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Ἡ Ἑορτὴ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς
στὴν Λάρισα

ΤΟ ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 25.7/7.8.2014, ἐψάλη ὁ Μέγας Ἑσπε-
ρινὸς στὴν ἑορτάζουσα Ἱερὰ Γυναικεία Μονὴ τῆς Ἁγίας Πα-

ρασκευῆς, πλησίον τῆς μεγαλουπόλεως τῆς Λαρίσης, στὴν θέσι 
Λατίνια.
 Παρέστη ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης Σεβασμ. Μητροπολίτης τῶν Γνησί-
ων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Ἀθανά-
σιος καὶ ὁ πρὸς τοῦτο προσκληθεὶς Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου 
κ. Κλήμης, ὁ ὁποῖος ἐχοροστάτησε τῇ εὐγενῇ ἀδείᾳ τοῦ Σεβασμ. 
κ. Ἀθανασίου. Ἔλαβαν μέρος ἐκ τῶν Κληρικῶν τῆς Μητροπόλεως 
οἱ γηραιοὶ Ἀρχιμ. π. Εὐδόκιμος καὶ Πρωθ. π. Βασίλειος, ὡς καὶ ὁ 
νεώτερος Αἰδεσιμ. π. Γεώργιος. Παρέστη μεγάλο πλῆθος εὐσεβῶν 
προσκυνητῶν. Ἡ Λιτὴ καὶ ἡ Ἀρτοκλασία ἐψάλησαν ὑπαιθρίως, 
μεταξὺ τοῦ ὡραίου Καθολικοῦ τῆς Μονῆς καὶ τοῦ τρισυποστά-
του νεοδμήτου Ναοῦ τῆς Παναγίας Πορταϊτίσσης καὶ τῶν Ἁγίων 
Εὐδοκίμου καὶ Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης.

 Στὸ τέλος τῆς ἱερᾶς Ἀκολουθίας, ὁ Θεοφιλ. Γαρδικίου ἐξεφώνη-
σε σύντομη Ὁμιλία, ἐκφράσας εὐχὲς καὶ εὐχαριστίες, ἀναφερθεὶς 
στὴν θυσιαστικὴ Ἱεραποστολικὴ δρᾶσι τῆς μεγάλης λαοφιλοῦς 
Ἁγίας Παρασκευῆς τῆς Ρωμαίας, τὴν ὁποίαν ἐμιμήθη τὸν ΙΣΤ’ 
αἰ., ἐπὶ Τουρκοκρατίας, ἐκεῖ στὴν Λάρισα, ὁ νέος Ὁσιομάρτυς Δα-
μιανός, ὁ ὁποῖος ἔλαβε τὴν κλῆσι στὸ Ἅγιον Ὄρος νὰ ἐξέλθη γιὰ 
νὰ στηρίξη τοὺς ὑποδούλους συμπατριώτας του· ἐκήρυσσε στὰ 
μέρη τῆς Θεσσαλίας Μετάνοιαν, καὶ ἡ συμβουλή του νὰ μὴ κατα-
πατῆται ἡ ἀργία τῆς Κυριακῆς ἀπὸ τοὺς Χριστιανούς, τὸν ὡδήγησε 
στὸ Μαρτύριο. Ἐπίσης, ἐξεθείασε τὴν κατὰ Θεὸν ἐκκλησιαστική 
μας Ἕνωσι καὶ προέτρεψε σὲ ἐμμονὴ στὴν γνησία Ὀρθοδοξία, 
ὑπὸ τὸν κανονικὸ Ποιμένα τῆς πόλεως Σεβασμ. κ. Ἀθανάσιο. 
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 Ἀκολούθησε λιτὴ τράπεζα ἀγάπης, καὶ ὁ Θεοφιλ. κ. Κλήμης 
φιλοξενήθηκε στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, Μετόχιο τῆς 
ἑορταζούσης Μονῆς στὴν Λάρισα, ὅπου ἐχαιρέτισε καὶ εὐχήθηκε 
δεόντως τὴν ἀσθενοῦσα Καθηγουμένη τῆς Μονῆς Γερόντισσα 
Παρασκευή, ἡ ὁποία παρὰ τὸ βάρος τῆς 90ετοῦς ἡλικίας καὶ τῶν 
ἀσθενειῶν της, διακρίνεται γιὰ τὴν σταθερότητά της στὴν Πίστι 
καὶ γιὰ τὴν μεγάλη Ἀγάπη της!
 Τὸ πρωῒ τῆς Παρασκευῆς,  26 Ἰουλ./8 Αὐγ., ἐψάλη ὁ Ὄρθρος καὶ 
τελέσθηκε ἡ ἑόρτιος Θ. Λειτουργία, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμ. 
Λαρίσης κ. Ἀθανασίου.

 Κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Κοινωνικοῦ, ἑόρτια Ὁμιλία ἐξεφώνησε 
ὁ Θεοφιλ. κ. Κλήμης, ἀναφερθεὶς στὴν Ἐλεημοσύνη τῆς Ἁγίας 
Παρασκευῆς, στὴν αὐταπάρνησί της, στὴν Μοναχική της κλίσι, 
καὶ γενικὰ στὴν μεγάλη Ἀγάπη της γιὰ τὸν Θεὸ καὶ τὸν πλησί-
ον, ἡ ὁποία ἐκδηλώνεται μέχρι σήμερα μὲ τὰ Θαύματά της, καὶ 
μάλιστα εἰδικῶς μὲ τὶς θεραπεῖες παθήσεων τῶν ὀφθαλμῶν. Ἡ 
Ἁγία διῆλθε ἱεραποστολικῶς -ὅταν ζοῦσε- καὶ ἀπὸ τὰ μέρη τῆς 
Λαρίσης (Τέμπη), ἀλλὰ μαρτυροῦνται καὶ ἐπανειλημμένες ζων-
τανὲς ἐμφανίσεις της κατὰ τὸ ἔτος 1935 ἐντὸς τῆς Λαρίσης, κατὰ 
τὴν διαβεβαίωσι κεκοιμημένων ἤδη Μελῶν τῆς Ἀδελφότητος τῆς 
ἑορταζούσης Μονῆς, ὅταν προέτρεπε τοὺς πιστοὺς νὰ μὴ δεχθοῦν 
τὴν Ἡμερολογιακὴ Καινοτομία τοῦ 1924, ἀλλὰ νὰ ἐμμένουν στὰ 
Πάτρια, στὴν Πίστι καὶ τὴν θεάρεστη βιοτή!
 Στὸ τέλος τῆς Ἀπολύσεως, ὁ Σεβασμ. Λαρίσης κ. Ἀθανάσιος 
ἐξέφρασε ἐπίσης ἑόρτιες εὐχές.
 Μετὰ τὴν Θ. Λειτουργία, ἔγινε Λιτανεία ἱ. Εἰκόνων, ὡς καὶ τμή-
ματος ἱ. Λειψάνου τῆς ἑορταζομένης Ἁγίας πέριξ τῶν Ναῶν τῆς 
Μονῆς καὶ ἀναπέμφθηκε Δέησις. Στὴν Λιτανεία ἔλαβε μέρος καὶ 
ὁ ἐκ Βόλου ἀφιχθεὶς Ἱερομ. π. Νικηφόρος Νάσσος. Ἐν συνεχείᾳ, 
διενεμήθη τὸ Ἀντίδωρο στοὺς πολυπληθεῖς προσκυνητάς.
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 Ἀκολούθησε τράπεζα ἀγάπης καὶ ὁ Θεοφιλ. Γαρδικίου ξενα-
γήθηκε στοὺς κυρίους χώρους τοῦ Μοναστηριοῦ. 
 Κατὰ δὲ τὴν ἀναχώρησί του, ὁ Θεοφιλ. κ. Κλήμης εἶχε τὴν 
εὐκαιρία νὰ διέλθη καὶ ἀπὸ τὸν ἀνεγειρόμενο Καθεδρικὸ Ναὸ τοῦ 
Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, στὴν θέσι τοῦ παλαιοῦ, ἐντὸς τῆς 
πόλεως τῆς Λαρίσης, ὅπου προσωρινῶς χρησιμοποιεῖται γιὰ τὶς 
λατρευτικὲς ἀνάγκες τὸ εἰδικῶς πρὸς τοῦτο διαμορφωθὲν ἰσόγειο 
τῆς νέας οἰκοδομῆς.
 Εἶναι ἀξιοσημείωτον, ὅτι Κληρικοὶ τῆς τοπικῆς Μητροπόλεως, 
σὲ μία συγκινητικὴ χειρονομία ἀγάπης καὶ ἐκκλησιαστικοῦ φρο-
νήματος, συνεκέντρωσαν δύο δέματα μὲ ἄμφια ἔστω καὶ χρησι-
μοποιημένα, ἀλλὰ σὲ καλὴ κατάστασι, προκειμένου νὰ διατεθοῦν 
γιὰ τὶς ἀνάγκες τῆς Ἱεραποστολῆς τῆς Ἐκκλησίας μας στὸ Κονγκὸ 
τῆς Ἀφρικῆς! Εὐλογητὸς ὁ Θεός!...




