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Φωτογραφία ἐξωφύλλου

Φορητή Εἰκόνα τοῦ 1806 τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ πού δωρηθηκε ἀπό τόν ἀδερφό τοῦ Ἁγίου
Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου, Ἀντώνιο Καλλιβούρτζη, στόν Ἱερό Ναό Παντανάσσης Χώρας Νάξου,
ὅπου καί φυλάσσεται μέχρι σήμερα.

Φωτογραφία ὀπισθοφύλλου

Ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Γενεσίου τῆς Θεοτόκου (Πέρα
- Παναγιᾶς) Μαρμάρων Πάρου, κτίσμα τοῦ 17ου
αἰῶνος, ὅπου φυλάσσεται ἡ θαυματουργή Εἰκόνα
τῆς Παναγίας τῆς Μαρμαριανῆς, τήν ὁποία εὐλαβοῦνται ἰδιαίτερα ὄχι μόνο οἱ κάτοικοι τῶν Μαρμάρων καί τῶν γύρω χωριῶν ἀλλά καί ὅλης τῆς
Πάρου. Πανηγυρίζει στίς 8 Σεπτεμβρίου.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ
ΝΕΑ ΑΡΧΗ
ἶναι μία χαρά κάθε νέα ἀρχή. Πρόκειται
γιά ἕνα καινούργιο ξεκίνημα. Ἕναν φωτεινό ἥλιο πού ἀνατέλλει μέ νόημα καί
ἐλπίδα. Κάθε νέο ξεκίνημα εἶναι ἕνα
εὐχάριστο ἄθλημα. Ὁ νέος χρόνος δημιουργεῖ ἀπολογισμούς, σκέψεις, σχέδια,
προγράμματα, συγκινητικούς ἐνθουσιασμούς. Χρειάζεται ὁπωσδήποτε γιά ὅλα
αὐτά ὑπεύθυνος ἀγώνας. Ἡ κάθε ἀρχή μᾶς ἀνανεώνει σημαντικά. Λησμονοῦμε τά παλαιά κι
ἐπεκτεινόμαστε στά νέα.
Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος διδάσκει
ὡραία πώς ὁ χρόνος θά περάσει εὐτυχισμένα ἄν
ποιεῖς εὐχάριστα τό θεῖο θέλημα. Ἄν ἐργάζεσαι
τή δικαιοσύνη, ἡ ἡμέρα σου θά εἶναι καλή. Ἄν
ἁμαρτάνεις, ἡ ἡμέρα σου θά εἶναι πονηρή, ταραγμένη καί σκοτεινή. Ἄν πιστεύεις στήν ἀρετή
καί τήν ἐφαρμόζεις, ὅλος ὁ χρόνος σου θά πηγαίνει καλά. Ἄν ὅμως παραμελεῖς τήν ἀρετή κι
ἐξαρτᾶσαι ἀπό τούς ἀριθμούς τῶν ἡμερῶν, θά
μείνεις ἔρημος καί φτωχός ἀπό ὅλα τά ἀγαθά.
Τό πρόσφατο παρελθόν πού ἔφυγε πῆρε μαζί
του πολλά στοιχεῖα ἱερότητος, ὡραιότητος,
εἰρήνης, ἡσυχίας καί χαρᾶς. Ἑορτάζουμε τί; Τήν
ἀπώλεια τῆς σοφίας, τῆς ἀρετῆς καί τοῦ πραγματικοῦ πλούτου; Ἑορτάζουμε τήν εἴσοδο τοῦ
νέου χρόνου γιά νά ἐπαναλάβουμε πρόσφατα κακά καί νά ὁλοκληρώσουμε καταστροφές;
Ὁ χρόνος πού πέρασε εἶχε θυμό, μίσος, κακία,
οἴηση καί μεγάλη ταραχή. Δυστυχῶς ἡ ἴδια κατάσταση συνεχίζεται. Ἐπικρατεῖ τό συμφέρον, ὁ
ἀτομισμός, ἡ κερδοσκοπία καί μόνο ἡ προσωπική καλοπέραση.
Οἱ χριστιανοί ἔμειναν θεατές ἁπλοί τῶν
πικρῶν γεγονότων, κάποιοι ἐπηρεάστηκαν κιόλας καί ἄλλοι παρασύρθηκαν. Δέν χαμογελᾶμε
πιά, δέν λέμε ζεστά καλημέρα, δέν συμπαραστεΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ

3

κόμαστε εἰλικρινά. Δέν ἀφήσαμε τήν πονηριά, τήν
παραξενιά, τήν γκρίνια, τό κουτσομπολιό, τήν
κατάκριση καί τήν ἀχόρταγη ἐγωκεντρικότητά
μας. Παρασυρθήκαμε ἀπό τή νοσηρή ἀπληστία,
τή δαιμονοκίνητη χαιρεκακία καί τό κλείσιμο στό
καβούκι τοῦ ἐγώ μας.
Ἄν συνεχιστεῖ ὁ τρόπος σκέψεως καί ζωῆς τοῦ
παλιοῦ χρόνου καί στόν νέο, τότε τί νόημα ἔχει
κάθε εἶδος ἑορτῆς; Ἄν ὁ νέος χρόνος εἶναι ὁλόιδιος, γιά νά μήν πῶ χειρότερος, τί διαφορά ὑπάρχει; Τί νέα ἀρχή θά τεθεῖ; Μήπως τά γέλια θά
πρέπει νά μᾶς ὁδηγήσουν σέ δάκρυα; Μήπως θά
πρέπει νά ξαναμιλήσουμε σοβαρά γιά εἰλικρινῆ
μετάνοια; Ἀξίζει νά κάνουμε αὐτό τό πολύτιμο
δῶρο στόν ἑαυτό μας. Ἄς ἀναχωρήσει ὁ παλιός
χρόνος μέ τίς κακίες του ἀνεπίστρεπτα. Ἄς εἶναι
ὁ νέος χρόνος ἀρχή οὐσιαστικῆς ἀλλαγῆς. Ἄς ἀποτελέσει σταθμό τῆς πνευματικῆς μας πορείας. Νά
ἀναγεννηθεῖ ἕνας νέος ἑαυτός καί νά παραμείνει
νέος στό πέρασμα τῶν χρόνων.
Δέν γνωρίζουμε καθόλου τί μᾶς κρύβει τό νέο
ἔτος. Γνωρίζουμε ὅτι ὁ Χριστός εὐλογεῖ χρόνους
καί καιρούς. Εἶναι Αὐτός πού γεννήθηκε καί βαπτίσθηκε ὡς ἄνθρωπος. Πειράχθηκε ὡς ἄνθρωπος, ἀλλά νίκησε ὡς Θεός καί μᾶς παρακινεῖ σέ
ἀντίσταση. Πείνασε, δίψασε, κουράστηκε, ἀποκοιμήθηκε, πλήρωσε φόρους, γιά νά πλησιάσει
πιό πολύ τό πλάσμα του. Τόν ὀνομάζουν Σαμαρείτη, τόν θεωροῦν δαιμονισμένο, τόν πετροβολοῦν καί ὑπομένει ἀγέρωχα. Τόν πετροβολοῦν,
τόν πουλοῦν, τόν τραυματίζουν, τόν κακοποιοῦν,
τόν ποτίζουν ξίδι, τόν σταυρώνουν, τόν λογχίζουν
καί τόν θάβουν. Προσεύχεται, δακρύζει, κατεβαίνει στόν Ἅδη, ἀνίσταται, ἀναλαμβάνεται στούς
οὐρανούς. Ἀποτελεῖ τό αἰώνιο πρότυπο καί γιά
τόν καινούργιο χρόνο καί γιά μία νέα ἀρχή.
Μοναχοῦ Μωυσέως, Ἁγιορείτου
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ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΕΠΙ Τῌ ΕΟΡΤῌ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
Πρός Τούς εὐσεβεῖς Χριστιανούς
Τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Παροναξίας
«Ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον Σωτήρ, ὅς ἐστίν
Χριστός Κύριος « (Λουκᾶ, Β΄, 11).
Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,
Μέ
αὐτές
τίς θεῖες λέξεις
ἀνήγγειλε
ὁ
Ἄγγελος στούς
ποιμένες τῆς
Βηθλεέμ
τό
ὕψιστο θαῦμα
τοῦ ἐρχομοῦ
στήν γῆ τοῦ
Λυτρωτῆ καί
Κυρίου
μας
Ἰησοῦ
Χριστοῦ. Αὐτό τό
πανευφρόσυνο γεγονός
καί πάλι μέ τό
θεῖο ἔλεος ἀξιωνόμαστε νά
ἑορτάζουμε.
Μέ τήν ἐνανθρώπησή Του
ὁ Κύριός μας
προσέφερε
καί προσφέρει
τόν Ἑαυτό Του
στόν
κόσμο
καί σέ ὅλη τήν
κτίση, ἔμψυχη
καί ἄψυχη. Μέ
τά
Χριστούγεννα ὁ οὐρανός συνεορτάζει μέ τήν γῆ!
Οἱ Ἄγγελοι δοξολογοῦν! Οἱ
ταπεινοί βοσκοί φθάνουν στό Σπήλαιο
καί εὐλαβικά προσκυνοῦν τό Θεῖο Βρέφος! Οἱ Μάγοι ἔρχονται ἀπό τήν Ἀνατολή
καί προσφέρουν λατρεία στόν Σαρκωμένο Θεό, μαζί μέ τά δῶρα τῆς ἀγάπης τους!
Ἡ πανεορτή τῶν Χριστουγέννων πέρα
ἀπό τίς ὅποιες συναισθηματικές ἐξάρ-

σεις καί ἐξωτερικές ἐκδηλώσεις, θά πρέπει νά μᾶς φέρνει πλησιέστερα πρός τόν
Σωτῆρα μας Χριστό, καί στό ἀπολυτρωτικό Του ἔργο. Νά μᾶς ὁδηγεῖ σέ βαθειά
ἐσωτερική περισυλλογή, σέ ἀναγνώριση
καί συναίσθηση τῶν πνευματικῶν μας
ἀνεπαρκειῶν,
σέ συνεχόμενες προσπάθειες
πνευματικῆς ἀνακαινίσεως τῶν
ψυχῶν μας. Νά
μᾶς ὁδηγεῖ καί
νά μᾶς κινεῖ
τόν νοῦ στό νά
σκεπτόμαστε
ἐκεῖνα
πού
ὀφείλουμε νά
προσφέρουμε
εὐχαριστιακά
στόν Χριστό,
μιμούμενοι
τήν προσφορά
τῶν Μάγων.
Οἱ ἄνθρωποι αὐτοί Τοῦ
πρ ο σ έ φ ε ρ αν
ὡς πολύτιμα
καί
καρδιακά δῶρα τόν
χρυσό τόν λίβανο καί τήν
σμύρνα. Δῶρα
λ ατ ρ ε υ τ ι κ ά ,
ἀλλά συγχρόνως καί συμβολικά,
μέ
προεκτάσεις
πνευματικῆς
καί
διαχρονικῆς προοπτικῆς καί γιά μᾶς. Ἡ προσφορά τοῦ χρυσοῦ ἐκφράζει τήν παραίτηση ἀπό τίς ὑλικές ἐξαρτήσεις καί
προσκολλήσεις, ἀλλά καί τήν ἐπιστροφή
τῆς κτίσεως στόν Δημιουργό. Ἡ προσφορά του λιβάνου σημαίνει τήν ἀναγνώριση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ὡς Θεοῦ, ἀφοῦ τό
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ
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λιβάνι προσφέρεται πάντοτε στόν Θεό.
Ἔτσι καί ἐμεῖς θά πρέπει νά πιστεύουμε καί νά ἀναγνωρίζουμε τήν Θεότητά
Του, πού εἶναι ἡ κορυφαία ἀλήθεια τῆς
πίστεώς μας, ἀλλά καί νά Τόν λατρεύουμε ὁλόψυχα. Ἡ προσφορά τῆς σμύρνας δηλώνει ὅτι οἱ Μάγοι στό Θεανδρικό
Πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ ἀναγνωρίζουν καί
τήν ἀνθρώπινη φύση Του. Γιά νά μᾶς διακηρύξουν, ὅτι καί ἐμεῖς εἶναι ἀνάγκη νά
ἀναγνωρίζουμε καί νά προσκυνοῦμε τόν
Κύριό μας ὡς Θεάνθρωπο. Ἐξ’ ἄλλου, ἡ
σμύρνα ἧταν μιά ἀρωματική οὐσία. Αὐτό
μᾶς λέει, ὅτι καί ἐμεῖς θά πρέπει νά εἴμαστε μιά πνευματική εὐωδία Χριστοῦ. Καί
σάν τέτοια εὐωδία νά προσφερόμαστε
στόν Κύριό μας. Ἡ εὐωδία αὐτή εἶναι
ἡ ἁγνή καί ταπεινή ζωή. Ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης μᾶς λέει: «Συλλογίσου τά δῶρα πού προσέφεραν οἱ Μάγοι
στόν Χριστό. Καί μαζί μέ τά δῶρα αὐτά
καί τήν προσκύνηση πού ἐκεῖνοι ἔκαναν
… Καί σύ πρόσφερε στόν Κύριό μας μιά
καρδιά καί μιά θέληση καθαρή σάν τό
χρυσάφι, πού θά εἶναι μακρυά από κάθε
κακή ἐπιθυμία. Πρόσφερε σάν λιβάνι τόν
νοῦ σου καί τήν ἀπομάκρυνσή σου ἀπό
κάθε κακό λογισμό…»
Ἀλλά καί ἡ ἀγάπη μας γιά Τόν Χριστό
εἶναι ἄλλο δῶρο γι’ Αὐτόν, καθώς καί ἡ
ἀγάπη μας γιά ὅλους τούς συνανθρώπους μας. Ἀκόμα, ἄς Τοῦ προσφέρουμε
τίς ἁμαρτίες μας, μέ τήν σταθερή ἀπόφασή μας, γιά μιά εἰλικρινῆ μετάνοια
καί ἐπιστροφή κοντά Του. Καί μόνο αὐτή
ἡ στροφή καί ἡ ἐπιστροφή, μόνο αὐτή
ἡ προσπάθειά μας γιά μιά οὐσιαστική
πνευματική ἀνασύνταξη καί ἀνανέωση,
θά ἐπιλύσει τά πολλαπλά προβλήματα
τῶν καιρῶν μας, ἐθνικά καί παγκόσμια.
Τέλος, κάτι ἄλλο πού προσμένει ὁ Κύριός μας ἀπό τόν καθένα μας, εἶναι ἕνας
χῶρος, μιά θέση στήν καρδιά μας. Ὅταν
ἦλθε στήν γῆ, δέν ὑπῆρχε τόπος νά Τόν
δεχθεῖ. Ὅμως, αὐτός ὁ ἀρνητισμός συνεχίζεται διαχρονικά. Ὁ Κύριός μας καί
τώρα ἀναζητεῖ τόν καθένα μας. Ο ΞΕΝΟΣ
Αὐτός καί τώρα στέκει στήν πόρτα τῆς
ψυχῆς μας καί τήν χτυπᾶ διακριτικά.
Μιά θέση ζητεῖ ὁ Χριστός στίς ὑπάρξεις
μας, στήν κοινωνία μας, στίς οἰκογένειές
μας, στούς ἐργασιακούς μας χώρους,
στήν ζωή μας, γιά νά τήν κάνει πιό ὄμορ-
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φη, γιά νά τήν ἀναβαθμίσει, γιά νά τήν
ὁδηγήσει στόν δρόμο τῆς σωτηρίας.
Ἀδελφοί μου,
Ὅλοι μας πάντοτε, ἀλλά πολύ περισσότερο στίς δύσκολες ἡμέρες μας, ἀναζητοῦμε τήν ἀπαλλαγή ἀπό τά προβλήματα, ἀναζητοῦμε τήν γνώση τῆς ἀλήθειας,
τήν ἀληθινή χαρά καί τήν πραγματική
ζωή. Ἡ Γέννηση τοῦ Ἀρχηγοῦ τῆς πίστεώς μας φωτίζει τήν σκέψη μας, ἐξαγνίζει
τήν ψυχή μας, στηρίζει τήν ἐλπίδα μας.
Ἐάν ἐμβαθύνουμε στό μυστήριο τῆς Θείας ἐνανθρωπήσεως, θά καταλάβουμε καλύτερα τόν προορισμό μας, τόν σκοπό
τῆς ζωῆς μας, τήν θέση μας μέσα στόν
κόσμο. Μόνο ὁ Θεάνθρωπος μπορεῖ νά
ἐλευθερώσει τό ἀνθρώπινο γένος ἀπό τά
δεινά πού τό μαστίζουν. Μόνο ὁ Χριστός
σώζει τόν ἄνθρωπο, τοῦ δίνει ἀξία, νόημα, περιεχόμενο καί τόν μεταβάλλει σέ
πραγματική ἐν Χριστῷ προσωπικότητα,
πού ζεῖ στήν Θεία Βασιλεία, ἤδη ἀπό τήν
ζωή αὐτή.
Ὡς Ἐπίσκοπος τῆς εὐλογημένης καί
νησιωτικῆς Μητροπόλεως Παροναξίας
εὔχομαι ὁλόψυχα σέ ὅλους σας 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
ἀνέσπερο Φῶς τοῦ Θείου Βρέφους νά
καταυγάζει ὅλη μας τήν ὕπαρξη καί νά
τήν ὁδηγεῖ ὁλοφώτεινη καί ἀναγεννημένη
πρός τόν Γεννηθέντα Σωτῆρα καί Λυτρωτή μας.
Χρόνια πολλά, εὐλογημένα
καί ἁγιασμένα!
Διάπυρος εὐχέτης πρός Κύριον,
Ὁ Ἐπίσκοπός σας

