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Μια ὁλόκληρη πεντηκονταετία
Σεβ. Μητροπολίτου Μονεμβασίας καί Σπάρτης κ. Εὐσταθίου

Στίς 12 Αὐγούστου ἐφέτος συμπληρώθηκαν πενήντα χρόνια ἀπό τήν εὐλογημένη ἡμέρα

πού φόρεσα τό τιμημένο ράσο.
Πενήντα χρόνια πέρασαν ἀπό τότε πού ἐνώπιον τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Γόρτυνος Εὐσταθίου, τοποτηρητοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μεσσηνίας, στήν ἱστορική Μονή
τῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου Βουλκάνου ἔδωσα τήν ὑπόσχεση ὅτι θά τηρήσω τίς τρεῖς βασικές
ἀρετές τοῦ Μοναχοῦ, τήν ὑπακοή, τήν παρθενία καί τήν ἀκτημοσύνη.
Πενήντα χρόνια ἔφυγαν ἀνεπιστρεπτί ἀπό τή στιγμή πού, σέ μιά ἀτμόσφαιρα
ὑπερβολικά συγκινησιακή, στήν ἐρώτηση τοῦ Γέροντός μου ἀειμνήστου ἀρχιμ. π.
Ἀγαθαγγέλου, «φυλάττεις σεαυτόν ἐν παρθενίᾳ καί σωφροσύνῃ καί εὐλαβείᾳ;»
ἀπαντοῦσα καί ἐγώ συγκλονισμένος «Ναί, τοῦ Θεοῦ συνεργοῦντος Τίμιε πάτερ».
Τήν ἑπομένη, 13η τοῦ αὐτοῦ μηνός, ἔγινε ἀπό τόν προδιαληφθέντα Ἱεράρχη ἡ χειροτονία
μου σέ Διάκονο καί τό ὄνειρό μου νά γίνω κληρικός καί νά δώσω τόν ἑαυτό μου ὁλόκληρο
ἀπροϋπόθετα καί χωρίς ὅρους ἔπαιρνε σάρκα καί ὀστά καί ἡ χαρά μου γι’αὐτό ἦταν
ἀπερίγραπτη. Δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἕνεκεν» μπορῶ καί σήμερα νά ἀναφωνήσω γι’αὐτή
τή στιγμή, πού ζυγίζει αἰωνιότητα.
Τήν ἴδια ἑβδομάδα ἀναλάμβανα τό ἔργο τοῦ Ἱεροκήρυκος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μεσσηνίας. Εἶχε ὁ διορισμός μου ἕνα πλεονέκτημα καί ἕνα μειονέκτημα.
Τό πλεονέκτημα ἦταν ὅτι στήν ἡλικία τῶν 24 ἐτῶν εἶχα ὄρεξη, διάθεση, φλόγα, ζῆλο
ἱεραποστολικό, πνεῦμα θυσίας, ὅλες αὐτές τίς προϋποθέσεις σέ ὑπερθετικό βαθμό.
Οὔτε ὁ μόχθος τῆς προετοιμασίας τοῦ κηρύγματος, γιά τό ὁποῖο ἔπρεπε νά
χρησιμοποιῶ καί τή νύχτα, οὔτε ὁ κόπος τῶν καθημέραν περιοδειῶν χωρίς δικό μου μεταφορικό μέσο, οὔτε ἡ παντελής ἔλλειψη προϋποθέσεων γιά στοιχειώδη ἐξυπηρέτηση
καί ἀναγκαία ἀνάπαυση κατά τίς ἐπισκέψεις μου στά μικρά χωριά καί στούς οἰκισμούς μέ
ἔκαναν νά δυσφορήσω.
Ἡ χαρά μου ἦταν ἀπερίγραπτη καί ἡ συγκίνησή μου ὁλοφάνερη, ὅταν εὑρισκόμενος
στήν ὡραία Πύλη ἔβλεπα ἀνθρώπους κάθε ἡλικίας νά ἔχουν τό πνεῦμα τῆς μαθητείας καί
νά θυσιάζουν τήν ὥρα τους, γιά νά ἀκούσουν τί θά τούς πεῖ ἕνα παιδί 24 ἐτῶν, ἔστω καί
ἄν φοροῦσε τό τιμημένο ράσο.
Ὅμως εἶχε καί ἕνα μειονέκτημα ἡ ἐργασία πού ἔκαμα σ’ ὅλα τά χωριά τῆς Μεσσηνίας
στά ὁποῖα περιόδευσα.
Ἔκανα τό δάσκαλο, ἐνῶ ἔπρεπε νά ἤμουν μαθητής. Εἶχα τόν ἐνθουσιασμό τοῦ νέου
ἐργάτη τοῦ Εὐαγγελίου, ἀλλά μοῦ ἔλειπε ἡ πεῖρα καί τό κήρυγμα ἦταν μιά καλή διήγηση,
χωρίς νά εἶναι καί βίωμα. Εὐτυχῶς οἱ ἁπλοϊκοί ἄνθρωποι τοῦ χωριοῦ ὄντας καλοκάγαθοι
ξεπερνοῦσαν αὐτή τήν πλευρά καί ἔδειχναν ἀνοχή. Δοξάζω τώρα σ’αὐτή τήν ἡλικία πε-
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ρισσότερο τό Θεό, διότι διαπιστώνω ὅτι δέν
ἔρχονταν στό Ναό ν’ ἀκούσουν τό συγκεκριμένο ἱεροκήρυκα, ἀλλά τόν ἀπεσταλμένο
ἀπό τή Μητρόπολη κήρυκα τοῦ θείου
λόγου. Δέν τούς ἐνδιέφερε τό πρόσωπο,
ἀλλά ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, πού εἶναι πάντοτε
ὠφέλιμος, ἐξαφανίζει τήν πνευματική δίψα
καί παρηγορεῖ τήν πονεμένη καρδιά κάθε
ἀνθρώπου.
Μέ τήν ἰδιότητα τοῦ ἱεροκήρυκα, χάρη
τῆς ὑπακοῆς καί ἀνταποκρινόμενος στή
θερμή παράκληση τοῦ χειροτονητοῦ μου,
πού μοῦ ἔλεγε ὅτι στή Μεσσηνία ἦταν 8
ἱεροκήρυκες, ἐνῶ στή Γορτυνία καί τή Μεγαλόπολη δέν ὑπῆρχε οὔτε ἕνας, ἀφοῦ ὁ
μέχρι τότε ἱεροκήρυκας Σωτήριος Κίτσιος
εἶχε προαχθεῖ σέ Μητροπολίτη Γυθείου καί
ὁ ἕτερος ἱεροκήρυκας Ἀγαθόνικος εἶχε
ἀποσπασθεῖ στήν Ἐκλησιαστική Σχολή
Τήνου, ἔφυγα «ἐκ τῆς γῆς μου καί ἐκ τῆς
συγγενείας μου» καί ἐπί 11 συναπτά ἔτη
ἔζησα στή Μητρόπολη Γόρτυνος, ἀπό τήν
ὁποία ἔχω μόνο πολύ καλές ἀναμνήσεις καί
στήν ὁποία ἄφησα κομμάτι τῆς ζωῆς μου.
Εἶναι ἀδύνατο νά περιγράψω τή ζωή μου
ἐκεῖ, μόνο ἕνα ὑπογραμμίζω. Γνώρισα
ἀνθρώπους μέ ἀνθρωπιά, χριστιανούς ὄχι
τοῦ τύπου καί τῆς ταυτότητας, μέ
αἰσθήματα φιλόξενα καί φιλάδελφα.
Ἀνθρώπους μέ ἁγνότητα ζωῆς καί δίψα γιά
προκοπή. Ἀνθρώπους πού ἀγαποῦσαν τήν
πατρίδα τους μέ πάθος.
Μεταφερόμουν ἀπό χωριό σέ χωριό μέ
φορτηγά αὐτοκίνητα καί κάποια φορά μέ
ἁλωνιστική μηχανή, πού μοῦ ἔκανε τό
μαῦρο ράσο κόκκινο ἀπό τή σκόνη, μέ μηχανάκι πού ὁδηγοῦσε ὁ ἱερέας σέ χωριό
πού ἔμοιαζε μέ ἀετοφωλιά, μέ ζῶα ἤ πεζοπορώντας καί νόμιζα ὅτι ταξίδευα μέ μερ-

σεντές, γιατί ἡ ἀγάπη μου γιά τό κήρυγμα
καί ἡ λαχτάρα μου γιά τήν πνευματική
ὠφέλεια
τῶν
συνανθρώπων
μου
ἐξαφάνιζαν τίς δυσκολίες καί ἔδιωχναν
πολύ μακριά τή δυσφορία.
Μέ ἔθελγε ὁ ψαλμικός λόγος «ὡς ὡραῖοι
οἱ πόδες τῶν εὐαγγελιζομένων τήν εἰρήνην,
τῶν εὐαγγελιζομένων τά ἀγαθά» καί μέ
συγκλόνιζε ἡ ἀπολογία τοῦ Ἀποστόλου
Παύλου, ὅταν περιέγραφε τά παθήματά
του γιά τό Εὐαγγέλιο «Ὁδοιπορίαις πολλάκις…. κινδύνοις ποταμῶν….κινδύνοις ἐν
ἐρημίᾳ…. ἐν κόπῳ καί μόχθῳ, ἐν ἀγρυπνίαις
πολλάκις, ἐν λιμῷ καί δίψῃ ἐν νηστείαις
πολλάκις»( Β’ Κορ. ια’. 26, 27).
Βλέπετε, ὅπως καί ἡ ἐπιστήμη τῆς ψυχολογίας διακηρύσσει, ὅτι, ὅταν ἀγαπᾶς κάποιο
πρόσωπο ἤ πρᾶγμα, ἀσχολεῖσαι καί χαίρεσαι μόνο μέ τά πλεονεκτήματά του καί, ἄν
εἶναι μικρά, τά μεγαλοποιεῖς καί ταυτόχρονα σβήνεις ἀπό τή σκέψη σου καί
λησμονεῖς τά μειονεκτήματά του καί, ἄν
εἶναι πολύ μεγάλα, τά σμικρύνεις καί τά
εξαφανίζεις.
Ἀλήθεια, πόσο μεγάλη ἦταν ἡ
ἱκανοποίησή μου, ὅταν πρό καιροῦ ἦλθε
ἀπό τή Γορτυνία στή Σπάρτη ἕνας
ἡλικιωμένος καί, ἀφοῦ πῆρε πληροφορίες
γιά τή ζωή τοῦ οἰκείου Μητροπολίτη, ὅπως
εἶναι συνηθισμένο νά γίνεται ἀπό
ἀνθρώπους πού πραγματικά ἐνδιαφέρονται
γιά τά πρόσωπα τῆς Ἐκκλησίας, εἶπε στούς
συνομιλητές του μεταξύ ἄλλων: «Ἄν σέ κάποιο πουρνάρι τῆς Γορτυνίας βρεῖς μαῦρο
σκουτί(κομμάτι πανιοῦ), θά εἶναι ἀπό τό
ράσο ἤ τοῦ Σωτηρίου (προηγήθη ἐμοῦ στή
Γορτυνία ὁ ἀείμνηστος Μητροπολίτης Γυθείου) ἤ τοῦ Εὐσταθίου». Γιά μένα αὐτά τά
λόγια ἦταν ὁ μεγαλύτερος ἔπαινος γιά τόν
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ὁποῖο δοξάζω τό Θεό, ἀφοῦ κάθε καλό πού
ἔχουμε εἶναι δῶρο δικό του.
Τά 11 χρόνια τῆς ἐκεῖ διακονίας μου πέρασαν σάν μία ἡμέρα, ἀλλά καταγράφηκαν
ἀνεξίτηλα στή μνήμη μου καί χαρακτηρίζοντάς τα θεωρῶ ὅτι ἦταν τά πιο καλά μου χρόνια.
Ἀνταποκρινόμενος στίς συνεχεῖς καί θερμές παρακλήσεις τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου
Μεσσηνίας
Χρυσοστόμου
ἐπέστρεψα στήν πατρίδα μου τό 1977.
Ἀφοῦ παρῆλθαν καί ἄλλα τρία χρόνια στή
Μητρόπολη Μεσσηνίας στή θέση τοῦ
Ἱεροκήρυκα, τοῦ Πρωτοσυγκέλλου καί τοῦ
Ἡγουμένου τῆς Μονῆς Βουλκάνου καί τοῦ
καθηγητῆ στήν Ἐκκλησιαστική Σχολή, ἡ πανσθενής χάρη τοῦ Παναγίου Πνεύματος μέ
κατέστησε πνευματικό πατέρα καί διδάσκαλο, λειτουργό τῶν Μυστηρίων καί ποιμενάρχη ἑνός λαοῦ εὐσεβοῦς, εὐγενοῦς καί
φιλογενοῦς, τόν ὁποῖο ὑπεραγάπησα καί

