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έ πολλή χαρά καί ἐλπίδα ἡ Ἐκκλησία μας γιορτάζει καί ἐφέτος τό ἐκπληκτικό καί
ἀνεπανάληπτο γεγονός τῆς Γεννήσεως τοῦ Κυρίου καί καλεῖ τά παιδιά της νά τό ἐγγίσουν
μέ ἁγνή διάθεση, νά τό ἰδοῦν μέ τά μάτια τῆς ψυχῆς τους καί νά τό θαυμάσουν μέ τήν
πίστη τους, λέγοντας στό καθένα: «Δεῦτε ἴδωμεν πιστοί πού ἐγεννήθη ὁ Χριστός..».

Ἡ Γέννηση τοῦ Κυρίου μας εἶναι «Μυστήριον μέγα καί παράδοξον» καί «τό Μυστήριον
οὐ φέρει ἔρευναν», γι’ αὐτό μέ μόνη τήν πίστη μας τό ἑρμηνεύουμε, ἀφοῦ ἀδυνατοῦμε
ἀκόμη καί νά τό προσεγγίσουμε μέ ἄλλους τρόπους καί μάλιστα μέ τήν ἀδύνατη
ἀνθρώπινη λογική.
Ἕνας Θεός τέλειος «ἐταπείνωσεν ἑαυτόν» καί ἔγινε ἀληθινός ἄνθρωπος. Μεταμορφώνε-
ται γιά πρώτη φορά ὄχι στό Θαβώρ, ἀλλά στή Βηθλεέμ. Στό Θαβώρ, ἐνῶ εἶναι τέλειος
ἄνθρωπος, ἐκείνη τή στιγμή δείχνει καί τήν ἄλλη φύση Του τή θεϊκή. Στή Βηθλεέμ, ἐνῶ
εἶναι τέλειος Θεός, παίρνει καί τήν ἄλλη φύση Του καί γίνεται τέλειος ἄνθρωπος.

Παίρνει τά δικά μας γνωρίσματα, ἀλλά ὄχι ὅλα. Γεννιέται στή γῆ ὁ «ὑπάρχων πρό τῶν
αἰώνων», ἀλλά ὄχι ὅπως γεννιοῦνται ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ἀνεξαιρέτως. Ἐκεῖνος γεννιέται
«ἐκ Πνεύματος ἁγίου» καί  «ἐκ Παρθένου Μαρίας». «Πνεῦμα Ἅγιον ἐπελεύσεται ἐπί σε
καί δύναμις Ὑψίστου ἐπισκιάσει σε» εἶπε ὁ Ἀρχάγγελος Γαβριήλ πρός τή γεμάτη ἀπορία
Θεοτόκο τή στιγμή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ. Εἶναι τέλειος Ἄνθρωπος, ἀλλά «ἁμαρτίαν οὐκ
ἐποίησεν οὐδέ εὑρέθη δόλος ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ», ἐνῶ ἐμεῖς δέν εἴμαστε καθαροί ἀπό
ρύπο, ἔστω καί ἄν εἶναι ἡ ζωή μας μία ἡμέρα πάνω στή γῆ. Εἶναι τέλειος Ἄνθρωπος, ἀλλά
ταυτόχρονα καί τέλειος Θεός, ἐνῶ ἐμεῖς ἔχουμε μόνο ψυχή καί σῶμα. Εἶναι τέλειος
Ἄνθρωπος καί ἔχει ὅλες τίς ἀρετές καί τά ἰδιώματα στόν ἀπόλυτο βαθμό, ἐνῶ ἐμεῖς
ἐξαχρειώσαμε ὅλα τά χαρίσματα πού μᾶς ἔδωσε ὁ Δημιουργός μας καί ἤμαστε τότε πού
ἦλθε στή γῆ γυμνοί καί τρισάθλιοι.

Ἀλλά γιατί ὅλα αὐτά; Ποιός ὁ σκοπός τους; Ποιά ἡ ὠφέλειά μας; Πῶς μποροῦμε ν’
ἀξιοποιήσουμε αὐτή τήν παρουσία Του, τήν ἄκρα ταπείνωσή Του καί τή θυσιαστική ἀγάπη
Του; Τήν ἀπάντηση μᾶς τή δίδουν οἱ θεοκήρυκες Ἀπόστολοι, οἱ θεοφόροι Πατέρες καί
ὅλοι οἱ ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας, μέ τόν κρυστάλλινο ὀρθόδοξο λόγο τους, μέ τά
ἐμπνευσμένα συγγράμματά τους καί μέ τήν ἐνάρετη βιοτή καί πολιτεία τους, πού εἶναι ἡ
ἔμπρακτη ἐφαρμογή τῆς διδασκαλίας τοῦ Κυρίου.

Ἦλθε, λοιπόν, ὁ Θεάνθρωπος κοντά στόν ξεπεσμένο, ἀποτυχημένο, κατάστικτο ἀπό
ἁμαρτίες καί κυρτωμένο ἀπό τό βάρος τῶν ἀνομιῶν του ἄνθρωπο, γιά νά τόν θεραπεύσει
καί νά τόν λυτρώσει. Ἦλθε καί ζήτησε ἀπό ἐμᾶς χῶμα καί μᾶς ἐπέστρεψε χρυσάφι, γιατί
«ἐθέωσε τό πρόσλημμα». Ἦλθε στή γῆ, γιά νά ἀνεβοῦμε ἐμεῖς στόν οὐρανό. Ἦλθε  κοντά
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μας, γιά νά μᾶς ὁδηγήσει στόν Θεό καί Πα-
τέρα Του, γιατί «δι’Αὐτοῦ ἔχομεν τήν προ-
σαγωγήν πρός τόν Πατέρα». Ἦλθε, γιά νά
μᾶς μεταβάλει ἀπό ἀγρίους σέ ἁγίους.
Ἦλθε, γιά νά γίνει ὁ δοῦλος βασιλιάς, γιά νά
γίνει ὁ σκλάβος ἐλεύθερος καί κληρονόμος
αἰωνίων ἀγαθῶν. Γίνεται ἄνθρωπος ὁ Θεός,
γιά νά γίνει ὁ ἄνθρωπος Θεός. Ἦλθε, γιά νά
ἐπικαλούμαστε τό ὄνομά Του, πού δέν εἶναι
μόνον  «τό ὑπέρ πᾶν ὄνομα ἐπί τῆς γῆς»,
ἀλλά τό γλυκύτερο καί τό δυνατότερο,
ἀφοῦ «τό ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ εἶναι μάστιγξ
τῶν πολεμίων».

Ἦλθε, ἀκόμη, γιά νά μᾶς διδάξει ὅτι δέν
ὑπάρχει ἄλλος τρόπος νά ἀνεβοῦμε στόν
οὐρανό, ἄν δέ χρησιμοποιήσουμε τή σκάλα
πού λέγεται ταπείνωση. Ἦλθε, γιά νά μᾶς
διδάξει, ὄχι μέ λόγια μόνο ἀλλά καί μέ τή
ζωή Του, ὅτι ἡ ἀγάπη μας πρέπει νά εἶναι
χωρίς ὅρους καί ὅρια, ὅπως ἦταν ἡ δική
Του, πού τόν ὁδήγησε στή Βηθλεέμ καί στόν
Γολγοθᾶ. Ἦλθε, γιά νά μᾶς εἰπεῖ καί νά μᾶς
δείξει ὅτι, ἀφοῦ Ἐκεῖνος, ὁ τέλειος καί
ἀνενδεής, ταπεινώθηκε καί ὑπηρέτησε τούς
ἀνθρώπους, ὅσο ἄθλιοι καί ἄν ἦταν, πρέπει
καί ἐμεῖς χωρίς δισταγμό νά εἴμαστε ταπει-
νοί καί ἐξυπηρετικοί καί ἕτοιμοι ὁ ἕνας νά
ὑπηρετοῦμε τόν ἄλλο χωρίς δυσφορία,
γιατί εἶναι ἀδελφός μας καί στό πρόσωπό
του πρέπει νά βλέπουμε τόν ἴδιο τόν Χρι-
στό.

Εὖχομαι ὁ «Μεγάλης βουλῆς Ἄγγελος»,
ὁ «Μεγαλοπτέρυγος Ἀετός», ὁ «οὐράνιος
Ἄρτος», ὅπως Τόν χαρακτηρίζουν οἱ Πατέ-
ρες, νά βοηθήσει ὅλους μας, ὥστε νά
οἰκειοποιηθοῦμε τήν ἀγάπη Του καί ὅλα τά
δῶρα πού ἔφερε στή γῆ μέ τή Γέννησή Του.
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λα τὰ πάθη γιὰ νὰ δράσουν χρειάζονται
κάποιο χρονικὸ διάστημα. Στὴν περίπτωση τῆς
φιλοκατηγορίας δὲν συμβαίνει τὸ ἴδιο. Φθάνει
μόνο ἕνας λογισμὸς καὶ ἀμέσως ἡ γλῶσσα μας
μπαίνει στὴν ὑπηρεσία τῆς κατάκρισης. 

Πολλὲς φορὲς ἀρχίζουμε τὴν συζήτηση γιὰ
τὶς ὑποθέσεις καὶ τὰ προβλήματα τῶν ἄλλων
ἀνθρώπων, ξεκινώντας δῆθεν ἀπό
ἐνδιαφέρον, ἀλλὰ μετὰ πέφτουμε στὴν κατη-
γορία, διασύρουμε τοὺς πάντες νομίζοντας ὅτι
κάνουμε κάτι καλό, προσφέρομε «ὑπηρεσίες»
στοὺς ἄλλους. Δηλαδὴ μία ἀρρωστημένη κατά-
σταση στὴν ὁποία ἀναπαυόμαστε χωρὶς νὰ
συνειδητοποιοῦμε τοὺς μεγάλους πνευματικοὺς
κινδύνους ποὺ ἐλλοχεύουν σὲ αὐτὴ τὴν περί-
πτωση. 

Ἐμεῖς πρέπει νὰ φροντίζουμε μόνο γιὰ τὴν
ψυχή μας. Ὅσο γιὰ τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους,
ἂς προσευχόμαστε νὰ τοὺς φωτίσει ὁ Θεὸς.
Διότι δὲν εἶναι δική μας ὑπόθεση ὁ ἔλεγχος
τῶν σφαλμάτων τῶν ἄλλων ἀνθρώπων. Τὸ
ἔργο τῆς κρίσεως εἶναι τοῦ Θεοῦ. Ὁ Κύριος
μᾶς τὸ λέει ξεκάθαρα «Δὲν βλέπεις τὸ δοκάρι
ποὺ ὑπάρχει στὸ μάτι σου, καὶ παρατηρεῖς τὸ
πολὺ μικρὸ ἀγκαθάκι πού εἶναι στὸ μάτι τοῦ
ἀδελφοῦ σου; Βγάλε πρῶτα τὸ δοκάρι ποὺ
εἶναι στὸ μάτι σου, καὶ ὕστερα προσπάθησε
νὰ βγάλεις τὸ ξυλαράκι ποὺ εἶναι στὸ μάτι τοῦ
ἀδελφοῦ σου ». 

Ὁ ἅγιος Χρυσόστομος μᾶς τονίζει ὅτι αὐτὸς
ποὺ φροντίζει νὰ παραμελεῖ τὰ δικά του
ἁμαρτήματα, ἂν καὶ εἶναι μεγάλα, καὶ κρίνει
τὰ ἁμαρτήματα τῶν ἄλλων μὲ αὐστηρότητα,
ἂν καὶ εἶναι μικρὰ καὶ ἀσήμαντα, βλάπτεται
διπλὰ· γιατί ἀδιαφορεῖ γιὰ τὰ δικά του καὶ
ταυτόχρονα δείχνει ἐχθρότητα καὶ ἀποστροφὴ
πρὸς ὅλους καὶ μολύνεται καθημερινά μὲ τὴν
χειρότερη σκληρότητα καὶ ἀπανθρωπιά. 

