
Ο ΚΟΣΜΟΣ FRIDAY 14 FEBRUARY 2020 5ΠΑΡΟΙΚΙΑ

Ο Πανκωακός  Σύλλογος καλωσόρισε τον πάτερ 
Ιωάννη Κουτάντο και έκοψε την βασιλόπιτα

Μ ε µια ωραία εκδήλωση σε θερ-
µό κλίµα ο Πανκωακός  Σύλ-
λογος έκοψε την φετινή του 
βασιλόπιτα στις 2 Φεβρουαρί-

ου στο κτίριο του στην Illawarra Road 
του Μάρκβιλ. Στην φετινή εκδήλωση 
παρών ήταν και ο π. Ιωάννης Κουτά-
ντος µε την Πρεσβυτέρα που ταξίδεψαν 
από την Κω. Παρόντες ο Πρόεδρος του 
Πανκωακού Συλλόγου «Ο Ιπποκράτης», 
κ. Εµµανουήλ ∆ηµητριάδης, ο ταµίας κ. 
Αλέξης Κουτσούφης, η γραµµατέας κα 
Αικατερίνη Πέτσιαλη – Κοντός καθώς 
και τα µέλη του συµβουλίου Αντώνης 
Ρούφας και Μιχάλης Τριτσάρης. Στην 
εκδήλωση παραβρέθηκε και ο Αρχι-
µανδρίτης Νεκτάριος Ζορµπαλάς που 
κατάγεται από την Κω. Με αφορµή την 
εκδήλωση, η πού καλή φίλη της εφηµε-
ρίδας µας Σόνια Βαρδάκη µας προσέ-
φερε το παρακάτω ποίηµα:
«Έφερες χώµα από την Κω / Πατρί-
δα του Ιπποκράτη / Χαίροµαι που τον 
όρκο του / Τιµούν όλα τα κράτη. / Με 
µαντινάδα Κρητικιά / Μας είπες έχε 
γειά σας / Καλό ταξίδι νά’χετε / Κι η 
Παναγιά κοντά σας.
∆ώστε πολλούς χαιρετισµούς / Σε 
όλους στο νησί µας / Κι είµαστε υπε-
ρήφανοι / Για την καταγωγή µας. / Στο 
Σίδνεϊ το σώµα µου / Στην Κω είν’ η 
καρδιά µου / Στον Αη Νικόλα βρίσκο-
µαι / Το βράδυ στα όνειρά µου». 

Η ενθρόνιση του νέου Ηγουµένου της Ιεράς Μονής 
του Αγίου Ιωάννου του Βουνού Πέρθης
Με λαµπρότητα και σε έντονα συγκινη-
σιακά φορτισµένη ατµόσφαιρα πραγ-
µατοποιήθηκε το Σαββάτο 8 Φεβρου-
αρίου, στην Πέρθη, η ενθρόνιση του 
Αρχιµανδρίτου κ. Θαλασσίου Βουλτσί-
δη ως Ηγουµένου της Ιεράς Μονής του 
Αγίου Ιωάννου του Βουνού.
Ο νέος Ηγούµενος της Μονής έλαβε το 
όνοµα Ιερώνυµος, προς τιµήν του Αγί-
ου Ιερωνύµου του Σιµονοπετρίτου, ο 
οποίος µάλιστα εορτάζει την 9η Μαΐου, 
ηµέρα της εκλογής του Σεβασµιωτάτου 
κ. Μακαρίου ως Αρχιεπισκόπου Αυ-
στραλίας.
Ο Αρχιεπίσκοπος ενεχείρισε στον Πα-
νοσιολογιώτο κ. Ιερώνυµο τον ηγου-
µενικό σταυρό και την ηγουµενική 
ράβδο, και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι 
θα ανταποκριθεί στις προσδοκίες της 
τοπικής Εκκλησίας, συµβάλλοντας µε 
το έργο του στην προαγωγή του υψη-
λού θεσµού του µοναχισµού. «Η αγά-
πη που σε διακρίνει, η λεπτότητα και 
η ευαισθησία σου, η σωφροσύνη και η 
σύνεση που κατά κοινή οµολογία χα-
ρακτηρίζουν την προσωπικότητά σου, 
αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις 
για την ανάληψη του υψηλού διακο-
νήµατος της Ηγουµενίας», διέκρινε. 
«Κι εσύ, µε τη χάρη του Θεού, αυτές τις 

