
 
 

 
 

 

 

Η εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στη Χώρα της Νάξου 

 

Με έντονη θρησκευτική ευλάβεια και μεγαλοπρέπεια και με ιδιαίτερα μεγάλη 

κοσμοσυρροή γιορτάστηκε η μεγάλη εορτή της Χριστιανοσύνης της Κοιμήσεως της 

Θεοτόκου (που αποκαλείται από τον λαό και «Πάσχα του καλοκαιριού») στη Νάξο 

σε πολλούς φερώνυμους και ενοριακούς Ναούς και σε εξωκκλήσια του νησιού την 

Παρασκευή 15 Αυγούστου 2014 (στη Χώρα, στο Φιλώτι, στην Απείρανθο, Τρίποδες, 

Γαλήνη, Αγιά και σε πολλούς άλλους Ναούς). 

Στη Χώρα της Νάξου εόρτασε ο γραφικός Ναός της Παναγίας της Ελεούσας 

πλησίον του Μητροπολιτικού Ναού την παραμονή το πρωί (με όρθρο και θεία 

λειτουργία) και το απόγευμα (με εσπερινό). Την Κυριακή η εορτή τελέστηκε στον 



Μητροπολιτικό Ναό της Ζωοδόχου Πηγής. Ιδιαίτερα λαμπρός ήταν ο πανηγυρισμός 

στον Ναό της Παντανάσσης Χώρας Νάξου την παραμονή με πανηγυρικό εσπερινό 

και με θείο κήρυγμα από τον Αρχιμανδρίτη πατέρα Αντώνιο Παραρά ιερουργούντος 

και του Εφημερίου του Ναού πατρός Κων/νου Λιανού. Το πρωί ετελέσθη όρθρος και 

θεία λειτουργία. Εξαιρετικά λαμπρός ήταν ο εορτασμός το βράδυ ανήμερα της εορτής 

(15 Αυγούστου) στον ίδιο  Ναό, όπου αμέσως μετά τον εσπερινό ιερουργούντων των 

πατέρων Αντωνίου Παραρά και των πρωτοπρεσβυτέρων Κων/νου Λιανού και 

Χρήστου Λογαρά εψάλησαν τα εγκώμια της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου 

και στη συνέχεια με τον Επιτάφιο του Ναού (πάνω στον οποίο είχε τοποθετηθεί σε 

κέντημα που εικονιζόταν το σώμα της Παναγίας κρατώντας τον Χριστό) έγινε 

λιτανευτική πομπή στον κεντρικό παραλιακό δρόμο της πόλης. Κατά την επιστροφή 

στον Ναό εκάησαν εντυπωσιακά πυροτεχνήματα. Στο προαύλιο του Ναού ο 

Εφημέριος π. Κων/νος Λιανός απηύθυνε μήνυμα και ευχές στους συγκεντρωμένους, 

οι οποίοι μετά εισερχόμενοι στον Ναό πέρασαν προηγουμένως κάτω από τον 

Επιτάφιο τον οποίο κρατούσαν υπερυψωμένο στα χέρια τους ευσεβείς συμπολίτες 

μας. 

Κατά τις εορταστικές εκδηλώσεις στον Ναό της Παντανάσσης τους 

εκκλησιαστικούς ύμνους απέδωσαν δύο χοροί ιεροψαλτών με επικεφαλής τον κ. 

Ευάγγελο Παπαδόπουλο (στο δεξιό Αναλόγιο) και τον κ. Γιώργο Κρασσά (στο 

αριστερό). Εντύπωση προκάλεσε το μεγάλο πλήθος ενοριτών, άλλων συμπολιτών και 

επισκεπτών που συμμετείχαν στον εορτασμό προς τιμήν της Υπεραγίας Θεοτόκου. 

Σημειώνουμε με την ευκαιρία ότι εφέτος τις ημέρες του Δεκεπενταύγουστου η 

Νάξος δέχτηκε σημαντικά πλήθη επισκεπτών που μεταξύ άλλων συνέβαλαν και στο 

να έχουν σημαντική κίνηση τα καταστήματα της πόλης και άλλων περιοχών και έτσι 

να κινηθεί αξιόλογα η οικονομία του νησιού. 

 

Γιάννης Λογαράς 