Πολλοὺς ἀνθρώπους ποὺ ἐμεῖς τοὺς

θεωροῦμε παραπεταμένους καὶ τιποτένιους,
ὁ Θεὸς τοὺς ἔχει πολὺ ψηλά, ἐνῷ ἀντιθέτως
αὐτοὺς ποὺ ἔχουμε πολὺ ψηλά, τοὺς μεγά-
λους καὶ ὀνομαστούς, ὁ Θεὸς θὰ τοὺς κατακρί-
νει γιὰ τὴν ὑποκρισία καὶ ἁμαρτία τους. 

Καὶ τὶς μεγαλύτερες θυσίες μας δὲν τὶς δέ-
χεται ὁ Θεός, ἂν κατηγοροῦμε τὸν ἀδελφό
μας. Καὶ ὅλο τὸν κόσμο μὲ ὅλα του τὰ ἀγαθὰ
ἂν ἀπαρνηθεῖ κανεὶς γιὰ χάρη τοῦ Χριστοῦ, κι
ἂν πάει στὴν πιὸ βαθιὰ ἔρημο καί κλειστεῖ στὸ
πιὸ ἀπόμερο καὶ ἐρημικὸ κελλί, κρίνει ὅμως
τὸν ἀδελφό του, ὅλα πᾶνε χαμένα. Διότι ὁ
Θεὸς δὲν ἐμπαίζεται. Διαβάζει τὴν καρδιὰ τοῦ
ἀνθρώπου καὶ γνωρίζει ὅλα τὰ κρύφια τῆς
διάνοιάς του καὶ ἐν γένει τῆς ζωῆς του. 

Ὁ Χριστὸς εἶπε ὅτι δὲν ἦρθε νὰ κρίνει τὸν
κόσμο, ἀλλά νὰ τὸν σώσει. Πῶς τολμᾶμε ἐμεῖς
νὰ κρίνουμε καὶ νὰ κατακρίνουμε; αὐτὸ εἶναι
αὐτοκαταστροφικό, ἀφοῦ ἐγκυμονεῖ τόσους
κινδύνους γιά τόν ἑαυτό μας. 

Πρέπει νὰ βάλουμε στὸ στόμα μας πόρτα
καὶ κλειδαριά. Νὰ κατακρίνομε τὶς δικές μας
ἁμαρτίες· κανεὶς δὲν θὰ μᾶς καταδικάσει ἂν
ἐμεῖς κρίνουμε τὸν ἑαυτό μας. Νὰ μὴν γινόμα-
στε «γενικοί θεματοφύλακες τῶν ἀλλοτρίων
ὑποθέσεων», ὅπως χαρακτηριστικά μᾶς λέει
ὁ Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης. 

Ἂς φροντίσουμε νὰ διορθώσουμε τὰ δικά
μας ἁμαρτήματα, νὰ ἀποδώσουμε εὐθύνες
στὸν ἑαυτό μας γιὰ τὰ σφάλματα ποὺ ἔχουμε
κάνει, καὶ τὴν περιέργεια αὐτὴ πού μᾶς χαρα-
κτηρίζει –νά ἐξετάζουμε, δηλαδή, τή ζωή τῶν
ἄλλων–, ἂς τὴν ἐκδηλώσουμε στὴν δική μας
ζωὴ καὶ συμπεριφορὰ. Ἄς ἐρευνήσουμε τὴν
συνείδησή μας γιὰ νὰ θυμηθοῦμε ὅλη μας τὴν
ζωὴ καὶ νὰ ἐξετάσουμε καλὰ κάθε ἁμάρτημά
μας καὶ ὄχι νὰ κακολογοῦμε τοὺς ἄλλους,
ἀλλὰ οὔτε νὰ ἀκοῦμε ἄλλους ποὺ
κακολογοῦν. 

Ἡ φιλοκατηγορία
Ἀρχιμ. Ἐφραίμ Μιλτιάδου, 
Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων ΣπάρτηςὍ
Οἱ Πατέρες στόν σύγχρονο κόσμο



ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΩΝ Ο «ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ» | 82

Λαβύρινθοι
Ἀρχιμ. Πορφυρίου Κονίδη,
Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Ἀναργύρων Πάρνωνος

Προσεγγίσεις καί προβληματισμοί

αθετί, ἀκόμη κι αὐτή ἡ ζωή μας ἀνοίγει

καί κλείνει μέ ἕναν λαβύρινθο. Πολύπλοκο

καί τρομακτικό, σάν αὐτόν τῆς Κνωσοῦ.

Ἕναν λαβύρινθο μέ πολλούς, δαιδαλώδεις

κι ἀνήλιαγους διαδρόμους, μέ ἀρχή ἀλλά

χωρίς τέλος. Κι ὅπως αὐτός ὁ παλιός ἔκρυβε

τόν παμφάγο Μινώταυρο ὅπου

καραδοκοῦσε καί διψοῦσε γιά ἀνθρώπινη

σάρκα, ἔτσι καί ὁ δικός μας προσωπικός λα-

βύρινθος κρύβει τούς δικούς του μινώταυ-

ρους. Ὄχι ἕναν, ἀλλά πολλούς, ὑπαρκτά

τέρατα πού παραμονεύουν γιά νά

καταπιοῦν ὅλη τήν ὕπαρξή μας.

Ξε κι νᾶ με τήν πορεία τῆς ζωῆς μέ ἐλπῖδες,

δύναμη καί σχεδιασμό. Δέν ὑποπτευόμαστε

σέ τί λαβύρινθο σέ λίγο μεταλλάσσεται. Καί

πάντοτε μεταλλάσσεται... Κι ἔτσι,

ἀνεπαισθήτως, λίγο-λίγο, ἀρχίζουν νά χτί-

ζονται καί νά σχηματίζονται οἱ διάδρομοι

τῶν πολλαπλῶν ὑποχρεώσεων, τῶν καθη-

κόντων, τῶν ἀναγκῶν, τῶν…τῶν.. κι ὅλο

πληθαίνουν οἱ διάδρομοι μέ τά ἀδιέξοδα.

Πληθαίνουν καθώς πληθαίνουν καί οἱ χρό-

νοι μας. Κάθε χρόνος καί κάποιοι διάδρομοι

προσθέτονται στόν λαβύρινθο τῆς ζωῆς

μας. Κάθε διάδρομος καί κάποιους μινώ-

ταυρους φιλοξενεῖ ἔτοιμους γιά ἐπίθεση.

Αἰσθάνεσαι τό ἐπερχόμενο ἀδιέξοδο νά σέ

ἀγγίζει, νά σέ τρομάζει… Θέλεις νά γυρίσεις

πίσω μά δέν τό ἀποφασίζεις, δέν σέ

ἀφήνουν οἱ καταστάσεις, οἱ ἐγωισμοί, οἱ

ἄλλοι, νά πισωγυρίσεις καί συνεχίζεις νά

προχωρᾶς. Προχωρώντας στά ἐνδότερα οἱ

τοῖχοι ψηλώνουν, κρύβουν τό φῶς, τόν

φρέσκο ἀέρα... Πληθαίνουν οἱ διάδρομοι,

πληθαίνουν οἱ ἀγωνίες, πληθαίνουν οἱ

φόβοι καί τά ἀδιέξοδα. Ἀνοίγονται λαβύριν-

θοι ἄλλων γεγονότων πού σέ δυσκολεύουν,

πού καθιστοῦν ἀδύνατο τόν γυρισμό· πού

σέ δεσμεύουν στήν πολυπλοκότητα τῶν

νέων κρύων διαδρόμων καί διαδρομῶν

τους… Κι ὅλο πληθαίνουν τά ἀδιέξοδα κι

ὅλο χανόμαστε μέσα τους χωρίς προφανή

δυνατότητα σωτηρίας. Φοβόμαστε ὅτι δέν

θά βροῦμε τό τέλος· δέν θά ἀντικρύσουμε

τήν λύση, τό φῶς, τήν λύτρωση. Ὅτι θά

κατασπαραχθοῦμε ἀπό τούς πολυποίκι-

λους καί πολυώνυμους μινώταυρους πού

καιροφυλαχτοῦν στούς ἀφώτιστους καί

δαιδαλώδεις διαδρόμους πού ἔχτισαν οἱ

παθολογικές ἐπιθυμίες μας, καί τώρα δε-

σμευτικά ἀκολουθοῦμε. Καί σέ στιγμές

αὐτογνωσίας, διότι ὑπάρχουν καί τέτοιες

στιγμές, θυμόμαστε τόν μυθικό Θησέα. Τήν

Κ
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γενναιότητα, τήν εὐστροφία, τήν εὐφυΐα,

τήν προνοητικότητά τοῦ νά πάρει τόν «μίτο

τῆς Ἀριάδνης», ὥ στε νά μπο ρέ σει, ἀ φοῦ

σκο τώ σει τόν Μι νώ ταυ ρο, νά βρεῖ τήν ἔ ξο -

δο. Ἐμεῖς ὅμως ξεκινήσαμε τήν «ἀποστολή

μας», τήν σωτηριολογική πορεία τῆς ζωῆς

μας, μέ ἄδεια χέρια καί ψυχή. Δέν λάβαμε

ὑπ’ ὅψιν τόν μίτο τῶν συμβουλῶν τῶν με-

γαλύτερων, συμβουλές βγαλμένες ἀπό τίς

πληγές τοῦ ἀγῶνα τῆς ζωῆς, γιά τήν πορεία

μας. Ἐγωιστικά καί ἡρωικά αὐτάρεσκα προ-

χωρήσαμε καί τώρα, μοναχικά, μετουσιώ-

νουμε τήν προηγούμενη ναρκισσιστική

βεβαιότητά μας σέ φόβο κι ἀπογοήτευση·

σέ παραίτηση καί θάνατο…

Εὐτυχῶς, καί τήν ὕστατη τού τη στιγμή

ὑπάρχει ἡ δυνατότητα τῆς λύτρωσης. Τῆς

ἐξόδου ἀπό τούς λαβύρινθους πού

αὐτοεγκλωβιστήκαμε. Ὑπάρχει ἡ δυνατό-

τητα εὕρεσης τοῦ σωτηριώδους νήματος

πού θά μᾶς ὁδηγήσει στή θύρα τῆς σωτη-

ρίας. Πού θά μᾶς προσφέρει διέξοδο στά

ἀδιέξοδά μας. Καί κάτι ἀκόμη πιο σημαν-

τικό. Ὑπάρχει ὁ ἐξολοθρευτής κάθε κτηνώ-

δους θηρίου πού ὑφέρπει στούς

σκοτεινούς καί δυσήλιους διαδρόμους τῆς

ψυχῆς μας. Ὑπάρχουν τά μυστήρια τῆς

Ἐκκλησίας πού μέ τήν φωτιστική καί

ἁγιαστική δύναμή τους δίνουν δυνατότητα

λύτρωσης καί ἐλευθερίας. Πού προσφέ-

ρουν τήν χαρά τῆς ἐλευθερίας τοῦ

ἀπεγκλωβισμοῦ ἀπό τούς λαβύρινθους πού

ἔχουμε χαθεῖ. Πού φωτίζουν, γκρεμίζουν ἤ

καί ὑπερπηδοῦν ἐμπόδια, πού λυτρώνουν...

