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δίψα τοῦ ἀνθρώπου γιά τή χαρά
εἶναι φυτεμένη στήν καρδιά κάθε
ἀνθρώπου ἀπό τό χέρι τοῦ ἴδιου τοῦ
Δημιουργοῦ. Ὅλοι τήν ἀναζητοῦν καί
μέ κάθε τρόπο τήν ἐπιδιώκουν. Ἄλλοι
προσπαθοῦν νά τήν ἐξασφαλίσουν, δη-
μιουργώντας φιλίες καί γνωριμίες,
ἄλλοι συσσωρεύοντας ὑλικά ἀγαθά, κά-
ποιοι διοργανώνοντας ὁλονύκτιες δια-
σκεδάσεις ἤ πραγματοποιώντας ταξίδια
μακρινά.

Μάταια ὅμως. Ἡ γνήσια  χαρά πού
τόσο ἐπιζητοῦμε δέν πηγάζει ἀπό τίς
ἀπολαύσεις τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν. Ἡ
πραγματική χαρά εἶναι προϊόν τῆς
εἰρηνικῆς συνειδήσεως καί ἀποτέλεσμα
τοῦ ἐνάρετου βίου. Εἶναι δῶρο τοῦ
οὐρανοῦ καί καρπός τοῦ Παναγίου
πνεύματος. Ἡ πηγή αὐτῆς τῆς χαρᾶς,
πού τόσο ἐπίμονα ἀναζητᾶ ὁ κουρασμέ-
νος στρατοκόπος τῆς ζωῆς, εἶναι τό
ἀνεπανάληπτο γεγονός τῆς λαμπροφό-
ρου Ἀναστάσεως τοῦ Θεανθρώπου. Ἡ
ἄγνοια καί ἡ περιφρόνηση αὐτῆς τῆς
ἀλήθειας  ἔχουν ὡς συνέπεια ἡ μελαγ-
χολία, ἡ μοναξιά, ἡ ψυχική ἐρημιά νά
κατακλύζουν τό σημερινό ἄνθρωπο.

«Χαίρετε». Εἶναι ὁ πρῶτος λόγος, ὁ
ὁποῖος  ἐκφράστηκε ἀπό τά χείλη τοῦ
Ἀναστάντος θριαμβευτῆ, τοῦ Ἀναστάντος

Νικητῆ τοῦ θανάτου. Ἀμέσως μεταδό-
θηκε ἡ χαρά πρός τίς ἀνήσυχες καί θλιμ-
μένες μυροφόρες γυναῖκες. Ἀμέσως ἡ
εἰρήνη εἰσῆλθε στίς ταραγμένες καρδιές
τους. Ἀμέσως ὁ Ἀναστάς Θεάνθρωπος τίς
χαροποίησε.
«Χαίρετε» ἐπαναλαμβάνει ὁ Ἀναστάς

Κύριος πρός ὅλους τούς ἀνθρώπους
κάθε ἐποχῆς, κάθε κοινωνικῆς τάξεως,
κάθε ἡλικίας, ἀνεξάρτητα ἀπό φύλο ἤ
φυλή. Ἀπευθύνει τό «χαίρετε» πρός
τούς νέους, πού ἔχουν μύρια προβλή-
ματα καί τῶν ὁποίων τό μέλλον εἶναι
ἄγνωστο. Πρός τούς οἰκογενειάρχες
πού τόσες ὑλικές καί ἠθικές δυσκο-
λίες ἀντιμετωπίζουν. Πρός τούς
ἡλικιωμένους, τούς φορτωμένους τό
βάρος τῶν ἐτῶν, οἱ ὁποῖοι πολλές
φορές παραμερίζονται καί
περιφρονοῦνται ἀκόμη καί ἀπό τά
ἴδια τους τά παιδιά.

«Χαίρετε» ἐπαναλαμβάνει πρός
τούς πονεμένους, τούς πληγωμένους
ἀπό τά βάσανα τῆς ζωῆς. Καί εἶναι
πολλοί αὐτοί, ἀναρίθμητοι. Θλίψεις
συνοδεύουν τόν ἄνθρωπο μέ τό φορ-
τίο τους νά εἶναι πολλές φορές βαρύ-
τατο. Ἰδιαίτερα ὁ ἀσυγκίνητος θάνατος
πλήγωσε καί πληγώνει ὅλο τόν κόσμο.
Ἀνέστη, ὅμως, ὁ Κύριος καί χαρά

«Ἰδού Ἰησοῦς ἀπήντησεν αὐταῖς λέγων:  Χαίρετε» 
(Ματθ. Κη΄, 9)
Σεβ. Μητροπολίτου Μονεμβασίας καί Σπάρτης κ. Εὐσταθίου

Ἡ



ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΩΝ Ο «ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ» | 32

ἐξαπλώθηκε στήν οἰκουμένη. Ὁ θάνατος
καταργήθηκε, ἀφοῦ «Χριστός ἀνέστη ἐκ
νεκρῶν θανάτῳ θάνατον πατήσας».

Στήν ἀληθινή χαρά προτρέπει καί
ὅσους χαίρονται ἐπιφανειακά. Πόσοι
θεωροῦνται εὐτυχεῖς καί μάλιστα
πρότυπα εὐτυχίας μοναδικά, ἀλλά
ξαφνικά ἀποκαλύπτεται ὅτι καί αὐτοί
ὑποφέρουν, ἀγωνιοῦν, πάσχουν; Ἡ
χαρά τοῦ ὑλικοῦ κόσμου δέν ξεδιψᾶ,
δέ χορταίνει.

«Χαίρετε» ἀπευθύνει καί πρός τούς
φορτωμένους μέ τό φορτίο τῆς
ἁμαρτίας. Βάρος ἡ ἁμαρτία καί πίεση
ἀφάνταστη.  Ἡ ζωή τοῦ ἁμαρτωλοῦ εἶναι
πικρή, ἀγωνιώδης καί χωρίς ἐλπίδα.
Ἀνθρωπος νά σηκώσει τό βάρος καί νά
ἀνακουφίσει τόν ἁμαρτωλό δέν
ὑπάρχει, παρά μόνο ὁ Θεάνθρωπος. Γιά
τό λόγο αὐτόν ἦλθε στή γῆ, δίδαξε, θαυ-
ματούργησε, σταυρώθηκε, ἀναστήθηκε.

Ἄς ἀκούσουμε, λοιπόν, τή χαρμόσυνη
αὐτή φωνή. Ἄς προσέξουμε τό χαρο-
ποιό μήνυμα τῆς Ἀναστάσεως. Ἄς τρέ-
ξουμε σάν τίς Μυροφόρες πρός τόν
τάφο τοῦ Ἐνανθρωπήσαντος Θεοῦ.
Εἶναι πηγή ζῶντος ὕδατος καί καταρρά-
κτης θείων εὐλογιῶν. Ἄς προσεγγί-
σουμε τόν Ἀναστάντα Κύριο. Ἄς
συνδεθοῦμε μέ τήν ὀρθόδοξη Ἐκκλησία
μας, τήν Κιβωτό τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους.

Ἄς θέσουμε ὡς κανόνα ζωῆς τό ἱερό
Εὐαγγέλιο. Ἄς λάβουμε τή Χάρη διά τῆς
συμμετοχῆς μας στά ἱερά μυστήρια.
Μόνο τότε θά ἀκούσουμε τό γλυκύτατο
λόγο «Χαίρετε».

Ἡ γνήσια  χαρά πού τόσο

ἐπιζητοῦμε δέν πηγάζει ἀπό τίς

ἀπολαύσεις τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν.

Ἡ πραγματική χαρά εἶναι προϊόν

τῆς εἰρηνικῆς συνειδήσεως καί

ἀποτέλεσμα τοῦ ἐνάρετου βίου.

Εἶναι δῶρο τοῦ οὐρανοῦ καί 

καρπός τοῦ Παναγίου πνεύματος.

Ἡ πηγή αὐτῆς τῆς χαρᾶς, 

πού τόσο ἐπίμονα ἀναζητᾶ 

ὁ κουρασμένος στρατοκόπος 

τῆς ζωῆς, εἶναι τό ἀνεπανάληπτο

γεγονός τῆς λαμπροφόρου

Ἀναστάσεως τοῦ Θεανθρώπου. 
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Ἡ  Ἀνάληψη τοῦ Κυρίου
Θεοφ. Ἐπισκόπου Ἀνδρούσης κ. Θεοκτίστου

Θέματα Λατρείας

αμπρὰ τῷ ὄντι καὶ περιφανὴς ἡ παροῦσα
πανήγυρις, αὐτὸ δὴ τῶν ἑορτῶν τὸ κεφάλαιον
ὑπόθεσιν ἔχουσα˙ αὕτη γὰρ ἡ τῶν μυστηρίων
τοῦ Χριστοῦ κορωνὶς˙ αὕτη τῆς σωτηρίας ἡμῶν
ἡ τελείωσις˙  σήμερον ἡ φύσις τῶν ἀνθρώπων
εἰς τὸν ὑπερουράνιον θῶκον ἐνίδρυται˙ σήμε-
ρον ἡ ἀνέκαθεν ἔχθρα τῆς λογικῆς φύσεως
διαλέλυται καὶ ἀγγέλων καὶ
ἀνθρώπων γέγονεν ἕνωσις˙
σήμερον τῆς ἀσωμάτων
ἀξίας ὑπερήρθη τὸ βρότειον
φύραμα καὶ θεϊκῆς ἀξίας γέ-
γονε μέτοχον˙ σήμερον αἱ
νοεραὶ δυνάμεις ἑορτάζουσι,
μετ΄ ἐκπλήξεως οὐρανῶ συ-
νημμένην ὁρῶσαι τὴν γῆν…

Οἱ ὑποδεχόμενοι ἄγγελοι
βλέποντες αὐτὸν μετὰ σώμα-
τος ἀνιόντα καὶ τὰ τοῦ πάθους
ἐμφαίνοντα σύμβολα
φιλοπευστοῦσι˙  «Τὶς οὗτος ὁ
βασιλεὺς τῆς δόξης;». Πρὸς οὕς ἀποκρίνονται
«Κύριος κραταιὸς καὶ δυνατός, Κύριος δυνατὸς
ἐν πολέμῳ», ὃς πρὸς τὸν διάβολον ὑπὲρ τῆς
τῶν ἀνθρώπων φύσεως  ἐπολέμησεν». Περι-
κοπή ἀπό τήν 39η ὁμιλία Θεοφάνους τοῦ Κε-
ραμέως «Εἰς τήν Σωτήριον Ἀνάληψιν»( Ε.Π.
132, 744 και 760)

«Εἶναι πράγματι λαμπρὸ καὶ ἔξοχο τό
σημερινὸ μεγάλο πανηγύρι, ποὺ
ἀναφέρεται ἀκριβῶς στὴ σπουδαιότερη
ἀπὸ ὅλες τὶς ἑορτὲς˙ γιατί ἡ ἑορτὴ αὐτὴ εἶναι
τὸ ἀποκορύφωμα τῶν μυστηρίων τοῦ
Χριστοῦ˙ αὐτὴ εἶναι ἡ ὁλοκλήρωση τῆς σω-
τηρίας μας˙ σήμερα, ἡ ἀνθρώπινη φύση
τοποθετεῖται στὴν ἐπουράνιά της θέση˙ σή-
μερα, ἡ ἐξαρχῆς ἔχθρα τῶν λογικῶν ὄντων

διαλύθηκε καὶ πραγματοποιήθηκε ἡ ἕνωση
τῶν ἀγγέλων καὶ τῶν ἀνθρώπων˙ σήμερα, τὸ
ἀνθρώπινο θνητὸ σῶμα ξεπέρασε τὴν ἀξία
τῶν ἀγγέλων καὶ ἔγινε μέτοχο θεϊκῆς τιμῆς˙
σήμερα, οἱ ἄυλες δυνάμεις ἑορτάζουν, γιατί
μὲ ἔκπληξη βλέπουν τὴ γῆ νὰ εἶναι ἑνωμένη
μὲ τὸν οὐρανό…

Οἱ ἄγγελοι ποὺ
ὑποδέχονται τὸν Κύριο,
καθὼς Τὸν βλέπουν νὰ
ἀναβαίνει στοὺς οὐρανοὺς
μὲ ἀνθρώπινο σῶμα καὶ νὰ
δείχνει τὰ τεκμήρια τοῦ πά-
θους Του, εὐχαριστιοῦνται
νὰ ρωτοῦν (μὲ τὰ λόγια τοῦ
Ἠσαΐα): «Ποιὸς εἶναι Αὐτὸς
ὁ δοξασμένος βασιλιὰς;» Σ’
αὐτοὺς ἄλλοι ἄγγελοι
ἀπαντοῦν: «Εἶναι ὁ Κύριος  ὁ
πανίσχυρος καὶ δυνατός, ὁ
Κύριος ὁ δυνατὸς στὸν πό-

λεμο», ὁ ὁποῖος πολέμησε ἐναντίον τοῦ δια-
βόλου γιὰ χάρη τοῦ ἀνθρώπινου γένους».
Παρατήρηση: Ἡ Ἀνάληψη τοῦ Κυρίου
εἶναι πράγματι ἡ συνισταμένη καὶ τὸ
ἀποκορύφωμα ὅλων των ἑορτῶν, γιατί
προβάλλει τὸν τελικὸ σκοπὸ ὅλων των
ἀπολυτρωτικῶν ἐνεργειῶν τοῦ Κυρίου,
ποὺ μᾶς ὑπενθυμίζουν οἱ ἄλλες ἑορτές. Ὁ
σκοπὸς αὐτὸς εἶναι ἡ ἀνάβαση στὸν οὐρανὸ
τῆς δοξασμένης ἀνθρώπινης φύσεως. Πρό-
δρομος σ’ αὐτὴ τὴν πορεία πρὸς τὸν οὐρανὸ
ἔγινε ὁ Κύριος μὲ τὴν Ἀνάληψή Του.
Ἀνυψώθηκε στὰ δεξιά του οὐράνιου Πατέρα
Του ὡς πρωτότοκος ἀδελφός μας, ὡς
κεφαλὴ τοῦ μυστικοῦ σώματος τῆς
Ἐκκλησίας, γιὰ νὰ μᾶς χαρίσει καὶ τὴν
ἀφθαρσία τῆς σάρκας. 

