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Ἡ Πανήγυρις τοῦ Προφήτου Ἠλιοὺ
στὴν Βερδικοῦσσα Ἐλασσῶνος

ÃΙΑ τὴν Πανήγυρι τοῦ ἱστορι-
κοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Προφήτου 

Ἠλιοὺ στὴν Βερδικοῦσσα Ἐλασ
σῶνος τοῦ νομοῦ Λαρίσης, προσ
εκλήθη ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκο πος 
Γαρ δικίου κ. Κλήμης, ὁ ὁποῖος 
τῇ ἀδείᾳ καὶ εὐλογίᾳ τοῦ οἰκεί-
ου Ἱεράρχου Σεβασμ. Μητροπο-
λίτου τῶν Γνησίων Ὀρθοδό ξων 
Χριστιανῶν Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Ἀθανασίου μετέβη στὸν 
Ναὸ τὸ ἀπόγευμα τῆς παραμονῆς, Παρασκευή 19.7/1.8.2014, γενό-
μενος δεκτὸς ἀπὸ τὸν Ἐφημέριο Αἰδεσιμ. π. Ἀθανάσιο Τσιότρα, δι-
ακονοῦντα ἐπὶ μισὸ περίπου αἰῶνα τὸ πολυπληθὲς Ποίμνιο στὴν 
ὄμορφη γενέτειρά του, ἀλλὰ καὶ εὐρύτερα.
 Ἐν συνεχείᾳ, ἐψάλη στὸν ἑορτάζοντα ὡραῖο Ναὸ τοῦ Προφή-
του Ἠλιοὺ ὁ Μέγας Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλ. κ. 
Κλήμεντος. Ἐκτὸς δὲ τοῦ Ἐφημερίου π. Ἀθανασίου, ἔλαβαν μέρος 
καὶ οἱ ἐκ Βόλου Ἱερομόναχος π. Νικηφόρος Νάσσος καὶ Αἰδεσιμ. 
π. Κωνσταντῖνος Παπανάτσιος, ὁ ἐξ Ἀθηνῶν Ἱερομόναχος π. Πα-
τάπιος Ἀργυρὸς καὶ ὁ ἐκ Βερδικούσσης καταγόμενος Ἱερομόναχος 
π. Ἀρσένιος Ἐσφιγμενίτης. Ἔψαλαν ἐκλεκτοὶ τοπικοὶ Ἱεροψάλται 
καὶ παρέστη μεγάλο πλῆθος εὐσεβῶν.

 Ὁ Θεοφιλ. Γαρδικίου, μετὰ ἀπὸ εὐγενῆ προσφώνησι τοῦ Ἐφη-
μερίου μὲ εἰδικὴ ἀναφορὰ στὸ χαρμόσυνο γεγονὸς τῆς προσφάτου 
Ἑνώσεώς μας, ἐξεφώνησε Ὁμιλία ἐκθειάσας τὴν θείαν δωρεὰν 
καὶ σημασίαν τῆς εὐλογημένης Ἑνώσεώς μας, ἐξ ἀφορμῆς δὲ τοῦ 
Ζηλωτοῦ Προφήτου, ὁ ὁποῖος ἐξωλόθρευσε τοὺς «ἱερεῖς τῆς αἰσχύ-
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νης» στὴν ἐποχή του, ἀλλὰ διδάχθηκε στὸ Ὄρος Χωρήβ, στὸ Σινᾶ, 
ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι στὴν «λεπτὴ αὔρα» τῆς πραότητος, τῆς εἰρήνης, 
τοῦ ἐλέους καὶ τῆς ἀγάπης, ἐτόνισε ὅτι ὁ κατὰ Θεὸν ζῆλος μας, 
ὁ ὁποῖος εἶναι ἀπαραίτητος γιὰ τὴν διατήρησι καὶ ἐξάσκησι τῆς 
Πίστεως καὶ τῆς Ἀρετῆς, πρέπει νὰ εἶναι «συγκεκραμένος» μὲ τὴν 
Ἀγάπη, ὥστε νὰ ἀποφεύγη τὴν ἐκτροπὴ τοῦ φανατισμοῦ, καὶ νὰ 
παραμένη γνήσιος, οἰκοδομητικὸς καὶ σωστικός· ἐπίσης, ἀνεφέρ-
θη καὶ στὴν ἐσχατολογικὴ σημασία τῆς ἀναμενομένης δράσεως 
τοῦ πυρφόρου Προφήτου, εὐχηθεὶς τὰ δέοντα στοὺς φιλεόρτους 
πανηγυριστάς.
 Λόγῳ ὅμως βροχῆς, ἀναβλήθηκε ἡ καθιερωμένη Λιτανεία τῆς 
Εἰκόνος τοῦ Ἁγίου στοὺς δρόμους τῆς κωμοπόλεως. Φιλοξενία γιὰ 
τοὺς ἐκ μακρὰν προσελθόντας παρασχέθηκε στὸν Ξενῶνα τοῦ 
Ἱεροῦ Ναοῦ.

