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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ
οιός δέν θέλει νά ’ναι χαρούμενος; Ἡ χαρά ἀποτελεῖ
προαιώνιο πανανθρώπινο πόθο. Ἡ χαρά ἔχει μεγάλη
σημασία στή ζωή μας.
Τό νόημά της εἶναι γνωστό καί δέν χρειάζεται νά τό
ἀναλύσουμε. Σήμερα ὅμως φαίνεται πώς ἔχει χάσει τό
ἀληθινό νόημά της. Ὁ πόνος κυριαρχεῖ καί ἡ χαρά ἀπουσιάζει. Ἤ ἡ χαρά παρουσιάζεται ὄχι στήν πραγματική, οὐσιαστική
καί ὁλοκληρωμένη της μορφή, ἀλλά σέ φτηνά ὑποκατάστατα, πού
μεγαλώνουν τόν πόνο τῆς ψυχῆς.
Ὁ ἄνθρωπος στήν Ἐδέμ ἦταν ἀθῶος, εὐδαίμων, μακάριος καί
τέλεια χαρούμενος. Πηγή τῆς χαρᾶς του ἦταν ἡ ἄνετη καί συνεχής
συνομιλία του μέ τόν Θεό. Θέλοντας νά ἀνεξαρτητοποιηθεῖ καί
νά αὐτοθεωθεῖ, ἀποξενώθηκε αὐτόματα ἀπό τήν πηγή τῆς μεγάλης χαρᾶς του. Ἡ χαρά γιά τήν ψυχή τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ὅτι τό
ψωμί καί τό νερό γιά τό σῶμα του. Ἡ χαρά ἀποτελεῖ θεία ἔμπνευση, ζωογόνο θαλπωρή, μητέρα τῆς ὑγείας καί ἀδελφή μίας ὑπέροχης παρηγοριᾶς. Μερικοί νομίζουν πώς τή χαρά θά τή βροῦν στήν
ἀχαλίνωτη διασκέδαση, στό ξετσίπωτο ξεφάντωμα, στό ὁλονύκτιο
κυνηγητό τῆς ἡδονῆς, στό γλέντι τῆς μέθης, στή μέθη τῆς πολυτέλειας, τῆς σπατάλης καί τοῦ κορεσμοῦ. Ἄν μποροῦσε κανείς νά
φωτογραφίσει τά βάθη τῶν καρδιῶν τῶν θαμώνων τῶν λεγόμενων
κέντρων διασκεδάσεως, θά παρατηροῦσε ἄβυσσο ἄλγους, ἐρημιᾶς,
παγωνιᾶς καί σκληρῆς μοναξιᾶς. Ἡ χαρά δέν πουλιέται σέ κανένα
μαγαζί καί δέν ἐξαγοράζεται μέ λίγα ἤ πολλά χρήματα.
Σήμερα ὁ ἄνθρωπος διασκεδάζει -ἀπό τό ἀρχαῖο ρῆμα διασκεδάνυμι, πού σημαίνει διασκορπίζεται- καί δέν ψυχαγωγεῖται χαροποιά. Συνήθως ἡ διασκέδασή του εἶναι ψυχοφθόρα καί ψυχοβόρα.
Ὅπως ἔλεγε ὁ σοφός Σόλων, νά φεύγεις τήν ἡδονή πού γεννᾶ λύπη!
Ἐπιστρέφει κανείς ἀπό μία κοσμική διασκέδαση κατάκοπος, κατηφής, στεναχωρημένος, πιό μόνος. Μερικοί νομίζουν πώς ὅλοι
οἱ πλούσιοι εἶναι ἀρκετά χαρούμενοι. Πρόκειται γιά ἕνα μεγάλο
ψέμα, πού τό ἐπιβεβαιώνουν συχνά οἱ ἴδιοι. Ἕνας γελωτοποιός πήγαινε στόν ψυχίατρο νά παρηγορηθεῖ, πού ἔκανε τούς ἄλλους νά
γελοῦν δυνατά καί τόν ἑαυτό του νά μήν μπορεῖ νά τόν χαροποιήσει. Ἕνας ἠθοποιός πλούσιος, γοητευτικός καί διάσημος ἐθεωρεῖτο
ὁ πιό εὐτυχισμένος, καί ὁ ἴδιος θεωροῦσε τόν ἑαυτό του τόν πιό
ἄθλιο.
Ὁ Μέγας Βασίλειος τονίζει πώς ἕνας ἀσεβής δέν μπορεῖ νά εἶναι
ὁλοκληρωμένος καί ἀληθινά χαρούμενος. Ὁ Σοφοκλῆς στήν Ἀντιγόνη θά πεῖ: Ὁ ἄνθρωπος ἐκτός Θεοῦ εἶναι ποντοπόρος ἄπορος. Ὁ
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος λέει πώς τήν καλή διάθεση καί τήν
πραγματική χαρά δέν τίς προσφέρουν οὔτε τό μέγεθος τῆς ἐξου-
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σίας, οὔτε τό πλῆθος τῶν χρημάτων, οὔτε τῆς κυριαρχίας ὁ ὄγκος,
οὔτε τοῦ σώματος ἡ δύναμη, οὔτε τά πολυτελῆ τραπέζια, οὔτε τῶν
ἐνδυμάτων ὁ στολισμός, παρά μόνο τά πνευματικά κατορθώματα καί
ἡ ἀγαθή συνείδηση.
Ὁ χριστιανισμός, ἀντίθετα ἀπό αὐτά πού πρόχειρα λέγονται, ἔδωσε μία νέα, ὁλοκληρωμένη καί σαγηνευτική χαρά. Ἡ ἀληθινή χαρά
δίνει μία ἐσωτερική πληροφόρηση καί βεβαιότητα, πού τήν κάνει μόνιμη καί ἀναφαίρετη ἀπό τήν καρδιά τοῦ ἀνθρώπου, παρά
τίς ἐξωτερικές ἀντιξοότητες. Ὁ Πασκάλ τό λέει ξεκάθαρα: Κανένας δέν εἶναι πιό χαρούμενος ἀπό τόν πραγματικό χριστιανό. Μεγάλη χαρά ἔχει ὁ γνήσια ταπεινός. Ἐκεῖνος πού ἔχει σβήσει τό ἐγώ
του κι ἔχει συγχωνευθεῖ μέ τήν εὐτυχία τοῦ συνόλου. Ὅσοι κάνουν
τό καλό, εἶναι καταδικασμένοι νά ’ναι πάντα χαρούμενοι. Ὁ Φώτης
Κόντογλου ἔλεγε πώς ἡ χαρά ἡ ἀληθινή ἀναβλύζει μονάχα ἀπό τή
φλέβα τῆς καλοσύνης.
Ἀπό τό Εὐαγγέλιο πηγάζει ἡ θεολογία τῆς χαρᾶς, τό ἴδιο τό Εὐαγγέλιο εἶναι ἡ πηγή τῆς ἀκένωτης χαρᾶς. Τό ὀρθόδοξο βίωμα κατά
βάση εἶναι χαρούμενο καί χαροποιό. Ἕνας παλαιός, μεγάλος ἀσκητής, ὁ ὅσιος Νεῖλος, ἀναφέρει στήν πατρολογία πολύ ὡραία: Ἡ χαρά
καταστρέφει τή λύπη, στίς συμφορές δίνει ὑπομονή, στίς προσευχές
χάρη, στούς κόπους καί μόχθους εὐφροσύνη, στήν εὐποιία εὐθυμία,
στή φιλοξενία στέγη, στήν ἐλπίδα καταφυγή, στούς πενθοῦντες παρηγοριά, στίς θλίψεις βοήθεια καί συνδρομή, στήν ἀγάπη στολισμό
καί στή μακροθυμία ἐπιβράβευση…
Χαρά δέν εἶναι τά ξεκαρδίσματα, τά ξεφωνητά, τά χαχανητά, ἡ
ἐλαφρότητα, ἡ χαριεντολογία, ἡ ἀνεκδοτολογία, ἡ σκωπτικότητα καί
ἡ συνεχής ἀστειότητα, ἀλλά ἡ διαρκής γαλήνη καί ἡ εἰλικρινής φαιδρότητα, πού προέρχεται ἀπό καρδιά εὐφραινόμενη καί συνείδηση
καθαρή. Ἡ χαρά εἶναι τό φῶς τοῦ ἐνάρετου. Ἀναβλύζει ἀπό τά βάθη
τῆς ὑπάρξεως. Δέν εἶναι κάτι ποτέ τό προσποιητό, ἐξωτερικό, φαινομενικό, ἀλλά κάτι τό ἀρκετά βαθύτερο καί σίγουρα σπουδαιότερο.
Ἕνας σοβαρός, σεμνός καί ἡσύχιος δέν σημαίνει ὅτι δέν μπορεῖ νά
εἶναι χαρούμενος. Τό πρῶτο γνωστό θαῦμα τοῦ Χριστοῦ στόν γάμο
τῆς Κανά ἦταν γιά νά μή μείνει μισή ἡ χαρά τῶν καλεσμένων ἀπό
ἔλλειψη κρασιοῦ. Τό τελευταῖο θαῦμα του, ἡ ἀνάσταση τοῦ φίλου
του Λαζάρου, γιά νά διώξει τή λύπη καί νά δώσει χαρά.
Ὁ ἀνεξάντλητος τροφοδότης τῆς χαρᾶς εἶναι ἡ ἀρετή. Ὁ ἐγωιστής,
ὁ ἀτομιστής, ὁ τσιγκούνης, ὁ μισάδελφος δέν μπορεῖ νά εἶναι χαρούμενος. Χαρά δέν μπορεῖ νά ἔχει ὅποιος ζηλεύει, ὅποιος ἐχθρεύεται
καί ὅποιος μισεῖ. Τή χαρά κανείς τήν κερδίζει μέ τήν ταπείνωση καί
τήν ὑπομονή, τήν ἀλήθεια, τήν ἐλευθερία καί τήν ἀγάπη. Ἡ ἀληθινή
χαρά συνοδεύει στοργικά τόν κάθε εἰλικρινῆ, τίμιο, ἥρωα καί ἅγιο. Ἡ
ἐποχή μας πάσχει ἀπό ἔλλειψη ἀληθινῆς χαρᾶς καί πλεονάζει ἀπό
τή θλίψη τῆς κακίας καί ἀτιμίας. Ἡ ἐπιλογή εἶναι ἐλεύθερη γιά τήν
ἀπόκτηση τῆς ὄντως ἀληθινῆς χαρᾶς.
«Μακεδονία» 6/03/2011
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Ποιμαντορική ἐγκύκλιος
ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Πάσχα
Πρός Τούς εὐσεβεῖς Χριστιανούς Τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Παροναξίας
«Συγχωρήσωμεν πάντα τῇ Ἀναστάσει καί οὕτω βοήσωμεν·
Χριστός Ἀνέστη ἐκ νεκρῶν θανάτῳ θάνατον πατήσας
καί τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι ζωήν χαρισάμενος»
έκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
Γιά μιά ἀκόμη φορά θά
ψάλλουμε σέ λίγα λεπτά
κατά τόν πιό πανηγυρικό
τρόπο τόν ὑπέροχο αὐτό
ὕμνο τῆς Ἐκκλησίας μας.
Τόν ὕμνο μέ τόν ὁποῖο θά ἀρχίζουν καί
θά τελειώνουν καθημερινά ὅλες οἱ Ἱερές Ἀκολουθίες στούς Ἱερούς Ναούς
μας, γιά 40 ὁλόκληρες μέρες. Τόν ὕμνο
πού γιά τίς ἡμέρες αὐτές θά πρέπει νά
ἀποτελεῖ καί τόν καθημερινό χαιρετισμό μας.
Καί ὅμως ἴσως δέν ἔχουμε ποτέ συνειδητοποιήσει ὅτι ὁ Θεόπνευστος
Ὑμνογράφος τοῦ περίφημου Δοξαστικοῦ τῶν Αἴνων ἀλλά καί τῶν Ἀποστίχων τοῦ Ἑσπερινοῦ πού ψάλλεται ὄχι
μόνο τήν Κυριακή τοῦ
Πάσχα ἀλλά καθημερινά μέχρι τήν ἑορτή
τῆς Ἀναλήψεως μᾶς
τονίζει κάτι ἰδιαίτερα
σημαντικό. Ἀναγκαία
προϋπόθεση γιά νά
ψάλλουμε πραγματικά, βιωματικά, ὑπαρξιακά τό “Χριστός Ἀνέστη” εἶναι ἡ συγχώρηση
πρός ὅλους καί γιά ὅλα
“Συγχωρήσωμεν πάντα
τῇ Ἀναστάσει καί οὕτω
βοήσωμεν·
Χριστός
Ἀνέστη…”. Νά συγχωρήσουμε τά πάντα χάριν
τῆς Ἀναστάσεως τοῦ
Κυρίου μας καί ἀφοῦ
συμφιλιωθοῦμε
μέ
ὅλους τότε νά ψάλλου-

με πανηγυρικά καί μέ ὅλη τήν δύναμη τῆς ψυχῆς μας: “Χριστός Ἀνέστη…”.
Αὐτό μᾶς διδάσκει ἡ Ἐκκλησία μας,
μέσῳ τῆς ἱερῆς ὑμνωδίας.
Ἀδελφοί μου,
Εἶναι ὁλοφάνερο ὅτι ἡ Ἐκκλησία
μας θεωρεῖ πολύ σημαντικό γεγονός
στή ζωή μας τήν συγχωρητικότητα. Γι’
αὐτό καί ὅταν ξεκίνησε πρίν 49 ἡμέρες ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή,
πάλι τόν ἴδιο ὅρο μᾶς ἔθεσε γιά τήν
εἴσοδό μας στό “στάδιον τῶν ἀρετῶν”
πού ἀνοιγόταν μπροστά μας: “Ἐάν μή
ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τά παραπτώματα αὐτῶν, οὐδέ ὁ Πατήρ ἡμῶν ἀφήσει
τά παραπτώματα ὑμῶν” (Ματθ. στ΄, 14).
Λόγια τοῦ ἴδιου τοῦ Χριστοῦ μας πού
μέ τρόπο ἀπόλυτο καί
κατηγορηματικό
μᾶς
ἐπισημαίνει ὅτι προϋπόθεση τῆς συγνώμης τοῦ Θεοῦ πρός τόν
ἄνθρωπο εἶναι ἡ συγνώμη τοῦ ἀνθρώπου
πρός τόν συνάνθρωπο.
Ὁ ἄνθρωπος πού μνησικακεῖ ζεῖ μέσα στόν
κόσμο τῆς φθορᾶς καί
τοῦ θανάτου. Ἔστω κι
ἄν τυπικά εἶναι Χριστιανός βαπτισμένος,
δέν βιώνει τό γεγονός
τῆς Ἀναστάσεως τοῦ
Κυρίου στήν ζωή του.
Ἀκόμη καί ὅταν συμμετέχει στήν Θεία Λειτουργία, πού πάντοτε
ἔχει χαρακτῆρα Ἀναστάσιμο,
παραμένει
νεκρός
πνευματικά
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γιατί χωρίς τήν ἀγάπη καί τήν συγχωρητικότητα δέν μποροῦμε νά γίνουμε
μέτοχοι τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ καί τῶν
ἀκτίστων ἐνεργειῶν τῆς Ἁγίας Τριάδος: “Ἀγαπήσωμεν ἀλλήλους ἵνα ἐν
ὁμονοίᾳ ὁμολογήσωμεν Πατέρα, Υἱόν
καί Ἅγιον Πνεῦμα, Τριάδα ὁμοούσιον
καί ἀχώριστον”.
Ἡ συγχωρητικότητά μας πρός τόν
συνάνθρωπο δέν ἀποτελεῖ χάρη
καί δωρεά πρός αὐτόν ἐκ μέρους
μας. Εἶναι ἀσήμαντη ἐξόφληση τῆς
ὀφειλῆς μας πρός τόν Θεό γιά τό δικό
Του πλούσιον ἔλεος καί τήν ἄπειρη
εὐσπλαγχνία Του. Μιά σταγόνα στόν
ὠκεανό τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ πρός τόν
ἄνθρωπο γιά τόν ὁποῖο ἔγινε ἄνθρωπος καί ἔπαθε ἐπί τοῦ Σταυροῦ γιά νά
τόν λυτρώσει ἀπό τήν ἁμαρτία. Πῶς
εἶναι δυνατόν ἐξ ἄλλου νά ζητοῦμε
συνεχῶς τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ, ἰδιαίτερα
μέσα ἀπό τά τροπάρια τῆς Ἐκκλησίας, καί κυρίως μέ τήν ἐπίκληση τοῦ
“Κύριε ἐλέησον”, καί συγχρόνως νά
εἴμαστε ἀνελεήμονες πρός τούς ἀδελφούς μας; Ἐξερχόμενοι ἀπό τήν Θεία
Λειτουργία πρέπει νά συμμετέχουμε
στήν μεγάλη Λειτουργία τοῦ σύμπαντός. Αὐτό σημαίνει ὅτι κατά τήν Θεία
Λειτουργία πρέπει νά λειτουργεῖται
καί ἡ ὕπαρξή μας μεταμορφωτικά,
ἔτσι ὥστε νά νεκρώνεται ὁ παλαιός
ἄνθρωπος μέ τά πάθη καί τά μίση καί
νά ἀνίσταται ὁ νέος, ὁ ἀναγεννημένος
ἐν Χριστῷ ἄνθρωπος. Ἐάν δέν πραγματοποιεῖται αὐτή ἡ διαδικασία τῆς
ταφῆς καί τῆς Ἀναστάσεως σέ κάθε
Θεία Λειτουργία, τότε ἁπλῶς χάνουμε
τόν χρόνο μας μέ τήν ψευδαίσθηση ὅτι
εἴμαστε σωστοί Χριστιανοί.
Χριστιανοί μου,
Ἕνας μεγάλος Ἅγιος τῆς Ρωσικῆς
Ἐκκλησίας, ὁ Ἅγιος Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ, καθ’ ὅλη τήν διάρκεια τοῦ ἔτους
ὅταν συναντοῦσε κάποιον ἄνθρωπο
ἀντί ἄλλου χαιρετισμοῦ τοῦ ἔλεγε
“Χριστός Ἀνέστη χαρά μου”. Τοῦτο σημαίνει ὅτι μέ ὅλους τούς ἀνθρώπους
καλούμαστε νά ἔχουμε σχέση Ἀναστάσεως καί ὡς ἐκ τούτου ὁ κάθε συνάνθρωπός μας ἀποτελεῖ γιά μᾶς ἀφορμή
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χαρᾶς καί ἀγαλλιάσεως καί ποτέ μίσους καί ἀντιπάθειας, ἤ ἔστω δυσφορίας καί στενοχωρίας.
Ἀκόμη καί τήν τελευταία στιγμή,
σήμερα δηλαδή, ἔχουμε τήν εὐκαιρία
νά ἀπευθύνουμε ἕνα “Χριστός Ἀνέστη” μέ εἰλικρίνεια καί συναίσθηση
τοῦ βαθύτερου περιεχομένου του καί
ἔτσι νά διαλύσουμε ἕνα σύννεφο, ἴσως
καί πολυχρόνιο, ψυχρότητας ἤ μνησικακίας. Θα εἶναι σίγουρα τό καλύτερο
Πάσχα τῆς ζωῆς μας, ἀφοῦ θά ψάλλουμε τό “Χριστός Ἀνέστη” μέ ἤρεμη
τήν συνείδησή μας ὅτι ἔχουμε συγχωρήσει “πάντα τῇ Ἀναστάσει”.
Εὔχομαι ὁλόψυχα ἀδελφοί μου μέ
αὐτές τίς προϋποθέσεις νά γιορτάσουμε τό φετινό Πάσχα. Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ μας νά πλημμυρίσει
μέ τό Ἀνέσπερο Φῶς τήν καρδιά μας
ἐξαφανίζοντας κάθε ἴχνος κακίας καί
μίσους πού οὐσιαστικά δημιουργεῖ τό
σκοτάδι τοῦ πνευματικοῦ θανάτου. Ἡ
ἀνείπωτη καί Ἀναστάσιμη χαρά τῆς
συγγνώμης καί τῆς καταλλαγῆς ἄς γίνει βίωμα ὅλων μας Κληρικῶν καί Λαϊκῶν, ἀνδρῶν καί γυναικῶν, μικρῶν καί
μεγάλων, ἀρχόντων καί ἀρχομένων,
τῶν ἁπλῶν καί τῶν ἐπιστημόνων, τῶν
ἐγγύς καί τῶν μακράν, τῶν ἀποδήμων
καί τῶν ταξιδευόντων, τῶν ἁπανταχοῦ
τῆς γῆς Ναξίων, Παρίων καί Ἀντιπαρίων.
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΟΥ!
Ὁ Ἐπίσκοπός σας