† Ο ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ

8η Μικρασιατική Συνάντηση Πάρου στό Ἄσπρο Χωριό
ιά 8η συνεχῆ χρονιά παραγματοποιήθηκε ὁ θεσμός τῆς Μικρασιατικῆς συνάντησης μέ ἐπίκεντρο τό Ἄσπρο Χωριό, γνωστό γιά τίς μικρασιάτικες ρίζες
του.
Μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς
τοῦ Ἁγίου Ἐθνομάρτυρα Χρυσοστόμου Σμύρνης ὁ τοπικός
πολιτιστικός σύλλογος «ΑΤΛΑΝΤΙΣ»
σέ συνεργασία μέ τό Μουσικοχορευτικό
Συγκρότημα καί τήν Χορωδία Νάουσας
Πάρου, ὀργάνωσαν καί φέτος τίς ἐκδηλώσεις γιά τή Μικρασία φιλοξενώντας
τό Μικρασιατικό Πολιτιστικό Σύλλογο «ΑΝΑΞΑΓΟΡΑΣ», Νέας Λαμψάκου
Εὐβοίας.
Τό πρωί τῆς Κυριακῆς 9 Σεπτεμβρίου 2012, ἐτελέσθη ἡ Θεία Λειτουργία
ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Καλλινίκου, ὁ ὁποῖος
εὐλόγησε τούς προσφερθέντες Ἄρτους,
κήρυξε τόν Θεῖο Λόγο καί ἐν συνεχείᾳ
προεξῆρχε τῆς Λιτανεύσεως τῶν Ἱερῶν
Εἰκόνων κατά τή διάρκεια τῆς ὁποίας
ἀντιπροσωπεῖες τῶν Συλλόγων πλαισίωσαν τήν ἱερή εἰκόνα τοῦ Ὁσιομάρτυρα Χρυσοστόμου Σμύρνης, ἀνάμεσα σέ
πλῆθος κόσμου.
Τό Ἀπόγευμα, δόθηκε ἡ εὐκαιρία στόν

κόσμο πού παραβρέθηκε, νά παρακολουθήσει καί φέτος μία πανδαισία μουσικῆς, χορῶν, θεατρικῶν δρώμενων καί
τραγουδιῶν τῆς Μικρασίας, τῆς Ἴμβρου
καί τῆς Πάρου.
Ἡ ἐκδήλωση ἄρχισε μέ τήν προβολή
ὀπτικοακουστικοῦ ὑλικοῦ μέ μικρασιατικό περιεχόμενο ἐνῶ ἀκολούθησαν τραγούδια τῆς Ἐρυθραίας καί τῆς Προποντίδας ἀπό τήν Χορωδία Νάουσας ὑπό
τήν διεύθυνση τῆς μουσικοῦ κ. Φένιας
Θεοφίλου. Στή συνέχεια ἡ χορωδία ἀπέδωσε τραγούδια τῆς Ἴμβρου πού χόρεψαν τά παιδιά τοῦ Ἄσπρου Χωριοῦ καί
τοῧ χορευτικόῧ τμήματος τοῦ Μουσικοχορευτικοῦ Συγκροτήματος Νάουσας. Ὁ
φιλοξενούμενος Σύλλογος «ΑΝΑΞΑΓΟΡΑΣ» παρουσίασε σχετικό δρώμενο καί
ἔδειξαν τίς ἐξαιρετικές τους χορευτικές
ἱκανότητες παρουσιάζοντας χορούς καί
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ
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τραγούδια ἀπό τά παράλια της Μ. Ἀσίας.
Ἡ ἐκδήλωση ἔκλεισε μέ χορούς τῆς
Καππαδοκίας καί τῆς Πάρου ἀπό τό
Μουσικοχορευτικό Συγκρότημα Πάρου.
Τίς θρησκευτικές καί πολιτιστικές
ἐκδηλώσεις τίμησαν μέ τήν παρουσία
τους ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Παροναξίας κ. Καλλίνικος, ὁ πρώην Νομάρχης Κυκλάδων κ. Δημήτρης Μπάιλας
ὁ ὁποῖος καί τιμήθηκε ἀπό τό Σύλλογο
«ΑΤΛΑΝΤΙΣ» γιά τήν προσφορά του
στό Ἄσπρο χωριό, ὁ Δήμαρχος Πάρου κ.
Χρῆστος Βλαχογιάννης, Τοπικοί Σύμβουλοι, ἐκπρόσωποι φορέων καί συλλόγων
καί πάρα πολλοί ἐπισκέπτες καί κάτοικοι τοῦ νησιοῦ.

Ὁ ἑορτασμός τῆς Ἁγίας Θεοκτίστης
ήν παραμονή τῆς ἑορτῆς, τό
ἀπόγευμα, ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μας χοροστάτησε στόν πανηγυρικό Ἑσπερινό
στό Ἱερό Προσκύνημα Παναγίας Ἑκατονταπυλιανῆς, ὅπου
βρίσκεται ὁ Τάφος τῆς Ἁγίας
Θεοκτίστης καί εὐλόγησε τούς
προσφερθέντες Ἄρτους. Τόν
Θεῖον Λόγον κήρυξε ὁ Ἀρχιερατικός
Ἐπίτροπος Ὑρίας (Λευκῶν) Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Τριαντάφυλλος.
Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς, χοροστάτησε
στόν Ὄρθρο καί προεξῆρχε στή Θεία
Λειτουργία στό Ἱερό Προσκύνημα τῆς
Παναγίας μας, εὐλόγησε τούς προσφερθέντες Ἄρτους καί κήρυξε τόν Θεῖον Λό-
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γον. Ἐν συνεχείᾳ προεξῆρχε τῆς Λιτανεύσεως τῶν Ἱερῶν Εἰκόνων τῆς Ἁγίας Θεοκτίστης καί τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου στό
Λιμάνι καί τά σοκάκια τῆς Παροικίας.

Δέκα χρόνια ἀπό τήν κοίμηση
τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Νικολάου Ἀρκᾶ
τοῦ ἰατροῦ κ. Ἀντωνίου Ἀρκά

ήν Κυριακή 21 Ὀκτωβρίου 2012, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας χοροστάτησε στόν Ὄρθρο καί προεξῆρχε
στή Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό
τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Παρίου, Κώστου Πάρου καί στή συνέχεια τέλεσε
τό 10ετές μνημόσυνο τοῦ μακαριστοῦ
Ἀρχιμανδρίτου π. Νικολάου Ἀρκᾶ. Ὁ
Μακαριστός Γέροντας προέβαλε ἰδιαίτερα τήν προσωπικότητα τοῦ συμπατριώτη του Ὁσίου Ἀθανασίου καί πρωτοστάτησε στήν ἐπίσημη διακήρυξη τῆς Ἁγιοτητός του,
(πού πραγματοποιήθηκε πρό 20ετίας), ἀλλά καί
στήν ἀνέγερση τοῦ μεγαλοπρεποῦς του Ναοῦ
στόν Κῶστο, τήν γενέτειρά του. Στήν συνέχεια
συμμετεῖχε σέ ὡραία ἐκδήλωση πού πραγματοποιήθηκε στό μεγάλο Πολιτιστικό Κέντρο τοῦ
Ναοῦ πού περιελάμβανε ἔκθεση φωτογραφίας,
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΝΗΜΗΣ
π. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΡΚΑ
ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΟΥ
(28/9/2002 - 28/9/2012)
28-9-2012: α) Ἱ.Μ. Λογγοβάρδας (Θεία
Λειτουργία & Τρισάγιο ἐπί τοῦ τάφου),
β) Ἱ.Π. Παναγίας Ἑκατονταπυλιανῆς
(Θεία Λειτουργία & Τρισάγιο).
13-10-2012: Ἱ.Ν. Ζωοδ. Πηγῆς Μαραθίου (Ντραμουτιᾶ) (Θεία Λειτουργία &
Μνημόσυνο).

14-10-2012: Ἱ.Ν. Ἁγίου Γεωργίου
Ἀγκαιριᾶς (Θεία Λειτουργία, Μνημόσυνο & Ὁμιλία).
21-10-2012: Ἱ.Ν. Ἀγ. Ἀθανασίου τοῦ
Παρίου Κώστου (Ἀρχιερατική Θεία
Λειτουργία & Μνημόσυνο), 11:00 π.μ.
Ἐκδηλώσεις στήν πολιτιστική αἴθουσα
τοῦ Ἱ. Ν. Ἀγ. Ἀθανασίου τοῦ Παρίου
& ὁμιλία μέ θέμα «Ἡ προσφορά τοῦ
π. Νικολάου Ἀρκᾶ στήν κοινωνία τῆς
Πάρου». (Ὁμιλητῆς: Ἰατρός Ἀντώνιος
Ἀρκᾶς).
11-11-2012: Ἱ.Π. Παναγίας Ἑκατονταπυλιανῆς (Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία & Μνημόσυνο), 6:00 μ.μ. Ἔναρξη
λειτουργίας Σχολῆς Γονέων καί ὁμιλία
μέ θέμα «Ἡ συμβολή τοῦ Ἀρχιμ. Νικολάου Ἀρκᾶ στή δημιουργία καί καλλιέργεια τῆς χριστιανικῆς οἰκογένειας»
(Ὁμιλήτρια: Καθηγήτρια - Φιλόλογος
Ἐλισάβετ Μπιζά).

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
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προβολή φωτεινῶν διαφανειῶν καί
τήν παρακάτω ὁμιλία γιά τήν προσωπικότητα καί τήν προσφορά τοῦ π.
Νικολάου, ἀπό τόν ἰατρό κ. Ἀντώνιο
Ἀρκά, ἀνιψιό τοῦ ἀοιδίμου γέροντος.
Σεβασμιώτατε, σεβαστοί πατέρες,
κύριοι ἐκπρόσωποι τοῦ τόπου, ἀγαπητοί συμπολίτες,
Εἶναι γνωστόν ὅτι γύρω στό 800 π.χ.
μία ὁμάδα Ἀρκάδων μέ ἐπικεφαλῆς
τόν Πάρο κατέφυγε διωκόμενη ἀπό
τήν Ἀρκαδία στήν Πάρο. Μετά τήν
ἀρχική ἐγκατάστασή τους στήν περιοχή «Πεταλοῦδες», κοντά στήν Ἱερά
Μονή Χριστοῦ τοῦ Δάσους, οἱ Ἀρκάδες μετοίκησαν στό Μαράθι , ὅπου
ρίζωσαν καί ἀναπτύχτηκαν.
Ἀπό τίς ἀντιδράσεις τοῦ χαρακτήρα τῶν Ἀρκάδων φαίνεται ὅτι τά γονίδιά τους ἦταν «ἐμπλουτισμένα» μέ
τή ντομπροσύνη καί τή λεβεντιά τῶν
ὀρεσίβιων καί τήν εὐαισθησία τῶν
νησιωτῶν.
Γόνος αὐτῆς τῆς πανάρχαιας οἰκογένειας τῆς Πάρου ἦταν καί ὁ μακαριστός ἱερομόναχος Νικόλαος Ἀρκᾶς,
γιός τοῦ Ἐμμανουήλ καί τῆς Ἐλευθερίας πού γεννήθηκε στό Μαράθι τό
1907.
Ὁ πρωτότοκος γιός τοῦ Ἐμμανουήλ καί τῆς Ἐλευθερίας εἶχε ἐναγκαλιστεῖ ἤδη ἀπό τήν γέννησή του
τό Σταυρό καί τήν Ἁγία Γραφή, καί
τοῦτο συμπεραίνεται ὄχι μόνο ἀπό
τίς μαρτυρίες πού θέλουν τήν μητέρα
του νά προδιαγράφει τήν πορεία τοῦ
γιοῦ της βάσει συμβολικοῦ ὀνείρου
κατά τήν κυοφορία του, ἀλλά καί τοῦ
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ὁράματος τοῦ Σταυροῦ ὑπεράνω τῆς
κολυμβήθρας κατά τήν βάπτισή του.
Πέραν τούτων οἱ συνεχεῖς καί ἐπίμονες προτροπές τοῦ δασκάλου καί
τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου τῶν Λευκῶν
πρός τόν πατέρα του γιά τήν συνέχιση τῶν σπουδῶν τοῦ μικροῦ μαθητῆ
τοῦ Δημοτικοῦ σχολείου τῶν Λευκῶν
Νικόλα Ἀρκᾶ, ἔδειχναν τόν προορισμό του.
Στό Δημοτικό σχολεῖο τῶν Λευκῶν,
ὁ μικρός μαθητής Νικόλας ρουφᾶ τήν
γνώση πού προσφέρεται ἀπό τόν μεγάλο δάσκαλό του Ἰ. Γαϊτάνο, ὅπως
τό διψασμένο ἔδαφος τοῦ νησιοῦ του
τά πρωτοβρόχια. Πρῶτος μαθητής,
ἀρχίζει παράλληλα νά ξεδιπλώνει
τό ταλέντο του στήν ζωγραφική , ζωγραφίζοντας τούς ἥρωες τοῦ ’21 πού
κοσμοῦν τούς τοίχους τῶν τάξεων
τοῦ σχολείου, καί μυεῖται στήν ζωή
τῆς ἐκκλησίας δίπλα στόν Ἀρχοντόπαπα, ὅπως ὁ ἴδιος θά ἀποκαλέσει
ἀργότερα τόν πρωτοπρεσβύτερο τῶν
Λευκῶν.
Μέ τή συγκατάβαση τοῦ πατέρα
του ὡς μοναδικό ἐφόδιο, παρακολουθεῖ τό Ἑλληνικό σχολεῖο τῆς Παροικιᾶς, ἐργαζόμενος ταυτόχρονα σέ
ἀλευρόμυλο συγγενοῦς του.
Μετά τήν ἀποφοίτησή του συνεχίζει τίς γυμνασιακές σπουδές στήν
Σύρο ἀπασχολούμενος σέ κήπους
γιά τήν ἐξασφάλιση τῶν πρός τό ζῆν.
Ἀνήσυχος νοῦς, ἀναπτύσσει τό ταλέντο του στήν ζωγραφική καί ἀρχίζει
νά ξεδιπλώνει τήν κλίση του στήν
ἁγιογραφία.
Τήν ἐποχή ἐκείνη ἡ καλλιφωνία,
ἀλλά καί ἡ ἔφεσή του στήν βυζαντινή
μουσική παιδεία, δίπλα στόν ἐξαίρετο πρωτοψάλτη τῆς μητρόπολης τῆς
Ἐρμούπολης Σ. Παναγόπουλο, τόν
καθιερώνει ἀριστερό ψάλτη τοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς Σύρου.
Μετά τήν ἀποφοίτησή του ἀπό τό
γυμνάσιο σπουδάζει Θεολογία στό
Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν καί στήν συνέχεια Φιλολογία στήν Φιλοσοφική
σχολή. Παράλληλα συνεχίζει τίς μουσικές σπουδές του καί καλλιεργεῖ τήν
Ἁγιογραφία.

