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■ Στὸν Ἱερὸ Μετοχιακὸ Ναό μας στὴν Καλαμάτα 

Ἡ Πανήγυρις τῆς Παναγίας Γιάτρισσας 
Πλούσιες Θεομητορικὲς εὐλογίες 

στὴν πύλη τοῦ νέου Ἐκκλησιαστικοῦ Ἔτους

Tὴν Κυριακή, 4η Σεπτεμβρίου 
2017 ἐκ. ἡμ., Μνήμη τοῦ Ἁγί-

ου Προφήτου Μωϋσέως, ἑώρ-
τασε ὁ Ἱερὸς Μετοχιακὸς Ναός 
μας τῆς Παναγίας Γιάτρισσας, 
στὸ Ἀσπρόχωμα τῆς Καλαμά-
τας, Κτήτωρ τοῦ ὁποίου ἦταν ὁ 
ἀείμνηστος Ἐπίσκοπος Σύδνεϋ καὶ Νέας Νοτίου Οὐαλλίας 
Χρυσόστομος († 22.9.2010 ἐκ. ἡμ.).

Ἡ Πανήγυρις αὐτὴ προσελκύει κάθε χρόνο πολλοὺς πιστοὺς 
ἀπὸ τὴν εὐρύτερη περιοχὴ τῆς Πελοποννήσου, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ 
τὴν Ἀθήνα-Ἀττική. 

Ἐφέτος, μὲ τὴν εὐλογία καὶ τὴν πατρικὴ παρουσία καὶ κα-
θοδήγησι τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Ὠρωποῦ καὶ 

Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, πραγματοποιήθηκε 
ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ αὐτῇ ἕνα διήμερο Προσκύ-
νημα μὲ εἰδικὸ λεωφορεῖο ἀπὸ  τὴν Ἀθήνα, 
ὑπὸ τὴν Σκέπην τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. 

Μία Ὁμάδα σαράντα Προσκυνητῶν συγ-
κεντρώθηκε τὸ Σάββατο τὸ πρωῒ στὴν Ἱερὰ 
Μονὴ τῶν Ἀγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, 
προκειμένου νὰ ἐπισκεφθῆ κατὰ τὴν μετά-
βασι στὴν Καλαμάτα τὸ ἱερὸ Προσκύνημα 
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τῆς Ἁγίας Ὁσιοπαρθενομάρτυ-
ρος Θεοδώρας στὴν Βάστα, πλη-
σίον τῆς Μεγαλοπόλεως καὶ ἐν 
συνεχείᾳ νὰ συμμετάσχη τὸ ἀπό-
γευμα στὸν Ἑσπερινὸ τῆς Ἑορτῆς 
τῆς Παναγίας μας καὶ στὴν Πα-
νήγυρι τῆς κυρίας ἡμέρας.

* * *
Κατὰ τὴν μετάβασι, ἀφοῦ ἐψάλη ἡ Παράκλησις στὴν Πα-

ναγία μας, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμένας μας ἀνέγνωσε, ἐκτὸς 
τῶν ἄλλων, τὸν κατανυκτικὸ Βίο τῆς Ἁγίας Θεοδώρας τῆς ἐν 
Βάστᾳ, ἡ ὁποία ἀξιώθηκε τοῦ μαρτυρικοῦ τέλους, ἐφ᾿ ὅσον  
προτίμησε, ὅταν συκοφαντήθηκε δεινῶς, νὰ μὴν ὑπερασπισθῆ 
τὸν ἑαυτόν της...

Ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης μας προέτρεψε τοὺς πιστοὺς νὰ 
ἐμπνέωνται ἀπὸ τὸ παράδειγμα τῆς Ἁγίας καὶ νὰ ἀγωνίζων-
ται γενναίως, Χάριτι Θεοῦ, μὲ τὴν σιωπή, τὴν αὐτομεμψία 
καὶ τὴν ταπείνωσι, ἐναντίον τοῦ ὀλεθρίου πάθους τῆς αὐτο-
δικαιώσεως. 

Ἐψάλη ἐν συνεχείᾳ ἡ  Παράκλησις στὴν Ἁγία Θεοδώρα, 
καθὼς τὸ λεωφορεῖο κατηφόριζε πρὸς τὸ ἱερὸ αὐτῆς Προσκύ-
νημα, εἰς ἀπόστασιν μισῆς ὥρας περίπου ἀπὸ τὸ χωριὸ Ἴσαρι.