γιά τόν ὁποῖο ἐπί 34 χρόνια ἐργάζομαι
νύχτα καί ἡμέρα, ἀφοῦ, ὅπως λέγω πολλές
φορές, δέ χόρτασα τόν ὕπνο, καί προσπαθῶ
νά γίνομαι χρήσιμος καί ὠφέλιμος.
Δέ θά περιγράψω αὐτά τά χρόνια τῆς
ἀρχιερατείας μου, γιατί τά ξεύρετε, ἀφοῦ ἡ
ζωή μου εἶναι ζωή σέ γυάλινο πύργο καί τό
καθετί πού γίνεται, ἔστω καί ἄν δέν προβάλλεται, εἶναι γνωστό καί γίνεται αἰτία νά
δοξάζεται ὁ Θεός καί νά ἐπαινεῖται ἡ
Ἐκκλησία μας.
Τόν εὐχαριστῶ γιά τά πολλά χρόνια πού
μοῦ χάρισε ὡς ἀρχιερέα, γιά τίς 100 καί
πλέον χειροτονίες νέων ἀνθρώπων μορφωμένων καί μέ ζῆλο στολισμένων, χωρίς νά
λείπουν καί οἱ ἀποτυχίες, ὅπως συμβαίνει
σέ πολύτεκνες ἤ ὀλιγότεκνες οἰκογένειες.
Καί ἐκεῖ ἔχουμε διαζύγια, ἀποστασίες, θανάτους, ἀποτυχίες, χωρίς νά σημαίνει καί
νά προσδιορίζει αὐτό τήν εὐθύνη μόνο τῶν
γονέων. Ζοῦμε σέ κοινωνία διεφθαρμένη
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καί εἶναι ἀδύνατο νά μήν ἐπηρεασθοῦν οἱ
ὑποψήφιοι κληρικοί μας ἤ καί οἱ ἱερεῖς μας.
Εὐχαριστῶ τόν Πανάγαθο Θεό γιά τά Μοναστήρια μας, πού ἀνθίζουν καί εἶναι λιμάνια «τῶν τοῦ βίου πλωτήρων».
Εὐγνωμονῶ τούς χριστιανούς μας, γιατί
εὐαισθητοποιήθηκαν στό θέμα τῆς φιλανθρωπίας, ὥστε νά δημιουργηθοῦν 13 Φιλανθρωπικά Ἱδρύματα καί τά 12 νά
λειτουργοῦν ἄψογα, ἔστω καί ἄν ἡ
οἰκονομική ὕφεση μᾶς κάνει νά
ἀγκομαχοῦμε. Ἔχει ὅμως ὁ Θεός καί πιστεύουμε ὅτι ἡ Πρόνοιά του δέ θά μᾶς
ἐγκαταλείψει. Ἐκεῖνος πού δίδει τό στόμα
θά φροντίσει καί γιά τήν τροφή.
Εὐγνωμονῶ ὅλους τούς καλούς μας συνεργάτες, κληρικούς καί λαϊκούς πού δώσαμε
τά χέρια, πού ἑνώσαμε τίς καρδιές μας καί
δίδουμε ὅλοι μαζί ἕνα δυνατό «παρών»
στίς δύσκολες στιγμές τῶν συνανθρώπων
μας.
Χαίρομαι ὅλα αὐτά τά χρόνια τή νεολαία
μας στά κατηχητικά Σχολεῖα μά προπάντων
στήν Κατασκήνωση καί διαπιστώνω ὅτι
ἔχουμε τά καλύτερα παιδιά ἀπό ὅλες τίς
ἄλλες περιοχές τῆς χώρας μας, χωρίς βέβαια νά παραβλέπω καί ἐκεῖνα πού σκόνταψαν καί περνοῦν τά καλύτερα χρόνια
τῆς ζωῆς τους χωρίς στόχο καί νόημα, μέ
πίκρα καί ἀπογοήτευση γιά τά ἴδια καί
τούς γονεῖς τους καί γιά τά ὁποῖα προσευχόμαστε νά κάνει ὁ Θεός τό θαῦμα
Του.
Ὁ Γέροντας Παΐσιος ἔλεγε: «Μιλῆστε
στά παιδιά σας γιά τό Θεό καί, ἄν δέ σᾶς
ἀκούσουν, μιλῆστε στό Θεό γιά τά παιδιά
σας καί θά σᾶς ἀκούσει Ἐκεῖνος.
Ὅμως θά ἤθελα νά παρακαλέσω καί
ἐκείνους πού ζοῦν χωρίς θρησκευτική μά

προπάντων χωρίς μυστηριακή ζωή καί νά
τούς πῶ μέ πόνο καί ἀγωνία: «Παιδιά
μου, ὁ χρόνος τῆς ζωῆς μας φεύγει
ἀνεπιστρεπτί. Ἄς τόν ἀξιοποιήσουμε,
γιατί χάνει αὐτούς πού τόν χάνουν. Ἡ
πέραν τοῦ τάφου ζωή εἶναι γεγονός. Γιατί
γι΄αὐτήν μίλησε τό παναληθέστατο
στόμα τοῦ Κυρίου μας. Ἡ ἄλλη ζωή ἄς
εἶναι τό σημεῖο τῆς ἀναφορᾶς μας καί ἡ
ἐπιδίωξή μας. Εἶπαν οἱ Πατέρες: Ἄν χάσεις τά χρήματά σου, ἴσως θά τά βρεῖς.
Ἄν χάσεις τήν ὑγεία σου, μπορεῖ νά τήν
ξαναβρεῖς. Μά ἄν χάσεις τήν ψυχή σου,
δέ θά τήν ξαναβρεῖς ποτέ».
Ἡ μετάνοια καί ἡ ἐπιστροφή κοντά στό
Θεό καί στή συνέχεια ἡ μυστηριακή μας
ζωή εἶναι τό πᾶν, γιατί νοηματοδοτοῦν τή
ζωή μας. Ὅταν ἔτσι συμπεριφερόμαστε,
ξεύρουμε γιατί ζοῦμε. Καί εἶναι φοβερό
νά μήν ξεύρουμε γιατί ἤρθαμε ἐδῶ.
Εἰλικρινά πονῶ ψυχικά, ὅταν βλέπω
ἀδιάφορους ἀνθρώπους πού ζοῦν χωρίς
Θεό καί εἶναι καί αὐτοί γεμάτοι λύπη,
γιατί «ὁ Χριστός τούς λείπει».
Εἶναι πανευτυχής ὁ ἄνθρωπος πού ἔχει
στήν καρδιά του τό Θεάνθρωπο καί τόν
ἄνθρωπο.
Καί οἱ ὁμογενεῖς μας εἶναι ἕνα κομμάτι
τοῦ ἑαυτοῦ μου. Ἰδιαίτερη ἀγάπη τρέφω
σ’αὐτούς καί βαθειά τούς ἐκτιμῶ γιά τήν
προκοπή τῆς ἐργασίας τους καί γιά τίς
εὐτυχισμένες οἰκογένειές τους.
Στό διάστημα τῆς ἀρχιερατείας μου τούς
ἐπισκέφτηκα στήν Ἀμερική, στόν Καναδᾶ
καί στήν Αὐστραλία καί τούς καμάρωσα
γιά τήν καταξίωσή τους. Πάντα προσεύχομαι γι΄ αὐτούς καί πάντα θά τούς περιμένω μέ ἀγάπη καί αἰσθήματα τιμῆς, ἐνῶ
ποτέ δέ θά λησμονήσω τή δυνατή καί
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ἀποτελεσματική συμπαράστασή τους στό
φιλανθρωπικό ἔργο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας καί ὄχι μόνο.
Ἀδελφοί μου καί Παιδιά μου,
Γιά τήν ἐνισχυτική καί στηρικτική ἀγάπη
σας ἰδίως σέ στιγμές δοκιμασιῶν καί
δυσκολιῶν μου σᾶς εὐγνωμονῶ καί
παρακαλῶ τόν Πανάγαθο Θεό νά σᾶς
ἀμείψει πλουσιοπάροχα. Γιά τήν κατανόησή σας σέ θέματα πού ἡ ἰδιότητά μου
ἀπαιτεῖ καί οἱ ἱεροί κανόνες ἐπιβάλλουν
σᾶς εὐγνωμονῶ καί σᾶς χαρακτηρίζω ὡς
συνειδητούς χριστιανούς πού σέ κάθε τέτοια στιγμή ἡ προτίμησή σας γέρνει πρός
τό μέρος τῆς ἑλληνορθόδοξης παραδόσεώς μας καί δέ συνθηκολογεῖ μέ τούς νεωτερισμούς τῆς ἐποχῆς μας
πού
στοχεύουν στόν ἀφανισμό τῆς ὀρθοδοξίας
μας ἤ ἔστω στήν ἀποδυνάμωσή της.
Γιά τή συμπαράστασή σας στό φιλανθρωπικό ἔργο τῆς Μητροπόλεως δέ σᾶς
εὐχαριστῶ ἁπλῶς ἀλλά καί σᾶς θαυμάζω
καί σᾶς προβάλλω εὐκαίρως-ἀκαίρως
πρός μίμηση, γιατί σύμφωνα μέ τή διδασκαλία τοῦ Κυρίου μας βλέπετε τόν
ἀπέναντί σας ἐμπερίστατο ἄνθρωπο ὡς
τόν ἴδιο τό Χριστό καί δείχνετε μιά ἀγάπη
μεγαλειώδη, ἔμπρακτη, χωρίς ὅρους καί
ὅρια καί συνειδητοποιεῖτε κάθε στιγμή
τήν τραγουδισμένη ἀπό τόν ποιητή
ἀλήθεια «ἑνός πατέρα εἴμαστε παιδιά».
Στούς κληρικούς μας ἀντιπροσφέρω τήν
ἀγάπη μου καί τή στοργή μου, τούς
παρακαλῶ νά στέκονται ὄρθιοι στίς
ἐπάλξεις τους καί νά δίδουν τό δυναμικό
«παρών» στή χρεοκοπημένη ἐποχή μας, τή
γεμάτη ἀπαιτήσεις καί μάλιστα περίεργες
καί παράλογες. Τούς εὔχομαι νά λάμπει ὁ
βίος τους σάν ἀστραπή, γιά νά ἀκούγεται

στή συνέχεια ὁ λόγος τους σάν βροντή,
ὅπως συνέβαινε μέ τόν ἅγιο Βασίλειο.
Γιά τά τυχόν σφάλματά τους καί τίς παραλείψεις τους θεωρῶ πρωτίστως τόν ἑαυτό
μου ἔνοχο, γιατί δέν τούς βοήθησα ὅσο
ἔπρεπε ἤ γιατί δέν πρόσεξα στήν ἐπιλογή
τους ὅσο ἐπιβαλλόταν.
Γιά τούς νέους μας, τή γενιά πού θά μᾶς
διαδεχθεῖ, εὔχομαι καλή δύναμη, καλή
προκοπή, ἀντίσταση μέχρις ἐσχάτων σέ
κάθε κακό, κόντρα στή διαφθορά καί ὄρεξη
νά κάψουν κάθε κακό πού θά συναντήσουν
καί διάθεση στή θέση του νά φυτέψουν
κάθε καλό πού θά ὀμορφαίνει τή ζωή τους
καί θά βοηθήσει τήν κοινωνία μας ν’ἀνέβη
ψηλότερα.
Ὁ Πανάγαθος Θεός,
πού εἶναι ὁ
ἐξουσιαστής καί τοῦ χρόνου καί τῆς ζωῆς
μας, νά μᾶς βοηθήσει στήν πνευματική μας
ἀναγέννηση, σέ μιά πορεία διαφορετική,
μέ στόχο πάντα τόν οὐρανό καί τή βασιλεία
Του, στήν ὁποία ὅλοι μας ἔχουμε κληρονομικά δικαιώματα.
Ζητῶ τήν ἀγάπη σας καί τήν προσευχή
σας γιά ὅσα χρόνια ἐπιτρέψει ὁ Θεός νά
ζήσω κοντά σας, σ΄αὐτή τή ζωή, γιά νά εἶμαι
χρήσιμος. Καί ὅταν ἔλθει ἡ ὥρα τῆς
ἀναχωρήσεώς μου γιά τήν αἰωνιότητα νά
εἶμαι ἕτοιμος χωρίς βάρη, χωρίς χρέη καί μέ
Ἐκεῖνον στήν καρδιά μου.
Γιά τίς ἀναπόφευκτες πικρίες πού ἔχω δοκιμάσει θεωρῶ αἴτιο μόνο τόν ἑαυτό μου,
γι’ αὐτό ζητῶ τή συγγνώμη ὅλων ἐκείνων
πού θεωρήθηκαν αἴτιοι τοῦ παραπικρασμοῦ
μου. Σ’ ὅλους προσφέρω τίς ἐγκάρδιες
εὐχές καί ἀρχιερατικές μου εὐλογίες μαζί
μέ τήν ἀγάπη μου, ἡ ὁποία «πάντα στέγει,
πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει καί
οὐδέποτε ἐκπίπτει».
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Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός καί οἱ Προφητεῖες του
+ Στεργίου Σάκκου
Καθηγητοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς δὲν ἦταν μόνο

