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Ἡ 6η Πανελλήνια Σύναξη τῆς Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης στήν Ἱερισσό! 

Μέ ἐξαιρετική ἐπιτυχία, πρωτοφανῆ ἀθρόα συμμετοχή τοῦ κόσμου καί κατανυκτικότητα 
πραγματοποιήθηκε στήν Ἱερισσό τῆς Χαλκιδικῆς ἡ ἕκτη (6η) Πανελλήνια Σύναξη τῆς 
Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης (ΕΡΩ) ἀπό 30/09 ἕως 02/10 τοῦ 2022, πού ἀναμφίβολα ἀποτέλεσε 
τήν κορυφαία σύναξη - ἐκδήλωση πού ἔχει διοργανωθεῖ μέχρι σήμερα ἀπό τήν ΕΡΩ ὅπως 
καί τήν μεγαλύτερη πνευματική ἐκδηλώση πού γνώρισε ποτέ ἡ εὐρύτερη περιοχή τῆς 
Ἱερισσοῦ Χαλκιδικῆς σύμφωνα μέ μαρτυρίες πληθώρας κατοίκων καί φορέων τῆς περιοχῆς. 

Ἄνω τῶν 1200 φίλων καί μελῶν κατέφθασαν ἀπό δεκάδες διαφορετικές πόλεις τοῦ 
Ἑλλαδικοῦ χώρου ἐνῶ μετεῖχαν καί ἐκπρόσωποι τῆς Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης ἀπό τόν 
ἀπόδημο ἑλληνισμό καθώς καί τήν μαρτυρική μας Κύπρο ! 

Στήν φετινή Σύναξη ὑπῆρξε ἡ ἰδιαίτερη εὐλογία νά ὑποδεχτοῦμε στήν Ἱερισσό Χαλκιδικής 
τήν Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου πιστό ἀντίγραφο τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνας τῆς Παναγίας τῆς 
Τριχερούσας ἀπό τό Ἅγιο Ὅρος. Ἡ Ἱερά Εἰκόνα ἁγιογραφήθηκε στό Ἱερό Χιλανδαρίνο Κελί 
Ἁγίου Νικολάου Μπουραζέρη. Τήν εἰκόνα παρέλαβαν ἀπό τό λιμάνι τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 
Χιλανδαρίου Ἁγίου Ὅρους ὁ Γέροντας Ἀρσένιος, Καθηγούμενος Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας 
Μολυβδοσκεπαστου, μέλη τοῦ Προεδρείου τῆς ΕΡΩ, καθώς καί ἄνδρες τοῦ Λιμενικοῦ 
Σώματος. Ὑπόψη ὅτι στήν παραπάνω Ἱερά Μονή βρίσκεται ἡ πρωτότυπη Εἰκόνα τήν ὁποία 
ἁγιογράφησε ὁ Ὅσιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός. Τά μέλη, οἱ φίλοι καί τό προεδρεῖο τῆς 
Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης μαζί μέ Ἱερεῖς τῆς εὐρύτερης περιοχῆς, προεξάρχοντος τοῦ Γενικοῦ 
Ἀρχιερατικοῦ της Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἱερισσοῦ, καθώς καί πλῆθος κατοίκων τῆς εὐρύτερης 
περιοχῆς, πού σύμφωνα μέ ἐκτιμήσεις ἔφτασαν συνολικά τους 5000 πιστούς, σχημάτισαν 
μία μεγαλειώδη πομπή κατά τήν λιτάνευση τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνας ἀπό τό πορθμεῖο τῆς Ἱερισσοῦ 
πρός τόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Νικολάου ὅπου ἐτέθη σέ μόνιμο προσκύνημα ὑπό τόν ἦχο 
ἐξαίσιων βυζαντινῶν μελωδημάτων ἀπό τό "Βυζαντινό καί Δημοτικό Ἐργαστήρι Λάρισας " 
μέ χοράρχη τόν κ. Διαμάντη Θεοδόση. Τήν μεταφορά τῆς Εἰκόνας τῆς Παναγίας ἀπό τό Ἅγιο 
Ὅρος τήν ἔκανε τιμῆς ἕνεκεν τό Λιμενικό Σῶμα καί ἡ λιτάνευση τῆς εἰκόνας ἔγινε ἀπό μέλη 
τοῦ Λιμενικοῦ Σώματος καί μέλη διαφόρων πολιτιστικῶν συλλόγων τῆς περιοχῆς. Ἡ Εἰκόνα 
εἶναι προσφορά πιστῶν κατοίκων τῆς περιοχῆς καί τοῦ Σωματείου ΕΝΩΝΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ, 
ὁ δέ περίτεχνος Θρόνος στόν ὁποῖο ἀποθησαυρίζεται πλέον ἡ Ἱερά Εἰκόνα εἶναι καί αὐτός 
προσφορά μελῶν καί φίλων της ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗΣ καί ἑνός ἀκόμη πιστοῦ. 