Ὁ μεγαλειῶδες ἅμα καὶ κατανυκτικώτατος τόπος τοῦ Μαρ-
τυρίου καὶ τῆς ἀναπαύσεως τῆς Ἁγίας Θεοδώρας εὑρίσκεται σὲ 
μία κατάφυτη ρεματιὰ μὲ πυκνὸ δάσος ἀπὸ πανύψηλες βελα-
νιδιές. Ἀπὸ τὰ θεμέλια τοῦ λιθόκτιστου Ἱεροῦ Ναϊδρίου πρὸς 
τιμὴν τῆς Ἁγίας ἀναβλύζουν τὰ νερὰ ἑνὸς κεφαλαριοῦ, ἀπὸ δὲ 
τὴν στέγην αὐτοῦ ὑψώνονται δέκα ἑπτὰ μεγάλα δένδρα...

Ἀφοῦ ἅπαντες προσεκύνησαν καὶ ἀπέθεσαν τὰ αἰτήματά 
τους στὴν Ἁγία Ὁσιοπαρθε-
νομάρτυρα, ἐκάθισαν στὸν 
παρακείμενο χῶρο γιὰ νὰ 
γευματίσουν, ἀπολαμβάνον-
τες τὸ εἰδυλλιακὸ βουητὸ 
τῆς ἱερᾶς πηγῆς, τὸ πυκνὸ 
πράσινο καὶ τὶς ὠδὲς τῶν 
πετεινῶν, ἐνῶ τὰ παιδιὰ δὲν 
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ἐχόρταιναν νὰ παίζουν μὲ τὰ νερὰ καὶ 
τὰ βατραχάκια...  

Ἡ εὐλογία καὶ ἡ κατάνυξις τοῦ ἱεροῦ 
Προσκυνήματος ἐσφράγισε τὶς καρδιὲς 
ὅλων καὶ τὶς ἑτοίμασε νὰ δεχθοῦν ἐν 
συνεχείᾳ τὶς θεομητορικὲς δωρεές.

* * *
Στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῆς Παναγίας Γιά-

τρισσας ὁ Ἐφημέριος, Αἰδεσιμώτατος 
π. Δημήτριος Παλιᾶκος, καλωσώρισε 
τὸν Σεβασμιώτατο Ποιμένα μας καὶ 
τοὺς λοιποὺς Προσκυνητάς.

Ἐτελέσθη ὁ Πανηγυρικὸς καὶ Ἀναστάσιμος Ἑσπερινός, στὸ 
πέρας τοῦ ὁποίου οἱ φιλόξενοι ἐνορῖτες τῆς Παναγίας μας 
προσέφεραν νηστήσιμο δεῖπνο στὴν προσκυνηματικὴ Ὁμάδα, 
πρὶν αὐτὴ ἀναχωρήση γιὰ τὸ κατάλυμά της.

Τὸ πρωΐ, στὸν Ὄρθρο καὶ στὸ Ἀρχιερατικὸ Συλλείτουργο 
τῆς Πανηγύρεως, προΐστατο ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπός 
μας κ. Καλλίνικος. Συνελειτούργησε ὁ Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης μας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός, μετὰ τῶν 
Αἰδεσιμωτάτων Πρεσβυτέρων π. Διονυσίου Ντανάσου καὶ 
π. Δημητρίου Παλιάκου, τῶν Ἱεροδιακόνων π. Ἰωσὴφ καὶ π. 
Ἀχιλλείου καὶ τοῦ εὐλαβεστάτου Ὑποδιακόνου Χρίστου Κα-
τσούδα.

Στὸν Ὄρθρο καὶ τὴν Θεία Λειτουργία, ὁ Μουσικολογιώτα-
τος Ἱερομόναχος π. Διονύσιος Ἁγιοκυπριανίτης καὶ οἱ μετ᾿ 
αὐτοῦ ἀπέδωσαν τοὺς ἱεροὺς ἀναστασίμους καὶ θεομητορι-
κοὺς ὕμνους μὲ σεμνὴ λαμπρότητα καὶ κατάνυξι.