ἕνας συναρπαστικὸς διδάσκαλος, ποὺ
ἐκλαΐκευε τὶς μεγάλες θεολογικὲς ἔννοιες καὶ
μὲ ἁπλὰ λόγια καὶ ζωντανὰ παραδείγματα τὶς
ἔκανε προσιτὲς στὸ ἁπλοϊκὸ ἀκροατήριό του.
Ἦταν συγχρόνως καὶ προφήτης. Ἀρκετὲς
προφητεῖες ἐπιβεβαίωσαν τὴ διδασκαλία του,
τὸν ἀπέδειξαν ἅγιο ἄνθρωπο τοῦ Θεοῦ καὶ τὸν
καθιέρωσαν στὴ συνείδηση τοῦ λαοῦ καὶ στὴν
ἱστορία ὡς προφήτη.
Γιὰ τὴ δόξα τοῦ Κυρίου καὶ τὴ μετάνοια
ψυχῶν ὁ ἅγιος Κοσμᾶς καὶ σημεῖα ἔκανε καὶ
προφητεῖες εἶπε. Ὑποστηρίζεται ὅτι στὶς
προφητεῖες του ἐπηρεάσθηκε ἀπὸ τὴν
«Ὀπτασία
τοῦ
Ἀγαθαγγέλου»,
ἕνα
χρησμολογικὸ κείμενο ποὺ κυκλοφοροῦσε
εὐρύτατα στὶς μέρες του ἀνάμεσα στοὺς
σκλαβωμένους Ἕλληνες καὶ καλλιεργοῦσε
ψεύτικες ἐλπίδες κούφιας παρηγοριᾶς γιὰ τὸ
«ξανθὸ γένος», ποὺ θὰ βοηθοῦσε στὴν
ἀπελευθέρωση ἀπὸ τοὺς Τούρκους. Ἀλλὰ
πουθενὰ μέσα στὶς «Διδαχές» του, ὅπου διαφυλάσσεται ἡ αὐθεντικὴ διδασκαλία τοῦ
ἁγίου Κοσμᾶ, δὲν ὑπάρχει δεῖγμα αὐτῆς τῆς
νοοτροπίας.
Ἔχω τὴ γνώμη ὅτι ἡ ἐντύπωση αὐτὴ δημιουργήθηκε ἐξ αἰτίας ὁρισμένων πλαστῶν
προφητειῶν καὶ διαφόρων λαϊκοθρησκευτικῶν
χρησμῶν, ποὺ ἀποδόθηκαν στὸν Πατροκοσμᾶ
καὶ διεκδικοῦν σήμερα τὴν πατρότητά του.
Αὐτὰ προκαλοῦν βέβαια κάποια ἐντύπωση
στοὺς ἀδαεῖς, στὴν πραγματικότητα ὅμως ὄχι
μόνο δὲν ὠφελοῦν, ἀλλὰ καὶ πολὺ ἐπιζήμια
εἶνε, διότι, ὅταν ἀποδεικνύεται τὸ νόθο τους,
τίθεται σὲ ἀμφισβήτηση καὶ ἡ γνησιότητα τῶν
ἀληθινῶν προφητειῶν.
Εἶναι ἀνάγκη, λοιπόν, νὰ γίνει ἕνας διαχωρισμός, ἕνα ξεκαθάρισμα ἀνάμεσα στὶς

πραγματικὲς προφητεῖες τοῦ ἁγίου καὶ στοὺς
ἀνεύθυνους χρησμοὺς καὶ ἀφορισμούς, ποὺ
τόσο ἄφθονοι κυκλοφοροῦν. Τὸ ὑγιὲς καὶ δοκιμασμένο κριτήριο καὶ τὴ διάκριση αὐτὴ θὰ
μᾶς τὰ προσφέρει ἡ Ἁγία μας Γραφή, ἡ πηγὴ
καὶ τὸ ταμεῖο τῆς ἀληθινῆς προφητείας.
Καμμία ἀπὸ τὶς χιλιάδες προφητεῖες, τῆς
ἁγίας Γραφῆς, δὲν ἔχει σχέση μὲ χρησμοὺς καὶ
ἐλλιπογράμματες προτάσεις, ὅπου προσθέτοντας τὰ ἀνάλογα φωνήεντα ἢ σύμφωνα,
σχηματίζεται ἡ προφητικὴ ρῆση. Ὅλα αὐτὰ ὁ
λόγος τοῦ Θεοῦ τὰ ἀπορρίπτει καὶ ἡ Ἐκκλησία
δὲν τὰ υἱοθέτησε ποτέ.
Ἡ προφητεία στὴν Ἁγία Γραφὴ ἔχει τὸ
χαρακτηριστικὸ γνώρισμα ὅτι συμπλέκεται μὲ
ἱστορικὰ γεγονότα, συνδέεται μὲ πρόσωπα καὶ
πράγματα τῆς ἱστορίας καὶ ἐκπληρώνεται
σταδιακὰ μὲ τὸ πέρασμα τοῦ χρόνου. «Ἡ προφητεία ποὺ λέγεται συγκαλυμμένα, ξεκαθαρίζεται μετὰ ἀπὸ τὴν ἔκβαση τῶν πραγμάτων καὶ
ποτὲ πρὶν ἀπὸ αὐτά», σχολιάζει ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος. Καὶ ἀλλοῦ παρατηρεῖ· «Ὁ Θεὸς
συνδέει τὴ μία προφητεία μὲ ἄλλες, τὴν
ἐγγύτερη μὲ τὶς ἀπώτερες. Ἔτσι παρέχει ὡς μέγιστη ἀπόδειξη τῶν μελλόντων τὴν προφητεία
ποὺ πραγματοποιεῖται στὴν παροῦσα γενιά».
Ἔχουμε δηλαδὴ μία ἁλυσίδα ἀλληλένδετων
προφητειῶν, στὴν ὁποία ἡ τελευταία προφητεία ἀναφέρεται στὸ μεγάλο σχέδιο τῆς θείας
οἰκονομίας, ἐνῶ οἱ προηγούμενες ἀφοροῦν σὲ
διάφορα περιστατικὰ τῆς ἱστορίας. Ἔτσι,
καθὼς ἐκπληρώνονται μία-μία με τὴ σειρὰ οἱ
προφητεῖες σ᾿ αὐτὴ τὴν ἁλυσίδα, χαλκεύεται
ἡ ἐγγύηση καὶ ἡ βεβαιότητα ὅτι καὶ ἡ τελευταία, ἡ ἐσχάτη μεγάλη προφητεία, εἶνε γνήσια
καὶ θὰ ἐκπληρωθῆ ὁπωσδήποτε. Ἐξ ἄλλου,
καθὼς κάθε προφητεία τῆς σειρᾶς
ἐκπληρώνεται σὲ διαδοχικὲς γενιὲς καὶ
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ἐποχές, ἡ δύναμη τῆς προφητείας διατηρεῖται
ἀκέραιη ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ ποὺ διατυπώθηκε, μέχρι τὴν τελευταία ὥρα ποὺ θὰ
ὁλοκληρωθεῖ.
Μὲ ἄλλα λόγια ἡ βιβλικὴ προφητεία προσφέρεται μὲ τὴν ἴδια τὴν ἱστορία καὶ μάλιστα
ἡ προφητεία προηγεῖται τῆς ἱστορίας καὶ ἡ
ἱστορία προωθεῖ τὴν προφητεία. Πρόσωπα,
γεγονότα, περιστατικὰ τῆς ἱστορίας μεταφέρουν τὴν προφητεία καὶ διαφυλάσσουν τὸ
μήνυμά της ἀπὸ γενιὰ σὲ γενιά. Τὸ προφητικὸ
βλέμμα προσηλώνεται βέβαια στὸ Μεσσία
καὶ τὴ μεσσιακὴ ἐποχή. Γιὰ νὰ φθάσει ὅμως
ἐκεῖ, διασχίζει τοὺς ἐνδιάμεσους αἰῶνες,
σταματᾶ σὲ καίρια ἱστορικὰ συμβάντα, τὰ
ἐπισημαίνει, τὰ προβάλλει καὶ τὰ καθιστᾶ
μάρτυρες ἀξιόπιστους γιὰ τὴν ἐκπλήρωση
τῆς μεσσιακῆς προφητείας.
Οἱ προφῆτες ἐπίσης τῆς ἁγίας Γραφῆς
συχνὰ χρησιμοποιοῦν διάφορα σύμβολα, τὰ
ὁποῖα γίνονται ἄφωνοι ἀλλὰ παραστατικοὶ
μάρτυρες τῆς προφητείας.
Κατὰ τὸν ἴδιο τρόπο διατυπώνονται καὶ οἱ
προφητεῖες τῆς Καινῆς Διαθήκης. Ὁ Κύριος
π.χ. προφητεύοντας τὴ συντέλεια τοῦ κό-
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σμου περιπλέκει τὴν περιγραφὴ μὲ τὴν προφητεία γιὰ τὴν καταστροφὴ τῆς Ἱερουσαλὴμ
(Ματθ. 24, Μάρκ. 13, Λουκ. 21, 5-38). Ἡ
καταστροφὴ τῆς Ἱερουσαλὴμ συνέβη, ὅταν
ζοῦσαν ἀκόμη πολλοὶ ἀπὸ ἐκείνους ποὺ εἶχαν
ἀκούσει τὴν προφητεία ἀπὸ τὸ στόμα τοῦ Κυρίου. Ἡ ἐκπλήρωση αὐτῆς τῆς προφητείας
ἐγγυᾶται ὅτι καὶ ἡ ἄλλη, τὴν ὁποία ὁ Κύριος
εἶπε συγχρόνως, σχετικὰ μὲ τὴ συντέλεια τοῦ
κόσμου θὰ ἐκπληρωθεί στὸν κατάλληλο
καιρό.
Σὲ ἄλλες περιπτώσεις οἱ προφητεῖες τοῦ
Κυρίου συνδέονται μὲ διάφορα σημεῖα. Ὅταν
π.χ θεράπευσε τὸ δοῦλο τοῦ ἑκατοντάρχου,
προφήτευσε καὶ τὴ συμμετοχὴ τῶν ἐθνικῶν
στὴν Ἐκκλησία· «Λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι πολλοὶ ἀπὸ
ἀνατολῶν καὶ δυσμῶν ἤξουσι καὶ
ἀνακλιθήσονται μετὰ Ἀβραὰμ καὶ Ἰσαὰκ καὶ
Ἰακὼβ ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν» (Ματθ.
8,11). Ἔτσι, οἱ σύγχρονοί του ποὺ εἶδαν τὸ
σημεῖο τὸ ἔχουν ὡς ἐγγύησι γιὰ τὴν
ἐκπλήρωσι τῆς προφητείας καὶ ἐμεῖς ποὺ
ζοῦμε τὴν ἐκπλήρωσι τῆς προφητείας, βεβαιωνόμαστε γιὰ τὴν ἀλήθεια τοῦ σημείου καὶ ὅτι
αὐτὸς ποὺ τὸ πραγματοποίησε εἶναι ὁ Θεός.
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Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός: ὁ μεγάλος
ἰσαπόστολος καὶ ἐθναπόστολος

