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Νέα Υόρκη.- Της Ρεβέκκας Παπαδοπούλου

Φωτογραφίες: Δημήτρης Πανάγος

Αναμνήσεις από τον Αγιο Σπυρίδωνα παλαιότερων χρόνων έφερε στο νου κληρικών και
ενοριτών, η Θεία Λειτουργία και ο καθαγιασμός των ιερών εικόνων που τελέστηκε την Κυριακή
14 Οκτωβρίου στο Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος στο Ουάσιγκτον Χάιτς, προεξάρχοντος του
Μητροπολίτη Βοστώνης κ. Μεθοδίου.

Συλλειτούργησαν  τέσσερις ιερείς οι οποίοι έχουν κατά το παρελθόν υπηρετήσει την κοινότητα
του Αγίου Σπυρίδωνος, ο π. Αλκιβιάδης Καλύβας, ο π. Κωνσταντίνος Ξανθάκης, ο π.
Κωνσταντίνος Κομπίτσης και ο π. Ευαγόρας Κωνσταντινίδης, ο νυν ιερατικώς προϊστάμενος π.
Νικόλαος Καζάριαν και ο Αρχιδιάκονος της Ιεράς Μητροπόλεως Βοστώνης π. Διονύσιος
Παπίρης.
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Ανάμεσα στο εκκλησίασμα βρέθηκαν ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος, Δρ Κωνσταντίνος Κούτρας
και η Πρόξενος Λάνα Ζωχιού.

“Αυτός ο ναός, αυτή η κοινότητα σπείρει τον σπόρο της Ορθοδοξίας τώρα για πολλές δεκαετίες
και τον σπέρνει μέσα στις καρδιές όχι μόνο αυτών οι οποίοι γεννήθηκαν στην Ορθόδοξη
Εκκλησία αλλά και σε αυτούς οι οποίοι διψούν για να ποτιστούν από τα νάματα της
Ελληνορθοδοξίας”, τόνισε στο κήρυγμά του ο Μητροπολίτης Μεθόδιος, και συνέχισε: “Πρέπει να
πάρει ο καθένας αυτό το παράδειγμα και να το μιμηθεί. Ο σπείρων τον σπόρον δεν είναι μόνο ο
κληρικός ο οποίος υπηρετεί στην κοινότητα, αλλά πρέπει να θεωρεί ο κάθε Χριστιανός έργο του
να σπείρει τον σπόρο όχι μόνο στους Ελληνες Ορθοδόξους αλλά σε ολόκληρη την κοινωνία. Δεν
εννοείται άνθρωπος να είναι Ορθόδοξος Χριστιανός και να μην είναι ιεραπόστολος. Είναι
αδιανόητο. Αν πιστεύεις σε αυτό που λες ότι πιστεύεις, τότε έχεις καθήκον να το μοιραστείς με
τον πλησίον σου. Και ο πλησίον σου είναι ο κάθε άνθρωπος μέσα στην κοινωνία”.

http://www.greeknewsonline.com/wp-content/uploads/2018/10/12PHOTO2-ST-SPYRIDON-METHODIOS31.jpg


Ο Σεβασμιώτατος συνεχάρη την πρόεδρο Λυδία Καλλιμάνη και το συμβούλιο για το έργο που
έχουν επιτελέσει, ευχαριστώντας παράλληλα για την ευκαιρία να ξαναζήσει τις ωραίες μέρες που
πέρασε ως ιερέας της κοινότητας από το 1980 – 1982, ενώ τους κάλεσε να αγκαλιάσουν, να
ενθαρρύνουν και να δίνουν το καλό παράδειγμα στη νεολαία “τον μεγαλύτερο θησαυρό της
εκκλησίας”, ώστε τα επόμενα χρόνια της κοινότητας, όπως είπε, να είναι καλύτερα από τα
πρώτα.
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Τον Μητροπολίτη Μεθόδιο, τους ιερείς και τον κόσμο που τίμησε με την παρουσία του την
εορταστική αυτή μέρα για την κοινότητα καλωσόρισε και ευχαρίστησε ο π. Νικόλαος Καζάριαν, ο
οποίο χαρακτήρισε “θαύμα” το έργο που έγινε στον Αγιο Σπυρίδωνα. Κάλεσε δε την πρόεδρο
Λυδία Καλλιμάνη να προσφέρει στο Σεβασμιώτατο μια εικόνα του Αγίου Σπυρίδωνος την οποία
φιλοτέχνησε ο αγιογράφος Μιλτιάδης Αφεντούλης, ο οποίος και ανέλαβε και έφερε σε πέρας το
έργο της συντήρησης και αποκατάστασης των αγιογραφιών του ναού.