Βράβευση
Πύρρου
Ἡ Ἑορτή τοῦ
ἉγίουΔήμα
μας Ἀρσενίου

έσα σέ μία κατάμεστη
αἴθουσα, στά πλαίσια τῆς
Πανηγύρεως
τοῦ
Ἱεροῦ
Ἐνοριακοῦ Ναοῦ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς, ὁ ὑπεύθυνος
Νεότητας πρωτ. Ἐμμανουήλ
Φωκιανός καί τά παιδιά τοῦ Νεανικοῦ
Κέντρου παρουσίασαν μία μουσικοχορευτική παράσταση μέ τήν συμμετοχή
τῆς χορωδίας καί τῆς Θεατρικῆς ὁμάδας
τοῦ Νεανικοῦ Κέντρου τῆς ἐνορίας καί
τήν συμμετοχή τοῦ χορευτικοῦ τῆς Νάουσσας.
Ἀξίζει νά σημειωθεῖ, ὅτι στό τέλος τῆς

ἐκδήλωσης βραβεύθηκε γιά τό ἦθος του,
ὁ χρυσός ὀλυμπιονίκης τῆς ἄρσης βαρῶν
κ. Πύρρος Δήμας, ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. Καλλίνικο.
Τήν ἐκδήλωση τίμησαν μέ τήν παρουσία τους ὁ Σεασμιώτατος Μητροπολίτης
Σισσανίου καί Σιατίστης κ. Παῦλος, ἱερεῖς τῆς νήσου, ὁ Ὑφυπουργός κ. Ρήγας,
ὁ βουλευτής κυκλάδων κ. Βρούτσης, ὁ
Δήμαρχος Πάρου καί οἱ Ἀντιδήμαρχοι,
ὁ Λιμενάρχης Πάρου, δημοτικοί καί Περιφερειακοί Σύμβουλοι καί πλῆθος κόσμου.
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Ὁ Ἑορτασμός τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου
στό Κάστρο τῆς Παροικίας
τή συνοικία «Κάστρο», στήν κορυφή τῆς ἀρχαίας ἀκροπόλεως
τῆς
Παροικίας
τῆς Πάρου, πάνω
σέ θεμέλια ἀρχαϊκοῦ ναοῦ καί
λίγα μέτρα δυτικά ἀπό τό
Φράγκικο κάστρο, βρίσκονται τά παρεκκλήσια τοῦ
Ἁγίου Κωνσταντίνου καί τοῦ
Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου,
πού δεσπόζουν σ’ ὅλη τήν
πόλη καί ἀποτελοῦν δύο ἀπό τά πιό ἐνδιαφέροντα καί ἀξιόλογα μνημεῖα της. Τά
ἀξιόλογα αὐτά μεταβυζαντινά παρεκκλήσια, κινδυνεύουν νά καταρρεύσουν καί
νά μεταβληθοῦν σέ ἐρείπια.
Γιά τήν ἐνίσχυση τοῦ ἔργου τῆς συντηρήσεως τῶν ὡς ἄνω μνημείων, τήν Παρασκευή 20 Μαΐου 2011, ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μας χοροστάτησε καί κήρυξε τόν Θεῖο Λόγο, στόν Πανηγυρικό
Ἑσπερινό τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί
Ἑλένης στό Κάστρο τῆς Παροικίας καί
ἀνεκοίνωσε ὅτι τό ἡμερολόγιο τοῦ 2012
θά ἀφιερωθεῖ στόν ἱερό σκοπό τῆς διάσωσης αὐτοῦ τοῧ σημαντικοῦ μνημείου τῆς
Πάρου. Στή συνέχεια ὁ Σεβασμιώτατος
Ποιμενάρχης μας, ὁ Δήμαρχος Πάρου κύριος Χρῆστος Βλαχογιάννης καί πλῆθος
κόσμου παρακολούθησαν τήν Ἑορταστική ἐκδήλωση, ἡ ὁποία διοργανώθηκε γιά
τό σκοπό αὐτό.
Ἡ Ἱερά Μητρόπολη Παροναξίας, ἔπειτα ἀπό πρόταση τῆς Ἐνορίας τῶν
Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν, στήν
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ὁποία ὑπάγονται τά παρεκκλήσια αὐτά,
συνέστησε εἰδική Ἐρανική Ἐπιτροπή, ἡ
ὁποία ἀνέλαβε τήν προσπάθεια τῆς σωτηρίας τῶν δύο αὐτῶν μνημείων καί τῆς
ἐξεύρεσης τοῦ χρηματικοῦ ποσοῦ πού
θά ἀπαιτηθεῖ γιά τήν πραγματοποίηση
τοῦ μεγάλου αὐτοῦ καί θεάρεστου ἔργου.
Ἔχει ἤδη ἀναφερθεῖ ὅτι ἡ ἐκπόνηση τῶν
σχετικῶν μελετῶν, ἔχει ἀνατεθεῖ στήν κ.
Ἀναστασία Γεωργιάδου, ἀρχιτέκτονα μηχανικό, ἐξειδικευμένη σέ τέτοιου εἴδους
ἐπεμβάσεις.
Οἱ μελέτες αὐτές ὑποβλήθηκαν στίς
ἁρμόδιες ὑπηρεσίες τοῦ Ὑπουργείου
Πολιτισμοῦ καί ἐγκρίθηκαν ἀπό ὅλες τίς
ὑπηρεσίες ὅπως ἐπίσης καί ἀπό τό Κεντρικό Ἀρχαιολογικό Συμβούλιο (Κ.Α.Σ.).
Ὕστερα ἀπό τήν παραπάνω εὐχάριστη
ἐξέλιξη, ἡ ὁποία, ἄς σημειωθεῖ, ἐξασφαλίστηκε σέ χρόνους ταχύτατους γιά τέτοιου
εἴδους ἔργα, ἡ Ἐρανική Ἐπιτροπή εἶναι
ἕτοιμη νά προχωρήσει στήν ἔναρξη τῶν
σχετικῶν ἐργασιῶν.

Στή
μνήμη
τοῦ
ἥρωαμας
Νικόλα
Στέλλα
Ἡ Ἑορτή
τοῦ
Ἁγίου
Ἀρσενίου

ήν Κυριακή 29 Μαΐου 2011
ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, ἱερούργησε καί
κήρυξε τόν Θεῖο Λόγο στόν
Ἱερό Ναό Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Μαρπήσσης Πάρου. Ἐν συνεχείᾳ προέστη τοῦ
κατ’ ἔτος τελουμένου Μνημοσύνου
πρός τιμήν τοῦ ἥρωος καί ἐθνομάρτυρος Νικολάου Στέλλα καί μετέσχε τῶν
λοιπῶν ἐκδηλώσεων παρουσία τῶν
τριῶν Βουλευτῶν τοῦ Νομοῦ, τῶν τοπικῶν Ἀρχῶν καί πλήθους λαοῦ.
Ἀκολουθεῖ ὁ λόγος τοῦ Προέδρου
τῆς Ὁμοσπονδίας Παριανῶν Συλλόγων, Ἰατροῦ, κ. Νικολάου Ἀ. Πούλιου:
Ὄρθρου βαθέως τοῦ ἔτους 1944... Οἱ
μαγιάτικες φυλλωσιές τῶν σπαρτῶν
καί τό θρόισμα τῶν δένδρων, ἀνέδιδαν
τόν πρῶτο τους ὕμνο στόν Δημιουργό.
Ἦταν ἡ ὥρα πού οἱ ἄνδρες τοῦ χωριοῦ
καί ὁ πατέρας μου Ἀνάργυρος, τίμιοι ἐργάτες τοῦ μόχθου, μέ τά σακίδια
στόν ὦμο καί τά σύνεργα τῆς ἀγροτιᾶς,
ξεκινοῦσαν γιά τούς ἀγρούς. Παράλληλα οἱ γυναῖκες τῆς Μάρπησσας, σάν
ἄλλες Μυροφόρες πετάχτηκαν ν’ ἀνάψουν τά κανδήλια καί νά λιβανίσουν
τίς εἰκόνες τῶν Ἁγίων καί τοῦ Πάνσοφου Δημιουργοῦ.
Τότε συνέβη κάτι συνταρακτικό.
Ὅσοι περνοῦσαν ἀπό τό πάνω μέρος
τοῦ χωριοῦ, λίγα μέτρα πιό πέρα ἀπό
τό σημεῖο πού βρισκόμαστε τώρα,
ἀντίκριζαν τό λείψανο τοῦ ἥρωος
ἀγωνιστοῦ, τοῦ Νικολάου Στέλλα, νά
αἰωρεῖται στό ἰκρίωμα. Τό μαγιάτικο
ἀεράκι πῆρε τό βουβό τους κλάμα καί
μετέφερε τήν εἴδηση σ’ ὅλο τό χωριό.
Οἱ πρῶτοι μάρτυρες μέ παγωμένη τήν
καρδιά μετέδωσαν τήν εἴδηση ἀστραπιαία. Ὡς ἐξ ἐνστίκτου, ἄλλοι φοβισμέ-

νοι κλείστηκαν στά σπίτια τους καί
ἄλλοι τράβηξαν γιά τούς ἀγρούς.
Ὁ κατακτητής λίγα μέτρα πιό
πέρα παρακολουθοῦσε κάθε κίνηση
γύρω ἀπό τό λείψανο. Ἕνα σπάραγμα
φωνῆς, σάν μοιρολόγι, θαρρεῖς νά τάραξε ἀμέσως τήν πρωινή σιγαλιά.
Ἡ Μάρπησσα σπάραξε, ἡ Μάρπησσα ἔκλαιγε. Πολλοί θά ἤθελαν νά ἐκδηλώσουν τόν ἀβάστακτο πόνο τους,
εἰδικά ὅσοι περνοῦσαν ἀπό τόν τόπο
ὅπου βασανιζόταν τό παλικάρι καί
ἀντιλαμβάνονταν τό μαρτύριό του καί
σάν χορός ἀρχαίας τραγωδίας μέ τό
θρηνητικό τους μοιρολόγι, νά συμπαρασταθοῦν στόν ἥρωα Νικόλαο Στέλλα.
Ἦταν 23 ἐτῶν τό παλικάρι αὐτό ἀπό
τά Δαμάλια τῶν Λευκῶν. Ἐκεῖ γεννήθηκε τό 1921. Δέν εἶχε καμία σχέση μέ
τήν Μάρπησσα. Ὅλα ὅμως τά βασανιστήρια τά ὑπέστη στήν Μάρπησσα.
Ἐδῶ στό χωριό μας ἦταν ἡ κομαντατούρα τῶν Γερμανῶν, δηλαδή τό
διοικητήριό τους. Ἔγινε τό παιδί τῆς
Μάρπησσας καί ὅλοι νοερά καί ψυχικά ἦταν κοντά του, ὅταν βασανιζόταν
ἀπάνθρωπα ἀπό τούς Γερμανούς. Τόν
εἶχαν πεινασμένο καί διψασμένο, μέ
τό σῶμα ξυλοκοπημένο καί συνεχῶς
ὄρθιο κολλημένο στά καζάνια, ὅπου
ἔβραζαν τό φαγητό τους, γεμάτο φουσκάλες ἀπό τά ἐγκαύματα. Ὅλα τά
βασανιστήρια εἶχαν ἀπώτερο σκοπό
νά ὁμολογήσει ὁ Νικόλαος Στέλλας.
Ὅμως δέν ἤθελε νά ὁμολογήσει, ἄν καί
γνώριζε τά πάντα, ὡς συμμετέχων στόν
ἀγώνα. Ναί τό παλικάρι αὐτό ἀπό τά
Δαμάλια δέν ἤθελε νά ἀνοίξει τό στόμα του. Τά βασανιστήρια πού ὑπέφερε
δέν ἄγγιξαν τό ψυχικό του μεγαλεῖο.
Ἐλεύθερος καί δυνατός, σωματικά καί
ψυχικά, σάν τά γρανιτένια βουνάλια
τοῦ τόπου του, γνήσιος Ἕλληνας παΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ
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τριώτης, μέ ἀγάπη γιά τόν τόπο πού
τόν ἔθρεψε. Χριστιανός, μέ τήν ἁπλή,
ἀλλά δυνατή πίστη στόν Θεό, μέ καρδιά γεμάτη ἀγάπη γιά τούς συνανθρώπους του, εὔστροφος καί πανέξυπνος,
ἤδη ἀπό τήν πρώτη στιγμή πού τόν
συνέλαβαν, κατάλαβε ὅτι ἐπάνω του
στηριζόταν ἡ ζωή τῆς οἰκογένειάς του
καί τῶν συμπατριωτῶν του καί ὅτι ἡ
πιό σωστή θέση ἦταν ἡ σιωπή. Δέν ὁμολόγησε τό σχέδιο ἐπίθεσης κατά τῶν
Γερμανῶν, δέν πρόδωσε τά ἄλλα φωτεινά παλικάρια πού μαζί σχεδίασαν
καί ὀργάνωσαν τήν ἐπιχείρηση. Δέν
δελεάστηκε ἀπό τίς προσφορές, τίς
κολακεῖες, τίς ἀμοιβές τῶν ἀνακριτῶν,
δέν μπῆκε ποτέ στήν ἐπονείδιστη μοίρα τοῦ προδότη. Κάποια στιγμή πού
ἔνοιωσε ἐξαντλητική δίψα καί ζήτησε νερό, οἱ Γερμανοί τοῦ ἔδωσαν μετά
ἀπό παρέλευση ὥρας γιά νά βασανίζεται περισσότερο. Τό πῆρε μέ λαχτάρα.
Ἀμέσως ὑποψιάστηκε ὅτι ἐνδεχομένως
νά τοῦ ἔβαλαν μέσα κάποιο χάπι «ἀληθείας», τό πέταξε κατάχαμα καί οἱ κατακτητές τόν εἰρωνεύτηκαν.
Ὅπως εἶναι γνωστό, στόχος τῆς ὁμάδας τῶν καταδρομέων πού ὁδηγοῦσε ὁ
Νικόλαος Στέλλας ἦταν νά καταστρέψουν τίς ἀποθῆκες βομβῶν καί καυσίμων του ἀεροδρομίου. Δυστυχῶς πρίν
ἀρχίσει ἡ ἐπιχείρηση ἔγιναν ἀντιληπτοί καί ἄλλαξαν σχέδια.
Ἔτσι ὁ Νικόλας ὁδήγησε τήν ὁμάδα τῶν κομάντος μέχρι τούς πρόποδες τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου τούς ἔδειξε
τό Λογαρά, ὅπου ὁ τόπος συνάντησης
καί στήν περιοχή Ἅγιος Ἐλευθέριος
συνάντησε μέσα στή νύχτα, ἐνῶ ἦταν
μόνος, τή Γερμανική περίπολο καί τόν
συνέλαβε. Στή Μάρπησσα ἀλλά καί
στήν Ἀθήνα πού τόν μετέφεραν, ὑπέστη ὅλα τά βασανιστήρια χωρίς νά
ἀποσπάσουν οἱ Γερμανοί οὔτε λέξη.
Τήν ἴδια μέρα τόν μετέφεραν ἀπό τήν
Ἀθήνα στήν Μάρπησσα. Μανιασμένοι
οἱ Γερμανοί πού δέν μποροῦσαν νά τοῦ
ἀποσπάσουν οὔτε μία λέξη τόν παρέδωκαν στόν Μοίραρχο Χωροφυλακῆς,
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τόν Συρομῆτρο στήν Παρκιά, τόν γραικύλο καί γερμανόφιλο. Τοῦ παρουσιάστηκε ὡς πατριώτης καί ὁ Νικόλας τόν
πίστεψε καί τοῦ εἶπε μόνο δύο λέξεις.
Ναί ἤμουνα. Στήν ἀναφορά πού ἔγραψε ὅταν τόν γύρισε στήν διοίκηση τῶν
Γερμανῶν στήν Μάρπησσα ὑπῆρχε ἡ
ἔνδειξη: «εἶχε ἀνάμειξη». Τόν παρέδωσε στόν Ἀχιλλέα, φρουρό χωροφύλακα, μέ χειροπέδες νά τόν ὁδηγήσει πεζοπορία μέχρι τήν Μάρπησσα καί νά
τόν παραδώσει στούς Γερμανούς.
Ὁ Ἀχιλλέας τοῦ φέρθηκε μέ ἀνθρωπιά. Σάν γνήσιος Ἕλληνας, τόν πόνεσε,
τοῦ ἔβγαλε τίς χειροπέδες, συζητοῦσαν
σάν φίλοι. Οἱ Γερμανοί τόν ἐβασάνισαν
ἐκ νέου ἐπί ὧρες, ἀλλά ὁ Στέλλας δυνατότερος παρά ποτέ προκαλοῦσε καί
τόν θαυμασμό τους ἀκόμα.
Τότε προσκάλεσαν ὅλους τούς Κοινοτάρχες τῆς Πάρου καί ἐνώπιον ὀκτώ
στρατοδικῶν ἔγινε δίκη καί ἀποφάσισαν νά ἀπαγχονισθεῖ. Ὅλοι πάνιασαν.
Ζήτησε ὁ Νικόλας νά ἐξομολογηθεῖ
καί νά κοινωνήσει. Ὁ Ἱερέας Ἰωάννης
Παπάζογλου εἶχε τήν μεγάλη τιμή νά
μεταφέρει στούς γονεῖς του τήν τελευταία του ἐπιθυμία. Τούς ζητοῦσε συγ-

χώρεση γιά τήν θλίψη πού τούς προκάλεσε.
Ἀγαπητοί μου, ἐκεῖνο τό μαγιάτικο
πρωινό τῆς 22ας Μαΐου τοῦ 1944, ὅταν
οἱ Γερμανοί ἀπαγχόνισαν τόν Νικόλαο
Στέλλα, τότε ἀκριβῶς, στό Ἰκρίωμα
ἐπάνω, τό παιδί τῆς Πάρου πλέον, ὁ
Νικόλαος Στέλλας, ὑπέγραψε στό βιβλίο τῆς αἰωνιότητας τήν καταδίκη τῶν
Γερμανῶν. Τό ἴδιο ἔτος, λίγους μῆνες
μετά, τό φθινόπωρο τοῦ 1944 ὁ Γερμανικός στρατός, ὁ θεωρούμενος Γολιάθ
τῆς οἰκουμένης, ταπεινωμένος ἐγκατέλειψε τά ἱερά χώματα τῆς Ἑλλάδας.
Τό νησί μας, ἡ εὐλογημένη Πάρος,
στάθηκε πάντοτε φωτεινό παράδειγμα
στά μεγάλα προβλήματα τῆς Ἑλλάδας.
Ἡ βορειοδυτική Πάρος μέ τήν βάση
τῆς Ἀντιπάρου στήν Ἰταλική κατοχή,
ἀντιστάθηκε καί πλήρωσε μέ ἀπώλειες ἀγαπητῶν προσώπων. Ἡ Νότια Πάρος μέ τούς ἀετούς τῆς χρυσῆς νεολαίας προσπάθησε νά καταστρέψει τούς
ραδιοπομπούς καί τίς κατασκευές τῶν
Γερμανῶν στό ἀεροδρόμιο στό Γαλιό
καί στή Μάρπησσα. Ὁλόψυχα ἡ Πάρος
συμμετεῖχε στήν Ἐθνική ἀντίσταση.
Δέν θά ἀναφέρω συγκεκριμένα ὀνόματα ἀγωνιστῶν πού συμμετεῖχαν στόν
ἀγώνα. Ἀφήνω τούς ἱστορικούς νά ὁρίσουν τήν ἁρμόζουσα θέση γιά τόν καθένα ἥρωα στήν ἀντίσταση τῆς Πάρου.
Ἔχουν περάσει 67 χρόνια ἀπό τά μαῦρα χρόνια
της κατοχῆς. Ἀσφαλῶς θά
ὑπῆρχαν μελανά σημεῖα. Σέ
κάθε ἀγώνα, ὅσο τίμιος καί
δίκαιος κι ἄν εἶναι, πάντοτε ὑπάρχει κάποιος Ἐφιάλτης, κάποια ἀστοχία. Μία
ἀστοχία τοῦ ἥρωα Νικολάου Στέλλα τόν ὁδήγησε στό
Ἰκρίωμα καί τόν ἀνέβασε
στή σφαίρα τῆς αἰωνιότητας, ἐνῶ ἡ προδοσία τοῦ Διοικητοῦ τῆς Χωροφυλακῆς
Πάρου κατέταξε τόν ἴδιο
στή θέση τοῦ ἐπονείδιστου
γραικύλου.