Πολλοὶ πιστοὶ προσῆλθαν, ἐξ ὧν ἀρκετοὶ εἶχαν ταξιδεύσει 
αὐθημερὸν ἀπὸ Ἀθήνα καὶ ἄλλες περιοχές, καὶ οἱ πλεῖστοι 

μετέλαβαν τῶν Ἀχράντων Μυ-
στηρίων.

* * *
Στὸ Κοινωνικό, ὑπακούων 

στὴν εὐγενικὴ προτροπὴ τοῦ 
Μακαριωτάτου, ὁ Σεβασμιώ-
τατος Ποιμένας μας ὡμίλησε 
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γιὰ τὸ πάνσεπτο Πρόσωπο τῆς Πα-
ναγίας μας καὶ εἰδικώτερα γιὰ τὴν 
Ταπείνωσί Της.

Ἡ Παναγία μας εἶναι, μετὰ τὸν 
Χριστό μας, ἡ ἐνσάρκωσις τῆς 
Ταπεινώσεως. Μιμήθηκε τὸν Υἱόν 
Αὐτῆς στὸ ἔπακρον. Ἐκεῖνος, ὁ Θε-
άνθρωπος, ἐβίωσε τὴν ἄκρα Ταπείνωσι 
τοῦ θανάτου, θανάτου δὲ Σταυροῦ. Ἡ Παναγία 
μας, ἡ Θεοτόκος, ἡ τιμιωτέρα τῶν Χερουβὶμ καὶ ἐνδοξοτέρα τῶν 
Σεραφίμ, ἔζησε στὴν ἀφάνεια, στὴν σκιὰ τοῦ Κυρίου μας. Ἐβίω-
σε τὸ Μυστήριο τῆς σιωπῆς, τὸ Μυστήριο τῆς ἐν τῇ καρδίᾳ δια-
φυλάξεως καὶ μελέτης τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ, τὸ Μυστήριο τῆς 
νοερᾶς-καρδιακῆς Προσευχῆς καὶ τῆς μετανοητικῆς προσευχῆς 
ὑπὲρ ὅλου τοῦ κόσμου...

Ἐμεῖς οἱ ἀνάξιοι καὶ ἁμαρτωλοί, ἀκοῦμε ἆρά γε τὸν λόγον τοῦ 
Θεοῦ; Τὸν διαφυλαττοῦμε καὶ τὸν μελετᾶμε 

συνεχῶς στὴν καρδία μας; Τὸν ἐφαρμό-
ζουμε;... Ἤ ἔχουμε τὴν συνεχῆ τάσι 
νὰ ἀπαιτοῦμε, νὰ κρίνουμε, νὰ δει-
κνύουμε μία αὐτοπεποίθησι;... Με-
ρικοὶ ἀπὸ μᾶς μάλιστα θέτουν τὸν 

ἑαυτόν τους ὑπεράνω τῶν Ποιμέ-
νων, τῶν Πνευματικῶν, ἀκόμη καὶ τῶν 

Ἀρχιερέων καὶ ἀναστατώνουν τὸ ποίμνιο 
μὲ σχισματικὲς στάσεις... 

Μᾶς λείπει τὸ ταπεινὸ φρόνημα, ἡ μετάνοια, ἡ φροντίδα νὰ 
μιμηθοῦμε τὴν Παναγία μας... 

Ἡ Πανύμνητος Θεοτόκος ὅμως δὲν εἶναι μόνο τὸ Πρόσωπο, 
στὸ Ὁποῖο καταφεύγουμε γιὰ νὰ ζητήσουμε τὴν θεραπεία τῶν 
πνευματικῶν καὶ σωματικῶν μας ἀσθενειῶν. 

