χαράν μεγάλην! Αἰνεῖτε οὐρανοί Θεοῦ τήν δόξαν!...»

νε ὁ Εὐαγγελισμός, ἦταν δεκαπέντε ἐτῶν.
Ὅλο τό ἀπύθμενο βάθος καί ὕψος τῆς
σημερινῆς ἑορτῆς τό συμπυκνώνει ὁ ἱερός
ὑμνογράφος στό ἑξῆς τροπάριο: «Ἀγγελικῶν δυνάμεων Στρατηγός ἀπεστάλη.
Ἐκ Θεοῦ Παντοκράτορος, πρός Ἁγνήν
καί Παρθένον. Εὐαγγελίσασθαι ξένον καί
ἀπόρρητον θαῦμα. Ὅτι Θεός ὡς ἄνθρωπος ἐξ αὐτῆς βρεφουργεῖται ἄνευ σπορᾶς
ἀναπλάττων βρότειον, ἅπαν γένος. Λαοί
εὐαγγελίζεσθε τήν ἀνάπλασιν κόσµου».
Δηλαδή: Ὁ Ἀρχάγγελος στάλθηκε ἀπό
τόν Θεό στήν Παρθένο γιά νά τῆς ἀναγγείλει εὐχάριστα, σπουδαῖο θαῦµα. Νά
τί: Πώς ὁ Θεός θά γεννηθεῖ ἀπό αὐτήν
κατά τρόπο ὑπερφυσικό καί παράδοξο, μέ σκοπό νά ἀναδημιουργήσει ὅλο τό
ἀνθρώπινο γένος. Μπροστά λοιπόν στό
θαῦμα αὐτό, ἄς ποῦµε σ’ ὅλους, ἄς μεταδώσουµε τή χαρμόσυνη αὐτή εἴδηση.
Ὁ Ἰησοῦς Χριστός μέ τόν Εὐαγγελισµό
γίνεται αὐτό πού δέν ἦταν, δηλαδή ἄνθρωπος. Καί γινόµενος ἄνθρωπος, πάλι μένει
ἐκεῖνο πού ἦταν, δηλαδή Θεός. Ἀλλά καί
ἡ Παρθένος ἔγινε ἐκεῖνο πού δέν ἦταν.
Δηλαδή μητέρα. Καί ἔµεινε πάλι ἐκεῖνο
πού ἦταν, δηλαδή παρθένος.
Ὥστε: Παρθένος πρό τῆς γεννήσεως
τοῦ Σωτῆρος. Παρθένος ὅταν γεννᾶ τό
Λυτρωτή µας, ἀλλά καί Παρθένος μετά
ἀπό τή Γέννηση, Παρθένος γιά πάντα.
Τρεῖς παρθενίες συνυπάρχουν καί ἁρμονικά εἶναι ἑνωμένες στό πανάγιο πρόσωπο τῆς ὑπερευλογηµένης καί κεχαριτωμένης. Ἔτσι ἡ Θεοτόκος εἶναι Ἀειπάρθενη, δηλαδή πάντοτε Παρθένος.
Ὁ ἀξιόλογος καί λαµπρός διδάσκαλος τοῦ γένους μας Ἠλίας Μηνιάτης σέ
κάποιο λόγο του γιά τή σηµερινή γιορτή
σηµειώνει:
«Σιµά - πλάι δηλαδή - στή χάρη νά
εἶναι Παρθένος καί Μητέρα τοῦ Θεοῦ,
πού ἔλαβε ἡ Θεόνυµφη Δέσποινα τοῦ
κόσµου, εἶναι καί Μάνα τῶν χριστιανῶν.
Κάθεται ἐκ δεξιῶν τῆς Θείας Μεγαλωσύνης ἡ Βασίλισσα τοῦ οὐρανοῦ καί τῆς
γῆς!...». Πρός αὐτήν λοιπόν τή μόνη µας
παρηγοριά, τή δύναμη µας, τό στήριγμά
μας, τό «ἀποκούμπι» μας, τό κουράγιο
μας, τή μόνη ἐλπίδα μας, τή χαρά μας, τή
Σκέπη μας, τήν καταφυγή μας, καί πάλι
σήμερα στρεφόμαστε μέ τήν εὐκαιρία τῆς
γιορτῆς τοῦ θείου της Εὐαγγελισμοῦ καί
τήν παρακαλοῦμε ἀπό τήν ψυχή μας νά
μᾶς φωτίζει, νά μᾶς παραδειγματίζει καί
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νά μᾶς ἀξιώνει πάντοτε νά ἀντιγράφουμε, νά μιµούµαστε τήν ἁγιώτατή της ζωή.
Καί ἀκόμα, νά διατηρεῖ γιά πάντα τήν
πνευματική καί ἐθνική ἐλευθερία τοῦ
ἔθνους μας. Νά σκέπει καί νά φρουρεῖ
ἀπό παντός ἐχθροῦ τήν πατρίδα μας καί
στόν καθένα μας καί στήν καθεμιά, νά
χαρίζει πλούσια τά ἐπίγεια καί οὐράνια
ἀγαθά της.
Εἴκοσι αἰῶνες πέρασαν ἀπό τή μεγάλη
ὥρα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ. Ὅμως, μέχρι συντελείας τῶν αἰώνων, τά λόγια τοῦ Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ πού εἶπε στήν πανάσπιλη
Κόρη τῆς Ναζαρέτ θά μένουν καί θά παραμένουν πάντοτε ἄσβεστα καί ἀνεξίτηλα στίς καρδιές ὅλων τῶν χριστιανῶν τῶν
ἐπερχομένων γενεῶν καί θά σηματοδοτοῦν τήν πνευματική τους πορεία.
Ὁ Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου θά μᾶς
διδάσκει καί θά μᾶς θυμίζει τό μεγαλύτερο γεγονός τῆς ἱστορίας. Τό ὅτι δηλαδή ὁ
Θεός ἦρθε στή γῆ καί ἔγινε ἄνθρωπος γιά
νά κάνει τόν ἄνθρωπο κατά χάρη Θεό.
Παράλληλα, ἡ ζωή τῆς ὑπερευλογηµένης θά εἶναι γιά ὅλους μας ἄριστος διαχρονικός ὁδηγός καί ἄφθαστο παράδειγμα πρός μίµηση.