Ἀγαπητέ μας Νικόλαε Στέλλα, σήμερα 29 Μαΐου 2011, σέ τιμοῦμε, γιατί
ἐσύ στέκεσαι στή ζυγαριά τῆς αἰωνιότητας, ἔχοντας τό ἴδιο ἀντίβαρο μέ τόν
μεγάλο ἀγωνιστή τῆς Βυζαντινῆς αὐτοκρατορίας τόν Κωνσταντῖνο Παλαιολόγο. Ἐσύ ὁ Ἕλληνας ἀπό τά Δαμάλια
τῆς Πάρου, ἀγράμματος, ἀλλά Χριστιανός, ὁ Κωνσταντῖνος Παλαιολόγος
αὐτοκράτωρ πεπαιδευμένος ἀρχηγός
μεγάλου ἔθνους, εἴπατε καί οἱ δύο
σας τά ἴδια λόγια στούς ἐχθρούς: «Δέν
εἶναι στό χέρι μου νά σᾶς παραδώσω
τήν Πατρίδα».
Σεβαστοί πατέρες, ἀγαπητοί συμπατριῶτες, τό ἄγαλμα πού στήσαμε
ἐδῶ, μέ πρωτοβουλία τοῦ Μορφωτικοῦ
Συλλόγου Ἀγροτικῆς Νεολαίας Μαρπήσσης, ἔργο τοῦ συμπατριώτη μας
γλύπτη Νικολάου Περαντινοῦ, ἀποδίδει τόν αἰώνιο Ἕλληνα, ὅλους ἐμᾶς,
κληρικούς καί λαϊκούς συνεχιστές τῶν
ἰδανικῶν τῆς φυλῆς μας.
Ἀγαπητά Ἑλληνικά νιάτα μήν
ξεχνᾶτε ποτέ νά τιμᾶτε τούς ἀγωνιστές
τῆς Πατρίδας μας, τῆς Ἑλλάδας καί
φυσικά νά τούς μιμηθεῖτε, ὅταν χρειασθεῖ.
Αἰωνία ἡ μνήμη σου Νικόλαε Στέλλα! Αἰωνία Ἑλλάδα, θεία ἡ Δάφνη πού
σέ σκεπάζει!
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Ἡ Ἑορτή τοῦ Ἁγίου μας Ἀρσενίου
Ἡ Μνήμη τοῦ Ὁσίου Γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου
έ ἰδιαίτερη κατάνυξη ἑορτάστηκε καί φέτος ἡ μνήμη
τοῦ Ἁγίου Γέροντος π. Φιλοθέου Ζερβάκου († 8 Μαΐου 1980), στό Ἱερό Ἡσυχαστήριο Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης Θαψανῶν Πά-

ρου.
Στίς Ἱερές Ἀκολουθίες ἐκτός τοῧ
Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.
Καλλινίκου, μετεῖχε καί ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἐλαίας κ. Θεοδώρητος, ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε μαθητής καί
ὑποτακτικός τοῧ Ὁσίου Γέροντος στή
Λογγοβάρδα καί ἐξεδήλωσε τήν ἐπιθυμία νά παραστεῖ τόσο στή φετινή
πανήγυρη τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς στήν
Μονή Λογγοβάρδας ὅσο καί στόν ἑορτασμό τῆς μνήμης τῆς Κοιμήσεως τοῦ
Ὁσίου Γέροντος στήν Ἱερά Μονή Θαψανῶν, ἐπιθυμία πού μέ προθυμία
ἀπεδέχθη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας.
Ὁ
Θεοφιλέστατος
Ἐπίσκοπος
Ἐλαίας, κατά τή διάρκεια τῆς Θείας
Λειτουργίας ἐκφώνησε ἐκτενέστατη
ὁμιλία, σέ ἀρίστη λογία γλώσσα, τήν
ὁποία ὀνόμασε «εὐφημητήριον λόγον»,
τοῦ ὁποίου ἀπόσπασμα παραθέτουμε
στή συνέχεια.
«...Παρῆλθεν τό σύννεφον τῶν πολεμικῶν τοῦ
Ἔ θ νο υ ς
ἡμῶν συμφορῶν καί
ριπῶν καί
καταιγίδων
καί
σπαραγμ ῶν.
Καί
ἰδού,
πρῶτος, περι σ τ έ λ λ ων
τά
ἔξοδα
τοῦ ἱεροῦ
κ οινοβί ο υ
τῆς Μονῆς
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πάντων τῶν ὑπερτεσσαράκοντα πέντε ἀδελφῶν, ἀσκητικῶς διαβιούντων,
μονοχιτώνων, ἐν ἀπερίττῳ περιβολῇ
ἁρμοζούσῃ τοῖς μονοτρόποις Λογγοβαρδίταις Πατράσιν, κοινῇ μετ’ αὐτῶν,
ἐπί τήν παιδείαν στρέφουν τό ὄμμα
τῆς ψυχῆς πέραν τῆς κοινῆς καθ’ ἡμέραν ἐλεημοσύνης τῆς Λογγοβάρδας
ἰσοστασίως εἰπεῖν οὔσης «καθαροῦ
ταμείου εὐσεβείας» ἵνα κατά τήν Θεολόγον Γλῶσσαν περί τοῦ πατρικοῦ
οἴκου Βασιλείου τοῦ Μεγάλου εἴπωμεν. Ἱδρύουν ἐν Ἀθήναις ἐνδιαίτημα
λαμπρόν τῶν ἀπόρων φοιτητῶν τήν
ἔνδειαν παραμυθούμενοι καί Ἐπιφανίῳ Θεοδωροπούλῳ τῷ κλεινῷ συναγωνιστῇ τῶν Ὁσίων Πατέρων, τήν ἐπιτήρησιν ἐμπιστεύεται. Τότε εἶδεν ὁ λαός
τοῦ Κυρίου, ὡς γράφει ὁ ἐκκλησιαστικός συγγραφεύς «τόν ἄνδρα ἐν εἰκόνι
Θεοῦ μεμορφωμένον, εἶδεν μόρφωσιν
δαψιλῆ καί ἀμφιλαφεῖ, εἶδεν θάρρος
ἀτρόμητον, εἶδεν χάριν περικεχυμένην
ταῖς πράξεσιν, εἶδεν ταπεινοφροσύνην
Χριστομίμητον καί εἶδεν τέλος τοσαύτην τῶν ἀρετῶν συνδρομήν περί μίαν
ψυχήν καί ἐτρώθη αὕτη τῷ μακαρίῳ
ἔρωτι ἐν τῇ ἁγίᾳ καί ἀγαθῇ φιλοφροσύνῃ τόν νυμφίον αὐτῆς ἀγαπήσασα».
Ἀκροθιγῶς τό πολυποίκιλον Αὐτοῦ
ἔργον μόνον ἀνασκοπῶν, ἀπορῶ τί
πρῶτον, τί ὕστερον, τί δ’ ὑστάτιον καταλέξω».
Τήν ἐν ἀγάπῃ πολλῇ μετά τῶν συμμοναστῶν καί Χριστιανῶν ἀναστροφήν, τήν ἔμπειρον περί τήν ἐκκλησιαστικήν διοίκησιν οἰακοστροφίαν, τήν
περί τοῦ ἱεροῦ Κλήρου καί Μοναχισμοῦ ἐνδελεχῆ μόρφωσιν, τήν οἰκονομικήν ἐπάρκειαν καί πρός ἠθικήν
ἐξύψωσιν φροντίδα, τήν ἐνίσχυσιν τοῦ
κηρύγματος τοῦ Θείου λόγου, αὐτός,
περιοδεύων ἅπασαν τήν Ἑλλάδα, ὡς
ἄλλος οὐρανοβάμων οὐρανοδρόμος,
τοῖς ὑπ’ αὐτοῦ ἀνεγηγερμένοις πολ-

λοῖς ἱεροῖς ναοῖς εὐταξίαν, τήν περί
τῶν ἱδρυθέντων ὑπ’ Αὐτοῦ Σχολείων
τήν μέριμναν, τήν ὑπέρ τῶν πτωχῶν
Χριστομίμητον συμπάθειαν, τούς πείσμονας ἀγῶνας πρός προάσπισιν τῶν
τε δικαίων καί πρό παντός τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν Πίστεως ἐν τῇ Ἐκκλησία...
καί ἵνα περιστείλωμεν τόν λόγον μνημονεύομεν ἐπικαίρως, ὅσα ἐν ὁμοίᾳ
περιπτώσει ἀναγράφει ὁ ἅγιος Πατήρ
«ἔστι δέ καί ἄλλα πολλά τῇ µνήµῃ διασωζόμενα τοῦ Ὁσίου Πατρός ἔργα,
ἅτινα τοῖς γεγραμμένοις οὐ προστεθήκαμεν, φειδόμενοι τῆς ἀπιστούσης
ἀκοῆς, ὡς ἄν μή βλάβειεν οἱ τό ἀληθές
ἐν τῷ μεγέθει τῶν λεγομένων ψεῦδος
οἰόμενοι». Ὑπερπληροῖ δ’ ἀκριβῶς
τοῦ ποιητοῦ Ἀγάθωνος τό ρῆμα «τόν
ἄρχοντα μνηστέον τριῶν τινῶν ὅτι α)
ἀνθρώπων ἄρχει, ὅτι β) κατά νόμον
ἄρχει καί ὅτι γ) οὐκ ἀεί ἄρχει». Διό τά
ἀναρίθμητα λοιπά «σώφρονι τά ἄρρητα σιγῇ τιμάσθω».
Ἐν τοσούτω ὅμως, ἀστράφτει καί
λάμπει ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ φαιδρυνομένη τῇ ὁσιακῆ του Μορφῇ καί
τοῖς ποικίλοις αὐτοῦ σκάμμασι καί
παλαίσμασι. Ἀστράφτει καί λάμπει,
ἡ κλεινή Γενέτειρα Λακωνία. Ἀστράφτει καί λάμπει ἡ πρώτη Αὐτοῦ Μετάνοια ἡ τῶν Ἁγίων Τεσσαράκοντα
Μεγαλομαρτύρων περίκλυτος Μονή.
Ἀστράφτει καί λάμπει ἡ Γεραρά τῆς
Λογγοβάρδας παλαίφατος Μονή τά
«ἆθλα Αὐτοῦ ἐπί τοῦ στήθους Αὐτῆς

φέρουσα καί δι’ αὐτῶν κεκοσμημένη
καί μεγαλυνομένη. Ἀστράφτει καί λάμπει ὡς φωτεινόν μετέωρον τό Ἡσυχαστήριον τῶν Θαψανῶν, ἡ ταφική του
Μονή τῆς Παναγίας Κυρίας Μυρτιδιωτίσσης, τήν δόξαν τοῦ Κτήτορος αὐτῆς
διηγουμένη καί τήν ποίησιν τῶν χειρῶν
Αὐτοῦ ἐξαγγέλλουσα τῇ ἐκκλησίᾳ καί
τῇ ἱστορίᾳ αὐτῇ. Ἀστράφτει καί λάμπει ὁ εὐαγής καί ἱερός Κλῆρος τήν
ἁγιότητα τοῦ Ὁσίου Πατρός, ἰδίαν περιουσίαν ἐν Χριστῷ προβάλλων καί,
καρπούμενος. Ἀστράφτει καί λάμπει
τῶν Μοναστῶν τό πανίερον πολίτευμα
καί ἰδεῶδες, τήν ὁσιότητα Αὐτοῦ περικεκοσμημένον καί διηγούμενον ὑπερηφάνως. Ἀστράφτει καί λάμπει τέλος τό λειτούργημα τοῦ παιδαγωγοῦ,
ἀφοῦ κατά τόν Ἱερόν Χρυσορρήμονα
«οὐκ ἔστι μεῖζον τούτου τοῦ ἔργου τοῦ
παιδαγωγοῦ», διά βίου παντός παιδαγωγός ἐν Χριστῷ καί ποδηγέτης ὑπάρξας μυριάδων ψυχῶν, τάς ὁποίας ὡς
ἄλλη Ἁγία Μεγαλομάρτυς Σοφία «θυγάτρια σεμνά προσαγάγει τῷ Χριστῷ».
Ἀστράφτει καί λάμπει τέλος ἡ περίκλυτος Νῆσος Πάρος, ἡ καυχωμένη
διά τά σκάμματα καί παλαίσματα Θεοκτίστης τῆς Ὁσίας τῆς Μηθυμναίας,
διά τά γενέθλια Ἀρχιλόχου τοῦ δεινοῦ
ἰαμβογράφου, ἀλλά καί διά τά δεσμά
τοῦ Μιλτιάδου ἐγκαυχωμένη τό νέον
αὐτῆς περίδοξον καύχημα Χριστῷ τῷ
Σωτῆρι προσάγουσα...».
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ
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ΙΖ΄ Παύλεια τῆς Ἱ. Μ. Βεροίας:
Ἡ Ἑορτή
τοῦ Ἁγίου
μας Ἀρσενίου
«Γέρων
Φιλόθεος
Ζερβάκος
(1884-1980)»

τά πλαίσια τῶν ΙΖ΄ Παυλείων, πραγματοποιήθηκε στό
Παύλειο πολιτιστικό κέντρο
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας, τό ἀπόγευμα τῆς Δευτέρας 30ῆς Μαΐου, ἐκδήλωση
πρός τιμή τοῦ ὁσίου γέροντος π. Φιλοθέου Ζερβάκου.
Τήν ἑσπερίδα, τίμησαν μέ τήν παρουσία τους, ὁ οἰκοδεσπότης Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας,
Ναούσης καί Καμπανίας κ. Παντελεήμων, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Πολυανῆς καί Κιλκισίου κ. Ἐμμανουήλ, καθώς καί ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Καλλίνικος.
Ἡ αἴθουσα τοῦ Παύλειου πολιτιστικοῦ κέντρου, ἦταν κατάμεστη ἀπό πατέρες καί πιστούς, πού μέ αὐτόν τόν
τρόπο κατέδειξαν τήν δική τους ἰδιαίτερη τιμή καί ἀγάπη πρός τόν γέροντα
Φιλόθεο.
Τήν εὐθύνη τῆς παρουσίασης τῆς
ἐκδήλωσης εἶχε ὁ πανοσιολογιώτατος
Ἀρχιμ. Παλαμᾶς Κυριλίδης, ὁ ὁποῖος,
ἀφοῦ καλωσόρησε τούς ἀρχιερεῖς,
τούς πατέρες καί τό κοινό, χαρακτήρισε τόν π. Φιλόθεο ὡς τόν ἔσχατο
ἐκπρόσωπο τοῦ κολυβαδικοῦ κινήματος, πού ὑπερασπίστηκε τίς θρησκευτικές παραδόσεις καί σφράγισε μέ τήν
παρουσία του τίς περισσότερες δεκαετίες τοῦ 20οῦ αἰώνα.
Ὅπως τόνισε ὁ π. Παλαμᾶς, ἦταν
ὁ γέροντας μία θαυμαστή προσωπικότητα, τόσο στά μικρά ὅσο καί στά
μεγάλα. Διακόνησε γιά πενήντα χρόνια, τόν Θεό καί τόν ἄνθρωπο, κηρύττοντας μετάνοια καί ἐξομολογώντας
ἀκατάπαυστα.
Στή συνέχεια τῆς ἐκδήλωσης τό λόγο
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πῆρε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας κ.
Παντελεήμων, ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε
στήν προσπάθεια, διά μέσου τῶν ἐκδηλώσεων αὐτῶν νά προβληθοῦν μορφές
πνευματικές πού σάν φάροι φωτεινοί
ὁδηγοῦν τούς ἀνθρώπους στό Χριστό.
Μορφές, πού ὅπως ἀνέφερε, ἔζησαν
ἐν Χριστῷ στίς ἀτελείωτες ὧρες τῆς
προσευχῆς, ἔγιναν διά τῆς ἀγρυπνίας
εὐφροσύνη θείων λάμψεων, ἦταν τό
φῶς καί ἡ παρηγορία τῶν ἀνθρώπων.
Στίς δύσκολες ἐποχές, ὅπου οἱ ἀξίες
ἀμφισβητοῦνται καί κλονίζονται, κλονίζονται μαζί οἱ ψυχές καί οἱ ζωές τῶν
ἀνθρώπων πού ψάχνουν ἐναγωνίως
γιά στηρίγματα. Καί εἶναι στήριγμα οἱ
βίοι τῶν πνευματικῶν πατέρων, ἀφοῦ
βεβαιώνουν πώς ἡ ἐν Χριστῷ ζωή δέν
εἶναι κάτι μακρινό καί ξεπερασμένο.
Εἶναι ὁ μόνος τρόπος πού μπορεῖ νά
βοηθήσει τόν κόσμο νά βρεῖ τήν χαμένη εὐτυχία. Μία ζωή πού παρά τίς
δυσκολίες εἶναι μέσα στή χάρη καί τήν
ἀγάπη τοῦ Θεοῦ.
Τόνισε δέ, πώς ὅπως γιά τόν Ἀπόστολο Παῦλο, ὁ Ἰησοῦς Χριστός ἦταν
στό παρελθόν, τό παρόν καί εἰς τούς
αἰῶνες, ἔτσι καί ἡ ἐν Χριστῷ ζωή, ὑποδεικνύεται ἀπό τήν ἐκκλησία καί σέ
αὐτήν τή ζωή ἀφοσιώθηκε ὁ π. Φιλόθεος.
Ἀναφέρθηκε δέ στή προσωπική
ἐπαφή καί ἐμπειρία πού εἶχε ἀπό τόν
π. Φιλόθεο, ἐξιστορώντας τήν ἀφήγηση τοῦ γέροντα γιά τό πῶς βρέθηκε
κάποια χρονιά, στήν πανήγυρη τοῦ
Ἁγίου Δημητρίου στή Θεσσαλονίκη, μέ
θαυμαστό τρόπο, καθώς μία κακοκαιρία τόν ἐμπόδιζε νά ταξιδέψει ἀπό τήν
Πάρο στήν Θεσσαλονίκη.
Ἡ μεταφορά τῆς ἐμπειρίας αὐτῆς