«Λ
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ἱερὸς Χρυσόστομος πολὺ ξεκάθαρα
μᾶς λέγει ὅτι τίποτα δὲν μᾶς ὠφελεῖ τόσο,
ὅσο τὸ νὰ θυμόμαστε συνεχῶς τὶς
εὐεργεσίες τοῦ Θεοῦ, καὶ τὶς γενικὲς καὶ τὶς
προσωπικές. 

Ἂν εἴχαμε αὐτὴ τὴν θύμηση στὸ μυαλό
μας, δύσκολα θὰ ἁμαρτάναμε, ἀλλὰ ταυτό-
χρονα θὰ ἀγωνιζόμασταν νὰ ξοφλήσομε
αὐτὸ τὸ χρέος πρὸς τὸν Δωρεοδότη Κύριο
πού μᾶς ἔδωσε τὰ πάντα καὶ ζητάει ἀπό
ἐμᾶς νὰ τοῦ δώσουμε τὰ σκουπίδια μας,
δηλαδὴ τὶς ἁμαρτίες μας.

Πολὺ σοφὰ καὶ καθαρά μᾶς συμβου-
λεύουν οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας ὅτι αὐτὴ
ἡ θύμηση δύσκολα θὰ μᾶς ἀφήσει νὰ πέ-
σουμε σὲ ἀμέλεια καὶ λησμοσύνη, ἀλλὰ θὰ
ἀγωνιζόμαστε γιὰ νὰ ἐξοφλήσομε αὐτὸ τὸ
χρέος πρὸς τὸν Κύριό μας, ὁ ὁποῖος μᾶς
ἔδωσε τὰ πάντα χωρὶς κανένα ἀντίτιμο,
χωρὶς καμμιὰ πληρωμή. Ἀντιθέτως ὁ
ἄνθρωπος σὲ αὐτὴ τὴ ζωὴ ὅ,τι παίρνει ἀπὸ
τοὺς ἄλλους, τὸ πληρώνει καὶ σὲ χρῆμα, καὶ
σὲ κόπο, ἀλλὰ περισσότερο σὲ ψυχικὸ κό-
στος. 

Ὁ Κύριός μας εἶναι δωρεοδότης. Μᾶς
προίκισε μὲ τόσα ψυχικὰ ἀγαθά, μᾶς γέμισε
μὲ πολλὰ ὑλικὰ πράγματα καὶ ‘μεῖς τοῦ φε-
ρόμαστε μὲ ἀχαριστία, περιφρόνηση καὶ
ἀδιαφορία. Φαίνεται καθαρὰ ὅτι τὰ πάθη
μας δὲν ἔχουν λογικὴ καὶ φερόμαστε χειρό-
τερα καὶ ἀπὸ τὰ ἄλογα ζῷα, τὰ ὁποῖα τρέ-

φουν μεγάλη εὐγνωμοσύνη σὲ αὐτοὺς ποὺ
τὰ φροντίζουν καὶ ὄχι περιφρόνηση καὶ
ἀδιαφορία. 

Ὁ Ἅγιος Χρυσόστομος μᾶς λέγει, ὅτι τὶς
εὐεργεσίες τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν ἀνθρώπων
πρέπει νὰ τὶς γράφουμε σὲ μαρμάρινη
στήλη γιὰ νὰ τὶς βλέπουμε καθημερινά. Τὶς
δικές μας, ποὺ κάνουμε στοὺς ἄλλους, νὰ
τὶς γράφουμε στὴν ἀμμουδιὰ γιὰ νὰ ἔρχεται
τὸ κῦμα καὶ νὰ τὶς σβήνει. 

Τόν Θεό δὲν θὰ μπορέσουμε μὲ τίποτε
ἄλλο νὰ τὸν ἱκανοποιήσουμε παρὰ μόνον,
ἂν ἐνδιαφερθοῦμε γιὰ τὴν σωτηρία μας καὶ
τὴν σωτηρία τῶν ψυχῶν μας, προσπαθών-
τας νὰ ἀποκτήσομε τὶς ἀρετὲς γιὰ τὶς ὁποῖες
ὁ ἴδιος θυσιάστηκε πάνω στὸ Σταυρὸ γιὰ νὰ
μᾶς καθαρίσει ἀπὸ κάθε «ρύπο», ὅπως
σοφά μᾶς λέγει ὁ Ἀπόστολος. 

Ὁ ἄριστος τρόπος διαφύλαξης τῆς
εὐεργεσίας εἶναι ἡ ἀνάμνησή της καὶ ἡ
συνεχὴς εὐχαριστία πρὸς τὸν εὐεργέτη. 

Ἡ εὐεργεσία μᾶς ἀποτρέπει ἀπὸ τὴν
ἁμαρτία, γιατί ἂν πραγματικὰ συναισθάνο-
μεθα αὐτὰ ποὺ «εἰσπράττουμε» θὰ ντρεπό-
μασταν νὰ προκαλέσουμε τὸν εὐεργέτη
μας. 

Ὁ Θεός, εὐλογεῖ καί ἁγιάζει τὴν ψυχὴ
ποὺ ἐκφράζει τὴν εὐγνωμοσύνη καὶ τὶς
εὐχαριστίες της. Καὶ ἐνῷ κάθε μέρα ὁ Θεός
μᾶς εὐεργετεῖ ὅλους μας μὲ ἄπειρες
εὐεργεσίες, εἴτε τὸ θέλουμε εἴτε δὲν τὸ θέ-

Ἡ ἀρετὴ τῆς εὐγνωμοσύνης
Ἀρχιμ. Ἐφραίμ Μιλτιάδου, 
Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων Σπάρτης

Οἱ Πατέρες στόν σύγχρονο κόσμο

Ὁ
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λουμε, εἴτε τὸ γνωρίζουμε εἴτε τὸ
ἀγνοοῦμε, τίποτα δὲν ζητάει ἀπό μᾶς,
παρὰ νὰ τὸν εὐγνωμονοῦμε γιὰ ὅσα ἔχουν
γίνει σὲ ἐμᾶς, γιὰ νὰ μᾶς προσφέρει καὶ γι’
αὐτὸ τὸν λόγο μεγαλύτερη πνευματικὴ
ἀνταμοιβή.

Ὁ Θεὸς, ὅταν Τοῦ προσφέρουμε μικρὰ
καὶ εὐτελῆ πράγματα, ἀλλά Τοῦ τὰ προσφέ-
ρουμε μὲ τὴν καρδιά μας, τὰ ἀνταποδίδει
ἑκατονταπλασίονα, ὅπως μᾶς λέγει στὸ
ἱερὸ Εὐαγγέλιο, γιατί εἶναι γενναιόδωρος.
Ἐμεῖς προσφέρουμε στὸ Θεὸ τὴν
εὐγνωμοσύνη μας μὲ λόγια, ἐνῷ Αὐτός μᾶς
εὐεργετεῖ μὲ τὰ ἔργα του. 

Καὶ αὐτὴ τὴν εὐχαριστία μὲ τὰ λόγια τὴν
ἀπαιτεῖ ὄχι γιατί τὴν χρειάζεται, ἀλλὰ γιὰ
νὰ μᾶς παιδαγωγήσει καὶ νὰ μᾶς μάθει νὰ
εἴμαστε εὐγνώμονες καὶ νὰ ἀναγνωρίζουμε
τόν Χορηγό τῶν ἀγαθῶν γιὰ νὰ προχωρή-
σουμε στὴν πνευματική μας ζωή. 

Τὰ λόγια καί πάλι τοῦ Ἁγίου Χρυσοστό-
μου διαχρονικά: «Πρέπει, ὁπωσδήποτε, νὰ
εὐγνωμονοῦμε τὸ Θεὸ, γιατί ὁ ἴδιος ὁ Θεός
μᾶς ἔπλασε. Μᾶς ἔβαλε μέσα μας τὴν
ψυχή. Μᾶς τίμησε μὲ τὸ λογικὸ. Μόνο ἐμᾶς
καὶ κανένα ἄλλο ὄν. Μᾶς ἔδωσε τὴ δυνατό-
τητα νὰ χρησιμοποιοῦμε ὅλα ὅσα βλέ-
πουμε. Μᾶς χάρισε τὴν δυνατότητα νὰ Τὸν
γνωρίσουμε. Μᾶς πρόσφερε τὸν Υἱό Του
γιὰ τὴν σωτηρία μας. Μᾶς δώρισε τὸ Βάπτι-
σμα ποὺ συνοδεύεται ἀπὸ τόσα ἀγαθά.
Μᾶς ἀξιώνει νά κοινωνοῦμε τὸ Σῶμα καὶ τὸ
Αἷμα Του. Καὶ μᾶς ὑποσχέθηκε τὴν οὐράνια
βασιλεία καὶ τὰ ἀνείπωτα μυστικὰ ἀγαθά.
Ἐμεῖς, ἀδελφοί μου, τί θὰ τοῦ προσφέ-
ρουμε;»

Οἱ Πατέρες στόν σύγχρονο κόσμο

Τόν Θεό δὲν θὰ μπορέσουμε 

μὲ τίποτε ἄλλο νὰ τὸν

ἱκανοποιήσουμε παρὰ μόνον, 

ἂν ἐνδιαφερθοῦμε 

γιὰ τὴν σωτηρία μας 

καὶ τὴν σωτηρία τῶν ψυχῶν μας,

προσπαθώντας νὰ ἀποκτήσομε 

τὶς ἀρετὲς γιὰ τὶς ὁποῖες 

ὁ ἴδιος θυσιάστηκε 

πάνω στὸ Σταυρὸ 

γιὰ νὰ μᾶς καθαρίσει 

ἀπὸ κάθε «ρύπο», 

ὅπως σοφά μᾶς λέγει 

ὁ Ἀπόστολος. 
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λα ξεκίνησαν ἀπό μιά λανθασμένη
ἑρμηνεία τῶν σημείων· τῶν λέξεων· τῆς
θέας τῶν ὁριζόντων. Τῶν σημαδιῶν ἐκείνων
πού ἔλεγαν πολλά· πού ὑπόσχονταν ἀκόμη
περισσότερα... Λές κι αὐτό, τά πολλά λόγια,
δέν εἶναι ἕνας σημαντικός λόγος νά μή δώ-
σουμε πίστη κι ἐμπιστοσύνη... Νά μήν
ἀκολουθήσουμε τή γλυκιά παρόρμηση πού
γεννοῦν τά λόγια τῆς στιγμῆς· νά μή βουτή-
ξουμε στή δίνη των ἀβέβαιων ὑποσχέσεων
τῶν ἄλλων ὁριζόντων. Μά ἡ δύναμη εἶναι
τρομακτική κι ἀναπόφευκτη ἡ ἕλξη.

