ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ

ΕΤΟΣ 17ο • ΤΕΥΧΟΣ 79 • ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010

Περιεχόμενα Τεύχους
Εἰσαγωγικό.....................................................................3

Π ΝΕΥ Μ ΑΤΙ ΚΗ ΚΙ Β ΩΤΟΣ

Ποιμαντορική Ἐγκύκλιος ἐπί
τῇ ἑορτῇ τῶν Χριστουγέννων..........................4

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
www.Ekatontapyliani.gr
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΤΑ: 4111

Σεβ. Μητροπολίτου Παροναξίας
κ. Καλλινίκου

Χριστούγεννα καί φέτος Ἐκκλησία, παράδοση &
Διεθνές Νομισματικό Ταμεῖο..........................6
Νικολάου Πατρίκη

ΕΚΔΟΤΗΣ
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Παροναξίας κ. Καλλίνικος

Σκέψεις γιά τό χρόνο μπροστά
στό νέο ἔτος...................................................................8

ΙΔΡΥΤΗΣ
Μακαριστός Μητροπολίτης
Παροναξίας κυρός Ἀμβρόσιος Β΄

Πρωτ. Δημητρίου Κυδωνιέως,
Γεν. Ἀρχιερατικοῦ Ἐπόπτου
Πάρου - Ἀντιπάρου

Ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου
τοῦ Ἀδελφοθέου καί ἡ εἰς πρεσβύτερον
χειροτονία τοῦ Διακόνου
Μιχαήλ Φραγκουλοπούλου..........................11
Ἡ Ἑορτή τῆς Ἁγίας Θεοκτίστης................14
Νέος Ἱερομόναχος στήν
Ἱ. Μονή Λογγοβάρδας.........................................14
Πρωτοχρονιά στήν Παναγία μας...............14
20ετές μνημόσυνο μακαριστοῦ
Μητροπολίτου Παροναξίας
Ἐπιφανίου...................................................................15
Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου
π. Ἀλεξάνδρου Μοστράτου,
Πρωτοσυγκέλλου Ἱ. Μ. Παροναξίας

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ
ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ
844 00 Πάρος
Τηλ.: 22840 21243 - 22840 24807
Fax: 22840 24401
e-mail: Ekatontapyliani@otenet.gr
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΛΗΣ
Πρωτ. Γεώργιος Τριαντάφυλλος
Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Ὑρίας
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΥΛΗΣ
Διάκ. Ἐμμανουήλ Τζιώτης
ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Ἅγ. Ἀπόστολοι Νάουσας
τηλ: 22840 53555, info@typoparos.gr

Τρίμηνο Μνημόσυνο
ἐπισκόπου πρώην Φλωρίνης
π. Αὐγουστίνου Καντιώτου..........................20
Οἱ νέοι τῆς «Νέας Ἐποχῆς»
καί ἡ Ἐκκλησία........................................................22
Γεωργίου Σέργη, Φυσικοῧ

Ἀπ’ τή ζωή
τοῦ γηροκομείου μας.........................................26
Γράφει ἡ Στέλλα Τσαντουλῆ

2 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ

Φωτογραφία ἐξωφύλλου
Εἰκόνα τῆς Βαπτίσεως τοῦ Κυρίου, ἀπό
τό Δωδεκάορτο τοῦ τέμπλου τοῦ Ναοῦ
τῆς Παναγίας Ἑκατονταπυλιανῆς.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ
Τό γεγονός τῆς βαπτίσεως τοῦ Χριστοῦ ἀποτελεῖ ἕναν
πολύ σημαντικό σταθμό στό ἔργο τῆς θείας οἰκονομίας
πού ἀπέβλεπε στήν σωτηρία τοῦ γένους τῶν ἀνθρώπων.
Κατ’ αὐτήν πραγματοποιήθηκε ἡ ἀνάπλαση τῆς ἀνθρώπινης φύσης πού εἶχε φθαρεῖ ἀνεπανόρθωτα ἀπό τήν πτώση.
Ἡ φανέρωση τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ στόν Ἰορδάνη ποταμό,
ἀποκαλύπτει καί μία ἄλλη μεγάλη θεολογική ἀλήθεια: Ὁ
ἄνθρωπος εἶναι ἐπίγειος προσκυνητής τῆς Ἁγίας Τριάδος.
Ἀπό ὅλα τά πλάσματα τοῦ Θεοῦ εἶναι ὁ μόνος πού δημιουργήθηκε κατ’ εἰκόνα τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ.
Ὅπως πολύ χαρακτηριστικά τονίζει ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ
Παλαμᾶς, τά ζῶα δέν ἔχουν νοῦ καί λόγο, ἀλλά μόνο ζωτικό
πνεῦμα, τό ὁποῖο δέν ὑπάρχει ἀπό μόνο του, πρᾶγμα πού
σημαίνει ὅτι ὅταν τά ζῶα πεθαίνουν χάνεται καί τό πνεῦμα
πού τούς δίνει ζωή, ἀφοῦ δέν ἔχει οὐσία ἀλλά μόνο ἐνέργεια. Ἐπίσης οἱ ἄγγελοι ἔχουν νοῦ καί λόγο, ἀλλά δέν ἔχουν
πνεῦμα πού ζωοποιεῖ τό σῶμα ἀφοῦ εἶναι ὄντα δημιουργημένα ὑπέρ αἴσθηση. Ὁ ἄνθρωπος ὅμως ἔχει νοῦ, λόγο καί
πνεῦμα πού ζωοποιεῖ τό συνημμένο σῶμα, γι’ αὐτό αὐτός
μόνο εἶναι πλασμένος κατ’ εἰκόνα τῆς τρισυπόστατου θεότητος.
Γι’ αὐτόν ἀκριβῶς τόν λόγο ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ,
προκειμένου νά σώσει καί νά μεταμορφώσει τόν κόσμο, ἔγινε ἄνθρωπος καί ὄχι ἄγγελος, ἀφοῦ ὁ ἄνθρωπος ἀποτελεῖ
τήν περίληψη ὅλης της δημιουργίας. Ἔτσι, ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἑνώνεται μέ τόν Θεό (φθάνει στήν κατά Χάριν θέωση)
δέν μεταμορφώνεται μόνο ὁ ἴδιος ἀλλά μεταμορφώνεται
μαζί του καί ἀλλάζει ὁλόκληρη ἡ κτίση.
Ἄν κατανοήσουμε ἐπαρκῶς τίς μέγιστες αὐτές ἀλήθειες,
αὐθόρμητα θά δοξολογήσουμε τόν ἐπιφανέντα Θεό καί μέ
τήν συνέργεια τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ θά ἀγωνισθοῦμε φιλότιμα ὥστε νά καρπωθοῦμε προσωπικά τά ὑπέρ αἴσθηση
ἀγαθοδωρήματα τῆς θείας παναγάπης γιά τήν προσωπική
μας ἀνόρθωση καί τήν σωτηρία ὅλων τῶν συνανθρώπων
μας.
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Ποιμαντορική Ἐγκύκλιος
ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν Χριστουγέννων
Πρός Τούς εὐσεβεῖς Χριστιανούς Τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Παροναξίας
“ Ἡ Γέννησίς Σου Χριστέ ὁ Θεός ἡμῶν
ἀνέτειλε τῷ κόσμῳ τό ΦΩΣ τό τῆς γνώσεως...”
γαπητοί μου Χριστιανοί,
Τό ἀπολυτίκιο τῆς σημερινῆς ἑορτῆς, τῆς μεγάλης δηλαδή ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων καί μητροπόλεως πασῶν
τῶν ἑορτῶν, μέ ἐντυπωσιακή
λιτότητα καί ἀπόλυτη σαφήνεια ἔρχεται νά μᾶς τονίσει
σπουδαῖες ἀλήθειες πού προκύπτουν ἀπό τό
συγκλονιστικό γεγονός τῆς
Σαρκώσεως τοῦ Θεοῦ Λόγου.
Ἡ κεντρική ἀλήθεια πού
σηματοδοτεῖ καί διαποτίζει
τήν Γέννηση τοῦ Χριστοῦ
μας εἶναι ἡ ἀνατολή τοῦ
Φωτός. Ἀνατολή καί φῶς
εἶναι ἔννοιες τόσο ἀλληλοεξαρτώμενες ὥστε σχεδόν
νά ταυτίζονται. Δέν ὑπάρχει
ἀνατολή χωρίς φῶς καί ἀντίστροφα. Αὐτό τό φῶς πού
ἀνατέλλει κάθε μέρα εἶναι
πηγή ζωῆς, πηγή δημιουργίας, πηγή χαρᾶς. Ἄν θά μπορούσαμε νά σκεφθοῦμε ὅτι
θά ὑπάρξει μία μέρα πού
δέν θά ἀνέτειλε ὁ ἥλιος, τότε
θά μᾶς κυρίευε ἡ ἀπελπισία. Τό σκοτάδι εἶναι πάντα
ἀνεπιθύμητο καί ἀποκρουστικό.
Σήμερα ὅμως ἡ Ἐκκλησία μᾶς προβάλλει ἑορταστικά καί λειτουργικά ἕνα
ἄλλο ΦΩΣ. Ἕνα φῶς μοναδικό πού δέν μπορεῖ νά
συγκριθεῖ μέ κανένα ἄλλο
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γήϊνο φῶς. Εἶναι τό φῶς πού ἀνατέλλει
ἀπό τόν Νοητό Ἥλιο τῆς Δικαιοσύνης
πού εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Χριστός μας. “Ἀνέτειλας Χριστέ ἐκ Παρθένου, νοητέ ἥλιε τῆς
δικαιοσύνης”, ψάλλουμε σέ τόνο πανηγυρικό κατά τόν Ἑσπερινό τῶν Χριστουγέννων.
Φῶς λοιπόν πού ἀνέτειλε στόν κόσμο εἶναι ὁ Χριστός. “Φῶς μέγα” ὅπως

τόν προεῖπε ὁ Προφήτης Ἡσαΐας. “Φῶς
εἰς ἀποκάλυψιν ἐθνῶν” καθώς προεφήτευσε ὁ πρεσβύτης Συμεών ὁ Θεοδόχος
κατά τήν στιγμήν τῆς Ὑπαπαντῆς, “Φῶς
τοῦ κόσμου” ὅπως ὁ ἴδιος ὁ Κύριος χαρακτήρισε τόν ἑαυτό Του. “Φῶς ἀληθινόν,
ὅ φωτίζει πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς
τόν κόσμον” ὅπως ἀναφέρει ὁ ἠγαπημένος μαθητής καί Εὐαγγελιστής Ἰωάννης
ὁ Θεολόγος. Εἶναι τέλος “Φῶς ἐκ Φωτός”
ὅπως ὁμολογοῦμε στό Σύμβολο τῆς πίστεώς μας.
Ὡς φῶς “ἔλαμψε τῷ κόσμῳ” ὁ Κύριός
μας καί μάλιστα “φῶς τό τῆς γνώσεως”.
Εἶναι δηλαδή τό φῶς πού ὁδήγησε τούς
ἀνθρώπους στήν γνώση τοῦ ἀληθινοῦ
Θεοῦ. Οἱ ἄνθρωποι μετά τήν πτώση εἶχαν
βυθισθεῖ στό σκοτάδι τῆς ἀγνωσίας τοῦ
Θεοῦ. Γνώριζαν τά εἴδωλα καί τά προσκυνοῦσαν, γνώριζαν τά πάθη καί τά θεοποιοῦσαν, γνώριζαν τήν κτίση καί τήν
λάτρευαν.
Καί ἔρχεται ὁ Χριστός μας στή γῆ “συγκαταβαίνων τῷ γένει τῶν ἀνθρώπων”. Τό
σκοτάδι τό πηχτό καί ἀνυπόφορο διαλύεται μέ τήν Γέννησή Του. “Τό φῶς ἐλήλυθεν εἰς τόν κόσμον”. Ὁ Χριστός πλημμυρίζει τά σύμπαντα ἀπό τό δικό Του
ὑπερκόσμιο καί ἄκτιστο φῶς. Τό φῶς τό
ἀληθινό λάμπει καί φωτίζει. Ἡ ἀλήθεια
φανερώνεται καί λυτρώνει τόν ἄνθρωπο
ἀπό τήν ἁμαρτία. “Ὁ λαός ὁ καθήμενος
ἐν σκότει εἶδε φῶς μέγα”. Αὐτή εἶναι ἡ
ἀντικειμενική καί ἀναντίρρητη πραγματικότητα.
Καί ὅμως! Πολλοί φοβόμαστε αὐτό
τό φῶς, τό ἀποφεύγουμε. Προτιμοῦμε
το σκοτάδι καί ἐπιβεβαιώνουμε τόν λόγο
τοῦ Εὐαγγελιστή Ἰωάννη: “Τό φῶς ἐλήλυθεν εἰς τόν κόσμον, καί ἠγάπησαν οἱ
ἄνθρωποι μᾶλλον τό σκότος ἤ τό φῶς”.
Ἴσως τά σκοτεινά ἔργα μας καί τά πάθη
πού φωλιάζουν μέσα μας νά μᾶς ἐμποδίζουν νά ἐκζητήσουμε τό φῶς τοῦ προσώπου Του καί νά ζήσουμε κοντά Του.

Ἀδελφοί μου,
Τό φῶς τοῦ Χριστοῦ “φαίνει πᾶσι”.
Δέν κάνει διακρίσεις. Ἀρκεῖ νά τό κατανοήσουμε καί νά τό συνειδητοποιήσουμε.
Ὅλοι μας! Κληρικοί καί λαϊκοί. Ἄνδρες
καί γυναῖκες. Μικροί καί μεγάλοι. Ἄρχοντες καί ἀρχόμενοι. Νά τό προσλάβουμε
ὡς πρόσωπα, ὡς οἰκογένεια, ὡς κοινωνία, ὡς ἔθνος, ὡς παγκόσμια κοινότητα.
Ἡ περιρρέουσα ἀτμόσφαιρα καί οἱ σύγχρονες οἰκονομικοπολιτικές ἐξελίξεις
κρούουν τόν κώδωνα τοῦ κινδύνου. Ἀς
μήν ἀποπροσανατολιζόμαστε σέ ἄλλες
λύσεις πρόσκαιρες καί ἐφήμερες. Πρέπει
ἡ Γέννησις τοῦ Χριστοῦ μας νά σημάνει
γιά τόν καθένα ἀπό ἐμᾶς ὅτι γιά νά ζήσουμε πραγματικά πρέπει νά δεχθοῦμε
τό Φῶς τοῦ Χριστοῦ πού μᾶς φωτίζει καί
μᾶς ἁγιάζει.
Ὡς Ἐπίσκοπος τῆς εὐλογημένης καί
νησιωτικῆς Μητροπόλεως Παροναξίας
εὔχομαι σέ ὅλους καί ἰδιαίτερα στούς
ἀδελφούς μας τούς ἀσθενεῖς ἤ τούς δοκιμαζομένους ἀπό πένθος ἤ ἀνέχεια, τούς
ἀποδήμους ἤ τούς ταξιδεύοντες στίς
θάλασσες, τούς ἐγγύς καί τούς μακράν,
τούς ἁπανταχοῦ τῆς γῆς Ναξίους, Παρίους καί Ἀντιπαρίους “τό Φῶς τό τῆς γνώσεως” τοῦ Ἐνανθρωπήσαντος Κυρίου
Ἰησοῦ νά φωτίζει πάντοτε τήν ζωή καί τά
ἔργα σας καί ἡ Χάρις Του νά σᾶς χαρίζει
ὑγεία καί μακροημέρευση.

Χρόνια πολλά,
εὐλογημένα καί ἁγιασμένα!
Διάπυρος εὐχέτης πρός Κύριον,
Ὁ Ἐπίσκοπός σας
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Χριστούγεννα καί φέτος Ἐκκλησία, παράδοση & Διεθνές Νομισματικό Ταμεῖο
Νικολάου Πατρίκη