τοῦ γέροντα ἀλλά καί ἡ διακονία του
ἀπό τόν νεαρό τότε Μητροπολίτη μας,
χαράχτηκαν στή ψυχή καί τό μυαλό
του, χαρακτήρισε δέ τόν ἑαυτό του τυχερό πού τόν γνώρισε καί δέχθηκε τίς
συμβουλές του.
Ἑπόμενος ὁμιλητής τῆς ἐκδήλωσης
ἦταν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας, τοῦ ὁποίου ἡ ὁμιλία ἀκολουθεῖ.
Στή συνέχεια στό βῆμα ἀνέβηκε ὁ π.
Τύχων Ἀνδρέου, ὁ ὁποῖος ἀσχολήθηκε
ἰδιαίτερα μέ τόν π. Φιλόθεο, καθώς ὡς
θέμα τῆς διδακτορικῆς διατριβῆς του
ἔχει: «βίος, δράση καί συγγράμματα
τοῦ π. Φιλοθέου Ζερβάκου». Τόνισε
δέ πώς χαρισματοῦχοι στήν ἐκκλησία
ἀναδείχθηκαν, αὐτοί πού καθάρισαν
τήν καρδιά τους καί δέχθηκαν τόν Χριστό ὅπως ὁ π. Φιλόθεος. Ἀνέλυσε ὁ π.
Τύχων τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο καθαρίζει ἡ καρδιά, δηλαδή μέ τήν συναίσθηση τῆς ἁμαρτίας καί τήν θεραπεία της
ἀπό τόν πνευματικό.
Ὁ γέροντας Φιλόθεος ἦταν ἕνας
πνευματικός πού μέ διάκριση, ἀγάπη, σοφία, καλοσύνη, ὑπευθυνότητα
καί φόβο Θεοῦ διακόνησε τίς πονεμένες ψυχές. Εἶχε δυνατή μνήμη καί διηγοῦνταν περιστατικά ἀπό τό Γεροντικό,
ἡ ἐξομολόγηση πολλές φορές διαρκοῦσε
μία ἤ δύο ὧρες. Θεωροῦσε τά ἐπιτίμια
θεραπευτικά μέσα
γιά νά ζητηθεῖ τό
ἔλεος τοῦ Θεοῦ, ἐνῶ
δέ σταματοῦσε νά
μιλᾶ γιά τά εὐεργετικά ἀποτελέσματα
τῆς ἐξομολόγησης.
Ἀναφέρθηκε
ὁ
ὁμιλητής στά λόγια
τοῦ γέροντα πού θεωροῦσε ὅτι ἡ ὀρθόδοξη ἐκκλησία εἶναι
παράδειγμα
θείας
οἰκονομίας καί διά-

κρισης. Ἔλεγε δέ πώς ὅποιος δέν ἐξομολογεῖται μέ κατάνυξη, πρέπει νά
προβληματίζει τόν πνευματικό καί νά
τόν κάνει τοῦτο τό γεγονός προσεκτικό, ἀλλά καί γιά ὅσους δέν διορθώνονται ὁ πνευματικός νά μήν εἶναι προσβλητικός.
Τέλος ἔλεγε ὁ ὅσιος γέροντας, πώς
τό νά πεθαίνεις γιά τά πνευματικά σου
παιδιά εἶναι σάν νά ἀνεβαίνεις στόν
οὐρανό. Ἐνῶ στήν πνευματική του διαθήκη, νουθετεῖ καί ὑπόσχεται πώς δέν
θά ξεχάσει τά πνευματικά του τέκνα
ἄν βρεῖ παρρησία στόν Θεό.
Τελευταῖος ὁμιλητής τῆς ἐκδήλωσης
ἦταν ὁ κ. Στυλιανός Κεμετσετζίδης, ὁ
ὁποῖος παρουσίασε βιογραφικά στοιχεῖα τοῦ ὅσιου γέροντα, ἀναφέρθηκε
στίς περιοδεῖες του ἀνά τήν Ἑλλάδα
καί ὄχι μόνο, ἐνῶ τόν χαρακτήρισε ὡς
ἄγγελο παρηγοριᾶς, ἐξέχουσα φυσιογνωμία τοῦ 20οῦ αἰώνα, χριστομίμητη,
χαρισματική ὁσιακή μορφή, πού διακρίθηκε γιά τήν πίστη του, τήν ταπείνωση, τήν ἀγάπη, τήν ἀγαθή του συνείδηση, τήν δύναμη εὐσέβειας, τό ἤπιο
τοῦ χαρακτήρα του,
τό ἀνεξίκακο, τήν
πραότητά του. Χαρακτηρίστηκε ἐπίσης
οἶκος εὐσπλαχνίας,
ἀληθινός δάσκαλος,
ἤρεμη δύναμη πού
μαγνήτιζε ψυχές.
Ἐπίσης ἔκανε ὁ
ὁμιλητής ἐκτενῆ ἀναφορά σέ ἐπιστολές
τῶν πιστῶν πού ὄχι
μόνο καταδεικνύουν
τήν ἀγάπη πού τοῦ
εἶχαν, ἀλλά καί τό
πιστεύω τους πώς ὁ
γέροντας ἦταν αὐτός
πού μποροῦσε νά
τούς ὁδηγήσει στόν
δρόμο τῆς ἀρετῆς.
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ
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Ἡ ἀγάπη καί ἡ τιμή τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Παροναξίας

Ἡ Ἑορτή τοῦ Ἁγίου μας Ἀρσενίου

στό πρόσωπο τοῦ Ὁσίου Γέροντος Φιλοθέου τοῦ Ζερβάκου *

ρχόμενος ἀπό τό εὐλογημένο
νησί τῆς Πάρου, τήν ἁγιοτόκο
καί ἁγιοτρόφο νῆσο, ἡ ὁποία
ἀνέδειξε μεγάλες ἐκκλησιαστικές προσωπικότητες – ἄς
θυμηθοῦμε τούς μακαρίους
καί ἀοιδίμους Γέροντες Κύριλλο τόν Παπαδόπουλο,
Ἰωσήφ τόν Ἡσυχαστή τόν ἁγιορείτηἀλλά καί κορυφαῖες ὁσιακές μορφές
ὅπως εἶναι ἡ ἁγία Θεοκτίστη, τῆς ὁποίας
ὁ τάφος βρίσκεται μέσα στόν πάνσεπτο
ναό τῆς Παναγίας Ἑκατονταπυλιανῆς,
ἀκόμη ὁ Ἅγιος θαυματουργός Ἀρσένιος τοῦ ὁποίου τά χαριτόβρυτα λείψανα
ἀποτελοῦν γιά τούς εὐλαβεῖς Παρίους
τό τιμαλφέστατο κόσμημα καί τέλος ὁ
μέγας ἐκκλησιαστικός συγγραφέας καί
κορυφαῖος ἐκπρόσωπος τῶν κολλυβάδων, ὁ πρό ὀλίγων ἐτῶν ἀνακηρυχθείς,
Ἅγιος Ἀθανάσιος ὁ Πάριος. Ἐρχόμενος,
λοιπόν, ἀπό τήν ἁγιασμένη νῆσο νιώθω
ἔντονη τή συγκίνηση διότι προσκλήθηκα ἀπό τόν Ἅγιο ἀδελφό Σεβασμιώτατο
Μητροπολίτη Βεροίας καί Ναούσης κ.κ.
Παντελεήμονα, νά ὁμιλήσω γιά μία ὁσιακή μορφή τῶν τελευταίων χρόνων, ἕνα
γέροντα πανελλαδικῆς καί Πανορθοδόξου ἐμβελείας, ὁ ὁποῖος μετά τῆς πλειάδος τῶν ἄλλων ὁσίων ἀποτελοῦν τό καύχημα τῆς νήσου μας, τόν ὅσιο Φιλόθεο
τόν Ζερβάκο.
Ὁ ὅσιος Γέρων Φιλόθεος ὑπῆρξε μία
κορυφαία μορφή τοῦ Ὀρθοδόξου μοναχισμοῦ μέ πολλά φυσικά καί ἐπίκτητα
πνευματικά χαρίσματα τά ὁποῖα τά διέθεσε στήν ὑπηρεσία τῆς Ἐκκλησίας καί
τοῦ πλησίον.
Ὑπῆρξε λαμπρός λειτουργός τοῦ ὑψίστου, ἡγούμενος τῆς περιφήμου Μονῆς
τῆς Λογγοβάρδας, κτήτορας διαφόρων
εὐαγῶν ἱδρυμάτων, ἱερῶν μονῶν καί
ἱερῶν ναῶν, ἔμπειρος καί διακριτικός
πνευματικός πατέρας χιλιάδων πιστῶν
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τῆς Ἑλλάδος καί ὄχι μόνον. (Ἀπεκλήθη
δικαίως ὁ πρύτανης τῶν πνευματικῶν),
συναρπαστικός καί κατανυκτικός κήρυκας τοῦ θείου λόγου καί θεοφώτιστος
καί ἀπλανής ὁδηγός ὅσων ποθοῦσαν τήν
κάθαρση ἀπό τά πάθη τους καί τήν ἕνωση μετά τοῦ Θεοῦ. Καθοδηγοῦσε τούς
πιστούς διά τοῦ λόγου, τῆς συμβουλῆς,
τῆς νουθεσίας του, εἴτε διά ζώσης εἴτε
γραπτῶς, διότι κατέλειπε ἕνα τεράστιο
ἀριθμό ἐπιστολῶν, ὅπου δύο χιλιάδες
εἶναι οἱ γνωστές καί ὑπολογίζονται σέ
δέκα χιλιάδες. Διακρίθηκε ἐπίσης ὡς
συγγραφέας ἐποικοδομητικῶν βιβλίων
(Ἀκολουθία τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου
τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς, Βίος καί Πολιτεία
τοῦ Ἁγίου Ἀρσενίου τοῦ νέου, ὁ Ὁδοιπόρος, Μέγα καί Θαυμαστό προσκύνημα,
τά ὁποία γνώρισαν πολλές ἐκδόσεις καί
τά τελευταῖα χρόνια ἐπανεκδόθηκαν
καί στήν δημοτική γλώσσα ἀπό τό Ἱερό
Ἡσυχαστήριο Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης Θαψανῶν Πάρου, τό ὁποῖο ἀποτελεῖ
καί δημιούργημά του.
Ἡ ὅλη του ζωή καί πορεία ὑπῆρξε
προσηλωμένη στήν Ὀρθόδοξη Πίστη,
στούς κανόνες τῶν Πατέρων, στή λατρεία τοῦ Θεοῦ καί στήν ὑπηρεσία τοῦ
συνανθρώπου του. Γι’ αὐτό καί ὁ Πανάγαθος Θεός τόν ἐτίμησε καί τόν ἐδόξασε
μέ τή χάρη τῶν θαυμάτων.
Ὁ ἑορτασμός ἐπετείων ἀπό τή γέννηση ἤ τήν κοίμηση μίας διακεκριμένης
προσωπικότητας ἀποτελεῖ πάντοτε μία
ἐξαιρετική ἀφορμή μνήμης καί ἀναφορᾶς στό βίο καί στά ἔργα τῆς προσωπικότητας αὐτῆς, τόσο ὡς ἔκφραση
εὐγνωμοσύνης γιά τήν προσφορά της,
ὅσο καί ὡς προβολή πρός μίμηση τῶν
ἀρετῶν πού τήν ἐστόλησαν.
Γι’ αὐτό καί συγχαίρουμε ὁλοθέρμως
τήν Ἱερά Μητρόπολη Βεροίας καί Ναούσης γιά τήν ἐμπνευσμένη θεσμοθέτηση
τῶν «Παυλείων» καί τήν ἐπιτυχῆ διορ-

γάνωσή τους πρός τόνωση καί ἐνίσχυση τῶν ἀγωνιζομένων πιστῶν, οἱ ὁποῖοι
γνωρίζοντας τούς θαυμαστούς βίους τῶν
συγχρόνων φωτεινῶν μορφῶν μέσα ἀπό
τίς ὁμιλίες πού γίνονται σίγουρα παραδειγματίζονται καί βοηθοῦνται στό δικό
τους πνευματικό ἀγώνα.
Φέτος ἡ ἡμερίδα ἔχει ἀφιερωθεῖ στόν
ὅσιο γέροντα Φιλόθεο τῆς Πάρου πράγμα τό ὁποῖο μᾶς περιποιεῖ ἰδιαίτερη
τιμή, καθότι ἡ τιμή καί ἡ ἀγάπη πρός τό
πρόσωπο τοῦ ὁσίου Φιλοθέου παίρνει
πανελλαδικό χαρακτήρα.
Πέρσι συμπληρώθηκαν τριάντα χρόνια ἀπό τήν ὁσιακή κοίμηση τοῦ Ἁγίου
Γέροντος. Ἡ Ἱερά Μητρόπολη Παροναξίας ἐτίμησε τήν ἐπέτειο αὐτή μέ τήν
ἔκδοση τοῦ ἡμερολογίου στήν ἱερά του
μνήμη.
Ἐκτός ἀπό τήν ἔκδοση τοῦ ἡμερολογίου, στήν ἐπέτειο τῆς κοιμήσεως τοῦ
Ὁσίου, πραγματοποιήθηκαν στό ἱερό
γυναικεῖο ἡσυχαστήριο Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης, οἱ παρακάτω λατρευτικές
ἐκδηλώσεις: Στόν ἱερό ναό τοῦ Ὁσίου
Φιλοθέου, τόν ὁποῖο ἐγκαινίασε ὁ μακαριστός προκάτοχός μας κυρός Ἀμβρόσιος ὁ Β΄ μέ πολύ πόθο, συγκίνηση καί
θεῖο ἐνθουσιασμό, καθώς ἦταν ἕνα ἀπό
τά πνευματικά του τέκνα, στόν πρῶτο,
λοιπόν, παγκοσμίως ναό τοῦ Ὁσίου, τό
βράδυ τοῦ Σαββάτου 8 Μαΐου 2010 ἐτελέσθη πανηγυρικός ἀρχιερατικός ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ ἱεράρχου
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Προικοννήσου κυρίου Ἰωσήφ ὁ ὁποῖος ἐγνώρισε
καί προσωπικῶς τόν ἅγιο γέροντα, τόν
εὐλαβεῖται πάρα πολύ καί ἀπήυθηνε
συγκινητική προσλαλιά πρός τούς παρισταμένους.
Τό πρωί τῆς Κυριακῆς 9ης Μαΐου
τελέστηκε ἀρχιερατικό συλλείτουργο
προεξάρχοντος τοῦ ὡς ἄνω ἱεράρχου.
Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας στό
ἱερό προσκύνημα τῆς Παναγίας Ἑκατονταπυλιανῆς πραγματοποιήθηκε ἐκδήλωση πρός τιμή τοῦ ὁσίου γέροντος,
κατά τήν ὁποία μίλησε ὁ Σεβασμιώτατος
Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, ἐγκωμιάζοντας
τήν προσωπικότητα καί τήν προσφορά
τοῦ ἁγίου Γέροντος. Οἱ εὐλαβεῖς Πάριοι
μέ τή συμμετοχή τους στίς ἐκδηλώσεις
αὐτές οἱ ὁποῖες διοργανώθηκαν ἀπό
τήν ἱερά Μητρόπολή μας καί ἦταν ἀφιερωμένες στή μνήμη τοῦ ὁσίου Πατρός,

