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■ «Ὠρφάνευσε» τὸ Μικρὸν Ποίμνιον τῆς Σαρδινίας

Ἡ Κοίμησις καὶ ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία                                         
τοῦ Ἀειμνήστου Ἐπισκόπου Νόρα Μιχαὴλ

† 31η Αὐγούστου 2016 ἐκ. ἡμ.

Tὴν Πέμπτη, 9η Σεπτεμβρίου 2016 ἐκ. 
ἡμ., Μνήμη τῶν Ἁγίων Προπατόρων Ἰωα-
κεὶμ καὶ Ἄννης, κατὰ τὶς μεταμεσημβρινὲς 
ὧρες, ἐτελέσθη ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία τοῦ 
Ἀειμνήστου Ἐπισκόπου Νόρα Μιχαὴλ στὸν 
Προσκυνηματικὸ Ναὸ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 
Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Φυλῆς 
Ἀττικῆς.

Αὐτὴ ἦταν παλαιόθεν ἡ διακαὴς καὶ εὐλαβὴς ἐπιθυμία τοῦ 
Μακαριστοῦ, διατυπωθεῖσα καὶ στὴν Διαθήκη του, νὰ ταφῆ 
στὴν Μονή, λόγῳ τῶν ἰσχυρῶν δεσμῶν ἐν Χριστῷ Ἀγάπης 
καὶ Κοινωνίας, διὰ τῶν ὁποίων συνεδέθη ἐπὶ τριάντα δύο 
ἔτη μὲ τὸν Ἀείμνηστο Μητροπολίτη μας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς 
Κυπριανό († 2013), τὸν νῦν πολυσέβαστο Μητροπολίτη μας 
καὶ τὸν ἰταλομαθῆ Ἱεραπόστολο Ἐπίσκοπο Μεθώνης κ. 
Ἀμβρόσιο, ὡς καὶ ὅλην τὴν Ἀδελφότητα, ἀπὸ τοῦ πολυσε-
βάστου Ἡγουμένου π. Θεοδοσίου μέχρι καὶ τοῦ τελευταίου 
Δοκίμου...  

* * *
Ὁ ἀείμνηστος Ἱεράρχης Μιχαὴλ Πιρέντα (Piredda) γεννή-

θηκε τὴν 7η /20ὴ Δεκεμβρίου τοῦ 1933 στὸ Κάλιαρι τῆς Σαρ-
δινίας. Ἦταν τὸ πρῶτο παιδὶ μιᾶς πολυμελοῦς παπικῆς οἰκο-
γενείας (μὲ δέκα παιδιά).

Ἐκ νεότητος, ἡ ἀγάπη του πρὸς τὸν Θεὸν ὤθησε αὐτὸν νὰ 
ποθήση τὴν Μοναχικὴ ζωὴ καὶ γιὰ τὸ σκοπὸ αὐτὸ μετέβη 
στὴν Ἰταλία, ὅπου εἰσῆλθε ὡς Δόκιμος σὲ Μοναστήρι τοῦ 
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Τάγματος τῶν Καρμελιτῶν.
Ἡ γνωριμία του μὲ τὸν ἀείμνηστο

Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Σαρ-
δινίας Ἰωάννη († 2002) ἦταν κα-
θοριστικῆς σημασίας γιὰ τὴν 
μεταστροφή του στὴν Ὀρθοδο-
ξία: ἐνῶ, λόγῳ τῶν τότε πεποιθή-
σεών του, ἀντεμετώπισε ἐχθρικὰ 
τὸν ἀνακαινιστὴ τῆς Ὀρθοδόξου Πα-
ραδόσεως στὸ Νησὶ τῆς Σαρδινίας κατὰ τὴν πρώτη συνάν-
τησί τους, προβληματίσθηκε μὲ τὴν μαρτυρία, τὴν ὁποίαν 

ἔδιδε ὁ ἀείμνηστος Ἱεράρχης γιὰ τὴν 
ἀληθινὴ Πίστι καὶ δέχθηκε νὰ πα-

ρακολουθήση μία Θεία Λειτουργία. 
Ἅμα τῇ πρώτῃ αὐτῇ ἐπαφῇ μὲ τὴν 
Λειτουργικὴ καὶ Μυστηριακὴ ζωὴ 
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἡ Χάρις 

τοῦ Θεοῦ ἐπληροφόρησε τὴν καλο-
προαίρετη καρδιά του.

Ἀσπάσθηκε τὴν Ὀρθοδοξία καὶ βαπτίσθηκε τὸ 1966, ἐκάρη 
Ρασοφόρος Μοναχὸς τὸ 1982 ἀπὸ τὸν ἀείμνηστο Μητροπο-
λίτη Ἰωάννη († 2002), τὴν 16η Σεπτεμβρί-
ου 1983 ἐχειροτονήθη Ἱεροδιάκονος καὶ 
τὴν 1η Ὀκτωβρίου 1984 Ἱερομόναχος.