Ὑπάρχει ὁ σωτήριος «μίτος» τῆς μετανοίας,

τῆς ἐξομολόγησης. Ὅταν ἀρχίζουμε σιγά-

σιγά νά ξετυλίγουμε τό νῆμα τῆς μετανοίας,

οἱ τοίχοι τῆς δαιδαλώδους ἁμαρτίας πέ-

φτουν, τό σκοτάδι ὑποχωρεῖ, τό κρύο φυγα-

δεύεται, οἱ δρόμοι ἀνοίγουν. Καί τότε

καταφθάνει ὁ νοητός «Θησέας», ὁ Κύριός

μας, ὅπου φονεύει τήν πολυώνυμη καί τε-

ρατόμορφη ἁμαρτία. Ὅπου κουρσεύει τοῦ

θανάτου τό κράτους σκυλεύοντας τό παγω-

μένο βασίλειό του καί λευτερώνοντας

σκλαβωμένες ψυχές. Εἶναι τό ἴδιο πρόσωπο

τό ὁποῖο μαραίνει καί ξεριζώνει τά πάθη-μι-

νώταυρους πού κρύβονται καί

ἐμφωλεύουν στά ἀνήλιαγα μέρη τῆς ψυχῆς

μας. Ἐκεῖ πού βρίσκουν τροφή καί πρό-

σφορο ἔδαφος γιά νά ἀναπτυχθοῦν καί

σιγά-σιγά νά μᾶς κυριεύσουν καί δυνητικά

νά μᾶς ἐξολοθρεύσουν. Ἐμεῖς, ὅμως, τί κά-

νουμε; Πῶς συμβάλλουμε σέ αὐτή τήν

ἐργώδη λυτρωτική προσπάθεια Του; Τοῦ

χαρίζουμε τήν δυνατότητα τῆς ἐλεύθερης

λυτρωτικῆς ἐπέμβασης ἤ ἐπιμένουμε νά

σκορπίζουμε τίς λιγοστές μέρες μας

ἐγκλωβισμένοι στούς ἀνώφελους λαβύ-

ρινθους τῆς πρόσκαιρης ζωῆς, στερώντας

Του κάθε δυνατότητα λυτρωτικῆς παρέμ-

βασης; 

Προσεγγίσεις καί προβληματισμοί



άρη στὴν
ἐμφάνιση τοῦ Χριστοῦ
γνωρίζουμε τώρα
ποιὸς εἶναι ὁ Θεός.
Τὸν ἀγαποῦμε καὶ δὲν
ἐπιρρίπτουμε σὲ
Αὐτὸν καμία μομφή.
Ὁ Χριστὸς μᾶς φανέ-
ρωσε τὸν Θεό, ὁ
ὁποῖος εἶναι Φῶς «καὶ
σκοτία ἐν Αὐτῶ οὐκ
ἔστιν οὐδεμία». 
(Γέρων Σωφρόνιος)

Ο Γέρων Σωφρόνιος γεννήθηκε στὴ
Μόσχα ἀπὸ Ρώσους γονεῖς τὸ 1896. Σπού-
δασε στὴν Κρατικὴ Σχολὴ Καλῶν Τεχνῶν τῆς
Μόσχας καὶ ἐπιδόθηκε στὴ ζωγραφική.
Ἔκτός ἀπὸ τὰ πλούσια φυσικὰ χαρίσματα
ποὺ εἶχε, ὁ Θεὸς τὸν προίκισε καὶ μὲ
ἐξαιρετικὰ πνευματικὰ χαρίσματα ἀπὸ τὴν
ἀρχὴ τῆς ζωῆς του. Τὸ 1925 – μετὰ ἀπὸ
μικρὴ περίοδο σπουδῶν στὸ Θεολογικὸ
Ἰνστιτοῦτο τοῦ Ἁγίου Σεργίου στὸ Παρίσι –
μετέβη στὸ Ἅγιον Ὅρος, ὅπου μόνασε
συνολικὰ 22 χρόνια. Πρῶτα ἐγκαταβίωσε
στὴ Μονὴ τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος, ὅπου
δέχθηκε τὴ μεγαλύτερη δωρεὰ τῆς ζωῆς
του. Γνωρίσθηκε καὶ συνδέθηκε πνευματικὰ
μὲ τὸν Ἅγιο Σιλουανὸ (1866-1938), στὸ πρό-

σωπο τοῦ ὁποίου κατό-
πτευσε τὶς αὐθεντικὲς
διαστάσεις τῆς
χριστιανικῆς ζωῆς.
Ἔμεινε κοντὰ στὸν Ἅγιο
ὡς τὸ τέλος τῆς ζωῆς του
καί ἔπειτα, ἀφοῦ ἔλαβε
τὴν εὐλογία τοῦ
Ἡγουμένου καὶ τῶν Γε-
ρόντων τῆς Μονῆς,
ἀποσύρθηκε στὴν ἔρημο
τοῦ Ἁγίου Ὅρους. Ἀπὸ
ἐκεῖ διακονοῦσε ὡς
πνευματικός τῶν Ἱερῶν

Μονῶν Ἁγίου Παύλου, Ὁσίου Γρηγορίου,
Ὁσίου Σίμωνος Πέτρας, Ὁσίου Ξενοφῶντος
καὶ πολλῶν ἄλλων κελιῶν καὶ σκητῶν. Τὸ
1947 ἐπέστρεψε ἀπὸ τὸν Ἄθωνα στὴ Γαλ-
λία, γιὰ νὰ ἐκδώσει τὰ χειρόγραφα ποὺ τοῦ
ἐμπιστεύθηκε ὁ Ἅγιος Σιλουανὸς πρὶν τὸν
θάνατό του, προσθέτοντας μερικὰ
βιογραφικὰ στοιχεῖα του καὶ ἐκτενῆ
ἀνάλυση τῆς διδασκαλίας του. Εἶχε ὅμως
ἤδη κλονισθεῖ σοβαρὰ ἡ ὑγεία του. Μετὰ
ἀπὸ μία σχετικὴ ἀνάρρωση ἐγκαταστάθηκε
στὸ ρωσικὸ γηροκομεῖο τῆς Ἁγίας Γενεβιέ-
βης τοῦ Δρυμοῦ (Saint Genevieve de Bois),
προαστίου τῶν Παρισίων. Ο Γέροντας ἔγινε
γρήγορα γνωστὸς καὶ μερικοὶ νέοι ἦλθαν
καὶ κατοίκησαν σὲ ἕνα στάβλο κοντὰ στὸ
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Γέρων Σωφρόνιος τοῦ Ἔσσεξ
Ἱερομονάχου π. Εὐσεβίου Ρασσιᾶ
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γηροκομεῖο, γιὰ νὰ συμμετέχουν καὶ αὐτοὶ
στὴ λατρεία καὶ νὰ ἀπολαμβάνουν τὴν
πλούσια διδασκαλία του. Δὲν πέρασαν
ὅμως πολλὰ χρόνια καὶ οἱ νέοι ἄρχισαν νὰ
παροτρύνουν τὸν Γέροντα νὰ ἱδρύσει
Μονή, ὅπου θὰ μποροῦσαν νὰ
ὀργανώσουν ἀνάλογα τὴ μοναχική τους
ζωή. Τελικὰ προτιμήθηκε ἡ Ἀγγλία, ὅπου
καὶ ἀγοράσθηκε τὸ μέρος γιὰ τὴν ἵδρυση
τῆς Μονῆς σὲ μία ἀπόμερη τοποθεσία τῆς
κομητείας τοῦ Ἔσσεξ τὸ 1958. Τὸ 1959
ἵδρυσε τὴν Πατριαρχικὴ καὶ Σταυροπηγιακὴ
Μονὴ τοῦ Τιμίου Προδρόμου στὸ Ἔσσεξ τῆς
Ἀγγλίας, ὅπου κοιμήθηκε ἐν Κυρίω τὴν 11η
Ἰουλίου 1993. 

Ο Μακαριστὸς Γέροντας ὑπῆρξε ἀπὸ
τοὺς μεγαλυτέρους Θεολόγους τῆς ἐποχῆς
μας.  Kατὰ τὴ διάρκεια τῆς ζωῆς του,
ἔγραφε καὶ ἔκανε ὁμιλίες μὲ βαθὺ
θεολογικὸ καὶ πνευματικὸ περιεχόμενο,
μερικὰ ἀπὸ τὰ ἔργα του εἶναι τά ἐξῆς: 
Ὁ Ἅγιος Σιλουανὸς ὁ Ἀθωνίτης, Ἔσσεξ
Ἀγγλίας 1995 (1η ἔκδοση 1973), Ἡ Ζωὴ Του
ζωή μου, Θεσσαλονίκη, 1977, Ὀψόμεθα τὸν
Θεὸν καθώς ἐστι, Ἔσσεξ Ἀγγλίας 1985, Περὶ
προσευχῆς, Ἔσσεξ Ἀγγλίας 1991, Περὶ Πνεύ-
ματος καὶ Ζωῆς, Ἔσσεξ Ἀγγλίας 1992,
Ἄσκησις καὶ θεωρία, Ἔσσεξ Ἀγγλίας 1996,
Ἀγώνας θεογνωσίας, Ἔσσεξ Ἀγγλίας 2004,
Γράμματα στὴ Ρωσία, Ἔσσεξ Ἀγγλίας 2009.

Τα κείμενά του, ἐμβαθύνουν σέ λεπτό-
τατα θέματα τῆς πνευματικῆς ζωῆς καί
προϋποθέτουν ἄριστη ἀφομοίωση τῆς
δογματικῆς διδασκαλίας τῆς Ἐκκλησίας.

Εἶναι ἀπαύγασμα κοινωνίας μέ τόν Τρια-
δικό Θεό. Γι΄ αὐτό καί δέν ἀρκεί ἔστω καί
ἡ ἐπισταμένη μελέτη καί λογική
ἐντρύφηση σέ αὐτά. Γιά νά κατανοηθούν
χρειάζεται τήν λειτουργική καί νηπτική
ἐμπειρία πού ἔχει ἀποθησαυρισθεῖ στήν
Ἐκκλησία.

Διδαχὲς: 
Τρία πράγματα δὲν μπορῶ νὰ κατα-

νοήσω:
1) Πίστη χωρὶς δόγµα. 2) Χριστιανισμὸ ἔξω
ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία. 3) Χριστιανισμὸ χωρὶς
ἄσκηση. Καὶ τὰ τρία αὐτά, Ἐκκλησία,
δόγµα καὶ ἀσκητική, δηλαδὴ Χριστιανικὴ
ἄσκηση, συνιστοῦν γιὰ µένα ἑνιαία ζωή.

Νὰ εἶναι κάποιος χριστιανὸς σημαίνει
νὰ πιστεύει εἰς τὴν ἀνάστασιν τῶν νεκρῶν·
νὰ ἐλπίζει εἰς τὴν ὑπὸ τοῦ οὐρανίου
Πατρὸς υἱοθεσίαν ἡμῶν· νὰ ἀποδέχηται
τὴν Θείαν μορφὴν τῆς ὑπάρξεως· νὰ γίνη-
ται διὰ τῆς δωρεᾶς τῆς Πατρικῆς ἀγάπης
ὅ,τι Αὐτὸς ὁ Ἴδιος εἶναι κατὰ τὴν οὐσίαν
Αὐτοῦ τουτέστι Θεός. Τοιαῦται εἶναι αἱ
ἐπαγγελίαι τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρὸς εἰς ἡμᾶς
τοὺς πιστεύοντας εἰς Χριστὸν Ἰησοῦν ὡς
τὸν Μονογενῆ καὶ ὁμοούσιον Υἱὸν τοῦ Πα-
τρός.