εἶχαν τήν εὐκαιρία νά ἀποδώσουν τό
ὀφειλόμενο χρέος τιμῆς καί εὐγνωμοσύνης σέ αὐτή τήν φωτεινή μορφή τῆς
τοπικῆς μας Ἐκκλησίας. Νά θυμηθοῦν
ἐκεῖνον πού μέ τήν ἁγιαστική του παρουσία εὐλόγησε τό νησί μας, προσέφερε μεγάλες ὑπηρεσίες στούς κατοίκους
καί ἀνάλωσε τή ζωή του ὑπέρ τῶν ψυχῶν
πού τοῦ ἐνεπιστεύθη ὁ Χριστός. Ἡ ἐκτίμηση πού τρέφουν οἱ Παριανοί γιά τόν
γέροντα Φιλόθεο, προέρχεται ἀπό τά
δύσκολα χρόνια τῆς κατοχῆς, ὅπου μέ
τήν ἰδιαίτερη εὐφυΐα του, ἔσωσε 125 νέους ἀπό τό ἐκτελεστικό ἀπόσπασμα.
Ἀκόμη, στά πλαίσια τῶν ἑορτασμῶν
τῶν τριάντα χρόνων ἀπό τήν ὁσιακή του
κοίμηση, ἡ Ἱερά Μητρόπολις Παροναξίας, ἀφιέρωσε στόν ἅγιο Γέροντα τό
τεῦχος 77 τοῦ τριμηνιαίου περιοδικοῦ
πού ἐκδίδει μέ τίτλο «Πνευματική Κιβωτός».
«Στό “εἰσαγωγικό” ἀφιερώνουμε τό
τεῦχος στή σεπτή μορφή τοῦ μακαριστοῦ ἀρχιμανδρίτου Φιλοθέου Ζερβάκου… ὁ ὁποῖος ἀσκήτεψε πάνω ἀπό 70
χρόνια στήν Ἱερά Μονή Λογγοβάρδας
Πάρου καί παραλλήλως περιόδευε κηρύττοντας καί ἐξομολογώντας τόν πιστό
λαό τοῦ Θεοῦ, ὅστις ἀνεπαύθη ὁσιακῶς
ἐν Κυρίω πρό 30 ἐτῶν, καταλιπῶν φήμη
ἁγίου ἀνδρός, κεκοσμημένου μέ πλῆθος
ἀρετῶν καί κυρίως τήν θεοδίδακτον
ἀγάπην πρός τόν κοπιώντα καί πεφορτισμένο ἄνθρωπο».
Πέρα ἀπό ἕνα σύντομο βιογραφικό
τοῦ ὁσίου γέροντος, τό τεῦχος περιλαμβάνει μία ἀξιόλογη μαρτυρία περί τῆς
ἁγιότητας καί τοῦ προορατικοῦ χαρίσματος τοῦ Γέροντος, τήν ὁποία μᾶς
ἔστειλε δι’ ἐπιστολῆς του ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λεμεσοῦ κ. Ἀθανάσιος, τό ἄρθρο τοῦ μοναχοῦ Λεοντίου
Δρίζη, Λογγοβαρδίτου, μέ τίτλο «ἡ μαρτυρία πίστεως τοῦ ὁσίου Φιλοθέου»,
καί τό ἄρθρο τοῦ Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου
Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης, ὅπου γίνεται
ἀναφορά ἀποσπασμάτων συγκινητικῶν
ἐπιστολῶν κληρικῶν ἀπό τήν Ἑλλάδα, Σερβία, Ἀμερική καί Αὐστραλία, οἱ
ὁποῖοι ζήτησαν ἅγιο λείψανο τοῦ Θεοφόρου Πατρός καί οἱ ὁποῖοι χαίρουν
χαράν μεγάλην στήν ἀπόκτησή του. Ἀξιόλογο ἀκόμη εἶναι καί τό ἄρθρο τοῦ πατρός Τύχωνος Ἀνδρέου «Μνήμη δικαίου
μετ’ ἐγκωμίων» γιά τίς βαρυσήμαντες
γνῶμες ἁγίων ἀρχιερέων, ζώντων καί κεΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ
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κοιμημένων, τῆς καθ’ ὅλου Ὀρθοδοξίας
μας, οἱ ὁποῖοι ἐκφράζονται γιά τόν ἅγιο
Γέροντα μέ λόγια ἁρμόζοντα σέ ἅγιο τῆς
Ἐκκλησίας μας. Ἀκολούθως παρατίθεται ἀπόσπασμα ἐπιστολῆς τοῦ ὁσίου
Πατρός, ὅπου μπορεῖ κανείς νά θαυμάσει τό διδακτικό του ὕφος καί τόν ἁγιογραφικό πλοῦτο τῶν νουθεσιῶν του.
Ἐπίσης ἀξιοπρόσεκτο εἶναι καί τό
ἄρθρο τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου τῆς Μητροπόλεώς μας πατρός Γεωργίου Τριανταφύλλου, ὁ ὁποῖος ἔχει συγγράψει καί
τόν βίο του.
Ἐπίσης στό ἔγκριτο περιοδικό «Παριανά» τοῦ κυρίου Νίκου Ἀλιπράντη τό
ὁποῖο τήν ἴδια χρονική περίοδο ἀφιέρωσε τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ στή μνήμη τοῦ
ὁσίου Φιλοθέου μέ τή φωτογραφία του
στό ἐξώφυλλο καί μέ ὑπότιτλο «Ὁ μακαριστός π. Φιλόθεος Ζερβάκος. Κορυφαία
πατερική μορφή τοῦ 20ου αἰώνα». Στό
ἀφιέρωμά του ὁ κ. Ἀλιπράντης τονίζει:
«…ἀνεδείχθη δικαίως σκεῦος ἐκλογῆς
καί δοχεῖο τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ, τῶν
πάλαι ὁσίων ὁμότροπος καί ἁπάντων
τῶν ἁγίων ὁμόσκηνος» καί συνεχίζει:
«τά τριάντα ἔτη πού πέρασαν ἀπό τό
ἔτος τῆς κοιμήσεώς του δείχνουν ὅτι
ἡ μνήμη του παραμένει ζωηρά μεταξύ
τῶν εὐσεβῶν χριστιανῶν τῆς ἁπανταχοῦ
Ὀρθοδοξίας πού συνεχίζει νά τόν τιμᾶ
καί νά τόν γεραίρει. Ἡ δέ Μονή Μυρτιδιωτίσσης Θαψανῶν, δημιούργημα τοῦ
ἁγίου ἡγουμένου τῆς Λογγοβάρδας, μέ
τήν ἵδρυση λαμπροῦ ναοῦ του στό χῶρο
ὅπου ὑπάρχει ὁ τάφος του, διασαλπίζει
σέ ὅλο τόν Ὀρθόδοξο Χριστιανικό κόσμο, ὅτι ὁ πνευματικός πατέρας χιλιάδων πιστῶν τῆς Ἐκκλησίας μας ὑπῆρξε
ὄντως ἅγιος καί ὡς ἅγιος πρέπει νά
τιμᾶται, συναριθμούμενος μεταξύ τῶν
ἁγίων της Ἐκκλησίας μας».
Τά λόγια τοῦ κ. Ἀλιπράντη πιστεύω
ὅτι ἐκφράζουν τήν καθολική συνείδηση
τῶν πιστῶν ἀλλά καί ἐμᾶς πού ζοῦμε
καί βλέπουμε ἰδίοις ὄμμασιν καί ψηλαφοῦμε στούς τόπους καί στούς χώρους
πού ὁ ὅσιος γέροντας ἁγίασε καί θαυματούργησε.
Γιά νά μή μακρηγορήσω, τελειώνω καί
μέ τίς περσινές ἐκδηλώσεις τῆς 24ης Σεπτεμβρίου, ἡμέρα τῆς ἀνακομιδῆς τῶν
ἱερῶν λειψάνων τοῦ ὁσίου πατρός, πού
συμπίπτει μέ τό ὑπερφυές θαῦμα τῆς
Παναγίας τῆς Μυρτιδιωτίσσης, ὅπου
εἶναι ἀφιερωμένο καί τό καθολικό πού
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ἀνήγειρε ὁ ἅγιος Γέροντας στό γυναικεῖο
ἡσυχαστήριο στά Θαψανά τῆς Πάρου
καί τῆς 9ης Μαΐου ὅπου ἑορτάζεται ἡ
κοίμηση τοῦ Ὁσίου Γέροντος, τήν ἑπομένη τῆς ἐκδημίας του, ὥστε νά μήν ταυτίζεται μέ τόν ἑορτασμό τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεο-λόγου.
Στίς 24 Σεπτεμβρίου 2010 εἴχαμε τήν
ἰδιαίτερη χαρά καί εὐλογία, κατόπιν
δικῆς μας προσκλήσεως, νά προεξάρχει τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν, ἑσπερινοῦ,
ὄρθρου καί Θείας Λειτουργίας, ὁ ἀγαπητός ἀδελφός Ἅγιος Λεμεσοῦ, τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου κ. Ἀθανάσιος,
γνωρίζοντας τήν ἰδιαίτερη σχέση πού
εἶχε μέ τό μακαριστό Γέροντα.
Μετά ἀπό παράκλησή μας κήρυξε τό
Θεῖο λόγο καί κατά τή ἀκολουθία τοῦ
Ἑσπερινοῦ καί κατά τή Θεία Λειτουργία.
Ἐμφανῶς συγκινημένος ὁ Ἅγιος Λεμεσοῦ ἀφιέρωσε ἀρχιερατικό ἐγκόλπιο
μέ τό ὄνομά του στή θήκη τῶν ἱερῶν λειψάνων τοῦ ὁσίου, καταθέτοντας μαζί μέ
τήν εὐγνωμοσύνη του καί τήν προσωπική του μαρτυρία ἡ ὁποία γιά ἄλλη μία
φορά καταδεικνύει τό προορατικό χάρισμα τοῦ ὁσίου.
Ἀκόμη στό ἱερό ἡσυχαστήριο Θαψανῶν τήν Κυριακή 8 Μαΐου 2011 στήν
ἐκκλησία τοῦ Ὁσίου Φιλοθέου, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἐλαίας, τοῦ
Οἰκουμενικοῦ θρόνου, κ. Θεοδώρητος
χοροστάτησε στόν ἑσπερινό ἔμπλεως
συγκινήσεως καί εὐγνωμοσύνης πρός
τόν ὅσιο πατέρα ὅπου εἶχε προσωπικές
μαρτυρίες καί ἡ παρέμβαση τοῦ ἁγίου
γέροντος στή ζωή του ὑπῆρξε σημαδιακή καί καθοριστική.
Ὁ ἅγιος γέροντας τοῦ προεφήτευσε
ὅτι μία μέρα ἡ Ἐκκλησία θά τόν χρειαστεῖ γιά νά τήν διακονήσει, πράγμα πού
ἐκπληρώθηκε μέ κάθε ἀκρίβεια. Στό
τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ ὁ Θεοφιλέστατος ὡμίλησε μέ ἐγκωμιαστικούς λόγους
ἀποκαλώντας τον ἀστέρα τῆς Ἐκκλησίας καί Ὅσιο Φιλόθεο τόν νέο. Μετά ἀπό
τήν μεστή καί πραγματικά συγκινητική
ὁμιλία του πρός τόν ἅγιο γέροντα, κλείνοντας εἶπε «Φιλόθεον ἐπαινῶν, ἀρετήν
ἐπαινέσω».
Τήν ἑπομένη, Δευτέρα 8 Μαΐου, στό
ναό τοῦ Ὁσίου Φιλοθέου τελέστηκε
ἀρχιερατικό συλλείτουργο προεξάρχοντος τοῦ Θεοφιλεστάτου.
Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας

ἐκφώνησε ἐγκωμιαστικό λόγο (εὐφημητήριο
ὅπως τόν ὀνόμασε ὁ ἴδιος) κατατεθειμένο στή
μνήμη τοῦ ὁσίου πατρός.
Ἡ ὁσιακή μορφή
τοῦ μεγάλου γέροντος
τῆς Πάρου εἶναι σήμερα τόσο ζωντανή στόν
τόπο πού ἀσκήτεψε
ὥστε μία ἐπίσκεψη στό
ἁγιασμένο νησί τῶν
Κολλυβάδων τό ἀποκαλύπτει
περίτρανα.
Σχεδόν σέ ὅλες τίς καινούριες ἐκκλησίες (Νάξου, Πάρου καί Ἀντιπάρου) ὑπάρχουν
εἰκόνες τοῦ ὁσίου γέροντος. Σέ πολλά
σπίτια εὐλαβῶν Παρίων ἡ φωτογραφία
τοῦ Γέροντα δεσπόζει στό εἰκονοστάσι.
Πολλοί εἶναι ἀκόμη αὐτοί πού ἔχουν νά
διηγηθοῦν κάποια θαυμαστή ἐπέμβαση
στή ζωή τους. Οἱ ἀδελφές μοναχές τοῦ
ἱεροῦ ἡσυχαστηρίου πού ἵδρυσε ὁ θεοφόρος πατήρ, μποροῦν νά μαρτυρήσουν
γιά τήν εὐλάβεια τῶν προσκυνητῶν οἱ
ὁποῖοι γονατιστοί προσέρχονται στά
τίμια λείψανά του, προσευχόμενοι καί
ἱκετεύοντας ἤ εὐχαριστώντας τόν ὅσιο
πατέρα.
Πάμπολλα εἶναι τά ἀφιερώματα πού
κοσμοῦν τήν εἰκόνα του καί διατρανώνουν τήν πίστη τῶν προσκυνητῶν στίς
θεοπειθεῖς εὐχές του.
Στό ἀρχεῖο τῆς μονῆς πάμπολλες
εἶναι οἱ ἐπιστολές ἁγίων ἀρχιερέων,
ἡγουμένων, ἱερέων, μοναχῶν, ἀλλά καί
ἁπλῶν πιστῶν πού ἀπήλαυσαν χάριτος
καί εὐλογίας διά τῆς ὁσιότητος καί μεσιτείας τοῦ ἁγίου γέροντος.
Καί ἐγώ ὡς Ἐπίσκοπος Παροναξίας
μαρτυρῶ περί αὐτῶν καί γίνομαι αὐτόπτης μάρτυρας πολλῶν περιπτώσεων
ὅπου διαφαίνεται ἡ θαυματουργική
ἐπέμβαση τοῦ ὁσίου γέροντος πρός τούς
αἰτουμένους.
Ἡ τιμή τοῦ ὁσίου πατρός ἔχει προσλάβει πανορθόδοξο χαρακτήρα. Πολλά
ἀπό τά θαύματα τοῦ ἁγίου γέροντος
ἔχουν καταγραφεῖ ἀπό τό Ἱερό Ἡσυχαστήριο Θαψανῶν, ὅπου ἐκεῖ φυλάσσονται τά ἱερά του λείψανα κατά τήν ἐπιθυμία αὐτοῦ, στό βιβλίο: «Ἀφιέρωμα».
Ἐπίσης στίς ἐκδόσεις Ὀρθοδόξου Κυψέλης τοῦ κ. Στυλιανοῦ Κεμεντζετζίδη,

προβάλλεται ἡ πνευματική
φυσιογνωμία
καί
προσωπικότητα
τοῦ ἁγίου γέροντος, οἱ
νουθεσίες του, οἱ διδασκαλίες του, οἱ ἐπιστολές του καθώς καί τά
θαύματά του.
Μέ
τό
πρόσωπο
τοῦ θεοφόρου πατρός
ἔχουν ἀσχοληθεῖ καί
οἱ δύο ἐμπνευσμένοι
ὑμνογράφοι τῆς Ἐκκλησίας μας, ὁ πατήρ Ἀθανάσιος Σιμωνοπετρίτης
καί ὁ κ. Χαράλαμπος

Μπούσιας.
Ἔγραψαν ὡραιοτάτους ὕμνους καί
τροπάρια πού ἐξυμνοῦν τόν ἅγιο Γέροντα.
Ὅλες αὐτές οἱ ἐνέργειες, δραστηριότητες καί πρωτοβουλίες ἀνθρώπων κατατείνουν σέ ἕνα σκοπό: στό νά τιμηθεῖ
καί νά δοξασθεῖ ὁ ἅγιος ἄνθρωπος τοῦ
Θεοῦ καί διά μέσου αὐτοῦ ὁ ἐν Τριάδι
Θεός, ὅπου ἐπί τῶν ἡμερῶν μας δέν μᾶς
ἔχει ἀφήσει χωρίς τούς ἁγίους Αὐτοῦ.
Ὁ Ὅσιος Φιλόθεος, τό σέμνωμα καί
τό κλέος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Παροναξίας στή συνείδηση τῆς τοπικῆς μας
Ἐκκλησίας, ἀλλά καί ἄς μοῦ ἐπιτραπεῖ
νά πῶ καί ἐμένα τοῦ ἰδίου ὡς ποιμενάρχου αὐτῆς, δέν εἶναι ἁπλῶς ἕνας σεσωσμένος πιστός ἀλλά ἕνας νεότερος ἅγιος
της Ἐκκλησίας μας.
Διάπυρη ἡ εὐχή μου ὅπως, ὅταν ὁ
Θεός τό κρίνει, πραγματοποιηθεῖ αὐτή
ἡ σφοδρά ἐπιθυμία τοῦ πληρώματος τῆς
Μητροπόλεώς μας γιά τήν ἐπίσημη πλέον ἀνακήρυξη τῆς ἁγιότητος τοῦ ὁσίου
Γέροντος.
Πιστεύω ὅτι καί αὐτή ἡ ἡμερίδα πού
πραγματοποιεῖται αὐτή τή στιγμή, μέ
τήν ἐμπνευσμένη πρωτοβουλία τοῦ
ἀξίου ποιμενάρχου τῆς κατά Βέροιαν,
Νάουσαν καί Καμπανίαν Ἐκκλησίας,
σεβαστοῦ καί ἀγαπητοῦ ἀδελφοῦ κ. Παντελεήμονος, δέν εἶναι ἄλλο παρά μία
ἀπόδειξις τῆς τιμῆς πρός τόν ἅγιο γέροντα καί τῆς ἐκζητήσεως τῶν ἁγίων εὐχῶν
του, οἱ ὁποῖες εἴθε νά μᾶς συνοδεύουν
στούς δυσχειμέρους καιρούς πού ζοῦμε.
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ
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Ἡ Κυριακή της Πεντηκοστῆς
στόν Καλόξυλο τῆς Νάξου

έ κατάνυξη καί ἱεροπρέπεια στίς 12/06/2011 ἑορτάστηκε ἡ Κυριακή τῆς
Πεντηκοστῆς στόν Καλόξυλο τῆς Νάξου. Τῶν ὅλων
λατρευτικῶν ἐκδηλώσεων
προέστη ὁ σεμνός καί λαοφίλητος Ποιμενάρχης μας κ. Καλλίνικος συμπαραστατούμενος ἀπό τόν
ἐφημέριο τοῦ χωριοῦ πατέρα Ἰωάννη Μανιό καί ἀξίους κληρικούς τῆς
μητροπόλεώς μας. Κατά τή Θεία Λειτουργία ὁ Σεβασμιώτατος ἀπηύθυνε
στό πολυπληθές ἐκκλησίασμα, πού
συνέρρευσε στόν περικαλλῆ ναό καί
ἀπό παρακείμενα χωριά, ἐποικοδομητικούς λόγους σχετικούς μέ τό βαθύτερο νόημα τῆς ἑορτῆς. Ὁ λόγος τοῦ
ἱεράρχη μας, λόγος σύγχρονος, εὔληπτος καί μεστός θεολογικῶν μηνυμάτων, ἔτυχε τῆς ἰδιαίτερης προσοχῆς
τῶν πιστῶν, οἱ ὁποῖοι στήν ἰδιαίτερα
κρίσιμη συγκυρία πού βιώνει ἡ πατρίδα μας ἔχουν ἀνάγκη ἀπό λόγους ὑποστηρικτικούς καί ἐλπιδοφόρους. Στό
σημεῖο αὐτό ἀξίζει νά σημειωθεῖ μία
ξεχωριστή σκηνή, τή στιγμή πού ὁ Σεβασμιώτατος ὁμιλοῦσε περιστοιχίστηκε ἀπό μικρά παιδιά πού ἄκουγαν μέ
προσοχή τούς παραινετικούς λόγους
τοῦ πνευματικοῦ τους πατέρα.
Μετά τό πέρας τῆς ἀκολουθίας τῆς
γονυκλισίας ἀκολούθησε λιτανεία
στούς πλακόστρωτους καί ἀνθοστολισμένους δρόμους τοῦ μικροῦ χωριοῦ.
Κατά τή διάρκειά της, σέ μία πανηγυρική ἀτμόσφαιρα, κλῆρος καί λαός
μέ προτροπή τοῦ ἐπισκόπου μας κ.
Καλλινίκου ἔψαλαν τούς σχετικούς μέ
τήν ἡμέρα ἐκκλησιαστικούς ὕμνους.
Κατά τήν ἀπόλυση, στό προαύλιο τοῦ
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Ναοῦ ὁ Σεβασμιώτατος ἔκανε ἰδιαίτερη μνεία στήν ξεχωριστή προσήλωση
τῶν Καλοξυλιτῶν στήν πίστη καί στήν
παράδοση τῆς Ὀρθοδοξίας μας καθώς
καί στή μοναδική καί ἰδιαίτερη σχέση τους μέ τό ναό τῆς Ἁγίας Τριάδος,
τό καύχημα καί τό στολίδι τους ὅπως
χαρακτηριστικά τόνισε. Παράλληλα
ἀναφέρθηκε καί στά προσωπικά του
συναισθήματα, τῆς ψυχικῆς εὐφορίας
καί τῆς ἀγαλλιάσεως κάθε φορά πού
ἐπισκέπτεται τόν Καλόξυλο. Κλείνοντας εὐχαριστίες ἀπηύθυνε γιά τήν
παρουσία καί συμμετοχή τους, στόν
πριφεριάρχη Νοτίου Αἰγαίου κ. Μαχαιρίδη, στόν Δήμαρχο τῆς Νάξου κ.
Μαργαρίτη καί σέ ὅλες τίς τοπικές
ἀρχές. Μέ ἐγκαρδιότητα ἐπίσης εὐχαρίστησε τούς καλλίφωνους ἱεροψάλτες γιά τήν ἐξαίρετη ἀπόδοση τῶν
ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων, τούς ἐπιτρόπους γιά τήν ἐπιμέλεια καί τή φροντίδα τοῦ ναοῦ, τόν πατέρα Ἰωάννη γιά
τήν ἄρτια προετοιμασία τῆς πανήγυρης καί τόν πιστό λαό τοῦ Θεοῦ γιά
τήν εὐλάβεια καί τήν παρουσία του.
Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός ἄς
χαριτώνει τό Δεσπότη μας καί ἄς τοῦ
χαρίζει ὑγεία, μακροημέρευση καί
εὐκαρπία πνευματική πρός δόξαν καί
ἔπαινον τοῦ Ἁγίου Θεοῦ.