Νέος Θεολόγος μέ φλόγα καί
ἐνθουσιασμό ἐντάσσεται στούς κόλπους τῆς ἀδελφότητας Θεολόγων «Ἡ
Ζωή» καί ἀρχίζει τήν ἀφιέρωσή του
στήν ἐσωτερική ἱεραποστολή. Κοντά
σέ ἐμπνευσμένους Πανεπιστημιακούς δασκάλους καί μορφές τῆς Θεολογίας τῆς ἐποχῆς, ὁριοθετεῖ ἀπόλυτα τόν ἑαυτό του καί
προδιαγράφει
τήν
πορεία του.
Στόν πόλεμο τοῦ
’40 ἐπιστρατεύεται
πρός τό τέλος. Ὑπηρετοῦν ἤδη στό μέτωπο πέντε ἀδέλφια
του.
Ἡ πρώτη γνωριμία τοῦ ὁμιλοῦντος
μέ τό θεῖο γίνεται τό
1952. Ὁ ἐπιβλητικός
κύριος μέ τό γκρί κοστούμι καί τήν σκούρα γραβάτα, πού ἕνα
φθινοπωρινό μεσημέρι μπῆκε στό σπίτι τῶν Λευκῶν, ἦταν
ὁ θεῖος ὁ Θεολόγος.
Μέρες πρίν εἶχαν
προηγηθεῖ προετοιμασίες
ὑποδοχῆς
καί ἀτέλειωτες νουθεσίες τῆς μητέρας γιά τήν ἄψογη συμπεριφορά τῆς
ἀδελφῆς του καί τοῦ ἴδιου.
Τό ἀπόγευμα τῆς ἴδιας κιόλας
ἡμέρας μία ἔξοχη, ὅπως ἔλεγαν, ὁμιλία του στήν κεντρική πλατεία τῶν
Λευκῶν, ἀπετέλεσε τήν ἔναρξη μίας
σειρᾶς Θεολογικῶν ὁμιλιῶν στά γύρω
χωριά. Στίς περιοδεῖες ἀκολουθοῦσε
τόν θεῖο κρατώντας του τήν βαριά
τσάντα μέ λογής-λογής ἔντυπα Θεολογικοῦ περιεχομένου. Ἀπό τότε ἔγινε «κυκλάμινο». (Ἔτσι ὀνόμαζαν τούς
διανομεῖς τοῦ νεανικοῦ περιοδικοῦ
«Ἡ ζωή τοῦ παιδιοῦ»).
Τό καλοκαίρι τῆς ἴδιας χρονιᾶς
ὁ θεῖος βρέθηκε σέ ἀποστολή στίς
φυλακές τῶν Βουρλῶν. Μετά τό τέλος τῆς ὁμιλίας του στούς Φυλακισμένους συνάντησε τόν ἀδελφό του,
παρασημοφορημένο ἥρωα τοῦ Ἀλβα-

νικοῦ μετώπου, πού ἦταν πολιτικός
κρατούμενος. Μέ δάκρυα τόν παρακαλοῦσε, ὅπως διηγήθηκε μεταγενέστερα ὁ αὐτόπτης μάρτυρας Μανώλης Γλέζος, νά ὑπογράψει δήλωση
γιά νά κερδίσει τήν ἐλευθερία του.
-Ἀδελφέ, ἀπάντησε ἐκεῖνος, συνέχισε τήν πορεία σου καί ἄφησέ με νά
προσδοκῶ τήν ἐλευθερία μέ μεγάλο «ἐ».
Ἀδελφικοί βίοι παράλληλοι σέ διαφορετικές διαδρομές ...
Ὁλόκληρη τή δεκαετία τοῦ ’50 ὁ Θεολόγος Ν. Ε. Ἀρκᾶς
ὀργώνει τίς Κυκλάδες καί κηρύττει τό
λόγο τοῦ Θεοῦ. Πολλές ἀνέκδοτες ἱστορίες ἀπό τά περιπετειώδη ταξίδια του
περιέγραφε ὁ ἴδιος.
Ἐπιστρέφοντας κάποτε ἀπό ἀποστολή
στήν Τῆνο, διηγεῖτο
ὃτι
ἀναγκάστηκαν
λόγω σφοδρῆς θαλασσοταραχῆς
νά
γυρίσουν πίσω. Τηλεγράφησε
τότε
στήν ἀδελφότητα. «Ἐποντίσαμεν εἰς
Τῆνον, Ν. Ἀρκᾶς». Ὁ τηλεγραφητής
ἀπό βιασύνη καί ἀπροσεξία δέν ἔγραψε τήν τελεία μετά τό «Ν» καί ἔτσι τό
Ν. Ἀρκᾶς διαβάστηκε στήν ὑπηρεσία
τῶν Ἀθηνῶν «ΝΑΡΚΑΣ» καί παραλίγο νά σημάνει ὁ συναγερμός στό ἐπιτελεῖο τοῦ ναυτικοῦ. Ὁ συναγερμός
ἀποσοβήθηκε, ἐπειδή ὁ προϊστάμενος τῆς ὑπηρεσίας τῶν Ἀθηνῶν ἔτυχε
νά γνωρίζει τόν θεῖο!
Τά χρόνια πού ἀκολούθησαν ἡ ἱεραποστολική του φλόγα μεταφέρθηκε στήν Πελοπόννησο καί τήν Θεσσαλία μέ ὁρμητήρια τήν Καλαμάτα καί
τόν Βόλο ἀντίστοιχα.
Σέ ἡλικία ἑξήντα ἐτῶν θεώρησε ὅτι
εἶχε ἔλθει ἡ ὥρα τῆς ἐκπλήρωσης τοῦ
πόθου τῆς ἐπίγειας ζωῆς του. Ἀπομονώνεται ἀπολύτως ἐπί σαράντα
ἡμέρες στήν Ἱερά Μονή Πετράκη,
ΑΦΙΕΡΩΜΑ
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"ἐν προσευχῇ καί νηστείᾳ", χειροτονεῖται διάκονος καί πολύ σύντομα ἱερέας καί στήν συνέχεια χειροθετεῖται
Ἀρχιμανδρίτης.
Περιβεβλημένος
τήν
ἱεροσύνη
αἰσθάνεται ἀπολύτως ἀναγεννημένος. Ξεκινᾶ τήν ζωή του ἀπό τήν ἀρχή
μέ πρωτόγνωρο νεανικό ἐνθουσιασμό. Ἀπορρίπτει δελεαστική καί πιεστική πρόταση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου
Ἀθηνῶν νά ἀναλάβει τήν πανίσχυρη
Μητρόπολη Ἀττικῆς Μεγαρίδος καί
Σαλαμίνος, γιατί ὅπως θά ἀπαντήσει,
«Ἐπέλεξα τήν ἱεροσύνη ἀπό κλίση καί τάμα
καί ὄχι γιά ἀξιώματα».
Τά ἑπόμενα χρόνια
δραστ ηριοποιεῖται
στή μητρόπολη Χαλκίδος δίπλα στό μαθητή του, μακαριστό
Μητροπολίτη Χαλκίδος Νικόλαο Σελέντη
(†1975).
-Σπουδαῖος
κληρικός μέ σημαντικό
ἔργο στήν πατρίδα
μου, παρότι ἰδεολογικά ἀντίθετός μου, θά
πεῖ στόν ὁμιλοῦντα
χρόνια
μετά
βουλευτής Εὐβοίας καί
ὑφυπουργός Ἐ. Ἀμύνης, χειρουργός στόν
«Εὐαγγελισμό»,
μέ
τόν ὁποῖο συνυπηρετοῦσαν στό νοσοκομεῖο τήν ἐποχή
ἐκείνη.
Ἀπό τό 1974 ἀφιερώνεται στήν
Πάρο. Ὑπηρετεῖ ἐπί δεκαετία στήν
ἐνορία Ἀγκαιριᾶς καί μετά τή συνταξιοδότησή του, μέ νεανικό ἐνθουσιασμό, ἐθελοντικά στό Ἱερό Προσκύνημα τῆς Παναγίας τῆς Ἑκατονταπυλιανῆς, ὡς Ψάλτης, νεωκόρος, ἀκόμη
καί ὡς καθαριστής.
Τό ἔργο του στήν Πάρο εἶναι πολυποίκιλο. Ἄριστος λειτουργός, δεινός
ἱεροκήρυκας, αὐστηρός ἐξομολόγος,
σκύβει μέ πατρική ἀγάπη ἰδιαίτερα
στά νέα ζευγάρια παροτρύνοντάς τα
μέ πάθος στήν τεκνογονία. Παράλλη-
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λα καλλιεργεῖ τήν Ψαλτική ἀναδεικνύοντας σπουδαίους μαθητές, ὅπως
ὁ Ζαχαρίας Ραγκούσης, καί ἁγιογραφεῖ στόν Ἅγιο Γεώργιο Ἀγκαιριᾶς
καί στήν Ζωοδόχο Πηγή στό Μαράθι.
Ἁγιογραφίες καί προσωπογραφίες
του ὀμορφαίνουν τά πατρογονικά
του.
Στό τέλος τῆς ζωῆς του ἀποσύρεται
στήν Σύρο, ὅπου παρά τήν προχωρημένη ἡλικία του ἐξακολουθεῖ νά εἶναι
σπορέας τοῦ Εὐαγγελίου μέχρι τήν
κοίμησή του τό Σεπτέμβριο τοῦ 2002.
Ὁ
Ἱερομόναχος
Νικόλαος Ε. Ἀρκᾶς
συνέγραψε δέκα βιβλία καί δημοσίευσε
σειρά ἄρθρων ποικίλου περιεχομένου
πολλά τῶν ὁποίων
μέ τό ψευδώνυμο
Ν. Ντραμουτιανός.
Οἱ περιγραφές προσώπων καί τῆς Παριανῆς φύσης ἰδιαίτερα,
θυμίζουν
προσφορά θυμιάματος στόν Δημιουργό. Ἀπό τά βιβλία
του σπουδαιότερο
μέ τρεῖς ἐκδόσεις τό
«Γάμος καί τεκνογονία», πού ἀποδείχτηκε
προφητικό,
ἰδιαίτερα γιά τήν σημερινή κρίσιμη ἐποχή μας. Γράφει σέ δημοτική γλώσσα
τήν ὁποία πιστεύει ἀκόμη καί γιά τά
ἱερά κείμενα.
Ὅταν τόν ρωτοῦν πώς συμβιβάζονται ἡ δημοτική γλώσσα μέ τήν
αὐστηρότητα τῶν προτεινομένων του
καί οἱ καινοτομίες πού προτείνει, μέ
τό Χριστιανικό πρότυπο πού ἀκολουθεῖ πρῶτος αὐτός μέ τήν βιωτή
του, ἀπαντᾶ λέγοντας: «Ἡ Ὀρθοδοξία στηρίζεται στήν «Καινή κτίση»,
καί ἀκόμη ὅτι «τό νερό πού πίνεις
πρέπει νά εἶναι ἀμόλυντο, ἀνεξάρτητα ἄν τό ποτήρι εἶναι πήλινο, κρυστάλλινο ἤ ἀσημένιο».
Πυλῶνες τῆς ζωῆς τοῦ μακαριστοῦ

πατρός Νικολάου Ἀρκᾶ, ἦταν ἡ ἀπόλυτη ἀφοσίωση στήν παράδοση καί
τό Ἑλληνοχριστιανικό ἰδεῶδες. Καί
οἱ δύο ἐκφράστηκαν μέ τήν ἀνέγερση δύο μνημείων πού ἐξέφρασαν τή
ζωή του. Τό πρῶτο ἀφορᾶ τόν τύμβο
ἀπό ἀγριόπετρες μηδέ τοῦ σταυροῦ
στήν κορυφή ἑξαιρουμένου, πρός
τιμήν τοῦ Ἐθνομάρτυρα τῆς Πάρου
Νικόλα Στέλλα, δίπλα στό σπίτι πού
γεννήθηκε στόν Ἄη Γιώργη στά Δαμάλια. Τό μνημεῖο αὐτό, χτίστηκε καί
μέ προσωπική του ἐργασία, ἀποτελεῖ
τόν δείκτη πορείας τῶν νέων ἀνάμεσα στά κακοτράχαλα μονοπάτια τοῦ
νησιοῦ. Τό δεύτερο, στόν Κῶστο τήν
γενέτειρα τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ
Παρίου δείχνει τήν μεγάλη προσήλωση τοῦ κτήτορα στό πραγματικό
μήνυμα τῶν κολυβάδων ὅπως τό ἐξέφρασε μέ τόν πιό αὐθεντικό τρόπο ὁ
μεγάλος δάσκαλος τοῦ γένους.
Ὁ Ἀρχιμανδρίτης Νικόλαος Ἀρκᾶς
μετά ἀπό μακροχρόνιες ἔρευνες φέρνει στήν ἐπιφάνεια τό ἔργο τοῦ Ἁγίου
Ἀθανασίου τοῦ Παρίου, πρωταγωνιστεῖ στό συνέδριο πού γίνεται στό
Ἱερό Προσκύνημα Παναγίας Ἑκατονταπυλιανῆς γιά τή ζωή καί τό ἔργο
τοῦ μεγάλου Παρίου ἀνδρός καί συνδράμει ἐνεργά στήν Ἁγιοκατάταξή
του.
Ἡ βαθειά φιλοσοφική προσέγγιση
τῆς βιοτῆς τῶν κολυβάδων ἀποδεικνύει ὅτι δέν ἐχθρεύονται τούς λεγόμενους διαφωτιστές, ἀντιτάσσονται
ὅμως σθεναρά στήν διαστρεβλωμένη
μετάδοση τοῦ Ἑλληνικοῦ πνεύματος
στήν Εὐρώπη, περιχαρακώνοντας τήν
Ὀρθόδοξη παράδοση. Αὐτό τό Ἑλληνικό πνεῦμα θά ἀναγκάσει τόν Γερμανό φιλόσοφο Νίτσε νά πεῖ: «Ἀποδεδειγμένα, σέ κάθε περίοδο τῆς ἐξέλιξής του, ὁ Δυτικοευρωπαϊκός πολιτισμός προσπάθησε νά ἀπελευθερώσει τόν ἑαυτό του ἀπό τούς Ἕλληνες.
Γιατί ὅτι καί ἄν δημιουργοῦσε κατέληγε νά μοιάζει μέ φθηνό ἀντίγραφο
τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Ἔτσι μία ὀργή ξέσπαγε ἐναντίον τοῦ μικροῦ καί ἀλαζονικοῦ ἔθνους, πού εἶχε τολμήσει
νά ὀνομάσει «βάρβαρο» κάθε ἐποχή,