 Τὸ πρωΐ τοῦ Σαββάτου, 20.7/2.8.2014, τελέσθηκε ἡ πανηγυρικὴ 
Θεία Λειτουργία στὸν ἑορτάζοντα Ναό. Ὁ Θεοφιλ. Γαρδικίου κ. 
Κλήμης ἐλειτούργησε μετὰ τοῦ Ἐφημερίου π. Ἀθανασίου καὶ 
τῶν Ἱερομονάχων π. Νικηφόρου, π. Παταπίου καὶ π. Ἀρσενίου. 
Παρέστη μέγα πλῆθος πιστῶν, ἐφ’ ὅσον οἱ περισσότεροι κάτοι-
κοι τῆς κωμοπόλεως εἶναι μὲ τὸ Πάτριο καὶ μάλιστα πολλοὶ ἐξ 
αὐτῶν ὄντες πολύτεκνοι, δίδουν στὴν Ἐνορία μεγάλη ζωντάνια 
καὶ ἐλπίδα μὲ τὸ πλῆθος τῶν παιδιῶν καὶ τῶν νέων καὶ νεανίδων, 
ποὺ ἀποτελοῦν τὸ φωτεινὸ μέλλον της. Παρέστη ἐπίσης καὶ ὁ νε-
οεκλεγεὶς Δήμαρχος Ἐλασσῶνος κ. Ν. Εὐαγγέλου μὲ συνεργάτες 
του.
 Ὁ Θεοφιλ. Γαρδικίου πρὸ τοῦ «Δι’ εὐχῶν» ἐξεφώνησε ἑόρτια 
Ὁμιλία, τονίσας τὴν δύναμι τῆς προσευχῆς τοῦ Ἁγίου Προφή-
του Ἠλιού, ἡ ὁποία ἕνεκα τῆς ἀποστασίας τῶν Ἰουδαίων ἀπὸ τὸν 
Ἀληθινὸ Θεὸ «ἔκλεισε» τοὺς οὐρανοὺς καὶ ἐπῆλθε λιμὸς ἰσχυρὸς 
ἐπὶ 3,5 χρόνια. Αὐτὸς ἔπαυσε μόνον κατόπιν τῆς διὰ Θαύματος 
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ἀποδείξεως τῆς Δυνάμεως τοῦ 
Ζῶντος Θεοῦ, διὰ τῆς καταβάσε-
ως πυρὸς ἐξ οὐρανοῦ ἐπὶ τοῦ Θυ-
σιαστηρίου, κάτι ποὺ συμβαίνει 
σὲ κάθε Θεία Λειτουργία στοὺς 
Ὀρθοδόξους Ναούς, ὅταν ἡ πυρ-
φόρος Χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύμα-
τος καθαγιάζη τὰ Τίμια Δῶρα σὲ 
Σῶμα καὶ Αἷμα Χριστοῦ, εἰς ἄφε-