Ἡ Πανήγυρις τῆς Ἁγίας Τριάδος
στίς Λεῦκες

έ λαμπρότητα τελέσθηκαν οἱ ἑορταστικές καί
λατρευτικές ἐκδηλώσεις
γιά τήν πανήγυρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στίς Λεῦκες
Πάρου.
Στόν παραδοσιακό οἰκισμό τῶν Λευκῶν εἶχαν γίνει οἱ κατάλληλες προετοιμασίες, ἐνῶ
ὁ καλλιμάρμαρος Ἱερός Ναός τῆς Ἁγίας Τριάδος ἐξακολουθοῦσε νά εἶναι τό
ἐπίκεντρο τῆς προσοχῆς ὅλων, ἀκόμη
καί τώρα πού ἐπισκευάζονται τά ἐπιβλητικά του κωδωνοστάσια.
Ἡ παρουσία πλήθους προσκυνητῶν
ἦταν μία ἐπιβράβευση τῶν γιγάντιων
προσπαθειῶν, πού καταβάλλονται τά
τελευταῖα χρόνια, γιά τήν ἐπισκευή τοῦ
Ναοῦ. Ταυτόχρονα ἦταν καί μία ἐνθάρρυνση ὥστε νά συνεχισθεῖ τό ἔργο αὐτό
καί ὑπό τίς παροῦσες δύσκολες οἰκονομικές συνθῆκες. Ἔτσι, ὁ ὑψηλοῦ κάλους Ναός τῆς Ἁγίας Τριάδος, θά ἐξακολουθήσει νά δεσπόζει στό χωριό καί
νά ἀποτελεῗ τό σημεῖο ἀναφορᾶς γιά
ὅσους ἀγαποῦν τόν τόπο αὐτό γιά τήν
ὀμορφιά του καί τήν ἱστορία του.
Τό βράδυ τῆς Κυριακῆς τῆς Πεντηκοστῆς τελέσθηκε ὁ πανηγυρικός
ἑσπερινός προεξάρχοντος τοῦ Ἡγου-

μένου τῆς Μονῆς Λογγοβάρδας, ἀρχιμανδρίτου π. Χρυσοστόμου. Τόν θεῖο
λόγο ἐκήρυξε ὁ ἀδελφός τῆς Μονῆς
ἀρχιμανδρίτης π. Νικόδημος Σαραντόπουλος.
Τήν Δευτέρα τελέσθηκε ἀρχιερατική
Θεία Λειτουργία ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας κ. Καλλίνικο, ὁ
ὁποῖος ἐκήρυξε τόν θεῖο λόγο. Παρέστησαν ὁ τότε Ὑφυπουργός Περιφεριακῆς Ἀνάπτυξης καί Ἀνταγωνιστικότητας κ. Παναγιώτης Ρήγας, ὁ Πρέσβης
τῆς Οὐκρανίας στήν Ἑλληνική Δημοκρατία κ. Βολοδυμύρ Σκουρώφ, ὁ Δήμαρχος Παρίων κ. Χρῆστος Βλαχογιάννης καί ἄλλοι ἐπίσημοι. Ἀκολούθησε ἡ
λιτάνευση τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος καί ὅλοι
μας μείναμε μέ τήν ἐντύπωση ὅτι καί
στά δύσκολα αὐτά χρόνια, ἡ Πίστη τῶν
Πατέρων μας ἐξακολουθεῗ νά παραμένει ζωντανή μέσα μας καί τό γεγονός
αὐτό εἶναι ἡ μοναδική μας ἐλπίδα γιά
τήν ὑπέρβαση ὅλων τῶν δυσκολιῶν.
Ὁ Λαός μας δικαιοῦται νά ἀντιμετωπίζει μέ αἰσιοδοξία τήν παροῦσα κατάσταση στηριζόμενος στόν πλοῦτο τῶν
Χριστιανικῶν ἀρετῶν, στό μεγαλεῖο τῆς
Ἑλληνικῆς ψυχῆς καί στίς ἀστείρευτες
δυνάμεις τοῦ Ἔθνους μας. Ὁ
Ἱερός Κλῆρος ἔχει καθῆκον
νά ἀπευθύνει παρηγορητικό
λόγο, νά στηρίζει τόν προδομένο Λαό μας καί νά τόν
καθοδηγεῗ σωστά ὥστε νά
ὑπομείνει μέ καρτερία τίς
συνέπειες ἀπό τήν πολύμορφη κρίση πού διερχόμαστε.
Ὁ Τριαδικός Θεός θά μᾶς
βοηθήσει καί στό τέλος κάτι
καλύτερο θά προκύψει γιά
ὅλους μας.
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ
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Ἐκδηµία Γεωργίου Ν. Ἰορδάνη
ετά ἀπό πολύμηνη ἀσθένεια τήν ὁποία ὑπέμεινε
ἀγογγύστως, ἀνεπαύθη ἐν Κυρίῳ ὁ Γεώργιος Ν.
Ἰορδάνης, ὁ ὁποῖος εἶχε διατελέσει μέλος τῆς Διοικούσης Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνήματος τῆς
Παναγίας μας καί εἶχε προσφέρει πολλά, ἰδιαίτερα
τά πρῶτα χρόνια τῆς λειτουργίας του.
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Καλλίνικος πού τόν εἶχε ἐπισκευθεῖ μαζί μέ ἄλλους κληρικούς τρεῖς ἡμέρες πρό τῆς ἐκδημίας του, ἔσπευσε ἀπό τή Νάξο
γιά νά προστεῖ τῆς Ἐξοδίου Ἀκολουθίας, ἡ ὁποία ἐτελέσθη στό
Ἱερό Προσκύνημα τῆς Παναγίας μας Ἑκατονταπυλιανῆς, τήν
ὁποία πεδιόθεν ἀγάπησε καί διηκόνησε.
Ὡς ἔκφραση εὐγνωμοσύνης κατόπιν προτάσεως τοῦ Σεβαμιωτάτου Μητροπολίτου μας, ἐγκρίθηκε τό παρακάτω ψήφισμα τῆς Διοικούσης Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνήματος καί ἀνεγνώσθη κατά τήν Ἐξόδιο Ἀκολουθία, ἀπό τό Γραμματέα κ. Αὐγουστίνο Κεφάλα.
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ
ΙΕΡΟ ΠΡΟΚΥΝΗΜΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ
Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α
Ἡ Διοικοῦσα Ἐπιτροπή τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνήµατος Παναγίας Ἑκατονταπυλιανῆς Πάρου, συνῆλθε στά γραφεῖα της κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Σεβασµιωτάτου Προέδρου της, Μητροπολίτου Παροναξίας κ. Καλλινίκου σήµερα 19 Ἰουνίου
2011, ἡµέρα Κυριακή καί ὥρα 16.00 µ.µ., ὕστερα ἀπό τήν εἰς Κύριον ἐκδηµίαν, τοῦ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚ. ΙΟΡΔΑΝΗ, Ἐπιτίµου µέλους τῆς Διοικούσης Ἐπιτροπῆς τοῦ
Ἱεροῦ Προσκυνήµατος.
Στήν συνεδρίαση, παρέστησαν ὅλα τά µέλη τῆς Διοικούσης Ἐπιτροπῆς. Στήν
ἐκτενῆ εἰσήγησή του ὁ Σεβασµιώτατος Πρόεδρος, ἀφοῦ ἀναφέρθηκε στήν προσωπικότητα τοῦ µεταστάντος, ἐξῆρε ἀφ’ ἑνός µέν τήν εὐσέβεια, τό ἦθος, τήν εὐγένεια καί ἀφ’ ἑτέρου, τίς ἀνεκτίµητες ὑπηρεσίες πού προσέφερε στό Ἱερό Προσκύνηµα ἀπό τῆς συστάσεώς του καί καθ’ ὅλη τήν ὑπηρεσία του, ὡς τακτικό µέλος
τῆς Διοικούσης Ἐπιτροπῆς του.
Στήν συνέχεια, ἡ Ἐπιτροπή ἀποφάσισε ὁµόφωνα τά κάτωθι:
• Νά ἀναρτηθοῦν µεσίστιες οἱ σηµαῖες τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνήµατος καί νά κτυπήσουν πένθιµα οἱ καµπάνες του, κατά τήν ἡµέρα τῆς κηδείας του.
• Νά παραστεῖ σύσσωµη ἡ Διοικοῦσα Ἐπιτροπή εἰς τήν ἐξόδιον ἀκολουθίαν.
• Νά διατεθεῖ τό ποσόν τῶν χιλίων (1.000) Εὐρώ ἀντί στεφάνου, στό Ἐκκλησιαστικό Γηροκοµεῖο Πάρου.
• Νά ἀναγνωσθεῖ τό παρόν ψήφισµα ἀπό ἐκπρόσωπο τῆς Διοικούσης Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνήµατος, κατά τήν ἐξόδιον τελετήν.
• Νά δηµοσιευθεῖ τό παρόν ψήφισµα στό περιοδικό τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνήµατος
καί στόν τοπικό καί κυκλαδικό Τύπο.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ				
† Ο ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ
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Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ

Ὁ
τοῦ Τιμίου
Προδρόμου
Ἡ ἑορτασμός
Ἑορτή τοῦ Ἁγίου
μας Ἀρσενίου
ήν Παρασκευή 24 Ἰουνίου
2011, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας ἱερούργησε
καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο
στόν Πανηγυρίζοντα Ἱερό
Ἐνοριακό Ναό Τιμίου Προδρόμου τῆς ὁμωνύμου Ἐνορίας (Πρόδρομος) καί στή συνέχεια προεξῆρχε
τῆς Λιτανεύσεως τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος
στο γραφικό χωριό τοῦ Προδρόμου.
Ἀκολουθοῦν φωτογραφικά στιγμιότυπα:
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Μνήμη
Ἁγίου
Ἀθανασίου
τοῦ Παρίου
Ἡ Ἑορτή
τοῦ Ἁγίου
μας Ἀρσενίου
έ αἰσθήματα κατάνυξης ἑορτάστηκε καί φέτος, τήν Παρασκευή 24 καί τό Σάββατο 25
Ἰουνίου στόν Κῶστο, ἡ μνήμη τοῦ Ὁσίου πατρός ἡμῶν
Ἀθανασίου τοῦ Παρίου, τοῦ μεγάλου
αὐτοῦ πνευματικοῦ ἀναστήματος τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας πού εἶδε
τό φῶς τῆς ζωῆς τό 1723 σ’ αὐτό τό γραφικό χωριό τῆς Πάρου.
Πλῆθος πιστῶν προσῆλθε γιά νά λάβει τή Χάρη τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ μέ τίς
πρεσβεῖες τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ
Παρίου.
Τήν παραμονή, τελέσθηκε ὁ Πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός, ἐνῷ
τήν ἡμέρα τῆς Ἑορτῆς, ἱερουργοῦντος
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας
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κ. Καλλινίκου τελέσθηκε ἡ Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κατά τή διάρκεια τοῦ Κοινωνικοῦ κήρυξε καί τόν
θεῖο λόγο, ἀναφερθείς στήν σπουδαία
προσωπικότητα τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου, πού περιποιεῖ μεγάλη τιμή γιά τόν
Κῶστο ἀλλά καί τεράστια εὐθύνη γιά
τοῦς εὐλαβεῖς κατοίκους του.
Μετά τήν Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ξεκίνησε ἡ Λιτανεία τῆς Ἱερᾶς
Εἰκόνος τοῦ Ἁγίου στά ἀσβεστωμένα
σοκάκια τοῦ χωριοῦ. Στήν Ἱερά Λιτανεία συμμετεῖχαν πολλοί Ἱερεῖς, Τοπικοί Ἄρχοντες καί ἄλλοι ἐπίσημοι,
ἀλλά κυρίως πλῆθος εὐσεβῶν χριστιανῶν.

Τρίμηνο μνημόσυνο μακαριστοῦ
Λεωνίδα Ρούσσου
ήν Κυριακή 26 Ἰουνίου
2011, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θηβῶν καί Λεβαδείας κ. Γεώργιος καί ὁ
Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Καλλίνικος, τέλεσαν τό μνημόσυνο τοῦ μακαριστοῦ
Λεωνίδα Ρούσσου, Ἐπίτιμου Μέλους
τῆς Διοικούσης Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἱεροῦ
Προσκυνήματος τῆς Παναγίας μας.
Ἀκολουθεῖ ὁ ἐπιμνημόσυνος λόγος, τόν ὁποῖο ἐκφώνησε ὁ κ. Παναγιώτης Πατέλλης, στενός φίλος
τοῦ ἐκλιπόντος καί συνεργάτης του,
στήν ἀνάδειξη τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνήματος τῆς Ἑκατονταπυλιανῆς.
Δέν εἶχε περάσει ποτέ ἀπό τήν
σκέψη μου, Σεβασμιώτατοι Ἱεράρχες,
τίμιο πρεσβυτέριο, κύριε Δήμαρχε
καί ἀγαπητοί μου συμπολίτες, ὅτι θά
ζοῦσα τούτη τή στιγμή: νά ἐκφωνήσω
ἐπιμνημόσυνο λόγο, στόν Λεωνίδα
Ροῦσσο, τόν φίλο της καρδιᾶς μου!
Ὅταν μοῦ τό πρότεινε, πρίν λίγες μέρες, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας, σᾶς ἐξομολογοῦμαι, θέλησα νά τό
ἀποφύγω. Φοβήθηκα μήπως δέν τά καταφέρω, γιατί τά χρόνια πέρασαν καί
δέν ἀντέχω πιά, δυνατές συγκινήσεις.
Τελικά, τό δέχθηκα, καί τώρα, μέ ἀληθινή ψυχική συντριβή, θά προσπαθήσω νά σκιαγραφήσω μέ λίγα λόγια, τόν
ἀγαπημένο φίλο, καί νά τοῦ ἀπευθύνω
ἕναν ἀκόμα, τόν τελευταῖο χαιρετισμό!
Πρίν, ὅμως, προχωρήσω σ’ αὐτό, θεωρῶ
χρέος μου, νά συγχαρῶ καί νά εὐχαριστήσω, τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας καί Πρόεδρο τῆς Διοικούσης
Ἐπιτροπῆς, τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνήματος, τῆς Ἑκατονταπυλιανῆς, κύριο
Καλλίνικο, γι’ αὐτή τήν πρωτοβουλία
του: Νά τιμήσει, τό Προσκύνημα, μέ τό
μνημόσυνο αὐτό, ἕναν ἀπό τούς πρωταγωνιστές στήν ὀργάνωσή του καί τήν
λειτουργία του, τόν ἄνθρωπο πού δού-

λεψε σκληρά, ὑπεράνθρωπα, γιά νά
φτάσει ἡ Ἑκατονταπυλιανή μας, στό
σημεῖο πού βρίσκεται σήμερα!
Ὀφείλω, ἐπίσης, νά εὐχαριστήσω
ἐκ βαθέων, τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Θηβῶν καί Λεβαδείας, κύριο
Γεώργιο, πού ἀνταποκρίθηκε στήν
πρόσκληση τοῦ Μητροπολίτη μας καί
δέχθηκε πρόθυμα νά μετέχει σ’ αὐτή
τήν ἐκδήλωση μνήμης καί τιμῆς, τοῦ
Ἱεροῦ Προσκυνήματος, πρός ἕνα παλιό πρωτεργάτη του, πού πρόσφατα
ἔφυγε ἀπό κοντά μας!
Σεβασμιώτατοι Ἱεράρχες, πρίν τρεῖς
μῆνες, ὅπως γνωρίζετε, ὕστερα ἀπό
μία ὀλιγόμηνη, ἀλλά πολυβάσανη
ἀσθένεια, τήν ὁποία ὑπέμεινε καρτερικά καί γενναία, ἔφυγε γιά τόν κόσμο
τῶν πνευμάτων, ὁ Λεωνίδας Πέτρου
Ροῦσσος,
θεολόγος,
συνταξιοῦχος
ἐκπαιδευτικός, ἐπίτιμο μέλος τῆς Διοικούσης Ἐπιτροπῆς, τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνήματος τῆς Ἑκατονταπυλιανῆς.
Σημαντική πνευματική προσωπικότητα, διέγραψε μία πορεία ἤρεμης χριστιανικῆς ζωῆς καί φεύγοντας
ἀπό τοῦτον τόν κόσμο, ἄφησε μνήμη
ἔντιμου, ἐνάρετου καί εὐσυνείδητου
ἐκπαιδευτικοῦ, μέ πολύ σημαντική
προσφορά στό Ἱερό Προσκύνημα τῆς
Ἑκατονταπυλιανῆς, στό ὁποῖο εἶχε
δώσει ὁλόκληρη τήν ψυχή του!
Ἐκπαιδευτικός μέ πίστη στήν μεγάλη ἀποστολή του, καταδεκτικός,
ἀμερόληπτος, αὐστηρός ἀλλά δίκαιος, ὑπῆρξε φωτεινό παράδειγμα δασκάλου, στή σημερινή ἀντιφατική καί
ἀλλοπρόσαλλη κοινωνία, πού λές καί
προσπαθεῖ νά ἀνατρέψει καί νά ἐκμηδενίσει τίς ἀξίες μέ τίς ὁποῖες οἱ προηγούμενες, ἀλλά καί ἡ δική μας γενιά,
γαλουχήθηκαν καί ἀνδρώθηκαν!
Ἡ γνησιότητα καί ἡ ἐντιμότητα,
ἦταν τά κύρια χαρακτηριστικά του!
Ἀκτινοβολοῦσαν ἡ σωφροσύνη του,
ἡ χριστιανική του ζωή, τό θαυμάσιο
παράδειγμά του. Ἦταν κι ἔμεινε μέΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ
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χρι τό τέλος, ἀδιάφθορος, ταπεινός,
ἀξιοπρεπής, θεματοφύλακας τῶν θρησκευτικῶν καί τῶν ἐθνικῶν μας παραδόσεων.
Ὁ Λεωνίδας Ροῦσσος, γεννήθηκε
στο χωριό Στενιές, τῆς Ἄνδρου, τό ἔτος
1933, ἀπό πατέρα Ἀνδριώτη καί µητέρα Παριανή, κόρη τοῦ Λευκιανοῦ
ἱερέα, παπα-Δηµήτρη Γκίκα. Μετά τίς
ἐγκύκλιες σπουδές του στήν Ἄνδρο, µέ
τήν σύµφωνη γνώµη τῶν εὐσεβῶν γονέων του καί τήν προτροπή τοῦ ἱερέα
παπποῦ του, σπούδασε θεολογία στό
Πανεπιστήµιο Ἀθηνῶν καί ἀποφάσισε
νά γίνει ἐκπαιδευτικός, γιά νά βοηθήσει στόν προσανατολισµό τῶν παιδιῶν,
πρός τά δόγµατα καί τά διδάγµατα τῆς
ὀρθόδοξης πίστης µας.
Μέ τόν Λεωνίδα γνωριστήκαµε τόν
Σεπτέµβριο τοῦ 1958. Εἶχε τότε προσληφθεῖ ὡς ἀναπληρωτής καθηγητής,
στό Γυµνασιακό Παράρτηµα τῆς Πάρου. Συνδεθήκαµε ἀµέσως, µέ στενό
φιλικό δεσµό. Τότε γνώρισε τήν Εἰρήνη
Μαρινάκη, τήν Αἰγυπτιώτισσα καλή
µου φίλη, πού ἀργότερα ἔγινε ἡ ἐκλεκτή καί ἀφοσιωµένη σύντροφος τῆς
ζωῆς του καί ἡ µάνα τῶν τριῶν θαυµάσιων παιδιῶν του.
Τό 1963, διορίστηκε τακτικός καθηγητής στό Γυµνάσιο τῆς Νάξου. Ἐκεῖ,
εἶχε µαθητή του, καί σᾶς, Σεβασµιώτατε κύριε Γεώργιε καί, πιστέψτε µε,
αἰσθανόταν πολύ περήφανος γι’ αὐτό!
Ἀπό τή Νάξο, τό ἔτος 1972, µετατέθηκε σέ σχολεῖο τῆς Νέας Σµύρνης,
στήν ὁποία διέµενε ἡ πατρική του
οἰκογένεια. Ἐκεῖ τερµάτησε τήν σταδιοδροµία του, ὡς ἐκπαιδευτικός. Συνταξιοῦχος πιά, τό µεγαλύτερο µέρος
τοῦ χρόνου, τό περνοῦσε µε τήν σύζυγό
του, στό νησί µας, στό σπίτι τους, µέ
τόν ὡραῖο καί φροντισµένο κῆπο!
Τό ἔτος 1991, ὅπως εἶναι γνωστό, µέ
τίς προσπάθειες καί τίς ἐνέργειες τοῦ
µακαριστοῦ Μητροπολίτη µας, κυροῦ Ἀµβροσίου, ἡ Ἑκατονταπυλιανή,
ἀνακηρύχτηκε σέ Προσκύνηµα. Ἔτσι
ἱκανοποιήθηκε ὁ πολυχρόνιος καί διακαής πόθος τῶν Παρίων, τό ἀρχαῖο
αὐτό χριστιανικό µνηµεῖο µας, νά ἀναβαθµιστεῖ σέ ἐπίπεδο ἀνώτερο ἀπό
ἐκεῖνο τοῦ ἐνοριακοῦ ναοῦ. Ὁ Λεωνίδας Ροῦσσος, ἦταν ἕνας ἀπό τούς
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τέσσερεις λαϊκούς, πού µέ τόν Μητροπολίτη, ὡς Πρόεδρο καί δύο ἀκόµα
κληρικούς, συγκρότησαν τήν πρώτη
Διοικοῦσα Ἐπιτροπή, τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνήµατος.
Τήν µικρή ὁµάδα, πού ἀνέλαβε τήν
εὐθύνη καί τό µεγάλο βάρος, τῆς ὀργάνωσης καί τῆς πρώτης λειτουργίας,
τοῦ νέου αὐτοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ὀργανισµοῦ.
Σεῖς, Σεβασµιώτατε κύριε Καλλίνικε, πού τούς πρώτους µῆνες τῆς λειτουργίας τοῦ Προσκυνήµατος, σταθήκατε κοντά σ’ αὐτή τήν Διοικοῦσα
Ἐπιτροπή καί τῆς προσφέρατε τήν
πολύτιµη ἐµπειρία σας καί τήν πρόθυµη βοήθειά σας, γνωρίζετε καλά τίς
πολλές καί πολύτιµες ὑπηρεσίες πού
προσέφερε, ὁ Λεωνίδας Ροῦσσος, στό
Ἱερό Προσκύνηµα, στά πρῶτα βήµατά
του, ἐκείνη τήν δύσκολη ἐποχή!
Στό διάστημα τῶν ἐννέα χρόνων,
πού ὁ τιµώµενος νεκρός, ὑπηρέτησε
τό Προσκύνηµα, πραγµατοποιήθηκαν
πολλά. Σπουδαία καί θαυµαστά ἐπιτεύγµατα, µέ ἀποκορύφωµα ἐκεῖνο
τοῦ λαµπροῦ ἑορτασµοῦ τῶν 17 αἰώνων της, ἀλλά καί ἡ πετυχηµένη διεξαγωγή τῶν δύο γνωστῶν ἐπιστηµονικῶν
συνεδρίων, πού πραγµατοποιήθηκαν
τότε, ἀνέδειξαν τήν Ἑκατονταπυλιανή, σέ Πανελλήνιο Προσκύνηµα, καί
τήν ἔκαναν γνωστή στά πέρατα τοῦ
ὀρθόδοξου χριστιανικοῦ κόσµου!
Στήν οἰκογενειακή του ζωή, ὁ Λεωνίδας Ροῦσσος, ἦταν πρότυπο καλοῦ
καί ἀφοσιωµένου συζύγου, αὐστηροῦ
καί ἀπαιτητικοῦ, ἀλλά γεµάτου ἀγάπη καί στοργή πατέρα. Μαζί µέ τήν
ἐκλεκτή σύζυγό του, τήν ξεχωριστή