Ἐπίσης προσφορά ἀπό τό Σωματεῖο ΕΡΩ εἶναι καί πληθώρα Ἁγιογραφιῶν πρός τόν Ἱερό Ναό 
τοῦ Ἁγίου Νικολάου Ἱερισσοῦ ὅπου πραγματοποιοῦνται οἱ ἐκδηλώσεις τοῦ Σωματείου στήν 
προαθωνική γῆ ἐπί ἔξι συναπτά ἔτη. 

Ἐντός του Ἱεροῦ Ναοῦ ἀκούστηκαν καί ψαλμοί πού ἀπείγγειλε ἡ Ὑμνωδός Νεκταρία 
Καραντζή συνοδεία τῆς Χορωδίας. Κατόπιν ἀκολούθησε ἐντός του Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου 
Νικολάου ὁμιλία ἀπό τόν Ὀσιολογιώτατο Γέροντα Μόναχο Μάξιμο Ἰβηρίτη μέ θέμα «Ὁ 
πολυάθλος Ἐθνοιερομάρτης Μητροπολίτης Δράμας -Σμύρνης Χρυσόστομος» ἐπί τή 
συμπληρώσει ἑκατό (100) ἐτῶν ἀπό τήν τραγική γιά τόν Ἑλληνισμό Μικρασιατική 
Καταστροφή τοῦ 1922! Ὁ Γέρων Μάξιμος ἀνέπτυξε πτυχές τοῦ βίου τοῦ Ἁγίου ὁ ὁποῖος 
ὑπῆρξε γεμάτος ἔργων ἀγαθῶν γιά τήν Ἐκκλησία καί τό Γένος μας! 

Τό βράδυ τῆς ἴδιας ἡμέρας πραγματοποιήθηκε στήν κεντρική πλατεία τῆς Ἱερισσοῦ 
μεγαλειώδης συναυλία μέ τόν Μάνο Κουτσαγγελιδη πού μᾶς ταξίδεψε μουσικά στίς 
ἀλησμόνητες πατρίδες συνοδεία χορευτικῶν συγκροτημάτων ἀπό Ἑλλάδα καί ἐξωτερικό. 
Στή Συναυλία συμμετεῖχε καί τό Βυζαντινό καί Δημοτικό Ἐργαστήρι Λάρισας μέ τραγούδια 
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ἀπό τήν Μικρά Ἀσία καθώς καί ἡ Ὑμνωδός Νεκταρία Καραντζή μέ τραγούδια γιά τήν 
Παναγία. 

Τό Σάββατο 1 Ὀκτωβρίου ὅλοι οἱ μετέχοντες στό τριήμερο ἐπιβιβάστηκαν σέ πλοῖο καί 
παρέπλευσαν τοῦ Ἁγίου Ὅρους ἐνῶ κατά τή διάρκεια τοῦ πλοῦ ἐτέθησαν πρός προσκύνηση 
διάφορα λείψανα καί κειμήλια ἀπό τό Περιβόλι τῆς Παναγίας. 