Οἱ ὁρίζοντες πάντα θέλγουν καί πάντα
ξεγελοῦν. Ἡ ἁπαλή, σχεδόν ἀνεπαίσθητη,
ἐπαφή τους μέ τά οὐρανοθέμελα προκαλεῖ
ἔξαψη φαντασίας, πυροδοτεῖ τή θέληση γιά
περιπέτειες. Αὐτή ἡ εὐαίσθητη σχέση δέ ση-
μαίνει πάντοτε ὅτι εἶναι καί ἀληθινή· ὅτι εἶναι
ἡ οδός πού βγάζει στά ἡλιοσκαλοπάτια. Ἡ δι-
σχιλιόχρονη ταξιδιωτική ἐμπειρία μας
ἀποδεικνύει τό ἀντίθετο. Ὅσο πλησίαζουμε
στόν στοχοποιημένο ὁρίζοντα τόσο αὐτός
ἀπομακρύνεται. Κι ὅσο ἀπομακρύνεται τόσο
μᾶς χαμογελᾶ προκλητικά· μᾶς περιπαίζει
καί μᾶς ὑπόσχεται καινούρια μυστικά. Τόσο
μᾶς προκαλεῖ νά συνεχίσουμε τό κυνήγι τῶν
ἄρρητων ὑποσχέσεων καί τήν ἀνακάλυψη
τῶν μυστικῶν πού κρύβει. Ὑποσχέσεων πού
δέ γνωρίζουμε ἄν εἶναι ἀληθινές· μυστικά
πού δέν ξέρουμε ἄν ὑπάρχουν ἤ ἄν δέν
ἔχουν διαλαληθεῖ· πού ἄν ἀξίζει νά τά

κυνηγᾶμε, νά τά γνωρίσουμε, νά τά κατα-
κτήσουμε.

Σέ καμιά περίπτωση δέ λέμε ὅτι δέν πρέ-
πει νά ἔχουμε ὅραμα καί προοπτικές. Σέ
καμιά περίπτωση δέν ὑπαινισσόμαστε νά
μήν κυνηγᾶμε καθαρούς καί ξάστερους
ὁρίζοντες. Ὄχι! Καί ὁράματα καί προοπτικές
καί σχέδια καί πλάνα καί ὁτιδήποτε ἤ
ὁποιονδήποτε ἄλλον σχεδιασμό πρέπει νά
κάνουμε. Ἀλίμονο ἄν δέν κάνουμε! Εἴμαστε
ἔτσι γενετικά σχεδιασμένοι. Μονάχα ἔτσι
δηλώνουμε τήν ὕπαρξή μας· ὅτι ζοῦμε, ὅτι
δημιουργοῦμε. Ὅμως ὅλα αὐτά πρέπει νά
εἶναι ἐνταγμένα μέσα σέ ἐφικτά ὅρια καί νά
ἀνταποκρίνονται σέ πραγματικούς ὁρίζοντες.
Νά εἶναι διασφαλισμένα ἀπό τή βοήθεια τοῦ
Θεοῦ καί εὐλογημένα ἀπό τή Χάρη Του. Πρέ-
πει τά ὁράματα καί οἱ προοπτικές μας, τά
σχέδια καί τά πλάνα μας, οἱ ὁρίζοντές μας
νά συμβαδίζουν καί νά θεῶνται τίς ἐντολές
τοῦ Θεοῦ,  νά ἐμπνέονται ἀπό τήν καθαρή
δημιουργική πνοή Του. Τήν πνοή ἐκείνη πού
ζωοποίησε, ζωοποιεῖ καί θά συνεχίσει νά
ζωοποιεῖ τό τελειότερο πλάσμα Του, τόν
ἄνθρωπο. Διότι τό πρωταρχικό σχέδιο, τό
μοναδικό ὅραμα καί τό ἀπλανές πλάνο ἦταν
ἕνα. Εἶχε μιά κατεύθυνση, πρός τά πάνω κι
ἕναν ὁρίζοντα, τήν τελειότητα, τό καθ’
ὁμοίωσι. Μά ἐμεῖς κάπου στήν πορεία μας
λοξοδρομήσαμε. Θέλχθηκε τό βλέμμα μας
καί σαγηνεύτηκε ἡ ψυχή μας ἀπό ἄλλους

Ὑποσχέσεις ἄλλων ὁριζόντων…
Ἀρχιμ. Πορφυρίου Κονίδη, 
Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Ἀναργύρων Πάρνωνος

Προσεγγίσεις καί  προβληματισμοί

Ὅ
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ὁρίζοντες, διαφορετικούς. Ὁρίζοντες πού μᾶς
πλάνεψαν μέ ποικίλλες χρωματικές ὀμορφιές
καί οὐρανοθέμελους ἀντικατοπτρισμούς. Καί
τότε, χωρίς περίσκεψιν, χωρίς λύπην, χωρίς
αἰδῶ1 πήραμε τή μοιραία ἀπόφαση  νά τούς
ἀκολουθήσουμε. Μά, ὅμως, τί τραγικό! Ὅσο
τούς κυ νη γοῦ με τόσο χάνονται. Ὅσο τούς
πλησιάζουμε τόσο παίρνουν νέες
ἀποστάσεις, ἀπομακρύνονται. Τί κι ἄν στό
ἀνώφελο αὐτό κυνηγητό διαπιστώνουμε, σέ
στιγμές αὐτογνωσίας, ὅτι ἀκολουθοῦμε μιά
χίμαιρα, μιά οὐτοπία; Οἱ ὑποσχέσεις πού
ἀφήνει σάν βαρύ μυρωδικό στόν ἀέρα
λειτουργοῦν ὥσπερ… οἱ ναρκωτικοί λωτοί.
Τά γευστικότατα αὐτά φροῦτα μέ τήν
ἐπικίνδυνη παρενέργεια. Πλανοῦν,
ξεγελοῦν τίς αἰσθήσεις καταστρέφουν τήν
κρίση. Κι ἔτσι, ξεχασμένοι στό κυνήγι τῶν
ὑποσχέσεων τῶν νέων ὁ ρι ζόν των, ξεχνᾶμε
αἰώνια πατρίδα, σκοπό καί προορισμό.
Ξεχνᾶμε ποιοί εἴμαστε, πού πᾶμε καί τί θέ-
λουμε.

Πῶς, ὅμως, μποροῦμε νά ἐπανεύρουμε
ἑαυτόν, σκοπό καί προορισμό; Ποιός μπορεῖ
νά μᾶς λυτρώσει ἀπό τή ναρκωτική ἐπήρεια
τῆς πλάνης μας; Εὐτυχῶς ὑπάρχει Σωτήρας.
Ὑπάρχει τό πρόσωπο αὐτό πού διέλυσε καί
διαλύει τίς ψευδαισθήσεις· πού ἀποκάλυψε
καί ἀποκαλύπτει τήν πικρότητα κάτω ἀπό τή
γλυκύτητα τῶν αὐταπατητικῶν ὑποσχέσεων·
πού ἐπαναπροσανατόλισε τή ζωή μας· πού
ἔδωσε καί δίνει νέο ὅραμα, νέο σχεδιασμό
καί ἀπλανῆ προορισμό στή χαμένη, ξεγελα-
σμένη καί ξεπεσμένη ὕπαρξή μας. Ὑπάρχει
ὁ σαρκωμένος Θεός ὅπου δέν ὑπόσχεται
μόνον, ἀλλά πράττει καί προσφέρει. Προ-

σφέρει τή ΣΩΤΗΡΙΑ μας. Αὐτός εἶναι ὁ δικός
μας ὁρίζοντας, ὁ δικός μας στόχος. Ἡ
ὑπόσχεση γιά σωτηριολογική ἕνωση πού
δίνει εἶναι μοναδική καί συγκλονιστική. «Ὁ
τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ
αἷμα ἐν ἐμοὶ μένει κἀγὼ ἐν αὐτῷ.»2. Ἑνώνει
γῆ καί οὐρανό… Καταργεῖ ἀποστάσεις… Γί-
νεται ἕνα μέ μᾶς, γινόμαστε ἕνα μέ Αὐτόν.
Σύσσωμοι καί Σύναιμοι. Ἀναμιγνύεται τό
χῶμα μέ τό Πνεῦμα. Δημιουργεῖται ἕνα θε-
ανθρώπινο οὐρανοθέμελο· οἰκοδομεῖται
ἕνας καινούριος ὁρίζοντας. Χανόμαστε στό
ἄπειρό Του καί βρίσκεται, ἑκούσια,
ἐγκλωβισμένος στό πεπερασμένο μεταπτω-
τικό ὅριό μας. Κι ὅλα αὐτά ἐθελούσια καί μέ
ἀπόλυτο σεβασμό πρός ἐμᾶς. Χωρίς νά μᾶς
στερεῖ τό αὐτεξούσιο εἶναι μας, χωρίς νά
μᾶς δεσμεύει. Πάντα μέ σεβασμό κι
ἐλευθερία μᾶς πλησιάζει καί ὑπομονετικά
περιμένει τήν πρόσκληση γιά συνδημιουρ-
γία νέων ὁριζόντων, κάθετων, σταυρικῶν,
σωτήριων. Μᾶς πλησιάζει, μᾶς παρακαλεῖ
καί μᾶς προσκαλεῖ στή μετοχή τῆς
ὑπόσχεσης «Ἐ άν τίς ἀ γα πᾶ με τόν λό γον
μου τη ρή σει, καί ὁ πα τήρ μου ἀ γα πή σει αὐ -
τόν, καί πρός αὐ τόν ἐ λευ σό με θα καί μο νήν
παρ' αὐ τῶ ποι η σό με θα».3 Νά ὁ τελικός
ὁρίζοντάς μας μέ τίς δικές του ἀδιάψευστες
ὑποσχέσεις… Νά ὁ σκοπός καί τό τέλος
μας…

Ἐμεῖς, τελικά θά συνεχίσουμε μέ τίς
ὑποσχεσεις τῶν ἄλλων ὁριζόντων νά νανου-
ρίζουμε τή ζωή μας; 

1 Κ. Καβάφης, Τά τείχη
2 βλ. Ἰω.6:56
3 βλ. Ἰω. 14:23

Προσεγγίσεις καί  προβληματισμοί
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πάρχει ἕνας βράχος στὸ Ταΰγετο, ἐκεῖ
κάτω ἀπὸ τὴ Ξεροβούνα - αὐτὴ ποὺ εἶναι
πάνω ἀπ’ τὴ Ταϋγέτη καὶ τὸ μοναστήρι τῆς
Παναγίας - ὅπου ἂν σταθεῖς ἀγνάντι, βλέ-
πεις κάτω μιὰ ὑπέροχη θέα στὸ Λακωνικὸ
κάμπο.  Μάλιστα, λίγο πιὸ δίπλα ἀπὸ ἐκεῖ
ὑπῆρχε καὶ ἕνα ὑπόγειο ποτάμι, ποὺ μόνο
νὰ τὸ ἀκούσουμε μπορούσαμε ἀπὸ μιὰ
τρύπα στὸ βράχο.

Ἐκεῖ συνηθίζαμε τὰ παλιά τά χρόνια,
ὅταν τὰ παιδιὰ δὲν ἦταν καλομαθημένα καὶ
κολλημένα στὶς ὀθόνες, καὶ οἱ γονεῖς δὲν
εἶχαν μετατραπεῖ ἀκόμα σὲ
ὑπερπροστατευτικὰ καὶ καταπιεστικὰ ὄντα,
νὰ πηγαίνουμε περίπατο - ὀρειβασία μὲ τὶς
κατασκηνώσεις τῆς ἱερᾶς Μητροπόλεως
Μονεμβασίας καὶ Σπάρτης.

Ξυπνάγαμε νωρὶς τὸ πρωί, πλενόμασταν,
ντυνόμασταν μὲ τὸ ὀρειβατικά μας, παίρ-
ναμε τὸ παγούρι μας μὲ τὸ νερὸ καὶ ἀφοῦ
μαζευόμασταν στὴ σημαία, οἱ μεγαλύτεροι
ἔπαιρναν στὸν ὦμο σακοῦλες μὲ κονσέρβες
ζαμπόν, ψωμὶ ἢ παξιμάδι, ντομάτα καὶ τυρί.
Μόλις ἤμασταν ἕτοιμοι, ξεκινούσαμε γιὰ
τὴν «Κατάκτηση τῆς Ξεροβούνας». Στὴν
ἀρχὴ ἀπὸ μονοπάτι, ἐκεῖ ποὺ τώρα ὑπάρχει
τὸ γήπεδο ποδοσφαίρου καὶ ὕστερα ἀπὸ τὴ
σάρα, πηγαίνοντας διαγώνια γιὰ νὰ μὴν πέ-
σουμε, μέχρι ποὺ φτάναμε ἀπάνω στὸ
σημεῖο ἐκεῖνο ποὺ εἶναι ὁ βράχος γιὰ νὰ
προλάβουμε τὴν Ἀνατολή.