Το Μεγαλεῖο τοῦ Σταυροῦ
Ἀρχιμ. Ἀντίπα, Ἁγιορείτου

ταυρέ Χριστοῦ τό τῶν Χριστιανῶν πολυθρύλλητον καύχημα. Σταυρέ Χριστοῦ τό τῶν
Ἀποστόλων περιούσιον κήρυγμα. Σταυρέ Χριστοῦ τό τῶν
προφητῶν ὑπέρτιμον ἐγκαλλώπισμα. Σταυρέ Χριστοῦ τό
τῶν περάτων ἀγλάισμα (Ἐγκώμιον εἰς τόν Τίμιον Σταυρόν).
Δανείστηκα αὐτά τά θεῖα λόγια, πού
εἶναι λόγια ἑνός μεγάλου πατρός τῆς
Ἐκκλησίας μας, τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου
τοῦ Στουδίτη, σάν πρόλογο στά φτωχά
λόγια πού θά ἀκολουθήσουν, γιατί ἀληθινά δένεται ἡ γλώσσα κάθε ἀδόκιμου
ὁμιλητή, ὅπως εἶμαι ἐγώ, μπροστά στό
Μυστήριο καί τό Μεγαλεῖο τοῦ Τιμίου
καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ...
...Εἶναι γνωστό σέ ὅλους πώς τῶν
«Ἁγίων ἁπάντων τά μύρια συστήματα»
μέ πρώτη τή Θεοτόκο, πίστευαν ἀκράδαντα πώς «ἡ θύρα τοῦ Παραδείσου»,
ὁ τῶν πιστῶν στηριγμός, τό τῆς Ἐκκλησίας περιτείχισμα, εἶναι «τό ἀήτητον
τρόπαιον», ὁ Πανάγιος Σταυρός τοῦ
Κυρίου, «δι’ οὗ ἐξηφάνισται ἡ ἀρά καί
κατήργηται τοῦ θανάτου ἡ δύναμις, καί
ὑψώθημεν, ἀπό γῆς πρός οὐράνια» καί
διεκήρυτταν πάντοτε πώς αὐτός εἶναι
«τό ὅπλον τό ἀκαταμάχητον», ὁ ἀντίπαλος τῶν δαιμόνων, ἡ δόξα τῶν Μαρτύρων καί τῶν Ὁσίων τό ἐγκαλλώπισμα,
ἀλλά καί ἔψαλλαν ἀκατάπαυστα, «Τόν
Σταυρόν Σου προσκυνοῦμεν Δέσποτα,
καί τήν Ἁγίαν Σου Ἀνάστασιν δοξάζομεν», γιατί χωρίς Σταυρό δέ θά βλέπαμε
τήν Ἀνάσταση καί χωρίς Σταυρική Θυσία δέν θά φθάναμε στή Λύτρωση. Χωρίς Σταυρό ἦταν ἀδύνατη ἡ ἐλευθερία
μας. Ἄς τόν ἀσπαστοῦμε μέ εὐλάβεια,
μέ χαρά καί μέ φόβο καί ἄς ψάλλουμε
δυνατά: «Λάμψον ὁ τοῦ Κυρίου Σταυρός, τάς φεγγοβόλους ἀστραπάς σου
τῆς χάριτος». Λάμψον, γιά νά φωτισθεῖ
ὁ ἐσκοτισμένος ἀπό τά πάθη νοῦς μας,
γιά νά δοῦμε τό δρόμο τῆς σωτηρίας
καί γιά νά θερμανθεῖ ἡ καρδιά μας ἀπό
ἀγάπη καί πόθο γιά τόν Χριστό πού