Λάμπρου Σκόντζου
Θεολόγου - Καθηγητοῦ

Ἡ Ἑλλάδα μας εἶναι χώρα ἁγίων! Ὡς

ἔθνος εὐλογημένο ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Κύριο
(Ἰωάν.12,23), «ποιῶν τοὺς καρποὺς» τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ (Ματθ.21,43), ἔχει τὴν
εὐλογία νὰ ἀναδεικνύει στὴ δισχιλιόχρονη
χριστιανική του πορεία, μεγάλους ἁγίους καὶ
ὁμολογητὲς τῆς πίστεως. Δὲν εἶναι τυχαῖο
πὼς οἱ κορυφαῖοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας
μας ἦταν στὸ σύνολό τους Ἕλληνες! Ἕνας
ἀπὸ αὐτοὺς εἶναι καὶ ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ
Αἰτωλός, ἐφάμιλλος τῶν μεγάλων ἁγίων καὶ
ὁμολογητῶν τῆς ἀρχαίας Ἐκκλησίας.
Ἐπιπλέον ὁ μεγάλος αὐτὸς ἄνδρας ἐκτὸς ἀπὸ
Ἱερομάρτυρας τῆς Ἐκκλησίας μας εἶναι καὶ
Ἐθνομάρτυρας, διότι ὠφέλησε τὸ Ἔθνος μας
τὰ μέγιστα σὲ μιὰ κρίσιμη ἱστορικὴ περίοδο.
Γεννήθηκε στὸ 1714 τὸ Μέγα Δένδρο τῆς
Αἰτωλίας, κοντὰ στὸ Θέρμο. Τὸ βαπτιστικό
του ὄνομα ἦταν Κώνστας. Οἱ εὐσεβεῖς γονεῖς
του τοῦ ἐνέπνευσαν τὴν εὐσέβεια καὶ τὴν
πίστη στὸ Θεό. Τοῦ ἐμπέδωσαν ἐπίσης τὴν
Ὀρθοδοξία, ὄχι ἁπλὰ ὡς θρησκευτικὴ πίστη,
ἀλλὰ ὡς τρόπο ζωῆς. Τὰ πρῶτα γράμματα τὰ
ἔμαθε στὴν ἰδιαίτερη πατρίδα του. Ἀργότερα
τὸν ἔστειλαν οἱ γονεῖς του στὶς ὀνομαστὲς
σχολὲς τῆς Ναυπακτίας καὶ τῆς Παρνασσίδος,
γιὰ νὰ συμπληρώσει τὴν παιδεία του κοντὰ
στοὺς ὀνομαστοὺς δασκάλους τῆς ἐποχῆς,
Γεράσιμο Λύτσικα καὶ ἱερομόναχο Ἀνανία.
Τὸ 1749 πῆγε στὸ Ἅγιο Ὅρος γιὰ νὰ συμπληρώσει τὶς σπουδές του στὴν περίφημη
Ἀθωνιάδα Σχολή. Ἐκεῖ διδάχτηκε ἀνώτερες
σπουδές, θεολογίας, φιλολογίας καὶ φιλοσοφίας. Κατόπιν πῆγε στὴ Μονὴ Φιλοθέου
ὅπου ἔλαβε τὸ μοναχικὸ σχῆμα καὶ τὸ ὄνομα

Κοσμᾶς. Ὕστερα ἀπὸ δεκαετῆ μοναχικὴ ζωή,
μὲ προσευχή, νηστεῖες, ἀγρυπνίες καὶ
προσωπικὴ κάθαρση, συνειδητοποίησε ὅτι
δὲν εἶχε τὸ δικαίωμα νὰ ζεῖ καὶ νὰ φροντίζει
μόνο τὸν ἑαυτό του, ἀλλὰ ἔπρεπε νὰ βοηθήσει καὶ τοὺς ἀδελφούς του, τοὺς ὀρθοδόξους
ραγιάδες, οἱ ὁποῖοι βίωναν ἀφάνταστη τυραννία ἀπὸ τοὺς ἀλλόθρησκους τούρκους
κατακτητὲς καὶ βρίσκονταν σὲ μαῦρα σκοτάδια πλάνης καὶ πνευματικῆς καταπτώσεως.
Περισσότερο ἀνησυχοῦσε γιὰ τοὺς
ἐκτεταμένους ἐξισλαμισμούς. Ὁλόκληρες
ἐπαρχίες ἀσπάζονταν εἴτε μὲ τὴ βία, εἴτε μὲ
τὴ θέλησή τους τὸ Ἰσλάμ, χάνοντας πάραυτα
τὴν πίστη τους στὸ Χριστὸ καὶ τὴν ἑλληνική
τους συνείδηση!
Στὰ 1759 πῆρε τὴ μεγάλη ἀπόφαση νὰ βγεῖ
ἀπὸ τὸ Ἅγιο Ὅρος, γιὰ νὰ βοηθήσει τὸ δοκιμαζόμενο λαό. Πῆρε τὴν ἄδεια ἀπὸ τὸν Πατριάρχη Σεραφεὶμ νὰ περιέλθει ὡς
ἱεροκήρυκας τὴν Ἑλλάδα. Ἔτσι, ὡς νέος
ἀπόστολος Παῦλος, ὀργανώνει μεγάλες
ἱεραποστολικὲς περιοδεῖες ἀνὰ τὴν Ἑλλάδα,
καὶ μὲ ἀνύπαρκτα μέσα, κατορθώνει μέσα σὲ
εἴκοσι χρόνια νὰ ἐπισκεφτεῖ ὁλόκληρη
σχεδὸν τὴ χώρα, μὲ τὶς τέσσερις περιοδεῖες
του, τὴ Μακεδονία, τὴν Ἤπειρο, τὴ Ρούμελη,
τὴν Πελοπόννησο, τὰ Ἰόνια νησιὰ καὶ ὡς τὶς
ἐσχατιὲς τῆς Ἀλβανίας.
Κήρυττε τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ μὲ ἁπλά, ἀλλὰ
πειστικὰ λόγια, ἀποδεικνύοντας ὅτι ἡ
ὀρθόδοξη διδασκαλία εἶναι ἡ μόνη ἀληθινὴ
πίστη καὶ ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία εἶναι ἡ μόνη
ἀληθινὴ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, μέσα στὴν
ὁποία μπορεῖ νὰ σωθεῖ ὁ ἄνθρωπος καὶ στη-
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λίτευε τοὺς ἐξισλαμισμούς,
χαρακτηρίζοντάς τους ὡς
προδοσία, σὰν ἐκείνη τοῦ
Ἰούδα. Ταχυγράφοι κατέγραφαν τὶς ὁμιλίες του,
πολλὲς ἀπὸ τὶς ὁποῖες σώθηκαν καὶ οἱ ὁποῖες ἔχουν
τόσο μεγάλο θεολογικὸ
βάθος, ὥστε νὰ μᾶς
ἐντυπωσιάζουν καὶ ἐμᾶς
σήμερα!
Ὁ ἁγιασμένος καὶ φωτισμένος
ἱεροκήρυκας
Κοσμᾶς ἤξερε τὴν αἰτία τῆς
πνευματικῆς καταπτώσεως
τῶν ὑποδούλων καὶ τὴ λύση τῆς πνευματικῆς
τους ἀφύπνισης. Αὐτὴ ἦταν ἡ παιδεία. Σὲ
κάθε τόπο ποὺ πήγαινε μιλοῦσε γιὰ τὴν
ἄμεση ἀνάγκη ἵδρυσης σχολείων, ὥστε νὰ
φοιτοῦν ὅλα τα ἑλληνόπουλα, ἀγόρια καὶ κορίτσια, γιὰ νὰ ξυπνήσουν ἀπὸ τὸν
πνευματικὸ λήθαργό της σκλαβιᾶς. Ἔκανε
ἐράνους καὶ ἵδρυε σχολεῖα, τὰ ὁποῖα ἄφηνε
στὴ φροντίδα τῶν κοινοτήτων καὶ τὴ συντήρησή τους στοὺς προύχοντες τῆς περιοχῆς.
Ὁ ἴδιος ὁμολόγησε πὼς ἵδρυσε περισσότερα
ἀπὸ διακόσια πενῆντα κατώτερα σχολεῖα καὶ
περισσότερα ἀπὸ δέκα ἀνώτερα! Πρότασσε
τὴν ἀνάγκη τῆς παιδείας στὰ ὑλικὰ πράγματα.
Παρακινοῦσε τοὺς ὑπόδουλους νὰ μιλᾶνε
ἑλληνικὰ καὶ ὄχι τουρκικά, ἀλβανικά, βλάχικα κλπ, διότι ἡ γλώσσα μας εἶναι βασικὸ
στοιχεῖο τῆς ἐθνικῆς μας ἰδιοσυγκρασίας καὶ
ὑπόστασης. Στηλίτευε μὲ σθένος τὴν
κοινωνικὴ ἀδικία καὶ ἔβαζε τούς ἀδίκους νὰ
ἐπανορθώνουν γιὰ τὶς ἀδικίες τους. Τοὺς
ἔπειθε νὰ ζητοῦν δημόσια συγνώμη καὶ
ἐκεῖνος τοὺς ἔδινε ἄφεση ἁμαρτιῶν. Στηλίτευσε τὴν καταφρόνηση τῆς γυναίκας, ὅπως
ὑπαγόρευε ὁ ἰσλαμικὸς νόμος, καὶ σύστησε
τὴν ἀγάπη στὰ παιδιά. Ἐναντιώθηκε στὰ κυ-
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ριακάτικα παζάρια, τὰ
ὁποῖα ἀποσποῦσαν τοὺς
Χριστιανοὺς ἀπὸ τὴν
Ἐκκλησία καὶ τοὺς ἔκανε
πωρωμένους
μὲ
τὸ
ἐμπόριο καὶ τὸ κέρδος,
γεγονὸς ποὺ ὁδήγησε στὸ
μαρτύριό
του.
Αὐτὸ
ἐναντίωσε τοὺς μεγαλέμπορους τῆς ἐποχῆς, κυρίως
ἑβραίους, οἱ ὁποῖοι θίγονταν οἰκονομικά. Γι’ αὐτὸ καὶ
ἀποφάσισαν νὰ τοῦ κλείσουν τὸ στόμα. Δωροδόκησαν τὸν Κοὺρτ πασὰ τοῦ
Βερατίου, ὁ ὁποῖος τὸν συνέλαβε καὶ τὸν
ἀπαγχόνισε στὶς 24 Αὐγούστου τοῦ 1779
στὸ χωριὸ Κολικόντασι
τῆς Βορείου
Ἠπείρου.
Ὁ ὀρθόδοξος ἑλληνικὸς λαὸς πίστευε στὴν
ἁγιότητα τοῦ Κοσμᾶ, πρὶν τὸ μαρτυρικό του
θάνατο, ἀλλὰ καὶ μετὰ ἀπὸ αὐτόν. Ἂν καὶ πέρασαν τριακόσια χρόνια ἀπὸ τότε, παραμένει σὲ πολλὲς περιοχὲς τῆς Ἑλλάδος,
ζωντανὴ ἡ μνήμη τῆς παρουσίας τοῦ σ’
αὐτές. Ἡ ἐπίσημη ἁγιοκατάταξή του ἔγινε τὸ
1961 καὶ ἡ μνήμη τοῦ τιμᾶται στὶς 24
Αὐγούστου. Ἡ Ἐκκλησία μᾶς τὸν τιμᾶ ὡς
Ἰσαπόστολο καὶ τὸ Ἔθνος μας ὡς
Ἐθναπόστολο.
Ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ἔλαβε τὸ χάρισμα ἀπὸ τὸ
Θεὸ καὶ τῆς προφητείας. Καταγράφηκαν
ἑκατοντάδες προφητεῖες του, οἱ περισσότερές των ὁποίων ἐπαληθεύτηκαν μὲ
θαυμαστὴ ἀκρίβεια, καὶ ἐπαληθεύονται
συνεχῶς ὡς τὶς μέρες μας!
Αὐτὸς ἦταν ὁ ἅγιος Κοσμᾶς, ὁ μεγάλος της
Ἐκκλησίας καὶ τοῦ Γένους μας καὶ εἶναι νομίζουμε ἐπιτακτικὴ ἀνάγκη νὰ τὸν προβάλλουμε ὡς πρότυπο καὶ πνευματικὸ ὁρόσημο
στὶς δύσκολες στιγμὲς ποὺ περνᾶμε ὡς
Ἔθνος καὶ κοινωνία!
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Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς
καὶ ἡ σύγχρονη παιδεία