 Τὴν 24η Ἀπριλίου 1993, ὁ Ἀείμνη-
στος Μητροπολίτης μας Ὠρωποῦ καὶ 
Φυλῆς Κυπριανὸς († 2013) ἐχειροτό-
νησε αὐτὸν ὡς Βοηθὸν Ἐπίσκοπον τοῦ 
ἀειμνήστου Μητροπολίτου Ἰωάννου, στὴν 
Σαρδινία. Ἦταν ἡ πρώτη Χειροτονία Ὀρθοδόξου Ἐπισκόπου 
στὸ Νησὶ μετὰ τὸ Σχῖσμα τοῦ 1054 . Τὴν δὲ 30ὴ Σεπτεμβρίου 

1995, ἐξελέγη Ἐπίσκοπος Νόρα (ἐκ τῆς ἀρχαί-
ας Πρωτευούσης τοῦ Νησιοῦ). 

Ἐργάσθηκε ἱεραποστολικά, ἐν μέσῳ πολ-
λῶν καὶ ποικίλων πειρασμῶν, ζῶν ἀσκη-
τικά, ἐν πτωχείᾳ καὶ μοναχικῇ λιτότητα. 
Δοκιμάσθηκε ἐπὶ τριάντα ἔτη ἀπὸ διάφο-

ρες ἀσθένειες, τὶς ὁποῖες ἀντιμετώπιζε μὲ 
παραδειγματικὴ ὑπομονὴ καὶ καρτερία. 
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Τὸ 1986, ὁ νῦν Ἱερομόναχος π. Μαρια-
νὸς ἐγνώρισε τὸν ἀείμνηστο, ἀργότερα 
ἐκάρη Μοναχὸς καὶ παρέμεινε πιστὸς 
ὑποτακτικὸς τοῦ Σεβασμιωτάτου μέχρι 
τῆς τελευτῆς ἐκείνου.

Ἀπὸ τὸ φθινόπωρο τοῦ 2015, ἡ κατά-
στασις τῆς ὑγείας τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Μιχαὴλ παρουσίασε μίαν ραγδαία ἐπι-
δείνωσι. 

Τὸ ἀνήγγειλε στὸν Σεβασμιώτατο Μη-
τροπολίτη μας, ὁ ὁποῖος ἀπὸ τοῦ 2012 εἶχε ἀναλάβει μὲ ἰδιαί-
τερη φροντίδα τὴν διακονία τῆς συμπα-
ραστάσεως στὸ Μικρὸν Ποίμνιον τῆς 
Σαρδινίας, τὴν ὁποίαν ἐπισκέπτε-
ται κατ᾿ ἔτος.

Τὸν Ἰανουάριο 2016, ὁ Σεβασμι-
ώτατος Μητροπολίτης μας, κατὰ 
τὴν διάρκεια τῆς Ποιμαντικῆς του 
ἐπισκέψεως, ἐκπλήρωσε τὸν μέχρι τό-
τε ἀνεκπλήρωτο διακαῆ πόθο τοῦ Ἐπισκόπου Μιχαήλ:  ἔκει-
ρε αὐτὸν Μεγαλόσχημο Μοναχό.

Ὀλίγες ἑβδομάδες ἀργότερα, ὁ Σεβασμιώτατος ἦταν πλέον 
ἀναγκασμένος νὰ παραμένη κλινήρης. Ὁ «φύλακας ἄγγε-

λός» του π. Μαριανὸς διακόνη-
σε αὐτὸν θυσιαστικὰ μέχρι τῆς 
τελευτῆς του. Τὸ βράδυ τῆς Τρί-
της, 31ης Αὐγούστου 2016, ὅτε 
«κέκλεικεν» ἡ τελευταία ἡμέ-
ρα τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους, 
ἡ ψυχὴ τοῦ Σεβασμιωτάτου 
πέταξε εἰρηνικὰ πρὸς τὴν αἰώ-
νια Πατρίδα.

* * *Τὸ ἀρχιερατικὸ σκήνωμα μετεφέρθη ἀεροπορικῶς στὴν 
Ἑλλάδα καὶ τὸ ἀπόγευμα τῆς Πέμπτης, τῶν Ἁγίων Θεοπατό-
ρων Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννης, ἐψάλη ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία εἰς Με-
γαλόσχημον Μοναχόν, στὸν Προσκυνηματικὸ Ναὸ τῆς Ἱερᾶς 
Μονῆς τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης.

Προΐστατο ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπός μας κ. Καλλίνι-
κος, ὁ Ὁποῖος καὶ ἀνέγνωσε, κατὰ τὸ ἱερὸν ἔθος, τὶς μεγάλες 
συγχωρητικὲς Εὐχές.
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Ἔλαβαν μέρος οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολῖται Ὠρωποῦ καὶ 
Φυλῆς κ. Κυπριανός, Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, 
Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος καὶ Δημητριάδος κ. Φώ-
τιος, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης, ὁ ἐκ 
Ρουμανίας Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Σουτσάβας κ. Σωφρό-
νιος, πολλοὶ Ἱερεῖς, δύο Ἱεροδιάκονοι καὶ οἱ Ἁγιοκυπριανῖται 
Πατέρες. 