φίλη Εἰρήνη, ἀνέστησαν, σπούδασαν
καί ἀνέδειξαν τά τρία παιδιά τους: τόν
Πέτρο, παιδοψυχολόγο, λέκτορα τοῦ
Πανεπιστηµίου Ἀθηνῶν, τή Ναταλία,
δικηγόρο καί τήν Ἑλένη, καθηγήτρια
τῆς Σωµατικῆς Ἀγωγῆς. Καί τά τρία
παιδιά τους, δηµιούργησαν οἰκογένειες ὑποδειγµατικές.
Ὁ Πέτρος, µέ τήν ἐπίσης παιδοψυχολόγο, Εἰρήνη Ζαχαροστυλιανάκη,
ἀπέκτησαν δύο παιδιά, τήν Ἀνθή καί
τόν µικρό Λεωνίδα, ἡ Ναταλία, µέ τόν
δηµοσιογράφο Μενέλαο Σεβαστιάδη, δύο δίδυµα κοριτσάκια, τήν Εἰρήνη καί τήν Κύρα καί ἡ Ἑλένη, µέ τόν
ἐπιχειρηµατία Βασίλη Ἀρβανίτη, δύο
ἐπίσης κοριτσάκια, τήν Εἰρήνη καί τήν
Ἰωάννα.
Ἐκλεκτές, χριστιανικές οἰκογένειες,
πού ἔκαναν τόν Λεωνίδα περήφανο,
ἀφοῦ αἰσθανόταν πώς ὁλοκληρώθηκε
πετυχηµένα, ἡ ἀποστολή του στή γῆ!
Ἦλθε, ὄµως, τό πλήρωµα τοῦ χρόνου. Στίς ἀρχές τοῦ περασµένου Δεκεµβρίου, ἐπιδεινώθηκε ἡ ἀρρώστια
πού τόν ταλαιπωροῦσε τόν τελευταῖο
καιρό καί πού τόν ὁδήγησε, τελικά,
στόν τάφο. Εἰσήχθηκε στό Εὐγενίδειο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµεῖο
τῶν Ἀθηνῶν. Ἐκεῖ, γιά τρεῖς περίπου
µῆνες, ὑπέφερε πολύ. Οἱ ἀβάστακτοι
πόνοι βασάνιζαν τό ταλαιπωρηµένο
του σώµα. Τέλος, στίς 19 τοῦ περασµένου Μαρτίου, ἔκλεισε τά µάτια του,
γιά πάντα!
Ἡ νεκρώσιµη ἀκολουθία, τελέστηκε στόν µητροπολιτικό ναό τῆς Ἁγίας
Φωτεινῆς, Νέας Σµύρνης, µέσα σ’ ἕνα
βουβό πλῆθος ἀπό συγγενεῖς, φίλους,
συναδέλφους, παλιούς µαθητές του.
Παρόντες καί οἱ παλιοί συνεργάτες
µας στήν Ἑκατονταπυλιανή, καθηγητές τοῦ Πανεπιστηµίου Ἀθηνῶν, κύριοι Κωνσταντῖνος Μανάφης καί Στέφανος Ἤµελος. Στό τέλος τῆς ἀκολουθίας, ἀποχαιρέτησε τό νεκρό, ὁ γιός
του, ὁ Πέτρος, µέ λόγια τρυφερά καί
συγκινητικά, πού µίλησαν στίς καρδιές ὅλων µας. Ἀµέσως µετά, ὁ Εὐθύµιος Κυδωνιεύς, µέλος τῆς Διοικούσης
Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνήµατος τῆς Ἑκατονταπυλιανῆς, διάβασε
τό Ψήφισµα πού ἐξέδωσε ἡ Ἐπιτροπή
αὐτή, γιά νά τιµήσει τό νεκρό, πού εἶχε

προσφέρει τόσα πολλά, στήν ὀργάνωσή του καί στή λειτουργία του.
Κυρίες καί κύριοι - Ἀγαπητοί φίλοι, ὁ
Λεωνίδας Ροῦσσος, ὁ φωτισµένος θεολόγος, ὁ ἐµπνευσµένος ἐκπαιδευτικός, τό ἐπίλεκτο µέλος τῆς Διοικούσης
Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνήµατος τῆς Ἑκατονταπυλιανῆς, ἔφυγε γιά
τόν κόσµο τῶν µακάρων!
Ὁ χαµός του, µέ πλήγωσε κατάκαρδα! Ἡ φιλία µας πού, ὅπως προεῖπα,
ξεπερνᾶ τόν µισόν αἰώνα, ἦταν πάντοτε ζεστή, εἰλικρινής, χωρίς κανένα ψεγάδι, χωρίς κανένα σύννεφο!
Ὁ Λεωνίδας Ροῦσσος, ὁ ἰσάδελφος
φίλος µου, µᾶς ἄφησε γιά πάντα!
Οἱ δικοί του θά τόν θυµοῦνται, σάν
ἐκλεκτό σύζυγο, γεµάτο ἀγάπη καί
στοργή πατέρα, τρυφερό παππού,
ἀξιαγάπητο ἀδελφό!
Οἱ µαθητές του, θά τόν µακαρίζουν, γιά ὅσα τούς προσέφερε µέ τήν
χριστιανική διδαχή του καί τό παραδειγµά του!
Τό Ἱερό Προσκύνηµα τῆς Κυρίας
Ἑκατονταπυλιανῆς, δέν θά ξεχάσει,
πιστεύω, τίς προσπάθειες, τούς κόπους καί τούς µόχθους πού κατέβαλε,
γιά τήν ὀργάνωσή του, τήν προβολή
του καί τήν σωστή λειτουργία του!
Ἡ Παριανή κοινωνία, θά µακαρίζει
τόν καλό, τόν ἔντιµο καί ἀξιοπρεπῆ
συµπολίτη µας, γιά τήν θαυµαστή
προσφορά του στόν ἀρχαῖο ναό µας,
πού εἶναι τά Ἅγια τῶν Ἁγίων, γιά ὅλους
µας! Ἐγώ, θά τόν ἔχω πάντα στήν καρδιά µου!
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ
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Κοιμήθηκε ὁ π. Σπυρίδων Ἀλιπράντης
(1908 - 2011)
τίς 2 Ἰουλίου κοιμήθηκε ὁ ὑπεραιωνόβιος
τέως ἐφημέριος Λευκῶν
ἀρχιμανδρίτης π. Σπυρίδων Ἀλιπράντης. Ἀπό τό πρωΐ
τῆς Κυριακῆς 3 Ἰουλίου, τό σκήνωμά του εἶχε
τοποθετηθεῖ στόν Ναό
τῆς Ἁγίας Τριάδος καί
τό ἀπόγευμα ἐτελέσθη
ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία
ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας κ.
Καλλίνικο συμπαραστατούμενο ἀπό τόν
Ἱερό Κλῆρο τῆς νήσου. Παραβρέθηκαν
πιστοί ἀπό ὅλη τήν Πάρο καί ἰδιαίτερα ἀπό τίς Ἐνορίες τοῦ Κώστου καί
τοῦ Προδρόμου τίς ὁποῖες εἶχε ἐξυπηρετήσει ὡς ἐφημέριος ὁ μεταστάς.
Κατά τόν ἐπικήδειο λόγο του ὁ Σεβασμιώτατος ἐξῆρε τήν ἀφοσίωση τοῦ
μακαριστοῦ γέροντος στήν Ἐκκλησία
καί στάθηκε ἰδιαίτερα στό γεγονός ὅτι
ἄν καί ἔχασε τήν μακαριστή του Πρεσβυτέρα Ἀσημίνα σέ ἡλικία 47 ἐτῶν,
παρέμεινε ἀπόλυτα προσηλωμένος
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στήν ἱερωσύνη του
καί δέν ἔδωσε τήν παραμικρή ἀφορμή. Ἐπί
56 χρόνια σήκωσε τον
βαρύ σταυρό τῆς χηρείας μόνος του, ἔχοντας τήν φροντίδα
τῆς ἀνατροφῆς τῶν
ἑπτά παιδιῶν του.
Τά παιδιά του πάλι,
στάθηκαν κοντά του
σέ ὅλες τίς δοκιμασίες του μέ ὑποδειγματική ἀφοσίωση μέχρι
τήν τελευταία του
ἀναπνοή!
Ἰδιαίτερα οἱ θυγατέρες του
Ἀγγελική καί Νικολέττα δέν τόν ἄφησαν οὔτε μία στιγμή
μόνο του καί ἦταν πάντα οἱ ἀφοσιωμένες μυροφόρες τῆς ἀγάπης. Ὁ Θεός
ἐπιτρέπει τίς δοκιμασίες ἀλλά ταυτόχρονα δίνει καί τήν οὐράνια παρηγοριά σ’ αὐτούς πού δοκιμάζονται καί
δέν κατεβαίνουν ἀπό τό σταυρό τους.
Κλείνουμε τό παρόν ἀφιέρωμα ἐπαναλαμβάνοντας τήν εὐχή τοῦ Ποιμενάρχου μας: «Ὁ Θεός πού τόν κατέστησε ἐπί γῆς τίμιο Λειτουργό Του, νά τόν
κ ατα σ τ ή σει
Λειτο υργό
Του καί στό
ἐπουράνιό
Του Θυσιαστήριο
γιά
νά
εὔχεται
ἀπό ἐκεῖ γιά
ὅλα τά μέλη
τῆς Τοπικῆς
μας Ἐκκλησίας, Κλῆρο
καί
Λαό».
Ἀμήν.

τή
Ἀπ’

ζωή τοῦ γηροκομείου μα
ς
Γράφει ἡ Στέλλα Τσαντουλῆ

υνεχίζοντας νά ἐπιδεικνύουν
ἔμπρακτα τήν κοινωνική τους
εὐαισθησία γιά τό Γηροκομεῖο μας, οἱ Σύλλογοι καί Φορεῖς τοῦ νησιοῦ, τά μέλη τῆς
θεατρικῆς ὁμάδας τοῦ Συλλόγου Γυναικῶν Μάρπησσας
καί τῆς ὁμάδας ΑΜΕΣ «Μαρπησσαϊκός» ἔλαβαν τήν πρωτοβουλία καί
διέθεσαν τά ἔσοδα, ἀπό τήν πώληση
τῶν εἰσιτηρίων τῆς τελευταίας παράστασης πού ἔδωσαν γιά φέτος, πρός
ἐνίσχυση τῆς Μονάδας.
Ἡ ὡς ἄνω θεατρική ὁμάδα ἀνέβασε,
μέ μεγάλη ἐπιτυχία, μία ἀπό τίς πιό
ἀγαπημένες ταινίες τοῦ ἀσπρόμαυρου ἑλληνικοῦ κινηματογράφου, «ἡ
Χαρτοπαίχτρα». Ἕνα ἔργο τοῦ Δημήτρη Ψαθᾶ πού περιστρέφεται γύρω
ἀπό τό πάθος μίας γυναίκας γιά τή
χαρτοπαιξία καί τίς προσπάθειες τοῦ
συζύγου της νά τή συνετίσει. Ἕνα ἔργο

ἐπίκαιρο, ἐάν ἀναλογιστεῖ κανείς τά
πάθη μέ τά ὁποῖα εἴμαστε κυριευμένοι στίς μέρες μας.
Παρόμοιες πρωτοβουλίες ἀνέλαβαν
καί ἄλλοι Σύλλογοι οἱ ὁποῖοι, ὑλοποιώντας ἀποφάσεις τῶν Διοικητικῶν
Συμβουλίων τους, προέβησαν σέ ἠθική
ἤ ὑλική ὑποστήριξη καί ἐνίσχυσή μας.
Ἐνδεικτικά ἀναφέρονται ὁ Πολιτιστικός Σύλλογος «Ἀρχίλοχος», ὁ Σύλλογος Γυναικῶν Νάουσας, ὁ Σύλλογος
Παρίων – Ἀντιπαρίων «Ἡ Ἑκατονταπυλιανή», ὁ Σύλλογος «Ἅγιος Ἀρσένιος ὁ ἐν Πάρῳ» καί ὁ Σύλλογος Καθηγητῶν τοῦ Γυμνασίου Νάουσας.
Ἡ ὕπαρξη τῶν Συλλόγων σέ κάθε
ὀργανωμένη κοινωνία εἶναι ἀπαραίτητη. Ἡ σημασία τῆς ὑποστήριξης τοῦ
Γηροκομείου ἀπό αὐτούς εἶναι πολύ
μεγάλη. Ἀποτελοῦν τό συνδετικό κρίκο τῶν γερόντων μας μέ τά ἁπανταχοῦ
μέλη τους, πού μπορεῖ νά βρίσκονται
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καί ἐκτός του νησιοῦ, ἐνῶ ταυτόχρονα
μαθαίνουμε τά νέα τους καί νοερά ἤ
μή γευόμαστε τά πολιτιστικά ἀγαθά
πού παράγουν.
Τό Γηροκομεῖο ὅμως, ἄν καί ἔχει
ἕδρα τό νησί τῆς Πάρου, ἀνήκει στήν
Ἱερά Μητρόπολη Παροναξίας καί στά
πέντε χρόνια λειτουργίας του ἔχει
φιλοξενήσει ἡλικιωμένους ἀνεξαρτήτως τόπου καταγωγῆς. Πρωτοβουλίες
στήριξης τοῦ κοινωφελοῦς ἔργου πού
ἐπιτελεῖται σέ αὐτό θά μποροῦσαν νά
λάβουν γιά παράδειγμα καί Ναξιακοί
Σύλλογοι. Ἡ κ. Ματίνα ἀπό τήν Κόρωνο τῆς Νάξου, πού ἔχει γίνει μέλος τῆς
οἰκογένειάς μας τό τελευταῖο ἐνάμιση
χρόνο, μιλάει πάντα μέ ὑπερηφάνεια,
καμάρι καί συγκίνηση γιά τόν τόπο
της καί τό πολυδιάστατο ἔργο τῶν
ἐκεῖ Συλλόγων.
Ἡ Διοίκηση τῆς Μονάδας εἶναι πάντα πρόθυμη νά συζητήσει καί νά δεχτεῖ προτάσεις, ἠθική ἤ ὑλική βοήθεια
καί ἀπό τό νησί τῆς Νάξου. Μέχρι
τώρα ἀπό τή Νάξο ἔχουμε, μέ περισσή ἀγάπη, δεχτεῖ μόνο τίς ἐπισκέψεις
τῶν ἱερέων τῆς Μητροπόλεως πού δέν
παραλείπουν, κάθε φορά πού ἔρχονται στήν Πάρο, νά χαιρετήσουν καί
τή δική μας οἰκογένεια, νά ἀνταλλάξουν μία ζεστή ἀγκαλιά μέ τούς Παπποῦδες μας καί δύο γλυκές, παρηγορητικές κουβέντες.
Μέ τήν παρουσία τοῦ ἱερέα ἀλλά
καί μέ τή συμμετοχή στό Μυστήριο
τῆς Θείας Εὐχαριστίας, πού τελεῖται
ἐπί μηνιαίας βάσης στό ἐκκλησάκι
τῆς Μονάδας, οἱ γέροντές μας ἐνισχύ-
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ονται καί τροφοδοτοῦνται πνευματικά. Ἔχουν ἀνάγκη «τοῦ ἀκοῦσαι λόγον
Κυρίου», τό κήρυγμα τοῦ λόγου τοῦ
Θεοῦ, γαληνεύει τίς ψυχές καί κατευνάζει τή διάθεσή τους.
Στίς ἐπισκέψεις παιδιῶν εἴμαστε
συνηθισμένοι. Ἔχουμε πολλές φορές
ἀναφερθεῖ σέ αὐτές εἴτε πραγματοποιοῦνται ὀργανωμένα - ἐπισκέψεις
σχολείων ἤ ὁμάδων- εἴτε ὄχι. Ἡ ἐπαφή
καί συναναστροφή μέ τά παιδιά, κάθε
ἡλικίας, ἀποτελεῖ μεγάλο προνόμιο
γιά τούς γέροντες, εἶναι ἐποικοδομητική καί ἔχει εὐεργετικές ἐπιδράσεις
στήν ψυχολογία τους. Ἐνδεικτικά
ἀναφέρουμε ὅτι γεμίζουν χαρά, ἀναζωογονοῦνται, ψυχαγωγοῦνται συνάμα δέ διδάσκονται ἀπό τήν ἁπλότητα
καί τήν εἰλικρίνεια τῶν παιδιῶν.
Μία ἀπό τίς ὀμορφότερες ἐπισκέψεις πού ἔχουμε δεχτεῖ τό τελευταῖο
διάστημα, ἦταν αὐτή τῶν μαθητῶν τοῦ
Δημοτικοῦ Σχολείου Λευκῶν - Κώστου. Οἱ μαθητές μᾶς ἐξέπληξαν μέ τίς
ἀπόψεις τους, τήν πειθαρχία, τό κέφι,
τήν αἰσιοδοξία, τόν ἐνθουσιασμό, κυρίως ὅμως, μέ τήν εὐγένεια τοῦ χαρακτήρα τους. Ἀρετές πού σπανίζουν
στίς μέρες μας καί καταδεικνύουν τό
ἐξαίρετο ἦθος τους.
Συλλογιζόμενοι ὅλες τίς ἐπισκέψεις
πού μέ μεγάλη χαρά πάντα δεχόμαστε καί τή συναναστροφή μας μέ τή
νέα γενιά, ἐπιστρατεύοντας τήν πείρα
πού ἡ ἡλικία ἔχει δώσει στούς Παπποῦδες μας καί ἔχοντας ὡς ἀφορμή
τήν περιρρέουσα βαριά ἀτμόσφαιρα
πού ἐπικρατεῖ τήν περίοδο αὐτή στή