Κωνσταντίνου Χολέβα
Πολιτικoὺ Ἐπιστήμονος

Σ τὶς 24 Αὐγούστου ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία

τιμᾶ τὴ μνήμη τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ
Αἰτωλοῦ, ὁ ὁποῖος ἀπαγχονίσθηκε μὲ ἐντολὴ
τοῦ Κοὺρτ Πασᾶ τὸ 1779 στὸ Κολικόντασι τῆς
Βορείου Ἠπείρου. Ὁ Πατροκοσμᾶς
ἀγωνίσθηκε σὲ ζοφερούς καιρους Τουρκοκρατίας καὶ διωγμῶν γιὰ τὴν ἀποτροπὴ τῶν
ἐξισλαμισμῶν, τὴ διάσωση τῆς Πίστης μας
καὶ τῆς Γλώσσας μας, γιὰ τὴ διάδοση τῆς
ἑλληνορθόδοξης παιδείας καὶ γιὰ τὴν ἐθνικὴ
ἀφύπνιση τῶν Ἑλλήνων.
Ἐπειδὴ φέτος συμπληρώνονται ἀκριβῶς τριακόσια
χρόνια ἀπὸ τὴ γέννησή του
ἀξίζει νὰ συγκρίνουμε τὰ
παιδαγωγικὰ πρότυπα ποὺ
καλλιέργησε ὁ Ἅγιος μὲ
αὐτὰ ποὺ ἐπικρατοῦν σήμερα.
Ἡ σύγκριση ὁδηγεῖ σὲ
θλιβερὰ συμπεράσματα. Ὁ
Πατροκοσμᾶς ζητοῦσε ἕνα
σχολεῖο, τὸ ὁποῖο θὰ διδάσκει τὴν ἑνιαία ἑλληνικὴ
γλώσσα καὶ μάλιστα τὴ γλῶσσα τῆς Θείας
Λατρείας, «διότι καὶ ἡ Ἐκκλησία μας εἶναι εἰς
τὴν Ἑλληνικήν»,. Σήμερα ἐπικρατεῖ ἡ μόδα
νὰ μαθαίνουν τὰ παιδιὰ μας καλύτερα τὶς
ξένες γλῶσσες παρὰ τὰ Ἀρχαῖα καὶ Νέα
Ἑλληνικά. Κι ὅμως στὴ Βρετανία εἰσάγονται
τὰ Ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ στὰ Δημοτικὰ Σχολεῖα
καὶ στὴν Αὐστραλία χρησιμοποιοῦνται τὰ
Ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν
παιδικῶν δυσλεξιῶν. (Βλέπε καὶ τὰ συμπεράσματα τοῦ ἰατροῦ Ἰωάννη Τσέγκου στὸ βι-

βλίο του: «Ἡ ἐκδίκηση τῶν τόνων»).
Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ἔθετε ὡς σκοπὸ τῆς Παιδείας τὴ διάπλαση ὁλοκληρωμένων χαρακτήρων μὲ ἔμφαση τὴν Πίστη στὸν Θεὸ καὶ
στὰ δόγματα τῆς Ὀρθοδοξίας. «Ἀπὸ τὸ
Σχολεῖον μανθάνομεν τί εἶναι ὁ Χριστός, ἡ
Παναγία, οἱ Ἄγγελοι» ἔλεγε. Σήμερα
παρατηροῦμε τὴ λυσσώδη προσάθεια
τῶν ψευδοπροοδευτικῶν νὰ ξεριζώσουν
ἢ νὰ μεταλλάξουν τὸ μάθημα τῶν
Ὀρθοδόξων Θρησκευτικῶν
καὶ νὰ εἰσαγάγουν ἕνα
πολυθρησκευτικὸ
καὶ
πολυπολιτισμικὸ συνονθύλευμα, τὸ ὁποῖο θὰ
στερεῖται παιδαγωγικοῦ καὶ
ἠθικοῦ προσανατολισμοῦ.
Τὴν ὥρα ποὺ οἱ πρώην
κομμουνιστικὲς
χῶρες
ἐπαναφέρουν τὰ Ὀρθόδοξα
Θρησκευτικὰ κάποιοι δῆθεν
εἰδικοὶ θέλουν νὰ εἰσαγάγουν
ἀποτυχημένα πρότυπα καὶ νὰ
πληγώσουν τὶς παιδικὲς ψυχές.
Ὁ Φωτιστῆς τῶν Σκλάβων, ἂν ἦταν σήμερα
μπροστά μας, δὲ θὰ ἀδιαφοροῦσε γιὰ τὴ
σύγχρονη ἐπιστήμη καὶ τεχνολογία. Ἄλλωστε
τὶς Θετικὲς Ἐπιστῆμες στὸ ὑπόδουλο Γένος
κληρικοὶ τὶς πρωτοδίδαξαν. Θὰ μᾶς ἔλεγε,
ὅμως, ὅτι προϋπόθεση γιὰ κάθε πρόοδο καὶ
ἀπελευθέρωση εἶναι ἡ ἐμμονὴ στὴν
ἑλληνορθόδοξη παιδεία, ἡ ὁποία διαμορφώνει ἦθος. Γιὰ νὰ ξεφύγουμε ἀπὸ τὴν πολύπλευρη κρίση, ἄς θυμηθοῦμε τὶς Διδαχές
του.
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Γεγονότα - Σχόλια
ΝΕὉΣ ΜΗΤΡὉΠὉΛΙΤΗΣ ΦΩΚΙΔὉΣ
Ὁ ΘΕὉΦ. ΕΠΙΣΚὉΠὉΣ ΑΝΔΡὉΥΣΗΣ
ΘΕὉΚΤΙΣΤὉΣ
Μεγάλη τιμὴ ἀποτέλεσε γιὰ τὴ
Σπάρτη καὶ τὴν Ἱερὰ Μητρόπολή μας, ἡ
ἐκλογὴ σὲ νέο Μητροπολίτη Φωκίδος
τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Ἀνδρούσης καὶ
Βοηθοῦ Ἐπισκόπου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μας κ. Θεοκτίστου. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος
τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος, συνελθοῦσα σὲ ἔκτατη συνεδρίαση στὶς 25 Ἰουνίου ἐ.ε. ἐξέλεξε
νέους μητροπολίτες στὶς κενὲς Ἱερὲς
Μητροπόλεις Φωκίδος, Ἰωαννίνων,
Ἐλασσῶνος καὶ Θεσσαλιώτιδος. Συγκεκριμένα στὴν διαδικασία τῆς πρώτης
ἐκλογῆς ποὺ ἀφοροῦσε τὴν Μητρόπολη
Φωκίδος, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἐξέλεξε τὸν
Θεοφ. Ἐπίσκοπο Ἀνδρούσης κ. Θεόκτιστο μὲ 42 ψήφους, ὡς νέο Ποιμενάρχη
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φωκίδος. Τὸ
πρωὶ τῆς Κυριακῆς 6 Ἰουλίου 2014, στὸ
Μητροπολιτικὸ Ναὸ τῆς Εὐαγγελίστριας
στὴ Σπάρτη, τελέσθηκε σὲ συγκινησιακὸ
κλίμα, ἀρχιερατικὸ συλλείτουργο μὲ τὴ
συμμετοχὴ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας
κ. Εὐσταθίου καὶ προεξάρχοντος τοῦ
νέου Μητροπολίτου Φωκίδος κ. Θεοκτίστου. Τὸ συλλείτουργο τελέσθηκε, ἔτσι

ὥστε νὰ δοθεῖ ἡ εὐκαιρία στὸ χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς τοπικῆς μας
Ἐκκλησίας νὰ συγχαρεῖ καὶ νὰ
ἀποχαιρετήσει τὸ νέο Μητροπολίτη
Φωκίδος, ὁ ὁποῖος κατάγεται ἀπὸ τὴ
Σπάρτη καὶ ἐπὶ μία πενταετία πρόσφερε
τὶς ὑπηρεσίες του ὡς Βοηθὸς Ἐπίσκοπος
στὴν Ἱερὰ Μητρόπολή μας. Ὁ Σεβασμιώτατος κ. Εὐστάθιος ἔπλεξε τὸ ἐγκώμιο
τοῦ νέου Μητροπολίτου Φωκίδος, κά-
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νοντας ἀναφορὰ στὸ ἦθος, τὴν
πνευματικὴ ἀρτιότητα καὶ τὴ θεολογική
του κατάρτιση, εὐχόμενος νὰ ποιμαίνει
ὑποδειγματικὰ τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη
Φωκίδος, ἐνώ του προσέφερε ἕνα
ἐγκόλπιο. Ἐκ μέρους τοῦ Ἱεροῦ κλήρου
τῆς Μητροπόλεώς μας τὸ Σεβασμιώτατο κ. Θεόκτιστο προσφώνησε ὁ Πρωτοσυγκελλεύων πρωτοπρ. π. Γεώργιος
Μπλάθρας. Ὁ νέος Μητροπολίτης Φωκίδος,
ἐμφανῶς
συγκινημένος,
εὐχαρίστησε τὸν Σεβ. Μητροπολίτη μας
κ. Εὐστάθιο γιὰ ὅσα ὑλικὰ καὶ πνευματικά του πρόσφερε ἁπλόχερα τὴν πενταετία ποὺ συνεργάστηκαν. Παράλληλα
εὐχαρίστησε τοὺς κληρικοὺς καὶ τοὺς
λαϊκοὺς ὑπαλλήλους τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας γιὰ τὴν ἄψογη συνεργασία
καὶ τὸν εὐσεβῆ λαὸ γιὰ τὴν ἀγάπη καὶ τὴ
συμπαράστασή του, ὑπογραμμίζοντας
συγκινημένος ὅτι ἀφήνει μεγάλο μέρος
τῆς καρδιᾶς του στὴ γενέτειρά του. Ἡ
ἐνθρόνιση τοῦ νέου Μητροπολίτου Φωκίδος πραγματοποιήθηκε στὶς 22
Ἰουλίου ἐ.ε. στὸν Μητροπολιτικὸ Ναὸ
τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου
Ἀμφίσσης παρουσία τοῦ Μακ.
Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης
Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου, τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου μας κ. Εὐσταθίου, πλειάδας
Ἱεραρχῶν, ἱερέων καὶ μοναστικῶν
ἀδελφοτήτων καὶ πλήθους κόσμου.
Συγκινητικὴ ἦταν ἡ παρουσία πολλῶν
κληρικῶν καὶ λαϊκών ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μη-
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τρόπολή μας, ποὺ βρέθηκαν στὴν
Ἀμφισσα γιὰ νὰ ἐκφράσουν τὴν χαρά
τους καὶ νὰ ἀναφωνήσουν τὸ ‘’Ἄξιος’’
στὸν νέο μητροπολίτη Φωκίδος κ Θεόκτιστο.
ΥΠὉΔὉΧΗ ΙΕΡΑΣ ΕΙΚὉΝὉΣ
ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΧΡΥΣΑΦΙΤΙΣΣΑΣ
ΣΤΗ ΧΡΥΣΑΦΑ