ἐπάνω σέ ἐσένα ἔχυσε τούς κρουνούς
τοῦ Πανάγιου Αἵματός Του καί κάρφωσε τά ἄχραντα μέλη του. Λάμψον, γιά νά
διαλυθοῦν τά σκοτάδια «τοῦ ἄρχοντος
τοῦ κόσμου τούτου» καί γιά νά φανερωθοῦν οἱ παγίδες καί τά βάραθρα
στά ὁποῖα μᾶς ὁδηγεῖ. Λάμψον, γιά νά
τυφλωθοῦν ἀπό τό ἐκθαμβωτικό σου
φῶς καί ἔτσι νά ἔλθουν σέ συναίσθηση
ὅλοι οἱ ἐχθροί σου, οἱ ἐχθροί αὐτῶν πού
σέ ἔχουν στολίδι, φυλακτό καί σημαία.
Ἀλήθεια πόσο ἐλεημένοι ἀπό τόν καλό
Θεό πρέπει νά αἰσθανόμαστε ἐμεῖς οἱ
Χριστιανοί πού μᾶς χάρισε ἕνα τέτοιο
ὅπλο, εὔκολο καί γρήγορο στή χρήση
ἐναντίον τῶν δυνάμεων τοῦ σκότους, μέ
τίς ὁποῖες παλεύουμε μέρα καί νύκτα...
Ἄς ἀπολαύσουμε ἐδῶ ὅσα ἔγραψε γιά
τόν Τίμιο Σταυρό ὁ Οἰκουμενικός διδάσκαλος, Ὅσιος Ἐφραίμ ὁ Σύρος: «ΚαύΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ
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χημα τῶν καυχημάτων εἶναι ὁ Σταυρός...
γιά τόν ὁποῖο καί καυχώμαστε μαζί μέ
τόν μακάριο Παῦλο, λέγοντας: “Ἐμεῖς
ποτέ νά μήν καυχηθοῦμε γιά ἄλλο τίποτε παρά μόνο γιά τόν Σταυρό τοῦ Κυρίου
μας Ἰησοῦ Χριστοῦ”» (Γαλ. 6,4). Γι’ αὐτό
ἄς ἔχουμε τόν Ζωοποιό Σταυρό καί στίς
πόρτες μας, καί στό μέτωπό μας, καί
στά μάτια μας, καί στό στόμα, καί στό
στῆθος, καί σέ ὅλα τά μέλη μας. Αὐτόν
ἄς μεταφέρουμε μαζί μας καί ἄς ὁπλιζόμαστε μέ αὐτόν, πού εἶναι τό ἀνίκητο
ὅπλο τῶν Χριστιανῶν, ὁ νικητής τοῦ θανάτου, ἡ ἐλπίδα τῶν πιστῶν, τό φῶς τῶν
περάτων, ὁ καθαιρέτης τῶν αἱρέσεων,
τό στήριγμα τῆς Ὀρθόδοξης Πίστης, τό
μεγάλο φυλακτήριο τῶν πιστῶν, τό σωτήριο καύχημα τῆς Ἐκκλησίας. Αὐτόν
τόν Σταυρό, Χριστιανοί, ἄς μήν παραλείπουμε νά τόν περιφέρουμε κάθε
ὥρα καί στιγμή σέ κάθε τόπο καί χωρίς
αὐτόν τίποτε νά μήν κάνουμε...
... Ἄς βάλουμε ὅλοι καλή ἀρχή ἀπό
τώρα νά κάνουμε σωστά καί μέ εὐλάβεια τό σημεῖο τοῦ Σταυροῦ καί ἄς μήν
προσθέτουμε καί αὐτή τήν ἁμαρτία
στίς τόσες ἄλλες πού ἔχουμε...
Ὅλοι μας ἔχουμε τό δικό μας σταυρό πού μᾶς τόν διάλεξε ὁ ἴδιος ὁ Θεός,
τόν ὁποῖο ἄν δέν σηκώσουμε ἤ προσπαθήσουμε νά πετάξουμε ἀπό πάνω μας
τότε δέν μποροῦμε νά ἀκολουθήσουμε
τό Χριστό διότι, «Ὅστις θέλει ὀπίσω
μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν καί ἀράτω τόν σταυρόν αὐτοῦ καί
ἀκολουθήτω μοι». Καί ὁ προσωπικός
μας σταυρός δέν εἶναι ἄλλος ἀπό τίς δοκιμασίες καί τούς πειρασμούς πού συναντᾶμε κάθε μέρα, ἀπό τίς ἀσθένειες
καί τά βάσανα πού μᾶς βρίσκουν, ἀπό
τίς θλίψεις καί στενοχώριες, ἀπό τό βάρος τῶν ἁμαρτιῶν καί τῶν ἐλαττωμάτων.
Ἀπό τίς τόσες ἀδυναμίες μας καί τίς
ἀμέτρητες ἐλλείψεις μας. Ὅλα αὐτά καί
ἄλλα πολλά εἶναι ὁ σταυρός μας πού ἄν
δέν σηκώνουμε μέ ὑπομονή καί ἐλπίδα
στόν Πρῶτο καί κατ’ ἐξοχήν Ἐσταυρωμένο, δέν μποροῦμε νά φθάσουμε στήν
προσωπική μας Ἀνάσταση, στήν προσωπική μας Λύτρωση. Δέν μποροῦμε νά
φθάσουμε στόν ἁγιασμό, δέν μποροῦμε
νά μποῦμε στόν Παράδεισσο, ἀφοῦ
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«στενή ἡ πύλη καί τεθλιμμένη ἡ ὁδός ἡ
ἀπάγουσα εἰς τήν αἰώνιον ζωήν».
...Στό Ἄγιον Ὅρος ὑπάρχει μία ὑπέροχη τοιχογραφία ἑνός ἐσταυρωμένου πού
δέν εἶναι ὁ Χριστός, ἀλλά ἕνας μοναχός.
Γύρω του παραστέκονται δαίμονες πού
τόν σημαδεύουν μέ τά πεπυρωμένα
βέλη τους πού εἶναι οἱ διάφορες ἁμαρτίες. Ἐκεῖνος ὅμως μένει ἀκίνητος, ὅπως
ὁ Χριστός μας. Ἀλλοίμονο ἄν κατέβαινε,
θά ἐματαιώνετο τό ἔργο τῆς σωτηρίας
μας. Ἔτσι καί ἐμεῖς, ἄν κετέβουμε δέν
πρόκειται νά ἀναστηθοῦμε, δέν πρόκειται νά σωθοῦμε. Ἐπάνω στό Σταυρό
καρφώνουμε τόν παλαιό ἄνθρωπο «τόν
φθειρόμενο», τόν ἁμαρτωλό, τόν ἀσεβῆ
καί ἀσελγῆ. Τόν ἐπιπόλαιο καί ἀμελῆ.
Τόν ὑπερήφανο καί ἀλαζόνα. Τόν παραβάτη τοῦ θείου θελήματος καί ἀποστάτη. Ἐκεῖ ἐξ αἰτίας τῆς Σταυρικῆς θυσίας τοῦ Κυρίου, γίνεται ἡ μεγάλη ἀλλαγή στό καλύτερο, στό ἁγιώτερο. Ἐκεῖ
ἀπαλλασόμαστε ἀπό ὅσα μᾶς χωρίζουν
ἀπό τό Θεό, ἐκεῖ δίδεται ἡ ἄφεση καί
ἐκεῖ γίνεται ἡ μυστική ἕνωση τῆς ψυχῆς
μέ τόν Γλυκύτατο Νυμφίο, τόν Ἰησοῦ...
(Ἀποσπάσματα ἀπό ὁμιλία, ἡ
ὁποία ἐκφωνήθηκε μετά τό πέρας
τοῦ Κατανυκτικοῦ Ἑσπερινοῦ, τῆς
Κυριακῆς τῆς Σταυροπροσκυνήσεως,
στά πλαίσια τῆς Σχολῆς Γονέων τοῦ
Ἱεροῦ Προσκυνήματος τῆς Παναγίας
μας).
Πρίν σου στείλει ὁ Θεός
τό Σταυρό πού σηκώνεις,
τόν κοίταξε μέ τά πάνσοφα μάτια Του,
τόν ἐξέτασε μέ τή θεία λογική Του,
τόν ἤλεγξε
μέ τήν ἀτελείωτη δικαιοσύνη Του,
τόν θέρμανε
στήν γεμάτη ἀγάπη καρδιά Του,
τόν ζύγισε καλά
μέ τά στοργικά Του χέρια,
μήν τυχόν καί πέσει βαρύτερος
ἀπ’ ὅσο μπορεῖς νά σηκώσεις.
Κι ἀφοῦ ὑπελόγισε τό θάρρος σου,
τόν εὐλόγησε καί τόν ἀπώθησε
στούς ὤμους σου...