Εἶναι καὶ ἡ ὁδός, τὸ παράδειγμα, τὸ ὁποῖο 
καλούμεθα νὰ ἀκολουθήσωμε: εἰς τὴν 
ταπείνωσιν τῆς δούλης Αὐτοῦ ἐπέβλε-
ψεν ὁ Θεός, καὶ Αὐτὴν μόνην ἀνύψωσε 
καὶ ἀνέδειξε ὡς Μεθόριον κτιστοῦ καὶ 
Ἀκτίστου... Μόνον διὰ τῆς ταπεινώσεως 
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ἀνοίγει ἡ Πύλη τοῦ Οὐρανοῦ καὶ δαψιλεύον-
ται τὰ Χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Ἂς ἀναλάβουμε τὸν καλὸν αὐτὸν ἀγῶνα 
τῆς ταπεινώσεως, τῆς μετανοίας, τῆς σι-
ωπῆς. Καὶ ὅταν μᾶς ἀπασχολῆ κάποιο 
θέμα, ἂς τὸ θέτουμε στὸν πνευματικό 

μας Πατέρα, προσευχόμενοι ταυτοχρόνως 
στὴν Παναγία μας. Ἐκείνη εἶναι ἡ Μεγάλη 

Γερόντισσα, ἡ Γερόντισσα τοῦ Μεγάλου Κοινο-
βίου τῆς Ἐκκλησίας. Σὲ Αὐτὴν ἂς ἀναφερώμεθα, διὰ μέσου τοῦ 
πνευματικοῦ μας Πατέρα...

Ὁ Σεβασμιώτατος ἐσφράγισε πρακτικὰ τὴν Ὁμιλία του μὲ 
ἕνα παράδειγμα ἀπὸ τὸν Βίον τοῦ Ἁγίου Στάρετς Βαρσανου-
φίου τῆς Ὄπτινα.

Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουρ-
γίας ἔγινε ἡ κατ᾿ ἔθος Λιτανεία τῆς 
Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Παναγίας μας 
τῆς Γιάτρισσας καὶ ἡ εὐλόγησις 
τῶν Ἄρτων στὸ προαύλειο τοῦ Ἱεροῦ 
Ναοῦ.

* * *
Κατόπιν, οἱ φιλόξενοι Ἐνορῖτες μετὰ τοῦ ἀγαπητοῦ καὶ δρα-

στηρίου Ἐφημερίου τους π. Δημητρίου προσέφεραν πλούσια 
Τράπεζα Ἀγάπης στοὺς εὐλαβεῖς Πανηγυριστάς. 

Ταυτόχρονα, Μέλη τῆς Χορωδίας «Ἑλληνορθόδοξη Κληρο-
νομιά», ὑπὸ τὴν ὁδηγίαν τοῦ Μουσικοδιδασκάλου π. Διονυσί-
ου καὶ μὲ τὴν συνοδεία παραδοσιακῶν ὀργάνων, ἀπέδωσαν 
μὲ ἐξαιρετικὴ πράγματι ἐπιτυχία γνωστὰ καὶ ἄγνωστα δημο-
τικὰ τραγούδια τῆς Λαϊκῆς μας Παραδόσεως, μεταδίδοντα στὸ 
ἀκροατήριο τους αἰσθήματα ἀνάμικτα χαρᾶς καὶ νοσταλγίας.

Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχι-
επίσκοπός μας κ. Καλλίνι-
κος, θέτων τὴν κατακλεῖ-
δα στὴν Πανήγυρι, εὐχα-
ρίστησε ἅπαντας καὶ  συν-
εχάρη τὸν π. Διονύσιο γιὰ 
τὴν συμβολή του στὴν με-
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τάγγισι, μὲ ζωντανὸ καὶ εὐχάριστο τρόπο, 
στὶς νεώτερες γενεὲς τῆς ἀγάπης καὶ 
τοῦ σεβασμοῦ ὅσων ἀφοροῦν τὴν Πί-
στι καὶ τὴν Πατρίδα μας.

* * *
Στὴν Πύλη τοῦ νέου Ἐκκλησιαστικοῦ 

Ἔτους, τὸ πιστὸ Μικρό μας Ποίμνιο ἐβίωσε μὲ 
τὴν λαμπρὰ ἅμα καὶ κατανυκτικὴ αὐτὴ Πανήγυρι, μία εὐωχία 
πνευματικὴ καὶ ὑλικὴ ὑπὸ τὴν θεομητορικὴ Σκέπη τῆς Παν-
αγίας μας τῆς Γιάτρισσας καὶ τὴν πατρικὴν παρουσίαν καὶ 
εὐλογίαν τοῦ τε Μακαριωτάτου, Πατρὸς καὶ Ἀρχιεπισκόπου 
μας καὶ τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμένος μας.

Τί ἀνταποδώσομεν τῷ Κυρίῳ...;
† Γ.῾Ι. Μ.