φθασαν καί φέτος οἱ μέρες πού
θά γιορτάσουμε τήν ἄμετρη
καί ἀπροσπέλαστη ἀγάπη τοῦ
Θεοῦ, πού θά ἔρθει νά γεννηθεῖ στή γῆ μας, ὄχι μέσα σ’ ἕνα
ρομαντικό σπήλαιο, ὅπως τό
συνηθίζουμε στίς σύγχρονες
ἀπεικονίσεις καί φωτογραφίες,
ἀλλά στόν ὑγρό καί βρωμερό
στάβλο τῆς Βηθλεέμ, στήν κρύα
σπηλιά, ἐκεῖ πού ἄρχισε νά
χτυπᾶ ἡ πλέον ζεστή καρδιά πού χτύπησε στή γῆ. Κάθε κτύπος τούτης τῆς καρδιᾶς σήμαινε ἀγάπη καί μόνο ἀγάπη πρός
τό γένος τῶν ἀνθρώπων. Ἐκεῖ στή φάτνη
ταπεινώνεται ὁ Θεός καί γίνεται ἄνθρωπος, γιά νά γίνει ὁ ἄνθρωπος Θεός κατά
χάριν. Σκοπός τῆς ἐνανθρωπήσεως εἶναι ἡ
θέωση τοῦ ἀνθρώπου. «Αὐτός ἐνηθρώπησεν, ἵνα ἡμεῖς θεοποιηθῶμεν».
Ὁ Χριστός, ὁ Θεάνθρωπος, χαράζει μέ
τή γέννησή του τόν δρόμο πού καλεῖται
νά βαδίσει κάθε ἄνθρωπος πού ἑνώνεται
μαζί Του. Μᾶς καλεῖ νά ζήσουμε κι ἐμεῖς
τά «Χριστούγεννά μας», τήν ἀνάπλασή
μας. Ὡστόσο, ἡ ἀδυναμία τοῦ μή ἀναγεννημένου ἐν Χριστῷ ἀνθρώπου νά νοηματοδοτήσει τά Χριστούγεννα, ἔχει ὁδηγήσει σέ κάποιους μύθους γύρω ἀπ’ αὐτά. Οἱ
ἄνθρωποι δέν μποροῦν νά δεχθοῦν πῶς ὁ
ἀπερινόητος Λόγος τοῦ Θεοῦ, ἐκεῖνος πού
δημιούργησε τό ἀπέραντο σύμπαν πού
θαυμάζουμε, καταδέχθηκε καί «μπόρεσε»
νά μπεῖ στή μήτρα μίας γυναίκας, ἔστω
καί τῆς μεγαλύτερης Ἁγίας τῆς Ἱστορίας.
Ἔτσι, λοιπόν, ἔχουμε ἀπό τή μία μεριά
τόν δοκητισμό, τήν αἵρεση πού ἀναφέρει
ὅτι ὁ Χριστός μόνο κατά φαντασίαν σαρκώθηκε καί ὑπῆρξε φαινομενική παρουσία τοῦ Θεοῦ στήν ἐνδοκοσμική πραγματικότητα, καί ἀπό τήν ἄλλη τόν μονοφυσιτισμό, πού εἶναι ἐκεῖνοι οἱ συντηρητικοί, τυποκράτες καί εὐσκανδάλιστοι,
πού ἀπορρίπτουν τήν ἀνθρωπότητα τοῦ
Χριστοῦ, ὅτι ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ «σάρξ ἐγένετο καί ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν καί ἐθεασά-
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μεθα τήν δόξαν αὐτοῦ». Ἡ σάρκωση καί
γέννηση τοῦ Θεανθρώπου εἶναι σκάνδαλο γιά τήν ἀνθρώπινη σοφία, πού σπεύδει νά χαρακτηρίσει «μωρία» τό μυστήριο
τοῦ Χριστοῦ, τό ὁποῖο κορυφώνεται στή
σταύρωσή Του.
Ἡ θρησκευτική τυπολατρική συνείδηση ζεῖ τό «σκάνδαλο» τῆς ἐνανθρωπήσεως, καταφεύγοντας στή θρησκειοποίηση τῆς πίστεως. Ἐξαντλεῖ τό νόημα τῶν
Χριστουγέννων στίς τελετές καί χάνει τόν
ἀληθινό σκοπό τους, πού εἶναι ἡ υἱοθεσία
– θέωση. Εἶναι τό σκάνδαλο τοῦ φαρισαϊσμοῦ, ἔστω καί ἄν καλεῖται χριστιανισμός.
Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος προσφέρει δυνατότητα ὀρθῆς προσεγγίσεως τῶν
Χριστουγέννων: «Ἔτσι νά γιορτάζουμε,
ὄχι πανηγυρικά ἀλλά θεϊκά, ὄχι κοσμικά
ἀλλά ὑπερκόσμια. Νά μήν τιμᾶμε τούς
ἑαυτούς μας ἀλλά τόν Χριστό, ὄχι τά τῆς
ἀσθένειας ἀλλά τά τῆς ἴασης, ὄχι τά τῆς
πλάσεως ἀλλά τά τῆς ἀναπλάσεως».
Στούς καιρούς μας τά Χριστούγεννα
μετατράπηκαν σέ πρόσχημα, ὁ Χριστός
γίνεται ἄλλοθι. Χριστούγεννα σέ καιρούς
παγκοσμιοποίησης. Τί γυρεύει, ἀλήθεια, ὁ
Χριστός στήν αἴθουσα ὑποδοχῆς τοῦ Λευκοῦ Οἴκου; Ἰσοπεδωτικά, μονότροπα καί
ἀνιαρά γιορτάζει ὅλος ὁ πλανήτης τά Χριστούγεννα, τό παγκόσμιο ἀναψυκτικό,
τόν μέγα χορηγό τῆς παγκόσμιας γιορτῆς.
Πρωτεύουσες τοῦ κόσμου, πόλεις καί
χωριά, ἀνταγωνίζονται σέ ἕνα ἑορταστικό παραλήρημα. Ἀκόρεστα τά ἔνστικτα
τοῦ ἀνθρώπου, ἀπίστευτα ἐφευρετική
λοιπόν καί ἡ ἀγορά. Καταιγισμός διαφημίσεων καί προσφορῶν δελεάζουν τίς πιό
ἀπίθανες ἐπιθυμίες, ἀπό home cinema
μέχρι ψηφιακή βιντεοκάμερα καί κινητά.
Καί μέσα στούς στολισμένους καί φωταγωγημένους δρόμους τῶν πόλεων, στήν
κοσμοσυρροή τῶν πολυκαταστημάτων,
κυκλοφορεῖ ἀνατριχιαστικά ἡ παγωνιά
τῆς ἀπουσίας τοῦ Θεοῦ. Περιοριζόμαστε
ἔτσι «στή γέννηση τοῦ ἠθικολόγου Ἰησοῦ,
τοῦ ἀκίνδυνου Χριστοῦ τῶν κηρυγμάτων

καί τῶν στερεότυπων εὐχῶν».
Στόν ἀντίποδα τοῦ κοσμοπολιτισμοῦ
τῆς ἀγορᾶς, ὁ μυστικός κόσμος τῆς ὀρθόδοξης παράδοσης πού γέννησε τό ἦθος
αὐτοῦ ἐδῶ τοῦ τόπου, μπολιασμένος
μέ τήν πίστη τῆς Ἐκκλησίας, πού ζεῖ τό
μεγαλεῖο τῆς σάρκωσης. Καί μία τέτοια
θεολογία καί φιλοσοφία ζωῆς εἶναι πού
γέννησε τόν πολιτισμό, πού ξέρει γιατί
καί πῶς γιορτάζει τά Χριστούγεννα. Πολιτισμό γιορτῆς μέ ἐπίγνωση, δίχως φαντασιώσεις, ἠθικισμούς καί λυρικές ἐξάρσεις.
Πολιτισμό πού σαρκώθηκε καί ἀποτυπώθηκε διαχρονικά στήν ὑμνολογία τῶν
ἁγίων ἡμερῶν, στήν ὀρθόδοξη εἰκόνα τῆς
Γέννησης, μέ τό βρέφος Ἰησοῦ τυλιγμένο
νεκρικά σάβανα, στήν ταπεινή λογοτεχνία ἑνός Παπαδιαμάντη καί ἑνός Κόντογλου, στό στόμα τῶν παιδιῶν πού τραγουδοῦν «ἄναρχος Θεός καταβέβηκεν καί ἐν
τῇ παρθένῳ κατώκησεν...».
Ἀντ’ αὐτῶν, ἀνυποψίαστοι καί «γυμνοί» ἀπομείναμε νά γιορτάζουμε τά
Χριστούγεννα στολίζοντας κακόγουστα
τά σπίτια, τούς δρόμους καί τίς πόλεις
μας, τραγουδώντας ἀνάλαφρα στιχάκια
καί αὐτά ἀπό μετάφραση, ξενυχτώντας
σέ ρεβεγιόν μαζικῆς διασκέδασης γιά νά
καταλήξουμε σέ κάποια ἐκκλησία, ἐκτελώντας ἀγχωμένα τό ἐτήσιο θρησκευτικό
μας καθῆκον «γιά τό καλό τοῦ χρόνου». Τί
κρίμα ἀλήθεια, βαπτισμένος ὀρθόδοξος
νά ζεῖς στήν Ἑλλάδα καί νά γιορτάζεις
σάν δυτικοευρωπαῖος...
Καί μέσα σ’ ὅλα αὐτά ἐνέσκηψε καί ἡ
παγκόσμια οἰκονομική κρίση. Χιλιάδες
ἐργαζόμενοι χωρίς τό χριστουγεννιάτικο
δῶρο, καθίζηση στήν ἀγορά, χιλιάδες οἱ
ἀπολυμένοι καί οἱ κλειστές ἐπιχειρήσεις.
Τρομακτικό τό χρέος τῆς Ἑλλάδας στίς
ἀγορές, ζεῖ τή νέα Κατοχή τῶν Ἀγγλοσαξώνων, μέσῳ τοῦ Δ.Ν.Τ., οἰκονομική αὐτή τή
φορά. Τά δισεκατομμύρια πού χρωστᾶμε
ἀντικατέστησαν τά πολυβόλα. Κι ἔτσι
ἐγκαταστάθηκε στίς καρδιές μας, ἀντί
τῆς δοξολογίας καί τῆς ἀρετῆς, ἀντί τῆς

ἀγάπης καί τῆς συμπόνιας, ἕνας διαρκῶς
διογκούμενος φόβος τοῦ πῶς θά ζήσουμε
τώρα καί πῶς θά πεθάνουμε αὔριο. Ἄν
θά ἔχουμε μισθό σήμερα καί ἄν θά πάρουμε σύνταξη σέ λίγα χρόνια. Δυστυχισμένοι καί ἐδῶ καί ἐκεῖ. Ξεχνώντας ὅτι
τά αὐτονόητα σέ ἐμᾶς εἶναι ζητούμενα σέ
πάμπολλες γωνιές τοῦ πλανήτη. Ὅπως τό
τρεχούμενο καί πόσιμο νερό ἀπό τή βρύση τοῦ σπιτιοῦ μας, ἡ ζεστασιά τῆς κεντρικῆς θέρμανσης, τό ἔστω καί φτωχικό
ἀλλά γιορτινό τραπέζι, ἡ ταλαιπωρημένη
ἐκπαίδευση τῶν παιδιῶν μας, ἡ ἡμιτελής
ἰατροφαρμακευτική περίθαλψη.
Ὅταν τά ξημερώματα τῶν Χριστουγέννων ἠχήσουν γλυκόλαλα οἱ καμπάνες,
ἄς ὁδηγήσουμε νωρίς καί χαρούμενα τά
βήματά μας στήν Ἐκκλησία, γιά νά ἀποθέσουμε τά δῶρα τῆς ἀγάπης μας στόν
Χριστό, προπάντων τήν καθαρή στολή
τῆς ψυχῆς μας στό νεογέννητο θεῖο βρέφος. Τό λιβάνι, ὁ χρυσός καί ἡ σμύρνα ἄς
ἀντικατασταθοῦν μέ θεία δοξολογία, μέ
ταπεινή προσκύνηση, μέ ἔμπρακτη πίστη καί ἐλπίδα. Στή θεία λειτουργία ἄς ξεπεράσουμε φόβους, φοβίες, κρίσεις, φτώχειες, ἀδικίες καί ψυχικές πενίες. Ἐκεῖ ἄς
ξεχάσουμε
τά ὅποια
οἰκονομικά
προβλήματα, γιατί
ἀκριβῶς
γιά
μία
ἀ κ ό μ η
φορά
θά
ζήσουμε τό
μυστήριο
τῆς
«θείας οἰκονομίας»,
δηλαδή τῆς ἀπροσμέτρητης ἀγάπης τοῦ Θεοῦ σέ μᾶς,
τούς πολύ δικούς καί ἀγαπητούς Του. Ἄς
μήν ἔχει θέση τό ἀνθρώπινο Δ.Ν.Τ. στή ζωή
μας, ἔστω καί γιά λίγο, γιατί ὑπάρχει καί
ζεῖ γιά ὅλους μας ὁ ΔυΝαΤός Θεός.
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Πρωτ. Δημητρίου Κυδωνιέως,
Γεν. Aρχιερατικού πόπτου Πάρου - Aντιπάρου

Ὁμιλία πού ἐκφωνήθηκε κατά τήν κοπή τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας
τῶν Ἱερέων τῆς Πάρου στό Γηροκομεῖο
ἱ σκέψεις πού ἀκολουθοῦν δέν
στοχεύουν στήν φιλοσοφική
ἀνάλυση τῆς ἔννοιας τοῦ χρόνου, ἀλλά στό νά καταδείξουν
τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο μποροῦμε νά ζοῦμε μέ ἁγιογραφικά
καί πνευματικά κριτήρια.
Εἶναι γνωστό σέ ὅλους μας
ὅτι χαρακτηριστικό γνώρισμα
τῆς ζωῆς μας εἶναι ἡ χρονικότητα. Ἡ ζωή μας κυλᾶ μέσα στό χρόνο
πού μετριέται… καί χάνεται ἤ κερδίζεται
γιά πάντα καί μέσα στό χρόνο πού δέν
μετριέται, πού εἶναι ἡ αἰωνιότητα. Ποῦ
βρίσκεται ὅμως αὐτός ὁ χρόνος καί ποιός
εἶναι ὁ «χῶρος» του; Ἀσφαλῶς βρίσκεται
μέσα μας, στή συνείδησή μας καί ἀποτελεῖ συστατικό τῆς προσωπικότητάς
μας. Ὁ καθένας μας αὐτή τή στιγμή πού
μιλᾶμε εἶναι ἡ σύνθεση καί ἡ κατάληξη ἑνός παρελθόντος. Εἴμαστε αὐτό πού
προσπαθήσαμε νά γίνουμε, ἀπό τότε πού
καταλάβαμε τή θέση μας μέσα στόν κόσμο. Ἐπίσης δέν εἶναι δυνατό νά φαντασθοῦμε τόν ἑαυτό μας χωρίς μέλλον, διότι
ἡ ἀπουσία τοῦ μέλλοντος ἰσοδυναμεῖ μέ
θάνατο. Ὁ ἄνθρωπος ὀνειροπολεῖ, σχεδιάζει, προγραμματίζει. Ὅπως χωρίς τό παρελθόν μου δέν εἶμαι ἐγώ, ἔτσι δέν μπορῶ
νά ὑπάρξω χωρίς μέλλον.
Οἱ παραπάνω θέσεις ἔχουν σημασία
γιά τό παρόν, πού εἶναι τόσο φευγαλέο
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καί ρευστό. Τό μέλλον ἔρχεται μέ γρήγορο
ρυθμό καί ὥσπου καλά-καλά νά τό ἀντιληφθοῦμε γίνεται παρελθόν. Χρειάζεται
λοιπόν μεγάλη ἐγρήγορση καί προσοχή,
ὥστε τό σύντομο παρόν νά μή γίνει ἀμέσως χαμένο παρελθόν. Ὅσο κι’ ἄν φαίνεται ὅτι στεκόμαστε μέσα στόν κόσμο καί
στήν ἱστορία, ἡ ἀδυσώπητη ἀλήθεια εἶναι
ὅτι τρέχουμε πρός κάποιο τέρμα.
Σ’ αὐτό τό γρήγορο τρεχαλητό, στό
ὁποῖο θέλουμε δέ θέλουμε μετέχουμε,
ὑπάρχει ἕνα σωστικό χέρι πού μᾶς προσφέρεται σάν δῶρο τῆς αἰωνιότητας γιά
νά μᾶς συγκρατήσει ἀπό τόν χαμό καί τήν
καταστροφή. Αὐτό τό σωστικό χέρι εἶναι ἡ
Ἐκκλησία μας πού μέσα σ’ αὐτήν ὁ χρόνος
παίρνει ἄλλες διαστάσεις. Ἡ Ἐκκλησία
μέ τά μέσα πού παρέχει δίνει τήν δυνατότητα στόν καθένα μας νά ξανακερδίσει
τό χαμένο παρελθόν, νά ἀξιοποιήσει τό
παρόν μέ πνευματική καρποφορία ὥστε
τό μέλλον του νά εἶναι μία γεύση αἰωνιότητας.
Νά δοῦμε τώρα μία μία τίς τρεῖς διαστάσεις τοῦ χρόνου. Τό παρελθόν, ὅσο καί
ἄν φαίνεται περασμένο καί ἀπομακρυσμένο, αὐτό ὑπάρχει μέσα μας, εἴτε τό θυμόμαστε ὁλόκληρο εἴτε ὄχι. Ἡ μνήμη μας
εἶναι σάν τό «παγόβουνο»· φαίνεται λίγο
πάνω ἀπό τήν ἐπιφάνεια τῆς συνείδησής μας, ἀλλά τό περισσότερο κρύβεται
ἀπό κάτω, στά βάθη τοῦ ὑποσυνείδητου.
Εἶναι, ἄν θέλετε, κι’ αὐτό ἐκδήλωση τῆς
πρόνοιας τοῦ Θεοῦ γιά τό καθένα μας.
Ἀλλοίμονο, ἄν σέ κάθε στιγμή θυμόμασταν ὁλοζώντανο ὁλόκληρο τό παρελθόν
μας. Θά εἴχαμε καταρρεύσει. Ἐν τούτοις
αὐτό ὑπάρχει καί μᾶς ἐνοχλεῖ, εἴτε σάν
παρελθόν προσωπικό, εἴτε σάν ἀποτυχημένο παρελθόν τῆς ἀνθρωπότητας. Γιατί,
κανένας δέν ὑπάρχει μόνος του μέσα στόν
κόσμο, χωρίς τήν συνύπαρξη ὅλων τῶν
ἄλλων ἀνθρώπων.
Τό παρόν τό ὁποῖο ἐάν δέν χρησιμο-

ποιηθεῖ σωστά, δυστυχῶς καταλήγει σέ
ἕνα ἄχρηστο καί ἐνοχλητικό παρελθόν,
γίνεται ἐπίσης ἐπιζήμιο γιά τούς μελλοντικούς ὁραματισμούς.
Θά ἦταν καλό νά δοῦμε σύντομα γιά
ποιούς λόγους συνήθως μᾶς ξεφεύγει
τό παρόν καί χάνεται μέσα ἀπό τήν ζωή
μας. Πρῶτα-πρῶτα νά ποῦμε ὅτι τό παρόν ἐπηρεάζεται ἀπό τό παρελθόν, ἀπό
τήν μέχρι τώρα ζωή· ἐάν αὐτή εἶναι ἄδεια,
τότε δέν λυπᾶται κανείς νά σπαταλήσει
καί τήν τωρινή ζωή του. Τί ἀλλάζει τήν κατάσταση, ἐάν σέ μία ἄδεια ζωή προστεθεῖ
ἀκόμη μία ἄδεια στιγμή;
Ἡ ἀναβολή τῶν πράξεων πρός ἀπόδοση καρπῶν καί ἡ τοποθέτηση ὅλων τῶν
στόχων στό μέλλον, αὐτό εἶναι μία ἀφορμή γιά νά μή ἐκμεταλλευτεῖ κανείς τό παρόν.
Ὁρισμένοι δίνουν τήν ἐντύπωση ὅτι ἡ
ζωή τους ἀρχίζει κάποτε στό μέλλον καί
ζοῦν συνεχῶς μέ τήν ἀναμονή αὐτοῦ τοῦ
λαμπροῦ μέλλοντος, τό ὁποῖο θά λύσει
ὅλα τά προβλήματα ἀλλά γιά τό ὁποῖο
δέν κάνουν ἀπολύτως τίποτε. Βέβαια ἐδῶ
εἶναι ἀπαραίτητη ἡ ἀκόλουθη διευκρίνιση. Δέν ἐννοῶ ὅτι δέν πρέπει νά ὑπάρχει
ὁραματισμός γιά τό μέλλον, ὁπωσδήποτε
πρέπει νά ὑπάρχει. Ὅμως αὐτός ὁ ὁραματισμός, ἀρχίζει νά πραγματώνεται ἀπό
τώρα γιά νά ὁλοκληρωθεῖ στό μέλλον. Τό
σφάλμα βρίσκεται στό νά ἀναβάλλει κανείς διαρκῶς τήν ἔναρξή του στό μέλλον.
Ἄστο, αὔριο θά μετανοήσω, αὔριο θά ἐξομολογηθῶ, αὔριο θά διορθωθῶ...