Μέ ἔχει σημαδέψει ἡ Ξεροβούνα. Θυμά-
μαι μιὰ χρονιά, μεγαλύτερος πιά, εἶχε ἔρθει

ἡ σειρά μου νὰ κουβαλήσω καὶ ἐγὼ τὸ
πρωινὸ γιὰ τὴν ὀρειβασία. Παίρναμε τότε
καὶ μαχαίρια γιὰ νὰ μαζέψουμε ρίγανη καὶ
τσάι ἐὰν ἀνεβαίναμε ψηλότερα.
Ἀνεβαίνοντας τὴ σάρα λοιπόν, τὸ θυμᾶμαι
χαρακτηριστικά, εἶχα στὴ πίσω τσέπη τοῦ
παντελονιοῦ μου τὸ μαχαίρι μὲ τὴ λάμα
πρὸς τὰ ἔξω, γιατί φοβόμουνα ὅτι θὰ μοῦ
σκίσει τὴ τσέπη. Στὸ δρόμο λοιπὸν τὸ μα-
χαίρι τρύπησε σὲ ἕνα σημεῖο τὸ ἀριστερό
μου χέρι. Ἔτρεξε λίγο αἷμα. Δὲ μίλησα,
ἔριξα λίγο νερὸ καὶ προχώρησα. Στὸ σημεῖο
ἐκεῖνο ὅμως ἔμεινε σημάδι νὰ μοῦ θυμίζει
γιὰ πάντα ἐκείνη τὴν ἡμέρα, ἐκεῖνα τὰ χρό-
νια.

Φτάνοντας λοιπόν, στηνόμασταν ὅλοι ὁ
ἕνας δίπλα στὸν ἄλλο καὶ παρακολουθού-
σαμε μὲ δέος τὸν ἥλιο νὰ ἀνατέλλει. Ἀφοῦ
ἔβγαινε, καθόμασταν γιὰ πρωινὸ στὶς πέ-
τρες καὶ ὕστερα εἴτε γυρίζαμε πίσω, εἴτε συ-
νεχίζαμε γιὰ ψηλότερα. Ἡ κατάκτηση τῆς
Ξεροβούνας ἦταν πάντως σταθερὴ ἀξία σὲ
κάθε ὀρειβατική μας ἐξόρμηση. Καί οὔτε
θυμᾶμαι πόσες φορὲς τὴν εἴχαμε κατακτή-
σει. Τελικὰ νομίζω ὅτι ἀντὶ νὰ κατακτή-
σουμε ἐμεῖς αὐτήν, κατέκτησε ἐκείνη τὶς
καρδιές μας.

Ἐκεῖ, σὲ ἐκεῖνο τὸ βράχο θὰ ΄θελα νὰ
ἤμουνα σήμερα. Νὰ ἔχω κάτσει στὴν ἄκρη,
ἕνα μὲ τὰ σύννεφα, νὰ φυσάει καὶ νὰ
ἀγναντεύω, νὰ μὴ ξέρω κατὰ ποῦ νὰ γυ-
ρίσω… Κατὰ τὸν κάμπο ἢ κατὰ τὸν οὐρανό;
Ἦταν τὸν καιρὸ ἐκεῖνο ποὺ δὲν ὑπῆρχαν

Ξεροβούνα
Λακωνικὸς

Νεανικοί Ἀγκυροβολισμοί

Ὑ



39 | ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΩΝ Ο «ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ»

ἀκόμα κάγκελα στὶς κατασκηνώσεις, δὲν
ὑπῆρχε φόβος. Ἦταν τὸν καιρὸ ἐκεῖνο ποὺ
κοιμόμασταν σὲ στρατιωτικὴ σκηνή, σὲ
στρατιωτικὸ Τόλ˙ ἦταν τὸν καιρὸ ἐκεῖνο ποὺ
δὲν εἴχαμε γήπεδα˙ ἦταν τὸν καιρὸ ἐκεῖνο
ποὺ τρώγαμε ὅλοι μαζὶ στὴν ἴδια τραπεζα-
ρία στὸ μοναστήρι˙ ἦταν τὸν καιρὸ ἐκεῖνο
ποὺ οἱ συζητήσεις ἦταν ἡ μόνη μας διασκέ-
δαση˙ ἦταν τὸν καιρὸ ἐκεῖνο ποὺ ὅλο τό
βουνὸ ἦταν «δικό μας».

Ἐκείνα τά χρόνια τά σκέφτομαι πολλὲς
φορές. Ὄμορφα χρόνια, ξένιαστα,
ἀνέμελα… Μὲ καλὴ παρέα, μὲ φίλους καρ-
διακούς, ξαμολημένοι στὴ φύση, στὸ
βουνό. Χρόνια μὲ πνευματικὴ καθοδήγηση
καὶ ἀγάπη. Βιώματα δυνατά, χαραγμένα
ἀνεξίτηλα στὶς καρδιὲς ὅλων μας.

Παρ΄ ὅτι τὰ ἀναπολῶ πολὺ ἐκεῖνα τὰ χρό-
νια, δὲ μιλῶ ποτὲ γὶ αὐτά… Ἴσως γιατί
φοβᾶμαι ὅτι οἱ ἀναμνήσεις μου θὰ χάσουν

λίγη ἀπὸ τὴν ὀμορφιά τους, ἴσως γιατί
ἤμουν παιδὶ ἀκόμα τότε καὶ τὸ δέος καὶ ἡ
ἐντύπωση πού μοῦ εἶχαν προκαλέσει ἔχουν
ἀποθηκευτεῖ καὶ αὐτὰ στὴ καρδιά μου καὶ
μὲ δυσκολία μπορῶ νὰ περιγράψω τὰ συ-
ναισθήματα ἐκεῖνα.  Μόνο καμιὰ φορά,
ὅταν σμίγουμε μὲ ἐκείνους τοὺς παλιοὺς
φίλους, τα ξαναμελετᾶμε καὶ τὰ θυμόμα-
στε. Εἶναι ἀπὸ ἐκείνους τοὺς φίλους ποὺ
πὰρ΄ ὅτι μᾶς χωρίζουν χιλιόμετρα, προβλή-
ματα καὶ ὑποχρεώσεις, ὅταν ἀνταμώνουμε
εἶναι σὰ νὰ ἤμασταν μέχρι χθὲς παρέα. Με
εἰλικρινὲς ἐνδιαφέρον καὶ ἀγάπη θὰ μιλή-
σουμε, θὰ ποῦμε τὰ νέα μας καὶ πάντα θὰ
θυμηθοῦμε ἐκεῖνα τὰ χρόνια στὴν κατασκή-
νωση, ἐκεῖνες τὶς ἀναβάσεις στὴν Ξερο-
βούνα, στὸ Μυργιάλι, στὶς Κορίτες…

Πράγματα ἁπλά, ὄμορφα, ποὺ δυστυχῶς
σήμερα ὁ φόβος καὶ ἡ ἀπιστία, μᾶς ἔκαναν
νά τά ἔχουμε στερήσει ἀπὸ τὰ παιδιά μας…

Νεανικοί Ἀγκυροβολισμοί



μακαριστός πρωτοπρεσβύτερος π.
Δημήτριος Γκαγκαστάθης γεννήθηκε τὸ
1902 στὸ χωριὸ Πλάτανος, ὅπου ἀργότερα,
ἐπὶ 42 συναπτὰ ἔτη, χρημάτισε ὁ καλὸς
ποιμὴν τῶν λογικῶν προβάτων. Κοιμήθηκε
ἐν εἰρήνη στὶς 29 Ἰανουαρίου 1975. Πρόκει-
ται γιὰ μιὰ ὁσιακὴ μορφή, ἔζησε ὡς
ἔγγαμος στὸν κόσμο, νυμφεύθηκε τὴν
Ἐλισάβετ καὶ ἀπέκτησε ἐννέα θυγατέρες.
Ὑπῆρξε προικισμένος μὲ πολλὰ χαρίσματα,
μὲ πολλὴ ἐπιμέλεια, καθαρότητα συνειδή-
σεως, ἄλαλο πίστη, βαθειὰ ταπείνωση καὶ
μὲ πληρότητα ἀγάπης στὸ Θεὸ καὶ τὸν πλη-
σίον.

O Πλάτανος εἶναι μιὰ μικρὴ κωμόπολη,
ἕνα μεγάλο χωριό, 15 χιλιόμετρα δεξιὰ ἀπὸ
τὴν πόλη τῶν Τρικάλων, στὴ Θεσσαλία. Ὁ π.
Δημήτριος εἶχε σημεῖα θαυμαστὰ ἀπὸ τὰ
πρῶτα χρόνια τῆς ζωῆς του. Καί αὐτὰ ποὺ
παρέλαβε ἀπὸ τὸ Θεὸ τὰ καλλιέργησε μὲ
φιλότιμο, τὰ αὔξησε καὶ πάντοτε ταπεινὰ
καὶ γιὰ τὴ δόξα τοῦ Θεοῦ καὶ μόνον.

Ὁ παπα-Δημήτρης δὲν ἔτυχε σπουδῶν.
Μὲ δυσκολίες τελείωσε τὸ δημοτικὸ σχο-
λείο στὸ χωριό του. Ἦταν βοσκὸς προβά-
των. Ὅπου καί ἂν βρισκόταν εἶχε μνήμη
Θεοῦ, μνήμη θανάτου καὶ ἔκλεινε τὰ πρό-
βατα στὴ στάνη καὶ πήγαινε μὲ δάκρυα καὶ
ἐκκλησιαζόταν. Ὅταν αὐτὸ δὲν μποροῦσε
νὰ τὸ κάνει, γονάτιζε ἐκεῖ ποὺ ἦταν στὰ
βουνὰ καὶ ἔκλαιγε, ζητώντας τὸ ἔλεος τοῦ

Θεοῦ, διότι βρισκόταν μακράν τοῦ οἴκου
Του. Διάβαζε μὲ πολλὴ κατάνυξη βίους
ἁγίων καὶ τοὺς αἰσθανόταν φύλακες,
εὐεργέτες καὶ προστάτες. Εἶχε ζῶσα
αἴσθηση τῆς παρουσίας τους. Τοὺς
κρατοῦσε κοντά του ἡ καθαρότητα τοῦ βίου
του. Καὶ ὅπως τόνιζε ἡ ἐργασία φέρνει τὴν
ἀξία. Αἰσθανόταν πώς θὰ πρέπει νὰ τὸν
προστατεύουν οἱ ἅγιοι καὶ δὲν ἔκανε τί-
ποτε, ἐὰν δὲν ξεκινοῦσε ἀπὸ τὸ Θεὸ καί ἐὰν
δὲν κατέληγε στὸ Θεό. Δηλαδή, ἂν ἔφευγε
τὸ πρωὶ γιὰ νὰ φυλάξει τὰ πρόβατα, θὰ
περνοῦσε πρῶτα ἀπὸ τοὺς Ταξιάρχες, ἕνα
ναὸ τοῦ 1600, κατανυκτικό, μὲ τοιχογρα-
φίες, ποὺ βρισκόταν κοντὰ στὸ σπίτι του.
Ἐκεῖ, ἔμαθε γιὰ τὸ Θεὸ ἀπὸ τὴν
εὐλαβέστατη γιαγιά του καὶ τοὺς εὐσεβεῖς
γονεῖς του. Ἔλεγε: «νὰ μὲ προστατεύετε, νὰ
μὲ φυλάξετε, νὰ γυρίσω καὶ πάλιν στὸν οἶκο
σας, νὰ σᾶς πῶ τὸ εὐχαριστῶ». Πρῶτα στὸν
οἶκο τοῦ Θεοῦ καὶ μετὰ στὶς δουλειὲς καὶ
πάλιν στὸν οἶκο τοῦ Θεοῦ καὶ μετὰ στὸ
σπίτι. Αὐτὸ ἦταν τὸ πρόγραμμα τῆς ζωῆς
του.

Ἡ ζωὴ του ἦταν Εὐχαριστιακή. Ὅπου καί
ἂν ἦταν εἶχε ἀναφορὰ στὸ Θεό. Στὸ χωράφι,
στὸ βουνό, ἔψαλλε καὶ εὐχαριστοῦσε
ἀδιαλείπτως. Εὕρισκε τὸ ἀπερίγραπτο, τὴ
χαρὰ τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐλογία τοῦ Κυρίου.
Ἐρχόταν, δηλαδή, στὴν μακαριὰ κατάνυξη,
στὸ χαροποιὸ πένθος, γιὰ τὸ ὁποῖο ὁμιλοῦν
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Πρωτοπρεσβύτερος π. Δημήτριος Γκαγκαστάθης
Ὀσιόλ. Ἱερομονάχου
π. Εὐσεβίου ΡασσιᾶὉ

Σύγχρονες μορφές Γερόντων καί Ἀσκητῶν 
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οἱ Πατέρες. 
Ὅλη ἡ ζωὴ του ἦταν μέσα σὲ θαυμαστὰ

γεγονότα χωρὶς νὰ ἔχει καθόλου ἰδέα γιὰ
τὸν ἑαυτό του. Ὑπέγραφε ὁ τελευταῖος, ὁ
μικρὸς παπαδάκος, τὸ σκύβαλο τῆς γῆς. Τὸ
πίστευε, τὸ αἰσθανόταν. Σὲ κάθε δυσκολία
δὲν τά ἔχανε. Ὅταν τοῦ ἔλεγε ἡ πρεσβυ-
τέρα:

«Δὲν νοιάζεσαι; τί θὰ γίνουν αὐτὰ τὰ κο-
ρίτσια; οἱ ἄλλοι κάνουν
αὐτό. . .».