Ὅταν ἡ ψυχὴ κατέχηται ἐκ τῆς ἀγάπης
τοῦ Θεοῦ, ὢ, πῶς τότε τὰ πάντα εἶναι
εὐχάριστα, ἠγαπημένα καὶ εὐφρόσυνα! Ἡ
ἀγάπη ὅμως αὕτη συνεπάγεται ὀδύνην, καὶ
ὅσον βαθυτέρα εἶναι ἡ ἀγάπη, τοσούτον
μεγαλυτέρα εἶναι ἡ ὀδύνη.
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Ἀνιχνεύοντας  τήν  ταυτότητα 
τοῦ χριστουγεννιάτικου δένδρου
Βασιλείου Κουδούνη,Ἱστορικοῦ

Νεανικοί Ἀγκυροβολισμοί

ολλά ἔθιμα συνυφασμένα μέ τή δε-
σποτική ἑορτή τῶν Χριστουγέννων ἔχουν
ριζώσει μέ διάφορες τοπικές παραλλαγές
στόν πυρῆνα τοῦ εθνικοῦ πολιτιστικοῦ μας
κεφαλαίου καί ἀναβιώνουν στό πλαίσιο τοῦ
ἁγίου Δωδεκαήμερου.  

Εἰδικότερα, τό στολισμένο καί φωταγω-
γημένο χριστουγεννιάτικο δένδρο, συνή-
θως ἕνα φυσικό ἤ τεχνητό ἔλατο,  ἔχει
μετουσιωθεῖ σέ ἀναπόσπαστο ὀπτικό ἐφέ
στό ἐσωτερικό τῶν σπιτιῶν, στίς αὐλές τους
ἤ στίς πλατεῖες πόλεων καί χωριῶν ὄχι μόνο
τῆς Ἑλλάδας ἀλλά καί ἑνός μεγάλου μέρους
τοῦ χριστιανικοῦ κόσμου. 

Ἡ συνήθεια νά στολίζονται δέντρα ἤ
τμήματά τους ἐντοπίζεται σέ ὅλες τίς
θρησκεῖες τῆς ἀρχαιότητας, ἀφοῦ ἡ
ἀνθρώπινη ἀνάγκη τοῦ συμβολισμοῦ τῶν
ἀξιῶν εἶναι διαχρονική. Τήν ἐποχή ἐκείνη
δέντρα τοποθετοῦνταν μέσα στά σπίτια καί
οἱ ἄνθρωποι τά διακοσμοῦσαν, γιά νά
ἐξασφαλίσουν καλή σοδειά τόν ἑπόμενο
χρόνο. Στά Σατουρνάλια, γιά παράδειγμα,
πού ἦταν μία γιορτή πρός τιμή τοῦ Κρόνου
(Saturnus), θεοῦ τῆς γονιμότητας, οἱ
Ρωμαίοι στόλιζαν  δέντρα μέ κεριά καί ἄλλα
ποικίλματα, ὅπως βρώσιμα(καρύδια κλπ).
Ἡ Εἰρεσιώνη(εἶρος= ἔριον, μαλλί), ἐπίσης,
στήν ἀρχαία Ἑλλάδα ἦταν κλάδος ἀγριελιάς
στολισμένος μέ γιρλάντες από μαλλί λευκό
καί κόκκινο καί μέ τούς πρώτους
φθινοπωρινούς καρπούς (σύκα, καρύδια,

κ.λπ.,). Οἱ ἰδεολογικές καί οἱ ψυχολογικές
ρίζες, συνεπῶς, τῆς χρήσης τοῦ δένδρου ὡς
συμβόλου θρησκευτικοῦ ἀνάγονται στά πα-
γανιστικά ἔθιμα τοῦ προχριστιανικοῦ κό-
σμου. 

Στή χριστιανική θρησκεία σύμφωνα μέ
μία ἀγγλική παράδοση ὁ εἰσηγητής τοῦ
δέντρου(ἔλατου) ὡς συμβόλου ἦταν ὁ
ἅγιος Βονιφάτιος, Ἀγγλοσάξονας
ἱερομόναχος καί πρῶτος ἀρχιεπίσκοπος
τῶν Γερμανῶν(8oς αἰ.). Τήν περίοδο αὐτή
κήρυττε τόν χριστιανισμό στή Φραγκική
Αὐτοκρατορία. Σύμφωνα μέ τόν μύθο στάλ-
θηκε σέ ἀποστολή στή Φριζία τῆς
βορειοδυτικῆς Γερμανίας,  προκειμένου νά
ἐκχριστιανίσει τούς κατοίκους. Ἐκεῖνοι λά-
τρευαν τήν αἰωνόβια βελανιδιά, πάνω στήν
ὁποία πραγματοποιοῦσαν θυσίες. Θέλον-
τας ὁ ἅγιος νά σηματοδοτήσει τήν ἐκπνοή
μιᾶς ἐποχῆς, ἄρχισε νά τήν πριονίζει. Τότε
ἕνας δυνατός ἄνεμος τήν ξερίζωσε. Τό γεγο-
νός αὐτό οἱ  Γερμανοί τό θεώρησαν  ὡς
θαῦμα καί ἀσπάστηκαν ὁμαδικά τόν χρι-
στιανισμό. Στή θέση τῆς βελανιδιᾶς
ἀργότερα φύτρωσε ἕνα ἔλατο, τό ὁποῖο οἱ
χριστιανοί θεώρησαν σάν τό δέντρο τῆς
ζωῆς.  Ἡ ἐπιλογή τοῦ ἔλατου ὡς συμβόλου
ὑποστηρίζεται ὅτι ἔγινε ἀπό τόν ἅγιο
Βονιφάτιο, γιά νά ἐξαλείψει τήν ἱερότητα
πού ἀπέδιδε ὁ λαός στή δρῦ (στήν
προχριστιανική Ἀγγλία, ὅπως καί στήν
ὑπόλοιπη φραγκική Εὐρώπη, οἱ Δρυίδες

Π
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στόλιζαν μέ φροῦτα καί κεριά βελανιδιές
πρός τιμή τῶν Θεῶν τους).  

Στούς Γερμανούς ἀποδίδεται καί ἡ
ἔναρξη τῆς παράδοσης τοῦ χριστουγεννιά-
τικου  δέντρου στή σημερινή  της μορφή.
Στίς ἀρχές τοῦ 16ου αἰώνα  συγκέρασαν
δύο ἔθιμα. Τό πρῶτο ἦταν τό “δέντρο τοῦ
Παραδείσου”, ἕνα ἔλατο διακοσμημένο μέ
μῆλα, πού συμβόλιζε τό Δέντρο τῆς Γνώσης
στόν Κῆπο τῆς Ἐδέμ. Τό δεύτερο ἔθιμο ἦταν
τό “Φῶς τῶν Χριστουγέννων”, ἕνα μικρό
πλαίσιο πυραμιδοειδοῦς σχήματος  πεποι-
κιλμένο μέ γυάλινες σφαῖρες, χρυσόχαρτο
καί ἕνα κερί στήν κορυφή, πού παρέπεμπε
στή γέννηση τοῦ Χριστοῦ. 

O ἀείμνηστος καθηγητής τῆς Βυζαντινῆς
Ἀρχαιολογίας Κώστας Καλοκύρης, ὅμως,
ἔχει ὑποστηρίξει ὅτι τό ἔθιμο τοῦ
χριστουγεννιάτικου στολισμένου δέντρου
ἔχει ἀνατολίτικη, βυζαντινή προέλευση,
ἐπικαλούμενος στοιχεῖα ἀπό τόν ἐσωτερικό
διάκοσμο ὀρθόδοξων Ναῶν. Τήν ἄποψή
του, πιό συγκεκριμένα, τή  θεμελιώνει σέ
ἕνα συριακό χειρόγραφο τοῦ Βρετανικοῦ
Μουσείου. Τό κείμενο ἀναφέρεται σέ  Ναό
πού οἰκοδόμησε τό 512  ὁ  Ἀναστάσιος ὁ Α΄
στό Tur Abdyn τῆς βόρειας Συρίας. Ὁ
Βυζαντινός Αὐτοκράτορας πρόσφερε  ὡς
ἀναθήματα καί δύο μεγάλα ὀρειχάλκινα
δέντρα διακοσμημένα μέ διάφορα
μεταλλικά αντικείμενα και τοποθετημένα
ἑκατέρωθεν τῆς Ὡραίας Πύλης. Ἐπίσης, ὁ
ἐρευνητής ἀναφέρεται καί σέ δύο ἔμμετρα
κείμενα(πανηγυρικές ὠδές) τοῦ Παύλου
Σιλεντιάριου, ποιητῆ καί αὐλικοῦ τοῦ
Ἰουστινιανοῦ (6ος αἰ.) «Ἔκφρασις τῆς
Ἁγίας Σοφίας Κων/πόλεως» καί
“Ἔκφρασις τοῦ ἄμβωνος τῆς Ἁγίας

Σοφίας”, ὅπου περιγράφονται
πυρσόμορφα φωταγωγημένα μεταλλικά
δένδρα ἐγκατεστημένα στό ἐπιστύλιο τοῦ
τέμπλου τοῦ περικαλλοῦς Ναοῦ ὅμοια μέ
κυπαρίσσια. 

Ἐπιπλέον, ὁ ἀείμνηστος ἀκαδημαϊκός
Φαίδων Κουκουλές σημειώνει ὅτι τά Χρι-
στούγεννα «…κατά διαταγήν τοῦ ἐπάρχου
τῆς (κάθε) πόλεως, οὐ μόνον καθαρισμός
τῶν ὁδῶν ἐγένετο, ἀλλά καί στολισμός δια-
φόρων κατά διαστήματα στηνομένων στύ-
λων μέ δενδρολίβανα, κλάδους μύρτου καί
ἄνθη ἐποχῆς». Ἡ ἀνάμνηση αὐτοῦ τοῦ
βυζαντινοῦ χριστουγεννιάτικου στολισμοῦ
ἐπιβίωσε στά Πρωτοχρονιάτικα κάλαντα:
«Ἀρχιμηνιά κι ἀρχιχρονιά ψηλή μου ΔΕΝ-
ΔΡΟΛΙΒΑΝΙΑ…». 

Τό ἔθιμο αὐτό πιθανόν νά διαδόθηκε στίς
δυτικοευρωπαϊκές χριστιανικές χῶρες,
ὅπου τά κλαδιά τοῦ ἔλατου, τά ὁποῖα μοι-
άζουν πολύ μέ ἐκεῖνα τοῦ δενδρολίβανου,
ἐνδεχομένως ν΄ ἀποτέλεσαν τό πιό πρό-
σφορο ὑποκατάστατό του. Μετά τήν
Ἅλωση (1453) ἀπό τούς Ὀθωμανούς οἱ
Ἕλληνες τό λησμόνησαν. Οἱ Δυτικοί,
ἀντίθετα, ἐξακολούθησαν νά  διατηροῦν τό
διακοσμημένο ἔλατο. Τόν 19ο αἰῶνα τό
ἔθιμο μεταφυτεύτηκε ἀπό μετανάστες στήν
ἄλλη πλευρά τοῦ Ἀτλαντικοῦ.
Γιά πρώτη φορά στόν Ἑλλαδικό χῶρο
διακοσμήθηκε χριστουγεννιάτικο δέντρο μέ
κεριά, μέ παιχνίδια καί μέ ἐπιχρυσωμένες
κουκουνάρες στά ἀνάκτορα τοῦ Βαυαροῦ
μονάρχη Ὄθωνα στό Ναύπλιο τό 1833 καί
ἔπειτα στήν Ἀθήνα, τήν καινούρια
πρωτεύουσα του νεοελληνικοῦ κράτους.
Σταδιακά καί κυρίως ὕστερα ἀπό τόν Β’
Παγκόσμιο Πόλεμο τό ἔθιμο τοῦ ἔλατου μέ
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τίς πολύχρωμες μπάλες ἑδραιώνεται στά
περισσότερα ἑλληνικά σπίτια, ἐκτοπίζοντας
πολλές φορές τήν προϋπάρχουσα ἑλληνική
παράδοση τοῦ χριστόξυλου ἤ
δωδεκαμερίτη ἤ σκαρκάνζαλου. Πρόκειται
γιά ἕνα μεγάλο γερό κούτσουρο ἀπό πεῦκο,
ἀχλαδιά, ἀγριοκερασιά ἤ ἐλιά κυρίως πού
οἱ νοικοκυραῖοι τοποθετοῦν στό τζάκι καί
καίει όλόκληρο τό δωδεκαήμερο,  ἀπό τά
Χριστούγεννα ὡς τά Φῶτα. Κατά τή λαϊκή
ἀντίληψη  ἔτσι ζεσταίνεται ὁ Χριστός στήν
κρύα σπηλιά τῆς Βηθλεέμ καί ἡ στάχτη τῶν
ξύλων προφυλάσσει τό σπίτι καί τά
χωράφια ἀπό κάθε κακό. 