Ἡ ἔλλειψη ἰδανικοῦ πού δίνει νόημα
στή ζωή, στή ζωή πού ζοῦμε καί πού περιμένουμε.
Πολλά ἰδανικά πρόσκαιρα ἐνθουσιάζουν καί μετά ἀφήνουν τόν ἄνθρωπο ἀβοήθητο στήν ἀπόγνωσή του. Ὑπάρχει ὅμως
τό αἰώνιο ἰδανικό τῆς Ἐκκλησίας τό ὁποῖο
δέν ἀπογοητεύει, γιατί εἶναι ἡ ἐλπίδα
πού δέν «καταισχύνει». Τό ἰδανικό αὐτό
δέν εἶναι μία ἰδέα, εἶναι ἕνα πρόσωπο:
Ὁ Ἰησοῦς Χριστός. Ὁ ἔνσαρκος Λόγος, ἡ
ἔνσαρκη ἀγάπη. Ἡ πραγματική, ἡ ψηλαφιστή, ἡ ἱστορική Ἀλήθεια πού ἀποκαλύπτεται στόν κόσμο ὡς πράξη καί Ζωή.
Ἐάν πιστεύει κανείς σ’ αὐτή τήν μοναδική
Ἀλήθεια, τότε κι’ ἕνα σωρό ἄλλες ἀλήθειες στή ζωή ἀποκτοῦν νόημα καί ὑπόσταση· ἄν δέν πιστεύει, ὅλα τά ἄλλα πού λέει
ἤ κάνει εἶναι ψέμα καί αὐταπάτη.
Ἡ ἔλλειψη τῆς συνείδησης τῆς ἀξίας
τοῦ χρόνου καί τῆς παροδικότητάς του.
Μπορεῖ νά ἀναγνωρίζει κανείς ὅτι
εἶναι σπουδαῖο πράγμα ὁ χρόνος, ἀλλά
δέν εἶναι διατεθειμένος νά ἐξαγοράσει τόν
χρόνο του γιά νά ζήσει τόν Λόγο, ἀλλά
ἐπιμένει νά ζεῖ τόν παράλογο.
Σέ αὐτές τίς αἰτίες κυρίως ὀφείλεται
αὐτό πού θά ὀνομάζαμε, ἀπώλεια τοῦ
παρόντος. Πρίν ἀπό λίγες ἡμέρες ζήσαμε
τήν μεγάλη ἑορτή τῶν Χριστουγέννων, ἕνα
γεγονός ὅπου ὁ ἴδιος ὁ Θεός σαρκώνεται
μέσα στήν ἱστορία κι’ ἐκεῖ μέσα συναντᾶ
τόν ἄνθρωπο. Ὁ Χριστός δέν ἀπαιτεῖ τή
φυγή τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τόν χρόνο καί
τόν κόσμο ἀλλά μέ ἀγάπη, πού δέν ἐξα-
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ναγκάζει, θέλει τήν μεταμόρφωση κάθε
ἀνθρώπου μέσα στό χρόνο, μέσα στόν κόσμο, μαζί μέ τόν κόσμο.
Ἡ θετική ἀντιμετώπιση τοῦ κόσμου
πραγματοποιεῖται μέ τήν ἀγάπη καί τόν
σεβασμό τῆς ζωῆς. Πολύ συχνά ἔχουμε μία
ἐπιφανειακή ἀντίληψη γιά τήν ἀγάπη,
τήν ὁποία θεωροῦμε σάν μία ἐπί μέρους
ἐκδήλωση καί ὄχι σάν ὁλοκληρωτικό δόσιμο. Ξεχνοῦμε ὅτι ἡ ἀγάπη εἶναι «κένωση», ἄδειασμα, ὥστε αὐτό πού ἔχουμε
(ὄχι ἁπλῶς τό περίσσευμα) νά δοθεῖ στόν
ἄλλον, ὁ ὁποῖος σέ μία συγκεκριμένη στιγμή τό χρειάζεται περισσότερο ἀπό μᾶς. Ἡ
ἀγάπη εἶναι μία κένωση, εἶναι συγχρόνως
καί πλήρωμα. Ὅταν ὁ ἄνθρωπος προσφέρει ἀγάπη, γεμίζει χαρά, πληροῦται
ζωῆς, θείας ζωῆς, γίνεται κατ’ εἰκόνα καί
ὁμοίωση τοῦ Χριστοῦ. Ἔτσι μποροῦμε νά
καταλήξουμε πώς ὁ καλύτερος τρόπος
ἀξιοποιήσεως τοῦ παρόντος εἶναι ἡ ἀγάπη. Ὅταν ὑπάρχει αὐτή, ἀξιοποιοῦνται
ὅλοι οἱ ἄλλοι σκοποί τῆς ζωῆς, γιατί παίρνουν περιεχόμενο ἀπ’ αὐτήν. Κι’ ἔτσι δέν
φοβᾶται κανείς τό γρήγορο πέρασμα τοῦ
χρόνου, γιατί ἡ ἀγάπη «οὐδέποτε ἐκπίπτει» (Α΄ Κορ. 13,8), φθάνει στήν αἰωνιότητα καί δέν τελειώνει.
Αὐτό τό σταμάτημα τοῦ χρόνου τό βιώνει κανείς μέσα στήν Ἐκκλησία. Μέσα
σ’ αὐτήν ὁ χρόνος ἀλλάζει διάσταση, ἀπό
πεπερασμένος χρόνος γίνεται «λειτουργικός χρόνος» αἰώνιος χρόνος, αἰώνιο παρόν.
Τό μέλλον. Μπαίνουμε τώρα στήν ἐξέταση τῆς τρίτης διάστασης τοῦ χρόνου,
τοῦ μέλλοντος. Ἐάν τό παρελθόν μᾶς ἐνδιαφέρει ἐδῶ ἀπό τήν ἄποψη ὅτι μποροῦμε
νά τό ἀνακτήσουμε στήν περίπτωση πού
ἔφυγε ἄδειο καί ἀναξιοποίητο, κι’ ἄν τό
παρόν μᾶς ἀπασχόλησε ὡς ὁ κατ’ ἐξοχήν
χρόνος πού ἔχομε μέσα στά χέρια μας γιά
δράση, τό μέλλον μᾶς ἐνδιαφέρει ἀκόμη
περισσότερο, γιατί σ’ αὐτό περιμένουμε
τήν ὡρίμαση τῆς ὅλης προσωπικότητάς
μας καί τήν ἐξέλιξη τῆς ζωῆς μας. Μέ τήν
διαφορά ὅτι τό μέλλον σάν κάτι ἄγνωστο
γιά τόν ἄνθρωπο προξενεῖ σ’ αὐτόν μία
ἀνησυχία, εἴτε σάν ἄμεσο μέλλον εἴτε σάν
ἀπομακρυσμένο, κι’ ἀκόμη περισσότερο
ἀγωνιᾶ γιά τό μέλλον πού τόν περιμένει
μετά τά ὅρια τῆς ζωῆς του, δηλαδή πέραν
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τοῦ τάφου.
Ὅτι ὁ θάνατος εἶναι ἕνα τρομερό καί
συνταρακτικό γεγονός δέν τό ἀρνεῖται ἡ
Ἐκκλησία μας, «ὄντως φοβερότατον τό
τοῦ θανάτου μυστήριον...». Ὁ ἴδιος ὁ Χριστός ἱδρώνει μέ πηκτό ἱδρώτα πού μοιάζει μέ θρόμβο αἵματος, ὄχι βέβαια γιατί
φοβᾶται ὁ ἴδιος, ἀλλά γιατί βλέπει μπροστά του τήν τρομακτική συνέπεια τῆς
ἁμαρτίας καί τῆς φθορᾶς.
Ὁ Χριστός κάνοντας μέχρι τέλους
ὑπακοή στόν Πατέρα, περνᾶ ἀπό τό βασίλειο τοῦ θανάτου γιά νά ἐξέλθει νικητής.
Τό μήνυμα αὐτῆς τῆς ζωῆς πού κατανικᾶ
τόν θάνατο εἶναι τό βασικό μήνυμα τοῦ
Χριστιανισμοῦ πρός τήν ἀνθρωπότητα. Εἶναι τό μέλλον κάθε ἀνθρώπου πού
ἦλθε στόν κόσμο ἀρκεῖ νά τό ἀποδεχθεῖ
μέ ἐλπίδα.
Θά ἦταν ψέμα νά ἰσχυρισθεῖ κανείς ὅτι
δέν φοβᾶται τό θάνατο. Ἡ μόνη δύναμη
πού μπορεῖ νά θωρακίσει τόν ἄνθρωπο
ὄχι γιά νά ξεφύγει ἀπό τή σκέψη τοῦ θανάτου ἀλλά γιά νά συμφιλιωθεῖ μαζί της
καί νά τήν νικήσει εἶναι ἡ ἐλπίδα, πού
εἶναι στενά συνδεδεμένη μέ τήν πίστη στό
σταυρό καί στήν ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ.
Ἡ ἐλπίδα δέν εἶναι παρά, ἡ ἄλλη ὄψη τῆς
πίστης, αὐτή πού εἶναι στραμμένη πρός
τό μέλλον, πρός τήν ἐρχόμενη βασιλεία
τοῦ Θεοῦ. Ἔτσι ἡ ἐλπίδα ἀποκτᾶ τεράστια ὑπαρξιακή σημασία. Εἶναι δωρεά
τοῦ Θεοῦ.
Ὁ χρόνος ὡς παρελθόν, παρόν καί μέλλον μᾶς δόθηκε γιά νά πετύχουμε μέσα σέ
αὐτόν τήν σωτηρία μας, γιά νά γευθοῦμε,
μέ τήν ἀξιοποίησή του ἀπό τώρα τήν αἰωνιότητα. Ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία μᾶς προτείνει πάντοτε καί ἰδιαίτερα τώρα πού
εἶναι ἡ ἀρχή τοῦ ἔτους νά ἀγωνισθοῦμε νά
ἀποτινάξουμε κάθε ἁμαρτωλό ὄγκο καί
ἐμπόδιο τοῦ παρελθόντος πού προῆλθε
ἀπό τήν ἁμαρτία, καί αὐτό γίνεται μέ
τήν μετάνοια καί τήν ἐξομολόγηση …καί
μέ ὑπομονή καί ἐπιμονή νά τρέξουμε στό
παρόν τόν προκείμενο ἀγώνα μας, ζώντας
τώρα τό μέλλον πού εἶναι ἡ κοινωνία τῶν
ἁγίων μέ τόν Τριαδικό Θεό, μεταβάλλοντας τόν σχετικό καί πεπερασμένο χρόνο
σέ αἰωνιότητα.

Ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου
τοῦ Ἀδελφοθέου καί ἡ εἰς πρεσβύτερον χειροτονία
τοῦ Διακόνου Μιχαήλ Φραγκουλοπούλου
ό Σάββατο 23 Ὀκτωβρίου 2010,
ἑορτή τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ
Ἀδελφοθέου, τελέσθηκε στόν
Ἱερό Ναό Ἁγίου Νικοδήμου
Χώρας Νάξου ἡ ἀρχαιοπρεπής
Θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγίου
Ἰακώβου προεξάρχοντος τοῦ
Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Παροναξίας κ. Καλλινίκου,
κατά τή διάρκεια τῆς ὁποίας τέλεσε τήν εἰς πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ
Διακόνου π. Μιχαήλ Φραγκουλοπούλου.
Ὁ π. Μιχαήλ ὑπηρέτησε ἐπί διετία ὡς
Διάκονος στή Νάξο καί ὑπῆρξε πρότυπο
εὐπρέπειας, τάξεως καί προθυμίας.
Πρό τῆς χειροτονίας του, ὁ π. Μιχαήλ
προσφώνησε τόν Σεβασμιώτατο ὡς ἑξῆς:
Σεβασμιώτατε Πατέρα μας, σήμερα
εἶναι μία ξεχωριστή ἤ μᾶλλον μία μοναδική μέρα γιά μένα. Σήμερα εἶναι ἡ ἡμέρα
τῆς προσωπικῆς μου Πεντηκοστῆς. Κι
αὐτό γιατί σέ λίγο, μέ τίς εὐχές Σας, τό
Πανάγιο Πνεῦμα θά μέ καταστήσει Πρεσβύτερο τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας.
Γι’ αὐτό αἰσθάνομαι μεγάλο δέος! Θά
λάβω τό ὑπερμέγιστο ἀξίωμα τῆς Ἱερωσύνης, τό μεγαλύτερο ἀξίωμα πού μπορεῖ
νά δοθεῖ σέ ἄνθρωπο. Ὁ θνητός καί πεπερασμένος ἄνθρωπος μεταβάλεται σέ
ὑπερφυσικό ὄν, στέκεται μεταξύ οὐρανοῦ καί γῆς καί ὡς Ἱερέας ἀνεβάζει τά
τῆς γῆς στόν οὐρανό καί κατεβάζει τά τοῦ
οὐρανοῦ στή γῆ, κατά τήν ὥρα τῆς Θείας
Λειτουργίας.
Αἰσθάνομαι ὅμως καί μεγάλη εὐθύνη,
γιατί ἀπό τήν ὥρα πού θά μοῦ ἐμπιστευ-

θεῖτε τό Ἱερό ἐπιτραχήλιο, αὐτήν τήν ἴδια
ὥρα μοῦ ἐμπιστεύεσθε καί τίς ψυχές πού
θά μοῦ ἀναθέσετε νά ποιμάνω.
Ἔρχονται στή σκέψη μου τά λόγια τοῦ
Ἀποστόλου Παύλου «Τοιοῦτος ἡμῖν ἔπρεπεν Ἀρχιερεύς, ὅσιος, ἄκακος, ἀμίαντος,
κεχωρισμένος ἀπό τῶν ἁμαρτωλῶν καί
ὑψηλότερος τῶν οὐρανῶν». Ναί, ἔτσι πρέπει νά εἴμαστε καί οἱ Ἱερεῖς, ἐφόσον μετέχουμε τῆς ἀρχιερωσύνης τοῦ Χριστοῦ.
Ὅσον ἀφορᾶ ἐμένα, δέν ξέρω ἄν ποτέ θά
ἀποκτήσω κάποιο προσόν ἀπ’ αὐτά πού
ἀναφέρει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, πάντως
ὅταν θά τά θυμᾶμαι, θά αἰσθάνομαι ταπείνωση ἐπειδή δέν τά ἀπόκτησα, ἀλλά
καί ἀπέραντη εὐγνωμοσύνη στό Θεό, πού
παρ’ ὅλη τήν ἀναξιότητά μου θά ἀνέχεται
νά Τόν ὑπηρετῶ.
Σήμερα ἕνας νέος κληρικός προσέρχεται νά λάβει τόν δεύτερο βαθμό τῆς Ἱερωσύνης, ὁ ὁποῖος μπορεῖ νά εἶναι ὁ ἔσχατος
καί ἀναξιότερος ὅλων, ἀλλά μέ τή χάρη
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, πού «τά ἀσθενῆ
θεραπεύει καί τά ἐλλείποντα ἀναπληροῖ», θά ἁγιάζει τούς πιστούς καί θά τούς
ἀπομακρύνει ἀπό τά θανατηφόρα δίκτυα
τῆς ἁμαρτίας. Ἐξαιτίας αὐτοῦ, γνωρίζω
πολύ καλά ὅτι ὁ μισόκαλος διάβολος καί
τά ὄργανά του, θά μέ πολεμήσουν γιά νά
κάμψουν τό ἠθικό μου ἔτσι ὥστε νά χάσω
τό ζῆλο μου καί νά μήν μπορῶ νά προφυλάξω τό ποίμνιό μου ἀπό αὐτόν. Ἴσως
βάλει ἀνθρώπους νά μέ κατηγορήσουν,
ἴσως ἄδικα πολλές φορές, ἤ νά προσπαθήσει νά μοῦ ἐμπνεύσει διάφορα πάθη,
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ὅπως τῆς φιλαργυρίας ἤ τῆς ἀκηδίας. Δέν
τόν φοβᾶμαι ὅμως γιατί ὁ Ἅγιος Ἰωάννης
ὁ Θεολόγος μᾶς διαβεβαιώνει ὅτι «μείζων
ἐστίν ὁ ἐν ὑμῖν ἤ ὁ ἐν τῷ κόσμῳ».
Ἀδελφοί μου, κι ἐσεῖς περισσότερο
Σεβασμιώτατε, σᾶς παρακαλῶ, εὔχεσθε
ποτέ νά μή μέ ἀξιώσει ὁ Θεός νά δῶ τήν
Ἱερωσύνη μου σάν συνήθεια ἡ σάν μία
ὁποιαδήποτε ἐργασία, νά μή φανῶ ἀνόητος καί ἀχάριστος ἀπέναντι σ’ αὐτήν τήν
εὐεργεσία τοῦ Θεοῦ πού μοῦ συμβαίνει
σήμερα. Γιά τό Μυστήριο τῆς Ἱερωσύνης, ὅσα κι ἄν πεῖς εἶναι λίγα, γι’ αὐτό θά
ἤθελα νά σταματήσω, ἀφοῦ πρῶτα ζητήσω συγχώρεση ἀπό ἐσᾶς Σεβασμιώτατε,
ἐάν Σᾶς ἔθλιψα ἑκουσίως ἡ ἀκουσίως καί
εἶμαι σίγουρος ὅτι μοῦ παρέχετε ὁλόψυχα συγχώρεση καθώς καί τήν Εὐχή Σας.
Εὐχαριστίες ἐκφράζω στούς κατά
σάρκα γονεῖς μου, πού μοῦ ἔδωσαν τό ζεῖν
ἀλλά καί μέ γαλούχησαν καί μέ ἀνέθρεψαν χριστιανικά, Τούς εὐχαριστῶ, τόσο
αὐτούς, ὅσο καί τή Διακόνισσά μου, καθώς καί τούς οἰκείους της πού παρευρίσκονται πάντα δίπλα μου καί μέ στηρίζουν στό δύσκολο ἔργο μου.
Θερμά εὐχαριστῶ τόν πνευματικό μου
Πατέρα καί Πρωτοσύγκελο τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεώς μας, Ἀρχιμανδρίτη π. Ἀλέξανδρο Μοστρᾶτο, ὁ ὁποῖος μέ καθοδηγεῖ
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στήν σταυροαναστάσιμη ὁδό τῆς Ἱερατικῆς μου Διακονίας.
Στό σημεῖο αὐτό, θέλω νά εὐχαριστήσω τόν ἀγαπητό μου π. Κωνσταντῖνο Κύλη
καί Προϊστάμενο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τούτου ἐντός τοῦ ὁποίου βίωσα τίς πρῶτες
μου λειτουργικές ἐμπειρίες, καθώς καί
τό ἐκκλησιαστικό συμβούλιο, τούς ἐκλεκτούς ἱεροψάλτες καί τούς εὐσεβεῖς ἐνορίτες γιά τήν πολλή ἀγάπη μέ τήν ὁποία
μέ περιέβαλαν κατά τό διάστημα τῆς ἐδῶ
διακονίας μου.
Εὐχαριστῶ ἐπίσης τούς ἐκλεκτούς
καί ἀγαπητούς Ἱερεῖς πού παρευρίσκονται σήμερα σ’ αὐτόν τόν Ἱερό χῶρο καί
ἑνώνουν τίς προσευχές τους γιά τήν «Ἐξ’
ὕψους βοήθειαν».
Παράλειψή μου θά ἦταν νά μήν εὐχαριστήσω ὅσους ἐργάζονται στό Γραφεῖο
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, κληρικούς
καί λαϊκούς, μέ τούς ὁποίους συνεργάζομαι καί δείχνουν ἰδιαίτερη ἀγάπη καί
ἐκτίμηση στό πρόσωπό μου.
Τέλος, εὐχαριστῶ Ἐσᾶς Σεβασμιώτατε, γιά τά ὅσα μοῦ προσφέρατε καί μοῦ
προσφέρετε, ὥστε νά εἶμαι σέ θέση νά
ἀνταποκριθῶ στίς σύγχρονες ἀνάγκες τῆς
Ἐκκλησίας. Εὐχαριστῶ, γιατί καθ’ ὅλη τή
διάρκεια τῆς διακονίας μου, ἤσασταν δίπλα μου, μέ στηρίζατε, μέ νουθετούσατε

Ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου
καί ἡ εἰς πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ Διακόνου Μιχαήλ Φραγκουλοπούλου

καί μέ ἐνθαρρύνατε. Ἀκόμα ἔμαθα καί
διδάχθηκα πολλά, τόσα ὅσα χρειάζονται
γιά νά μέ στηρίζουν στό δύσκολο ἀγώνα
πού ἀναλαμβάνω σήμερα. Στό πρόσωπό
Σας βρῆκα ἕναν ἄξιο Ἱεράρχη μέ ἀρχές,
ἀρετές καί χαρίσματα, τόσο σπάνια στίς
μέρες μας. Εἶμαι ἰδιαίτερα εὐτυχής Σεβασμιώτατε, γιατί εἶστε γιά μένα πατέρας,
ὁδηγός καί καθοδηγητής στό δρόμο μου.
Εὔχομαι υἱϊκά νά Σᾶς χαρίζει ὁ Θεός
ἔτη πολλά καί εὐλογημένα. Εὔχεσθε γιά
τήν κατά Θεόν προκοπή μου καί νά χαρίζει σέ μένα ὁ Κύριος ἀνεπίληπτη τή διακονία μου, οὕτως ὥστε νά δοξάζεται τό
μεγαλοπρεπές ὄνομα τοῦ Κυρίου ἡμῶν
Ἰησοῦ Χριστοῦ, πρεσβείαις τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου, τῶν Ἁγίων
Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου καί Νικολάου
τοῦ Πλανᾶ τῶν Ναξίων, τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου οὗ καί τήν μνήμην
ἐπιτελοῦμεν καί πάντων τῶν Ἁγίων. Ἀμήν.
Ἀντιφωνώντας ὁ Σεβασμιώτατος τόνισε μεταξύ ἄλλων τά ἑξῆς:
«Ἀνάξιος ὤν, πίστευσον σωθῆναι. Ἀναίσθητος ὤν, μή προσδοκήσης σωθῆναι...»
(Ὁσίου Νείλου τοῦ ἀσκητοῦ).
Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Σιναΐτης ἀναφέρει
εἰς τήν Κλίμακα τά τέσσερα βασικά σημεῖα τοῦ ἔργου τῶν ἱερέων:
α) Ὁ Ἱερεύς εἶναι ὁ ποιμήν πού ἀναζητᾶ τά ἀπολωλότα πρόβατα μέ τήν δική
του ἀκακία.
β) Ὁ Ἱερεύς εἶναι ὁ κυβερνήτης πού
ἔχει τή δυνατότητα μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ
νά σώσει τό πλοῖο ἀπό τήν τρικυμία.
γ) Ὁ Ἱερεύς εἶναι ὁ ἰατρός πού θεραπεύει τούς ἀρρώστους, ὅταν ὁ ἴδιος ἔχει
ἀποκτήσει πνευματική ἀνοσία.
δ) Ὁ Ἱερεύς εἶναι ὁ διδάσκαλος πού διδάσκει τό ποίμνιό του ἀπό τό πνευματικό
βιβλίο πού ἔλαβε ἀπό τό Θεό, τό ὁποῖο
γράφτηκε μέ τόν δάκτυλο τοῦ Θεοῦ, δηλαδή διά τῆς ἐνεργείας τῆς θείας ἐλλάμψεως.
Ὅλα αὐτά δείχνουν ὅτι εἶναι πολύ
βαρύ τό ἔργο πού ἔχει νά ἐπιτελέσει ὁ
Ἱερεύς καί ὅτι πρέπει νά βρίσκεται σέ
κατάλληλη πνευματική καί ψυχική κατάσταση γιά νά τό ὁλοκληρώσει. Τονίζεται
ἀπό τόν Ἅγιο Ἰωάννη τῆς Κλίμακος μέ
ἔμφαση ὅτι καθίσταται ὁ Ἱερεύς ποιμήν,
κυβερνήτης, ἰατρός καί διδάσκαλος. Αὐτά

δείχνουν ὅτι γιά νά ὁλοκληρώσει ὁ Ἱερεύς
τό ἔργο του πρέπει νά εἶναι μία ὥριμη,
ἄρτια καί ὁλοκληρωμένη προσωπικότητα.
«Ὁ Θεός ἀνάβει σάν τό λυχνάρι τόν
Ἱερέα καί τόν τοποθετεῖ πάνω στόν λυχνοστάτη γιά νά στέλνει τό φωτισμό στή
Ἐκκλησία» (Ἁγίου Ἰσιδώρου).
«Κοίταξε μήπως ἀρκεσθῆς μόνο στά
λόγια, ἐνῶ στά ἔργα ἀποδειχθῆς ἀδόκιμος
καί νικημένος. Πρόσεχε μήπως παραδίδεις τά ἡνία τῆς ἱερωσύνης στούς γύρω
σου, πουλώντας τήν χάρι ἀσεβῶς».
«Ὅταν κάνει σφάλμα ἕνας ναύτης στό
πλοῖο, προξενεῖ μικρή ζημία στούς ἐπιβάτες. Ὅταν ὅμως κάνει σφάλμα ὁ κυβερνήτης, τότε προξενεῖ ζημία σέ ὅλους. Ἔτσι
ἀκριβῶς καί τά σφάλματα τῶν λαϊκῶν
δέν προξενοῦν ζημία σέ ὅλους ἀλλά στόν
ἑαυτό τους μόνον. Τά σφάλματα ὅμως τῶν
ἱερωμένων σκανδαλίζουν συχνά τούς πάντες».
Ὁ Ἱερεύς εἶναι ὁ ἄνθρωπος πού δανείζει τά γήινα χέρια του, νά γίνουν χέρια
Χριστοῦ, τό στόμα του, νά γίνει στόμα
Χριστοῦ καί τά μάτια του νά γίνουν μάτια
τοῦ Χριστοῦ. Τοῦ χαρίζει τήν ὕπαρξή του
γιά νά γίνει ὅλη Χριστός...

Η ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ
ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΜΑΣ
Ξεκίνησαν καί πάλι οἱ ὁμιλί
ες ἐξειδικευμένων ἐπιστημό
νων, κληρικῶν καί λαϊκῶν, στά
πλαίσια τῆς λειτουργίας τῆς
Σχολῆς Γονέων τοῦ Ἱεροῦ Προ
σκυνήματος Παναγίας Ἑκατο
νταπυλιανῆς.
Ἡ ἔναρξη γιά τήν περίοδο
2010 – 2011, ἔγινε τήν Κυριακή
28 Νοεμβρίου 2010, μέ τόν κα
θιερωμένο Ἁγιασμό πού τέλε
σε ὁ Σεβασμιώτατος Μητρο
πολίτης μας κ. Καλλίνικος.
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Ἡ Ἑορτή τῆς Ἁγίας Θεοκτίστης
έ κάθε λαμπρότητα ἑορτάστηκε καί φέτος ἡ
μνήμη τῆς πολιούχου τῆς Πάρου Ὁσίας Θεοκτίστης τῆς Μηθυμναίας.
Στήν πανηγυρική Θεία Λειτουργία τήν
Τρίτη 9 Νοεμβρίου ἱερούργησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Καλλίνικος μέ
τή συμμετοχή τῶν ἱερέων τῆς νήσου, τῶν
τοπικῶν ἀρχῶν, ἐκπροσώπων συλλόγων καί
φορέων, καθώς καί τῶν σχολείων τῆς Παροικίας.
Μετά τή Θεία Λειτουργία ἀκολούθησε ἡ Λιτανεία τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Ὁσίας καί στή συνέχεια
ἡ καθιερωμένη δεξίωση στήν αἴθουσα τελετῶν.

Νέος Ἱερομόναχος στήν Ἱ. Μονή Λογγοβάρδας
ήν Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2010, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας, τέλεσε τήν εἰς
Διάκονον χειροτονία, τοῦ μοναχοῦ τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς Λογγοβάρδας π. Χαρίτωνος, στόν
Ἱερό Ναό Ἁγίας Θεοκτίστης στόν Κουνάδο
καί τήν ἑπομένη τήν εἰς Πρεσβύτερον, στό
Ἱερό Ἡσυχαστήριο τοῦ Ὁσίου Φιλοθέου
Καμαρῶν.
Εὐχόμαστε ὁ Θεός νά ἐνισχύει τόν π. Χαρίτωνα, στόν δύσκολο δρόμο τῆς Ἱερωσύνης καί τῆς
πλήρους ἀφοσιώσώς του στόν Θεό, μέ τίς πρεσβεῖες τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί τήν
στήριξη τοῦ Γέροντός του καί Ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Λογγοβάρδας, π. Χρυσοστόμου.

Πρωτοχρονιά στήν Παναγία μας
ήν Πρωτοχρονιά, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας ἱερούργησε στό Ἱερό Προσκύνημα τῆς Παναγίας μας Ἑκατονταπυλιανῆς.
Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας τέλεσε τή Δοξολογία γιά τό νέο ἔτος,
παρουσία τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐσωτερικῶν κ.
Γιάννη Ραγκούση, τοῦ Δημάρχου Πάρου
καί Δημοτικῶν Συμβούλων, Προϊσταμένων Δημόσιων Ὑπηρεσιῶν καί τῶν Διοικητῶν
τῶν Σωμάτων Ἀσφαλείας, καθώς καί πλήθους
ἐκκλησιασθέντων. Στή συνέχεια εὐλόγησε τήν Ἁγιοβασιλειόπιττα ἡ ὁποία προσφέρθηκε στό ἐκκλησίασμα.
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20ετές μνημόσυνο μακαριστοῦ
Μητροπολίτου Παροναξίας Ἐπιφανίου
Tήν Κυριακή 31 Ὀκτωβρίου 2010 μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας τελέστηκε
ἀπό τό Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας, στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Νάξου, τό εἰκοσαετές Ἀρχιερατικό Μνημόσυνο τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Παροναξίας κυροῦ Ἐπιφανίου Καλαφάτη (καταγομένου ἀπό τήν Ὕδρα), ὁ
ὁποῖος διεποίμανε τήν Ἱερά Μητρόπολη Παροναξίας κατά τά ἔτη 1960-1990 καί ὁ
ὁποῖος ἐκοιμήθη στίς 30 Ὀκτωβρίου 1990 (καί ἔχει ταφεῖ στό Κοιμητήριο τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Χώρας Νάξου).
Ἀκολουθεῖ ὁ ἐπιμνημόσυνος λόγος τόν ὁποῖο ἐκφώνησε ὁ Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως, Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Ἀλέξανδρος Μοστράτος.
νημονεύετε τῶν ἡγουμένων
ὑμῶν, οἵτινες ἐλάλησαν ὑμῖν
τόν λόγον τοῦ Θεοῦ, ὧν ἀναθεωροῦντες τήν ἔκβασιν τῆς
ἀναστροφῆς, μιμεῖσθε τήν
πίστην». (Ἑβραίους, 15,7).
Δηλαδή: «Νά θυμάστε πάντοτε τό παράδειγμα τῶν
πνευματικῶν ἀρχηγῶν καί
προεστῶν σας, οἱ ὁποῖοι σᾶς
ἐδίδαξαν τόν λόγο τοῦ Θεοῦ.
Αὐτῶν νά ἀναλογίζεσθε καί νά μελετᾶτε
τό θεάρεστο τέλος τοῦ βίου καί τῆς συμπεριφορᾶς καί νά μιμεῖσθε τήν πίστη
τους».
Αὐτά τά θεόπνευστα λόγια, αὐτή τήν
προτροπή Σεβασμιώτατε Ποιμεναρχα
καί Δέσποτα, σεβαστοί πατέρες, εὐλογημένε Λαέ τοῦ Θεοῦ, εὐσεβές ἐκκλησίασμα, αὐτή τήν προτροπή ἀπευθύνει ὁ
Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν Παῦλος στούς
Ἑβραίους στήν πρός αὐτούς ἐπιστολή
του καί βέβαια δι’ αὐτῶν καί σέ μᾶς.
Καί μᾶς κινεῖ καί μᾶς παρακινεῖ στό
ὕψιστο καθῆκον πού ἔχομε, νά θυμόμαστε μέ βαθύτατη εὐγνωμοσυνη αὐτούς
πού μᾶς ἐκήρυξαν τόν λόγο τοῦ Θεοῦ,
τούς πνευματικούς μας πατέρες καί νά
προσπαθοῦμε, μέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ, νά
τούς μιμούμαστε στήν πίστη, ἀλλά καί
στίς ἄλλες ἀρετές.
Καί φυσικά, αὐτή ἡ Παύλεια ὁδηγία,
αὐτή ἡ ὑποχρέωσή μας πρός τούς κήρυ-