Μὲ ἐκκλησιαστικὴ λαμπρότητα,
θρησκευτικὴ εὐλάβεια καὶ σὲ ἔντονα
φορτισμένο συγκινησιακὸ κλίμα, οἱ κάτοικοι τῶν Χρυσάφων καὶ τῆς εὐρύτερης
περιοχῆς ὑποδέχθηκαν τὸ Σάββατο 28
Ἰουνίου 2014, ὕστερα ἀπὸ τετρακόσια
χρόνια, τὴ θαυματουργὸ εἰκόνα τῆς Παναγίας Χρυσαφίτισσας, ποὺ φυλάσσεται
στὴν ἱστορικὴ πόλη τῆς Μονεμβασίας.
Τὴν εἰκόνα ὑποδέχθηκε μέ ἔκδηλη συγκίνηση ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μονεμβασίας καὶ Σπάρτης κ. Εὐστάθιος,
παρουσία πολλῶν κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς
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Μητροπόλεώς μας. Οἱ κάτοικοι τῶν
Χρυσάφων μὲ κατάνυξη καὶ σεβασμὸ
ἔραναν τὴν εἰκόνα τῆς Παναγίας μὲ
ἄνθη καλωσορίζοντας τὴν στὸ «σπίτι»
της. Ὕστερα ἀπὸ τὴ σύντομη δέηση σχηματίσθηκε λιτανευτικὴ πομπὴ πρὸς τὸν
Βυζαντινὸ Ἱερὸ Ναὸ τῆς Παναγίας, ὅπου
ἐψάλη
Ἀρχιερατικὸς
Ἑσπερινὸς
χοροστατοῦντος τοῦ Σεπτοῦ Ποιμενάρχου μας κ. Εὐσταθίου. Ἀκολούθησαν οἱ
ὁμιλίες τοῦ ἐφημερίου Μονεμβασίας π.
Κωνσταντίνου Κρυπωτοῦ καὶ τοῦ
ἐφημερίου Χρυσάφων π. Νικολάου
Κωνσταντάκη, ὁ ὁποῖος ἐκ μέρους τῶν
Χρυσαφιτῶν ἐνεχείρισε εὐχαριστήριο
ἔγγραφο στὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας. Ὁ Σεπτός Ποιμενάρχης μας τόνισε ὅτι εἶχε πάντα κατὰ νοῦ νὰ
ἱκανοποιήσει, τὴ σωστὴ χρονικὴ στιγμή,
τὸ μόνιμο αἴτημα τῶν Χρυσαφιτῶν γιὰ
μεταφορὰ τῆς εἰκόνας στὸν τόπο της γιὰ
προσκύνηση καί εὐχήθηκε ἡ Παναγία ἡ
Χρυσαφίτισσα νὰ εὐλογεῖ καὶ νὰ προστατεύει ὅλους τούς κατοίκους τῆς
περιοχῆς. Ὀλοκληρώνοντας ὁ Σεβασμιώτατος
δὲν
παρέλειψε
νὰ
εὐχαριστήσει τὸν π. Νικόλαο Κωνσταντάκη καὶ τὸν π. Κωνσταντίνο Κρυπωτὸ,
τοὺς τοπικοὺς ἄρχοντες γιὰ τὴν παρουσία τους καὶ ὅλους ὅσοι συνέβαλαν στὸ
ἱστορικὸ γεγονὸς τῆς μεταφορᾶς τῆς
εἰκόνας στὰ Χρύσαφα ὕστερα ἀπὸ τετρακόσια χρόνια. Τὴν Κυριακὴ 29
Ἰουνίου τελέστηκε Ἀρχιερατικὴ Θεία
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Λειτουργία καί ἐν συνεχείᾳ ἡ Εἰκόνα τῆς
Παναγίας ἐπέστρεψε στήν Μονεμβασία.
ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚὉΥ ΚΕΝΤΡὉΥ
ΕΝὉΡΙΑΣ ΤΣΕΡΑΜΙὉΥ
Μὲ κάθε ἐπισημότητα ἀλλὰ καὶ
ξεχωριστὴ λαμπρότητα ἔλαβαν χώρα τὸ
ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς 13 Ἰουλίου
2014 τὰ ἐγκαίνια τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου τῆς ἐνορίας τοῦ Ἁγίου Δημητρίου
Τσεραμιοῦ. Τὰ ἐγκαίνια τέλεσε ὁ Σεβ.
Μητροπολίτης μας κ. Εὐστάθιος, συμπαραστατούμενος ἀπὸ τὸν οἰκεῖο
ἐφημέριο π. Παναγιώτη Λάτση, ἐνώ τὸ
παρὸν ἔδωσαν οἱ ἐντιμότατοι ἄρχοντες
τοῦ τόπου μας, καθὼς καὶ ἱερεῖς καὶ
πιστοὶ ἀπὸ τὶς γύρω περιοχὲς καὶ τὴ
Σπάρτη. Τό Πνευματικό κέντρο τῆς
Ἐνορίας Τσεραμιοῦ θά στεγάσει ὄλες τίς
δραστηριότητες τῆς μικρής ἀλλά δραστήριας ἐνορίας τοῦ Τσεραμιοῦ.
Ἀξίζουν πολλά συγχαρητήρια στόν
ἐφημέριο καί στό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο ἀλλά καί σέ ὅλους ὅσοι συνετέλεσαν στήν δημιουργία αὐτῆς τῆς
πνευματικῆς κυψέλης.
ΧΕΙΡὉΤὉΝΙΕΣ ΝΕΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ
Τήν Κυριακή 10 Αὐγούστου 2014,
στὴν Ἱερὰ Μονὴ τῶν Ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων Σπάρτης, τελέσθηκε
ἀπό τόν Σεβ. Μητροπολίτη μας κ.
Εὐστάθιο ἡ εἰς Πρεσβύτερον χειροτο-
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νία τοῦ Ἀρχιδιακόνου καί Ἱεροκήρυκος
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας π.
Εὐσταθίου Πορφύρη. Στὸ τέλος τῆς
Θείας Λειτουργίας ὁ Σεπτὸς Ποιμενάρχης μας ἀπένειμε στὸν π. Εὐστάθιο τὸ
ὀφφίκιο τοῦ Ἀρχιμανδρίτου. Ἐπίσης τήν
Κυριακή 17 Αὐγούστου στήν ἐνορία τῆς
Μεταμορφώσεως, χειροτόνησε Διάκονο
τόν ἀδελφό τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Τεσσαράκοντα π. Γρηγόριο Βλαχάκη, υἱό
τοῦ ἐφημερίου Μεταμορφώσεως π. Δημητρίου. Οἱ νεοχειροτονηθέντες στὴν
ὁμιλία τους ἐξέφρασαν τὶς εὐχαριστίες
τους σὲ ὅλους ὅσοι στάθηκαν δίπλα
τους καὶ τούς βοήθησαν σὲ κάθε βῆμα
τῆς ζωῆς τους καί ἱδαίτερα ἐξέφρασαν
τὴν εὐγνωμοσύνη τους στὸν Σεβ. Μητροπολίτη μας κ. Εὐστάθιο γιὰ τὴν
ἀγάπη, τὴ στοργὴ καί τό διαρκές
ἐνδιαφέρον του. Ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης
μας ἐπαίνεσε τούς χειροτονηθέντες γιὰ
τὸ ἦθος καὶ τὴν ἐν γένει πνευματικὴ καὶ
μοναχικὴ ζωή τους. Ἐπίσης τόνισε πὼς
ἡ ζωὴ τοῦ κληρικοῦ εἶναι σταυροαναστάσιμη, ἐνῶ τὸ Ἱερατικὸ ἀξίωμα καὶ
στοὺς τρεῖς βαθμούς του, προϋποθέτει
τὴ διαρκῆ διακονία, τόσο πρὸς τὸν Θεό,
ὅσο καὶ πρὸς τοὺς ἀνθρώπους.
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Αὐγούστου 2014 ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη
Μονεμβασίας καὶ Σπάρτης διοργάνωσε
τιμητική ἐκδήλωση στὸ Ἄσυλο Ἀνιάτων
Σπάρτης πρὸς τιμὴν τῶν ὁμογενῶν μας.
Στὸν κατάλληλα διαμορφωμένο προαύλειο χῶρο τοῦ ἱδρύματος οἱ ἀπόδημοι,
ποὺ γιὰ ἄλλη μία χρονιὰ ἐπισκέπτονται
τὴν ἰδιαίτερη πατρίδα τους, φιλοξενήθηκαν ἀπὸ τὸν Σεπτὸ Ποιμενάρχη μας,
προκειμένου νὰ τοὺς εὐχαριστήσει γιὰ
τὴν ὑλικὴ καὶ ἠθικὴ βοήθεια ποὺ πρόσφεραν καὶ συνεχίζουν νὰ προσφέρουν,
ὥστε τὰ Ἱδρύματα τῆς Μητροπόλεώς
μας νὰ συνεχίσουν ἀπρόσκοπτα το
φιλανθρωπικὸ ἔργο τους. Τὴν ἐκδήλωση
προλόγισε ὁ Διευθυντὴς τοῦ Ἱδρύματος,
π. Ἰωάννης Προφύρης, ὁ ὁποῖος ἀρχικὰ
καλωσόρισε τοὺς παρευρισκόμενους
ὁμογενεῖς. Ἀκολούθησε ἕνα εὐχάριστο
μουσικὸ πρόγραμμα μὲ παραδοσιακὰ
ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
τραγούδια τῆς Πελοποννήσου, τὸ ὁποῖο
ΤΗΣ ΤὉΠΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ἐπιμελήθηκε ὁ π. Χρῆστος ΚυριακόπουΓΙΑ ΤὉΥΣ ὉΜὉΓΕΝΕΙΣ
λος μὲ τοὺς συνεργάτες του. Μετὰ τὸ
Τὸ ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς 17
πέρας τοῦ μουσικοῦ προγράμματος, ὁ
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Σεβ. Μητροπολίτης μας καλωσόρισε
τοὺς ὁμογενεῖς μας, ἐκφράζοντας τὶς
εὐγνώμονες εὐχαριστίες του γιὰ τὴν
ἔμπρακτη καὶ πάντα πρόθυμη στήριξή
τους, ἐνῶ τόνισε ὅτι ἡ ἐκδήλωση αὐτὴ
ἀποτελεῖ μία ἐλάχιστη ἀνταπόδοση τῆς
συγκινητικῆς συμπαράστασής τους. Ἡ
ἐκδήλωση ὁλοκληρώθηκε μὲ τὸ λόγο
τῆς ὁμογενοῦς κ. Γεωργίας Καλοειδῆ, ἡ
ὁποία ἐπεσήμανε ὅτι οἱ ἀπόδημοι εἶναι
αὐτοὶ ποὺ ὀφείλουν νὰ ἐκφράσουν τὴν
εὐγνωμοσύνη τους στὸν Ποιμενάρχη
μας γιὰ τὸ σπουδαῖο φιλανθρωπικὸ
ἔργο του.
ΕΓΚΑΡΔΙΕΣ ΕΥΧΕΣ
ΓΙΑ ΤΑ 50 ΧΡὉΝΙΑ ΙΕΡΩΣΥΝΗΣ
ΤὉΥ ΣΕΠΤὉΥ ΠὉΙΜΕΝΑΡΧὉΥ ΜΑΣ
Συμπληρώθηκαν στὶς 13 Αὐγούστου
ἐ.ε. 50 χρόνια ἀπὸ τὴν ἡμέρα ἐκείνη
κατὰ τὴν ὁποία ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ.
Εὐστάθιος ἐνδύθηκε τὸ τιμημένο ράσο
στὴν ἱστορικὴ Ἱερὰ Μονὴ Κοιμήσεως
Θεοτόκου Βουλκάνου. Ὁ Σεπτὸς Ποιμενάρχης μας θέλησε νὰ τιμήσει αὐτὴ τὴν
ἐπέτειο μὲ σεμνότητα καὶ ἱεροπρέπεια,
ἀρετὲς ποὺ τὸν διακρίνουν, χωρὶς
ἰδιαίτερους πανηγυρισμούς. Ἔτσι στὶς
12 Αὐγούστου τὸ ἀπόγευμα μετέβη
στὴν Ἱερὰ Μονὴ Βουλκάνου προκειμένου νὰ τελέσει τὸν Ἑσπερινὸ καὶ τὴν
Ἱερὰ Παράκληση πρὸς τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο. Στὴν εἴσοδο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τὸν
ἀνέμενε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μεσση-
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νίας κ. Χρυσόστομος μὲ τὸν Καθηγούμενο τῆς Μονῆς καὶ πολλοὺς πατέρες,
ἐνῶ ἕνα πλῆθος εὐσεβῶν Μεσσηνίων
εἶχαν προσέλθει γιὰ νὰ εὐχηθοῦν στὸν
Σεπτὸ Ποιμενάρχη μας. Τὸ πρωὶ τῆς Τετάρτης 13 Αὐγούστου ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας ἱερούργησε στὸν Μητροπολιτικὸ
Ναὸ τῆς Εὐαγγελιστρίας Σπάρτης, συλλειτουργούντων πολλῶν κληρικῶν τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας. Στὸ τέλος τῆς
Θείας Λειτουργίας τὸν Σεβασμιώτατο
προσφώνησε ὁ Πρωτοσυγκελλεύων καὶ
ἐφημέριος του Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ
π. Γεώργιος Μπλάθρας, ὁ ὁποῖος,
ἐμφανῶς συγκινημένος, μίλησε γιὰ τὴν
γνωριμία τοὺς ὅταν ἀκόμα ὁ Σεβασμιώτατος ἦταν λαϊκός, τὸ ἦθος καὶ τὸ
πλούσιο πνευματικὸ καὶ φιλανθρωπικὸ
ἔργο του, τὸ ὁποῖο εὐχήθηκε νὰ συνεχίσει ἀπρόσκοπτα γιὰ πολλὰ ἀκόμα
χρόνια ἐνώ τοῦ προσέφερε μιὰ
ἀρχιερατικὴ βακτηρία. Ἐν συνεχείᾳ
στὴν αἴθουσα τοῦ θρόνου τοῦ
Ἐπισκοπείου προσφέρθηκε κέρασμα
πρὸς τὶς ἀρχές, τοὺς κληρικοὺς ποὺ
εἶχαν προσέλθει στὸν Μητροπολιτικὸ
Ναὸ γιὰ νὰ τιμήσουν τὸν Σεπτὸ Ποιμενάρχη μας καὶ παρόντων ὅλων των
ἐργαζομένων στὴ διοίκηση τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως, οἱ ὁποῖοι προσέφεραν
στὸ
Σεβασμιώτατο
δῶρο
ἕνα
ἐπιγονάτιο.
Ἐκ
μέρους
τῶν
ἐργαζομένων προσφώνησε ὁ Ἀρχιμ. π.
Σεραφεὶμ Κοσμᾶς.
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Χρονικά τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
ΧΡὉΝΙΚΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡὉΠὉΛΕΩΣ
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. ΕΥΣΤΑΘΙὉΣ
κατὰ τὸν μῆνα Ἰούνιον 2014:
Ἐ λ ε ι τ ο ύ ρ γ η σ ε τὴν 1ην εἰς τὴν
Ἐνορίαν τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων καὶ μετὰ
τὴν Θ. Λειτουργία προέστη τοῦ καθιερωμένου Μνημοσύνου ὑπὲρ ἀναπαύσεως
ὅλου τοῦ γυναικείου πληθυσμοῦ τοῦ
ἐκτελεσθέντος ὑπὸ τῶν Γερμανικῶν
Στρατευμάτων, τὴν 8ην εἰς τὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸν Ναὸν τῆς Ἁγίας Τριάδος
Σελλασίας, τὴν 9ην εἰς τὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸν Ναὸν τῆς Ἁγίας Τριάδος Νεαπόλεως,
τὴν
11ην
εἰς
τὸν
Μητροπολιτικὸν Ἱερὸν Ναὸν ἐπὶ τῇ
ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ Συμφερουπόλεως, τὴν 15ην εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν
Εἰσοδίων Θεοτόκου Γκοριτσάς, τὴν 18ην
εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου Νικολάου
Σπάρτης, (ἀγρυπνία ἐπὶ τῇ ἐπετείῳ τῶν
ἐγκαινίων) τὴν 22αν εἰς τὴν Βασιλικήν,
τὴν 24ην εἰς τὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸν
Ναὸν τοῦ Τιμίου Προδρόμου Μεγάλης
Βρύσης, τὴν 29ην εἰς Χρύσαφα καὶ τὴν
30ην εἰς τὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸν Ναὸν
Ἁγίων Ἀποστόλων Γούναρη.
Ἐ χ ο ρ ο σ τ ά τ η σ ε κατὰ τὸν

