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■ Ἡ Παναγία τῆς εἶπε νὰ διαδόσει τὸ Θαῦμα

Εὐχαριστήριος Θεία Λειτουργία 
στὴν Ἱερὰ Μονὴ 

Παναγίας Ἀκρωτηριανῆς Σερίφου* 
Ὁ Θεὸς εὐαρεστεῖται ὅπου συνυπάρχει ἡ Ὀρθοδοξία 

μὲ τὴν ταπείνωση καὶ τὴν ἁπλότητα

Τὴν Πέμπτη, 30.6/13.7.2017, ἑορτὴ τῶν Ἁγίων ΙΒ´ Ἀποστό-
λων, ἀλλὰ ταυτοχρόνως καὶ τοπικὴ ἑορτὴ τῆς Παναγί-

ας τῆς Μεταλλειορυχειτίσσης (Προστάτι-
δος τῶν Μεταλλορύχων), ἑορτὴ ἡ ὁποία 
τιμᾶται ἰδιαιτέρως στὴν Σέριφο, τὸ νησὶ 
μὲ τὰ πολλὰ μεταλλεῖα σιδήρου, ἐτελέσθη 
εὐχαριστήριος Θεία Λειτουργία γιὰ τὴν 
θαυματουργικὴ διάσωση τῆς Ἀρχιλοχίου 
του Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ Βασιλικῆς Πλε-
ξίδα, ἀπὸ τὴν πτώση τοῦ ἑλικοπτέρου στὸ 
Σαραντάπορο τὴν 6/19 Ἀπριλίου 2017.

Στὸν ἑόρτιο Ἑπερινὸ τῆς παραμονῆς χοροστάτησε ὁ Σεβασμ. 
Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Φώτιος (ὡς Τοποτηρητὴς Κυ-
κλάδων καὶ Δωδεκανήσου τῆς Ἐκκλησίας μας), συμπαραστα-
τούμενος ἀπὸ τὸν Πανοσ. Ἱερομόναχο π. Ἀθανάσιο Τζεννῆ.

Τὴν κυριώνυμο ἡμέρα, ὁ Σεβασμιώτατος ὁμοῦ μετὰ τοῦ 
προαναφερθέντος Ἱερομονάχου ἐτέλεσαν τὴν Ἀρχιερα-
τικὴ Θεία Λειτουργία στὸ κατανυκτικὸ Καθολικὸ τῆς Ἱερᾶς 
Μονῆς, παρούσης τῆς διασωθείσης μετὰ τῶν συγγενῶν καὶ 
φίλων της, καθὼς καὶ εὐλαβῶν προσκυνητῶν, οἱ ὁποῖοι 
ἅπαντες εἶχαν νὰ διηγηθοῦν θαύματα τῆς Παναγίας.

Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ὄρθρου κατέφθα-
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σαν μὲ ἑλικόπτερο ὁ Ὑπουργὸς 
Ἐθνικῆς Ἀμύνης κ. Παναγιώ-
της Καμμένος καὶ ὁ Ἀρχηγὸς 
τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου Στρα-
τοῦ κ. Ἀλκιβιάδης Στεφανῆς, 
προκειμένου νὰ τιμήσουν τὴν 
Ἱερὰν Μονήν, νὰ ἐκφράσουν 
καὶ αὐτοὶ τὴν εὐγνωμοσύνη τους 
πρὸς τὴν Θεοτόκο, ἡ ὁποία 
ἀπέδειξε γιὰ ἄλλη μία φορὰ τὴν ζωντανὴ παρουσία Της καὶ 
τὴν σωτήρια ἐπέμβαση σὲ ὅσους μὲ πίστη Τὴν ἐπικαλοῦνται. 
Προσέφεραν συμβολικὰ δῶρα στὴν Μονὴ καὶ ζήτησαν ἀπὸ 
τὴν Ἡγουμένη καὶ τὸν Ἱερὸ Κλῆρο τὶς προσευχές τους ὑπὲρ 
τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ καὶ γενικῶς ὑπὲρ τῆς Πατρίδος μας.