ὅτι δέν εἶχε δημιουργηθεῖ στό ἔδαφός
του ... Ὅλα τά δηλητήρια τοῦ φθόνου,
τῆς ὕβρεως, τοῦ μίσους, ἔχουν ἀποδειχθεῖ ἀνεπαρκῆ νά διαταράξουν
τήν ὑπέροχη ὀμορφιά τῶν Ἑλλήνων,
γι’ αὐτό καί νοιώθουν ντροπή ἀπέναντι στούς Ἕλληνες!».
Σήμερα οἱ καλοί Εὐρωπαῖοι φίλοι
μας πρέπει νά ξαναδιαβάσουν τά λεχθέντα ἀπό τό Γερμανό φιλόσοφο σέ
ἀνύποπτο χρόνο.
Ὁ ἱερομόναχος Νικόλαος Ἀρκᾶς
ἔζησε ἐπιζητώντας τό μέγιστο γιά
νά ἐπιτύχει ἔστω τό ἐλάχιστο. Δεχόμενος πολλές φορές κριτική γιά τήν
αὐστηρότητά του, πού ἐνίοτε τήν
ἀποδεχόταν, παρέπεμπε πάντα στά
λόγια του Θεοῦ διά στόματος τοῦ
Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου. «Πῶς
εἶναι δυνατόν νά μήν ἀγαπᾶς τόν συνάνθρωπό σου, πού τόν βλέπεις καί
νά λές ὅτι ἀγαπᾶς τόν Θεό πού δέν
τόν βλέπεις;».
Ἐν κατακλείδι, εὐχηθεῖτε Σεβασμιότατε, τά λόγια καί τό ἔργο ζωῆς τοῦ
μακαριστοῦ ἱερομονάχου Νικολάου
Ἐ. Ἀρκά νά ἐνδυναμώνουν ὅλους μας
στήν δύσκολη πορεία τῆς ζωῆς μας.
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Τό ἐπίσημο 10ετές Μνημόσυνο
τοῦ μακαριστοῦ π. Νικολάου Ἀρκᾶ
καί ἡ εἰς Διάκονον χειροτονία τοῦ π. Νικολάου Σκαλίμη
ήν Κυριακή 11 Νοεμβρίου 2012,
ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης
μας χοροστάτησε στόν Ὄρθρο
καί προεξῆρχε τῆς Θείας Λειτουργίας στό Ἱερό Προσκύνημα
Παναγίας
Ἑκατονταπυλιανῆς
Πάρου, κατά τή διάρκεια τῆς
ὁποίας, τέλεσε τήν εἰς Διάκονον
Χειροτονία τοῦ π. Νικολάου Σκαλίμη, καταγομένου ἀπό τά Μάρμαρα τῆς Πάρου. Μετά τό πέρας
τῆς Θείας Λειτουργίας τέλεσε τό ἐπίσημο
10ετές Μνημόσυνο τοῦ Μακαριστοῦ Ἱερομονάχου π. Νικολάου Ἀρκᾶ τοῦ Παρίου,
κορυφώνοντας τή σειρά τῶν λατρευτικῶν
συνάξεων τῶν ἀφιερωμένων στήν μνήμη τοῦ
ἀοιδίμου Γέροντος.
Ἀκολουθεῖ ὁ χειροτονητήριος λόγος τοῦ
π. Νικολάου Σκαλίμη:
Σεβασμιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα, Σεβαστοί πατέρες, Ἀγαπητοί ἀδελφοί,
Σήμερα ἐκπληρώνεται τό ὄνειρο μίας
ζωῆς, βλέποντας τόν ἑαυτό μου νά στέκεται
ἐνώπιόν Σας, Σεβασμιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα καί νά ἑτοιμάζεται νά δεχθεῖ τό Μέγα
τῆς Διακονίας Μυστήριο.
Ἱερό δέος κατέχει ὁλόκληρη τήν ὕπαρξή
μου, αἰσθανόμενος τό πῦρ τῆς Πεντηκοστῆς
νά κατέρχεται στήν ἀναξιότητά μου καί σκέπτομαι: Πώς ἐγώ ὁ μικρός καί ἀσήμαντος θά
ἀξιωθῶ τέτοιας μεγάλης τιμῆς;
Μέ σεβασμό καί εὐγνωμοσύνη στέκομαι
μπροστά στούς σεβαστούς μου γονεῖς, τόν
ἀδελφό μου καί τούς ἐκλεκτούς μου διδασκάλους πού ἀπό νήπιο φρόντισαν νά μοῦ
ἀνάψουν τή φλόγα τῆς προσφορᾶς. Τούς
εὐγνωμονῶ!
Εὐχαριστῶ τήν ἐκλεκτή σύζυγό μου, πού
δέχθηκε νά γίνει ὁ συγκυρηναῖος τῆς ἀποστολῆς μου.
Μέ υἱική εὐγνωμοσύνη γονατίζω ἐνώπιον
τῶν σεβαστῶν πατέρων πού ἄναψαν τόν
ἱερό ζῆλο τῆς Ἱεροσύνης μέσα στήν καρδιά
μου, μέ πρωτοστάτη τόν πατέρα Ἀνδρέα
Λεούση, τόν πρωτοπρεσβύτερο τοῦ Ἱεροῦ
Ναοῦ Εὐαγγελιστρίας Πειραιῶς, ὑπεύθυνο
τοῦ ἔργου στίς φυλακές ὁλοκλήρου τῆς χώρας καί πνευματικοῦ μου πατρός, γιά ὅλα
ὅσα ἔκανε καί κάνει γιά μένα.
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Ἐκ μέσης καρδίας εὐχαριστῶ τόν πανοσιολογιώτατο ἀρχιμανδρίτη πατέρα Ἀλέξανδρο Μοστράτο, Πρωτοσύγκελλο τῆς Ἱερᾶς
μας Μητροπόλεως, γιά τήν πνευματική φροντίδα πού δεικνύει πρός τό πρόσωπό μου.
Τόν πρωθιερέα τοῦ Λιμενικοῦ Σώματος,
Ναύαρχο καί ἐφημέριό του Ἱεροῦ Ναοῦ
Εὐαγγελιστρίας Πειραιῶς, πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Γεώργιο Καλαμάρη μετά τῆς πολυσεβάστου πρεσβυτέρας του Ἑλένης, γιά
τήν πολλή ἀγάπη τους καί τή στήριξή τους
ἀπέναντι στό πρόσωπό μου.
Τόν πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Ἰωάννη
Γιαννίση γιά τήν ἄριστη συνεργασία μας
στό εὐαίσθητο θέμα τῆς νεότητος στόν Ἱερό
Ναό Ἁγίου Βασιλείου Πειραιῶς καί τόν
πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Δημήτριο Καραλή, προϊστάμενο τοῦ προαναφερθέντος
Ἱεροῦ Ναοῦ καί τούς λοιπούς ἐφημερίους
ἀλλά καί ὅλους τούς ἱερεῖς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς μέ τούς ὁποίους συν-

δέθηκα τά τελευταία χρόνια.
Τόν καλλικέλαδο ἱερέα τοῦ χωρίου μου
πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Σπυρίδωνα Πετροπουλο πού φρόντισε καί φροντίζει νά
διδαχθῶ τίς μουσικές νότες τῆς ὀκτωήχου,
μετά τῆς πολυσεβάστου πρεσβυτέρας τουΕὐστρατίας γιά τήν ἀγάπη πού μοῦ χάρισαν
ἀπό τήν παιδική μου ἡλικία ἕως καί σήμερα.
Τόν ἀδελφικό μου φίλο πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Χρῆστο Πετρόπουλο ἐφημέριο
τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνήματος τῆς Παναγίας
μας, πού συνοδοιπορήσαμε ἀπό τήν παιδική μας ἡλικία, μέχρι καί σήμερα καί μέ περιέβαλε μέ περισσή ἀγάπη.
Τόν μετ’ ὀλίγον συνδιάκονό μου πατέρα
Ἐμμανουήλ Τζιώτη γιά τήν ὅλη του φροντίδα, τό ἐνδιαφέρον καί τήν εἰλικρινῆ ἀδελφική του ἀγάπη, ἀλλά καί ὅλους τούς ἱερεῖς
τῆς νήσου τούς ὁποίους σέβομαι καί ἀγαπῶ.
Ἀπό καρδιᾶς εὐχαριστῶ τούς συγχωριανούς μου καί ὅλους ἐσᾶς πού αὐτή τή στιγμή
στέκεστε δίπλα μου καί συμπροσεύχεσθε
ὥστε νά ἐπισκηνώσει τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ
καί νά ἀναπληρώσει τίς ἐλλείψεις μου.
Ἀλλά τί νά πρωτοπῶ γιά Σᾶς Πάτερ καί
Δέσποτα, τόν ποιμένα τόν καλό, τόν γεμάτο
ἀγάπη, ἐσᾶς πού μέ τόση πατρική στοργή μέ
ἀγκαλιάσατε!
Σκύβω καί προσκυνῶ τά ἁγιασμένα ἀπό
τίς ἐλεημοσύνες χέρια Σας! Γονατίζω καί
ὑπόσχομαι ὅτι θά ἀγωνιστῶ νά μήν προδώσω καμία ἀπό τίς προσδοκίες Σας.
Προσεύχομαι ὁ καλός Θεός, ὁ Μέγας
Ἀρχιερεύς νά Σᾶς χαρίζει ἔτη ὄλβια, ὥστε νά
εὐλογεῖτε καί νά ἁγιάζετε τό Λαό τοῦ Θεοῦ,
ὁ ὁποῖος στό πρόσωπο Σας ἀναγνώρισε τόν
ποιμένα τόν καλόν καί ἄξιον ἀρχιθύτη του.
Ἡ Κυρία Θεοτόκος, νά χαρίζει χρόνους
πολλούς στή σεβαστή μητέρα Σας, νά Σᾶς
καμαρώνει ἔτη πλεῖστα ὅσα.
Καί νῦν κλίνω γόνυ καρδίας καί προσέρχομαι διά νά λάβω τή Θεία Χάρη. Εὐχηθεῖτε,
ὁ Κύριος νά ἐνισχύει καί νά χαριτώνει τήν
ἱερατική μου διακονία, μέ τίς εὐχές καί τίς
πρεσβεῖες τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν
Θεοτόκου καί Ἀειπαρθένου Μαρίας, τῆς
Ἑκατονταπυλιανῆς, τῆς προστάτου καί
πολιούχου τοῦ χωριοῦ μου Παναγίας Μαρμαριανῆς, τοῦ Τιμίου Ἐνδόξου Προφήτου
Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου, τοῦ ἐν
Ἁγίοις πατρός ἠμῶν Νικολάου, Ἀρχιεπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας τοῦ Θαυματουργοῦ,
τῶν ἐν τῇ νήσῳ ταύτη διαλαμψάντων Ἁγίων,
Ἀρσενίου, Ἀθανασίου καί Θεοκτίστης, τῶν
Ἁγίων ἐνδόξων μαρτύρων Μηνᾶ, Βίκτωρος

καί Βικεντίου, τοῦ ὁσίου καί θεοφόρου πατρός ἡμῶν Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου τοῦ
ὁμολογητοῦ, ὧν τήν μνήμην ἐπιτελοῦμεν καί
πάντων τῶν Ἁγίων. Ἀμήν.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

15

Ἡ συμβολή τοῦ π. Νικολάου Ἀρκᾶ στή δημιουργία
καί καλλιέργεια τῆς χριστιανικῆς οἰκογένειας
τῆς φιλολόγου Ἐλισάβετ Μπιζᾶ

ήν Κυριακή 11 Νοεμβρίου
2012, μετά τήν Ἀκολουθία
τοῦ Ἑσπερινοῦ καί τῆς Παρακλήσεως, ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μας, τέλεσε τόν
Ἁγιασμό ἐνάρξεως λειτουργίας τῆς Σχολῆς Γονέων τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνήματος Παναγίας Ἑκατονταπυλιανῆς Πάρου.
Ὁμιλήτρια ἦταν ἡ καθηγήτρια
φιλόλογος κ. Ἐλισάβετ Μπιζά ἡ ὁποία
ἀνέπτυξε τό θέμα «Ἡ συμβολή τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Νικολάου Ἀρκᾶ στήν
δημιουργία καί
καλλιέργεια τῆς
Ὀρθόδοξης Χριστιανικῆς Οἰκογένειας». Μέ τήν
ἐκδήλωση αὐτή,
στήν ὁποία συμμετεῖχε μεγάλος
ἀριθμός
ἀκροατῶν, κορυφώθηκαν οἱ ἐκδηλώσεις οἱ ἀφιερωμένες στήν συμπλήρωση δεκαετίας
ἀπό τήν κοίμηση
τοῦ μακαριστοῦ
Ἱερομονάχου(†28-9-2002). Αἰωνία ἡ μνήμη του καί ἄς ἔχουμε τήν εὐχή του.
Αἰσθάνομαι μεγάλη τήν τιμή ἀλλά κυρίως τήν εὐθύνη νά μιλήσω γιά μία προσωπικότητα καί ἕναν ἅγιο κληρικό, τόν
π. Νικόλαο Ἀρκά, καί γιά ἕνα θέμα πολύ
σπουδαῖο καί πνευματικό, τό θέμα τῆς
χριστιανικῆς οἰκογένειας. Εἶναι πνευματικό, γιατί, ὅπως γράφει καί ὁ π. Νικόλαος, ἡ οἰκογένεια ἀρδεύεται ἀπό τή
Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἀφοῦ ἔχει
τήν ἀπαρχή της στό μυστήριο τοῦ Γάμου.
Εὐχαριστῶ, Σεβασμιώτατε, γιά τήν τιμή
καί τήν εὐλογία νά ὁμιλήσω μέσα στό
ἱερό προσκύνημα, εὐλογία γιά τήν ὁποία
δέν ξέρω ἄν ἤμουν ἄξια, δέχτηκα ὅμως
ἀφοῦ ἐσεῖς μοῦ τήν προσφέρατε. Τήν
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εὐθύνη τήν ἐπωμίστηκα μέ τή σκέψη ὅτι
δέν θά παρουσιάσω δικές μου ἰδέες καί
ἀπόψεις, ἀλλά ὅ,τι ὁ π. Νικόλαος πρέσβευε, δίδασκε καί ἔγραψε γιά τό θέμα
τῆς οἰκογένειας, γιά τό ὁποῖο δέν θά ἦταν
ὑπερβολικό νά ποῦμε ὅτι ἀναλώθηκε ὁ
ἴδιος.
Τόν π. Νικόλαο Ἀρκά τόν γνωρίζουμε
ὅλοι οἱ Παριανοί, ἀφοῦ, μολονότι τό μεγαλύτερο μέρος τῆς ζωῆς του τό πέρασε
μακριά ἀπό τό πολυφίλητο νησί του,
ὅμως εἶχε καί ἡ Πάρος τήν εὐλογία νά τόν
ἔχει κοντά της
γιά 20 χρόνια
σχεδόν, στό τίμιο γῆρας του,
ὡς ἐφημέριο
στήν
Ἀγκαιριά, ἀλλά καί
ἐδῶ, μέσα στήν
Ἑκατονταπυλιανή,
ὅπου
ἔμεινε σέ κάποιο κελλάκι
γιά πολλά χρόνια, ἔχοντας ὡς
κύριο ἔργο του
τήν Ἐξομολόγηση. Ὑπῆρξε
Πνευματικός
πατέρας πολλῶν Παριανῶν. Ἔχω κι ἐγώ
νά θυμηθῶ ὅτι σέ κεῖνον ἐξομολογήθηκα
γιά πρώτη φορά, ὅταν ἤμουν παιδί τοῦ
Δημοτικοῦ. Ὡστόσο, τόν γνώρισα καλύτερα μετά τήν κοίμησή του -ὅσο κι ἄν αὐτό
ἀκούγεται παράδοξο- ὅταν μοῧ ἀνατέθηκε ἀπό τήν Ἀρκαδική Ἀκαδημία νά γράψω μία μελέτη γιά ἐκεῖνον, γιά νά συμπεριληφθεῖ ἡ μελέτη αὐτή σέ ἕναν τόμο - ὁ
ὁποῖος ἔχει ἤδη ἐκδοθεῖ.
Ὁ πατήρ Νικόλαος ὑπῆρξε φωτεινή
μορφή τῆς Ἐκκλησίας καί ὡς κληρικός
καί ὡς λαϊκός. Ἱερέας ἔγινε σέ σχετικά
μεγάλη ἡλικία, 60 ἐτῶν, παρότι ἀπό μικρό παιδί εἶχε κλίση γιά τήν ἱεροσύνη,
ὅπως, ἀπό μικρό παιδί, εἶχε ἀποφασίσει
νά ἀφιερωθεῖ στόν Θεό ψυχή τε καί σώματι, ἀκολουθώντας τόν δύσκολο παρ-