κες τοῦ θείου λόγου, θά πρέπει νά ἰσχύει ἀπό μέρους μας γιά τούς ἐπισκόπους
τῆς Ἐκκλησίας μας, οἱ ὁποῖοι εἶναι κατά
τόν θεοφόρο Ἅγιο Ἰγνάτιο Ἀντιοχείας
«εἰς τόπον καί τύπον Χριστοῦ» καί οἱ
ὁποῖοι ἀναλώθηκαν καί ἀναλώνονται
στό βαρύτατο, πολυεύθυνο καί σταυρικό ποιμαντικό ἔργο καί μέ τρόπο ἄοκνο
καί συνεχόμενο «ἀγρυπνοῦσιν ὑπέρ τῶν
ψυχῶν ὑμῶν , ὡς λόγον ἀποδώσοντες»,
ὄπως γράφει πάλι ὁ ἴδιος Ἀπόστολος
στήν ἴδια του αὐτή ἐπιστολή (Ἑβραίους,
15,7). Δηλαδή «οἱ ἐπίσκοποι ἀγρυπνοῦν
γιά τήν σωτηρία τῶν ψυχῶν μας, ἐπειδή
θά δώσουν λόγο στόν Χριστό γι’ αὐτές τίς
ψυχές».
Καί ἐμεῖς, στοιχοῦντες στήν ἀποστολική προτροπή πού προανεφέραμε,
κατά τήν σημερινή μας ἐδῶ εὐχαριστιακή λειτουργική σύναξη, μέ προεξάρχοντα τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας,
ἀποδίδομε τόν ὀφειλόμενο σεβασμό καί
τόν φόρο τιμῆς καί μνήμης, ἀγάπης καί
εὐγνωμοσύνης στόν μακαριστό Μητροπολίτη μας κυρό Ἐπιφάνιο, «ἀνθ’ ὧν
εἰργάσθη» ὑπέρ τῆς Μητροπόλεώς μας,
ἐπιτελοῦντες τό εἰκοσαετές Μνημόσυνο
ἀπό τῆς σεπτῆς Του κοιμήσεως.
Ὁ ἀοίδημος Ἱεράρχης ὁ ὁποῖος ἀπό
τό 1960 μέχρι καί τό 1990 δηλαδή ἐπί
ὁλόκληρη τριακονταετία θεοφιλῶς καί
θεαρέστως διεποίμανε τήν τοπική μας
Ἐκκλησία, ἐγεννήθηκε στήν ἡρωϊκή
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Ὕδρα, τό ἔτος 1910 ἀπό πιστούς καί
εὐσεβεῖς γονεῖς, τόν Γεώργιο καί τήν
Ἀγγελική Καλαφάτη.
Τά πρῶτα γράμματα ἔμαθε στήν γενέτειρά Του. Κατόπιν, ἐφοίτησε στό Β΄
Γυμνάσιο Πειραιῶς. Τό 1940 ἀπεφοίτησε
ἀπό τήν Θεολογική Σχολή τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.
Νεώτατος εἰσῆλθε στίς τάξεις τοῦ
Ἱεροῦ Κλήρου. Τό ἔτος 1936 ἐχειροτονήθηκε Διάκονος ἀπό τόν Μακαριστό
Μητροπολίτη Ὕδρας καί Σπετσῶν Προκόπιο καί τό 1941 πρεσβύτερος, λαβών
τό ὀφφίκιο τοῦ Ἀρχιμανδριτου.
Ὑπηρέτησε ὡς ἐφημέριος καί Ἱεροκήρυκας στούς Ἱερούς Ναούς τῆς Ὕδρας,
Ἁγίας Εἰρήνης Ἀθηνῶν καί Ἁγίου Νικολάου Πειραιῶς, καθώς καί στόν Μητροπολιτικό Ναό, ἐπί ἀειμνήστου Ἀρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου.
Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν Δαμασκηνός τόν ἐτοποθέτησε στό Παλαιό Φάληρο, ὅπου μέ τόν ἐνθουσιασμό τῆς νεότητάς Του, τήν ἱκανότητά Του καί κυρίως
μέ τήν φλόγα τῆς ἀγάπης Του, ἵδρυσε τά
πρῶτα συσσίτια τοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ
καί τῆς Ε.Ο.Χ.Α. (Ἐθνικῆς Ὀργανώσεως
Χριστιανικῆς Ἀλληλεγγύης).
Τό ἔτος 1942 διωρίσθηκε Ἱεροκήρυκας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νικοπόλεως καί Πρεβέζης, ὅπου ἀνέπτυξε ἀξιοθαύμαστη ἐθνική δράση. Ἕνεκα αὐτοῦ
συνελήφθη ἀπό τίς ἀρχές τῆς κατοχῆς.
Ἔπειτα τοποθετήθηκε ὡς Ἱεροκήρυκας Ὕδρας, Σπετσῶν καί Αἰγίνης, μέ
ἕδρα τόν Πόρο.
Καί ἐδῶ ἀνέπτυξε σπουδαία ἐθνική,
ἀνθρωπιστική, κοινωνική καί ἐκκλησιαστική δραστηριότητα.
Γιά τήν ἐθνική του δράση συνελήφθη ἀπό τούς Γερμανούς, ἐνῶ μετά τήν
ἀπελευθέρωσή του, συνέχισε ὡς Ἱεροκήρυκας Ὕδρας καί Σπετσῶν μέ ἕδρα τόν
Πόρο.
Τόν Δεκέμβριο τοῦ 1944, κληθείς ἀπό
τόν Ὑδραῖο Ναύαρχο Πέτρο Βούλγαρη νά ὑπηρετήσει στό Βασιλικό Ναυτικό, ὅπως τότε ὀνομαζόταν τό Πολεμικό
Ναυτικό μας, ἀπεδέχθη τήν πρόσκληση.
Ἔτσι, ὑπηρέτησε κατ’ ἀρχήν στό θωρηκτό Ἀβέρωφ, στή συνέχεια στόν Σκαραμαγκᾶ καί στήν Σχολή Ναυτικῶν Δοκί-
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μων ὡς Καθηγητής. Ἔφερε δέ τόν βαθμό
τοῦ Πλωτάρχου, τιμηθείς ἐπάξια μέ πολλά παράσημα.
Ἡ Ἐκκλησία μας ἐκτιμήσασα τήν πολύπλευρη δράση Του καί τό ἐκκλησιαστικό Του ἦθος, τόν Μαιο τοῦ 1960 τόν
ἐξέλεξε Μητροπολίτη Παροναξίας.
Ὡς ἐπίσκοπός τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, ἀθόρυβα καί σεμνά ἐπετέλεσε ἀξιόλογο ἔργο, πολύκαρπο καί καλλίκαρπο.
Ἔτσι: Στήν Νάξο ἀνήγηρε τήν «Πνευματική Ἑστία», τήν γνωστή μας αἴθουσα
τοῦ Γηροκομείου, Μαθητικό Οἰκοτροφεῖο στό ὁποῖο ἔμεναν ἀρκετοί μαθηταί
τῆς ὀρεινῆς Νάξου, ἀλλά καί ἄλλων γειτονικῶν νησιῶν, ἀξιοποίησε τά κληροδοτήματα χάριν τῆς Μητροπόλεώς μας,
ἐγκαινίασε πολλούς Ἱερούς Ἐνοριακούς
Ναούς καί παρεκκλήσια, ἐχειροτόνησε περί τούς τριάντα Ἱερεῖς, διετέλεσε
Τοποτηρητής τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων
Σάμου καί Ἰκαρίας, καθώς καί Ὕδρας
Σπετσῶν καί Αἰγίνης.
Ἐπίσης ἐπί τῶν ἡμερῶν Του ἔγινε ἡ
Ἁγιοκατάταξη τοῦ Ὁσίου Ἀρσενίου τοῦ
ἐν Πάρῳ τό ἔτος 1967.
Ἐμερίμνησε γιά τήν μεταφορά ἀπό τό
Ἅγιον Ὅρος λειψάνων τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου, καθώς καί λειψάνων
τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου ἀπό τήν Αἰγινα.
Καθιέρωσε τήν βραδινή λιτανεία τῆς
ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου πρός τιμήν
τοῦ ὁποίου μέ φροντίδες καί κόπους Του
καί διά τῆς συνδρομῆς τῶν εὐσεβῶν Ναξίων, ἀνηγέρθη Ἱερός Ναός στό Γλινάδο
Νάξου.
Μέ τήν ἄμεση καί θαρραλέα παρέμβασή Του, ἀπέτρεψε καί ἐματαίωσε τήν
ἀνακήρυξη τοῦ περίλαμπρου Ἱεροῦ
Ναοῦ τῆς Παναγίας τῆς Ἑκατονταπυλιανης Πάρου ὡς Μουσείου.
Ἔτσι ὁ πάνσεπτος αὐτός Ναός μετά
τήν ἀναπαλαίωση καί ἀναστήλωσή του,
μέ τίς ἐνέργειες τοῦ Δεσπότη μας Ἐπιφανίου, ἐξακολουθεῖ νά λειτουργεῖ καί
λατρεύεται σ’ αὐτόν ὁ Τριαδικός Θεός, νά
ὑμνεῖται ἡ Παναγία ἡ Ἑκατονταπυλιανἠ
καί νά μή σβήνει τό κανδήλι Της. Καί
αὐτό καταχωρεῖται στά πεπραγμένα τοῦ
ἀποφασιστικοῦ καί εὐφυεστάτου αὐτοῦ
Ποιμενάρχη ὡς μεγάλο ἐπίτευγμα, ἴσως
τό μεγαλύτερο.

20ετές μνημόσυνο μακαριστοῦ Μητροπολίτου Παροναξίας Ἐπιφανίου

Τό ἐνδιαφέρον του γιά τόν Ἱερό Ναό
αὐτό, πού ἀποτελεῖ τό διορθόδοξο Παλλάδιο, φαίνεται καί ἀπό τό ὅτι ὠργάνωσε μέ τά τότε δεδομένα καί τίς ὑποδομές,
τήν παρουσία τῶν ἐκθεμάτων τοῦ βυζαντινοῦ Μουσείου Ἑκατονταπυλιανῆς,
στόν ἄνω ὄροφο, νοτίως τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
καί δεξιά ὅπως ἀνεβαίνουμε, ὅταν εἰσέλθουμε στό Ἱερό Προσκύνημα, πρίν βέβαια ἀπό τήν σημερινή του θέση καί τήν
πλήρη σύγχρονη μορφή του. Καί πολλές
φορές, ὁ ἴδιος ξεναγοῦσε μέ ἁπλότητα,
ἐνημερότητα καί σαφήνεια.
Γιά χάρη τῶν πολυπληθῶν ἐπισκεπτῶν τοῦ Ναοῦ τῆς Ἑκατονταπυλιανῆς, συνέγραψε τό ἐξηντλημένο πλέον περιεκτικό βιβλίο «Η ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ (ΛΕΥΚΩΜΑ
– ΟΔΗΓΟΣ)».
Ἀγωνίσθηκε νά ἀνυψώσει τήν πνευματική στάθμη τοῦ Κλήρου καί τοῦ
Λαοῦ. Πρός τοῦτο, ἐνίοτε συγκαλοῦσε
ἱερατικά συνέδρια καί κατά καιρούς
ἔκανε διαλέξεις πνευματικοῦ περιεχομένου στήν αἴθουσα τῆς «Πνευματικῆς
Ἑστίας».
Κάθε Κυριακή καί σέ κάθε τοπική
πανήγυρη καί κάτω ἀπό τίς ὁποιεσδήποτε καιρικές συνθῆκες, μετέβαινε
σέ ὅλα τά χωριά τῆς Μητροπόλεώς μας
καί ἐλειτουργοῦσε καί ἐκήρυττε τό θεῖο
λόγο.
Ἔστελνε στίς ἐνορίες καί γραπτό
θεῖο κήρυγμα, κάθε Κυριακή, τό ὁποῖο
ὁ ἴδιος συνέτασσε. Ἐπίσης γιά κάποιο
χρονικό διάστημα, μέ τήν φροντίδα Του,
ἡ Μητρόπολή μας ἐξέδιδε καί κάποιο μικρό ἐνημερωτικό δελτίο σέ τύπο περιοδικοῦ μέ τά τότε τεχνικά μέσα, στό ὁποῖο
ἐπαρουσιαζοταν συνοπτικά τό ποιμαντικό ἔργο.
Τά Κατηχητικά Σχολεῖα ὅλων τῶν
βαθμίδων μέ τίς τότε συνθῆκες ἐλειτουργοῦσαν τέλεια.
Θυμοῦμαι, ὅτι κάποιες φορές, βλέποντας τά παιδιά ἀπό τό ἐπισκοπεῖο, κατέβαινε μέ πολλή χαρά στήν αἴθουσα τῆς
«Πνευματικῆς Ἑστίας» πού ἐγινόταν τά
Κατηχητικά καί ἔκανε Ἐκεῖνος τό μάθημα μέ γλαφυρότητα καί ζωντάνια, ψάλλοντας μαζί τους Ἱερούς ὕμνους.
Ἡ προσέλευση τῶν μαθητῶν ἦταν

ἀξιοθαύμαστη θά ἔλεγε κανείς. Καί αὐτό
ὀφείλεται στό ὅτι ὅλοι οἱ φορεῖς ἀγωγῆς
ἐστήριζαν τό ἔργο τῆς Κατηχήσεως.
Ἄλλα τότε τά χρόνια...
Δέν ἔπαυε κατ’ ἰδίαν νά καθοδηγεῖ
πνευματικά καί νά συμβουλεύει τούς
Κληρικούς, καθώς καί τόν ὁμιλοῦντα.
Στίς χειροτονίες πού ἔκανε, δέν
ἔσπευδε πρόχειρα καί ἀμέσως, ἀλλά ἔδινε μεγάλη προσοχή στά πρόσωπα αὐτῶν
πού ἤθελαν νά χειροτονηθοῦν.
Σοβαρός καί ἀξιοπρεπής, εὐγενέστατος ἀλλά συγχρόνως καί ἁπλός καί πολύ
ἀνθρώπινος, δέν ἀδιαφοροῦσε γιά τά
συμβαίνοντα. Ἦταν θά ἔλεγε κανείς, ἕνας
πνευματικός ἀνατόμος τῆς ἀνθρώπι-
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νης ψυχῆς καί ἀντιλαμβανόταν τί ἤθελε
αὐτός πού τόν ἐπλησίαζε.
Ὑπῆρξε φιλακόλουθος. Μέ τήν ἐπιβλητική, μεγαλοπρεπῆ καί ἱεροπρεπῆ
Του ἐφάνιση, σέ συνδιασμό μέ τήν ἐξαιρετική καλλιφωνία Του, κυριολεκτικά
μᾶς συνήρπαζε καί μᾶς ἐξύψωνε πνευματικά, ὅταν Ἱερουργοῦσε, Καί Ἱερουργοῦσε ὑποδειγματικά καί θαυμάσια.
Κατά τήν τέλεση τῆς θείας λατρείας,
ἤθελε ὅλα νά γίνονται μέ φόβο Θεοῦ, μέ
ταπείνωση, μέ ἀκρίβεια, μέ εὐπρέπεια
καί ὅπως πρέπει.
Πολλές φορές ἀπροειδοποίητα ἐπισκεπτόταν τίς ἐνορίες τίς Κυριακές.
Τήν ἴδια τάξη ἤθελε καί στό διοικητικό του ἔργο. Ὅλες οἱ ἐφημεριακές ὑποχρεώσεις ἤθελε νά τακτοποιοῦνται χωρίς
ἀναβολές καί νά μήν μένουν ἐκκρεμότητες.
Ὑπῆρξε προνοητικός καί ὀξυδερκής.
Προέβλεπε κάποια πράγματα πού συνέβαιναν καί σέ ἀνύποπτο χρόνο, συμβούλευε σχετικά. Τρεῖς μέρες πρίν φύγει τό
εἶχε προβλέψει, καί μᾶς εἶπε: «Τήν μεγάλη στολή» (ἐννοοῦσε τή στολή μέ τήν
ὁποία θά Τόν ἐντύναμε). Καί εἶπε ἐπίσης: «Νά σαρώσετε, νά πᾶτε ἐνωρίτερα
τό πρωί...».
Εἶχε χάρισμα προορατικό. Καί αὐτό
δέν εἶναι ὑπερβολή. Καί τό ἀναφέρω
αὐτό «μετά λόγου γνώσεως». Πίσω ἀπό
τίς δικαιολογημένες παρατηρήσεις πού
ἔκανε καμία φορά σέ μᾶς τούς κληρικούς Του, γιά τίς τυχόν ἀστοχίες, ἀδιαφορίες καί τά λάθη μας, ἐν τούτοις εἶχε
μία ψυχή, μία καρδιά, ἑνός ἀθώου μικροῦ παιδιοῦ. Γιατί πέρα ἀπό τά ἄλλα
χαρίσματά Του ἔμφυτα καί ἐπίκτητα καί
πέρα καί ἐπάνω ἀπό αὐτά, διέθετε σέ μεγάλο βαθμό καί τήν κορυφαία ἀρετή τῆς
χριστιανικῆς ἀγάπης καί στοργῆς. Ἀγαποῦσε ὅλο τόν κόσμο, χωρίς κρατούμενα,
χωρίς διακρίσεις, χωρίς γήϊνα σκεπτικά
καί συγχωροῦσε. Γιατί τόν διέκρινε ἡ ἀνεξικακία.
Ἀγαποῦσε τήν ἀποστολή Του. Ἀγαποῦσε τήν Ἐκκλησία μέ δύναμη ψυχῆς.
Ἀγαποῦσε τά Ἱερά μας μοναστήρια καί
τούς μονάζοντες σ’ αὐτά καί ἐνδιαφερόταν γι’ αὐτά.
Ἀγαποῦσε πολύ τούς κληρικούς Του
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καί μάλιστα ὅσους εἶχε χειροτονήσει.
Τούς ἐθεωροῦσε ὡς παιδιά Του. Ἀλλά καί
ἐμεῖς Τόν ἐθεωρούσαμε ὡς Πατέρα μας.
Στόν ἐνθρονιστήριο λόγο Του, μεταξύ
ἄλλων εἶπε καί τά ἑξῆς: «Εἰς τάς ἡμέρας
μας μάλιστα τάς τόσο χαλεπάς καί ἀντιξόους, ὅτε ὁ λαός τοῦ Κυρίου τοσαυτην
ἀνάγκην ἔχει τῆς στοργῆς καί τῆς ἀγάπης καί τῶν θυσιῶν ἀκόμη τοῦ ποιμένος,
προβάλλει ὁμολογουμένως τό καθῆκον,
ὅπως ὁ ποιμήν δώση ἑαυτόν παράδειγμα
πρός μίμησιν».
Ἐφρόντιζε ὄχι μόνο γιά τήν πνευματική πρόοδο τῶν κληρικῶν καί γιά τά
πνευματικά τους προβλήματα, ἀλλά
ἀκόμα καί γιά τά ὑλικά τους ζητήματα.
Τούς συμπονοῦσε γιατί ἦταν πονόψυχος.
Καί βρισκόταν πάντοτε κοντά στίς ἀνάγκες τους.
Πάλι στόν ἐθρονιστηριο λόγο Του
εἶπε: «Ἐπιθυμῶ νά διακηρύξω, ὅτι ὁ ἐπίσκοπός σας θά εἶναι παρά τό πλευρόν
τοῦ πρεσβυτέρου, ἐν ἀγάπη καί στοργῇ».
Ἦταν πολύ ἐλεήμων καί ἄνθρωπος
προσευχῆς καί πολλῆς καλωσύνης. Διακρίθηκε γιά τήν αὐστηρή προσήλωσή
Του στήν παράδοση τῆς Ἐκκλησίας καί
τοῦ Γένους.
Ἔπειτα ἀπό μία μακρά καί στό τέλος
ἐπώδυνη ἀσθένεια τήν ὁποία ἀντιμετώπισε μέ ἄφθαστη ὑπομονή, χριστιανική
καρτερία, θάρρος, πραότητα καί κυρίως
μέ τήν Δαβιτική προσευχητική ἐπίκληση:
«Εἰσάκουσόν μου Κύριε, ... ὅτι ἐγώ δοῦλος
σου εἰμί (ψαλμός ΡΜΒ΄, 142,12)», «ὅτι
ἐγώ δοῦλος σου εἰμί», τήν ὁποία συνεχῶς
ἐπαναλάμβανε καί ἀφοῦ ἐτελέσαμε δύο
ἡμέρες πρίν κοιμηθεῖ τό Ἱερό Εὐχέλαιο
καί μετέλαβε τῶν Θειοτάτων Μυστηρίων,
εἰρηνικά, μέ σιωπή καί κατάνυξη καί μέ
προσευχή παρέδωσε τό πνεῦμα στόν Κύριο, Τόν Ὁποῖο ἐπάξια διηκόνισε.
Ἔφυγε τά μεσάνυχτα τῆς 29ης πρός
τήν 30η Ὀκτωβρίου τοῦ ἔτους 1990.
Τήν ἑπομένη 31η Ὀκτωβρίου, ἐκηδεύτηκε πάνδημα μέ τήν παρουσία πολεμικοῦ σκάφους, ἀγήματος ναυτῶν καί μέ
τίς κεκανονισμένες τιμές, ἀπό τόν Ἱερό
Μητροπολιτικό Ναό τῆς Νάξου.
Κατόπιν ἐπιθυμίας Του, ἡ ταφή Του
ἔγινε στό κοιμητήριο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
Χρυσοστόμου Νάξου, ὡς γνωστόν.