χώρα μας, τολμᾶμε καί κάνουμε θετικές καί μόνο σκέψεις γιά τό μέλλον.
Δέν ἀγνοοῦμε τήν πραγματικότητα,
τίς δοκιμασίες, τό ἄγχος καί τήν ἀβεβαιότητα πού βιώνει ὁ καθένας ἀπό
ἐμᾶς. Εὐελπιστοῦμε ὅμως πώς ἡ πραγματικότητα αὐτή μπορεῖ νά ἀνατραπεῖ.
Θά τήν ὑπερβοῦμε, ἄν ἀγωνιστοῦμε
ἀτομικά καί συλλογικά, μικροί καί μεγάλοι, μέ πίστη στό Θεό Πατέρα πού
μᾶς ἔπλασε ἐλεύθερους. Τήν ἐλευθερία μας αὐτή κανείς δέν μπορεῖ νά
τήν καταπατήσει καί ἐν τέλει νά μᾶς
τήν στερήσει. Τά λόγια τοῦ ἱερομόναχου Χριστόφορου Παπουλάκου (17701861) ἠχοῦν στά ἀφτιά μας πιό σύγχρονα ἀπό ποτέ καί μέ στόχο τήν καρδιά κεντρίζουν τό φιλότιμό μας: «Εἶναι
ντροπή μας, ἕνα γένος πού μέ τό αἷμα
του πύργωσε τή λευτεριά του, πού
περπάτησε τή δύσκολη ἀνηφοριά, νά
παραδεχτῆ πῶς δέν μπορεῖ νά πορπατήσει στόν ἴσιο δρόμο ἅμα εἰρήνεψε, κι
ὅτι δέν ξέρουμε ἐμεῖς νά συγυρίσουμε
τό σπίτι, πού μέ τό αἷμα μας λευτερώσαμε, ἀλλά ξέρουν νά τό συγυρίσουν
ἐκεῖνοι πού δέν πολέμησαν, ἐκεῖνοι
πού δέν πίστευαν στόν ἀγώνα, ἐκεῖνοι
πού πᾶνε νά μᾶς ἀποκόψουνε ἀπό
τόν Χριστό, καί πασχίζουνε νά μᾶς ρίξουνε στή σκλαβιά ἄλλων ἀφεντικῶν,
πού’ ναι πιό δαιμονισμένοι ἀπό τούς
Τούρκους.»
Μᾶς ἐνίσχυσαν οἰκονομικά οἱ:
Ἱερά Μητρόπολη Παροναξίας, Ἐνορία Ἁγίου Γεωργίου Ἀγκαιριᾶς, Ἐνορία Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου Δρυοῦ, Ἐνορία Ἁγίου Παντελεήμονος
Κώστου, Ἐνορία Μεταμορφώσεως
Σωτῆρος Μάρπησσας, Ἱερό Ἡσυχαστήριο Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης Θαψανῶν, Ἱερά Μονή Ἁγίων Θεοδώρων,
Ἱερός Ναός Παντανάσσης Νάουσας,
Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Κώστου, Σύλλογος Γυναικῶν Μάρπησσας, Σύλλογος Γυναικῶν Νάουσας,

Σύλλογος Καθηγητῶν Γυμνασίου Νάουσας, Πολιτιστικός Σύλλογος «Ἀρχίλοχος», Σύλλογος Παρίων – Ἀντιπαρίων «Ἡ Ἑκατονταπυλιανή», Σύλλογος
«Ἅγιος Ἀρσένιος ὁ ἐν Πάρω», Ἀγούρου Ζηνοβία, Ἀθανασίου Ἀναστασία,
Ἀλιπράντης Νικόλαος, Ἀλιπράντης
Παναγιώτης & Γαρυφαλλιά, Ἀντιπαριώτη Ἄννα, Ἀντωνίου, Βαζουράκης
Γεώργιος, Βαρδάκης Ἀχιλλέας, Βασιλειάδου Αἰκατερίνη, Βαφιά Ἄννα, Βαφιάς Σταῦρος & Ἀνδριανή, Βενιέρη –
Ἡλιάκη Λαμπρινή, Βεντουρή Μαρία,
Βιάζη Ἄννα, Βίδος Συμεών, Βιτζηλαῖος
Νικόλαος, Βουρλάκου Φλωρεντία,
Γαβαλᾶς Γεώργιος & Μαρία, Γαλάνη
Σοφία, Γεμελιάρη Κυριακή, Γεμελιάρης Ἀνδρέας, Γεμελιάρης Ἀντώνιος,
Γκούμας Δομένικος, Δέγλερης Νικόλαος & Ροδοπούλου Βασιλική, Δεληγιάννη Φωτούλα, Δημητρόπουλος
Ἀνδρέας, Ἡλιόπουλος Ἄρης & Ἄννα,
Θεοφανόπουλος Βασίλειος, Θρεψιάδης Γεώργιος, Ἰατροπούλη Μαρία,
Καβάλη Ἰωάννα, Κακλαμάνος Πάρης,
Καλαργύρου Μαρουσῶ, Καλογεράκη Ἰφιγένεια, Καλοκαιρινοῦ Φλώρα,
Καπῆ Πόπη, Καποῦτσος Γεώργιος,
Καραγιάννη – Ποπολάνου Εὕα, Κεφάλα Εὐαγγελία, Κεφάλας Γεώργιος,
Κόκκαλη Βηθλεέμ, Κολοκοτρώνη Μαρία, Κόνιαρης Σωκράτης, Κονταράτος
Μιχαήλ, Κονταράτου Μαρία, Κόντες
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Κωνσταντῖνος, Κοσμᾶ Χρυσούλα,
Κουτσουράκης Ἰωάννης, Κουφοπούλου Ματίνα, Κρητικοῦ – Χανιώτη
Φλώρα, Κρητικοῦ Μαριγούλα, Λάμπου Πολυξένη, Λεοντσίνη Ροδούλα,
Λουκής Ἐμμανουήλ, Λουκής Νικόλαος, Μάνια Βασιλική, Μαρέτης Ἀλέξανδρος, Μαρινάτου Πηγή, Μαρίνου Βασιλική, Μαρκάκη Ἑλένη, Μάρκου Ἰωάννης & Καλλιόπη, Μαύρη Μαρουσῶ,
Μαύρη Νίκη, Μελανίτη Αἰκατερίνη,
Μηλαίου Κυριακή, Μητσοπούλου
Εἰρήνη, Μῆτσος Παντελής, Μιγκόπουλος Χρῆστος, Μόσχος Ἠλίας, Μπαϊράμογλου Κοῦλα, Μπαρμπαρή Ἄννα,
Μπαφίτη Ἀνδριανή, Μπιζᾶς Ἰ., Μπορούτης Ἀπόστολος, Μπουρνιά Αἰκατερίνη-Φωτεινή, Μωραϊτάκη Ἑλένη,
Μωραϊτάκη Πετρούλα, Μωραϊτάκης
Κωνσταντῖνος, Νικηφοράκη Βαρβάρα, Ξαγοράρη Μαργαρίτα, Πανοπούλου Μαρία, Παντελαῖος Ἡρακλῆς,
Πανώριος Στέφανος, Παπαδημητρίου Κυριακή, Παπασταύρου Ἀργυρῶ,
Πάστρα Καίτη, Πατέλη Παρασκευή,
Πατέλης Παναγιώτης, Παυλόπουλος
Βασίλειος, Πετρόπουλος Γεώργιος &
Στυλιανός, Πομάκης Κώστας, Πριμηκυρίου Μαρία, Ραγκούσης Γεώργιος,
Ραγκούσης Γεώργιος & Ζαμπέτα, Ραγκούσης Εὐστράτιος & Ἑλένη, Ραγκούσης Ἰωάννης, Ραγκούσης Νικόλαος, Ρασσογιάννη Ἄννα, Ροδόπουλος
Κωνσταντῖνος, Ροδοπούλου Καλλιόπη, Ρουσσάκη Εἰρήνη, Ροῦσσος Ἀναστάσιος, Ροῦσσος Γεώργιος, Ρούσσου
Εὐφροσύνη, Ρούσσου Ν., Σαμαλτάνη
Σοφία, Σαρρή Ἄννα, Σαρρής Κώστας,
Σεβαστιάδη Μ., Σιφναίου Γιαννούλα,
Σιφναίου Στυλιανή, Σκαραμαγκᾶς
Βασίλειος, Σκαραμαγκᾶς Μιχαήλ &
Ἄννα, Σκιαδά Ἀσπασία, Σκιαδά Μαρία, Σπανόπουλος Στυλιανός, Σπανοπούλου Πηγή, Σπανός Στυλιανός,
Σπανός Χρῆστος, Στέλλας Ἐμμανουήλ, Σωτηρόπουλος Χαράλαμπος, Τζανακόπουλος Ἀντώνης, Τζανακόπουλος Μιχάλης, Τζανακοπούλου Εὐαγγε-
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λία, Τζιώτης Ἐλευθέριος, Τζουγανάτου Ἑλένη, Τουντόπουλος Δημήτριος,
Τριαντάφυλλος Ἀναστάσιος, Τριαντάφυλλος Ἀντώνιος τοῦ Ἀθαν., Τριαντάφυλλος Ἀντώνιος τοῦ Κων/νου, Τριαντάφυλλος Γεώργιος, Τριαντάφυλλος
Ἰωάννης, Τριαντάφυλλος Νικόλαος,
Τριανταφύλλου Ἀρμελίνα, Τριανταφύλλου Γαρυφαλλιᾶ, Τριανταφύλλου
Εὐαγγελία, Τσαλκάνης Εὐάγγελος,
Τσαλκάνης Πέτρος, Τσαντουλής Γεώργιος, Τσιγώνιας Αἴμωνας, Τσιγώνιας
Ἰωάννης, Φραγκούλης Μάρκος, Φραγκούλης Νικόλαος, Χαμηλάκης Ἐμμανουήλ & ΣΙΑ Ο.Ε., Χανιώτη Πηγή,
Χατζάκη
Μαρία,
Χατζηκυριάκου
Βαρβάρα, Χατζηνικολάου Αἰκατερίνη, Χατζηπέτρου Δέσποινα, Χατζής
Θεόδωρος, Χερουβείμ Νικόλαος, Χιωτίνη Χρύσα, Χριστοφόρου Καλλιόπη,
π. Ἀντώνιος Παραρᾶς, π. Ἐμμανουήλ
Καρομένος, π. Ἰωάννης Νικηφοράκης,
π. Κωνσταντῖνος Θεολογίτης, π. Κωνσταντῖνος Μητρόπουλος, οἱ οἰκογένειες τῶν: Ἀνουσάκη Ἄννας, Γαϊτάνου
Χρήστου, Δρίτσα Δρόσσου & Εὔης, Ζαχαράκη Ἀθανασίου, Καλουδᾶ Φάνη,
Κιουρῆ Βασιλείου, Κιουρῆ Πέτρου,
Κουταλίδη Βασιλείου, Κουτσιούκη
Κωνσταντίνου, Κρητικοῦ Μαρουσῶς,
Λουκῆ Χρήστου, Μαυροκέφαλου Ἰωάννη, Μελανίτη Ἀλέκου, Μπακογεώργου, Πάτκου Γεωργίου, Πετροπούλου
Ἡ Στέγη Ἀγάπης «Ἁγία Θεοκτίστη», προσφέρει

καθη-

μερινά νόστιμο
καί ζεστό φαγητό σέ ὅλους
τούς ἀδελφούς
μας

πού

τό

ἔχουν ἀνάγκη.

Ὄλγας, Πολυχρονίδου Γεωργίου, Πριμηκυρίου Γεωργίου, Τάλλαρου Δημητρίου, Τσιγώνια Ἀλέξανδρου, Τσιγώνια
Ἠλία, Τσιγώνια Νικολάου, Χριστόφορου Γεωργίου, Χριστόφορου Δεμένεγου, Χριστοφόρου Μαρίας καί ἀρκετοί πού θέλησαν νά κρατήσουν τήν
ἀνωνυμία τους.
Προσέφεραν στό Γηροκομεῖο μας
ἀπό τό περίσσευμα τῆς ἀγάπης τούς
οἱ:
Ἱερό Προσκύνημα Παναγίας Ἑκατονταπυλιανῆς, Ἐνορία Τιμίου Προδρόμου, Ἐνορία Ἀντιπάρου, Ἱερά
Μονή Ἁγίου Ἀρσενίου - Χριστοῦ Δάσους, Ἱερά Κοινοβιακή Μονή «Ζωοδόχος Πηγή» Λογγοβάρδας, Ἱερό Ἡσυχαστήριο Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης
Θαψανῶν, Κατηχητικό Σχολεῖο Κώστου, Ἀστυνομικό Τμῆμα Πάρου, Κέντρο Ὑγείας Πάρου, Κινητή Μονάδα
Ψυχικῆς Ὑγείας – Γκίκας Ἀκίνδυνος,
Δημοτικό Σχολεῖο Λευκῶν – Κώστου,
Ἕνωση Ἀγροτικῶν Συνεταιρισμῶν
Πάρου, Σύλλογος Γυναικῶν Νάουσας,
Σύλλογος Ἀνακαινίσεως Ἁγίας Τριάδας Λευκῶν, Ἀκερμάνογλου Μαρία,
Ἀλβέρτη, Ἀλιπράντη Σταματούλα
& Εὐάγγελος – ΚΡΕΑΤΑΓΟΡΑ, Ἀλιπράντη Στέλλα, Ἀλιπράντης Α.Ε.,
Ἀλιπράντης Στέλιος CATTERING,
Ἀλιπράντης Κώστας–CΑRRΕFΟUR
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ,
Ἀντιπαριώτης
Πέτρος & Ξανθή, Βαρδάκης Ἀχιλλέας, Βελέτζας, Βιτζηλαίου Ἀνδριανή,
Βιτουλαδίτης Κωνσταντῖνος – ΜΕΓΑ
Α.Ε., Γεμελιάρης Ἀντώνης, Δαφερέρας Ἀντώνης, Δαφερέρας Στέλιος,
Γρατσίας Ἐμμανουήλ, Ζουμής Ἰωάννης, Ζουμής Γιάννης & Μαρία, Καλοκαιρινοῦ Φλώρα, Καπαροῦ Ἰωάννα,
Καποῦτσος Γεώργιος, Καπούτσου
Δέσποινα, Καστανιᾶς Ἰωάννης, Κεφαλληνός Ἀντώνης, Καρδάσης Νίκος
& Ἀγγελική, Κεμπάμπης Παναγιώτης,
Κεφάλα Σοφία, Κεφάλας Γιῶργος,
Κονταράτος Ἀνδρέας & Ἄννα, Κονταράτου Μαρία, Κόντες Εὐάγγελος,

Κουκιά Πόπη, Κουτσορίζος Δημήτρης,
Κρητικός Νίκος & Ἐλισάβετ, Κρητικοῦ Μαριγούλα, Κυριαζάνου Δικαία,
Κρυστάλλης & Υἱοί Ο.Ε., Κωβαίου
Ζαμπία, ΛΑΒΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
& ΣΙΑ Ε.Ε., Μαούνη Φλώρα & Δήμητρα, Μαύρης Κωνσταντῖνος, Μελανίτης Ἀνδρέας & Μιχαήλα, Μιχαλιός Ι.
& ΣΙΑ Ε.Ε., Μπαρμπαρή Μαρία, Μπιζά Εἰρήνη, Μπιζᾶς Γεώργιος & Ματίνα - HOTEL NICOLAS, Μπογιατζής
Ἀλέξανδρος, Μπουτσάκη Γεωργία,
Νιφλής Σταῦρος, Οἰκονόμου, Παντελαῖος Θωμάς, Παντελαίου Μαρούλη,
Πανώριος Φραγκίσκος, ΠΑΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε., Πετρόπουλος Στέλιος,
Ραγκούση Ἀργυρῶ, Ραγκούσης Γεώργιος & Υἱοί, Ραγκούσης Ζαχαρίας,
Ραγκούσης Νικόλαος - ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ,
Ροζακέα Δέσποινα, Ρουσσάκη Εἰρήνη,
Ρούσσου Γεωργία - Ἀρσενία, Σιδερικούδη Ἀντωνία, Σιφναῖος Παντελής,
Σιφναίου - Σαρρή Ἀρσενία, Σκιαδά
Ἀγγελική, Σκιαδάς Ἀλέκος, Σκιαδάς
Γεώργιος & Ντίνα, Σπανός Δημήτρης,
Σπανοῦ Κρυσταλλία, Σπανοῦ Μαρία, Ταλόγλου Παρασκευή, Τριανταφύλλου Μιχάλης, Τριβυζᾶς Βασίλης &
Κατερίνα, Τριβυζᾶς Γεώργιος & Ἀντωνία, Τσαντουλή Ἀρσενία, Τσαντουλής
Ἐμμανουήλ, Τσιγώνιας Μανώλης &
Νικόλαος - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΞΥΛΑΡΑΣ,
Φραγκούλη
Πιπίνα,
Φραγκούλης
Γιάννης, Φυρογένη Στέλλα, Χανιώτη
Μαρία, ἡ οἰκογένεια Ἀθανασίου Τριαντάφυλλου, π. Ἰωάννης Νικηφοράκης,
π. Δημήτριος Κυδωνιεύς καί κάποιοι
πού θέλησαν νά κρατήσουν τήν ἀνωνυμία τους.
Προσέφερε στό Γηροκομεῖο δωρεάν
τίς λογιστικές του ὑπηρεσίες ὁ κ. Ἀλέξανδρος Μπογιατζής.
Προσέφεραν στούς Φιλοξενούμενους δωρεάν τή συμμετοχή τῶν φαρμάκων οἱ Φαρμακοποιοί, Πατέλης
Ἄγγελος καί Σπανοῦ Κρυσταλλία.
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Ἐκκλησιαστικό
Γηροκομεῖο

ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ
ΕΝΘΥΜΙΩΝ
ΚΑΙ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΑΣ
ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ

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)

Ἡμερίδα
στό Ἐκκλησιαστικό
Γηροκομεῖο μας
Τό Σάββατο 1η Ὀκτωβρίου
2011, ἡμερομηνία ἀφιερωμένη στήν τρίτη ἡλικία σέ
συνδυασμό μέ τό ἔτος 2011
πού εἶναι ἀφιερωμένο στόν
ἐθελοντισμό, θά πραγματοποιηθεῖ ἡμερίδα στό Ἐκκλησιαστικό Γηροκομεῖο μας, μέ
θέμα «Ἐθελοντισμός καί Τρίτη Ἡλικία».
Ἡ παρουσία σας θά μᾶς τιμήσει ἰδιαίτερα.
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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.

Ἡ νέα σύνθεση τῆς Διοικούσης Ἐπιτροπῆς
τοῡ Ἱεροῡ Προσκυνήματος τῆς Παναγίας
μας υπό τήν προεδρεία τοῡ Σεβασμιωτά
του Μητροπολίτου μας κ. Καλλινίκου.
Τακτικά Μέλη:
Πρωτοπρεσβύτερος Χρῆστος Φουρνιστάκης
(Ἀντιπρόεδρος)
Πρωτοπρεσβύτερος Στυλιανός Μπιζᾶς
κ. Αὐγουστίνος Κεφάλας (Γραμματεύς)
κ. Ἀναστάσιος Χερουβείμ (Ταμίας)
κ. Εὐθύμιος Κυδωνιεύς
κ. Ἰωάννης Μπιζᾶς

Ἀναπληρωματικά Μέλη:
Πρωτοπρεσβύτερος Ἐμμανουήλ Φωκιανός
Πρωτοπρεσβύτερος Χρῆστος Πετρόπουλος
κ. Ἄννα Μαύρη
κ. Μαρία Βεντούρη
κ. Παντελεήμων Σιφναῖος
κ. Γεώργιος Καποῦτσος
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