θενικό βίο. Ἀφοῦ τελείωσε τό Δημοτικό
Σχολεῖο στό χωριό του τίς Λεῦκες καί τό
διετές «Ἑλληνικό» σχολεῖο στήν Παροικιά, πῆγε στή Σύρο γιά τό Γυμνάσιο καί
στή συνέχεια στήν Ἀθήνα, στή Θεολογική
Σχολή, ἀπό ὅπου ἀποφοίτησε μέ «Ἄριστα». Κατόπιν ἐντάχθηκε στήν ἀδελφότητα Θεολόγων «Ζωή», ἀπό ὅπου διακόνησε τήν Ἐκκλησία ἀμισθί γιά περίπου
40 χρόνια. Δέν θά ἀναφερθοῦμε σήμερα
στόν βίο του, παρότι θά εἴχαμε νά διδαχθοῦμε πολλά ἀπό τήν αὐταπάρνηση καί
τήν ἀνιδιοτέλεια μέ τήν ὁποία διακόνησε
τό ποίμνιο τοῦ Θεοῦ σέ ὅλη τή μακρόχρονη ζωή του.
Θέμα μας σήμερα εἶναι ἡ συμβολή τοῦ
π. Νικολάου στή δημιουργία καί καλλιέργεια τῆς χριστιανικῆς οἰκογένειας.
Ὅσοι τόν εἴχατε Πνευματικό θά γνωρίζετε τό γνήσιο ἐνδιαφέρον του γιά τήν
οἰκογένεια. Εἶχε ἀπόλυτη συναίσθηση
τῆς ἀποστολῆς του, ὡς Θεολόγου ἀλλά
κυρίως ὡς κληρικοῦ καί Ἐξομολόγου,
νά κατηχεῖ τό ποίμνιό του στήν Ὀρθοδοξία, δίνοντας τήν ἁρμόζουσα σημασία
στό μυστήριο τοῦ Γάμου. Ἄς μή φανεῖ
παράξενο ὅτι κατηχοῦσε τούς Ἕλληνες
στήν Ὀρθοδοξία. Ἔβλεπε καθημερινά
ὅτι πολλοί Χριστιανοί δέν γνωρίζουν τί
λέει τό Εὐαγγέλιο κι ἔτσι πρεσβεύουν
ἀπόψεις ξένες ἤ καί ἀντίθετες μέ τόν
λόγο τοῦ Θεοῦ, νομίζοντας ὅμως ὅτι σκέπτονται ἤ πράττουν σωστά, ὡς Χριστιανοί. Γί αὐτό θεωροῦσε χρέος σοβαρό τῶν
ποιμένων νά διαφωτίζουν τό ποίμνιο καί
νά τό καθοδηγοῦν στήν εὐθεία ὁδό τῆς
Ὀρθόδοξης πίστης.
Ὁ ἴδιος ἀγωνίστηκε σέ ὅλη του τή ζωή
γιά νά ἀναδείξει τήν ἱερότητα τοῦ Μυστηρίου τοῦ Γάμου καί νά τό τοποθετήσει
στή σωστή του βάση, ἡ ὁποία βρίσκεται
στήν Ἁγία Γραφή. Βεβαίως, ἡ ἔννοια τοῦ
Γάμου καί τῆς οἰκογένειας ὑπάρχει σέ
ὅλες τίς κοινωνίες καί τίς ἐποχές. Ὅμως,
ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι γνωρίζουμε ὅτι τόν
θεσμό τοῦ Γάμου τόν ἔχει ἱδρύσει ὁ ἴδιος
ὁ Θεός, εἶναι θεοσύστατος θεσμός, καί
γιά μᾶς δέν εἶναι μία ἁπλή φυσική συμβίωση καί σχέση, ἀλλά Μυστήριο «μέγα»,
ὅπως τό ἔχει χαρακτηρίσει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, καί γι’ αὐτό τελεῖται μέ τήν
εὐλογία τοῦ ἱερέα. Μέ τή δύναμη καί τή
χάρη τοῦ Μυστηρίου, δύο ξένοι ἄνθρω-

ποι ἑνώνονται καί γίνονται ἕνα,
ἑ ν ώ ν ον τα ι
«εἰς σάρκα
μία»,
καί
γίνονται
συνδημιουργοί του
Θεοῦ μέ τήν
τεκνογονία. Τέτοια
τιμή ἔχει ὁ
γάμος!
Ὁ
ἄνθρωπος
φέρνει στόν
κόσμο νέους ἀνθρώπους, προορισμένους
γιά τήν αἰωνιότητα.
Αὐτό τό
Μυστήριο,
πού ἀποτελεῖ τό κέντρο τῆς ζωῆς τῶν
Χριστιανῶν, ὑπῆρξε καί τό κεντρικό
θέμα τῶν κηρυγμάτων καί τῆς ποιμαντικῆς δραστηριότητας τοῦ π. Νικολάου.
«Νά πεῖς πώς ἦταν ἡ κεντρική ἰδέα τῆς
ζωῆς του» μοῦ εἶπε μία μητέρα πού τόν
γνώριζε καλά.
Κι ἄς μήν ἀναρωτηθεῖ κανείς, πῶς
κάποιος πού γιά τόν ἑαυτό του ἐπέλεξε
τήν παρθενική ζωή, ὅπως ὁ π. Ἀρκᾶς,
ἀσχολήθηκε τόσο πολύ καί μέ τόσο ζῆλο
μέ τήν οἰκογένεια. Δέν πρέπει νά μᾶς
ἐκπλήσσει καθόλου αὐτό. Ὅπως εἶπα
καί πρίν, θεωροῦσε ὅτι ὡς κληρικός εἶχε
καθῆκον νά ἀσχοληθεῖ μέ τό μέγα αὐτό
Μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας καί μάλιστα
ἀφοῦ ἔβλεπε ὅτι τό Μυστήριο αὐτό περιφρονεῖται, καταπατεῖται καί οὐσιαστικά
καταργεῖται στίς μέρες μας. Διότι ἡ συμβίωση καί γενικότερα οἱ σχέσεις ἐκτός
γάμου θεωροῦνται τά τελευταία χρόνια
πρόοδος καί ὡς κάτι «φυσιολογικό». Ναί,
εἶναι φυσιολογικό. Δέν εἶναι εὐλογημένο
ὅμως. Λείπει ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ. Εἶναι τό
ἁμάρτημα τῆς πορνείας, γιά τό ὁποῖο ὁ
Χριστός εἶπε ὅτι ὅσοι τό διαπράττουν
«βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσι...».
Αὐτά ὅλα ἀπασχολοῦσαν τόν π. Νικόλαο, πού θλιβόταν νά βλέπει τούς χρι-
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στιανούς νά μήν ξέρουν τί κάνουν. Νά
ρυθμίζουν τή ζωή τους σύμφωνα μέ τά
πάθη τους καί νά καταλήγουν σέ τραγικά ἀδιέξοδα καί δυστυχία. Ἀλλά ὁ π.
Νικόλαος δέν ἐνδιαφερόταν μόνο γιά
τήν τέλεση τοῦ Μυστηρίου τοῦ Γάμου.
Ἐνδιαφερόταν ἐξίσου, καί περισσότερο
ἀκόμα, γιά τό τί γίνεται μετά. Γιά τό πῶς
πολιτεύονται οἱ σύζυγοι μέσα στό γάμο.
Ὁ π. Νικόλαος κήρυττε ὅτι ἔχει καί ἐδῶ
ἐφαρμογή τό «οὐδείς στεφανοῦται ἐάν μή νομίμως
ἀθλήση», καί ὅτι αὐτό
τό «νομίμως» δέν ἐξαντλεῖται στήν τέλεση τοῦ
Μυστηρίου, ἀλλά ἀφορᾶ
ὅλη τήν μετέπειτα ζωή
τοῦ ζευγαριοῦ.
Ὁ π. Νικόλαος, ὡς
σοφός, διακριτικός καί
ἔμπειρος
Πνευματικός
καί Πατέρας ἔδινε πολύτιμες συμβουλές γιά τήν
οἰκογενειακή ζωή καί τήν
ἐν Χριστῷ πορεία τῆς
οἰκογένειας. Ἀλλά πρίν
καί πάνω ἀπό κάθε ἄλλη
συμβουλή, ἔβαζε τό θέμα
τῆς τεκνογονίας. Τόνιζε
ὅτι αὐτό εἶναι τό πρωταρχικό. Τό θεμέλιο γιά
τήν κατά Χριστόν ζωή τῆς
οἰκογένειας. Ὅταν δηλαδή ἤξερε ὅτι κάποιοι σύζυγοι ἐμποδίζουν τή γέννηση παιδιῶν,
ἀνεξάρτητα ἀπό τό πόσα παιδιά εἶχαν
ἤδη, τότε θεωροῦσε περιττή κάθε ἄλλη
συμβουλή πρός τό ἀνδρόγυνο. Πολλοί
θυμοῦνται ὅτι ὅταν ἔμπαινε σέ ἕνα σπίτι
ἡ πρώτη του κουβέντα ἦταν «Νά κάνετε
παιδιά» καί ἡ τελευταία, ὅταν ἔφευγε,
ἦταν ἡ ἴδια: «Νά κάνετε παιδιά»!
Ὁ π. Νικόλαος ζητοῦσε ἀκρίβεια χριστιανική ἀπό τούς συζύγους, ὡς Πνευματικός. Καί εἶχε συνείδηση ὅτι δέν τό ζητά
ἐκεῖνος, ἀλλά ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, διά τοῦ
Ἀποστόλου Παύλου: «Τίμιος ὁ γάμος ἐν
πάσι καί ἡ κοίτη ἀμίαντος». Καί ἐξηγεῖ ὁ
π. Νικόλαος ὅτι ἡ τιμιότητα καί τό «ἀμίαντο» τοῧ κοιτώνα, δηλαδή ἡ καθαρότητα τῆς συζυγικῆς κλίνης, δέν καταργεῖται
μόνο ἄν τυχόν καταπατηθεῖ ἀπό τρίτο
πρόσωπο, ἀλλά κι ἄν ἡ χρήση του ἀπό τό
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ἀνδρόγυνο, δέν εἶναι σεμνή καί καθαρή
ἀλλά πορνική, δηλαδή γίνεται μόνο χάριν
τῆς ἡδονῆς, ἀποκλείοντας τή δημιουργία
παιδιῶν, πράγμα ὁλότελα διαφορετικό
ἀπό ἐκεῖνο πού ὑπαγορεύει τό μυστήριο
τοῦ γάμου. Ἡ ἀποφυγή τῆς τεκνογονίας,
καταρρυπαίνει τά στέφανα καί καταλύει
τό ἅγιο δημιουργικό μυστήριο.
Ἐξηγοῦσε ὅτι βεβαίως δέν ὑπάρχει θεϊκή ἐντολή πού νά καθορίζει τόν ἀριθμό
τῶν παιδιῶν. Διότι ὁ γάμος εἶναι ὁλοκληρωμένος
καί τέλειος εἴτε ὑπάρχουν
παιδιά εἴτε δέν ὑπάρχουν. Τό θέμα τῆς τεκνογονίας τό κανονίζει γιά
τό κάθε ζευγάρι ὁ Δημιουργός. Ἔτσι, σέ ἄλλους
δίνει ἕνα παιδί, καί ὅσο
κι ἄν τό ἐπιθυμοῦν δέν
μποροῦν νά ἀποκτήσουν
δεύτερο, σέ ἄλλους δίνει
δύο, σέ ἄλλους πέντε, σέ
ἄλλους δεκαπέντε καί
ἀκόμα περισσότερα. Καί
σέ ἄλλους κανένα. Σέ
κάθε περίπτωση τό ζευγάρι πρέπει νά δοξολογεῖ
τόν Θεό καί νά μήν γογγύζει, οὔτε νά ζητεῖ τρόπους
νά ἀλλάξει τό θεῖο θέλημα, οἱ περισσότεροι ἀπό
τούς ὁποίους ἐγείρουν
σοβαρά ἠθικά ζητήματα
(π.χ. ἡ ἐξωσωματική γονιμοποίηση).
Κι ἐπειδή ὁ π. Νικόλαος ἤθελε ὁ λόγος
τῆς ἀλήθειας νά διαδίδεται καί νά διαφωτίζονται οἱ χριστιανοί, γιατί ἔβλεπε μέ
λύπη του, ὅτι πολλοί -καί κληρικοί- διαστρεβλώνουν τήν ἀλήθεια στό θέμα αὐτό,
ἔγραψε καί βιβλίο μέ τίτλο «Γάμος καί
τεκνογονία», ὅπου μέ ἀδιάσειστα θεολογικά, λογικά καί φυσικά ἐπιχειρήματα
ἀποδεικνύει ὅτι δέν πρέπει οἱ σύζυγοι νά
ἐμποδίζουν, μέ διάφορα τεχνάσματα, τή
γέννηση παιδιῶν ἀλλά νά ἀφήνουν στόν
Θεό τό θέμα τῆς τεκνογονίας.
Ἄς μήν πεῖ κανείς ὅτι «ὅποιος εἶναι
ἔξω ἀπ’ τό χορό, πολλά τραγούδια ξέρει.». Γιατί ὁ π. Νικόλαος ἦταν μέσα στό
χορό. Μπορεῖ ὁ ἴδιος νά μήν εἶχε παιδιά,
ἀφοῦ ἐπέλεξε τόν δύσκολο παρθενικό
βίο, ἀλλά ἦταν παιδί πολύτεκνης οἰκογέ-