Στίς μέρες μας, πλέον, τό
χριστουγεννιάτικο ἔλατο ἀποτελεῖ, μαζί μέ
τή διεθνῆ λαογραφική μορφή τοῦ Ἄη-
Βασίλη(santa claus), ἀπαραίτητο ἀξεσουάρ
τῶν ἑορτῶν. Ἔχει παγιωθεῖ ὡς παγκόσμιο
σύμβολο τῆς ἑορτῆς τῆς Γεννήσεως τοῦ
Θεανθρώπου. Παράλληλα, ἔχει
μετατοπιστεῖ ἡ προσοχή μας ἀπό τόν
ἐνσαρκωθέντα Κύριο τῆς Βηθλεέμ στήν
ἐπιβλητική διακόσμηση τοῦ δένδρου καί τή
φωταγώγησή του, ἐπενδυμένη πολλές
φορές καί μέ εἰδική, “ψυχαγωγική’’ τελετή
ἡ ὁποία οὐδεμία σχέση ἔχει μέ τήν
ὀρθόδοξη ἐκκλησιαστική παράδοση.
Ἔχουμε, μέ ἄλλα λόγια, λησμονήσει ὅτι, ἄν
δέν ἔχουμε τά Χριστούγεννα μέσα στήν
ψυχή μας καί τήν καρδιά μας, δέν πρόκειται
νά τά ἀνακαλύψουμε κάτω ἀπό τό χριστου-
γεννιάτικο δένδρο. Τό διαδίκτυο
κατακλύζεται ἀπό ἠλεκτρονικές
διευθύνσεις μέ πληροφορίες γιά ἀγορά
χριστουγεννιάτικου δένδρου, φυσικοῦ ἤ
τεχνητοῦ. Στήν Ἀμερική, τήν πρωτεύουσα
τῆς ἐμπορευματοποίησης τῶν ἀξιῶν,

υπάρχουν καί ἀγροκτήματα πού
καλλιεργοῦν ἔλατα  πρός πώληση κατά τήν
ἑορταστική περίοδο. Ἔχει ἱδρυθεῖ ἀκόμη καί
ὁ Ἐθνικός Ὀργανισμός Χριστουγεννιάτικου
Δέντρου (National Christmas Tree Associa-
tionhttp: www.christree.org), πού παρέχει
πληροφορίες σχετικά μέ τήν παραγωγή καί
τή  διάθεση τῶν δέντρων, τούς τύπους
ἔλατου πού ὑπάρχουν στίς ΗΠΑ, τόν τρόπο
μέ τόν ὁποῖο μπορούν τά ἔλατα νά ἀποβοῦν
ὠφέλιμα στό περιβάλλον μετά τήν ἑορτή
κλπ.

Ἐν κατακλείδι, σύμφωνα μέ τή
διδασκαλία τῆς ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, τό
χριστουγεννιάτικο δένδρο, ἀνεξάρτητα ἀπό
τήν ‘’ἐθνική του προέλευση’’, δέν μπορεῖ νά
ὑποκαταστήσει τό ξύλο τοῦ Σταυροῦ, πού
παραλληλίζεται μέ τό ξύλο τοῦ Παραδείσου.
Ὁ Σταυρός μᾶς  ὑπενθυμίζει  τήν ἀδιάπτωτη
ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Ὑπογραμμίζει τήν ἀλήθεια
ὅτι ὁ ἐνσαρκωθείς Χριστός εἶναι τό ξύλο τῆς
ζωῆς καί ὅτι δέ ζοῦμε, οὔτε ἐκπληρώνουμε
τόν ὑπαρξιακό μας σκοπό, ἄν δέ γευθοῦμε
αὐτό τό ξύλο, “τό παρεκτικόν ζωῆς”, πο-
ρευόμενοι στόν ἀκανθώδη δρόμο τῆς
πνευματικῆς τελειώσεως.
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Γεγονότα - Σχόλια

ΘΥΡΑΝΟΙΞΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ 
ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΑΣ 
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

To ἀπόγευμα τῆς Τρίτης 23 Σεπτεμβρίου
2014, παραμονὴ τῆς ἑορτῆς τῆς Παναγίας
Μυρτιδιώτισσας, τελέσθηκαν μὲ μεγαλο-
πρέπεια τὰ Θυρανοίξια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Πα-
ναγίας Μυρτιδιώτισσας ἢ Κρητικιᾶς στὴν
Κάτω Πόλη Μονεμβασίας ἀπὸ τὸν Σεβ. Μη-
τροπολίτη Μονεμβασίας καὶ Σπάρτης κ.
Εὐστάθιο, στὸ πλαίσιο τῆς ὁλοκλήρωσης τοῦ
ἔργου «Ἀποκατάσταση καὶ ἀνάδειξη ναῶν
Παναγίας Μυρτιδιώτισσας καὶ Ἁγίας Ἄννας
στὴν Κάτω Πόλη Μονεμβασίας». Τὸ ἔργο,
προϋπολογισμοῦ 600.000 εὐρώ, πραγματο-
ποιήθηκε κατὰ τὸ διάστημα ἀπὸ 11
Ἀπριλίου 2011 ἕως 31 Ἰουλίου 2014 μὲ
αὐτεπιστασία ἀπὸ τὴν 5η Ἐφορεία
Βυζαντινῶν Ἀρχαιοτήτων, στὸ πλαίσιο τοῦ
Ἐπιχειρησιακοῦ Προγράμματος ΔΕΠΙΝ 2007
– 2013, μὲ τὴ συγχρηματοδότηση τῆς
Ἑλλάδας καὶ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης.
Ἀποκαταστάθηκαν δύο ἀξιόλογα μνημεῖα
τῆς Κάτω Πόλης Μονεμβασίας, οἱ ναοὶ τῆς
Παναγίας Μυρτιδιώτισσας ἢ Κρητικιᾶς καὶ
τῆς Ἁγίας Ἄννας, κτίσματα τῆς Β΄
Ἐνετοκρατίας. Ἡ ἀποκατάσταση ἔγινε μὲ
στόχο τὴν ἀπόδοση τῶν μνημείων στὸ κοινὸ
καὶ τὴν ἐνεργὴ καὶ δυναμικὴ λειτουργία τους
στὴν πολιτιστικὴ καὶ κοινωνικὴ ζωὴ τοῦ
τόπου μέσω τῆς ἀνάκτησης τοῦ ρόλου τους
ὡς λατρευτικῶν χώρων καὶ μνημείων τοῦ
πολιτισμοῦ. Τὴν τελετὴ τίμησαν μὲ τὴν πα-
ρουσία τους ἡ Γενικὴ Γραμματέας τοῦ
Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ κ. Λίνα Μενδώνη, οἱ
Βουλευτὲς Λακωνίας κ. Ἀθανάσιος Δαβάκης

καὶ κ. Φεβρωνία Πατριανάκου, ἡ
Ἀντιπεριφερειάρχης Λακωνίας κ. Ἀδαμαντία
Τζανετέα, ὁ Δήμαρχος Δ. Μονεμβασίας κ.
Ἡρακλῆς Τριχείλης, ἄλλοι ἐπίσημοι προσκε-
κλημένοι καὶ ἐκπρόσωποι φορέων καὶ
τοπικῶν Συλλόγων, καθὼς καὶ πλῆθος
πιστῶν, ποὺ ἀπὸ νωρὶς εἶχαν κατακλύσει τὴν
περιοχή, προκειμένου νὰ παρακολουθή-
σουν μὲ εὐλάβεια τὴ τελετή. Ὁ Σεπτὸς Ποι-
μενάρχης μας μετὰ τὸ πέρας τοῦ πρώτου
Πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ, ποὺ τελέσθηκε
στὸν ἑορτάζοντα Ἱερὸ Ναό, εὐχαρίστησε τὴν
κ. Μενδώνη γιὰ τὴν ἔμπρακτη ἀγάπη της
πρὸς τὴν ἱστορικὴ Μονεμβάσια, ἀφοῦ
ἀποκαταστάθηκε τόσο ὁ ναὸς τῆς Παναγίας
Μυρτιδιώτισσας ὅσο καὶ ὁ ναὸς τῆς Ἅγιας
Ἄννας, ἐνῶ ἔχει ἤδη ξεκινήσει καὶ ἡ
ἀποκατάσταση τοῦ ναοῦ τῆς τοῦ Θεοῦ Σο-
φίας στὴν ἄνω πόλη. Ἐπίσης εὐχαρίστησε τὴ
Διευθύντρια τῆς 5ης ΕΒΑ κ Εὐαγγελία Πάν-
του γιὰ τὴν ὅλη ἐπίβλεψη τοῦ ἔργου καθὼς
καὶ τὸ προσωπικὸ ποὺ ἐργάστηκε γιὰ τὴν
ἀποκατάσταση τοῦ Ναοῦ καὶ τοῦ τέμπλου.