«Θὰ πεθάνω παπάς,
ὄχι μασκαράς. Γιὰ τὸ
Χριστὸ θυσιάζομαι,
ὑπὲρ τῶν προβάτων. Τί
σήμερα, τί αὔριο. Μιὰ
ψυχὴ ἔχουμε. Θὰ τὴν
παραδώσω στὰ χέρια
τοῦ Δημιουργοῦ μου».
Εἶχε ἐξ ὁλοκλήρου
ἐμπιστοσύνη στὸ Θεό,
ὅπως ἕνα μικρὸ παιδί.
Ἐξομολογεῖτο δὲ μὲ τέ-
τοια καθαρότητα καὶ
εἰλικρίνεια, ποὺ δὲν τὴ
συναντᾶμε οὔτε καὶ στὰ
μικρὰ παιδάκια. Ὅταν
δὲ ἐξομολογεῖτο ἦταν σὰν ἄγγελος. Ἡ χαρὰ
ἦταν ζωγραφισμένη καὶ ἔκδηλος στὸ πρό-
σωπό του. «Τέτοια καθαρὴ καὶ τελεία
ἐξομολόγηση δὲ συνήντησα στὰ 70 χρόνια
ποὺ ἐξομολογῶ», εἶπε ὁ π. Φιλόθεος  Ζερ-
βάκος ὅταν ὁ π. Δημήτριος εἶχε πάει γιὰ
ἐξομολόγηση.     

Οἱ ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ ποὺ γνώρισαν τὸν
π. Δημήτριο τὸν θεωροῦσαν ὡς σύγχρονο

ζῶντα ἅγιο. Ὁ παπα-Δημήτρης εἶχε τὸ χάρι-
σμα τῆς ζωντανῆς πίστεως, τὸ χάρισμα τῆς
ὑπομονῆς, τῆς ταπεινώσεως, τῆς ἀγάπης
καὶ αὐτά ἔφερναν ἀποτελέσματα. 
Ὁ ἴδιος ἔλεγε:

«Ζωντανὴ ἡ θρησκεία μας παιδιά μου.
Τὴν βλέπετε αὐτὴ τὴν ἁγία Τράπεζα; Ὅταν
λειτουργῶ γεμίζει ἄρωμα. Οὔτε τὸ
ἐκκλησίασμα τὸ αἰσθάνεται. Ἔφερα ἐδῶ

τὸν πατέρα Φιλόθεο,
ἔφερα τὸν τάδε καὶ μοῦ
εἶπαν: «τοῦτο εἶναι
εἰδικὸ χάρισμα γιὰ τοὺς
διωγμοὺς ποὺ πέρασες
γιὰ τὸ ὄνομα τοῦ
Χριστοῦ, γιὰ νὰ σὲ
παρηγορεῖ. Καὶ ὄταν
ἔρχομαι ἐδῶ, μεθάω
παιδιά μου. Δὲν ξέρω τί
γίνεται. Οὔτε ξέρω ἐὰν
ἔκανα τὴ λειτουργία. Γι’
αὐτὸ μὲ συγχωρνᾶτε.
Δὲν περιγράφεται. Ὅ,τι
ἀντικείμενο βάζω στὴν
Ἁγία Τράπεζα, ὄχι
ἀλλοῦ, γεμίζει ἄρωμα.
Ξέρετε, παιδιά μου, τὸ

αἰσθάνομαι στό «τα Σὰ ἐκ τῶν Σῶν» ἢ «στὸ
“Ἀξιόν ἐστι». Τότε κατέρχεται ἡ χάρις.
Οὖλλο τὸν κόσμο νὰ σοῦ δώσουν δὲν τὸν
θεωρεῖς τίποτα».

Μιά σύγχρονη λοιπόν πνευματική
μορφή, ἀπ΄ αὐτές ποῦ ἀναδεικνύει ἡ Χάρις
τοῦ Θεού γιά νά ἐνδυναμώνονται στόν
πνευματικό ἀγώνα «πάντες οἱ θέλοντες
εὐσεβῶς ζῆν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ». 

Σύγχρονες μορφές Γερόντων καί Ἀσκητῶν 
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ΠΑΝΔΗΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΣΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 

ΧΡΥΣΑΦΙΤΙΣΣΑΣ ΣΤΗ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ
Μὲ ἰδιαίτερη λαμπρότητα καὶ μὲ τὴν

ἁρμόζουσα ἐκκλησιαστικὴ τάξη, τὴν Δευ-
τέρα τοῦ Θωμά, οἱ Μονεμβάσιοι τίμησαν
τὴν Πολιοῦχο τους, τὴν Παναγία τὴ Χρυσα-
φίτισσα. Ἀρκετοὶ προσκυνητὲς ἀπὸ τὴ Μο-
νεμβασία καὶ ἀπὸ τὴ γύρω περιοχὴ
κατέκλυσαν τόσο τὴν παραμονὴ ὅσο καὶ τὴν
κυριώνυμο ἡμέρα τοὺς ναούς, γιὰ νὰ προ-
σκυνήσουν τὴ Θαυματουργὸ Εἰκόνα Της, νὰ
ἀπευθύνουν τὴν προσευχή τους, νὰ προ-
σφέρουν τὸ τάμα τους καί νὰ Τὴν
εὐχαριστήσουν. Τὴν παραμονὴ τῆς ἑορτῆς,
Κυριακή τοῦ Θωμά, τελέστηκε στὸν κατάμε-
στο Ἱερὸ Ναὸ τῆς Παναγίας τῆς Χρυσαφιτίσ-
σης, ὁ Μέγας Πολυαρχιερατικὸς Ἑσπερινός,
χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου
Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καὶ Πετρουπόλεως κ.
Ἀθηναγόρου καί συγχοροστατούντων τοῦ
Σεβ. Ποιμενάρχου μας κ. Εὐσταθίου καί τοῦ
Θεοφ. Ἐπισκόπου Ἀνδρούσης κ. Θεοκτί-
στου. Τὸν θεῖο λόγο κήρυξε ὁ Σεβ. Μητρο-
πολίτης Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καὶ Πετρουπόλεως
κ. Ἀθηναγόρας. Μετὰ τὸ πέρας τοῦ
Ἑσπερινοῦ τελέστηκε Ἱερὰ Παράκληση στὴν
Παναγιά καὶ ἔπειτα ὁ Ὄρθρος καὶ ἡ
Νυκτερινὴ Θεία Λειτουργία. Νωρὶς τὸ πρωὶ
τῆς κυριωνύμου ἡμέρας μεταφέρθηκε ἡ
Ἱερὰ Εἰκόνα τῆς Παναγίας στὸ
Μητροπολιτικὸ Ναὸ τοῦ Ἑλκομένου
Χριστοῦ, ὅπου τελέστηκε ὁ Ὄρθρος καὶ ἐν

συνεχεία Πολυαρχιερατικὴ Θεία Λειτουρ-
γία. Τὸν θεῖο λόγο κήρυξε ὁ Θεοφ.
Ἐπίσκοπος Ἀνδρούσης κ. Θεόκτιστος. Μετὰ
τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, μὲ τὴ συ-
νοδεία τῆς Φιλαρμονικῆς τοῦ Δήμου Μο-
νεμβασίας, ἀκολούθησε ἡ λιτάνευση τῆς
Ἱερᾶς Εἰκόνος μέσα στὰ καλντερίμια τῆς
Βυζαντινῆς καστροπολιτείας. Τόσο τὴν
παραμονὴ ὅσο καὶ τὴν κυριώνυμο ἡμέρα
σύσσωμες οἱ Ἀρχὲς τοῦ τόπου τίμησαν με
τήν παρουσία  τους τήν ἑορτή τῆς Παναγίας
τῆς Χρυσαφιτίσσης. 

ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΑΙΝΩΝ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΒ. ΠΟΙΜΕΝΑΡΧΗ ΜΑΣ 

ΣΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟ
Τὸ ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς 6 Ἀπριλίου

2014 ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Εὐστάθιος
χοροστάτησε στὸν τελευταῖο Κατανυκτικὸ
Ἑσπερινὸ στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ὁσίου Νίκωνος
Σπάρτης. Ἀμέσως μετὰ ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη
Μονεμβασίας καὶ Σπάρτης, ὅπως ἔχει κα-
θιερώσει τὰ τελευταῖα χρόνια, βράβευσε
ἕνα φορέα καὶ τρία φυσικὰ πρόσωπα γιὰ
τὴν προσφορά τους στὴν Ἐκκλησία καὶ τὴν
Κοινωνία. Ὁ πρῶτος τιμητικὸς ἔπαινος
ἀπενεμήθη στὴν οἰκογένεια τῆς ἀείμνηστης
Εὐαγγελίας Βλογιαννίτου ἀπὸ τοὺς Γορά-
νους, ποὺ ἀπεβίωσε πρόσφατα σὲ ἡλικία
110 ἐτῶν. Τὸν τιμητικὸ ἔπαινο παρέλαβαν
συγκινημένοι ὁ γαμπρὸς τῆς ἐκλιπούσης
ἐφημέριος Λιαντίνας π. Γεώργιος Διαμαν-
τάκος καὶ ἡ πρεσβυτέρα κόρη της Πανα-

Γεγονότα - Σχόλια

Ἀπό τή ζωή τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας
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γιώτα. Ὁ δεύτερος ἔπαινος ἀπενεμήθη στὸν
99χρονο ἀγγειοπλάστη κ. Γεώργιο Μαγγα-
λούση γιὰ τὴν πολυετῆ, συστηματικὴ καὶ
δημιουργικὴ ἐνασχόλησή του μὲ τὴν
κεραμικὴ τέχνη, τὴ φιλοπονία καὶ τὸ ἦθος
του. Σήμερα ἡ οἰκογένεια Μαγγαλούση
ἀσχολεῖται ἐρασιτεχνικὰ μὲ τὴν
ἀγγειοπλαστικὴ καὶ ἀπὸ τὸ 2006 λειτουργεῖ
τὸ Μουσεῖο «Κεραμεῦς» στὸ ὁποῖο παρου-
σιάζεται ἡ κεραμικὴ παράδοση ἀπὸ τὴν
ἀρχαιότητα μέχρι σήμερα. Ὁ τρίτος ἔπαινος
ἀπενεμήθη στὸ βετεράνο ἀθλητὴ – μαρα-
θωνοδρόμο κ. Παναγιώτη Δούση γιὰ τὴν
ἀδιάλειπτη, πολυετῆ καὶ ἐπίπονη
ἀγωνιστικὴ προσπάθειά του, τὸ ἦθος καὶ
τὴν ἐν γένει συμβολή του στὴν καλλιέργεια
τῶν ἰδεωδῶν τοῦ ἀθλητισμοῦ. Ὁ κ. Δούσης
γεννήθηκε στὴν Καλαμάτα, ἀλλὰ ζεῖ στὴ
Σπάρτη ἀπὸ τὸ 1958. Μετὰ τὴ συνταξιοδό-
τησή του, ἐντατικοποίησε τὴ συμμετοχή
του σὲ πανελλήνιους, βαλκανικοὺς καὶ
διεθνεῖς ἀγῶνες δρόμου μεγάλων
ἀποστάσεων στοὺς ὁποίους γιὰ 16 χρόνια
ἦταν ἀήττητος. Ἡ συγκομιδὴ μεταλλίων, με-
ταξύ των ὁποίων καὶ 39 χρυσά, εἶναι
μοναδικὴ σὲ εὖρος στὰ Βαλκάνια. Ὁ τέταρτος
ἔπαινος ἀπενεμήθη στὴ Συντεχνία Ἀρτοποιῶν
Σπάρτης, γιὰ τὴν πολυετῆ καὶ ἀνιδιοτελῆ
ἀρωγή της στὸ φιλανθρωπικὸ ἔργο τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως μας μέσω τῆς καθημερινῆς
προσφορᾶς διακοσίων κιλῶν ψωμιοῦ, ποὺ
μοιράζεται στοὺς δεινοπαθοῦντες συναν-
θρώπους μας ἀπὸ τὸ πρόγραμμα «Βοήθεια
στὸ Σπίτι».  Τήν Συντεχνία Ἀρτοποιῶν Σπάρ-
της ἐκπροσώπησε ὁ Πρόεδρος της κ. Νικό-
λαος Μάζης, ὁ ὁποῖος εὐχαρίστησε ἐκ
μέρους τῶν συναδέλφων του, τὴν Ἱερὰ Μη-
τρόπολη καὶ τὸν Σεβασμιώτατο γιὰ τὴ μέγι-
στη αὐτὴ τιμή. 