νειας. Ἦταν ὁ πρῶτος ἀπό 15 ἀδέλφια.
Ἄρα, ἤξερε καλά τί σημαίνει πολύτεκνη
οἰκογένεια καί μάλιστα φτωχή. Δέν εἶχε
δεύτερο ζευγάρι παπούτσια νά φορέσει
ὡς παιδί... Ἦταν φτωχοί τότε οἱ ἄνθρωποι. Ἦταν φτωχός ὁ κόσμος, καί ἐδῶ
στήν Πάρο καί στήν ὑπόλοιπη Ἑλλάδα.
Καί ὑπῆρχαν πόλεμοι, ἀκαταστασία...
Καί ὅμως, ὅλες οἱ ἐξωτερικές δυσκολίες
δέν τούς ἐμπόδιζαν νά φέρνουν παιδιά
στόν κόσμο!
Ὁ π. Νικόλαος ἦταν πεπεισμένος ὅτι
ὅσοι παρακούουν τό θεῖο θέλημα γιά νά
κάνουν τό δικό τους στό θέμα αὐτό, ἐλπίζοντας ὅτι θά περάσουν πιό ἄνετη καί ξεκούραστη ζωή ἔχοντας μόνο 1 -2 παιδιά,
καί καλύτερη ζωή δέν θά περάσουν ἀλλά
καί θά δώσουν λόγο στόν Θεό σάν πονηροί δοῦλοι πού ἔκρυψαν τό τάλαντο.
Ἐπεσήμαινε δέ ὅτι καί ἀπό ἐθνικῆς
πλευρᾶς εἶναι καταστροφική ἡ ἀποφυγή
τῆς τεκνογονίας, διότι ὁ ἑλληνικός πληθυσμός μειώνεται συνεχῶς. Τί θά ἔλεγε
ἄραγε σήμερα βλέποντας ὁρατό τόν κίνδυνο νά γίνουν οἱ Ἕλληνες μειονότητα
μέσα στήν Ἑλλάδα, καθώς οἱ γεννήσεις
μειώνονται δραματικά; Τί θά ἔλεγε ἄν
μάθαινε ὅτι ὑπάρχουν ἤδη σχολεῖα στά
ὁποῖα τά Ἑλληνόπουλα ἀποτελοῦν μειοψηφία; Καί ἐνῶ οἱ Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες λιγοστεύουν, ἑκατομμύρια μουσουλμάνοι ἀναπληρώνουν τό πληθυσμιακό
κενό; Ὅπως χαρακτηριστικά ἔγραφε ὁ π.
Ἀρκᾶς «Ἑτοιμαζόμαστε γιά τήν κηδεία
τῆς χριστιανικῆς Ἑλλάδας». Ἄρα, ἡ ἀποφυγή τῆς τεκνογονίας δέν ζημιώνει μόνο
τήν ψυχή τῶν συζύγων καί τήν οἰκογένειά
τους, ἀλλά καί τήν πατρίδα μας, πού ἡ
μόδα τῆς φυγοτεκνίας τήν ἔχει καταντήσει ἔθνος γερόντων.
Γι’ αὐτό καί οἱ πολύτεκνες οἰκογένειες, οἱ λίγες πού ὑπάρχουν σήμερα στήν
Ἑλλάδα, δικαιοῦνται τό σεβασμό καί τήν
ἐκτίμηση ὅλων μας, καί τή στήριξή μας
-ἠθική καί ὑλική- καί τήν εὐγνωμοσύνη
μας γιατί εἶναι οἱ αἱμοδότες καί στυλοβάτες τοῦ Ἔθνους, πού, ἄν συνεχιστεῖ
ἡ σημερινή κατάσταση τῆς ὑπογεννητικότητας, ὁδηγεῖται σέ ἀφανισμό. Καί
μάλιστα τώρα πού οἱ τελευταῖες κυβερνήσεις ἀντί νά ἐνισχύουν τή μητρότητα,
θεωροῦν τά παιδιά τεκμήριο πολυτέλειας καί τά φορολογοῦν! Ἀδιανόητο, ἀλλά

εἶναι ἀληθινό. Τό ἑλληνικό κράτος ὑπονομεύει τό Ἔθνος, ἐνισχύοντας τό φαινόμενο τῆς φυγοτεκνίας.
Ὅμως, καί κάτω ἀπό αὐτές τίς ἀντίξοες γιά ὅλους συνθῆκες, ὑπάρχουν σύζυγοι πού κάνουν τό καθῆκον τους. Καί
ὅπως ἔφεραν στόν κόσμο τό πρῶτο παιδί τους καί τό δεύτερο, φέρνουν καί τό
τρίτο, τό τέταρτο, τό δέκατο... Αὐτές τίς
μέρες, μία Παριανή κοπέλα, ἐκπαιδευτικός, θά φέρει στόν κόσμο τό πέμπτο
παιδί της, μέ πέμπτη καισαρική. Ἔχω τή
γνώμη ὅτι αὐτή εἶναι μία σύγχρονη ἡρωίδα τῆς Ἑλλάδας καί δείχνει σέ ὅλους τό
δρόμο τῆς ἀρετῆς.
Ἡ γέννηση ἑνός παιδιοῦ εἶναι ἡ πιό
εὐχάριστη εἴδηση, ἡ πιό αἰσιόδοξη, ἡ
πιό ἐλπιδοφόρα. Εἶναι ἡ εἴδηση πού ἔδινε χαρά μεγάλη στόν π. Νικόλαο Ἀρκά,
ὁ ὁποῖος, σέ ὅλη τή ζωή του, ἐκτός ἀπό
τήν ἀμέριστη ἠθική του συμπαράσταση,
ἐνίσχυε οἰκονομικά τίς πολύτεκνες οἰκογένειες.
Τό πόσο ἐνδιαφερόταν γιά τή διαφώτιση τῶν Χριστιανῶν γύρω ἀπό τό θέμα
τῆς οἰκογένειας, τό βλέπουμε σέ ὅλα τά
βιβλία πού ἔχει γράψει καί μᾶς ἔχει ἀφήσει ὡς πολύτιμη παρακαταθήκη. Ὅπως
γνωρίζετε, ἔχει πλούσιο συγγραφικό
ἔργο. Μεταξύ ἄλλων ἔχει ἐκδώσει μία
σειρά βιβλίων μέ διηγήματα, βγαλμένα
ὄχι ἀπό τή φαντασία του ἀλλά ἀπό τήν
ἐμπειρία του, ὡς Πνευματικός πού ἦταν.
Εἶναι ὠφέλιμα ἀναγνώσματα γιά ὅλους,
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καί σέ αὐτά συνδυάζει τό τερπνόν μέ τό
ὠφέλιμον, ἀφοῦ ἔχουν καί ψυχαγωγικό
χαρακτήρα. Τά περισσότερα διηγήματά
του ἔχουν νά κάνουν μέ τήν καθημερινή
ζωή μέσα στήν οἰκογένεια. Τή γραφή του
τή χαρακτηρίζει μία χαριτολόγος διάθεση, πού κάνει τόν ἀναγνώστη νά εὐθυμεῖ
καί νά χαμογελάει παρακολουθώντας
τήν ἱστορία... Διδάσκεται ὁ ἀναγνώστης,
φρονηματίζεται, καί συγχρόνως ψυχαγωγεῖται.
Τά οἰκογενειακά θέματα πού παρουσιάζει στά διηγήματά του εἶναι πολλά καί ποικίλα. Ἀσχολήθηκε μέ πολλά
ἀνθρώπινα ἐλαττώματα, πού μπορεῖ
νά δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα
στό γάμο, ὅπως εἶναι ἡ ζήλεια, ἕνα ψυχικό πάθος παράλογο τίς περισσότερες
φορές, πού μπορεῖ νά ἔχει ὀλέθρια ἀποτελέσματα γιά τό ζευγάρι. Ἀπαραίτητη
ἀρετή στό γάμο εἶναι ἡ συγχωρητικότητα,
ἔλεγε. Ἀκόμα καί σέ μεγάλα παραπτώματα, πού μπορεῖ νά πέσει ὁ ἕνας ἀπό τούς
δύο, ὅταν ὑπάρχει μετάνοια πρέπει νά
δίδεται ἡ συγχώρηση, χωρίς ἐγωισμό.
Τόνιζε ἐπίσης ὁ π. Νικόλαος ὅτι οἱ
παρεμβάσεις τρίτων καί ἰδιαιτέρως τῶν
πεθερικῶν στή ζωή τοῦ ζευγαριοῦ εἶναι
ἀνεπίτρεπτες. Γράφει χαρακτηριστικά: «
Τώρα πιά οἱ νεόνυμφοι στήνουν τό δικό
τους νοικοκυριό, τή δική τους φωλιά.
Ἐπιβάλλεται νά μείνουν ἥσυχοι καί ἀνενόχλητοι. Οἱ παρεμβάσεις ἄλλων κλονίζουν τό γάμο. Διαλύουν τό σπίτι. Προκαλοῦν ψυχρότητες, ἔχθρες. Γί αὐτό, γονικά
καί πεθερικά πρέπει νά κάτσουν στή γωνιά τους. Τό ὁρίζει αὐτό ὁ Κύριος κι ὄχι
ἄνθρωπος».
Ὅσον ἀφορᾶ στήν ἀνατροφή τῶν παιδιῶν, ἐκεῖ ἡ σοφία τοῦ π. Νικολάου εἶναι
θαυμαστή, γιατί γνώριζε καλά τήν ψυχολογία τοῦ παιδιοῦ, κι ἄς μήν εἶχε ὁ ἴδιος
παιδιά. Ἔλεγε πώς ποτέ δέν πρέπει τό
ζευγάρι νά διαφωνεῖ μπροστά στά παιδιά
πάνω σέ θέματα ἀγωγῆς ἀλλά νά ὁμονοεῖ. Καί τίς ὅποιες διαφωνίες τους, νά τίς
συζητοῦν ἰδιαιτέρως. Οὔτε νά ἐκφράζουν
τόν θαυμασμό τους γιά τά παιδιά τους
καί νά τά ἐγκωμιάζουν γιά τήν ὀμορφιά ἤ
τήν ἐξυπνάδα τους, καλλιεργώντας τους
τή φιλαρέσκεια καί τόν ἐγωισμό. Οὔτε νά
τούς κάνουν ὅλα τά χατήρια, γιά μή τά
στενοχωρήσουν τάχα.
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Καί κάτι ἄλλο πολύ σπουδαῖο: Συνιστοῦσε ὁ π. Νικόλαος νά μήν σπρώχνουν
οἱ γονεῖς τά παιδιά τους μόνο σέ ἐπαγγέλματα τῆς πόλης, στά ἀστικά ἐπαγγέλματα, ἀλλά καί στή γῆ, στή γεωργία,
πού ἔχει ἐγκαταλειφθεῖ, καί ἡ ἑλληνική
γῆ ἔχει μείνει χέρσα. Αὐτό ἀπασχολοῦσε
πολύ τόν π. Νικόλαο. Ἔλεγε ὅτι ἄν ὅλοι
οἱ γονεῖς θέλουν νά γίνουν τά παιδιά τους
δημόσιοι ὑπάλληλοι, δικηγόροι, δάσκαλοι, γιατροί, τότε ποιός θά καλλιεργήσει
τή γῆ; Δέν πρέπει νά περιφρονοῦνται τά
χειρωνακτικά ἐπαγγέλματα, χάριν μίας
ξεκούραστης ζωῆς. Καί λυπόταν πού
ἔβλεπε τά νέα παιδιά νά περνοῦν τίς
ὧρες τούς ἄσκοπα στίς καφετέριες ἤ στά
γήπεδα, ἐνῶ θά μποροῦσαν, εἰδικά στήν
ἐπαρχία, ὅπως ἐδῶ, νά ἀσχολοῦνται μέ
τή γῆ στόν ἐλεύθερο χρόνο τους, διότι
γυμναστική εἶναι κι αὐτή, καί μάλιστα
δημιουργική, πού ἀποδίδει καρπούς. Νά
σκάβουν, νά φυτεύουν κάτι. Ὅταν ἄκουγε ὅτι κάποια παιδιά ἀσχολοῦνταν μέ
τή γῆ, βοηθώντας τούς γονεῖς τους στίς
ἀγροτικές ἐργασίες, τό πρόσωπό του φωτιζόταν ἀπό χαρά.
Μέ τίς συμβουλές τοῦ π. Νικολάου,
πολλές οἰκογένειες προόδευσαν καί
εὐτύχησαν. Πολλοί σύζυγοι συνειδητοποίησαν τήν ἀποστολή τους καί ἀπέκτησαν πολλά τέκνα, πού σήμερα τά καμαρώνουν καί τά καμαρώνει καί ἡ κοινωνία
μας, καί πού δέν θά τά εἶχαν, ἄν δέν τούς
εἶχε προτρέψει γι' αὐτό ὁ π. Νικόλαος.
Νά λοιπόν πού ἕνας ἄγαμος κληρικός,
καλλιεργεῖ τό πνεῦμα τῆς χριστιανικῆς
οἰκογένειας καί συμβάλλει στή δημιουργία της.
Ἐμεῖς πού βρισκόμαστε ἐδῶ ἀπόψε,
μπορεῖ νά μήν εἴχαμε τήν εὐλογία νά προερχόμαστε ἀπό πολύτεκνη οἰκογένεια ἤ
νά μήν ἔχουμε ἐμεῖς δική μας, ὅμως, σάν
ἕνα ἐλάχιστο μνημόσυνο στόν μακαριστό π. Νικόλαο Ἀρκά, ἄς ἀρχίσουμε ἕναν
ἀγώνα, ἤ μᾶλλον νά γίνουμε συνεχιστές
τοῦ δικοῦ του ἀγώνα, γιά τή στήριξη τῆς
οἰκογένειας καί μάλιστα τῆς πολύτεκνης.
Εἴτε μέ τόν καλό μας λόγο εἴτε καί μέ
ἔργα. Ὁ ἀγώνας αὐτός ἀποτελεῖ χρέος
μας ὄχι μόνο πρός τήν οἰκογένεια ἀλλά
καί πρός τήν πατρίδα, πού «γερνάει» καί
ἀφελληνίζεται. Ἡ οἰκογένεια εἶναι αὐτή
πού θά σώσει σήμερα τό Ἔθνος.

Ἡ Ἑορτή τῆς Παναγίας τῆς Χρυσοπολιτίσσης στή Νάξο
ήν Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2012 τό
ἀπόγευμα,
ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μας περέστη συμπροσευχόμενος στόν Πανηγυρικό Ἑσπερινό στόν Ἱερό Ναό
Παναγίας
Χρυσοπολιτίσσης
πόλεως Νάξου, χοροστατοῦντος
τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Σαλώνων κ. Ἀντωνίου, ἐπ’
εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῶν Εἰσοδίων, πού ἀποτελεῖ καί τήν ἐπίσημη
τοπική πανήγυρη καί ἀργία. Μετά τήν
Ἀρτοκλασία ὁ Σεβασμιώτατος προσφώνησε τόν προσκεκλημένο γιά τήν πανήγυρη Ἱεράρχη ὁ ὁποῖος ἀντιφώνησε καί
κήρυξε τόν θεῖο λόγο. Ἀκολούθησε Ἱερά
Ἀγρυπνία μέχρι τίς 3:45 τά ξημερώματα
τῆς Τετάρτης.