τή
Ἀπ’

ζωή τοῦ γηροκομείου μα
ς
Γράφει ἡ Στέλλα Τσαντουλῆ

Τό φιλανθρωπικό ἔργο τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας εἶναι δεδομένο, ἀξιόλογο καί σπουδαῖο σέ κάθε ἐποχή. Μέσω
αὐτοῦ ἀνακουφίζονται συνάνθρωποί
μας ἀνεξαρτήτως φύλλου, ἡλικίας καί
πατρίδας. Δεδομένο ὅμως εἶναι καί τό
γεγονός ὅτι τό ἔργο αὐτό δέ θά ὑφίστατο ἐάν δέν ὑπῆρχαν οἱ εὐλαβεῖς ἐκεῖνοι
χριστιανοί πού τό πιστεύουν καί τό
στηρίζουν, ἠθικά ἤ ὑλικά, ἀτομικά ἤ
συλλογικά. Αὐτό φαίνεται καθαρά
στήν περίπτωση τοῦ Γηροκομείου τῆς
τοπικῆς μας Ἐκκλησίας.
Ἕνα ἔργο πού, ἀπό τή σύλληψη τῆς
ἰδέας ὑλοποίησής του ἀπό τόν Μακαριστό Μητροπολίτη Παροναξίας κυρό
Ἀμβρόσιο Β΄, μέχρι καί σήμερα, στηρίζεται στήν προσφορά πλήθους ἀνθρώπων πού προσέφεραν καί προσφέρουν
σέ αὐτό ἀνιδιοτελῶς τίς γνώσεις τους,
τόν ἐλεύθερο χρόνο τους, τήν ἀγάπη
τους, σέ ὁρισμένες δέ περιπτώσεις, τήν
ἴδια τους τήν ψυχή πρός ὄφελος τῶν
ἄλλων, χωρίς νά περιμένουν κανένα
ἀντάλλαγμα. Οἱ ἄνθρωποι αὐτοί εἶναι
ὅλοι ὅσοι κατά καιρούς διετέλεσαν
μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου του,
οἱ φίλοι καί οἱ ἐθελοντές αὐτοῦ.
Τό τρέχον ἔτος, μέ ἀπόφαση τοῦ
συμβουλίου τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης,
τῆς 27ης Νοεμβρίου 2009, ἔχει χαρακτηριστεῖ ὡς Εὐρωπαϊκό Ἔτος Ἐθελοντισμοῧ. Μέ ἀφορμή τό γεγονός αὐτό
καταβάλλεται μία ὀργανωμένη προσπάθεια ἐνθάρρυνσης, ὑποστήριξης
καί συστράτευσης περισσότερων ἐθελοντῶν γιά τή βελτίωση τῆς ποιότητας
ζωῆς τῶν διαβιούντων Γερόντων ἀλλά
καί τοῦ τρόπου λειτουργίας τοῦ Γηροκομείου μας.
Γιά τό λόγο αὐτό διοργανώθηκε, στίς