20ετές μνημόσυνο μακαριστοῦ Μητροπολίτου Παροναξίας Ἐπιφανίου

Ἐτελείωσα!
Εὐσεβεῖς Χριστιανοί μου, ἡ σημερινή ἡμέρα γιά τήν τοπική μας Ἐκκλησία,
εἶναι ἡμέρα τιμῆς καί μνήμης, συγκινήσεως καί ἀναμνήσεων.
Ἑκατό χρόνια ἀπό τή γέννηση τοῦ
ἀοιδίμου Μητροπολίτου Παροναξίας κυροῦ Ἐπιφανίου, πενῆντα χρόνια ἀπό τήν
ἐκλογή καί ἐνθρόνισή Του στήν τοπική
μας Ἐκκλησία καί εἴκοσι χρόνια ἀπό τήν
κοίμησή Του!
Ἐπέτειες ὁριακές, ἀλλά καί σταθμοί
γιά τήν ἱστορία τῆς Μητροπόλεώς μας.
Ὁ ὁμιλῶν, τό κατά δύναμη ἐθεώρησε
ἱερό χρέος του νά κάνει αὐτή τή γενική
ἀναδρομή στόν πνευματικό μας πατέρα,
ἀπό μέρους τοῦ εὐαγοῦς καί Ἱεροῦ Κλήρου, τοῦ σεμνοῦ μοναχισμοῦ καί τοῦ θεολέκτου καί εὐλογημένου Λαοῦ τοῦ Θεοῦ.
Καί αὐτό ἀποτελεῖ ἐλάχιστο ἀντίδωρο πρός τόν Μακαριστό Ποιμενάρχη
μας, στόν ὁποῖο πάρα πολλά ὀφείλει ἡ
τοπική μας Ἐκκλησία.
Καί ἐδῶ θυμοῦμαι τόν Ἱερό Γρηγόριο
τόν Θεολόγο, ὁ ὁποῖος σέ κάποια ὁμιλία
του πού ἀναφέρεται στόν Γρηγόριο ἐπίσκοπο Νύσσης, θέτει τό ἐρώτημα: «Ἄρ’
οὖν ἱκανά ταῦτα καί μετρίως ὑμῖν τόν
ἄνδρα ὁ λόγος ἔγραψεν; Ἤ δεῖ καθάπερ
τούς ἐπιμελεῖς τῶν ζωγράφων, πολλάκις
ἐπιβάλλειν τά χρώματα, ἵνα τελεωτέραν
ὑμῖν τήν τοῦ λόγου γραφήν παραστήσωμεν;» Δηλαδή: «Ἀρκοῦν λοιπόν αὐτά καί
ἔχει περιγράψει ἱκανοποιητικά ὁ λόγος
τόν ἄνδρα; Ἤ πρέπει, ὅπως κάνουν οἱ
πιό ἐπιμελεῖς ζωγράφοι νά βάλω πολλά
στρώματα χρωμάτων γιά νά κάνω πιό τέλεια τήν εἰκόνα ποῦ ἐζωγράφησα μέ τό
λόγο;».
Αὐτό τό ἐρώτημα ἀπασχολεῖ καί τήν
ταπεινότητά μου. Ἀλλά ὁ Παντογνώστης
Κύριος γνωρίζει καί τίς ἄλλες ἀθέατες
ἀρετές Του καί τά χαρίσματά Του, τά
ὁποία ἀπό λησμονιά ἤ ἄγνοια δέν ἀναφέραμε.
Ὁ ἐν γένει Ἱερός Κλῆρος τῆς ἐπαρχίας μας καί εἰδικότερα ὅσοι ἀξιωθήκαμε
νά λάβουμε τό ὑπερμέγιστο χάρισμα τῆς
Ἱερωσύνης ἀπό τά σεπτά Του χέρια, ὁ
Ἀγγελομίμητος Μοναχισμός, ἀλλά καί ὁ
λαός τοῦ Θεοῦ, ὅσοι Τόν ἐγνώρισαν καί
ἐδέχθηκαν τίς εὐλογίες Του καί ἐπῆραν

τήν εὐχή Του, ἀλλά καί ὅσοι δέν Τόν
ἐγνώρισαν, ὅλοι μαζί μέ ἐπικεφαλῆς τόν
ἐπίσκοπό μας, εἴμαστε σήμερα ἐδῶ, κυκλώνοντας μέ κατάνυξη καί εὐλάβεια
τόν δίσκο τῶν κολλύβων τοῦ Ἱεροῦ Του
Μνημοσύνου.
Καί τόν φέρνουμε πολύ ἔντονα στή
μνήμη μας. Καί ἔχομε βέβαιη τήν αἴσθηση, ὅτι βρίσκεται μεταξύ μας καί συνιερουργεῖ καί ἐπικαλεῖται τήν θεία ἐξ’
ὕψους δύναμη νά εὐλογεῖ καί νά καταρτίζει τήν «ἄμπελον ταύτην» δηλαδή τήν
τοπική μας Ἐκκλησία, ὅπως καί τότε
πού βρισκόταν στήν γῆ.
Καί μέ δυνατή καί ἀκράδαντη πίστη, τήν ἀμετάθετη ἐλπίδα καί τήν βέβαιη προσμονή τῆς κοινῆς Ἀναστάσεως,
συμπροσευχόμαστε ὁλοκάρδια καί ταπεινά, γιά τήν ἀνάπαυση τῆς μακάριας
ψυχῆς Του.
Καί Τοῦ παρέχομε τήν διαβεβαίωση,
ὅτι ἡ δυνατή προσωπικότητά Του, τό
ὁλόψυχο ἔργο Του, ἡ ἀνεκτίμητη προσφορά Του στή τοπική μας Ἐκκλησία,
ὄχι μόνο δέν θά φύγουν ἀπό τήν σκέψη
μας, ἀλλά ἰδιαίτερα γιά μᾶς τούς κληρικούς Του, θά ἀποτελέσουν μέτρο κρίσεως, πυξίδα πορείας καί ὑπόδειγμα μιμήσεως.
Ἡ πάνσεπτη μνήμη τοῦ θεοτιμήτου,
θεοδοξάστου καί θεοπροβλήτου Μητροπολίτου μας Ἐπιφανίου, ἄς εἶναι αἰώνια
ἀπό τόν Τριαδικό Θεό. Καί οἱ πολύτιμες
καί ἀναγκαιότατες γιά ὅλους μας ἀρχιερατικές Του εὐχές, ἀπό τό ὕψος τῆς αἰωνιότητας στήν ὁποία τώρα βρίσκεται καί
ἀπό τό οὐράνιο θυσιαστήριο στό ὁποῖο
προσεδρεύει ἐνώπιον τοῦ Κυρίου μας,
ἄς εἶναι μαζί μας, ἀμήν, γένοιτο!
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Τρίμηνο Μνημόσυνο ἐπισκόπου
πρώην Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου
πως εἴχαμε προαναγγείλλει στό
προηγούμενο τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ μας, στίς 28 Νοεμβρίου τελέσθηκε στίς Λεῦκες Πάρου τρίμηνο μνημόσυνο ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἐπισκόπου
πρώην Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου
Καντιώτου.
Προηγήθηκε
ἀρχιερατικό
συλλείτουργο στό ὁποῖο προεξῆρχε ὁ διάδοχός του στό θρόνο τῆς Μητροπόλεως
Φλωρίνης Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
κ. Θεόκλητος προσκεκλημένος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Καλλινίκου.
Ἦταν ἡ πρώτη φορά στήν ἱστορία τοῦ
χωριοῦ πού στόν καλλιμάρμαρο Ναό τῆς
Ἁγίας Τριάδος ἔγινε ἀρχιερατικό συλλείτουργο καί ἔτσι οἱ Λευκιανοί εἶχαν τήν
εὐκαιρία νά λάβουν διπλή εὐλογία. Αὐτήν
τοῦ προεξάρχοντος σημερινοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης καί τοῦ συλλειτουργοῦντος Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου
μας. Συμμετεῖχαν οἱ πανοσιολογιώτατοι
ἀρχιμανδρίτες π. Ἰουστίνος Μπαρδάκας
πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φλωρίνης, ὁ ὁποῖος ἐκήρυξε τόν θεῖο
λόγο, ὁ π. Ἀλέξανδρος Μοστράτος πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας,
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ὁ π. Χρυσόστομος Πῆχος Καθηγούμενος
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Λογγοβάρδας. Ἐκτός
τοῦ ἐφημερίου τοῦ χωριοῦ ὁ π. Χρῆστος
Πετρόπουλος, καθώς καί οἱ διάκονοι τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας Νεκτάριος Κυριαζάνος, Ἐμμανουήλ Τζιώτης, καί Ἐπιφάνιος Λογγοβαρδίτης.
Ἀκολούθησε τό ἀρχιερατικό Μνημόσυνο μέ προσφωνήσεις ἀπό τόν Ἅγιο
Φλωρίνης καί τόν Ποιμενάρχη μας κατά
τίς ὁποῖες ἐτονίσθη ἡ προσφορά τοῦ π.
Αὐγουστίνου στήν Ἐκκλησία, στό Ἔθνος
καί τήν κοινωνία. Μετά τό πέτρας τῶν
λατρευτικῶν τελετῶν ὁ ἱερός Κλῆρος
καί ἀρκετοί κάτοικοι μετέβησαν στούς
τάφους τῶν γονέων τοῦ π. Αὐγουστίνου
ὅπου ἐτελέσθη ἀρχιερατικό Τρισάγιο.
Στό Αὐγουστίνειο πνευματικό κέντρο οἱ
κάτοικοι τοῦ χωριοῦ ἀπό σεβασμό καί
ἀγάπη στό πρόσωπο τοῦ ἐπιφανοῦς τέκνου τῶν Λευκῶν, προσέφεραν σέ ὅλους
διάφορα κεράσματα, καί συγγενεῖς τοῦ
μεταστάντος παρέθεσαν γεῦμα στούς
Κληρικούς καί σέ ἄλλα πρόσωπα πού τίμησαν τήν μνήμη του.
Οἱ Λευκιανοί εἶχαν τήν εὐκαιρία νά
ἀποδώσουν τήν ὀφειλόμενη τιμή καί
εὐγνωμοσύνη στήν μεγάλη αὐτή προσωπικότητα πού ξεκινώντας ἀπό τόν εὐλογημένο τόπο τους
διέγραψε μία φωτεινότατη τροχιά στό
νοητό στερέωμα καί
προσέφερε ὅλες τίς
δυνάμεις του προκειμένου νά ὑπηρετήσει
Χριστό καί Ἑλλάδα
ὅπως πολύ χαρακτηριστικά τόνιζε στά
κηρύγματά του. Δέν
λησμόνησε ποτέ τόν
τόπο πού εἶδε γιά
πρώτη φορά τό φῶς
τοῦ ἥλιου. Κάθε πέ-

ντε χρόνια ἔκανε προσκύνημα στήν γενέτειρά του, καί φρόντιζε κάθε χρόνο τό
καλοκαίρι νά στέλνει πνευματικά του
παιδιά νά δροσίζουν τούς συγχωριανούς
του μέ τά λόγια του Θεοῦ. Τίς ἀποστολές
αὐτές τίς ὀνόμαζε «ἱεραποστολικά κλιμάκια» καί εἶχαν πάντα ὡς ὁρμητήριο τό
Πνευματικό Κέντρο πού ὁ ἴδιος ἵδρυσε
ἀπό ἀγάπη πρός τόν τόπο του.
Τό ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας πραγματοποιήθηκε στό Ἱερό Προσκύνημα

Παναγίας Ἑκατονταπυλιανῆς ἐκδήλωση
πρός τιμήν τοῦ ἐπισκόπου π. Αὐγουστίνου στά πλαίσια τῶν ὁμιλιῶν τῆς Σχολῆς
Γονέων. Ὁμιλητής ὁ Πρωτοσύγκελλος τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φλωρίνης π. Ἰουστίνος Μπαρδάκας καί θέμα τῆς ὁμιλίας του:
«Ὁ π. Αὐγουστίνος ὡς παιδαγωγός». Παρέστησαν ἐκτός του οἰκείου Μητροπολίτου καί ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Φλωρίνης κ. Θεόκλητος, ὁ Ἱερός Κλῆρος
τῆς Πάρου καί πλῆθος πιστῶν.

Μικρό
δεῖγμα τοῦ ἐνδιαφέροντος τοῦ
π. Αὐγουστίνου
γιά τήν Πάρο
ἀποτελεῖ αὐτή
ἡ ἐπιστολή πού
ἐστάλη μετά
τό ναυάγιο τοῦ
«ΣΑΜΙΝΑ».
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Οἱ νέοι τῆς «Νέας Ἐποχῆς» καί ἡ Ἐκκλησία
Γεωργίου Σέργη, Φυσικοῦ

Ὁμιλία πού ἐκφωνήθηκε στήν Ἐκδήλωση βράβευσης τῶν ἐπιτυχόντων στήν
τριτοβάθμια ἐκπαίδευση πού πραγματοποιήθηκε στή Νάξο, στήν αἴθουσα «Ἰάκωβος Καμπανέλλης» τοῦ Δήμου Νάξου καί μικρῶν Κυκλάδων.

έ τή χάρη τοῦ Θεοῦ καί μέ τίς
εὐλογίες τοῦ Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου μας κ. Καλλινίκου διάγουμε καί ἐφέτος τίς
Ἅγιες ἡμέρες τοῦ Δωδεκαημέρου. Ἡμέρες γιορτινές, ἡμέρες
χαρᾶς.
Μία δεκαετία συμπληρώνεται ἐφέτος ἀπό τότε πού ἡ
Τοπική μας Ἐκκλησία καθιέρωσε καί
ἐπαναλαμβάνει ἀνελλιπῶς ἐκδηλώσεις,
κατά τίς ὁποῖες ἐπιβραβεύει τήν ἐπιτυχία τῶν νέων καί νεανίδων τῆς Νάξου, πού
εἰσήχθησαν στά Ἀνώτερα καί Ἀνώτατα
Ἐκπαιδευτικά Ἱδρύματα τῆς Χώρας μας.
Τούτη τή χρονιά καί καθώς ἡ οἰκονομική κρίση ἔχει ἐπιδράσει σέ ὅλα τά
μέτωπα, ἡ ἐκδήλωση εἶναι πιό λιτή καί
ἐπικεντρώνεται σέ αὐτή καθ’ αὐτή τήν
βράβευση.
Καί πάλι ἀρωγός μας ὁ Δῆμος Νάξου
μέ τήν παραχώρηση τῆς αἴθουσας αὐτῆς
«Ἰάκωβος Καμπανέλης» προκειμένου νά
πραγματοποιηθεῖ μέ μεγαλύτερη εὐχέρεια ἡ παροῦσα ἐκδήλωση.
Σεβασμιώτατε, σεβαστοί πατέρες, κύριοι ἐπίσημοι, τιμώμενοι νέοι καί νέες,
κυρίες καί κύριοι, τό νά ἀπευθυνθεῖ καί
νά ὁμιλήσει κανείς σήμερα σέ νέους εἶναι
πολύ δύσκολο. Καί εἶναι δύσκολο ὄχι γιατί δέν ἔχει θέματα νά ἀναπτύξει ἀλλά γιατί λόγω τῶν ὑπαρχόντων δυσκολιῶν καί
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γενικότερων κρίσεων πού ἀντιμετωπίζει ἡ
κοινωνία μας καί ἐν γένει ἡ Πατρίδα μας,
ἀλλάζει ἡ προτεραιότητα τῆς θεματολογίας. Γιά παράδειγμα σέ λίγο θά δώσουμε
συγχαρητήρια στούς ἐπιτυχόντες καί θά
τούς εὐχηθοῦμε καλή σταδιοδρομία στή
ζωή τους, παρόλο πού γνωρίζουμε πολύ
καλά ὅλοι μας τί δυσκολίες ἐπαγγελματικῆς ἀποκατάστασης θά ἀντιμετωπίσουν στό ἄμεσο μέλλον μέ τήν ὁλοένα
αὐξανόμενη ἀνεργία σέ συνδυασμό μάλιστα μέ τήν συνεχῶς μειούμενη ἀμοιβή.
Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι ὁ νέοι μας - καί ὄχι
μόνο - ἔχουν κουραστεῖ πλέον νά ἀκοῦν
«παχιά» καί «μεγάλα» λόγια - ὅπως τά
ὀνομάζουν καί οἱ ἴδιοι -. Ἔχουν βαρεθεῖ
νά ἀκοῦν ὄμορφους καί καλοδουλεμένους λόγους, ἐμπλουτισμένους μέ ἐκφράσεις ἐντυπωσιασμοῦ, νά ἀκοῦν ἀτέρμονες
θεωρίες καί ὑποσχέσεις χωρίς ἀντίκρισμα.
Σήμερα ἔχουν τήν ἀνάγκη πιά ὄχι τῶν
λόγων ἀλλά τῶν ἔργων. Ἔχουν τήν ἀνάγκη
ἐφαρμογῶν καί ὄχι πιά ἄλλων θεωριῶν.
Ἡ τρέχουσα γενιά στά χέρια τῆς ὁποίας
βρίσκεται σήμερα ἡ κοινωνία μας, κάποτε
πρίν ἀρκετά χρόνια βρέθηκε κι αὐτή στή
θέση τοῦ φοιτητῆ ἀκριβῶς ὅπως βρίσκεστε καί ἐσεῖς τώρα. Εἶχε τότε θέσει κι αὐτή
στόχους καί ὁραματισμούς γιά τήν κοινωνία. Ὡστόσο ἡ σημερινή πραγματικότητα πού ζοῦμε ἀποδεικνύει ὅτι ἀπέτυχε
στούς οὐσιαστικούς στόχους πού ἔθεσε