ἑσπερινὸν τὴν 8ην εἰς τὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίας Τριάδος Ταλάντων, τὴν 14ην εἰς τὸν πανηγυρίζοντα
Ἱερὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου εἰς Μυστράν, τὴν 22αν εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν
Ἁγίων Τεσσαράκοντα, τὴν 23ην εἰς τὸν
πανηγυρίζοντα Ἱερὸν Ναὸν τοῦ Τιμίου
Προδρόμου Τριννήσων, τὴν 28ην εἰς τὸν
Ἱερὸν Ναὸν Χρυσαφιτίσσης Χρυσάφων,
τὴν 29ην εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου
Νικολάου Σπάρτης καὶ ἐν συνεχείᾳ
ἐτέλεσε τρισάγιον εἰς τὴν προτομὴν τοῦ
Πέτρου Πελοποννησίου καὶ τὴν 30ην εἰς
τὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίων
Ἀναργύρων της ὁμωνύμου ἐνορίας.
Ἐ β ά π τ ι σ ε τὴν 21ην εἰς Κιτριὲς Λακωνίας τὸ τέκνον τοῦ Ἀθανασίου Νικολάου εἰς τὸ ὁποῖον ἐδόθη τὸ ὄνομα
Δήμητρα.
Ἐ τ έ λ ε σ ε τὴν 22αν τὴν ρασοφορίαν
τοῦ Σταύρου Βλαχάκη υἱοῦ τοῦ Ἱερέως
Δημητρίου Βλαχάκη εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν
τῶν Ἁγίων Τεσσαράκοντα ὀνομάσας
αὐτὸν Γρηγόριον.
Σ υ μ μ ε τ έ σ χ ε τὴν 25ην εἰς τὰς
ἐργασίας τῆς ἐκτάκτως συγκληθείσας
Ἱεραρχίας ἡ ὁποία ἐξέλεξε Μητροπολί-
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τας διὰ τὰς χηρευούσας Ἱεράς Μητροπόλεις Φωκίδος τὸν Θεοφιλέστατον
Ἐπίσκοπόν μας Ἀνδρούσης κ. Θεόκτιστον, Ἰωαννίνων τὸν Πρωτοσύγκελλον
Ἀθηνῶν τόν Ἀρχιμ. Μάξιμον Παπαγιάννην, Θεσσαλιώτιδος τὸν Ἀρχιμ. Τιμόθεον
Ἄνθην καὶ Ἐλασσῶνος τὸν Πρωτοσύγκελλον τῆς Μητροπόλεως Ἐλασσῶνος
Ἀρχιμ. Χαρίτωνα Τούμπα.
Π ρ ο ή δ ε υ σ ε τὴν 24ην τῆς
Ἐπιτροπῆς Μοναχικοῦ Βίου καὶ τὴν 30ην
τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου.
Ὤ ρ κ ι σ ε τὴν 6ην εἰς τὸ ΚΕΕΜ Σπάρτης
τούς Νεοσυλλέκτους τῆς Γ΄ 2014 ΕΣΣΟ.
Π α ρ έ σ τ η εἰς τὰς ἐορταστικάς
ἐκδηλώσεις τῶν δύο Βρεφονηπιακῶν
Σταθμῶν ἐν Σπάρτῃ τὴν 16ην καὶ ἐν
Μονεμβασίᾳ τὴν 17ην ἐνῶ τὴν 6ην παρέστη εἰς τὴν ἑορταστικὴν ἐκδήλωσιν
τοῦ Πρωτοδικείου Σπάρτης τιμηθείς δὶ’
εἰδικῆς Πλακέτας ὑπὸ τοῦ Δικηγορικοῦ
Συλλόγου Σπάρτης.
Ὑ π ε δ έ χ θ η εἰς τὰ Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως τὴν 4ην τὸν Σεβ.
Ἀρχιεπίσκοπον Θυατείρων καὶ Μεγ. Βρετανίας κ. Γρηγόριον.

71 | ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΩΝ Ο «ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ»

Μητροπολίτου Φωκίδος κ. Θεοκτίστου
ἐπὶ τῇ ἐκλογή του ὡς Μητροπολίτου καὶ
τὴ ἀναχωρήσει του ἐκ Σπάρτης, τὴν 7ην
εἰς τὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸν Ναὸν τοῦ
Ἁγίου Θωμὰ τοῦ ἐν Μαλεῷ, τὴν 8ην εἰς
τὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸν Ναὸν τοῦ
Ἁγίου Προκοπίου τῶν κατασκηνώσεων
Νεαπόλεως, τὴν 9ην εἰς τὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος
Ἐλαφονήσου (ἐπέτειος ἐγκαινίων καὶ
ἑνώσεως τῆς νήσου μετὰ τῆς Ἑλλάδος),
τὴν 12ην εἰς τὸν Ἀρχάγγελον Δαιμονιᾶς,
τὴν 13ην εἰς Σουστιάνους, τὴν 20ην εἰς
τὸν Ἱερὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα
Πατρὼν μετὰ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου
Πατρὼν κ. Χρυσοστόμου, τὴν 26ην εἰς
τοὺς Μολάους καὶ τὴν 27ην εἰς τὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου Παντελεήμονος τοῦ Ἀσύλου Ἀνιάτων Σπάρτης.
Ἐ χ ο ρ ο σ τ ά τ η σ ε κατὰ τὸν
ἑσπερινὸν τὴν 7ην εἰς τὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου Προκοπίου
Κατασκηνώσεων Νεαπόλεως, τὴν 23ην
εἰς τὸν Ἱέρακα καὶ τὴν 25ην εἰς τὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸν Ναὸν τῆς Ἁγίας
Παρασκευῆς Σκάλας.
Ἐ β ά π τ ι σ ε τὴν 6ην εἰς τὸν Ἱερὸν
Κατὰ τὸν μῆνα Ἰούλιον 2014:
Ναὸν τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου Συκέας τὸ τέἘ λ ε ι τ ο ύ ρ γ η σ ε τὴν 3ην εἰς τὴν κνον τοῦ ὑπαλλήλου τῆς Ἱερᾶς ΜητροΜεταμόρφωσιν Ἀμυκλῶν, τὴν 6ην εἰς πόλεως Δημητρίου καὶ Ἄννας Σκιαδᾶ εἰς
τὸν Μητροπολιτικὸν Ναὸν μετὰ τοῦ Σεβ. τὸ ὁποῖον ἐδόθη τὸ ὄνομα Θεοδώρα,
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τὴν 12ην εἰς τὸ Καστόρειον τὸ 5ον τέκνον τοῦ Ἐφημερίου Καστορείου π. Δημητρίου Μήτρη εἰς τὸ ὁποῖον ἐδόθη τὸ
ὄνομα Θεοδώρα καὶ τὴν 13ην εἰς τὸν
Μητροπολιτικὸν Ναὸν τὸ τέκνον τοῦ
Κων/νου Φιλιππακόπουλου εἰς τὸ
ὁποῖον ἐδόθη τὸ ὄνομα Νικόλαος.
Η ὐ λ ό γ η σ ε τὴν 5ην εἰς τὸν Ἱερὸν
Ναὸν τῆς Ὑπαπαντῆς Καλαμάτας μετὰ
τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μεσσηνίας κ.
Χρυσοστόμου τὸν γάμον τοῦ ἐγγονοῦ
του Ἀριστείδου Γαλανοπούλου υἱοῦ τοῦ
ἱερέως Ξενοφῶντος Γαλανοπούλου μετὰ
τῆς Τριανταφύλλης Ἀλαγᾶ, τὴν 19ην εἰς
τὴν Πάτραν τὸν γάμον τοῦ Κων/νου
Αὐγέρου καὶ τῆς Ἰνὲς Βελιζιώτη καὶ τὴν
26ην εἰς τὴν Μεγάλην Βρύση τὸν γάμον
τοῦ Χρίστου Βλαχονικολού καὶ τῆς Χριστίνας Πόπα.
Π ρ ο έ σ τ η τὴν 23ην τῆς καθιερωμένης Δοξολογίας εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν τοῦ
Ἑλκομένου Μονεμβασίας ἐπὶ τῇ
ἀπελευθερώσει τῆς πόλεως.
Ὠσαύτως προέστη τὴν 24ην εἰς τὸν Ἱερὸν
Ναὸν τῆς Ἁγίας Μαρίνας Ἀθηνῶν μετ’
ἄλλων ἀρχιερέων τῆς Νεκρωσίμου
Ἀκολουθίας τῆς Κηδείας τῆς Πρεσβυτέρας Ἀνθής Καραισαρίδη, φονευθείσης
εἰς τροχαῖον καὶ τὴν 25ην εἰς Παπαδιάνικα τῆς Κηδείας τοῦ Γεωργίου Σαρρῆ,
ἐπίσης φονευθέντος εἰς τροχαῖο
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ἀτύχημα.
Ἐ ν ε κ α ι ν ί α σ ε τὴν 13ην τὸ
ἐνοριακὸν Κέντρον Τσεραμιοὺ καὶ τὴν
30ην τὴν Δημοτικὴν Παιδικὴν Χαρὰν εἰς
τὸ πάρκο τῆς Εὐαγγελιστρίας.
Π α ρ έ σ τ η μετὰ ἱκανοῦ ἀριθμοῦ
κληρικῶν καὶ λαϊκῶν τὴν 22αν εἰς τὴν ἐν
Ἀμφίσσῃ ἐνθρόνισιν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Φωκίδος κ. Θεοκτίστου.
Ἀ π έ ν ε ι μ ε τήν 27ην τό ὀφφίκιον τοῦ