23 Φεβρουαρίου, ἀπό τή Διοίκηση τῆς
Μονάδας, σέ συνεργασία μέ τό Σύλλογο
Γυναικῶν Νάουσας, ἕνα ἀπογευματινό
τσάι. Σκοπός τῆς ἐκδήλωσης αὐτῆς δέν
ἦταν τόσο ἡ ψυχαγωγία, ἡ ὁποία ἔτσι κι
ἀλλιῶς ἐπιτεύχθηκε, ὅσο ἡ ἐνημέρωση,
εὐαισθητοποίηση καί ἐνεργοποίηση
συλλόγων, φορέων καί ἁπλῶν πολιτῶν
τοῦ νησιοῦ γιά προσφορά ἐθελοντικῆς
ἐργασίας στό Γηροκομεῖο.
Ἡ ἀρχή ἔχει ἤδη γίνει ἀπό τό Σύλλογο
Γυναικῶν Νάουσας, ἀπό τούς πιό δραστήριους τοῦ νησιοῦ μέ ποικιλόμορφη
δράση! Πολλά ἀπό τά μέλη του ἔχουν
γραφτεῖ στήν ὁμάδα τῶν ἐθελοντῶν
καί καλύπτουν ἐπί ἑβδομαδιαίας βάσης μέρος τῶν λειτουργικῶν ἀναγκῶν
μας. Παράλληλα ἔχουν καθιερώσει τήν
τελευταία Κυριακή κάθε μήνα, σέ συνεννόηση πάντα μέ τή Διεύθυνση τῆς
Μονάδας, νά μαγειρεύουν γιά τούς Γέροντες καί νά περνοῦν τό πρωινό μαζί
τους ψυχαγωγώντας ἀλλά καί διακονώντας τους.
Τήν πάντα εὐχάριστη παρουσία τους
τήν προσδοκοῦν μέ λαχτάρα οἱ Γέροντές μας. Ὅπως καί κάθε ἄλλη ἐπίσκεψη πού ἀλλάζει τήν καθημερινότητά
τους καί τούς ἀναπτερώνει τό ἠθικό.
Πρόσφατο παράδειγμα ἡ αἰφνιδιαστική ἐπίσκεψη ἀντιπροσωπείας μαθητῶν τοῦ Γυμνασίου Παροικίας, μέ τή
συνοδεία καθηγήτριάς τους, ἀλλά καί
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ἡ προγραμματισμένη τῶν παιδιῶν τοῦ
Κατηχητικοῦ Σχολείου τῆς Ἐνορίας
τοῦ Κώστου. Καί στίς δύο περιπτώσεις,
οἱ ἐπισκέπτες μας μέ δωρεές ἀναλώσιμων ἀγαθῶν κατόρθωσαν νά καλύψουν
μέρος τῶν λειτουργικῶν ἀναγκῶν μας
γιά ἀρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα.
Ὁ Κῶστος, ὁ Πρόδρομος, οἱ Λεῦκες
καί ἡ Μάρπησσα, ἄν καί μικρά σέ πληθυσμό χωριά, ἔχουν ἀπό τούς πιό παλιούς, ἐνεργούς καί δραστήριους ἐθελοντές τοῦ Γηροκομείου. Εἶναι ἄνθρωποι πού βλέπουν ἰσότιμούς τους τούς
Γέροντές μας, μέ καλή διάθεση καί
ἀγάπη στήν καρδιά. Ἀνταποκρίνονται
πάντα μέ προθυμία, ἐνῶ ὀργανώνονται
καί συντονίζονται σέ ὁμάδες σύμφωνα
μέ τίς ἀνάγκες μας. Συνάμα ὅμως ἔχουν
καί ἕνα ἄλλο χαρακτηριστικό γνώρισμα, τή διάκριση στή συμπεριφορά καί
τή σοφία νά ξεχωρίζουν τί πραγματικά
χρειαζόμαστε.
Κάπως ἔτσι θέλουμε τούς ἐθελοντές
μας. Ἡ προσφορά τους εἶναι πολύ σημαντική γιά ἐμᾶς. Μᾶς συγκινεῖ τό ἔργο
καί ἡ κοινωνική τους εὐαισθησία μέσα
ἀπό τήν ὁποία προσδίδεται ἄλλη δυναμική στή μεγάλη οἰκογένεια τοῦ Γηροκομείου μας.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα ἀποτελεῖ ἡ πραγματοποίηση τῶν θεοσύστατων τελετῶν στό Ἐκκλησάκι τῆς Μονάδας μας, οἱ ὁποῖες ἀποκτοῦν ἄλλη διάσταση ὅταν πλαισιώνονται ἀπό τούς
ἐθελοντές. Στήν τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας, ἀνήμερα τῆς κοιμήσεως τοῦ
προστάτη μας Ἁγίου Ἀρσενίου, τήν 31η
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Ἰανουαρίου ἀλλά καί τῆς 12ης Μαρτίου, πολλοί ἐθελοντές συμμετεῖχαν
καί συμπροσευχήθηκαν μέ τούς παπποῦδες μας, ὅπως καί κατά τήν τέλεση τῶν Χαιρετισμῶν εἰς τήν Ὑπεραγία
Θεοτόκο τήν 18η Μαρτίου. Διαβιοῦντες
Γέροντες καί ἐθελοντές μέ τή συμμετοχή στή λειτουργική ζωή τῆς Ἐκκλησίας
αἰσθάνονται ἔντονα τόν ἁγιασμό καί
τήν ἔμπρακτη ἔκφραση τῆς ἀγάπης τοῦ
Θεοῦ Πατέρα.
Μία ἀγαπημένη καί συνάμα δημιουργική συνήθεια τῶν Παππούδων
μας, τήν περίοδο τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, εἶναι ἡ κατασκευή πασχαλινῶν λαμπάδων οἱ ὁποῖες διατίθενται
πρός πώληση στό ἐκθετήριο τοῦ Ἱεροῦ
Προσκυνήματος Παναγίας Ἑκατονταπυλιανῆς καί στούς κατά τόπους Ἐνοριακούς Ναούς τοῦ νησιοῦ. Γιά πρώτη
χρονιά φέτος οἱ ἐθελοντές συμμετεῖχαν
στή δραστηριότητα αὐτή καταθέτοντας τίς γνώσεις καί τήν φαντασία τους.
Παράλληλα γέμισαν ἐποικοδομητικά
τό χρόνο τῶν γερόντων μας βελτιώνοντας τίς δεξιότητές τους.
Σημαντική ἦταν ἡ παρουσία – προσφορά τῶν ἐθελοντῶν καί κατά τήν
γιορτή πού πραγματοποίησαν οἱ μαθητές τοῦ Κατηχητικοῦ Σχολείου τοῦ
Ἱεροῦ Προσκυνήματος Παναγίας Ἑκατονταπυλιανῆς, τήν 26η Μαρτίου, στήν
αἴθουσα ἐκδηλώσεων τῆς Μονάδας, τήν
ὁποία διοργάνωσε ἡ κατηχήτρια τοῦ
Ἱεροῦ Προσκυνήματος, πρεσβυτέρα
Ἄννα Φουρνιστάκη. Γιορτή πού τίμησαν μέ τήν παρουσία τους ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σύρου κ. Δωρόθεος Β΄, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας κ. Καλλίνικος, πολλοί κληρικοί
τῆς Πάρου, ἐκπρόσωποι τῶν τοπικῶν