προϋποθέσεις τις έχεις στον µέγιστο 
βαθµό», συµπλήρωσε. 
Μεταφέροντας τις πατρικές συµβουλές 
του, παρότρυνε τον νέο Ηγούµενο να 
θέσει ως βάση της διακονίας του την 
αγάπη.  «Η αγάπη για µια µοναχική 
αδελφότητα δεν αποτελεί µια ψιλή θε-
ωρία», υπογράµµισε, «αλλά την αρχή 
και το τέλος της πνευµατικής ζωής». 
«Όταν υπάρχει αγάπη», προσέθεσε, 
«όλα γίνονται εύκολα, για όλα βρίσκο-
νται λύσεις. Χωρίς αυτήν όµως ο αγώ-
νας µας είναι ατελής και δεν αποφέρει 
ποτέ πνευµατικούς καρπούς». 
«Με την αθόρυβη και γλυκιά αγάπη 
προσεγγίζουµε και θεραπεύουµε κάθε 
ανθρώπινη ύπαρξη, αλλά κυρίως κάθε 
µοναχική καρδιά», τόνισε σε άλλο ση-

µείο, για να επισηµάνει: «Το ξέρεις, 
αγαπητέ µου Ιερώνυµε, ότι οι µοναχοί 
είναι υπερευαίσθητα όντα. Γι’ αυτό θα 
σε παρακαλέσω να µην τονίζεις σε κά-
ποιον µοναχό την αδυναµία του και τα 
ελαττώµατά του. Μόνο καλό λόγο να 
έχεις να πεις για τους πατέρες. Όταν 
βλέπεις τα λάθη των µοναχών, να µι-
λάς λίγο και να αγαπάς πολύ. Γιατί όταν 
συµπεριφερόµαστε σε κάποιον σκληρό 
και ανάλγητο άνθρωπο όπως του αξί-
ζει, τότε τον κάνουµε χειρότερο. Όταν 
όµως του συµπεριφερόµαστε µε καλό 
τρόπο και αγάπη, µπορούµε να τον κά-
νουµε καλύτερο». 
O Αρχιεπίσκοπος κ. Μακάριος παραί-
νεσε τον νέο Ηγούµενο να θέσει ως 
πρότυπο στη ζωή και στη διακονία του 

τον Άγιο Ιερώνυµο τον Σιµονοπετρί-
τη, βεβαιώνοντάς τον ότι «η αγαπώσα 
καρδιά σου και τα φιλεύσπλαχνα αι-
σθήµατά σου θα σε βοηθήσουν να δι-
ακονήσεις επιτυχώς ως Ηγούµενος της 
Ιεράς Μονής του Αγίου Ιωάννου του 
Βουνού». 
Του επισήµανε ακόµη ότι αρωγοί στο 
έργο που αναλαµβάνει, θα είναι οι 
Θεοφιλέστατοι Επίσκοποι Μελόης κ. 
Αιµιλιανός και Κυανέων κ. Ελπίδιος. 
Όπως σηµείωσε, «ο µεν πρώτος θα σε 
καθοδηγεί όταν το έχεις ανάγκη, αφού 
ως άµεσος προκάτοχός σου γνωρίζει 
τα θέµατα της Μονής και της Αδελφό-
τητος. Ο δε δεύτερος, ως Αρχιεπισκο-
πικός Επίτροπος Πέρθης, θα έχει τη 
µέριµνα και θα σου συµπαραστέκεται 
αγαπητικώς σε κάθε αναφυόµενο πρό-
βληµα της καθηµερινότητας». 
Βαθιά συγκινηµένος, ο νέος Ηγούµε-
νος ευχαρίστησε τον Αρχιεπίσκοπο 
για την εµπιστοσύνη που έδειξε στο 
πρόσωπό του, ενώ περιέγραψε µε θερ-
µούς λόγους  όσα βίωσε από την εκλο-
γή του Σεβασµιωτάτου µέχρι σήµερα, 
υπογραµµίζοντας ότι αποτελούν παρά-
δειγµα για εκείνον, για να µπορέσει να 
ανταποκριθεί στην ευθύνη που προκύ-
πτει από τη διακονία που του ανετέθη.