ΕΚΟΙΜΗΘΗ Η ΗΓΟΥΜΕΝΗ 
ΤΗΣ Ι.Μ. ΖΕΡΜΠΙΤΣΗΣ 

Σὲ ἡλικία 79 ἐτῶν, καὶ ὕστερα ἀπὸ πολύ-
μηνη μάχη μὲ τὴν ἐπάρατη νόσο, ἀπεβίωσε
στίς 6 Ὀκτωβρίου ἡ Ἡγουμένη τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς Ζερμπίτσης Παρθενία Μοναχή. Ἡ
Ἐξόδιος Ἀκολουθία ἐψάλει τήν ἐπομένη
ἡμέρα στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ζερμπίτσης προεξάρ-
χοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτη μας κ.
Εὐσταθίου, ὁ ὁποῖος ἐπέστρεψε ἐκτάκτως
ἀπὸ τὴν Ἀθήνα ποὺ βρισκόταν γιὰ τὶς
ἐργασίες τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας
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τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
Τὸν Παναγιώτατο
Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη κ.
Βαρθολομαῖο ἐκπροσώπησε
ἐκφωνώντας ἐπικήδειο λόγο
ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας
καὶ ἐφημέριος τοῦ Ι.Ν Ἁγίου
Σπυρίδωνος Σπάρτης π.
Σεραφεὶμ Κοσμᾶς, ὁ ὁποῖος
μετέφερε τὶς συλλυπητήριες
εὐχὲς πρὸς τὴν
ἀ π ο ρ φ α ν ι σ θ ε ῖ σ α
ἀδελφότητα τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς, ἐνῶ ἐξῆρε τὸ ἔργο
τῆς κοιμηθείσης Γερόντισσας, τὴν ὁποία ὁ
Παναγιώτατος Πατριάρχης γνώριζε διατη-
ρώντας πνευματικοὺς δεσμούς. Ἐκ μέρους
τοῦ Σεπτοῦ Ποιμενάρχη μας τὸν ἐπικήδειο
λόγο ἐξεφώνησε ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς Ἁγίων Ἀναργύρων Πάρνωνος Ἀρχιμ.
π. Πορφύριος Κονίδης, ὁ ὁποῖος μίλησε μὲ
θερμὰ λόγια γιὰ τὸ ἦθος, τὴν προσωπικό-
τητα, τὴν πνευματικότητα καὶ τὴν προσφορὰ
τῆς ἐκλιπούσης. Ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῶν
μοναζουσῶν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ζερμπίτσης
μίλησε σὲ συγκινησιακὸ κλίμα, ἡ μοναχὴ
Μυρτιδιώτισσα, ἡ ὁποία, ἐκτός των ἄλλων,
εὐχαρίστησε τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπο-
λίτη μας γιὰ τὴν στήριξη καὶ τὴν συμπαρά-
στασή του στὴν πολύμηνη ἀσθένεια τῆς
ἀείμνηστης Ἡγουμένης καθὼς καὶ τοὺς
ἰατροὺς καὶ νοσηλευτὲς γιὰ τὴν πρόθυμη
παροχὴ τῶν πολύτιμων ὑπηρεσιῶν τους.
Ἐπίσης εὐχαρίστησε τοὺς κληρικούς, τοὺς
μοναχούς, τὶς μοναχὲς ποὺ παραβρέθηκαν
ἀπὸ ἄλλες Ἱερὲς Μονὲς καὶ τοὺς λαϊκοὺς γιὰ
τὴν παρουσία καὶ τὴ συμμετοχή τους.Ἡ
ἀείμνηστη Ἡγουμένη Παρθενία, κατὰ κό-
σμον Αἰκατερίνη Βασιλάκη, γεννήθηκε στὰ
Χανιὰ στὶς 17 Ἰουνίου 1935, ὅπου ἔλαβε καὶ
τὰ πρῶτα ἐγκύκλια γράμματα. Ἐκεῖ συνδέ-
θηκε πνευματικὰ μὲ τὸν μακαριστὸ

Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης Τιμό-
θεο Παπουτσάκη, ὁ ὁποῖος
ἐπιτελοῦσε σπουδαῖο
πνευματικὸ ἔργο στὴν
εὐρύτερη περιοχή. Τὸ 1956
μεταβαίνει στὴν Ἱερὰ Μονὴ
Ἁγίας Τριάδας Κορωπίου,
μαζὶ μὲ τὴ Γερόντισσα
Εὐγενία τῆς Μονῆς
Κορακιῶν, ὅπου θὰ λάβει τὸ
μικρὸ μοναχικὸ σχῆμα καὶ θὰ
μετονομαστεῖ σὲ Παρασκευὴ
Μοναχή. Κατὰ τὴν παραμονή
της στὴν Ἱ.Μ Ἁγίας Τριάδας
Κορωπίου θὰ συνδεθεῖ

πνευματικὰ μὲ τὸν π. Παῦλο Λαυριώτη, ὁ
ὁποῖος πρόσφατα ἀπεβίωσε ζώντας τὰ
τελευταῖα χρόνια της ζωῆς του στὴν Ἱερὰ
Μονὴ Ζερμπίτσης. Τὸ 1959 μεταβαίνει στὴν
ἐρειπωμένη Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Δημητρίου
Καρακαλᾶ Ναυπλίου, τὴν ὁποία ἀνακαινίζει
ἐκ βάθρων καὶ σχηματίζει τὴν πρώτη
μοναχικὴ κοινότητα πέριξ αὐτῆς. Ἐκεῖ θὰ
λάβει τὸ μέγα ἀγγελικὸ σχῆμα καὶ θὰ
μετονομαστεῖ σὲ Παρθενία Μοναχή. Τὸ 1965
μεταβαίνει στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ζερμπίτσης, τὴν
ὁποία θὰ ἀναστηλώσει καὶ θὰ καλλωπίσει.
Συμμετέχει στὰ κατηχητικὰ σχολεῖα τῆς
εὐρύτερης περιοχῆς Ξηροκαμπίου καθὼς
καὶ στὶς κατασκηνώσεις κοριτσιῶν τῆς Ἱερᾶς
Μητρόπολεώς μας στὴν Ἱ.Μ Ἁγίων
Ἀναργύρων Πάρνωνα. Ἐπὶ 49 συναπτὰ ἔτη
προσέφερε μὲ καλοσύνη, ἀγάπη καὶ κατα-
νόηση τὸν πνευματικό της καρπὸ στοὺς
προσκυνητὲς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ζερμπίτσης.
Εὐχόμαστε ὁ Κύριος μας νὰ τὴν ἀναπαύσει
μετὰ τῶν ἐκλεκτῶν του στὴν Οὐράνια Βασι-
λεία του.

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ 100 ΕΤΩΝ Ι.Ν 
ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΝΙΑΤΩΝ

Τὴν μνήμη τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν
Μιχαὴλ καὶ Γαβριήλ, ἑόρτασε ὁ φερώνυμος

Ἀπό τή ζωή τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας
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Ἱερὸς Ναὸς στὰ Νιάτα στις 8 Νοεμβρίου. Ὁ
Ἱερός Ναός φέτος συμπληρώνει 100 χρόνια
ἀπὸ τὰ ἐγκαίνιά του καί γιά τό λόγο αὐτό τε-
λέσθηκε μὲ τὴν πρέπουσα ἐκκλησιαστικὴ
μεγαλοπρέπεια Πανηγυρικὴ Ἀρχιερατικὴ
Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ.
Μητροπολίτη Μονεμβασίας καὶ Σπάρτης κ.
Εὐσταθίου. Ἀκολούθως τελέσθηκε μνημό-
συνο γιὰ τοὺς κτήτορες τοῦ Ναοῦ. Ἰδιαίτερο
ἐνδιαφέρον εἶχε ἡ ὁμιλία τοῦ φιλόλογου καὶ
καθηγητὴ Βυζαντινῆς Μουσικῆς κ. Γεωργίου
Ντόβολου, ὁ ὁποῖος παρέθεσε στοιχεῖα γιὰ
τὴν ἀνέγερση τοῦ Ναοῦ καὶ τὴν ἑκατονταετῆ
ἱστορία του. Ἐπίσης ἀναφέρθηκε στὴν
ἱστορικὴ διαδρομὴ τῶν Νιάτων.Ἐν συνεχεία
ξεκίνησε ἡ λιτάνευση τῆς Ἱερῆς Εἰκόνας τῶν
Ταξιαρχῶν στοὺς κεντρικοὺς δρόμους τοῦ
γραφικοῦ χωριοῦ. Μὲ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς
λιτανείας ὁ Σεπτὸς Ποιμενάρχης μας κ.
Εὐστάθιος εὐχαρίστησε ὅλους ὅσοι συνέβα-
λαν στὴν ἄψογη διοργάνωση τῶν
ἐκδηλώσεων, καθὼς καὶ τὸ εὐσεβὲς
ἐκκλησίασμα γιὰ τὴν εὐλάβεια μὲ τὴν ὁποία
συμμετεῖχε, ἐνῶ ἐξέφρασε τὴν εὐχὴ οἱ Τα-
ξιάρχες νὰ εὐλογοῦν καὶ νὰ προστατεύουν
τὴν περιοχή.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 
ΓΙΑ ΤΟ ΔΡΑΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΙΩΝΙΑΣ

Ὑπὸ τὴ σκέπη τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Μονεμβασίας καὶ Σπάρτης, ἡ Ἕνωση

Πνευματικῶν Δημιουργῶν Λακωνίας ‘’Χεί-
λων ὁ Λακεδαιμόνιος’’ διοργάνωσε μὲ
ἐπιτυχία τήν Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2014, στὸ
Πνευματικὸ Κέντρο τοῦ Δήμου Σπάρτης, τὴν
παρουσίαση τοῦ ἱστορικοῦ μυθιστορήματος
τοῦ συγγραφέα κ. Γεωργίου Παπαθανασό-
πουλου, μὲ τίτλο: «Μέρες ἀποκάλυψης στὴν
Ἰωνία – Τὸ δράμα τῶν Ἑλλήνων τῆς Ἰωνίας
(1914-1922)». Τὴν ἐκδήλωση τίμησε μὲ τὴν
παρουσία του ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μονεμ-
βασίας καὶ Σπάρτης κ. Εὐστάθιος, ὁ ὁποῖος
στὸν σύντομο χαιρετισμὸ του τόνισε, ὅτι τέ-
τοιου εἴδους συγγραφικὲς προσπάθειες,
ὅπως τοῦ κ. Παπαθανασόπουλου, βοηθοῦν
στὴν διατήρηση τῆς μνήμης σημαντικῶν
σταθμῶν τῆς ἱστορίας τοῦ Ἔθνους μας. Πα-
ράλληλα ὁ Σεπτὸς Ποιμενάρχης μας δὲν πα-
ρέλειψε νὰ συγχαρεῖ ὅλους τούς
συντελεστὲς τῆς ἐκδήλωσης προτρέποντάς
τους νὰ δρομολογήσουν και ἄλλες παρό-
μοιες προσπάθειες. Ξεχωριστὴ νότα ἔδωσε
στὴ βραδιὰ ἡ παρουσίαση παραδοσιακῶν
τραγουδιῶν τῆς Ἰωνίας ἀπὸ τὸν Γενικὸ
Ἀρχιερατικὸ Ἐπίτροπο τῆς Ἱερᾶς Μητροπό-
λεως Κηφισίας, Ἁμαρουσίου καὶ Ὠρωποὺ
Πρωτοπρεσβύτερο π. Χρῆστο Κυριακό-
πουλο.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΕΟΡΤΗ 
ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΩΝ ΙΕΡΕΩΝ 
ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ

Tήν Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2014, στὴν
αἴθουσα ἐκδηλώσεων τοῦ Βρεφονηπιακοῦ
Σταθμοῦ ‘ὁ Ἅγιος Βασίλειος’’ στὴ Σπάρτη,
ἔλαβε χώρα μία ὄμορφη Χριστουγεννιάτικη
γιορτὴ γιὰ τὰ παιδιὰ τῶν κληρικῶν καὶ τῶν
λαϊκῶν ἐργαζομένων στὰ γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεώς μας. Τὴν παρουσίαση τῆς
ἐκδήλωσης εἶχε ἀναλάβει ὁ π. Ἠλίας Βουρ-
βουριώτης, ἐνῶ τὴν εὐθύνη τῆς ὀργάνωσης
εἶχε ὁ Γενικὸς Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος π.
Συμεὼν Παπαγεωργίου. Ἡ ἐκδήλωση ξεκί-
νησε μὲ μία ἐπίκαιρη ὁμιλία ἀπὸ τὴν πρε-

Ἀπό τή ζωή τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας



ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΩΝ Ο «ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ» | 92 Ἀπό τή ζωή τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας

σβυτέρα Ἑλένη Βουτσὰ – Τσολάκου, ἡ ὁποία
ἀναφέρθηκε στὸ πνεῦμα τῆς μεγάλης
Δεσποτικῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων. Στὴ
συνέχεια τὰ παιδιὰ εἶπαν ποιήματα, ἔψαλαν
τὰ Κάλαντα καὶ τραγούδησαν Χριστουγεν-
νιάτικα τραγούδια μὲ τὴ συνοδεία μουσικῶν
ὀργάνων. Στό τέλος τῆς ἐκδήλωσης ὄλα τά
παιδιά ἐλαβαν δώρα ἀπό τόν Σεβ. Μητροπο-
λίτη μας κ. Εὐστάθιο.