καί δέν πραγματοποίησε τόν ἀντικειμενι- τισμός, ἡ ἐξάρτηση ἀπό ἀνούσια πράγματα, τό star system, τό internet πού ὑποκό ὁραματισμό της.
Ἔχοντας, λοιπόν, πιά μπροστά σας καθιστᾶ τά πάντα, οἱ ἐπιταγές τῆς μόδας,
τήν σημερινή δύσκολη πραγματικότητα, ἡ βιομηχανία τῶν ἀστροπροβλέψεων, ἡ
ἐσεῖς οἱ νέοι φοιτητές, καλεῖσθε νά ἀνα- ψευδοανάγκη ὑπερπολυτελῶν σπιτιῶν
ζητήσετε ποῦ ἔγιναν λάθη, νά διορθώσετε καί ἄλλων εἰδῶν, τό clubbing, τά ἀκριβά
τά κακῶς κείμενα καί τίς ἀπαράδεκτες ἐπώνυμα ροῦχα, οἱ ἐφήμερες σχέσεις, ἡ
νοοτροπίες, ὥστε πράττοντας τά δέοντα βιομηχανία ἀσέμνων θεαμάτων, ἡ προνά ὁδηγηθεῖ ἡ κοινωνία μας στήν εὐημε- τροπή νά ἔχουν οἱ ἄνθρωποι προκλητικές
ἐξωτερικές ἐμφανίσεις, πολλές φορές μάρία.
λιστα καί ἐκκεντριἩ Ἐκκλησία μας
«Kαλεῖσθε νά ἀναζητή- κές, καί τόσα ἄλλα.
αἰῶνες τώρα συΠρότυπο γιά τά
ντροφεύει τούς πισετε ποῦ ἔγιναν λάθη, νά κορίτσια ἔγιναν τά
στούς, τούς συνδράμει, τούς ἐνδυναμώ- διορθώσετε τά κακῶς κεί- μανεκέν – μοντέλα
καί γιά τά ἀγόρια
νει, τούς ὁδηγεῖ στή
σωτηρία. Συνδρά- μενα καί τίς ἀπαράδεκτες ἄνδρες μέ καλογυμει τό ἔθνος καί τό νοοτροπίες,
ὥστε πράτ- μνασμένα σώματα.
Τελικά ὅλα αὐτά
γένος μας αἰῶνες
τώρα, ἀκόμη καί τοντας τά δέοντα νά ὁδη- δέν ὁδήγησαν πουστίς πιό δύσκολες
γηθεῖ ἡ κοινωνία μας στήν θενά. Ἤ μᾶλλον
ὁδήγησαν κάπου.
στιγμές τῆς ἱστοΣέ αὐτό πού ζοῦμε
ρίας του. Γι’ αὐτό εὐημερία...»
σήμερα. Αὐτό πού
ἄλλωστε ἔθνος καί
Ἐκκλησία εἶναι ἀλληλένδετα μεταξύ ὀνομάζεται life style καί παρέχει πρόσκαιτους τόσα πολλά χρόνια. Ἡ Ἐκκλησία ρες ψευδοϊκανοποιήσεις καί πλούσιο
εἶναι ἐγγυητής ὀρθῆς πορείας γιατί δέν ναρκισσισμό, προτρέποντας τούς ἀνθρώστηρίζεται σέ ἀνθρώπινα πρότυπα πού πους νά ζοῦν μία δῆθεν ζωή, γεμάτη ἄγχος,
ἔρχονται καί παρέρχονται, ἀλλά στόν ὥστε νά μπορέσουν νά τά προφθάσουν
ἴδιο τόν ἱδρυτή της πού εἶναι ὁ Χριστός. ὅλα καί νά τά ἀποκτήσουν ὅλα. Στό τέλος
Ὁ Χριστός δίδαξε τήν ἀγάπη καί δέν ἔμει- κάποιοι ἄνθρωποι δέν ἀντέχουν τέτοιους
νε σέ λόγια ἀλλά ἔκανε ἔργα, πράξεις, θυ- ρυθμούς, τέτοια πίεση, ἀπογοητεύονται,
σιάζοντας τόν ἑαυτό του γιά τήν σωτηρία δέν βρίσκουν διέξοδο πουθενά καί τότε
τῶν ἀνθρώπων καί ἔγινε ἔτσι παράδειγμα ὁδηγοῦνται στά ναρκωτικά ἤ δυστυχῶς
ἀκόμη καί στήν αὐτοκτονία. Τό πρόβλημα
πρός μίμηση γιά ὅλους μας.
Ἀνθρώπινα ψευδοπρότυπα ἐμφανί- λοιπόν αὐτοῦ τοῦ ὅλου ψευδοδημιουρστηκαν κατά κόρον τά τελευταῖα χρόνια γήματος, (life style), εἶναι ὅτι ἀπουσιάζει
καί δυστυχῶς τά ἀκολούθησαν πολλοί ἀπό τή ζωή μας ἡ πραγματική εὐτυχία καί
ἄνθρωποι. Τέτοια εἶναι ὁ ὑπερκαταναλο- ἡ ἀληθινή ἀγάπη.
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Ὅπως
διαπιστώνεται πιά ἀπό ὅλους,
ἀπαιτοῦνται ἀλλαγές
στήν κοινωνία μας καί
χρειαζόμαστε στροφή
στή ζωή μας. Ἤ ἄν θέλετε ἐπιστροφή. Ἐπιστροφή στήν Ἐκκλησία.
Θά πλανᾶται τώρα
τό ἐρώτημα, μπορεῖ ἡ
ἐκκλησία νά βελτιώσει
τόν τρόπο ζωῆς μας; Ἡ
ἀπάντηση εἶναι ξεκάθαρη, ναί μπορεῖ.
Συμμετέχοντας στήν
ζωή τῆς Ἐκκλησία μας, θά θυμηθοῦμε τίς
παραδόσεις τοῦ λαοῦ μας, τήν ἱστορία
μας, τά ἤθη καί τά ἔθιμά μας, ἀπό ποῦ
ἐρχόμαστε καί ποῦ πᾶμε ὡς ἔθνος καί ὡς
ἄνθρωποι, γιατί δημιουργηθήκαμε καί
ποιός εἶναι ὁ σκοπός τῆς ὕπαρξής μας. Θά
διδαχθοῦμε ὅτι μέ τήν ἁπλή ζωή καί διαβίωση μποροῦμε νά ἔχουμε αὐτό πού λείπει
σήμερα: τήν πραγματική εὐτυχία καί τήν
ἀληθινή ἀγάπη. Ἀλήθεια πόσο ὄμορφα
καί σοφά εἶναι τά λόγια τοῦ Ἀποστόλου
Παύλου γιά τό τί εἶναι ἀγάπη καί πιά τά
ἀποτελέσματά της. Ἄν ἀναζητήσουμε σήμερα πόσα ἀπό τά λόγια τοῦ Ἀποστόλου
Παύλου ἐφαρμόζει ὁ καθένας μας, δέν θά
βροῦμε οὔτε τά μισά. Ἄρα δέν νοιώθουμε
ἀληθινή ἀγάπη. Καί ὅμως οἱ γονεῖς καί
οἱ παπποῦδες μας ὅταν ἦταν καί αὐτοί
νέοι δέν εἶχαν πολλά στή ζωή τους, εἶχαν
ἴσως αὐτά πού χρειάζονταν πραγματικά ἤ καί λιγότερα τίς πιό πολλές φορές.
Ὡστόσο ἔνοιωθαν εὐτυχισμένοι καί ἄς
ἀντιμετώπιζαν καί δυσκολίες. Ἀντλοῦσαν
δύναμη ἀπό τό παράδειγμα καί τή ζωή
τοῦ Χριστοῦ καί τῶν Ἁγίων μας. Βοηθοῦσαν μέσα ἀπό τήν καρδιά τους, τούς
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συνανθρώπους
τους
καί
ἐνδιαφέρονταν
γι’ αὐτούς. Χαίρονταν
πραγματικά στή χαρά
τους καί λυπόντουσαν
στή λύπη τους, πράγμα
πού σήμερα δύσκολα
τό βρίσκεις καθώς γιά
παράδειγμα, στίς μεγαλουπόλεις κυρίως, περιθωριακοί ἄνθρωποι
ἐκπνέουν στό πεζοδρόμιο ἀλλά οἱ περαστικοί δέν ἔχουν χρόνο
γιά μπλεξίματα, ἄν δέν
περνᾶνε καί παντελῶς
ἀδιάφοροι.
Συμμετέχοντας στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας μας, θά διαπιστώσουμε ὅτι γιά νά ἀποκτήσουμε εὐτυχία καί ἀγάπη δέν χρειαζόμαστε οὔτε τρεῖς τηλεοράσεις μέσα στά
σπίτια μας, οὔτε πανάκριβα αὐτοκίνητα
ἤ μηχανές μεγάλου κυβισμοῦ γιά τόν καθένα μας, οὔτε ἐπώνυμα ἀκριβά ροῦχα ἤ
ἐκκεντρικά ντυσίματα, οὔτε ρόκ μουσική
ἤ rave party, οὔτε πολυτελῆ σπίτια μέ χρυσά κουτάλια καί σερβίτσια, οὔτε πλῆθος
χρυσαφικῶν, οὔτε διασκέδαση κάθε βράδυ στά μπάρ, οὔτε σκάφη ἀναψυχῆς, οὔτε
ἐφήμερες σαρκικές σχέσεις, οὔτε ἀτελείωτες ὧρες στό internet, οὔτε διαμονή σέ
πανάκριβες περιοχές.
Οἱ Ἅγιοί μας ὡς ἄνθρωποι ζοῦσαν
ἁπλά καί δέν εἶχαν πολυτέλειες. Εἶχαν
ὅμως ἀγάπη πρός ὅλους, ἠρεμία καί εἰρήνη στήν ψυχή τους, ἔνοιωθαν τή σκέπη
τοῦ Θεοῦ πού τούς ἔκανε εὐτυχισμένους.
Ὅταν θά πάψουμε νά ἔχουμε ψύχωση μέ τήν κατανάλωση καί τήν ἀπόκτηση ὅλο καί περισσοτέρων πραγμάτων θά
πάψουμε νά ἔχουμε καί ἄγχος. Θά βροῦμε
ἠρεμία καί εἰρήνη στή ζωή μας ἀλλά καί

Οι νέοι της «Νέας Εποχής» και η Εκκλησία

στήν ψυχή μας. Θά πάψουμε νά ζηλεύουμε τόν διπλανό μας. Θά πάψουμε συνέχεια νά ζητᾶμε, νά καταπιέζουμε τόν ἑαυτό μας νά βρεῖ χρήματα, γιά νά ἀποκτήσει
μέ κάθε τρόπο ὅλο καί περισσότερα, θά
πάψουμε νά θλιβόμαστε μέχρι θανάτου
στή σκέψη πῶς θά στερηθοῦμε κάτι ἀπό
ὅλα αὐτά πού μᾶς ἐπέβαλαν ἔντεχνα
ἄλλοι ὡς ἀπαραίτητα.
Ἀφοῦ λοιπόν τό ἀνθρώπινο πρότυπο
ζωῆς ἀπέτυχε ἄς δοκιμάσουμε νά ἀκολουθήσουμε πρότυπο χριστιανικῆς ζωῆς,
ὄχι ὅμως περιστασιακά καί γιά τό ἔθιμο
ὅπως λένε κάποιοι, ἀλλά συστηματικά
καί ἐπιμελῶς, ἔτσι δηλαδή ἀκριβῶς ὅπως
ἡ Ἐκκλησία μᾶς διδάσκει καί προτρέπει.
Στήν Ἐκκλησία οἱ νέοι μας, βρίσκουν
ἐποικοδομητική ἀπασχόληση, μέσα ἀπό
τίς κατηχητικές συντροφιές, τούς νεανικούς κύκλους, τίς κατασκηνώσεις, τίς
σύγχρονες ὁμιλίες, καί ἕνα σωρό δημιουργικές δραστηριότητες. Ἡ ψυχή ἀνατάσσεται καί βρίσκει γαλήνη, εἰρήνη καί
σωτηρία μέσα ἀπό τίς Ἱερές Ἀκολουθίες, καί τή συμμετοχή στή μυστηριακή
ζωή. Ἔτσι πλησιάζουμε τό Θεό καί
ἐκεῖνος τότε μᾶς προστατεύει καί μᾶς καθοδηγεῖ, μᾶς
βοηθάει σάν Πατέρας
μας πού εἶναι, δίδοντάς μας πνευματικά
ὄπλα
ἀντίστασης
στίς παντός εἴδους
«Σειρῆνες»
πού
ἠχοῦν στά αὐτιά
μας καί μᾶς καλοῦν νά παρεκκλίνουμε
ἀπό
τήν πορεία μας.
Ἡ Ἐκκλησία μας
εἶναι ὁ φωτεινός
λύχνος πού φωτί-

ζει τό δρόμο τῆς ζωῆς ὥστε νά ἀποφύγουμε τούς πνευματικούς γκρεμούς καί σκοτεινές ἐπικίνδυνες στροφές πού ὁδηγοῦν
στό περιθώριο τῆς κοινωνίας.
Σεβασμιώτατε, σεβαστοί πατέρες, κύριοι ἐπίσημοι, τιμώμενοι φοιτητές, κυρίες καί κύριοι, μοῦ ζητήθηκε νά κάνω μία
εἰσαγωγική ὁμιλία γιά τήν ἀποψινή ἐκδήλωση, Ζητῶ συγγνώμη ἄν ὅλα αὐτά δέν
ἦταν αὐτά πού θά περιμένατε νά ἀκούσετε σέ μία τέτοια γιορτινή βραδιά. Ἔνοιωσα τήν ἀνάγκη νά μήν ἀπευθυνθῶ σέ σᾶς
μέ τήν ξύλινη γλώσσα τῶν τυποποιημένων
γενικόλογων ἐκφράσεων, ἐμπλουτισμένων μέ καλολογικά στοιχεῖα, καί χρήση
λέξεων πρός ἐντυπωσιασμό, κάτι πού
εὔκολα πιά σήμερα μπορεῖ κανείς νά βρεῖ
καί μάλιστα ἕτοιμο. Σᾶς ἐξέφρασα αὐτό
πού ἀληθινά πιστεύω καί αἰσθάνομαι.
Εὔχομαι πραγματικά νά μήν παρεξηγήθηκαν οἱ προθέσεις μου. Σᾶς εὐχαριστῶ.
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τή
Ἀπ’

ζωή τοῦ γηροκομείου μα
ς
Γράφει ἡ Στέλλα Τσαντουλῆ

ροκειμένου νά ἀξιοποιηθεῖ ὁ
ἐλεύθερος χρόνος πού ἔχουν
οἱ διαβιοῦντες στό Γηροκομεῖο γέροντες, καταβάλλεται
προσπάθεια ἀπό τό προσωπικό, τούς ἐθελοντές καί
τούς φίλους τῆς Μονάδας γιά
παρότρυνση στή μελέτη, στό ἄκουσμα
ποιοτικῆς μουσικῆς, στήν ἐπαφή μέ τή
φύση, στήν ὕπαρξη γόνιμης ἐπικοινωνίας μέ τόν συνάνθρωπο, στή συμμετοχή σέ
πολιτιστικές δραστηριότητες ἀλλά καί
ἐκδρομές πού κατά καιρούς διοργανώνονται ἀπό τή Διεύθυνση τῆς Μονάδας.
Σκοπός εἶναι οἱ παπποῦδες μας νά
ἔχουν πνευματική καλλιέργεια καί νά
ὀξύνουν τήν κριτική τους ἱκανότητα.
Νά ἀναζωογονοῦν καί νά ἀνανεώνουν
τίς δυνάμεις τους. Νά ἐξασφαλίζουν συναισθηματική ἰσορροπία καί ἐσωτερική
πληρότητα, νά κοινωνικοποιοῦνται, νά
καλλιεργοῦν κοινωνικές ἀρετές. Ἀπαλλαγμένοι ἀπό βιοτικές μέριμνες νά ἀναπτύσσουν ἰδιαίτερες δυνατότητες ἤ ἐνδιαφέροντα. Νά καταπολεμοῦν τίς ὅποιες
φοβίες, τά ἄγχη, τήν πλήξη καί τήν ἀνία.
Δίνουμε λοιπόν μεγάλη ἔμφαση στήν ψυχαγωγία τῶν γερόντων μας.
Ἔτσι καί φέτος, στό πλαίσιο τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς Παγκόσμιας Ἡμέρας τῶν
Ἡλικιωμένων, διοργανώσαμε, τήν 9η
Ὀκτωβρίου, ἐκδήλωση γιά νά ἀποδοθεῖ
φόρος τιμῆς σέ ὅλους τούς ἐκπροσώπους
τῆς τρίτης ἡλικίας τοῦ νησιοῦ μας. Τό
Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Μονάδας, τό
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προσωπικό ἀλλά καί ὅλοι οἱ διαβιοῦντες
γέροντες ὑποδέχτηκαν μέ μεγάλη χαρά
τούς διακόσιους καί πλέον συμμετέχοντες σέ αὐτήν.
Τό μουσικό μέρος τῆς ἐκδήλωσης καλύφθηκε ἀπό παριανούς καλλιτέχνες οἱ
ὁποῖοι ἀφιλοκερδῶς ἕνωσαν τίς δυνάμεις
τους καί μᾶς χάρισαν μοναδικές στιγμές
κεφιοῦ. Τά ποτά καί τά ἐδέσματα, πού
πλούσια γεύτηκαν ὅλοι, ὅπως ἐπίσης καί
τά δῶρα τῆς λαχειοφόρου ἀγορᾶς, πού
διεξήχθη κατά τή διάρκεια τῆς ἐκδήλωσης, ἦταν ἀπόρροια τοῦ καρποῦ ἀγάπης
ἐπιχειρηματιῶν τοῦ τόπου πού τά προσέφεραν ἐντελῶς δωρεάν.
Καρπός ἀγάπης ἦταν καί ἡ προσφορά τῶν χιλίων εὐρώ ἀπό τήν Κίνηση
Ἐνεργῶν Πολιτῶν Πάρου, παραμονές
τῶν δημοτικῶν ἐκλογῶν. Τά μέλη τῆς ὡς
ἄνω παράταξης, μέ ἐπικεφαλῆς τόν κ.
Μανώλη Γλέζο, ἔλαβαν τήν πρωτοβουλία
νά μήν προβοῦν σέ ἐνοικίαση ἐκλογικοῦ
περιπτέρου καί ἀντί αὐτοῦ νά διαθέσουν τό ποσό πού θά δαπανοῦσαν πρός
κάλυψη λειτουργικῶν ἀναγκῶν τοῦ Γηροκομείου. Τά χρήματα τά προσέφερε
μέ ἐπίσκεψή του στή Μονάδα ὁ ἴδιος ὁ
κ. Μανώλης Γλέζος ὁ ὁποῖος συγκίνησε
τούς γέροντές μας μέ τήν χειρονομία του
αὐτή.
Τό δικό τους «παρών» δίνουν καί οἱ
κατά τόπους Σύλλογοι τοῦ νησιοῦ οἱ
ὁποῖοι ἀντιλαμβανόμενοι τήν ἀνάγκη
στήριξης καί ψυχαγωγίας πού ἔχουν οἱ
παπποῦδες, ἐπισκέφτηκαν, τίς ἡμέρες

Aπ’ τή ζωή τοῦ γηροκομείου μας

τῶν ἑορτῶν, σέ διαφορετικές ἡμερομηνίες τό Γηροκομεῖο.
Ἡ ἀρχή ἔγινε ἀπό τόν ὑπό σύσταση
Σύλλογο Γυναικῶν Πάρου «Ἀρηίς». Στίς
12 Δεκεμβρίου μέλη τοῦ Συλλόγου ἐπισκέφτηκαν τή Μονάδα προσφέροντας
τρόφιμα μέ σκοπό νά καλύψουν μέρος
τῶν διατροφικῶν ἀναγκῶν τῶν γερόντων,
ξεναγήθηκαν στούς χώρους καί ἔψαλλαν
τά κάλαντα.
Παραμονές Χριστουγέννων, ὁ Σύλλογος Γονέων καί Κηδεμόνων τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Ἀρχιλόχου – Μάρπησσας
μέ τή συμμετοχή τῶν δασκάλων καί τῶν
μαθητῶν τῆς Α΄ καί Β΄ τάξης, διοργάνω-