Ἡ διασωθεῖσα εὐλαβεστάτη κ. Βασιλικὴ Πλεξίδα, μετὰ 
τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, σταθεῖσα εἰς τὸ μέσον τοῦ 
Ναοῦ  διηγήθηκε πρὸς ὅλους λεπτομερῶς τὸ Θαῦμα τῆς δια-
σώσεώς της καὶ προσέφερε στὴν Μονὴ τὴν στρατιωτικὴ 
φόρμα καὶ τὴν λοιπὴ ἐξάρτηση, τὴν ὁποία φοροῦσε κατὰ 
τὴν ὥρα τοῦ δυστυχήματος, ὡς τεκμήριο τοῦ θαύματος, 
ἀλλὰ καὶ ὡς εὐλογημένα ἀντικείμενα, ἐφ᾽ ὅσον ἡ Θεοτόκος 
τὰ ἄγγιξε κατὰ τὴν θαυματουργὸ διάσωσή της.

Τὸ συγκλονιστικὸ Θαῦμα ὅπως τὸ περιέγραψε ἡ ἴδια, ἔχει 
ἐν ὀλίγοις ὡς ἑξῆς: Ὅταν συνέβη τὸ πρῶτο κτύπημα ἀπὸ τὴν 
πρόσκρουση του ἑλικοπτέρου, ἔκανε τὸ σημεῖο τοῦ Τιμίου 
Σταυροῦ καὶ ἐπικαλέσθηκε τὴν βοήθεια τῆς Παναγίας. Τότε 
εἶδε τὴν μορφὴ τῆς Θεοτόκου, ὅπως εἶναι ἱστορημένη στὴν 
Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Ἀκρωτηριανῆς Σερίφου (καθὼς ἐπισκε-
πτόταν συχνὰ τὸ Μοναστήρι καὶ εἶχε τακτικὴ ἐπικοινωνία μὲ 
τὴν Γερόντισσα), ἡ ὁποία κατέβηκε ἀπὸ τὸν οὐρανό, τὴν ἔπια-
σε δυνατά, ὅπως ἦταν δεμένη στὸ κάθισμα, καὶ ἀφοῦ ἀπέσπα-
σε τὸ κάθισμα μαζὶ μὲ τμῆμα ἀπὸ τὴν βάση του, ἀπομάκρυνε 