ἀρχῶν τοῧ νησιοῧ καί πλῆθος κόσμου.
Ἡ γιορτή τῶν παιδιῶν ἦταν ἀφιερωμένη στήν Πρώτη μεταξύ τῶν Ἁγίων,
στήν Παναγία μας. Ἡ θαυματουργική
Της χάρη ξεχωριστή καί ἐκδηλώνεται
στούς ἀνθρώπους μέ πολλούς τρόπους.
Ὡς ἔκφραση εὐγνωμοσύνης ἀλλά καί
βαθύτατης πίστης στήν ἁγιότητά Της,
κάθε τόπος ἔχει καί μία θαυματουργική εἰκόνα τῆς Παναγίας μέ τό δικό Της
προσωνύμιο τό ὁποῖο ἀποδόθηκε μέ
ἀφορμή θαύματα, γεγονότα, τόν τρόπο
ἁγιογραφίας, εὕρεσης ἤ προέλευσης,
ἀπό τή θέση ἤ τό σχῆμα τοῦ ναοῦ ἤ καί
ἀπό ἄλλους τυχαίους λόγους.
Μέ ὅποιο ὄνομα καί ἄν ἐπικαλούμαστε τήν Παναγία μας ἄς παρακαλέσουμε, μέ ὅλη τή δύναμη τῆς ψυχῆς μας,
νά στηρίζει τούς Παπποῦδες μας στόν
πνευματικό τους ἀγώνα καί νά ἐνδυναμώνει τούς ἐθελοντές μας στό κοινωνικό ἔργο πού ἐπιτελοῦν στό Γηροκομεῖο!
Καλή Ἀνάσταση!
Μᾶς ἐνίσχυσαν οἰκονομικά οἱ:
Ἱερά Μητρόπολη Παροναξίας, Παιδική Χορωδία Δήμου Πάρου, Κατηχητικό
Σχολεῖο Ἐνορίας Κώστου, Ὀρθόδοξος
Χριστιανικός Σύλλογος «Ἅγιος Ἀρσένιος Μοσχάτου», Σύλλογος Παρίων –
Ἀντιπαρίων «Ἡ Ἑκατονταπυλιανή»,
Πολιτιστικός Σύλλογος ΑΤΛΑΝΤΙΣ,
Σύλλογος Γυναικών Νάουσας, κυτίο
Ἱεροῦ Ναοῦ Παντανάσσης Νάουσας, οἱ
φίλες τῆς μακαριστῆς Ἑλένης Μάλαμα,
οἰκογένεια Ἀνδρέου & Ζαμπέτας Μονδάνου, οἰκ. Ἰωάννου Φραγκούλη, οἰκ.
Σμαραγδής Μαύρη, Ἀγούρου Ζηνοβία,
Ἀλιπράντης Παναγιώτης, Ἀντωνέλλου
Μαρία, Βαφιά Ἀδριανή & Σταύρου Δημήτριος, Βαφιά Ἄννα, Βιάζη Μαρία, Βιτζηλαῖος Νικόλαος, Δαμίας Μηνᾶς, Δέγλερης Νικόλαος & Ροδοπούλου Βασιλική, Δημητρόπουλος Ἀνδρέας, Ζουμή
Ἀγαθή, Ἰγνατιάδης Νικόλαος, Καλαβρού Εἰρήνη, Καλαργύρου Μαρουσῶ,
Καλατζή Μαρία, Καπή Πόπη, Καλοκαιρινοῦ Φλώρα, Κεφάλας Γεώργιος,
Κορακάκη Ἄννα, Κονταράτος Μιχαήλ,
Κονταράτου Μαρία, Κοσμοπούλου
Ἑλένη, Κουφοπούλου Ματίνα, Κρη-