Τήν Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2012, ὁ
Σεβ. Ποιμενάρχης μας συνιερούργησε
στό ἀρχιερατικό συλλείτουργο προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σισανίου καί Σιατίστης κ. Παύλου,
(πού ἔφθασε στό νησί ἀργά τό βράδυ

μέ τό πλοῖο) καί συλλειτουργοῦντος
τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Σαλώνων κ. Ἀντωνίου. Τόν Θεῖο Λόγο κήρυξε
ὁ Σεβασμιώτατος κ. Παῦλος καί μετά τό
πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ἀκολούθησε ἡ ἐπίσημη Δοξολογία γιά τήν ἑορτή τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων παρουσία
τῆς Στρατιωτικῆς Ἡγεσίας τοῦ νησιοῦ.
Παρέστησαν ἐπίσης ὁ Δήμαρχος Νάξου
καί μικρῶν Κυκλάδων, οἱ τοπικές ἀρχές
(Δήμου καί Περιφέρειας) καί ἀντιπροσωπεία Καθηγητῶν , Δασκάλων καί μαθητῶν τῆς Πρωτοβάθμιας καί Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης οἱ ὁποῖοι μέ τίς
γαλανόλευκες σημαῖες κόσμησαν τή μεγάλη Θεομητορική ἑορτή. Ἐν συνεχείᾳ
πραγματοποιήθηκε ἡ μεγάλη Λιτανεία
τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος, μετά τό πέρας τῆς
ὁποίας ὁ Μητροπολίτης μας εὐχαρίστησε τούς Ἐπισκόπους καί συνεχάρη ὅλους
ὅσοι συνετέλεσαν στήν ἄρτια ὀργάνωση
καί τέλεση τῆς Πανηγύρεως, τά σχολεῖα
καί τόν εὐσεβῆ λαό γιά τή συμμετοχή
τους. Μεγάλο πλῆθος εὐσεβῶν Ναξίων
συμμετεῖχε καί φέτος στό διήμερο τῶν
ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων.
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Χριστός Γεννᾶται!
ή Δευτέρα 24 Δεκεμβρίου 2012,
παραμονή τῶν Χριστουγέννων,
ἔψαλαν τά κάλαντα ἀλλά καί
ἐπίκαιρους ὕμνους ἀπό τήν
ὑμνολογία τῶν Χριστουγέννων,
στόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας, ἡ Φιλαρμονική τοῦ Δήμου Νάξου καί μικρῶν Κυκλάδων, ὁμάδα μαθητῶν τῆς Σχολῆς
Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Μητροπόλεώς μας, καθώς καί πολλά παιδιά
καί νέοι πού ἀπό πολύ πρωί κατεύθαναν
στό Ἐπισκοπεῖο. Σέ ὅλους ὁ Σεβασμιώτατος ἐκτός ἀπό τά δῶρα τῆς ἀγάπης
του, ἀπηύθυνε καί τίς θερμές καί πατρικές εὐχές καί εὐλογίες του.
Τήν Τρίτη 25 Δεκεμβρίου, ἀνήμερα τῶν
Χριστουγέννων, ὁ Σεβασμιώτατος, χοροστάτησε στόν Ὄρθρο καί προεξῆρχε τῆς
Θείας Λειτουργίας στό Μητροπολιτικό
Ἱερό Ναό Ζωοδόχου Πηγῆς πόλεως Νάξου.
Ἀπό νωρίς τό πρωί πιστοί παρευρέθηκαν τόσο στόν Μητροπολιτικό Ναό ὅσο
καί στούς ἄλλους ναούς τῆς πόλης γιά νά
γιορτάσουν ὅλοι μαζί τά Χριστούγεννα,
συμμετέχοντας στόν Ὄρθρο μέ τούς ἐξαίσιους Ἐκκλησιαστικούς Ὕμνους
καί τήν Πανηγυρική Θεία Λειτουργία.
Τό μεσημέρι
εὐλόγησε
καί
γευμάτισε στήν
ἐόρτια τράπεζα
ἀγάπης πού δόθηκε γιά ὅλους
τούς συμμετέχοντες στά γεύματα ἀγάπης (συσσίτια) τῆς Ἱερᾶς
Μ ητρ ο π ό λ ε ω ς
στή Νάξο στήν
αἴθουσα
τοῦ
πνευματικοῦ
κέντρου Παντανάσσης πόλεως
Νάξου.
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Ἐπί τῇ ἐνάρξει τοῦ Νέου Ἔτους...
έσα σέ κλίμα μεγαλοπρέπειας
καί λαμπρότητος ἑορτάσθηκε
ἡ κατά σάρκα Περιτομή τοῦ
Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ,
ἡ μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός
ἡμῶν Βασιλείου τοῦ Μεγάλου
Ἀρχιεπισκόπου
Καισαρείας,
καθώς καί ἡ εἴσοδος εἰς τό αἰσίως ἀρξάμενο ἔτος 2013.
Τήν 1η τοῦ νέου ἔτους 2013, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Καλλίνικος χοροστάτησε στόν Ὄρθρο καί
προεξῆρχε τῆς Πανηγυρικῆς Θείας Λειτουργίας, ἡ ὁποία ἐτελέσθη στόν Ἱερό
Προσκυνηματικό Ναό Παναγίας Ἑκατονταπυλιανῆς Πάρου.
Στό τέλος τῆς Λειτουργίας τέλεσε ἐπίσημη Δοξολογία, μέ τήν παρουσία τῶν
τοπικῶν πολιτικῶν καί στρατιωτικῶν
Ἀρχῶν, καθώς καί ἐκπροσώπων τῶν Πολιτιστικῶν Σωματίων τοῦ Νησιοῦ ἐπί τῇ
ἐνάρξει τοῦ νέου ἔτους.

Ἐν συνεχείᾳ μετέβη στήν Στέγη Ἀγάπης «Ἡ Ὁσία Θεοκτίστη» (ὅπου καθημερινά σιτίζονται 60-65 ἐμπερίστατοι
ἀδελφοί μας) καί εὐλόγησε τήν Ἁγιοβασιλόπιττα καί εὐχήθηκε γιά τό νέο χρόνο
σέ ὅλους τούς συμμετέχοντες.
Τήν Τετάρτη 2 Ἰανουαρίου 2013 τό μεσημέρι, πραγματοποιήθηκε ἑορταστική
ἐκδήλωση στό Γηροκομεῖο Πάρου μέ τήν
συμμετοχή ὅλων τῶν τροφίμων καί τοῦ
προσωπικοῦ καθώς καί τῶν ἐθελοντῶν
καί ἐθελοντριῶν τῶν ὁποίων ἡ προσφορά
εἶναι πολυτιμότατη γιά τήν ἀπρόσκοπτη
λειτουργία τοῦ Γηροκομείου. Μετά τήν
Ἀκολουθία καί τήν κοπή τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας μίλησε γιά τήν μεγάλη ἀξία τοῦ
ἐθελοντισμοῦ ἡ κ. Δέσποινα Πώλου, ἐξέχον καί δραστήριο μέλος τῆς ἐπιτροπῆς
ἐθελοντικῆς προσφορᾶς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Παροναξίας. Ἀντιφώνησε ὁ
Σεβασμιώτατος, ὁ ὁποῖος καί συνεχάρη
τούς ἐθελοντές καί τίς ἐθελόντριες γιά
τήν πολύ συμαντική προσφορά τους καί
εὐχήθηκε τό νέο ἔτος νά εἶναι εἰρηνικό
καί σωτήριο στούς 20 γέροντες καί γερόντισσες πού φιλοξενοῦνται στό Γηροκομεῖο, στό προσωπικό καί ὅλους τους παρευρεθέντες στήν ἐκδήλωση. Ἀκολούθησε ἑορταστικό γεῦμα καί ἀπόδοση ὕμνων
καί τραγουδιῶν ἀπό τήν ὡραία χορωδία
κυριῶν καί κυρίων τοῦ ΚΑΠΗ Πάρου.
Ζωντανή ἐπίσης ἦταν καί ἡ παρουσία
τοῦ Συλλόγου Γυναικῶν Νάουσας.
Ἐν συνεχείᾳ ὁ Σεβασμιώτατος ἐπισκέΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ
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σωπος τῶν ἐπιτυχόντων καί ὁ Βουλευτής
Ἐπικρατείας τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καί Δημοτικός
Σύμβουλος τοῦ Δήμου Πάρου (Πάρο-Νάξιος τήν καταγωγήν) κ. Μανώλης Γλέζος,
ὁ ὁποῖος καί κατά παράκληση τοῦ Σεβασμιωτάτου διένειμε τιμητικά τούς ἐπαίνους καί τά ἀναμνηστικά δῶρα τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως. Ὑπῆρχε μεγάλη συμμετοχή φοιτητῶν - φοιτητριῶν καί συγγενῶν
πρός τούς ὁποίους παρετέθη δεξίωση.
Τήν Πέμπτη 3 Ἰανουαρίου 2013 τό
μεσημέρι, πραγματοποιήθηκε ἑορταστική ἐκδήλωση γιά τίς οἰκογένειες τῶν
ἱερέων τῆς Πάρου καί Ἀντιπάρου. Στήν
ἐκδήλωση ὁμίλησε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, εὐλόγησε καί ἔκοψε τήν
Ἁγιοβασιλόπιττα τήν ὁποία καί μοίρασε
στήν συνέχεια στούς παρευρισκομένους
διανέμοντας συγχρόνως δῶρα σέ μικρούς
καί μεγάλους καθώς καί ἕνα συμβολικό
χρηματικό ποσό στούς φοιτητές - φοιτήτριες παιδιά τῶν Ἱερέων Πάρου καί
Ἀντιπάρου, καθώς καί στούς ἱεροσπουδαστές. Μήνυμα ἐπί τῷ Νέῳ Ἔτει 2013

φθηκε Ἱερές Μονές τῆς Πάρου γιά νά
εὐχηθεῖ ἐπί τῷ νέω ἔτει νά προσφέρει
καί νά εὐλογήση τήν Ἁγιοβασιλόπιττα
καθώς καί τό καθιερωμένο φλουρί (Κωνσταντινᾶτο).
Τό ἀπόγευμα ἡ Ἱερά Μητρόπολη Παροναξίας διοργάνωσε, στό Ἱερό Προσκύνημα Παναγίας Ἑκατονταπυλιανῆς,
ἑορταστική ἐκδήλωση πρός τιμήν τῶν
νεοεισαχθέντων στά Ἀνώτατα καί Ἀνώτερα Ἐκπαιδευτικά Ἱδρύματα, ἀποφοίτων τῶν Λυκείων τῆς νήσου Πάρου. Κατά
τήν διάρκεια τῆς ἐκδήλωσης ἀπηύθηναν
χαιρετισμούς ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Καλλίνικος, ὁ Δήμαρχος
Πάρου κ. Χρῆστος Βλαχογιάννης, ἐκπρό-

24 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ

ωρητές τοῦ γηροκομείου μα
δ
ἱ
ς
Ο

Μᾶς ἐνίσχυσαν οἰκονομικά οἱ:
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Παροναξίας κ. Καλλίνικος, Ἱερά Μητρόπολη
Παροναξίας, Ἱερά Κοινοβιακή Μονή
«Ζωοδόχος Πηγή» Λογγοβάρδας, Ἱερό
Ἡσυχαστήριο Θαψανῶν – Παναγίας
Μυρτιδιωτίσσης, ΒΕΛΕΝΤΖΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ, A΄ Ἀρσάκειο Δημοτικό Σχολεῖο
Ψυχικοῦ, Ἐθελοντική Ὁμάδα Γηροκομείου, Ἀθανασάκης Γεώργιος, Ἀλιπράντη-Χατζηνικολάου Αἰκατερίνη, Ἀλιπράντης Παναγιώτης & Γαρυφαλλιά,
Ἀναγνωστοπούλου Χρυσάνθη, Ἀνουσάκη Εὐανθία, Ἀντιπαριώτη Ἄννα, Ἀντιπαριώτη Μαρούλη, Βαβανοῦ Εὐαγγελία, Βαλσάμη Βασιλική, Βιτζηλαῖος
Νικόλαος, Βιτζηλαίου Ἄρης & Κοῦλα,
Βουβουσίρα Ἀλεξάνδρα, Δεστούνης

Ἀνέστης, Δημαρά Μαρουσῶ, Δρακόπουλος Ἐμμανουήλ & Χρυσούλα, Ζουμή Ἀγάθη, Θαλασσοχωρίτη Βασιλική,
Ἰατροπούλη Μαρία, Καλυβίνος Φιλόθεος, Καραγιάννη Εὔα, Καστανιᾶς Κωνσταντῖνος, Κεφάλας Γεώργιος, Κίκιζα
Μαίρη, Κόλλιας Κωνσταντῖνος, Κονταράτος Μιχαήλ, Κουφοπούλου Ματίνα,
Κρητικοῦ-Χανιώτη Φλώρα, Κυδωνιεύς
Ἐμμανουήλ, Λακταρίδη Ἄννα, Λάμπου
Πολυξένη, Λεοντῆς Μικές, Λουκῆς
Ἐμμανουήλ, Λουλούδης Ἀλέξανδρος,
Μαζαράκης-Μπαλτζαβίας Φαίδων, Μαλατέστας Σπύρος, Μαραγκάκη Ἰωάννα,
Μαρινάτος Παναγιώτης, Μαρινάτου
Πηγή, Μαρούλη Εὐσταθία, Μελανίτη
Αἰκατερίνη, Μηλαίου Κυριακή, Μηλαίου Μαργαρίτα, Μῆτσος Παντελής, Μοστράτου Φιλιππίνα, Μοστράτου-Ρεβύ-

Τό Διοικητικό Συμβούλιο τοῦ Γηροκομείου «Παναγία Ἑκατονταπυλιανή», διερμηνεύοντας καί τά αἰσθήματα ὅλου τοῦ Παριανοῦ λαοῦ,
αἰσθάνεται ἐπιτακτική τήν ἀνάγκη νά ἐκφράσει τίς εὐγνώμονες εὐχαριστίες του πρός τό ΒΕΛΕΝΤΖΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ γιά τή μεγάλη χρηματική προσφορά του πρός τό Γηροκομεῖο μας. Ἡ μεγάλη αὐτή ἐνίσχυση
ἦλθε σέ μία πολύ δύσκολη στιγμή γιά τό Γηροκομεῖο, λόγω τῆς συνεχιζόμενης ἀλλά καί ἐπιδεινούμενης οἰκονομικῆς κρίσης πού πλήττει
τόν τόπο μας καί ἰδιαίτερα τά Ἐκκλησιαστικά Ἱδρύματα, πολλά ἀπό
τά ὁποία ἔχουν ὁδηγηθεῖ στήν ἀναστολή τῆς λειτουργίας τους, δεδομένου ὅτι καμία κρατική ἐπιχορήγηση δέν δίνεται. Ἡ μεγάλη προσφορά τοῦ ΒΕΛΕΝΤΖΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ γιά τή συγκεκριμένη στιγμή
ἀπετέλεσε πνοή ζωῆς γιά τό Γηροκομεῖο μας καί ἔπνευσε ὡς αὔρα
εὐεργετική γιά τούς σεβαστούς καί ἀγαπητούς μας γέροντες καί γερόντισσες πού ἀποτελοῦν τά τιμημένα γηρατειά τοῦ νησιοῦ μας.
Ὁ Θεός μέ τίς πρεσβεῖες τῆς Παναγίας τῆς Ἑκατονταπυλιανῆς καί
τοῦ Προστάτου μας Ἁγίου Ἀρσενίου, ἄς χαρίζει πάντοτε ὑγεία, μακροημέρευση καί κάθε εὐλογία καί ἀγαθοδωρία στά μέλη τοῦ ΒΕΛΕΝΤΖΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ καί τίς οἰκογένειές τους!
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ
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θη Κατίνα, Μπαφίτη Ἀνδριανή, Μπιζά
Ζαμπέτα, Μπισκετζής Μιχαήλ & Μαρία,
Μπουρνιά Αἰκατερίνη-Φωτεινή, Μωραϊτάκη Ἑλένη, Μωραϊτάκη Πετρούλα,
Μωραϊτάκης Κωνσταντῖνος, Ναυπλιώτου Τζένη, Ναυπλιώτης Ἀλέξανδρος,
Παντελαίου Μαρία, Παπασταύρου
Ἀργυρῶ, Παράσχου Γεωργία, Πατέλη
Ἄννα, Πετροπούλου Μαργαρίτα, Πολιτιστικός Σύλλογος Μαραθίου «Ἅγιος
Μηνᾶς», Ποπολάνος Ἀναστάσιος, Πούλιος Νικόλαος, Πρωτολάτης Ἰάκωβος,
Ραγκούσης Ἰωάννης & Κλαίρη, Ραγκούσης Νικόλαος, Ρασσογιάννη Ἄννα, Ρουμελιώτη Δέσποινα, Ρουσάκη-Ἰωσήπου
Εἰρήνη, Ροῦσσος Παναγιώτης, Ρούσσου
Εἰρήνη, Ρούσσου Εὐφροσύνη, Ρούσσου
Χριστίνα, Σιφναίου Γιαννούλα, Σιφναίου Στυλιανή, Σκαραμαγκᾶς Βασίλης,
Σκιαδά Μαρία, Σομπόνη Ἀνθίππη,
Σπανόπουλος Στυλιανός, Σπανός Νικόλαος, Σταυρόπουλος Σταῦρος, Στέλλας Γεώργιος & Κωνσταντίνα, Sherry
Marker, Τζουγανάτου Ἑλένη, Τόλιος
Ἡρακλῆς, Τριανταφύλλου Ἀρμελίνα, Τσαντάνη-Γιαμαρέλου Αἰκατερίνη,
Φραγκούλη Μαρουσῶ,Χιωτίνη Χρύσα,
Χατζηχαραλάμπους Ναταλία Fragola
Albert, π. Κωνσταντῖνος Θεολογίτης, ἡ
οἰκογένεα τῆς Ἠρούς Λουκᾶ καθώς καί
ἀρκετοί πού θέλησαν νά κρατήσουν τήν
ἀνωνυμία τους.
Προσέφεραν στό Γηροκομεῖο μας
ἀπό τό περίσσευμα τῆς ἀγάπης τούς
οἱ:
Ἐνορία Τιμίου Προδρόμου, Ἱερά
Μονή Ἁγίου Ἀρσενίου - Χριστοῦ Δάσους, Ἱερά Κοινοβιακή Μονή «Ζωοδόχος Πηγή» Λογγοβάρδας, Ἱερός Ναός
Ἁγίου Δημητρίου (Καμπί), ΒΙΔΑΛΗΣ
ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε., Λιμεναρχεῖο Πάρου,
Κέντρο Ὑγείας Πάρου, Κινητή Μονάδα Ψυχικῆς Ὑγείας – Γκίκας Ἀκίνδυνος, Ἐμπορικός Σύλλογος Πάρου,
Ἕνωση Ἀγροτικῶν Συνεταιρισμῶν Πάρου, Ἀλιπράντη Στέλλα, Ἀλιπράντης
Ἀποστόλης – BIOSHOP, Ἀλιπράντης
Κώστας–CΑRRΕFΟUR ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, Ἀλιπράντης Στέλιος, Ἀποστολο-
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πούλου Αἰκατερίνα, Ἀρκουλή Ζαχαρούλα, Βαρβαροπούλου-Βαβανού Ἀργυρῶ,
Βασταρδής Ἀνδρέας, Βεντουρή Ἑλένη,
Βιτζηλαίου Ἀνδριανή, Βλάχου Εἰρήνη,
Βλάχου Εὐτυχία, Βουγιούκα Εὐαγγελία,
Γεμελιάρης Ἀντώνης & Δάφνη, Γκίκα
Μαργαρίτα, Δάγκαρη Χριστίνα, Δαμίας
Μηνᾶς, Ζουμής Γιάννης & Μαρία, Θαλασσοχωρίτης Ἀνδρέας, Θαλασσοχωρίτης Γιῶργος, Καλοκαιρινοῦ Φλώρα,
Κανάλες Νικόλαος – Εὐτυχία – Βασιλική, Καπαροῦ Μπέτυ, Καπαροῦ Ἰωάννα, Καποῦτσος Γεώργιος, Καπούτσου
Αἰκατερίνη, Καρδάσης Νίκος & Ἀγγελική, Κεφάλα Σοφία, Κεφαλληνού Ἀναστασία, Κίκιζα Μαίρη «ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΤΡΟΦΙΜΩΝ», Κίρμπας
Ἐμμανουήλ
«ΦΡΟΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ»,
Κονταράτου Ἄννα, Κόντες Εὐάγγελος,
Κορκοβίλης Κώστας, Κορτιάνος Ἰωάννης, Κορτιάνος Μάρκος, Κόττη Βάσω,
Κρητικοῦ Μαριγούλα, Κουρκούμπας
Χρῆστος & Δέσποινα, Κυδωνιεύς Γεώργιος, ΛΑΖΑΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΤΗΜΑ ΛΑΖΑΝΑΚΗ, Λαζαρίνος Χαράλαμπος, Λιαπάκη Βιργινία, Λιαράκου
Μαρία, Λουκή Σοφία, Λουκής Ἀρσένης,