Τό ἀπόγευμα ἔλαβε χώρα μία ψυχωφελής ὁμιλία μέ θέμα «Ἡ συμβολή τῶν σύγχρονων 
Γερόντων στήν πνευματική πορεία τῆς ζωῆς μας» ἀπό τόν Καθηγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 
Ἁγίου Χριστοφόρου Ἀρναίας Ἀρχιμανδρίτη Παΐσιο. 

Τό βράδυ τοῦ Σαββάτου ἔλαβε χώρα χοροεσπερίδα μέ ζωντανή μουσική ὅπου οἱ 
συμμετέχοντες στό προσκυνηματικό αὐτό τριήμερο εἶχαν τήν εὐκαιρία νά χαροῦν ρωμαίϊκα 
καί νά γνωριστοῦν μεταξύ τους. 

Τήν Κυριακή τό πρωί ὅλοι κατευθύνθηκαν πρός τό Μετόχι τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς τῆς Ἱερᾶς 
Μονή Χιλανδαρίου ὅπου τελέστηκε ὁ Κυριακάτικος ὄρθρος καί ἡ θεία Λειτουργία ἐνῶ οἱ 
προσκυνητές εἶχαν τήν εὐλογία νά προσκυνήσουν πολλά Ἱερά Λείψανα καί κειμηλία καθώς 
καί ἔργα πού φιλοτέχνησε στήν Ἱερά Μονή Ἁγίας Αἰκατερίνης Σινᾶ ὁ Ἅγιος Παισιος. 
Ἀκολούθησε ἀμέσως μετά ὁμιλία τοῦ Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας τῆς 
Μολυβδοσκεπάστου Γέροντος Ἀρσενίου μέ θέμα τόν βίο καί τή διδασκαλία τοῦ Ὁσίου 
Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτη. Μεγάλη εὐγνωμοσύνη ὀφείλουμε στήν Ἱερά Μονή Χιλανδαρίου γιά 
τή παραχώρηση τοῦ Μετοχίου της στήν Ἱερισσό ὥστε νά πραγματοποιηθεῖ ἡ μοναδική αὐτή 
θεία λειτουργία . 

 

Μετά ἀπό τό γεμάτο εὐλογημένων στιγμῶν τριήμερο ὅλοι οἱ μετέχοντες ἀναχώρησαν γιά 
τόν τόπο τοῦ ὁ καθένας μέ τήν εὐχή λίαν συντόμως νά δοθοῦν εὐκαιρίες γιά παρόμοιες 
συνάξεις πού ἐντείνουν τό πνεῦμα τῆς ἑνότητας πού τόσο ἀπαραίτητο εἶναι μέσα στίς 
περιδινήσεις καί προκλήσεις τῆς σύγχρονης ἐποχῆς! 

Ἡ Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη ὡς διοργανωτής τοῦ προσκυνηματικοῦ τριημέρου ὀφείλει 
βαθύτατες εὐχαριστίες στήν Ἱερά Μητρόπολη Ἱερισσού, Ἁγίου Ὅρους καί Ἀρδαμερίου καί 
ἰδιαιτέρως στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Νικολάου καί τόν ἐφημέριό του πατέρα Βασίλειο πού ἐπί 
ἔξι ἔτη φιλοξενεῖ στόν Ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου μέ τόση ἀγάπη τό σωματεῖο μας. 
Εὐχαριστίες θερμές ἀπευθύνει ἐπίσης στούς τοπικούς ἄρχοντες, τόν Δῆμο, τήν 
Περιφερειακή Ἑνότητα Χαλκιδικής, τό Ἀριστοτέλειο Πνευματικό Κέντρο καί τούς χορηγούς 
της Συναυλίας, καθώς καί σέ ὅσους κοπίασαν γιά τήν ἄρτια διεξαγωγή τοῦ ἀλλά καί 
ξεχωριστά σέ κάθε συμμετέχοντα πού μᾶς ἐτίμησε μέ τήν παρουσία του. Ἕνα μεγάλο εὖγε 
ἀξίζουν καί οἱ ὑπεύθυνοι τῶν πόλεων τοῦ σωματείου μας, οἱ ὁποῖοι ἀγόγγυστα συνέβαλλαν 
στήν προετοιμασία/πραγματοποίηση τῆς ἀξέχαστης αὐτῆς σύναξης μαζί μέ ὅλες τίς 
ἐμπλεκόμενες ὁμάδες ὑποστήριξης. 