σιν ἁμαρτιῶν καὶ εἰς ζωὴν αἰώνιον. Τέλος, ἀνεφέρθη στὴν ἀκόμη 
καὶ διὰ Θαυμάτων τοῦ Προφήτου Ἠλιοὺ θεία προτροπὴ γιὰ προσ
ήλωσι στὴν Ἑορτολογικὴ Τάξι τῆς Ἐκκλησίας, τὴν ὁποίαν ὀφεί-
λουμε νὰ ἐπιδεικνύουμε πάσῃ θυσίᾳ, ἀντιστρατευόμενοι στὴν 
σύγχρονη ἀποστασία τοῦ διαχριστιανικοῦ καὶ διαθρησκειακοῦ 
Οἰκουμενισμοῦ, τὴν ὁποίαν ὑπηρέτησε καὶ ὑπηρετεῖ ἡ Ἡμερολο-
γιακὴ Καινοτομία, προτρέψας σὲ ἐμμονὴ στὰ παραδεδομένα καὶ 
μεταδόσεώς τους ὡς πολύτιμης Παρακαταθήκης στοὺς ἐπερχο-
μένους.

 Ἀκολούθησε ἡ ἀναβληθεῖσα Λιτάνευσις τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος τοῦ 
ἑορταζομένου Ἁγίου Προφήτου στοὺς ἀνηφορικοὺς καὶ κατηφο-
ρικοὺς δρόμους τῆς γραφικῆς κωμοπόλεως, κατὰ τὴν διάρκεια 
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τῆς Ὁποίας ἀνεπέμφθησαν Δεήσεις σὲ ἀτμόσφαιρα ὁμολογιακῆς 
χαρᾶς πνευματικῆς, εἰρήνης καὶ εὐλογίας.
 Κατὰ τὴν ἐπιστροφὴ στὸν Ναό*, ὁ Ἐπίσκοπος διέμεινε τὸ Ἀντί-
δωρο στὰ πλήθη τῶν πιστῶν.
 Ἀκολούθησε Τράπεζα Ἀγάπης στὴν Αἴθουσα τοῦ Ναοῦ, ὅπου 
παρεκάθησαν ἀρκετοί. Ὁ Θεοφιλ. κ. Κλήμης εἶχε τὴν εὐκαιρία 
νὰ οἰκοδομήση καὶ πάλι τοὺς παρευρισκομένους, μὲ ἀναφορὰ σὲ 
ἐντυπωσιακὸ Θαῦμα τοῦ Προφή-
του Ἠλιοὺ στὸν Ὁμολογητὴ Ἅγιο 
Γλυκέριο τῆς Ρουμανίας († 1985). 
Ὁ Δήμαρχος Ἐλασσῶνος κ. Εὐ
αγ γέλου ἀπηύθυνε σύντομο 
χαι ρετισμὸ μὲ πνευματικὸ περι
εχόμενο, ἐπίσης οἰκοδομητικὴ  
προσ φώνησι ἀπηύθυνε καὶ ὁ ἐκ 
τῶν ἐνοριτῶν τοῦ Ναοῦ διδάσκα-
λος κ. Θεόδωρος Καφφές, τοιουτοτρόπως δὲ ὡλοκληρώθηκε ἡ 
εὐλογημένη αὐτὴ Πανήγυρις πρὸς ὠφέλειαν ἁπάντων.    

 (*) Γιὰ τὸν Ναὸ ἔχει συγγράψει μὲ ἐπιμέλεια καὶ ἀγάπη σύντομο Ἱστορικὸ ὁ 
εὐλαβὴς Ἐφημέριος π. Ἀθανάσιος Τσιότρας («Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐνορία τοῦ Προφήτου 
Ἠλιοὺ Βερδικούσσης Γ.Ο.Χ. - Ἱστορικόν», Λάρισα 2009, σελ. 78), ἀντίτυπα τοῦ 
ὁποίου προσέφερε εὐγενῶς στὸν Θεοφιλ. Γαρδικίου κ. Κλήμεντα. 