τικοῦ Μαριγούλα, Κωβαῖος Ἰωάννης,
Λάμπρου Πολυξένη, Λάμπρου Θεοδώρα, Λεοντῆ Ἑλένη, Λουκής Ἐμμανουήλ, Λουκής Νικόλαος, Μαρέτης Ἀλέξανδρος, Μαρίνου Βασιλική, Μαρούλη
Εὐσταθία, Μελανίτη Ἀσημίνα, Μητσοπούλου Εἰρήνη, Μιχαλόπουλος Γεώργιος, Μπιζά Ζαμπέτα, Μπιζᾶς Ἰωάννης,
Μπιζᾶς Νικόλαος, Μπουρνιά Αἰκατερίνη-Φωτεινή, Μωραϊτάκη Πετρούλα,
Μωραϊτάκης Κωνσταντῖνος & Ναυσικᾶ, Ναυπλιώτη Τζένη & Φλώρα, Νικηφοράκη Βαρβάρα, Νούση Ἀγγελική,
Παντελαῖος Ἡρακλῆς, Παπασταύρου
Ἀργυρῶ, Παπατζιᾶν Βιργινία, Πάστρα
Καίτη, Πατέλη Ἀνδριανή & Αἰκατερίνη,
Πατέλη Παρασκευή, Παχνῆς Μιχαήλ,
Πετρόπουλος Γεώργιος & Στυλιανός,
Ραγκούσης Γεώργιος, Ραγκούσης Γεώργιος & Ζαμπέτα, Ραγκούσης Νικόλαος,
Ροδόπουλος Κωνσταντῖνος, Ρουσσάκη
Εἰρήνη, Ροῦσσος Ἀναστάσιος, Ροῦσσος
Παναγιώτης, Ρούσσου Εἰρήνη, Ρούσσου
Στέλλα, Σαμαλτάνη Σοφία, Σαρρής Κώστας, Σιφναῖος Ἀντώνιος & Γιαννούλα,
Σκιαδά Ἀσπασία, Σκιαδά Μαρία, Σπανόπουλος Στυλιανός, Τζανακοπούλου
Εὐαγγελία, Τζουγανάτου Ἑλένη, Τριαντάφυλλος Νικόλαος, Τριώδας Δημήτριος, Τσαντουλής Γεώργιος, Φαρούπου
Ἑλένη, Φραγκούλη Ἀρτεμία, Φραγκούλη Φιλιππίνα, Φραγκούλης Μάρκος,
Χανιώτης Νικόλαος, Χατζηνικολάου
Αἰκατερίνη, Χερουβείμ Νικόλαος, Χριστοφόρου Καλλιόπη, Χιωτίνη Χρύσα,
Ψαλτάκης Παναγιώτης, π. Ἐπιφάνιος
Δημτσούδης, π. Ἰωάννης Νικηφοράκης,
π. Ἀντώνιος Παραρᾶς καί ἀρκετοί πού
θέλησαν νά κρατήσουν τήν ἀνωνυμία
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τους.
Προσέφεραν στό Γηροκομεῖο μας
ἀπό τό περίσσευμα τῆς ἀγάπης τούς
οἱ:
Ἱερό Προσκύνημα Παναγίας Ἑκατονταπυλιανῆς, Ἐνορία Τιμίου Προδρόμου, Ἐνορία Ἀντιπάρου, Ἐνορία Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Μάρπησσας, Ἐνορία Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου - Δρυοῦ,
Κατηχητικό Σχολεῖο Κώστου, Ἱερά
Μονή Ἁγίου Ἀρσενίου - Χριστοῦ Δάσους, Ἱερά Κοινοβιακή Μονή «Ζωοδόχος
Πηγή» Λογγοβάρδας, Κέντρο Ὑγείας
Πάρου, Κινητή Μονάδα Ψυχικῆς Ὑγείας – Γκίκας Ἀκίνδυνος, Λιμεναρχεῖο
Πάρου, Γυμνάσιο Παροικίας, Ἐμπορικός Σύλλογος Πάρου – Ἀντιπάρου, Σύλλογος Γυναικῶν Νάουσας, Σύλλογος
Ἀνακαινίσεως Ἁγίας Τριάδας Λευκῶν,
Σύλλογος Γυναικῶν Πάρου «ΑΡΗΙΣ»,
Σύλλογος Κώστου, Ἀλβέρτη, Ἀλιπράντη Σταματούλα & Εὐάγγελος – ΚΡΕΑΤΑΓΟΡΑ, Ἀλιπράντη Στέλλα, Ἀλιπράντης Ἀποστόλης – ΦΡΟΥΤΟΕΠΙΛΟΓΗ,
Ἀλιπράντης
Κώστας–CΑRRΕFΟUR
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, Ἀναγνωστοπούλου
Μαρία, Ἀντιπαριώτη Μαρούλη, Ἀριστεράκη Ἀγγελική ANGELA - Βιοτεχνία Ἑτοίμων Ἐνδυμάτων, Ἀρκουλῆς
Κωνσταντῖνος, Ἀρτσάνος Ἀπόστολος &
Σκιαδά Ἀσπασία, Βαβανού Δέσποινα,
Βελέτζας Ἀντώνης, Βιτζηλαίου Βέτα,
Βιτουλαδίτης Κωνσταντῖνος – ΜΕΓΑ
Α.Ε., Γεμελιάρη Δάφνη, Γλυνός Παναγιώτης, Γρατσίας Ἐμμανουήλ, Δαφερέρα Χριστίνα, Δαφερέρας Ἀριστείδης,
Δευτερίγου Καλλιόπη, Θωμά – Κοντοῦ
Εἰρήνη, Καβάλη Λουίζα, Καλακώνας
Ἀντώνης – CAMPING KOULA, Καλοκαιρινοῦ Φλώρα, Καπαροῦ Ἰωάννα,
Καρασαντές Δημήτριος, Καρδάσης
Ἡ Στέγη Ἀγάπης «Ἁγία Θεοκτίστη», προσφέρει καθημερινά
νόστιμο καί ζεστό
φαγητό σέ ὅλους
τούς
ἀδελφούς
μας πού τό ἔχουν
ἀνάγκη.
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Νίκος & Ἀγγελική, Κεμπάμπης Παναγιώτης, Κεφάλα Εὐαγγελία, Κεφάλα
Σοφία, Κεφάλας Γιῶργος, Κεφαλινός Ἀντώνης, Κονταράτος Ἀνδρέας &
Ἄννα, Κόντες Εὐάγγελος, Κουζούμη
Ἀντωνία, Κρητικοῦ Βιολέτα, Κρητικοῦ
Μαριγούλα, Κρητικοῦ Χρύσα, Κωβαίου Ζαμπέλα, Κωβαίου Ζαμπία, ΛΑΒΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.,
Μαούνη Φλώρα & Δήμητρα, Μαριάνος
Παῦλος, Μελανίτη Λεμονιά, Μελανίτης Ἀνδρέας & Μιχαήλα, Μιχαλιός Ι.
& ΣΙΑ Ε.Ε., Μπιζά Εἰρήνη, Μπικόπουλος Γιάννης, Μπογιατζής Ἀλέξανδρος,
Ναυπλιώτου Τζένη, Νιφλής Σταῦρος,
Ξαγοράρη Χαρά, Παρασκευά Μαρία,
ΠΑΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε., Πάστρα Καίτη, Παντελαίου Κατερίνα, Παντελαίου
Μαρούλη, Πατέλη Κατερίνα, Πατέλης
Ἄγγελος, Πατέλης Γιάννης & Ἄννα., Περαντινοῦ Μαρία, Πούλιου Ἀφροδίτη,
Πρίμος Μιχάλης, Πώλου Δέσποινα, Ραγκούση Ἀνθίππη, Ραγκούση Ἀργυρῶ,
Ραγκούση Μαργαρίτα, Ραγκούση Νικολέττα, Ραγκούσης Ἀντώνιος, Ραγκούσης Ζαχαρίας, Ραγκούσης Νικόλαος
- ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ, Ροζακέα Δέσποινα,
Ρουσσάκη Εἰρήνη, Ρούσσου Μαργαρίτα, Ρούσσου Στέλλα, Σαράντης Μάκης,
Σαρρή Βαρβάρα, Σαρρή Δῶρα, Σιφναῖος Ἀντώνης, Σιφναῖος Δ. – SUPER
MARKET PRIMO, Σιφναῖος Παντελής,
Σιφναίου Ἀγγελική, Σκιαδά Γραμματική, Σκιαδά Μαργαρίτα, Σκιαδάς Ἀντώνης, Σκιαδάς Γεώργιος & Ντίνα, Σπανός Δημήτρης, Σπανοῦ Κρυσταλλία,
Τοπούζογλου Μαίρη, Ταλόγλου Παρασκευή, Τούντα Μαρία, Τριβυζᾶς Γεώρ-