Πρωτοπρεσβυτέρου εἰς τόν Αἰδεσιμολ.
ἱερέα π. Ἰωάννην Προφύρην Ἐφημέριον
Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀμυκλῶν καί διευθυντήν τοῦ Ἀσύλου Ἀνιάτων Σπάρτης
καί τήν ἱδίαν ἡμέραν ἐχειροθέτησε Πρωτοδιάνονον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως τόν
ἱερολογ. Διάκονον π. Εὐστάθιο Προφύρη.
Ἐ π ε σ κ έ φ θ η τάς Κατασκηνώσεις
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως τὴν 1ην, τὴν
10ην, τὴν 16ην, τὴν 28ην καὶ τὴν 31ην καὶ
ὡμίλησε εἰς τοὺς Κατασκηνωτάς.
Π ρ ο ή δ ρ ε υ σ ε τὴν 10ην συσκέψεως
τοῦ Δ.Σ. τοῦ Σωματείου Περιθάλψεως
Χρονίως Πασχόντων, τὴν 16ην τοῦ
Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου Μαγούλας,
τὴν 24ην συσκέψεως διὰ τὸ κληροδότημα Κερχουλᾶ καὶ τὴν 31ην συνεδριάσεως τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου.
Ὡ μ ί λ η σ ε τὴν 17 εἰς τὰ ΤΕΙ Σπάρτης
κατὰ τὴν ἀπονομὴν τῶν πτυχίων.
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Κατὰ τὸν μῆνα Αὔγουστον 2014:
Ἐ λ ε ι τ ο ύ ρ γ η σ ε τὴν 3ην εἰς τὴν
Ἀγγελώνα διὰ τὴν συμπλήρωση 120
ἐτῶν ἀπὸ τὴν ἡμέραν τῶν ἐγκαινίων τοῦ
Ναοῦ καὶ ἐτέλεσε μνημόσυνον τῶν
ἱερέων,
Ἱεροψαλτῶν,
νεωκόρων,
ἐπιτρόπων, ἐνοριτῶν καὶ εὐεργετῶν
αὐτοῦ, τὴν 6ην εἰς τὸν πανηγυρίζοντα
Ἱερὸν Ναὸν Μεταμορφώσεως Δαφνίου,
τὴν 10ην εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν τῶν Ἁγίων
Τεσσαράκοντα, τὴν 13ην εἰς τὸν
Μητροπολιτικὸν Ναὸν ἐπὶ τῇ συμπληρώσει πεντήκοντα ἐτῶν κληρικῆς ζωῆς, τὴν
15ην εἰς τὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸν Ναὸν
Κοιμήσεως Θεοτόκου Μαγούλας, τὴν
17ην εἰς τὴν Μεταμόρφωσιν Μολάων,
τὴν 23ην εἰς τὴν πανηγυρίζουσαν Ἱερὰν
Μονὴν Ζερμπίτσης, τὴν 24ην εἰς τὸν Λεήμονα, τὴν 27ην εἰς τὴν Δαιμονιάν, τὴν
29ην εἰς τὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸν Ναὸν
τοῦ Τιμίου Προδρόμου τῆς διαλελυμένης Ἱερᾶς Μονῆς Ἀλεποχωρίου καὶ τὴν
31ην
εἰς
τὴν
Ἱερὰν
Μονὴν
Εὐαγγελιστρίας Ἱέρακος ἐπὶ τῇ ἐπετείῳ
τῆς εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονίας αὐτοῦ.
Ἐ χ ο ρ ο σ τ ά τ η σ ε κατὰ τὴν
Ἀκολουθίαν τοῦ ἑσπερινοῦ καὶ τῶν παρακλήσεων τὴν 1ην εἰς τὴν Ἀπιδέαν, τὴν
3ην εἰς τὸ Λογγάρι Ἱέρακος, τὴν 4ην εἰς
τὴν Καλλιθέαν, τὴν 5ην εἰς τὸ
Ἀνθοχώριον, τὴν 6ην εἰς τὸ Παραδείσι
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Νεαπόλεως, τὴν 7ην εἰς τὸν Ἅγιον Νικόλαον Βοιῶν, τὴν 8ην εἰς τὸν Ἅγιον Γεώργιον Βοιῶν, τὴν 10ην εἰς Κροκεές, τὴν
11ην εἰς τὸν Ἅγιον Σπυρίδωνα Σπάρτης,
τὴν 12ην εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Βουλκάνου Μεσσηνίας, τὴν 13ην εἰς τὸν Ἅγιον
Νίκωνα Σπάρτης, τὴν 14ην εἰς τὴν
Ἀγόριανην, τὴν 22αν εἰς τὴν Ἱερὰν
Μονὴν Ζερμπίτσης, τὴν 23ην εἰς τὸν
Ἱερὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ
Αἰτωλοῦ εἰς τὸ Β΄ Κοιμητήριον Σπάρτης
καὶ ἐν συνεχείᾳ ἐλιτάνευσεν τὴν Ἱερὰν
Εἰκόνα ἐντός τοῦ Κοιμητηρίου προηγουμένης τῆς Φιλαρμονικῆς τοῦ Δήμου καὶ
ἐτέλεσε τρισάγιον διὰ τοὺς κεκοιμημένους ἀδελφούς μας καὶ τὴν 28ην εἰς τὸν
πανηγυρίζοντα Ἱερὸν Ναὸν Τιμίου Προδρόμου Μυστρά.
Ἐ χ ε ι ρ ο τ ό ν η σ ε Πρεσβύτερον τὴν
10ην εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν τῶν Ἁγίων Τεσσαράκοντα τὸν ἐπὶ τρία ἔτη Διάκονόν του
καὶ Ἱεροκήρυκα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
π. Εὐστάθιο Πορφύρη καὶ ἀπένειμεν εἰς
αὐτὸν τὸ ὀφφίκιον τοῦ Ἀρχιμανδρίτου,
παράλληλα ἐχειροθέτησε εἰς πρωτοδιάκονον τόν ἱερολογ. Διάκονον π. Κων/νον
Σκάλτσαν καὶ τὴν 17ην ἐχειροτόνησε εἰς
τὴν Μεταμόρφωσιν Διάκονον τὸν
Μοναχὸν
Γρηγόριον
Βλαχάκην
πτυχιοῦχον
τῆς
Ἀνωτάτης
Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν καὶ
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υἱὸν τοῦ ἐκλεκτοῦ Ἐφημερίου Μεταμορφώσεως π. Δημητρίου Βλαχάκη εἰς
τόν ὁποίον ἀπένειμε τό ὀφφίκιον τοῦ
πρωτοπρεσβυτέρου.
Ἐ ν ε κ α ι ν ί α σ ε τὴν 27ην εἰς τὴν
Δαιμονίαν τὸν Ἱερὸν Ναὸν τῶν Ἁγίων
Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, ἐνῶ τὴν
31ην ἐτέλεσε τὰ Θυρανοίξια τοῦ Ι.
Ναοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Περιστερίου.
Ὤ ρ κ ι σ ε τὴν 1ην εἰς τὸ ΚΕΕΜ τοὺς
Νεοσυλλέκτους τῆς Δ΄ 2014 ΕΣΣΟ καὶ
τοὺς Δημάρχους καὶ Συμβούλους τῶν
Δήμων τῆς Μητροπολιτικῆς μας περιφερείας ὡς ἑξῆς: τὴν 24ην τὸ μεσημέρι
τὸν Δήμαρχον καὶ Συμβούλους τοῦ
Δήμου Μονεμβασίας, τὸ ἀπόγευμα τῆς
ἰδίας ἡμέρας τὸν Δήμαρχον καὶ τοὺς
Συμβούλους τοῦ Δήμου Εὐρώτα καὶ τὴν
26ην τὸν Δήμαρχον καὶ τοὺς Συμβούλους τοῦ Δήμου Σπάρτης.
Π ρ ο έ σ τ η τὴν 4ην εἰς Μονεμβασίαν τῆς Νεκρωσίμου Ἀκολουθίας τῆς
Κηδείας τῆς κ. Ἀλεξάνδρας Δεσποινάκη
Λυκειάρχου καὶ θυγατρὸς τοῦ
ἀειμνήστου Πρωτοπρ. π. Ἰωάννου Δεσποινάκη καὶ ὡμίλησε περὶ τῆς
ἐκλεκτῆς ἐκπαιδευτικοῦ.
Ὠσαύτως τὴν 16ην εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν
τῶν Ἁγίων Τεσσαράκοντα προέστη τοῦ
τεσσαρακονθημέρου μνημοσύνου τοῦ
Εὐαγγέλου Λαμπρόπουλου καὶ τὴν
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24ην εἰς τὸν Λεήμονα τοῦ τεσσαρακονθημέρου μνημοσύνου τοῦ Κων/νου
Χρυσικάκου πατρὸς τοῦ ἀρχιερατικοῦ
Ἐπιτρόπου καὶ Ἐφημερίου Σκάλας π.
Εὐστρατίου Χρυσικάκου.
T έ λ ε σ ε τὸν ἁγιασμὸν τῶν
Ἐγκαινίων τὴν 19ην τῆς Παιδικῆς
Χαρᾶς πλησίον τοῦ Κολυμβητηρίου
Σπάρτης.
Π α ρ έ σ τ η τὴν 30ην εἰς Τρίπολιν
κατὰ τὴν ὁρκωμοσίαν τοῦ Περιφερειάρχου καὶ τῶν Συμβούλων τῆς Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Ἐπραγματοποίησε
ἑορταστικὴν
ἐκδήλωσιν τὴν 17ην εἰς τὸν αὔλειον
χῶρον τοῦ Ἀσύλου Ἀνιάτων χάριν τῶν
ὁμογενῶν μας οἱ ὁποῖοι προσῆλθον
ἀθρόοι καὶ ἐγέμισαν μὲ χαρὰν τόσον
ἀπὸ τὶς εὐχαριστήριες προσφωνήσεις
τοῦ Διευθυντοῦ καὶ τοῦ Μητροπολίτου
μας ὅσο καὶ ἀπὸ τὰ ὑπέροχα Δημοτικὰ
τραγούδια ποὺ ἐτραγούδησε μὲ τέχνη
ὁ χαρισματικὸς κληρικὸς καὶ Πρωτοπρ.
π. Χρίστος Κυριακόπουλος Γεν. Ἀρχιερ.
Ἐπίτροπος Κηφισίας.
Κατὰ τὰς ὑπολοίπους ἡμέρας καὶ
ὥρας ἐδέχθη εἰς τὰ Γραφεῖα ἕνα
πλῆθος ἀνθρώπων καὶ μάλιστα
ὁμογενῶν μας καὶ ἐπεσκέφθη τὸ
Νοσοκομεῖο Σπάρτης καὶ τὰ Ἱδρύματα
κατ’ ἐπανάληψιν.

Ἀπὸ τὴν ἐνθρόνιση τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Φωκίδος κ. Θεοκτίστου (Ἄμφισα 22/07/2014)

Ἀπὸ τὰ ἐγκαίνια τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου τῆς Ἐνορίας Τσεραμιοῦ (13/07/2014)

Ἀπὸ τὴν εἰς πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ π. Εὐσταθίου Πορφύρη (Ι.Μ. Ἁγίων Τεσσαράκοντα 10/08/2014)

Ἀπὸ τὴν εἰς διάκονον χειροτονία τοῦ π. Γρηγορίου Βλαχάκη (Μεταμόρφωση 17/08/2014)