τὴν Βασιλικὴ ἀπὸ τὸ ἑλικόπτερο 
καὶ τὴν ἐναπέθεσε σὲ ἕναν θά-
μνο μὲ τὴν πλάτη γυρισμένη στὰ 
συντρίμμια, γιὰ νὰ μὴ βλέπει 
τὸ θέαμα τῆς συντριβῆς. Ἐκεῖ ἡ 
Θεοτόκος παρέμεινε μαζί της 
κρατῶντας τὸ χέρι της, μέχρι 
ποὺ ἐμφανίσθηκε ἕνας τεχνικὸς 
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τῆς ΔΕΗ, ποὺ εἶχε σταλεῖ στὴν 
περιοχὴ γιὰ νὰ ἀποκαταστήσει 
τὴν διακοπὴ ρεύματος, ποὺ εἶχε 
προξενήσει ἡ πτώση τοῦ ἑλικο-
πτέρου. Ὁ τεχνικὸς αὐτὸς ἀντί-
κρυσε τὸ θέαμα τῆς συντριβῆς 
τοῦ ἑλικοπτέρου καὶ 20 μέτρα 
μακρύτερα ἐπάνω σὲ ἕναν θάμνο, ἕναν ἄνθρωπο ζωντανό, δε-
μένο στὸ κάθισμά του καὶ δίπλα του τὰ προσωπικά του ἀντι-
κείμενα: τὸ κράνος καὶ ἕνα κινητό τηλέφωνο, τὸ ὁποῖο ἐκείνη 
τὴν στιγμὴ ἄρχισε νὰ κτυπάει. Ἀπήντησε στὴν κλήση ποὺ ἦταν 
ἀπὸ τὴν βάση τῶν ἑλικοπτέρων, ἔδωσε τὸ στίγμα τοῦ σημεῖου 
τῆς συντριβῆς καὶ ἔσπευσε τὸ ἑλικόπτερο μὲ τοὺς διασῶστες, 
τὸ ὁποῖο μετέφερε τὴν Βασιλικὴ στὸ Νοσοκομεῖο. Τὰ τραύμα-
τα (ἐκδορές, κατάγματα), τὰ ὁποῖα ἔφερε ἦταν ἀσήμαντα σὲ 
σχέση μὲ τὸ μέγεθος τοῦ δυστυχήματος. Ἀλλὰ καὶ πάλι θὰ 
ἔπρεπε νὰ μείνει κάποιους μῆνες στὸ νοσοκομεῖο, ὅπως εἶπαν 
οἱ γιατροί. Τότε πάλι ἐμφανίσθηκε ἡ Θεοτόκος στὴν Βασιλικὴ 
λέγοντάς της ὅτι θὰ βγεῖ σύντομα ἀπὸ τὸ νοσοκομεῖο. Πράγμα-
τι, τὰ τραύματά της παρουσίασαν θεαματικὴ βελτίωση, ὥστε 
μετὰ ἀπὸ δύο-τρεῖς ἑβδομάδες βγῆκε ἀπὸ τὸ νοσοκομεῖο. Ἡ 
Παναγία τῆς εἶπε νὰ διαδόσει τὸ Θαῦμα, ὥστε νὰ ἐνδυναμωθεῖ 
ἡ πίστη τῶν ἀνθρώπων καὶ νὰ μπορέσουν νὰ ὑπομείνουν τὶς 
δυσκολίες ποὺ ἔρχονται.

Τὸ γεγονὸς τοῦ Θαύματος αὐτοῦ γνώρισε εὐρύτατη διάδο-
ση, ἀλλὰ ταυτόχρονα ἔγινε γνωστὸ καὶ τὸ ταπεινὸ καὶ πτωχὸ 
Μοναστηράκι τῆς Παναγίας τῆς Ἀκρωτηριανῆς τῆς Σερίφου 
τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ ἡ ἁπλὴ Γερόντισσα Ἀνθοδόχη, ποὺ μο-
νάζει (κυριολεκτικῶς) ἐκεῖ. Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο ἡ Θεοτόκος 
μᾶς διδάσκει, ὅτι ὁ Θεὸς εὐαρεστεῖται περισσότερο ὅπου συν-
υπάρχει ἡ Ὀρθοδοξία μὲ τὴν ταπείνωση καὶ τὴν ἁπλότητα.

Εἶναι παρήγορο τὸ γεγονὸς ὅτι σὲ ἐποχὲς δύσκολες γιὰ 
τὴν Πατρίδα μας, τουλάχιστον ἡ Ἡγεσία τοῦ Στρατεύματος 
ἐπικαλεῖται τὴν βοήθεια τῆς Ὑπερμάχου Στρατηγοῦ καὶ τὶς 
προσευχὲς τῶν Μοναχῶν καὶ Κληρικῶν τῆς Ἐκκλησίας μας.



(*) http://www.ecclesiagoc.gr/index.php/nea/1187-theia-leitourgia-serifos-2017 
● Ἔχετε τὴν δυνατότητα νὰ δεῖτε ΕΔΩ τὸ βίντεο ἀπὸ τὴν ἐκπομπὴ 

τῆς ΕΡΤ1 «Μὲ ἀρετὴ καὶ τόλμη», (14:11´- 18:30´). 

http://www.ecclesiagoc.gr/index.php/nea/1187-theia-leitourgia-serifos-2017
http://webtv.ert.gr/ert1/me-areti-kai-tolmi/16iol2017-me-areti-ke-tolmi/