ΣΕ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑ 
ΟΙ Δ΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ 

ΣΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΝΑΟ ΤΟΥ ΜΥΣΤΡΑ
Χιλιάδες πιστῶν ἀπὸ τὴ Λακωνία, ἀπὸ

ὅμορους Νομούς καὶ ἀπὸ ἄλλες περιοχὲς
τῆς Ἑλλάδας παρακολούθησαν τὸ
ἀπόγευμα τῆς Παρασκευὴς 28 Μαρτίου
2014,  μέσα σὲ κλίμα κατάνυξης τὴν
Ἀκολουθία τῆς Δ΄ Στάσις τῶν Χαιρετισμῶν
τῆς Παναγίας, στὸν Μητροπολιτικὸ Ναὸ τοῦ
Ἁγίου Δημητρίου στὸν Βυζαντινὸ Μυστρά.
Στὴν Ἀκολουθία χοροστάτησε ὁ διακεκριμέ-
νος Ἱεράρχης τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου Πα-
νιερώτατος Μητροπολίτης Πάφου κ.
Γεώργιος, ὁ ὁποῖος ἐπισκέφθηκε τὸν
τόπο μας ἐπικεφαλῆς Κυπριακῆς
ἀποστολῆς, μὲ ἀφορμὴ τὴ διοργάνωση
δύο ἐκδηλώσεων τιμῆς καὶ μνήμης γιὰ
τὸν ἔφηβο ποιητὴ καὶ Ἐθνομάρτυρα τοῦ
Κυπριακοῦ Ἀπελευθερωτικοῦ Ἀγώνα
Εὐαγόρα Παλληκαρίδη, στὸ 3ο Γυμνάσιο
Σπάρτης καὶ στὸ Γυμνάσιο Νεαπόλεως. Ὁ
Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Εὐστάθιος
ἀρχικὰ εὐχαρίστησε τὰ πλήθη τῶν παρευ-
ρισκομένων προσκυνητῶν, ποὺ κατέκλυσαν
κυριολεκτικὰ τὸν ἱερὸ χῶρο τῆς καστροπο-
λιτείας τοῦ Μυστρά. Στὴ συνέχεια μίλησε
μὲ θερμὰ λόγια γιὰ τὸ ἦθος καὶ τὴν προσω-
πικότητα τοῦ ἐπιφανοῦς Κυπρίου
Ἐπισκόπου. Ἀπὸ τὴν πλευρὰ του ὁ Πανιερώ-
τατος Μητροπολίτης Πάφου κ. Γεώργιος
ἐξέφρασε  τίς εὐχαριστίες του πρὸς τὸν
Σεπτὸ Ποιμενάρχη μας γιὰ τὴ φιλοξενία καὶ
τὴν εὐκαιρία ποὺ τοῦ ἔδωσε νὰ χοροστατή-
σει σ΄ ἕναν ἱστορικὸ Ναό. Στὴ συνέχεια μί-
λησε γιὰ τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο καὶ τὴ
βαθύτερη σημασία τῶν Χαιρετισμῶν. Τὴν
ὅλη πνευματικὴ πανδαισία συμπλήρωσε ἡ
χορωδία τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Σπάρ-
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της ὑπὸ τὴ διεύθυνση τοῦ Πρωτοψάλτη κ.
Παναγιώτη Τζανάκου.

ΝΕΟΙ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΙ 
ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗTΡΟΠΟΛΗ ΜΑΣ

Μέ τή Χάρη τοῦ Θεού, δυο νέοι λειτουρ-
γοί προστέθηκαν στή χορεία τοῦ τιμίου
πρεσβυτερίου τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας καί
εἰδικότερα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.
Νέοι ἄνθρωποι μέ ἱεραποστολικό ζήλο καί
πνεύμα θυσίας καί ἀγάπης πρός τήν Ἁγία
μας Ἐκκλησία, ἔλαβαν τήν ἱερωσύνη ἀπό τά
τίμια χέρια τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου μας κ.
Εὐσταθίου. Συγκεκριμένα τὴν Β΄ Κυριακὴ
τῶν Νηστειῶν 16 Μαρτίου 2014 στόν Ἱερό
Ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου Σπάρτης πραγμα-
τοποιήθηκε ἡ εἰς Πρεσβύτερον χειροτονία
τοῦ Διακόνου π. Εὐσέβιου Ρασσιᾶ ἀδελφοῦ
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων Τεσσαράκοντα.
Ἐπίσης τήν Κυριακή 25 Μαΐου στόν Ἱερό
Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Ποταμιᾶς τελέ-
στηκε ἡ εἰς πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ

Διακόνου Μάριου Μπούκα, ὁ ὁποίος θά
ὑπηρετήσει ὡς ἐφημέριος τῆς ὡς ἄνω
ἐνορίας. Στούς νέους πρεσβυτέρους
ἀπευθύνθηκε καταλλήλως ὁ Σεβ. Μητροπο-
λίτης μας κ. Εὐστάθιος, τονίζοντας πὼς ἡ
ζωὴ τοῦ κληρικοῦ εἶναι σταυροαναστάσιμη,
ἐνῶ τὸ Ἱερατικὸ ἀξίωμα καὶ στοὺς τρεῖς
βαθμούς του, προϋποθέτει τὴ διαρκῆ δια-
κονία, τόσο πρὸς τὸν Θεό, ὅσο καὶ πρὸς
τοὺς ἀνθρώπους.

ΙΕΡΑ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ 

ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Τo ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς 25 Μαΐου

2014, στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Νικολάου
Σπάρτης, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ.
Εὐστάθιος τέλεσε τὴν καθιερωμένη ἱερά
Παράκληση γιὰ τοὺς μαθητὲς καὶ τὶς μαθή-
τριες ποὺ  διαγωνίστηκαν στὶς
Πανελλαδικὲς ἐξετάσεις. Ὁ Σεβ. Ποιμενάρ-
χης μας μιλώντας στὰ παιδιὰ καὶ τοὺς
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γονεῖς τους, ποὺ εἴχαν κατακλύσει τὸν ἱερό
ναό, εὐχήθηκε τὴν ἐκ Θεοῦ πνευματικὴ καὶ
σωματικὴ ἐνδυνάμωσή τους, γιὰ νὰ
ἀνταπεξέλθουν μὲ ἐπιτυχία στό δύσκολο
αὐτό ἀγώνα. Στὸ τέλος τῆς Παράκλησης ὁ
Σεβασμιώτατος δώρισε σὲ κάθε ὑποψήφιο
συμβολικά, ὡς εὐλογία, ἕνα στυλό.

ΕΚΔΗΜΙΕΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ
Τρείς κληρικοί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς

μας ἀπεβίωσαν κατά τό παρελθόν χρονικό
διάστημα. Πιο συγκεκριμένα τὴν Τρίτη 20
Μαΐου 2014 ἀπεβίωσε σὲ ἡλικία 80 ἐτῶν ὁ
μακαριστὸς ἐφημέριος Λογγανίκου Πρω-
τοπρ. π. Ἰωάννης Ψαθάς. Ὁ ἀοίδιμος π.
Ἰωάννης, γεννήθηκε στὴν Ἀγόριανη τὸ 1934.
Ἀποφοίτησε ἀπὸ τὸ Ἀνώτερο Ἐκκλησιαστικὸ
Φροντιστήριο Καλαμάτας. Χειροτονήθηκε
Διάκονος στὶς 2 Ὀκτωβρίου 1962 στὸν
Μητροπολιτικὸ Ναὸ Εὐαγγελιστρίας Σπάρ-
της καὶ Πρεσβύτερος στὶς 4 Δεκεμβρίου 1962
στὸ Καστρὶ ἀπὸ τὸν μακαριστὸ Μητροπολίτη
Μονεμβασίας καὶ Σπάρτης κυρό Κυπριανό.
Ὑπηρέτησε 14 χρόνια ὡς ἐφημέριος τῆς
Ἐνορίας Κυπαρισσίου Πελλάνης καὶ στὴ συ-
νέχεια ἀπεσπάσθη στὴν Ἐνορία Λογγανί-
κου, τὴν ὁποία ὑπηρέτησε μὲ συνέπεια καὶ
ἀγάπη ἐπὶ 38 συναπτὰ ἔτη. Στὶς 3
Αὐγούστου 2005 ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας
κ. Εὐστάθιος τοῦ ἀπένειμε τὸ ὀφίκκιο τοῦ
οἰκονόμου καὶ στὶς 20 Ἰουλίου 2009 τοῦ
ἀπένειμε τὸ ὀφίκκιο τοῦ πρωτοπρεσβύτε-
ρου, ἀναγνωρίζοντας τὴν πολυετῆ,
εὐδόκιμη καὶ καρποφόρα γιὰ τὸ χριστεπώ-
νυμο πλήρωμα ἱερατικὴ διακονία του.
Ἐπίσης σὲ ἡλικία 92 ἐτῶν ἀπεβίωσε τὸ
Σάββατο 26 Ἀπριλίου 2014 ὁ μακαριστὸς
π. Γεώργιος Χριστοφοράκης. Ὁ ἀοίδιμος π.
Γεώργιος, γεννήθηκε στὰ Νόμια Μονεμβα-

σίας στὶς 16 Ἀπριλίου 1922. Ἀποφοίτησε
ἀπὸ τὴ Σχολὴ Εἰδικῆς Ἱερατικῆς Μορφώ-
σεως τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μονεμβα-
σίας καὶ Σπάρτης. Χειροτονήθηκε Διάκονος
στὶς 5 Δεκεμβρίου 1981 στὸν Ἱερὸ Ναὸ
Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης Νομίων
καὶ Πρεσβύτερος στὶς 22 Δεκεμβρίου 1981
στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Νεκταρίου
Καλογωνιᾶς ἀπὸ τὸν Σεβ. Μητροπολίτη
μας κ. Εὐστάθιο. Ὑπηρέτησε ὡς ἐφημέριος
στὶς Ἐνορίες Πανηγυρίστρας, Ἑλληνικοῦ
καὶ Κουπίων, ὁπότε καὶ συνταξιοδοτήθηκε
το 2006. Τέλος ὕστερα ἀπὸ σκληρὴ μάχη
μὲ τὴν ἐπάρατη νόσο ἀπεβίωσε τὸ Σάβ-
βατο 26 Ἀπριλίου 2014, σὲ ἡλικία  46
ἐτῶν, ὁ ἀείμνηστος ἱερομόναχος π. Νε-
κτάριος Παπαδάκης, ποὺ ἦταν
ἐγγεγραμμένος στὸ μοναχολόγιο τῆς
Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Θωμὰ τοῦ ἐν Μαλεῶ
Βελανιδίων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.
Ὁ ἀοίδιμος π. Νεκτάριος Παπαδάκης,
γεννήθηκε στὴν Ἀθήνα στὶς 22
Αὐγούστου 1968. Ἀποφοίτησε ἀπὸ τὸ
Ι.Ε.Κ Κορίνθου «Ἐκκλησιαστικῆς καὶ
Πολιτιστικῆς Κατάρτισης». Χειροτονή-
θηκε Διάκονος στὶς 27 Δεκεμβρίου 2008
στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Δημητρίου Παπα-
διανίκων καὶ Πρεσβύτερος στὶς 29 Δε-
κεμβρίου 2008 στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας
Τριάδος Ξηροκαμπίου ἀπὸ τὸν Σεβ. Ποι-
μενάρχη μας κ. Εὐστάθιο. Ὑπηρέτησε ὡς
ἐφημέριος στὶς Ἐνορίες Πολοβίτσας καὶ
Πελλάνας. Στίς ἐξόδιες ἀκολουθίες τῶν
μακαριστῶν πρεσβυτέρων προεξήρχε ὁ
Σεπτός Ποιμενάρχης μας, ὁ ὀποίος
ἐκθείασε μέσα ἀπο τό λόγο του, τὸ ἦθος,
τὴν προσωπικότητα καὶ τὴν προσφορὰ
τῶν ἐκλιπόντων ἱερουργῶν. Ἃς εἶναι ἡ
μνήμη τους αἰωνία.
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ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
κατὰ τὸν μῆνα Μάρτιον 2014:

Ἐ λ ε ι τ ο ύ ρ γ η σ ε  τὴν 1ην εἰς τὸν Ἱερὸν
Ναὸν τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου Χαλκίδος μετὰ
τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Χαλκίδος κ. Χρυσο-
στόμου καὶ ἐτέλεσαν τὸ τεσσαρακονθήμε-
ρον μνημόσυνον τοῦ ἀειμνήστου λαμπροῦ
Ἱερέως Εὐστρατίου Ζακάκη, τὴν 2αν εἰς τὴν
Γλυκόβρυσην, τὴν 5ην εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν
Καστρίου (Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία), τὴν
7ην εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Ζερμπίτσης, (Προ-
ηγιασμένη Θ. Λειτουργία), τὴν 8ην εἰς τὸν
πανηγυρίζοντα Ἱερὸν Ναὸν τῶν Ἁγίων Θεο-
δώρων Τρύπης, τὴν 9ην εἰς τὴν πανηγυρίζου-
σαν Ἱερὰν Μονὴν τῶν Ἁγίων Τεσσαράκοντα,
τὴν 12ην εἰς τὴν Σκούραν (ἑσπερινὴ Προ-
ηγιασμένη Θ. Λειτουργία), τὴν 13ην εἰς τὸν
προσκυνηματικὸν Ἱερὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου Βα-
σιλείου Σπάρτης κατὰ τὴν ἑορτὴν τῆς ἁγίας
Ὑπομονῆς (Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία),
τὴν 16ην εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου Νικο-
λάου Σπάρτης κατὰ τὴν ἑορτὴν τῶν Λακώνων
Ἁγίων, τὴν 23ην εἰς τὰ Παπαδιάνικα, τὴν
25ην εἰς τὸν πανηγυρίζοντα Μητροπολιτικὸν
Ναόν, τὴν 29ην εἰς τὸ Παρόριον, καὶ τὴν 30ην
εἰς τὴν Παλαιοπαναγιάν.

Ἐ χ ο ρ ο σ τ ά τ η σ ε  τὴν 2αν εἰς τὸν
Ἱερὸν Ναὸν τοῦ Ὁσίου Νίκωνος κατὰ τὸν
ἑσπερινόν τῆς συγγνώμης, τὴν 3ην εἰς τὴν
Ἱερὰν Μονὴν τῶν Ἁγίων Τεσσαράκοντα
κατὰ τὴν Ἀκολουθίαν τοῦ Μεγάλου
Ἀποδείπνου, τὴν 7ην εἰς τὴν Τραπεζοντὴν
κατὰ τὴν Ἀκολουθίαν τῶν Α΄
Χαιρετισμῶν, τὴν 8ην εἰς τὴν πανηγυρί-
ζουσαν Ἱερὰν Μονὴν τῶν Ἁγίων Τεσσαρά-
κοντα, τὴν ἰδίαν ἡμέραν εἰς τὴν Σκάλαν
κατὰ τὸν κατανυκτικὸν ἑσπερινόν, τὴν
13ην εἰς τὸν Νοσοκομειακὸν Ἱερὸν Ναὸν
τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Σπάρτης χάριν τῶν
νεφροπαθῶν, τὴν 15ην εἰς τὸν Ἱερὸν
Ναὸν τοῦ Ἁγίου Νικολάου Σπάρτης ἐπὶ τῇ
ἑορτὴ τῶν Λακώνων Ἁγίων, τὴν 16ην, τὴν
23ην καὶ τὴν 30ην εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν τοῦ
Ὁσίου Νίκωνος κατὰ τὸν Κατανυκτικὸν
ἑσπερινόν, τὴν 14ην εἰς τὸ Καστόριον
κατὰ τὴν Β΄ Στάσιν τῶν Χαιρετισμῶν, τὴν
21ην εἰς τὸν Λογγανίκον κατὰ τὴν Γ΄ Στά-
σιν τῶν Χαιρετισμῶν καί τὴν 28ην εἰς τὸ
ΚΕΕΜ κατὰ τὴν Δ΄ Στάσιν τῶν
Χαιρετισμῶν.

Ἐ τ έ λ ε σ ε τὸ Μυστήριον τοῦ ἁγίου
Εὐχελαίου τὴν 19ην εἰς τὸν Ἅγιον Κων-
σταντίνον Πελλάνας.

Χρονικά τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
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Π ρ ο έ σ τ η  τὴν 8ην εἰς τὸν Ἱερὸν
Ναὸν τοῦ Ἁγίου Νικολάου Σπάρτης τῆς
Νεκρωσίμου Ἀκολουθίας τῆς κηδείας
τοῦ Δημητρίου Λαμπρινοῦ, τὴν 12ην
εἰς τὸν Μητροπολιτικὸν Ναὸν τῆς Κη-
δείας τοῦ Παναγιώτου Βύνιου, τὴν
18ην εἰς τὸ Παρόριον τῆς κηδείας τοῦ
Νίκωνος Ἀποστολάκου,  τὴν ἰδίαν
ἡμέραν εἰς Βουτιάνους τῆς Κηδείας
τοῦ Λεωνίδα Τζαννέτου, τὴν 19ην εἰς
τὴν Ἁγίαν Παρασκευὴν Ἀμυκλῶν τῆς
Κηδείας τοῦ Χρίστου Παπαδάκου, τὴν
26ην εἰς τὴν Αἴγιναν τῆς Κηδείας τῆς Ξαν-
θούλας Ζωγράφου μητρὸς τοῦ Σεβ. Μη-
τροπολίτου Ὕδρας κ. Ἐφραίμ.

Ἐπίσης προέστη τὴν 22αν εἰς τὸν Ἱερὸν
Ναὸν τοῦ Ἁγίου Ἀναστασίου Ναυπλίου τοῦ
ἐτησίου μνημοσύνου τοῦ ἀειμνήστου Μη-
τροπολίτου Ἀργολίδος κυροῦ Ἰακώβου μετ’
ἄλλων Σεβ. Ἀρχιερέων καὶ τὴν 29ην εἰς Πα-
ρόριον τοῦ ἐτησίου μνημοσύνου τοῦ
Ἱερέως Εὐθυμίου Ντελῆ.

Ἐ χ ε ι ρ ο τ ό ν η σ ε  τὴν 16ην εἰς τὸν
Ἱερὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου Νικολάου Σπάρτης
Πρεσβύτερον τὸν Διάκονον Εὐσέβιον
Ρασσιᾶν ἀδελφόν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν
Ἁγίων Τεσσαράκοντα.

Ἐ ν ε κ α ι ν ί α σ ε  τὴν 23ην εἰς Σπάρτην
τό Μανουσάκειον Μουσεῖον.
Π ρ ο ή δ ρ ε υ σ ε  τὴν 28ην συνεδριάσεως

τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου.

Κατὰ τὸν μῆνα Ἀπρίλιον 2014:
Ἐ λ ε ι τ ο ύ ρ γ η σ ε  τὴν 3ην εἰς τὴν Ἱερὰν

Μονὴν Ἱέρακος (Προηγιασμένη Θ. Λειτουρ-
γία), τὴν 5ην εἰς τὴν Κοκκινόραχην, τὴν 6ην
εἰς τὸ Ἕλος, τὴν 9ην εἰς Βλαχιώτη (Προηγια-
σμένη Θ. Λειτουργία γιὰ τὰ Σχολεῖα), τὴν
ἰδίαν ἡμέραν ἐχοροστάστησε κατὰ τὴν
ἑσπερινὴν Προηγιασμένη διὰ τοὺς
Ἐκπαιδευτικοὺς εἰς τὴν Ἱεράν Μονὴν τῶν
Ἁγίων Τεσσαράκοντα, τὴν 11ην εἰς Καστό-
ριον (Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία διὰ τὰ
Σχολεῖα), τὴν 12ην εἰς τὸν Ἰδρυματικὸν
Ναὸν τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος τοῦ
Ἀσύλου Ἀνιάτων, τὴν 13ην εἰς τοὺς Μολά-
ους, τὴν 14ην εἰς τοὺς Ἁγίους Ἀποστόλους
Βοιῶν, τὴν 15ην εἰς τὴν Μεταμόρφωσιν
Ἀμυκλῶν, τὴν 16ην εἰς τὴν Δάφνην Ξηρο-
καμπίου, τὴν 17ην εἰς τὸν Θεολόγον, τὴν
19ην εἰς τὸν Ὅσιον Νίκωνα Σπάρτης, τὴν
20ην εἰς τὸν Μητροπολιτικὸν Ναόν, τὴν
21ην εἰς τοὺς Ἁγίους Τεσσαράκοντα, τὴν
22αν εἰς τὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸν Ναὸν τοῦ
Ἁγίου Ραφαὴλ Μονῆς Ζερμπίτσης, τὴν 23ην
εἰς τὸν πανυγυρίζοντα Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου Γε-
ωργίου Ἀσωποῦ, τὴν 24ην εἰς τὴν πανηγυ-
ρίζουσαν Ἱερὰν Μονὴν Ζωοδόχου Πηγῆς
Καστρίου, τὴν 27ην εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν τῶν
Ἁγίων Ἀναργύρων καὶ τὴν 28ην εἰς Μονεμ-
βασίαν ἐπὶ τῇ ἑορτὴ τῆς Παναγίας Χρυσα-
φιτίσσης.

Ἐ χ ο ρ ο σ τ ά τ η σ ε  κατὰ τὸν ἑσπερινὸν
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τὴν 6ην εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν τοῦ Ὁσίου Νίκω-
νος (τελευταῖος Κατανυκτικός), τὴν 13ην εἰς
τὴν Νεάπολιν (Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου),
τὴν 14ην εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου Νι-
κολάου Σπάρτης (Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου),
τὴν 15ην εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν τοῦ Ὁσίου Νί-
κωνος (Ἀκολουθία Νυμφίου) τὴν 16ην εἰς
τὸν Ἱερὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος
Σπάρτης (Ἀκολουθία Ἱ. Νιπτῆρος), τὴν 17ην
εἰς τὸν Μητροπολιτικὸν Ναὸν (Ἀκολουθία
τῶν Παθῶν), τὴν 18ην εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν
τοῦ Ὁσίου Νίκωνος (ἑσπερινὸς
Ἀποκαθηλώσεως), τὴν ἰδίαν ἡμέραν εἰς τὸν
Μητροπολιτικὸν Ναὸν κατὰ τὴν Ἀκολουθίαν
τοῦ Ἱεροῦ Ἐπιταφίου, τὴν 20ήν ἐπίσης εἰς
τὸν ἴδιον Ναὸν κατὰ τὴν Ἀκολουθίαν τοῦ
ἑσπερινοῦ τῆς Ἀγάπης, τὴν 22αν εἰς τὸν πα-
νηγυρίζοντα Ἱερὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου Γεωρ-
γίου Συκαρακίου, τὴν 24ην εἰς τὴν
πανηγυρίζουσαν Ἱερὰν Μονὴν Γόλας καὶ τὴν
27ην εἰς τὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸν Ναὸν Πα-
ναγίας Χρυσαφιτίσσης ἐν Μονεμβασίᾳ. Τῆς
χοροστασίας προέστη καὶ ὠμίλησεν ὁ Σεβ.
Μητροπολίτης Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καὶ Πετρου-
πόλεως κ. Ἀθηναγόρας.
Ἐπίσης ἐχοροστάτησε τὴν 2αν εἰς τὴν Ἱερὰν

Μονὴν Ζερμπίτσης κατὰ τὸν Μέγαν Κανόνα,
καὶ τὴν 4ην εἰς τὸν Μητροπολιτικὸν Ναὸν
κατὰ τὴν Ἀκολουθίαν τοῦ Ἀκαθίστου
Ὕμνου.

Ὤ ρ κ ι σ ε τὴν 4ην εἰς τὸ ΚΕΕΜ τοὺς Νεο-

συλλέκτους τῆς Β’ ΕΣΣΟ 2014 παρουσία τῶν
Ἀρχῶν καὶ τῶν συγγενῶν τῶν ὁρκισθέντων.

Π ρ ο έ σ τ η τὴν 1ην εἰς τὸν
Μητροπολιτικὸν Ναὸν τῆς Νεκρωσίμου
Ἀκολουθίας τῆς Κηδείας τοῦ Δημητρίου Κα-
λομοίρη, τὴν 27ην εἰς Νόμια τῆς Κηδείας
τοῦ Ἱερέως Γεωργίου Χριστοφοράκη καὶ τὴν
ἰδίαν ἡμέραν εἰς Παπαδιάνικα τῆς κηδείας
τοῦ Ἱερομονάχου Νεκταρίου Παπαδάκη.