Μαζὶ μὲ τὸν πανοσιολογιώτατο π. Μαριανό, τρία ἀκόμη 
πνευματικὰ τέκνα τοῦ ἀειμνήστου Ἱεράρχου εἶχαν προσέλ-

θει ἀπὸ τὴν Σαρδινία, γιὰ νὰ συνοδεύ-
σουν τὸν Πνευματικό τους Πατέρα 

μέχρι τοῦ τάφου.
Παρέστησαν ἐπίσης οἱ σεβαστὲς 

Γερόντισσες Ξένη Μοναχή, Ταξιαρ-
χία Μοναχή, Εὐπραξία Μοναχὴ καὶ 

Ἰουστῖνα Μοναχὴ μέ τινα μέλη τῶν 
Συνοδιῶν αὐτῶν, ὡς καὶ πολλοὶ πιστοί. 

Σὲ ὅλους ὁ ἀείμνηστος Ἐπίσκοπος Μιχα-
ήλ, ὁ ὁποῖος συνήθιζε νὰ  συμμετέχη κάθε χρόνο στὶς Πανη-
γύρεις τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης καὶ τῆς Ἁγίας Τρι-
άδος (στὴν Ἱερὰ Μονὴ τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων), ἦταν σεβαστὸς 
καὶ ἀγαπητός.

Στὸν ἐπικήδειο Λόγο του, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος κ. Κλή-
μης ὡμίλησε γιὰ τὸν ἐνάρετο βίο καὶ τὴν πιστό-
τητα τοῦ ἐκδημήσαντος Ἀρχιερέως πρὸς τὴν 
Ἐκκλησία μας καὶ τὴν Ἀδελφότητα τῆς Μο-
νῆς, τῆς Ὁποίας ἀποτελοῦσε ἐκλεκτὸ μέλος.

Ἐν συνεχείᾳ, τὸ σκήνωμα τοῦ ἀειμνή-
στου μετεφέρθη ὑπὸ τῶν Ἱερέων μέχρι τοῦ 
Κοιμητηρίου τῆς Μονῆς ἐν λιτανείᾳ, ὅπου 
καὶ ἐτάφη πλησίον τοῦ Κελλίου του.

* * *
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Τέλος, συνεκεντρώθησαν 
ἅπαντες στὸ Ἀρχονταρίκι τῆς 
Μονῆς γιὰ τὸ καθιερωμένο κέ-
ρασμα. Ἐκεῖ, ὁ Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης μας ἀνεφέρθη 
στὸν ἀείμνηστο Ἐπίσκοπο Μι-
χαήλ, στὸν σύνδεσμο ἀγάπης, 
τὸν ὁποῖον διατηροῦσε Αὐτὸς 

εἰδικὰ μὲ τὶς Μοναστικὲς Ἀδελφότητες, ἀλλὰ καὶ στὴν σπορά, 
τὴν ὁποίαν ἄφησε ὁ ἀοίδιμος καὶ καλεῖται πλέον νὰ αὐξήση ὁ 
π. Μαριανός. Ὑποσχέθηκε εἰς αὐτόν, ὅτι 
θὰ συνεχίση νὰ συμπαρίσταται στὸ 
Μικρὸν Ποίμνιον τῆς Σαρδινίας, ἕως 
ὅτου, Χάριτι Θεοῦ, αὐξηθῆ ἐν Κυρίῳ.

Ὁ π. Μαριανὸς ἀνέγνωσε Λογύδριο, 
στὸ ὁποῖο ἀνεφέρετο στὸν ἐκλιπόντα 
Πνευματικό του Πατέρα καὶ τὰ πνευμα-
τικὰ χαρίσματά του, ἀλλὰ καὶ στὴν προσωπική του πρόθεσι 
νὰ   συνεχίση τὸ ἔργο τῆς Ἱεραποστολῆς στὴν Σαρδινία, ἐπικα-
λούμενος τὴν σκέπην καὶ ἐνίχυσιν  τῶν εὐχῶν τοῦ ἀειμνήστου 
Πνευματικοῦ Πατρὸς αὐτοῦ, ἀλλὰ καὶ ὅλων τῶν παρόντων.

* * *● Ἐν κατακλεῖδι, θὰ πρέπει νὰ ἐπισημανθῆ τὸ ἑξῆς λίαν 
ἀξιοπρόσεκτον: μετὰ ἀπὸ ἐννέα (9) ὁλοκλήρους ἡμέρας ἐκ τῆς 
Κοιμήσεως Αὐτοῦ, τὸ ἀρχιερατικὸν Λείψανον δὲν ἐπαρουσί-
ασε σημεῖα φθορᾶς, ἀλλ᾿ ἀντιθέτως, ἦταν θερμὸ καὶ εὔκα-
μπτον, ὡς νὰ ἦταν ζωντανό!...

Μιχαὴλ τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἐπισκόπου Νόρα Σαρδινίας  
αἰωνία ἡ Μνήμη!

† Γ.Ἱ.Μ.