τους ἑαυτό καί εἰσέπραξαν τό πιό δυνατό χειροκρότημά μας.
Τή δεύτερη μέρα τῶν Χριστουγέννων
τά μέλη τοῦ Συλλόγου Γυναικῶν Νάουσας ξάφνιασαν εὐχάριστα μέ τήν γεμάτη
κέφι παρουσία τους. Ὕστερα ἀπό πρότασή τους καί κατόπιν συνεννοήσεως μέ
τή Διοίκηση τῆς Μονάδας, μαγείρεψαν
καί προσέφεραν ἕνα πλῆρες μεσημεριανό γεῦμα διακονώντας τούς γέροντες
καθ’ ὅλη τή διάρκεια τῆς παραμονῆς
τους στό Γηροκομεῖο. Δέν παρέλειψαν νά
περάσουν ἀπό ὅλα τά δωμάτια πού φιλοξενοῦν κατάκοιτους γέροντες, νά τούς
ψάλλουν τά κάλαντα καί νά ἀνταλλά-

σε μία χριστουγεννιάτικη γιορτή στήν
αἴθουσα ἐκδηλώσεων τῆς Μονάδας. Οἱ
γέροντες παρακολούθησαν τή γιορτή σέ
κλίμα χαρᾶς καί συγκίνησης. Τά παιδιά
πάνω στή σκηνή ἔδωσαν τόν καλύτερό

ξουν εὐχές.
Ὁ Σύλλογος Γυναικῶν Μάρπησσας,
γι’ ἄλλη μία χρονιά, ἔδωσε τό «παρών» μέ
τήν ἐπίσκεψή του τό ἀπόγευμα τῆς 28ης
Δεκεμβρίου. Οἱ γυναῖκες εἶχαν ἔρθει μέ
δῶρα καί καρδιά γεμάτη ἀγάπη. Μέ κουβεντούλα, τραγούδι καί τό ἀστείρευτο
κέφι τους, ἔκαναν τούς γέροντες νά γελάσουν μέ τή ψυχή τους καί νά περάσουν
ἕνα πολύ ὄμορφο ἀπόγευμα.
Μία ἄλλη ἡμέρα πού εὐχαριστηθήκαμε ὅλοι ἦταν αὐτή ὅπου πραγματοποιήσαμε ἐκδρομή στήν Μάρπησσα. Ἀφορμή
στάθηκε ἡ πρόταση τῆς κ. Χριστίνας
Τσιγώνια πού πρόσφερε τό γεῦμα τῶν
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παππούδων σέ ἑστιατόριο τῆς περιοχῆς.
Ἐκεῖ ὁ κόσμος ἀγκάλιασε μέ περισσή
ἀγάπη τούς διαβιοῦντες γέροντες τῆς
Μονάδας. Πολλοί ἦταν ἐκεῖνοι πού, μαθαίνοντας γιά τήν ἐκδρομή, ἦρθαν νά μᾶς
δοῦν, συνομίλησαν μέ τούς παπποῦδες,
τούς πρόσφεραν δῶρα καί ἔκατσαν παρέα τους.
Ἀπό τούς ἐπισκέπτες πού ξεχώρισαν
τήν ἡμέρα ἐκείνη, ἦταν τά παιδιά τοῦ
Κατηχητικοῦ Σχολείου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Μάρπησσας.
Μαζί μέ τόν κατηχητή τους, Διάκονο π.
Ἐμμανουήλ Τζιώτη, ἔψαλλαν γιά τούς
παπποῦδες καί πρόσφεραν δῶρα καί
ζωγραφιές πού εἶχαν φτιάξει τά ἴδια. Κάποιες ἀπό αὐτές στολίστηκαν στά δωμάτια τους, ἐνῶ ἄλλες φυλάχθηκαν στό
συρτάρι σάν θησαυρός ἀνεκτίμητος.
Ἀνεκτίμητης σημασίας «δῶρο» γιά
τούς γέροντες ἦταν καί ἡ ἀπόφαση τοῦ
Ποιμενάρχη μας, ἀνήμερα τῆς Πρωτοχρονιᾶς, νά στρωθεῖ γιορτινό τραπέζι καί
ὅλα τά μέλη τῆς μεγάλης οἰκογένειας τοῦ
Γηροκομείου νά συμφάγουν. Ἀνάμεσα
στούς παρευρισκόμενους διακρίθηκαν
ὁ νεοεκλεγείς περιφερειακός σύμβουλος
κ. Παντελής Τζανακόπουλος καί ὁ τσαμπουνιέρης κ. Γεώργιος Σκιαδάς, πού
μᾶς ψυχαγωγεῖ μέ τήν τέχνη του σέ ὅλες
τίς ἐκδηλώσεις μας. Ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης εὐλόγησε τήν τράπεζα
ἀλλά καί τήν πρωτοχρονιάτικη πίτα ἐνῶ
ἀπηύθυνε τίς ἐόρτιες, γεμάτες ἀγάπη,
εὐχές του σέ ὅλους.
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Ὅλοι οἱ ἐπισκέπτες μας, μᾶς προσφέρουν ὑλικά ἀγαθά σέ ἔνδειξη ἀγάπης, κυρίως ὅμως μέ τήν παρουσία τους
ὑποδηλώνουν τήν ἀγάπη τους γιά τούς
γέροντες καί τό κοινωνικό καί φιλανθρωπικό ἔργο πού ἐπιτελεῖται στή Μονάδα.
Τό γεγονός αὐτό ἐνισχύει τά ψυχικά μας
ἀποθέματα κι ἔτσι τό ἔργο μας γίνεται
εὐκολότερο. Εὐχόμαστε κι ἐλπίζουμε νά
συνεχιστεῖ αὐτό καί στό μέλλον.
Ἀποχαιρετώντας τώρα ἕνα ἀκόμη
ἔτος, τό ὁποῖο μᾶς χάρισε, σάν ἄλλη μία
πίστωση ἀγάπης, ἡ φιλευσπλαχνία τοῦ
Θεοῦ Πατέρα βιώνουμε τή χαρά γιά τά
πνευματικά καί ὑλικά ἀγαθά πού γευτήκαμε. Κρατώντας αὐτή τή χαρά καλά
φωλιασμένη μέσα μας, εὐχόμαστε ὅλοι
μας – διαβιοῦντες γέροντες, Διοικητικό
Συμβούλιο καί προσωπικό τοῦ Γηροκομείου – σέ ὅλο τόν κόσμο, καλή καί δημιουργική χρονιά, γεμάτη ὑγεία εἰρήνη καί
ἀνθρωπιά!
Μᾶς ἐνίσχυσαν οἰκονομικά οἱ:
Μητροπολίτης Παροναξίας κ. Καλλίνικος, Ἱερό Προσκύνημα Παναγίας
Ἑκατονταπυλιανῆς, Ἱερό Ἡσυχαστήριο
Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης Θαψανῶν, Κίνηση Ἐνεργῶν Πολιτῶν Πάρου, Α΄ Ἀρσάκειο Δημοτικό Σχολεῖο Ψυχικοῦ, Παιδική
Χορωδία Δήμου Πάρου, Σύλλογος Γυναικῶν Μάρπησσας, Σύλλογος Γονέων &
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Κηδεμόνων 2ου Δημοτικοῦ Σχολείου Παροικίας, οἰκογένεια Βασιλείου Ἀντιπαριώτη, οἰκογένεια Δήμητρας Ἀφεντάκη,
Ἀγούρου Ζηνοβία, Ἀλιπράντη Αἰκατερίνη, Ἀλιπράντης Παναγιώτης, Ἀναγνωστοπούλου Χρυσάνθη, Βιτζηλαῖος Μιχάλης, Βιτζηλαῖος Μιχάλης, Βιτζηλαῖος Νικόλαος, Βιτζηλαίου Ἀσημίνα, Γαϊτάνου
Φλώρα, Γεμελιάρη Κυριακή, Γεμελίαρης
Ἀνδρέας, Γεωργακοπούλου Κρυσταλία,
Γεωργακοπούλου Σταυρούλα, Γούλα
Βούλα, Γουλέτα Μαρίνα, Δεμενόπουλος Γρηγόριος, Δεστούνης Ἀνέστης, Δημητρόπουλος Ἀνδρέας, Δρακόπουλος
Ἐμμανουήλ & Χρυσούλα, Ζενίτη Βασιλική, Θωμάς Δημήτριος, Θωμάς Ἰωάννης,
Καλλέργης Παναγιώτης, Καλοκαιρινοῦ
Φλώρα, Καραγιαννιώτη – Παττέ Γεωργία, Καρανίκη Σωτηρία, Καστρουνή
Εὐαγγελία, Κατσαμπάνη Βασιλική, Κεφάλας Γεώργιος, Κεχαγιάς Βασίλειος,
Κονταράτος Μιχαήλ, Κονταράτου Ἄννα,
Κονταράτου Μαρία, Κοντογιάννης Σπυρίδων, Κοντόσταυλου Νικολέττα, Κοντοῦ Ἀντωνία, Κουφοπούλου Ματίνα,
Κρητικός Ἀνδρέας, Κρητικοῦ – Χανιώτη
Φλώρα, Κυριαζάνος Δημήτρης, Κυριαζάνος Μάρκος, Κωνσταντινίδου Ἐλεοῦσα

– Μαρία, Λάμπου Πολυξένη, Λιανοπούλου
Τάρσα, Λουκής Ἐμμανουήλ, Λουκής Νικόλαος, Μαλαματένιος Νικόλαος, Μαλαματένιος
Σταμάτης, Μαλαματένιου Μαργαρίτα, Μαύρη Μαρουσῶ, Μελανίτη
Κατερίνα, Μηλαίου Κυριακή,
Μητσοπούλου
Εἰρήνη, Μπαφίτης Χρύσανθος, Μπένος Παναγιώτης, Μπιζά Ζαμπέτα,
Μπουρνιά Αἰκατερίνη
– Φωτεινή, Μωραϊτάκη
Πετρούλα, Μωραϊτάκης
Κωνσταντῖνος & Ναυσικᾶ, Ναυπλιώτου Μαρία, Νίκας Γεώργιος, Νικηφοράκη Ἀνδριανή, Νικολάου
Καλλιόπη, Ὀκτωνιάτη Ἑλένη, Ὀρφανίδου Δήμητρα, Παντελαῖος Ἡρακλῆς, Παπακωνσταντή Γεωργία, Παπασταύρου
Ἀργυρῶ, Πετρόπουλος Γεώργιος & Στυλιανός, Πούλιος Νικόλαος, Πώλου Δέσποινα, Πατέλης Παναγιώτης, Ραγκούση
Ἀργυρῶ, Ραγκούση Ἀχιλλεία, Ραγκούσης
Ἀντώνιος, Ραγκούσης Εὐστράτιος & Ἑλένη, Ραγκούσης Νικόλαος, Ρασογιάννη
Ἄννα, Ροῦσσος Γεώργιος, Σακελαρίδου
Αἰκατερίνη, Σαρρή Βαρβάρα, Σαρώτης
Κατίνα, Σιφναίου Γιαννούλα, Σιφναίου Στυλιανή, Σκαραμαγκᾶς Βασίλειος,
Σκιαδά Ἀσπασία, Σκιαδά Μαρία, Σκουλαρίκος Ἰωάννης, Σομπόνη Μαρία, Σπανόπουλος Στυλιανός, Σπανός Ἰωάννης,
Σπανός Νικόλαος, Σπανοῦ – Ἀθανασάκη
Φωτεινή, Σωτηρόπουλος Χαράλαμπος,
Τζιώτη Αἰκατερίνη, Τζιώτης Ἐλευθέριος, Τζουγανάτου Ἑλένη, Τριανταφύλλου
Ἀρμελίνα, Τσαντουλῆς Γεώργιος, Τσιλίδης Θεόφιλος, Φιλικός Κύκλος Σωτῆρος,
Φιλιππίδης Στυλιανός, Φιλολία Κλέα &
τά τέκνα αὐτῆς, Φραγκούλη Μαρουσῶ,

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ

29

Χερουβείμ Νικόλαος, Χερουβείμ Παντελής, π. Κωνσταντῖνος Θεολογίτης, π.
Δημήτριος Κατσιρμᾶς, π.
Κωνσταντῖνος Μητρόπουλος, π. Γεώργιος Νάστας,
π. Ἰωάννης Νικηφοράκης
καί ἀρκετοί πού θέλησαν
νά κρατήσουν τήν ἀνωνυμία τους.
Προσέφεραν στό Γηροκομεῖο μας ἀπό τό
περίσσευμα τῆς ἀγάπης
τούς οἱ:

λης – ΦΡΟΥΤΟΕΠΙΛΟΓΗ, Ἀλιπράντης
Ἐνορία Τιμίου Προδρόμου, Ἐνορία Κώστας – CΑRRΕFΟUR ΜΑΡΙΝΟΠΟΥἈντιπάρου, Ἱερά Μονή Ἁγίου Ἀρσενί- ΛΟΣ, Ἀλιπράντη Σταματούλα & Εὐάγγεου – Χριστοῦ Δάσους, Ἱερό Ἡσυχαστή- λος – Κρεαταγορά, Ἀντιπαριώτη Μαρία,
ριο Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης Θαψανῶν, Ἀντιπαριώτη Μαρούλη, ἈποστολοπούἹερά Κοινοβιακή Μονή «Ζωοδόχος λου Ἀμαλία, Ἀποστολοπούλου ΓιακουΠηγή» Λογγοβάρδας, Κέντρο Ὑγείας μίνα, Ἀρκουλή Μαρία, Βαβανού Μαρία,
Πάρου, Κινητή Μονάδα Ψυχικῆς Ὑγεί- Βιτζηλαίου Ἄννα, Βιτζηλαίου Μήνα, Βιας – Γκικας Ἀκίνδυνος, Λιμεναρχεῖο τουλαδίτης Κωνσταντῖνος – ΜΕΓΑ Α.Ε.,
Πάρου, Γυμνάσιο Παροικίας, Σύλλογος Γαβαλά Ἐλισσάβετ, Γρατσίας ἘμμανουΓονέων & Κηδεμόνων Δημοτικοῦ Σχο- ήλ, Δαρζέντα Νεκταρία, Ζουμή Ἀργυρῶ,
λείου Μάρπησσας, Σύλλογος Γυναικῶν Ζουμή Μαρία, Καβάλη Σπυριδούλα, ΚαΠάρου «ΑΡΗΙΣ» (ὑπό σύσταση), Σύλλο- λοκαιρινοῦ Φλώρα, Καπαροῦ Ἰωάννα,
γος Γυναικών Μάρπησσας, Σύλλογος Γυ- Καρδάσης Νίκος & Ἀγγελική, Κεμπάναικῶν Νάουσας, Ἀλιπράντης Ἀποστό- μπης Παναγιώτης, Κεφάλα Σοφία, Κεφάλας Γιῶργος, Κίρμπας
Ἐμμανουήλ «ΦΡΟΥΤΕἩ Στέγη Ἀγά- ΜΠΟΡΙΚΗ», Κονταράτος
πης «Ἁγία Θε- Ἀνδρέας & Ἄννα, Κόντες
οκτίστη», προ- Εὐάγγελος, ΚΟΥΤΕΛΙσφέρει καθημε- ΕΡΗΣ Γ. Α.Ε., Κρητικοῦ
ρινά νόστιμο καί Μαριγούλα, Κρητικοῦ
ΛΑΒΔΑΣ
ζεστό
φαγητό Φραγκίσκα,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
& ΣΙΑ
σέ ὅλους τούς
ἀδελφούς μας Ε.Ε., Δουκή Δήμητρα,
πού τό ἔχουν Λουκής Γεώργιος, Μαλαματένιος
Σταμάτης,
ἀνάγκη.
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Μαούνη Φλώρα & Δήμητρα, Μελανίτη
Κατίνα, Μελανίτης Ἀνδρέας & Μιχαήλα,
Μελανίτης Δημήτρης, Μηλαίου Κυριακή, Μιχαλιός Ι. & ΣΙΑ Ε.Ε., Μπαρμπαρής
Στέφανος, Μπιζά Εἰρήνη, Μπιζά Λουίζα – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΓΑΛΗΝΟΣ, Μπιζᾶς
Γιῶργος & Ματίνα – HOTEL NIKOLAS,
Μπογιατζής
Ἀλέξανδρος,
Νιφλής
Σταῦρος, Παντελαίου Ντίνα, Πανωρίου
Αἰκατερίνη, ΠΑΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε.,
Πατέλης Δ. Γεώργιος, Πατέλης Ἐμμανουήλ – ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ,
Περαντινοῦ Ἰωάννα, Πώλου Δέσποινα,
Ραγκούση Ἀργυρῶ, Ραγκούση Ἀνθίππη,
Ραγκούση Ἀχιλλεία, Ραγκούση Ἑλένη,
Ραγκούσης Γεώργιος & Κωστούλα, Ραγκούσης Ζαχαρίας, Ραγκούσης Ἰωάννης,
Ραγκούσης Χάρης, Ρουμπάνος Μιχάλης,
Ρουσσάκη Εἰρήνη, Ρούσσου Εὐφροσύνη,
Σακελαρίδου Αἰκατερίνη, Σαρρής Ἀρσένης, Σιφναῖος Ἀναστάσιος & Ἑλένη, Σιφναῖος Δ. – SUPER MARKET PRIMO, Σιφναῖος Παντελής, Σκαραμαγκά Μιμίκα,
Σκαραμαγκᾶς Βασίλειος & Μαργαρίτα,
Σκιαδά Ἀγγελική, Σκιαδάς Γεώργιος &
Ντίνα, Σπανός Δημήτριος, Σπανοῦ Κρυσταλία, Σωτηρίου Μαργίτσα, Ταλόγλου
Παρασκευή, Τζανακοπούλου Εἰρήνη,
Τούντα Μαρία, Τριανταφύλλου Ἀρμελίνα, Τσιγώνια Ἀργυρῶ, Τσιγώνια Κυριακή,

Τσιγώνια Χριστίνα, Τσιγώνιας Μανώλης
& Νικόλαος – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΞΥΛΑΡΑΣ,
Φραγκούλης Γιάννης, Φρατζής Θεόδωρος & Δέσποινα «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ 5Φ»,
Φωκιανός Ἐμμανουήλ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ, Χανιώτης Νικόλαος, Χριστόφορος Δομένικος, π. Ἰωάννης Νικηφοράκης 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 κ. Πατέλης
Ἄγγελος καί κ. Σπανοῦ Κρυσταλλία.
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