Εκ μέρους της κοινότητας ο ταμίας Τζον Ψάλτος ευχαρίστησε την κ. Καλλιμάνη για την
προσφορά της και της προσέφερε μια ανθοδέσμη.

Στο γεύμα που ακολούθησε στην κοινοτική αίθουσα η κ. Καλλιμάνη αναφέρθηκε στο ξεκίνημα
του εγχειρήματος, τον Απρίλιο του 2016, και αφού, μετά από μια πολύ δύσκολη για την
κοινότητα περίοδο, είχε αναλάβει προϊστάμενος ο π. Ευαγόρας Κωνσταντινίδης (2015-2016), και
ευχαρίστησε τους αγιογράφους Μιλτιάδη και Νατάσα Αφεντούλη που βοήθησαν ώστε να γίνει
το όνειρό τους πραγματικότητα, ενώ προέτρεψε τους ενορίτες να συνεισφέρουν στην ενίσχυση
του έργου, καθώς τα έργα ανακαίνισης θα συνεχιστούν.
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Ο Γενικός Πρόξενος Δρ Κωνσταντίνος Κούτρας συνεχάρη το συμβούλιο και του ενορίτες για το
τεράστιο έργο που επιτελούν. “Με τη δύναμη του Θεού η Ορθοδοξία, η Εκκλησία μας, η Ελλάδα
θα πάνε μπροστά και θα βρεθούν εκεί που πρέπει να είναι”, είπε.

Οι ιερείς
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Αναμνήσεις από τον Αγιο Σπυρίδωνα των παιδικών του χρόνων, που σημαδεύτηκε από την
καταστροφική πυρκαγιά του 1947, τις ακολουθίες σε γειτονική συναγωγή αλλά και
επισκοπελιανή εκκλησία μέχρι να χτιστεί ο νέος επιβλητικός ναός το 1952, αλλά και από τη
θητεία του ως προϊσταμένου της κοινότητας που ξεκίνησε το 1968 και διήρκησε 8,5 χρόνια,
έφερε στο νου του π. Αλκιβιάδη Καλύβα η παρουσία του στο ναό.
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“Είχε πολύ Ελληνισμό η περιοχή τότε, είχε φτάσει στο ζενίθ και άρχισε μετά η καταρροή γιατί
άλλαζε η περιφέρεια συνέχεια. Να φανταστείτε ότι τις Κυριακές γέμιζε και ο γυναικωνίτης, τόσο
κόσμο είχε”, μας είπε και πρόσθεσε: “Ο ναός ήταν πανέμορφος, από τους πρώτους ωραίους
ναούς της Νέας Υόρκης τότε. Ακόμα και τώρα, έτσι όπως τον έχουν ανακαινίσει, είναι όπως ήταν
τις πρώτες μέρες. Εχει αυτή τη λάμψη ακόμα”.

“Ηταν λαμπρά τα χρόνια της διακονίας μου εδώ καθότι ήταν μια κοινότητα τότε αλλά και
σήμερα λαμπρή κοινότητα, μεστή από δόξα και υπηρεσία στον κόσμο. Θυμάμαι τον καλό κόσμο,
την ευγένειά του, το σεβασμό του προς τον κλήρο. Με ενέπνεαν τότε, και μου δίνανε κουράγιο”
ανέφερε στη Greek News ο π. Κωνσταντίνος Ξανθάκης, ο οποίος ήρθε στον Αγιο Σπυρίδωνα σε
ηλικία 30 ετών το 1964 και παρέμεινε μέχρι το 1971 ως βοηθός ιερέας δίπλα στον π. Γεώργιο
Ρούσσο και τον π. Αλκιβιάδη Καλύβα. “Την εποχή εκείνη, όπως είπε, η κοινότητα είχε
“τουλάχιστον χίλιες οικογένειες – μέλη και μαζί μια λαμπρότητα”.
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“Ηταν τα καλύτερα χρόνια, τα οποία δεν πρόκειται ποτέ να ξεχάσουμε. Μας αγάπησε ο κόσμος
και τον αγαπήσαμε, τη λέξη όχι δεν την γνώριζαν”, είπε στη Greek News ο π. Κωνσταντίνος
Κομπίτσης, ο οποίος υπηρέτησε στον Αγιο Σπυρίδωνα από το 2001 -2006. Η κοινότητα τότε
αριθμούσε περί τις 350 οικογένειες – μέλη και στο Ημερήσιό της Σχολείο φοιτούσαν περίπου 300
παιδιά.
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