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■ Εὐγνώμονες μνῆμες στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀχαρνῶν 

Ἱερὰ Ἀγρυπνία 
ἐπὶ τῇ Ἐπετείῳ τῶν Νικητηρίων

Τὸ χρέος μας 
πρὸς τὶς Ἀρχὲς τῆς Πίστεως καὶ τοῦ Γένους μας

15/28.10.2014

Τ ὴν 14η/27η πρὸς
 15η/28η Ὀκτω-

βρίου 2014, ἐπὶ τῇ 
Ἐθνικῇ Ἐπετείῳ 
τῶν Νικητηρίων, 
ἐτελέσθη εἰδικὴ 
Ἀγρυπνία Δοξολο-
γίας, ἀλλὰ καὶ Με-
τανοίας, στὴν πάν-
τοτε φιλόξενη Ἱε-
ρὰ Μονὴ τῆς Ἁγί-

ας Παρασκευῆς Ἀχαρνῶν.
Ὅπως γίνεται στὶς ἑβδομαδιαῖες Ἀγρυπνίες Μετανοίας, προϊ-

στατο ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης μας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυ-
πριανός, συμμετεῖχαν δὲ ὁ Αἰδεσιμ. π. Κωνσταντῖνος Σωτηριά-
δης, οἱ Ἁγιοκυπριανῖται Πατέρες Ἱεροδιάκονος π. Γαβριὴλ καὶ 
Ὑποδιάκονος γ. Ἀντώνιος, ὁ Ὑποδιάκονος κ. Χρῖστος Κατσού-
δας, ὡς καὶ ἀντιπροσωπεῖες τῶν Ἱερῶν Μονῶν Ἁγίων Ἀγγέλων 
καὶ Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης Ἀφιδνῶν.

Στὸ πέρας τῆς Ἱερᾶς κατανυκτικῆς Ἀγρυπνίας, στὴν ὁποία, 
ἂν καὶ εἶχε ἀναγγελθῆ μόλις τὴν παραμονή, προσῆλθαν πολ-
λοὶ φιλοπάτριδες καὶ φιλοπάτορες, ἐτελέσθη ἡ εἰδικὴ Ἀκολου-
θία Δοξολογίας ἐπὶ τῇ 28ῃ Ὀκτωβρίου, ὡς καὶ Τρισάγιον ὑπὲρ 
τῶν Ἡρωϊκῶς Πεσόντων στὴν Ἐποποιΐα τοῦ ’40. 
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Τὴν Ἀκολουθία 
πλαισίωναν δύο νεά-
νιδες Πόντιες μὲ πα-
ραδοσιακὲς στολές,
φέρουσαι τὴν Ἑλ-
ληνικὴ Σημαία καὶ
τὸ Λάβαρο τῆς Ἱε-
ρᾶς Μονῆς.
Στὴν σύντομη Ὁμι-

λία του, ὁ Σεβασμ. 
Ποιμενάρχης μας,
εὐχαρίστησε τὸν Κύ-
ριό μας, ὁ Ὁποῖος ηὐδόκησε νὰ τελέσουμε αὐτὴν τὴν Ἱερὰ Ἀγρυ-
πνία πρὸς Εὐχαριστία καὶ Δοξολογία Του, γιὰ τὸ δῶρο τῆς Ἐλευ-
θερίας τοῦ Γένους μας, καὶ νὰ προσευχηθοῦμε εὐγνωμόνως γιὰ 
τὴν ἀνάπαυσι τῶν Ἡρωϊκῶς Πεσόντων, οἱ ὁποῖοι ἄφησαν, μὲ 
ἀνιδιοτέλεια καὶ ἐνθουσιασμό, γονεῖς, συζύγους καὶ παιδιά, 
γιὰ νὰ ὑπερ-ασπίσουν τὴν Πατρίδα μας καὶ τὴν Πίστι μας, σύμ-
φωνα μὲ τὴν ἀρχαία Παράδοσι τῶν Ἑλλήνων, νὰ ὑπερμαχοῦν 
«ὑπὲρ βωμῶν καὶ ἑστιῶν» καὶ νὰ φυλάσσουν «Θερμοπύλες».

Ὑπεγράμμισε, ὅτι ἡ εὐγνώμων ἐν Χριστῷ μνήμη μας δὲν 
πρέπει νὰ ἐξαντλῆται σὲ μία ἐπιμνημόσυνο εὐχή, ἀλλὰ νὰ 
μᾶς ἐμπνέη, ὥστε νὰ καλλιεργοῦμε στὴν καθημερινότητα, μὲ 
αὐταπάρνησι και εὐγενῆ ἀγωνιστικότητα, τὴν ὑπεράσπισι τῶν 
Ἀρχῶν τῆς Πίστεως καὶ τοῦ Γένους μας. 

Προέτρεψε δὲ τοὺς παρόντες Πιστούς, πολλοὶ ἐκ τῶν ὁποί-
ων ἐκοινώνησαν τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων, νὰ δώσουν μαζί 
του μία μυστικὴ ὑπόσχεσι: νὰ τιμοῦν εὐγνωμόνως τέτοιες Ἱερὲς 
Μνῆμες καὶ ἐπετείους «ἐν ψαλμοῖς καὶ ᾠδαῖς πνευματικαῖς», 
τελοῦντες ἑκάστοτε παρόμοιες Ἀγρυπνίες Εὐχαριστίας καὶ Με-
τανοίας, διότι ἕνας Λαός, ὁ ὁποῖος λησμονεῖ καὶ δὲν τιμᾶ τὴν 
Ἱστορία του δὲν ἔχει μέλλον.

 † Μ.Σ.Ἁ.
Τῶν ὑπὲρ τῆς Πίστεως καὶ τῆς Πατρίδος ἡμῶν 

εὐκλεῶς ἀγωνισαμένων καὶ ἐνδόξως πεσόντων 
ἐν τοῖς ἱεροῖς τοῦ Ἔθνους ἡμῶν ἀγῶσι 

πάλαι τε καὶ ἐπ᾿ ἐσχάτων, 
Αἰωνία ἡ μνήμη! 
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Θερμοπύλες
Τιμὴ σ᾿ ἐκείνους ὅπου στὴν ζωή των
ὥρισαν καὶ φυλάγουν Θερμοπύλες.
Ποτὲ ἀπὸ τὸ χρέος μὴ κινοῦντες·

δίκαιοι κ᾿ ἴσιοι σ᾿ ὅλες των τὲς πράξεις,
ἀλλὰ μὲ λύπη κιόλας κ᾿ εὐσπλαχνία·

γενναῖοι ὁσάκις εἶναι πλούσιοι, κι᾿ ὅταν
εἶναι πτωχοί, πάλ᾿ εἰς μικρὸν γενναῖοι,

πάλι συντρέχοντες ὅσο μποροῦνε·
πάντοτε τὴν ἀλήθεια ὁμιλοῦντες,

πλὴν χωρὶς μῖσος γιὰ τοὺς ψευδομένους.
Καὶ περισσότερη τιμὴ τοὺς πρέπει

ὅταν προβλέπουν (καὶ πολλοὶ προβλέπουν)
πῶς ὁ Ἐφιάλτης θὰ φανεῖ στὸ τέλος,
κ᾿ οἱ Μῆδοι ἐπὶ τέλους θὰ διαβοῦνε.

( Ἀπὸ τὰ Ποιήματα 1897-1933, Ἴκαρος 1984)


