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την Παναγία Εικονίστρια πολιούχο Σκιάθου01

Με την πρέπουσα εκκλησιαστική λαμπρότητα έλαβε χώρα το Σάββατο 2 και την
Κυριακή 3 Ιουλίου 2016 η Πανήγυρη της επετείου ευρέσεως της Ιεράς Εικόνος της
πολιούχου της Σκιάθου Παναγίας«Εικονιστρίας», η οποία απεκαλύφθη το 1665 μ.Χ.
στον γέροντα ασκητή Συμεών κατά θαυμαστό τρόπο και στις ημέρες μας
φυλάσσεται με ευλάβεια στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Τριών Ιεραρχών Σκιάθου.
Προς τον σκοπό της συμμετοχής στην Πανήγυρη αυτή της Νήσου Σκιάθου,
μετέβησαν

στο

Νησί,εκπροσωπούντες

τον

απουσιάζοντα

στο

Άγιον

Όρος

Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Χαλκίδος κ. Χρυσόστομο, ο Πρωτοσύγκελλός του,
Αρχιμ.

Νικόδημος

Ευσταθίου

και

οι

Αρχιμ.

Θεοφύλακτος

Τσαγκάρης

–

Προϊστάμενος του Ι. Ν. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Χαλκίδος και Υπεύθυνος του
Ιδιαίτερου Γραφείου του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, Αρχιμ. Μεθόδιος
Φουντούλης – Εφημερίος του Ιερού Προσκηνύματος της Παναγίας Φανερώμενης
της Ν. Αρτάκης, ενώ τους συνόδευσε και ο κ. Ευάγγελος Κρητικός, υπάλληλος του
Ραδιοφωνικού Σταθμού της Ι. Μητροπόλεως Χαλκίδος.
Το απόγευμα του Σαββάτου 2 Ιουλίου 2016 οι εκ Χαλκίδος πατέρες επισκέφθηκαν
την Ιερά Μονή Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Σκιάθου. Εκεί, ο Ηγούμενος της Ι.
Μονής Αρχιμ. Ιωσήφ Κατσούρας τους ενημέρωσε για τις Πολιτιστικές και
Πνευματικές δραστηριότητες της Ιεράς Μονής.
Στην συνέχεια έγινε επίσκεψη στο Κοιμητήριο του Νησιού όπου και τελέστηκε
Τρισάγιο υπέρ αναπάυσεως της ψυχής του μακαριστού Πρωθιερέως Ιωάννου
Κωστάρα – εφημερίου του Ι. Ν. Γενεθλίου της Θεοτόκου Σκιάθου.
Κατόπιν, ο άγιος Πρωτοσύγκελλος και οι συνοδοί του μετέβησαν στον Ι. Ν.
Γενεθλίου της Θεοτόκου (Παναγία Λιμνιά) Σκιάθου, όπου τελέσθηκε Μικρά
Αγρυπνία (Μέγας Εσπερινός και μέρος της Ακολουθίας του Όρθρου, μέχρι το
Εωθινό Ευαγγέλιο) για την Εορτή της Παναγίας Εικονιστρίας, κατά την διάρκεια
της οποίας κήρυξε τον θείο λόγο ο Αρχιμ. Μεθόδιος Φουντούλης, όποιος με πολύ
όμορφο και γλυκό τρόπο παρουσίασε τις χάρες της Παναγίας μας μέσα από τα
θαύματα της.

Την κυριώνυμη ημέρα της Εορτής, Κυριακή 3 Ιουλίου 2016, σύμφωνα με τοπικό
έθιμο που θέλει να λειτουργούν και οι δύο Ενοριακοί Ναοί της χώρας, ο
Πρωτοσύγκελλος π. Νικόδημος λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον Ι. Ν.
Γενεθλίου της Θεοτόκου, όπου ευρισκόταν και η Ιερά Εικόνα της Παναγίας, με την
συλλειτουργία και άλλων Κληρικών της Νήσου, αλλά και παρεπιδήμων εξ ετέρων Ι.
Μητροπόλεων πατέρων, ενώ ο π. Θεοφύλακτος λειτούργησε και κήρυξε το θείο
λόγο στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό των Τριών Ιεραρχών, συλλειτουργούντος και
του Αρχιερατικού Επιτρόπου της Νήσου, Πρωτοπρεσβ. Γεωργίου Σταματά.
Μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας, έλαβε χώρα η Λιτανεία της Ιεράς Εικόνος
στους δρόμους του Νησιού, την οποία ακολούθησαν πολλοί Σκιαθίτες αλλά και
αρκετοί ξένοι και μάλιστα από την αλλοδαπή και η οποία κατέληξε στον
Μητροπολιτικό Ι. Ν. των Τριών Ιεραρχών, όπου η Παναγία φυλάσσεται όλο τον
χρόνο. Κατά τη διάρκεια της Λιτανείας οι Ιερείς και οι Ψάλτες, σύμφωνα με την
προβλεπόμενη τάξη του εορτασμού, έψαλλαν τον Μεγάλο Παρακλητικό Κανόνα
της Παναγίας μας.
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