γιος & Ἀντωνία, Τσαντουλής Νικήτας &
Ἀντωνία – ΚΑΒΑ ΠΟΤΩΝ (ΝΑΟΥΣΑ),
Τσιγκινάρη Σοφία, Τσιγώνια Ἀντωνία,
Τσιγώνια Χριστίνα, Τσιγώνιας Μανώλης
& Νικόλαος - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΞΥΛΑΡΑΣ,
Φραγκούλη Ἀρτεμία, Φραγκούλης Παναγιώτης, Φρατζή Ἀλεξάνδρα, Χαμηλοθώρης Ἀθανάσιος – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ, Χανιώτη Μαρία, Χανιώτης Βαγγέλης, Χανιώτου Ἄννα, Χιωτίνη Χρύσα,
π. Ἰωάννης Νικηφοράκης καί κάποιοι
πού θέλησαν νά κρατήσουν τήν ἀνωνυμία τους.

ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ
ΕΝΘΥΜΙΩΝ
ΚΑΙ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΑΣ
ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ

Προσέφερε στό Γηροκομεῖο δωρεάν τίς λογιστικές του ὑπηρεσίες ὁ κ.
Ἀλέξανδρος Μπογιατζής.
Προσέφεραν στούς Φιλοξενούμενους δωρεάν τή συμμετοχή τῶν φαρμάκων οἱ Φαρμακοποιοί, Πατέλης
Ἄγγελος καί Σπανοῦ Κρυσταλλία.

Ἐκκλησιαστικό
Γηροκομεῖο

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)

Σέ εἰδικά διαρρυθμισμένο χῶρο
τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνήματος, ἔχει
ὀργανωθεῖ Ἐκθετήριο Ἐκκλησιαστικῶν ἐνθυμίων καί χριστιανικῶν
βιβλίων πού δίδει τήν δυνατότητα
στούς πιστούς τῆς νήσου μας ἀλλά
καί στούς προσκυνητές μας, νά
προμηθευτοῦν ἕνα ἀναμνηστικό,
ἕνα δῶρο ἤ ἀκόμα καί νά γνωρίσουν
καί νά ἀποκτήσουν τό καλό Χριστιανικό βιβλίο. Μία πλούσια συλλογή ἀπό εἰκόνες, ἐκκλησιαστικά
ἐνθύμια, κομβοσχοίνια καί χρήσιμα
ἐκκλησιαστικά εἴδη.
Διατίθενται ἀκόμη χριστιανικά
βιβλία γιά μικρούς καί μεγάλους,
ἐκδόσεις τόσο τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνήματος, ὅσο καί Παριανῶν συγγραφέων, καθώς ἐπίσης καί οἱ ἐκδόσεις
τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας χρήσιμες γιά ὅλη τήν οἰκογένεια καί λειτουργικά βιβλία χρήσιμα γιά τούς
ἱερεῖς.
Τό Ἐκθετήριο εἶναι ἀνοικτό καθημερινά τίς ὧρες λειτουργίας τοῦ
Ἱεροῦ Προσκυνήματος.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ
7:00 π.μ.

Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία

7:00 μ.μ.

Ἑσπερινός

8:00 μ.μ.

Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου

ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ
7.30 π.μ.

Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία

7.00 μ.μ.

Μέγα Ἀπόδειπνον

8.00 μ.μ.

Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου, προεξάρχον τος

		

τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Καλλινίκου

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ
7:30 π.μ.

Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία

7:00 μ.μ.

Μέγα Ἀπόδειπνον

8:00 μ.μ.

Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ
7:30 π.μ.

Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία

6:00 μ.μ.

Ἅγιον Εὐχέλαιον

8:00 μ.μ.

Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νιπτῆρος, προεξάρχον τος

		

τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Καλλινίκου

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ
7:30 π.μ.

Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου

7:30 μ.μ.

Ἡ Ἀκολουθία τῶν Ἁγίων Παθῶν

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
10:00 π.μ.

Ἡ Ἀκολουθία τῶν Μεγάλων Ὡρῶν καί ἐν συνεχείᾳ

		

τήν 12η μεσημβρινή, ὁ Ἑσπερινός τῆς Ἀποκαθηλώσεως,

		
προεξάρχον τος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας 		
κ. Καλλινίκου
10:00 μ.μ.

Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου Θρήνου, προεξάρχον τος

		

τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Καλλινίκου

		

καί ἐν συνεχείᾳ, τήν 12η νυκτερινή, ἡ Ἔξοδος

		

τοῦ Ἱεροῦ Ἐπιταφίου

1:30 π.μ.

Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου, ἱερουγοῦν τος

		

τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Καλλινίκου

ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ
7:30 π.μ.

Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου

11:00 μ.μ.

Ἡ Ἀκολουθία τῆς Ἀναστάσεως καί ἐν συνεχείᾳ

		

ἡ Ἀναστάσιμη Θεία Λειτουργία

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
11.00 π.μ.

Ὁ Ἑσπερινός της Ἀγάπης