ΜΕ ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΕΙΑ ΠΑΡΑ 
ΤΙΣ ΚΑΚΕΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
Η ΠΑΝΗΓΥΡΗ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΩΝΟΣ 

Μὲ τὴν πρέπουσα μεγαλοπρέπεια, πάν-
δημη συμμετοχὴ καὶ ἐκκλησιαστικὴ κατά-
νυξη ἡ Σπάρτη καὶ ἡ εὐρύτερη περιοχὴ
ἑόρτασαν καὶ ἐφέτος, τὴν Τετάρτη 26 Νοεμ-
βρίου, τὴ μνήμη τοῦ πολιούχου της, Ὁσίου
Νίκωνος τοῦ ”Μετανοεῖτε”, Διεξοδικότερα,
τὴν Τρίτη 25 Νοεμβρίου ἐψάλη ὁ Μέγας
Πολυαρχιερατικὸς Ἑσπερινὸς. Στὴν
ἀκολουθία χοροστάτησε ὁ Σεβ. Μητροπολί-
της Ἀργολίδος κ. Νεκτάριος, συγχοροστα-
τούντων τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχη μας κ.
Εὐσταθίου, τοῦ Σεβ. Μητροπολίτη Φωκίδος
κ. Θεοκτίστου, τοῦ Σεβ. Μητροπολίτη
Ἱερισσού, Ἁγίου Ὅρους καὶ Ἀρδαμερίου κ.
Θεοκλήτου καὶ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτη Μα-
ρωνείας καὶ Κομοτηνὴς κ. Παντελεήμονος.
Τὸν θεῖο λόγο κήρυξε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης
Ἱερισσού, Ἁγίου Ὅρους καὶ Ἀρδαμερίου κ.
Θεόκλητος, ὁ ὁποῖος τόνισε μὲ ἔμφαση τὴν

ἀναγκαιότητα τῆς κοινωνίας τοῦ ἀνθρώπου
μὲ τὸ Θεό, ὄχι μέσα στὰ σπουδαστήρια,
ἀλλὰ στοὺς τόπους ὅπου οἱ ἄνθρωποι
ἀγωνίζονται, ἐνῶ ἐπισήμανε ὅτι ἡ
Ὀρθοδοξία δὲν εἶναι θρησκεία οὔτε
ἰδεολόγημα, ἀλλὰ προσωπικὴ συνάντηση
τοῦ κάθε πιστοῦ μὲ τὸ Θεό. Τὴν Τετάρτη 26
Νοεμβρίου, κυριώνυμη ἡμέρα τῆς ἑορτῆς,
στὸν πανηγυρίζοντα περικαλλῆ Ἱερὸ Ναὸ τε-
λέσθηκε ὁ ὄρθρος, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ.
Μητροπολίτου Φωκίδος κ. Θεοκτίστου καὶ
τὸ πολυαρχιερατικὸ συλλείτουργο, προεξάρ-
χοντος τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχη μας κ.
Εὐσταθίου, συνεπικουρούμενου ἀπὸ τοὺς
προαναφερθέντες ἀρχιερεῖς. Ὁ Σεβ. Μητρο-
πολίτης Μαρωνείας καὶ Κομοτηνὴς
ἀπευθυνόμενος στοὺς πιστούς, ποὺ εἶχαν
κατακλύσει τὸ Ναό, ὁμίλησε γιὰ τὸ κήρυγμα
τῆς «μετανοίας» καὶ τὴν ἀξία του, τὸ ὁποῖο
σὲ ὅλη του τὴν ἐπίγειο ζωὴ τόνιζε ὁ Ὅσιος
Νίκωνας. Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας λειτουρ-
γίας ἀκολούθησε ἡ λιτάνευση τῆς Ἱερᾶς
Εἰκόνος τοῦ Ὁσίου Νίκωνος, παρὰ τὶς
ἀντίξοες καιρικὲς συνθῆκες μὲ τὸ λεπτὸ χιο-
νόνερο καὶ τὸ τσουχτερὸ κρύο, διαμέσου
τῶν κεντρικῶν ὁδῶν τῆς Σπάρτης. Πλῆθος
εὐσεβῶν χριστιανῶν παρακολούθησαν
εὐλαβῶς τὴν τελκαὶ συμπροσευχήθηκαν, γιὰ
νὰ ἔχουν τὴν προστασία τοῦ Ἁγίου στὴ ζωή
τους. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας, κατακλείον-
τας τὴν πανηγυρικὴ σύναξη, εὐχαρίστησε
ἐγκάρδια ὅλους αὐτοὺς οἱ ὁποῖοι παρέστη-
σαν καὶ συνετέλεσαν στὴν ἐπιτυχία τῆς πα-
νηγύρεως. Ἰδιαίτερη εὐγνωμοσύνη
ἐξέφρασε πρὸς τοὺς Ἁγίους Ἀρχιερεῖς ποὺ
ἀνταποκρίθηκαν στὴν πρόσκλησή του, τοὺς
Ἐφημερίους καὶ τοὺς λοιποὺς διακονοῦντες
τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, τὸν εὐαγῆ Κλῆρο, τὶς Ἀρχές,
τοὺς καλλικέλαδους ἱεροψάλτες, τοὺς
εὐσεβεῖς πιστούς, τὸ Στρατό, τὴν Ἀστυνομία,
τὴν Πυροσβεστική, τοὺς διάφορους
πολιτιστικοὺς Φορεῖς τῆς πόλεως (Λύκειο
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Ἑλληνίδων, Σῶμα Ἑλλήνων Ὁδηγῶν,
Φιλαρμονικὴ κ.α) καὶ τοὺς Μαθητὲς τῶν
Ἐκπαιδευτηρίων τῆς Σπάρτης, καθὼς καὶ
τοὺς φοιτητὲς τῶν Πανεπιστημιακῶν
σχολῶν. Ξεχωριστὲς εὐχαριστίες ἀπηύθυνε
πρὸς τὸ διευθυντὴ τοῦ Ραδιοφωνικοῦ
Σταθμοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ τοὺς
τεχνικοὺς γιὰ τὴν ἀναμετάδοση τόσο τοῦ
ἑσπερινοῦ, ὅσο καὶ τῆς Θ. Λειτουργίας,
καθὼς καὶ πρὸς τὰ τοπικὰ Μ.Μ.Ε. γιὰ τὴν
προβολὴ τῆς πανηγύρεως. 

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΕΡΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗ
Ἐπιτυχημένη καὶ ἐξαιρετικὰ

ἐνδιαφέρουσα ἦταν ἡ ἡμερίδα, ποὺ συν-
διοργάνωσαν τήν Παρασκευή 12 Δεκεμ-
βρίου τὸ τμῆμα Ὀργάνωσης καὶ Διαχείρισης
Ἀθλητισμοῦ τοῦ Πανεπιστημίου Πελοποννή-
σου καὶ ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη Μονεμβασίας
καὶ Σπάρτης, στὸ ἀμφιθέατρο τῆς Σχολῆς
Ἐπιστημῶν Ἀνθρώπινης Κίνησης καὶ Ποιότη-
τας Ζωῆς, μὲ θέμα: «Ἡ νοερὰ προσευχὴ ὡς
παράγοντας συνολικῆς βελτίωσης τῆς
προσωπικῆς, ἐπαγγελματικῆς καὶ κοινωνικῆς
ζωῆς». Σκοπὸς τῆς ἡμερίδας ἦταν ἡ προσέγ-
γιση τῆς ἔννοιας καὶ τῆς ἀξίας τῶν
πνευματικῶν μέσων καὶ ἰδιαίτερά τῆς
νοερᾶς προσευχῆς, σὲ μία προσπάθεια
ἀνάδειξης τῆς σημασίας τῶν πνευματικῶν
ἀξιῶν γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση ἀφ’ ἑνός τῆς
σύγχρονης βεβαρυμμένης καθημερινότητας
καὶ ἀφ’ ἑτέρου τὴν ἀποδοχὴ τῆς ἀλήθειας μὲ
τρόπο ἤπιο καὶ γαλήνιο. Μέσω τῆς νοερᾶς
προσευχῆς ἐπιδιώκεται νὰ ἐπιτευχθεῖ ἡ
κατὰ φύσιν ἀρετὴ καὶ γι’ αὐτὸ χρειάζονται
καὶ τὰ συντελοῦντα μέσα, δηλαδὴ ἡ ἡσυχία,
ἡ ἀμεριμνησία, ἡ ἐγκράτεια καὶ ἡ γενικὴ
σιωπή, ἡ ὁποία ἀπορρέει ἀπὸ αὐτά. Ἔπειτα,
ἡ ἐπίμονος συνέχεια καὶ συνήθεια δὲν εἶναι
ἀκατόρθωτα στοὺς ἐνδιαφερομένους γι’
αὐτὴν τὴν ἐργασία. Ἡ ἐπιμονὴ ἀποτελεῖ τὸ
πλέον ἀπαραίτητο στοιχεῖο στὴν προσευχή.

Ἰδιαιτέρως ἡ προσευχὴ σὲ σχέση μὲ τὶς
ὑπόλοιπες ἀρετές, χρειάζεται προσπάθεια
σὲ ὅλη μας τὴ ζωή. Πρῶτος ὁμιλητῆς ἦταν ὁ
Προηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων
Ἀναργύρων Πάρνωνα Ἀρχιμ. π. Πάμφιλος
Γιαπιτζάκης, ὁ ὁποῖος ἀνέλυσε θεολογικὰ τὴ
νοερὰ προσευχή. Στὴ συνέχεια ὁ καθηγητὴς
Ἐντατικολογίας καὶ Διευθυντὴς τῆς
Πανεπιστημιακῆς Μονάδας Ἐντατικῆς Θε-
ραπείας στὸ Νοσοκομεῖο ‘’Ἅγιοι Ἀνάργυροι’’
κ. Γεώργιος Μπαλτόπουλος μίλησε γιὰ τὴν
προσευχὴ ὡς παράγοντα ὁλοκληρωμένης
φροντίδας τοῦ ἀσθενούς παραθέτοντας τὰ
ἀποτελέσματα ἀρκετῶν ἐπιστημονικῶν
μελετῶν. Ἀκολούθως ὁ καθηγητὴς τοῦ Πα-
νεπιστημίου Πελοποννήσου κ. Θάνος Κριε-
μάδης ἀναφέρθηκε στὴ δύναμη τῆς νοερᾶς
ἄθλησης σύμφωνα μὲ τὸ βιβλίο ‘’Οἱ περιπέ-
τειες ἑνὸς Προσκυνητὴ’’ κάνοντας καὶ
ἀναφορὲς σὲ προσωπικά του βιώματα.Ἡ
ἡμερίδα ὁλοκληρώθηκε μὲ τὸν μεστὸ καὶ
ἐποικοδομητικὸ λόγο τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου
μας κ. Εὐσταθίου, ὁ ὁποῖος ἀφοῦ συνεχάρη
τοὺς διοργανωτὲς τῆς ἡμερίδας, μίλησε,
μεταξὺ ἄλλων, γιὰ τὴν προσευχὴ ὡς κινητή-
ρια δύναμη τοῦ ἀνθρώπου τονίζοντας ὅτι
ὅποιος νιώθει τὴν ἀνάγκη νὰ προσευχηθεῖ
οὐσιαστικὰ ἀναγνωρίζει τὴν ἀδυναμία του
καὶ ζητάει τὴ στήριξη καὶ τὴν καθοδήγηση
τοῦ Πανάγαθου Θεοῦ. Παράλληλα
ἐπεσήμανε ὅτι ὁ κάθε ἄνθρωπος μπορεῖ νὰ
ἔχει τὴ δική του μέθοδο καὶ τὸ δικό του
χρόνο προσευχῆς στὴν προσπάθειά του νὰ
προσεγγίσει καὶ νὰ ἐπικοινωνήσει μὲ τὸ
Θεῖο. Κατακλείνοντας τὴν ἡμερίδα – καὶ
ἀφοῦ προηγήθηκε διάλογος καὶ ἀπαντήσεις
σὲ ἐρωτήματα τῶν παρευρισκομένων ἀπὸ
τοὺς ὁμιλητὲς – ὁ Σεπτὸς Ποιμενάρχης μας
ὑπογράμμισε ὅτι ἦταν ἡ καλύτερη
ἐκδήλωση ποὺ ἔχει ὀργανώσει μέχρι τώρα
τὸ Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου στὴ
Σπάρτη.
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ΕΝΘΡΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΗΣ 
ΣΤΗΝ Ι.Μ ΖΕΡΜΠΙΤΣΗΣ