Π ρ ο ή δ ρ ε υ σ ε τὴν 30ήν συνεδριά-
σεως τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου, ἐνῶ
τὴν 4ην προήδρευσε συσκέψεως γιὰ τὸ Κέν-
τρον Ἀποθεραπείας.

Κατὰ τὸν μῆνα Μάιον 2014:
Ἐ λ ε ι τ ο ύ ρ γ η σ ε  τὴν 4ην εἰς τὸν Ἱερὸν

Ναὸν τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος Σπάρτης καὶ
ἐτέλεσε τὸ ἐτήσιον μνημόσυνον τοῦ
ἀειμνήστου ἱερέως Παναγιώτη Ρούτση
ἐφημερίου τοῦ Ναοῦ, τὴν 5ην εἰς τὸν
Μητροπολιτικὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου Βασιλείου
Τριπόλεως μετ’ ἄλλων ἀρχιερέων ἐπὶ τῇ
συμπληρώσει τριάκοντα ἐτῶν ἀρχιερατείας
τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μαντινείας κ.
Ἀλεξάνδρου, τὴν 11ην εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν
τοῦ Ὁσίου Νίκωνος, καὶ ἐν συνεχείᾳ
ἐτέλεσε τὸ ἐτήσιον μνημόσυνον τοῦ
ἀειμνήστου Ἰωάννου Ἀλατσᾶ, τὴν 18ην εἰς
τὸν Μητροπολιτικὸν Ναόν, τὴν 21ην εἰς τὸν
πανυγυρίζοντα Ἱερὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου Κων-
σταντίνου Λαμποκάμπου, τὴν 22αν εἰς Τρί-

Ἀπό τή ζωή τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας
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πολιν ἐπὶ τῇ μνήμη τῶν πολιούχων αὐτῆς
Παύλου καὶ Δημητρίου, τὴν 23ην εἰς τὸν
Ἱερὸν Ναὸν τοῦ Ἑλκομένου Μονεμβασίας
ἐπὶ τῇ ἐπετείῳ τῆς Ἐπιστροφῆς τῆς Ἱερᾶς
Εἰκόνος τῆς Σταυρώσεως, τὴν 25ην εἰς τὴν
Ποταμιάν, τὴν 28ην εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν τοῦ
πολιούχου μας κατὰ τὴν Ἱερὰν Ἀγρυπνίαν
ἐπὶ τῇ ἀποδόσει τῆς ἑορτῆς τοῦ Πάσχα, τὴν
29ην εἰς τὸν Μητροπολιτικὸν Ναὸν τοῦ
Ἁγίου Δημητρίου Μυστρὰ ἐπὶ τῇ ἀλώσει
τῆς Κωνσταντινουπόλεως καὶ προέστη τοῦ
μνημοσύνου διὰ τοὺς πεσόντας ἐν τῇ προ-
ασπίσει Αὐτῆς καὶ τὴν 31ην εἰς τὰ Νόμια καὶ
προέστη ἐν συνεχεία τοῦ τεσσαρακονθημέ-
ρου μνημοσύνου τοῦ ἀειμνήστου ἱερέως
Γεωργίου Χριστοφοράκη.

Ἐ χ ο ρ ο σ τ ά τ η σ ε  κατὰ τὸν ἑσπερινὸν
τὴν 4ην εἰς τὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸν Ναὸν
τῆς Ἁγίας Εἰρήνης Μαγούλας, τὴν 11ην εἰς
τὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου
Ἐπιφανίου Ἀκρωτηρίου Θήρας, τὴν 20ην εἰς
τὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου Κων-
σταντίνου Μυρτέας, τὴν 25ην εἰς τὸν Ἱερὸν
Ναὸν τοῦ Ἁγίου Νικολάου Σπάρτης κατὰ τὴν
Ἱερὰν Παράκλησιν χάριν τῶν ὑποψηφίων
φοιτητῶν καὶ τὴν 28ην εἰς τὸν πανηγυρίζοντα
Ἱερὸν Ναὸν Ἀναλήψεως Ἐλαίας.

Η ὐ λ ό γ η σ ε τὴν 3ην εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν
Ἀναλήψεως Καλαμάτας τὸν γάμον τοῦ Γεωρ-
γίου Παντζῆ καὶ τῆς Χριστίνας Κούτσικα
θυγατρὸς τῆς ἀδελφῆς του.

Ἐ χ ε ι ρ ο τ ό ν η σ ε  τὴν 25ην εἰς τὴν
Ποταμιὰν Πρεσβύτερον τὸν Διάκονον Μά-
ριον Μπούκαν.

Ἐ β ά π τ ι σ ε τὴν 4ην εἰς Παπαδιάνικα τὸ
τέκνον τοῦ Ἐφημερίου π. Νικολάου Δελακο-
βία εἰς τὸ ὁποῖον ἐδόθη τὸ ὄνομα Μάριος.

Π ρ ο έ σ τ η τὴν 14ην εἰς τὸν
Μητροπολιτικὸν Ναὸν τῆς Νεκρωσίμου
Ἀκολουθίας τῆς Κηδείας τοῦ εὐεργέτου τοῦ
Ναοῦ Βασιλείου Δημητράκου, τὴν 15ην εἰς
τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου Νικολάου Γλυφάδας
τῆς Κηδείας τοῦ Παναγιώτου Δαβάκη πατρὸς
τοῦ Ὑφυπουργοῦ Ἐθνικῆς Ἀμύνης καὶ
βουλευτοὺ Λακωνίας κ. Ἀθανασίου Δαβάκη,
τὴν 19ην μαζὶ μὲ πολλοὺς ἀρχιερεῖς καὶ προ-
εξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου
Ἀρχιεπισκόπου κ. Ἱερωνύμου, τῆς Κηδείας
τοῦ Μητροπολίτου Ἐλασσῶνος Βασιλείου,
τὴν 21ην εἰς Λογγανίκον τῆς κηδείας τοῦ
Ἐφημερίου π. Ἰωάννου Ψαθᾶ καὶ τὴν 27ην εἰς
Συκαράκιον τῆς Κηδείας τῆς Ἄννης Λουμάκη.

Π ρ ο ή δ ρ ε υ σ ε τὴν 26ην συνεδριάσεως
τοῦ Δ.Σ. τοῦ Ἀσύλου Ἀνιάτων Σπάρτης καὶ
τὴν 30ην συνεδριάσεως τοῦ
Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου.

Κατὰ τὰς ὑπολοίπους ἡμέρας ἐπεσκέφθη
τὰ Ἱδρύματα, τὸ Νοσοκομεῖον Σπάρτης καὶ
ἐδέχθη εἰς τὰ Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπό-
λεως Ἐκκλησιαστικὰ Συμβούλια,
Ἐκπαιδευτικούς, τὶς Ἀρχὲς καὶ ἕνα μεγάλον
ἀριθμὸν χριστιανῶν μας.
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Ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Ἀνδρούσης 
κ. ΘΕΟΚΤΙΣΤΟΣ

Κατά τόν μῆνα Μάρτιον  2014:
Ἐ λ ε ι τ ο ύ ρ γ η σ ε  τήν 2αν εἰς Βορδώ-

νιαν, τήν 9ην εἰς Ἱεράν Μονήν Ἁγίων Τεσσα-
ράκοντα, τήν 16ην εἰς Μυστρᾶ, τήν 19ην εἰς
Μητροπολιτικόν Ναόν (Προηγιασμένη Θ.
Λειτουργία), τήν 23ην εἰς Συκαράκιον, τήν
25ην εἰς Ἱεράν Μονήν Ἱέρακος, τήν 26ην εἰς
Ὅσιον Νίκωνα Σπάρτης (Προηγιασμένη Θ.
Λειτουργία) καί τήν 30ην εἰς Δαφνί.   

Ἐ χ ο ρ ο σ τ ά τ η σ ε  τήν  7ην εἰς Τσερα-
μιόν (Α΄ Στάσις Χαιρετισμῶν), τήν 9ην εἰς
Ὅσιον Νίκωνα Σπάρτης (Κατανυκτικός
Ἑσπερινός), τήν 14ην εἰς Ριβιώτισσαν (Β΄
Στάσις Χαιρετισμῶν), τήν 21ην εἰς Ἀγόριανην
(Γ΄ Στάσις Χαιρετισμῶν), τήν 23ην εἰς Νεάπο-
λιν (Κατανυκτικός Ἑσπερινός), τήν 24ην εἰς
Ἀγγελώνα, τήν 28ην εἰς Φοινίκιον (Δ΄ Στάσις
Χαιρετισμῶν) καί τήν 30ήν εἰς Ἀσωπόν (Κα-
τανυκτικός Ἑσπερινός).

Κατά τόν μῆνα Ἀπρίλιον  2014:
Ἐ λ ε ι τ ο ύ ρ γ η σ ε  τήν 2αν εἰς Ἅγιον

Σπυρίδωνα Σπάρτης (Προηγιασμένη Θ. Λει-
τουργία) , τήν 6ην εἰς Ἅγιον Δημήτριον
Μπραχαμίου Ἀθηνῶν, τήν 9ην εἰς Μονεμβα-
σίαν (Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία), τήν
11ην εἰς Σκάλα (Προηγιασμένη Θ. Λειτουρ-
γία), τήν 13ην εἰς Ὅσιον Νίκωνα Σπάρτης, τήν
17ην εἰς Μονεμβασίαν, τήν 19ην εἰς Ἅγιον Νι-

κόλαον Σπάρτης, την 20ην εἰς Ὅσιον Νίκωνα
Σπάρτης, τήν 21ην εἰς Παντάνασσαν Βοιῶν,
τήν 23ην εἰς Ἀλευρού, τήν 25ην εἰς Ριβιώτισ-
σαν καί τήν 28ην εἰς Μονεμβασίαν .

Ἐ χ ο ρ ο σ τ ά τ η σ ε  τήν 4ην εἰς Ἱεράν
Μονήν Φανερωμένης Ἀναβρυτῆς, τήν 13ην

εἰς Μεταμόρφωσιν (Ἀκολουθία Νυμφίου),
τήν 14ην εἰς Παλαιοπαναγιάν (Ἀκολουθία
Νυμφίου), τήν 15ην εἰς Ἅγιον Βασίλειον
Σπάρτης (Ἀκολουθία Νυμφίου), τήν 16ην εἰς
Συκέαν (Ἀκολουθία Νιπτῆρος), τήν 17ην καί
18ην εἰς Ἅγιον Σπυρίδωνα Σπάρτης
(Ἀκολουθία Παθῶν καί Ἑσπερινός
Ἀποκαθηλώσεως), τήν 18ην εἰς Ὅσιον Νί-
κωνα (Ἀκολουθία Ἐπιταφίου), τήν 20ήν εἰς
Μητροπολιτικόν Ναόν, τήν 21ην εἰς Ἱερόν
Μετόχιον Παναγίας Πορταιτίσσης εἰς Ἅγιον
Ἰωάννην Σπάρτης, τήν 22αν εἰς Πανηγυρί-
στραν Σκάλας καί τήν 24ην εἰς Ρειχέαν.

Κατά τόν μῆνα Μάιον 2014:
Ἐ λ ε ι τ ο ύ ρ γ η σ ε τήν 2αν εἰς Ἅγιον

Ἀθανάσιον Γηροκομείου Νεαπόλεως, τήν
4ην εἰς Παρόριον, τήν 5ην εἰς Ἅγιον Βασίλειον
Τριπόλεως, τήν 17ην εἰς Ἱεράν Μονήν Ἁγίων
Τεσσαράκοντα, τήν 21ην εἰς Πελλάναν, τήν
22αν εἰς Τρίπολιν (ἑορτή Νεομαρτύρων
Παύλου καί Δημητρίου) καί τήν 29ην εἰς Μα-
γούλαν.

Ἐ χ ο ρ ο σ τ ά τ η σ ε  τήν 20ην εἰς Καραβᾶ
καί τήν 22αν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Προφήτου
Ἠλιού Τριπόλεως.



Ἀπὸ τὶς τιμητικὲς βραβεύσεις στὸν τελευταῖο Κατανυκτικὸ Ἑσπερινὸ (06-04-2014)

Ἀπὸ τὴν ἀκολουθία τῆς Δ΄ Στάσις τῶν Χαιρετισμῶν στὸ βυζαντινὸ Μυστρᾶ,
χοροστατοῦντος τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Πάφου κ. Γεωργίου (28/03/2014)



Ἀπὸ τὴν ἑορτὴ τῆς Παναγίας τῆς Χρυσαφίτισσας στὴ Μονεμβασία (28/04/2014)

Ἀπὸ τὴν εἰς Πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ διακόνου π. Εὐσεβίου Ρασσιᾶ (16/03/2014)