 

Εὐχαριστεῖ ἀκόμη ὅλους τους Πατέρες πού μᾶς τίμησαν μέ τήν παρουσία τους σέ αὐτό τό 
πνευματικό ἀντάμωμα. Ἰδιαιτέρως εὐχαριστεῖ τους: Γέροντα Μάξιμο Ἰβηρίτη καί τόν 
Καθηγούμενο Γέροντα Ἀρσένιο πού εἶναι πνευματικά στηρίγματα γιά τό Σωματεῖο ΕΡΩ , 
καθώς καί τόν πατέρα Παΐσιο πού δέχτηκε τήν πρόσκληση τοῦ Σωματείου νά μᾶς 
ἀπευθύνει πνευματικό λόγο. 
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Ἐπίσης ἑξαιρέτως εὐχαριστεῖ ὅλους τους συντελεστές τῶν ἐκδηλώσεων: 

 

- Τούς πολιτιστικούς συλλόγους Καππαδόκες Βαθυλάκκου Κοζάνης, τόν Σύλλογο Μιστί, 
Φανοῦ Κιλκίς, Φίλοι της Παράδοσης καί τόν Μικρασιατικό Συλλόγου Κορδέλιου, ἀκόμη 
εὐχαριστεῖ τούς Ρουμανικούς χορευτικούς συλλόγους πού συμμετεῖχαν στήν Συναυλία καί 
λάμπρυναν τήν μουσικοχορευτική αὐτή ἐκδήλωση μέ τήν παρουσία τους . 

 

- Τήν χορωδία Ἱεροψαλτῶν τοῦ "Βυζαντινοῦ καί Δημοτικοῦ Ἐργαστηρίου "Λάρισας καί 
ἰδιαίτερα τόν ἀγαπητό χοράρχη κ. Διαμαντή Θεοδόση. 

 

- Τούς μουσικούς καί καλλιτέχνες τῆς Συναυλίας καί ὅλους ὅσους παραβρέθηκαν στήν 
μεγαλειώδη αὐτή ἐκδήλωση πού διοργάνωσε ἡ ΕΡΩ . 

 

Πολλές εὐχαριστίες ἀπευθύνει ἀκόμη καί σέ ὅλα τά ξενοδοχειακά καταλλύματα πού 
δέχτηκαν καί ἐξυπηρέτησαν ἄψογα ὅλα αὐτά τά ἔτη τούς προσκυνητές μας. 

 

Τέλος τό Σωματεῖο ΕΡΩ εὐχαριστεῖ ἰδιαιτέρως τό μέλος της στή Χαλκιδική καί ὑπεύθυνό της 
διοργάνωσης ὅλων τῶν ἐτήσιων συνάξεων, Τριαντάφυλλου Ἀργύριο γιά τίς ἄοκνες 
προσπάθειες καί τόν ἀγώνα πού κατέβαλλε τά ἔξι αὐτά ἔτη ὥστε νά πραγματοποιηθοῦν μέ 
ἀπόλυτη ἐπιτυχία οἱ συνάξεις μᾶς αὐτές στήν Προαθωνική Γῆ. 