Ἐκκλησιαστικό
Γηροκομεῖο

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

Μαούνη Φλώρα & Δήμητρα, Μαύρη
Μενέγος, Μελανίτη Θεοδώρα, Μελανίτης Ἀνδρέας & Μιχαήλα, Μεσσολογγίτη
Στέλλα, Μηλαίου Κυριακή, Μιχαλιός Ι.
& ΣΙΑ Ε.Ε., Μπαλίκος Κωνσταντῖνος,
Μπαρμπαρή Εὐτέρπη, Μπαρμπαρής
Δημήτρης, Μπιζά Εἰρήνη, Μυροφορίδου Βούλα, Μωραϊτάκη Ἑλένη, Ξενοδοχεῖο ΚΑΝΑΛΕ, Ξενοδοχεῖο MINOIS
VILLAGE, Παντελαῖος Ἀντώνης, Παπαδόπουλος Λουκᾶς, Παρούση Σοφία, Πατέλη Μαρουσῶ, Πατέλη Ἔφη,
Πώλου Δέσποινα, Ραγκούση Ἀνθίππη,
Ραγκούση Ἀργυρῶ, Ραγκούση Γεωργία,
Ραγκούσης Ζαχαρίας, Ραγκούσης Νικόλαος, Ρέππας Κωνσταντῖνος, Ροδίτη
Ἀγγελική, Ρουσάκη Εἰρήνη, Ρούσσου
Ἀσημίνα, Ρούσσου Εἰρήνη, Σαμαλτάνη
Ἑλένη, Σαρρής Γιάννης, Σεβαστιανός
Διονύσης, Σιγάλα Φλώρα, Σιλιτζήρης
Χρῆστος, Σιφναῖος Παντελής, Σκανδάλη
Εὐγενία, Σκανδάλης Γιῶργος, Σκαραμαγκά Χρυσούλα, Σκιαδά Ἀθανασία, Σκιαδά Ντίνα, Σκιαδά Σοφία, Σκιαδάς Ἰάκωβος, Σκιαδάς Πέτρος, Σπανός Δημήτριος, Σπανός Σταμάτης, Ταλόγλου Παρασκευή, Τζανακόπουλος – Ξενοδοχεῖο
ΠΥΡΓΑΚΙ, Τριανταφύλλου Γεώργιος,

Τριβυζά Ἀντωνία,
Τριβυζάς
Μανώλης, Τσα- Θά θέλαμε νά
ντάνη Ἀλεξάν- εὐχαριστήσουμε
δρα, Τσαντουλή
ἰδιαίτερα τόν κ.
Ἀρσενία, Τσαντουλής Ἐμμα- Δημήτριο Κουνουήλ,
Τσιγώ- ρελέση, γιά τήν
νιας Μανώλης
&
Νικόλαος κατά τακτά χροΕΣΤΙΑΤΟ- νικά διαστήμαΡΙΟ ΞΥΛΑΡΑΣ,
τα, μεγάλη προὙψηλοπάτη
Χρυσούλα, Φω- σφορά του στό
κιανός Ἐμμα- Ἐκκλησιαστικό
νουήλ–ΞΕΝ Ο Δ Ο Χ Ε Ι Ο Γηροκομεῖο μας.
ΕΛ ΛΗ Ν Ι ΚΟ ,
Χάλαρη-Ἀνουσάκη Μαριάννα, Χανιώτη Φανῆ, Χανιώτη-Λουκή Φωτεινή, Χάντης Δημήτριος,
Χριστόφορος Εὐστράτιος, π. Ἰωάννης
Νικηφοράκης, Gamkkelidte Ματίνα καί
κάποιοι πού θέλησαν νά κρατήσουν τήν
ἀνωνυμία τους.
Προσέφερε στό Γηροκομεῖο δωρεάν
τίς λογιστικές του ὑπηρεσίες ὁ κ. Ἀλέξανδρος Μπογιατζής.

Ἡ Δεσποτική Ἑορτή τῶν Θεοφανείων στή Νάξο
ό πρωί ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας λειτούργησε
στόν Ἱερό Μητροπολιτικό
Ναό Ζωοδόχου Πηγῆς πόλεως
Νάξου καί στή συνέχεια τέλεσε τήν ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ μέ τήν παρουσία τῶν τοπικῶν πολιτικῶν
καί στρατιωτικῶν ἀρχῶν.
Στή συνέχεια σχηματίστηκε πομπή
μέ κατεύθυνση τό κεντρικό Λιμάνι
τῆς πόλης, ὅπου πραγματοποιήθηκε
ἡ κατάδυση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στά
Θαλάσσια ὕδατα. Τηρώντας τό ἔθιμο
ἀρκετοί νέοι, ἔπεσαν στά νερά τῆς Θάλασσας, ἐκ τῶν ὁποίων τόν Τίμιο Σταυρό ἀνέσυρε ὁ κ. Γιῶργος Μανωλᾶς.
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ
ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ
ΕΤΟΥΣ 2012
ΔΩΡΕΕΣ
α) ΔΩΡΕΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ:............................................................................................107.499,30 €
β ) ΔΩΡΕΕΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ:.........................................................................................................1.753,50 €
γ) ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ«ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ»:.............................150,00 €
δ) ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΗ Ι. ΕΙΚΟΝΑΣ – Ι. ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ:...........................................................................................2.463,00 €
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
Α. ΕΣΟΔΑ
α) Ὑπόλοιπο παρελθούσης χρήσεως..................................................................................................................................313,52 €
γ) Εἰσπράξεις ἀπό τούς ἐπισκέπτες τοῦ Μουσείου................................................................................................. 5.733,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ.......................................................................................................................................................6.046,52 €
Β. ΕΞΟΔΑ
α) Ἀποδοχές ὑπαλλήλων Μουσείου............................................................................................................................... 2.691,30 €
δ) Δαπάνη ἐκτύπωσης εἰσιτηρίων...................................................................................................................................... 580,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ....................................................................................................................................................... 3.271,30 €
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ
Σύνολο Ἐσόδων......................................................................................................................................................................6.046,52 €
Σύνολο Ἐξόδων...................................................................................................................................................................... 3.271,30 €
Ὑπόλοιπο στή νέα χρήση......................................................................................................................................................2.775,22 €
ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ
ΕΣΟΔΑ
Ἀπό διάθεση κεριῶν παγκαρίου..................................................................................................................................... 96.799,85 €
Ἀπό ἱεροτελεστίες (γάμοι, βαπτίσεις κλπ).................................................................................................................... 3.235,00 €
Ἀπό ἔσοδα Πανηγύρεως 15ης Αὐγούστου................................................................................................................15.049,57 €
Ἀπό διάφορες δωρεές.......................................................................................................................................................107.499,30 €
Γιά ἄνθη Ἱ. Εἰκόνας & Ἱ. Ἐπιταφίου....................................................................................................................................2.463,00 €
Ἀπό τόκους τραπέζης καταθέσεων......................................................................................................................................117,63 €
Ἀπό τό Ἐκθετήριο................................................................................................................................................................ 32.136,42 €
Ἐκ τῶν κυτίων τῶν Ἁγ. Ἀναργύρων..............................................................................................................................2.642,38 €
Ἀπό συνδρομές περιοδικοῦ "Πν. Κιβωτός"......................................................................................................................150,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ................................................................................................................................................... 260.093,15 €
Ὑπόλοιπο χρήσεως 2011........................................................................................................................................................... 651,52 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ............................................................................................................................... 260.744,67 €
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ΕΞΟΔΑ
Μισθοί προσωπικοῦ.............................................................................................................................................................52.780,44 €
Φιλανθ/κό-Ἱεραπ/κό ἔργο Ἱ.Μ. Παροναξίας................................................................................................................15.000,00 €
Μητροπολιτικό Γραφεῖο.......................................................................................................................................................15.000,00 €
Τ.Π.Ο.Ε.Κ.Ε............................................................................................................................................................................7.068,33 €
Ἀποστολική Διακονία............................................................................................................................................................5.890,29 €
Συνοδικό Μέγαρο..................................................................................................................................................................5.890,29 €
Ἐνίσχυση Ἱ.Ναῶν, Ἐκκλ. Μουσείων κ.λπ........................................................................................................................... 125,00 €
Ἐνίσχυση Ἱδρυμάτων καί Συλλόγων..................................................................................................................................130,00 €
Ἐνίσχυση Πνευμ. & Φιλανθρ. Ἱδρύμ. Ἑκατονταπυλιανῆς........................................................................................ 56.000,00 €
Ἀγορά κεριῶν, νάματος, ἄρτων......................................................................................................................................15.675,80 €
Προμήθεια εἰδῶν καθαριότητος..........................................................................................................................................1.540,47 €
Ἔξοδα καθαρισμοῦ ἱερῶν ἀμφίων κ.ἄ..................................................................................................................................20,69 €
Γραφική ὕλη, ἐκκλησ. βιβλία κ.ἄ. ἔντυπα...........................................................................................................................1.166,16 €
Ἡλεκτροφωτισμός, τηλεφ. τέλη, ὕδρευση....................................................................................................................13.501,22 €
Ἐργοδοτικές εἰσφορές Ι.Κ.Α............................................................................................................................................31.762,04 €
Ἀγορά καί ἐπισκευή ἐπίπλων καί σκευῶν..................................................................................................................... 2.444,42 €
’Επισκευές, ἀνακαινίσεις, ἐξωραϊσμός Ἱ.Ναοῦ................................................................................................................4.749,62 €
Πολ/στικές, ἑορτ/κές ἐκδηλώσεις, φιλοξενία................................................................................................................4.754,09 €
Λειτουργία Σχολῆς Γονέων...................................................................................................................................................1.568,81 €
Λειτουργία Νεανικοῦ Κέντρου..............................................................................................................................................768,73 €
Προβολή Ἱ. Προσκυνήματος....................................................................................................................................................108,00 €
Ἔκδοση περιοδικοῦ «Πνευματική Κιβωτός»...................................................................................................................5.418,12 €
Ἔξοδα πανηγύρεως 15ης Αὐγούστου............................................................................................................................ 2.956,51 €
Μεταφορικά καί ταχυδρομικά ἔξοδα.................................................................................................................................... 17,96 €
Ἔξοδα καθαριστηρίου...............................................................................................................................................................611,59 €
Δαπάνες λειτουργίας ἀναμεταδότη Ρ/Σ............................................................................................................................. 116,22 €
Δαπάνη λειτουργίας Γηροκομείου..................................................................................................................................... 8.759,40 €
Ἔξοδα ’Επισκοπείου...................................................................................................................................................................40,86 €
Προμήθεια ἀνθέων...................................................................................................................................................................3.055,49 €
Ἀπρόβλεπτα ἔξοδα.................................................................................................................................................................2.611,56 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ.....................................................................................................................................................259.532,11 €
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ................................................................................................................................................... 260.744,67 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ.....................................................................................................................................................259.532,11 €
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΤΗ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ 2013......................................................................................................................1.212,56 €
Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Πρωτ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΟΥΡΝΙΣΤΑΚΗΣ - Αντιπρόεδρος
ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΕΦΑΛΑΣ - Γραμματέας
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ - Ταμίας
Πρωτ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΙΖΑΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΥΔΩΝΙΕΥΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΙΖΑΣ
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
ΕΤΟΥΣ 2012

ΕΣΟΔΑ
Οἰκονομική ἐνίσχυση ἐκ τοῦ Ἱ. Προσκυνήματος............................................................................................. 56.000,00 €
Δωρεές...........................................................................................................................................................................1.753,50 €
Ὑπόλοιπο παρελθούσης χρήσεως.......................................................................................................................-21.725,49 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ..........................................................................................................................................36.028,01 €
ΕΞΟΔΑ
Μισθοί προσωπικοῦ (μαγείρισσα)........................................................................................................................ 6.872,25 €
Ἔξοδα λειτουργίας συσσιτίου................................................................................................................................13.477,27 €
Οἰκονομική ἐνίσχυση ἐνδεῶν - ἀπόρων............................................................................................................. 14.428,70 €
Οἰκον. ἐνίσχυση φοιτητῶν & ἱεροσπουδαστῶν.................................................................................................. 700,00 €
Ἔξοδα λειτουργίας Σχολῆς Βυζαντ. Μουσικῆς......................................................................................................69,50 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ..........................................................................................................................................35.547,72 €
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ....................................................................................................................................... 36.028,01 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ....................................................................................................................................... 35.547,72 €
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΤΗ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ 2013..........................................................................................................480,29 €
Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Πρωτ. ΣΠ. ΦΩΚΙΑΝΟΣ - Ἀντιπρόεδρος
ΕΙΡΗΝΗ ΡΟΥΣΑΚΗ - Γραμματέας
ΤΑΡΣΑ ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ - Ταμίας
Πρωτ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΙΖΑΣ
ΑΝΝΑ ΜΑΥΡΗ
ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ
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