Μέσα σὲ κλίμα κατάνυξης καὶ συγκίνησης
τελέσθηκε τὸ ἀπόγευμα τῆς Παρασκευῆς 21
Νοεμβρίου, στὸ κατάμεστο Καθολικό τῆς
Ἱερᾶς Μονῆς Ζερμπίτσης, ἡ Ἐνθρόνιση τῆς
νέας Ἡγουμένης Μακαριώτισσας Μοναχῆς,
παρουσία δεκάδων μοναχῶν καὶ κληρικῶν
ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μητρόπολή μας καὶ πλήθους
εὐλαβῶν προσκυνητῶν. Ἡ τελετὴ τῆς
ἐνθρόνισης πραγματοποιήθηκε κατὰ τὴν
διάρκεια τοῦ Ἑσπερινοῦ, στὸν ὁποῖο χορο-
στάτησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μονεμβασίας
καὶ Σπάρτης κ. Εὐστάθιος. Στὴν
ἐνθρονηστηριά ὁμιλία της ἡ νέα Ἡγουμένη,
ἐμφανῶς συγκινημένη, εὐχαρίστησε τὸν Πα-
νάγαθο Θεὸ ποὺ τὴν ἀξίωσε νὰ Τὸν διακονή-
σει καὶ ἀπὸ τὴν ὑπεύθυνη αὐτὴ θέση. Στὴ
συνέχεια ἐξέφρασε τὴν εὐγνωμοσύνη της
πρὸς τὸν Σεπτὸ Ποιμενάρχη μας κ. Εὐστάθιο
γιὰ τὴν ἀγάπη, τὴ συμπαράσταση καὶ τὴν
πνευματικὴ καθοδήγησή του, καθὼς καὶ
πρὸς τὴν οἰκογένειά της γιὰ τὴν ἀμέριστη
στήριξη πρὶν καὶ κατὰ τὴ διάρκεια τῆς
μοναχικῆς της ζωῆς. Παράλληλα ἐξέφρασε
τὴν εὐχὴ νὰ φανεῖ ἀντάξια της ὑψηλῆς
πνευματικῆς ἀποστολῆς ποὺ ἀναλαμβάνει.
Ἀπὸ τὴν πλευρὰ τοῦ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης
μας κ. Εὐστάθιος συνεχάρη τὴν Ἡγουμένη
Μακαριώτισσα καὶ τῆς εὐχήθηκε ὁ Θεὸς νὰ
τῆς χαρίζει δύναμη καὶ κουράγιο, ὥστε νὰ
μπορέσει νὰ ἀνταπεξέλθει στὸ σημαντικὸ
ἔργο ποὺ ἀναλαμβάνει, ἐπισημαίνοντας πα-
ράλληλα ὅτι ἂν καὶ ὁ δρόμος θὰ εἶναι
ἀκανθώδης, μὲ τὴ χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύμα-
τος καὶ τὶς συνεχεῖς καὶ ἄοκνες προσπάθειες,
ὄχι μόνο τὶς δικές της ἀλλὰ καὶ τῶν

ὑπολοίπων μοναζουσῶν θὰ μπορέσουν νὰ
προσφέρουν μία ὄαση χαρᾶς καὶ
πνευματικῆς ἀναγέννησης στοὺς συνανθρώ-
πους μας. Ὁ Σεβασμιώτατος,
ὀλοκληρώνοντας τὸ λόγο του, μίλησε μὲ
θερμὰ λόγια γιὰ τὴν εὐσεβῆ καὶ πολυμελῆ
οἰκογένεια ἀπὸ τὴν ὁποία προέρχεται ἡ
Ἡγουμένη, ἀφοῦ ἀριθμεῖ ἕνδεκα τέκνα, ἐνῶ
ὑποσχέθηκε ὅτι θὰ στέκεται πάντα ἀρωγὸς
καὶ συμπαραστάτης στὸ ἔργο τῆς ἰδίας καὶ
τῆς ἀδελφότητας. Στὸ τέλος καὶ κατὰ τὴ
διάρκεια τῶν εὐχῶν πρὸς τὴν Ἡγουμένη,
στὸν προαύλιο χῶρο τοῦ Καθολικοῦ, προ-
σφέρθηκε μοναστηριακὸ κέρασμα σὲ ὅλους
τούς προσελθόντες. Ἡ νέα Καθηγουμένη τῆς
Ἱερᾶς Μονῆς Ζερμπίτσης Μακαριώτισσα
Μοναχή, κατὰ κόσμον Μαρία Σουρλά, γεν-
νήθηκε στὴν Ἀθήνα τὸ 1952. Ἔχει σπουδάσει
μαθηματικός. Προσῆλθε στὴν Ἱερὰ Μονὴ
Ζερμπίτσης τὸ 1974, ἐκάρη Μοναχή το 1977
καὶ Μεγαλόσχημός το 1988. Στὶς 13
Ὀκτωβρίου 2014 ἐξελέγη Ἡγουμένη
παμψηφεὶ ἀπὸ τὴν Ἀδελφότητα τῆς Μονῆς
σύμφωνα μὲ τόν Ἐσωτερικό Κανονισμό τῆς
Ἰερᾶς Μονῆς. 

Ἀπό τή ζωή τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας
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Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
κατὰ τὸν μῆνα Σεπτέμβριο 2014:

Ἐ λ ε ι τ ο ύ ρ γ η σ ε  τὴν 5ην εἰς Ξηρο-
κάμπιον, τὴν 7ην εἰς τὸν πανηγυρίζοντα
Ἱερὸν Ναὸν τοῦ Ὁσίου Λεοντίου εἰς Μονεμ-
βασίαν, (ἐπέτειος τῶν ἐγκαινίων) καὶ προ-
έστη τῆς λιτανεύσεως τῶν ἁγίων Λειψάνων
τοῦ Ὁσίου καὶ τοῦ Μνημοσύνου τῶν
Εὐεργετῶν τῆς ἐνορίας καὶ τῆς πόλεως, τὴν
8ην εἰς τὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸν Ναὸν τῆς
Παναγίας Γιατρίσσης Κοκκινόραχης, τὴν 9ην
εἰς τὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸν Ναὸν τῆς Ἁγίας
Ἄννης Σελλασίας, τὴν 14ην εἰς τὸν πανηγυ-
ρίζοντα Ἱερὸν Ναὸν Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου
Σταυροῦ Ἀλευρούς, τὴν 20ην εἰς τὸν Ἱερὸν
Ναὸν Ἁγίου Προκοπίου Νεαπόλεως
(ἐπέτειος ὀνομαστηρίων αὐτοῦ), τὴν 21ην
εἰς τὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸν Ναὸν τοῦ
Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Εὐσταθίου τοῦ
Ἱδρύματος τῶν Μολάων, τὴν 23ην εἰς τὸ
ΚΕΕΜ Σπάρτης χάριν τῶν Νεοσυλλέκτων,
τὴν 24ην εἰς τὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸν Ναὸν
τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Θέκλης
Ἀμυκλῶν, τὴν 26ην εἰς τὸ πανηγυρίζον πα-
ρεκκλήσιον τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου
τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ καὶ τὴν 28ην εἰς
τὸν Ἱερὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου Νικολάου Σπάρ-
της καὶ προέστη τοῦ τεσσαρακονθημέρου
Μνημοσύνου τοῦ Ἱερέως Ἰωάννου
Ὀρφανάκου.

Ἐ χ ο ρ ο σ τ ά τ η σ ε κατὰ τὸν ἑσπερινὸν
τὴν 7ην εἰς τὴν πανηγυρίζουσαν Ἱερὰν
Μονὴν Φανερωμένης, τὴν 14ην εἰς τὸν
Ἱερὸν Ναὸν τοῦ Ὁσίου Νίκωνος

(Χαιρετισμοὶ τοῦ Τ. Σταυροῦ) καὶ εὐλόγησε
τὴν ἀρτοκλασίαν τῶν Ἐφέδρων
Ἀξιωματικῶν, τὴν 19ην εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν
τοῦ Ἁγίου Προκοπίου τῶν Κατασκηνώσεων
Νεαπόλεως, τὴν 23ην εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν
Μυρτιδιωτίσσης Μονεμβασίας (Θυρανοί-
ξια ὕστερον ἀπὸ ριζικὴν ἀνακαίνισιν καὶ
συντήρησιν αὐτοῦ ὑπὸ τῆς ἀρχαιολογικῆς
ὑπηρεσίας) καὶ τὴν 25ην εἰς τὸν πανηγυρί-
ζοντα Ναὸν τοῦ ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου
τῆς ὁμωνύμου ἐνορίας.

Ἐ β ά π τ ι σ ε ν  τὴν 8ην εἰς Γκοριτσὰν τὸ
τέκνον τοῦ Ἐφημερίου της ἐνορίας π. Πανα-
γιώτου Κυριακούλια, εἰς τὸ ὁποῖον ἐδόθη τὸ
ὄνομα Μαρία.

Η ὐ λ ό γ η σ ε τὴν 21ην εἰς τὴν
Καλογωνιὰν τὸν γάμον τοῦ Ἠλία Κοκκοροῦ,
ὑποψηφίου κληρικοῦ, καὶ τῆς Παναγιώτας
Χριστάκου καὶ τὴν 27ην εἰς τὴν Χρυσαφίτισ-
σαν τὸν γάμον τοῦ Σταύρου Μπαρμπά-
γιαννη καὶ τῆς Ζωῆς Ρέπα.

Ἐ τ έ λ ε σ ε τὴν 10ην τὰ ἐγκαίνια τοῦ Νη-
πιαγωγείου Μονεμβασίας, τὴν 11ην τὸν
ἁγιασμὸν ἐπὶ τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου σχολικοῦ
ἔτους εἰς τὸ Γ΄ Δημοτικόν, εἰς τὸ Γ΄ Γυμνά-
σιον καὶ εἰς τὸ Γ΄ Λύκειον καὶ Δ΄ Γυμνάσιον
Σπάρτης καὶ ἐν συνεχείᾳ εἰς τὸ Μουσικὸν
Γυμνάσιον-Λύκειον, τὴν 17ην τόν ἁγιασμόν
εἰς τὸ ἰδιωτικὸν Σχολείον Πολυχρονάκου καὶ
τὴν 29ην τὸν ἁγιασμὸν τῶν Γραφείων τῶν
Δικηγόρων Φωτεινῆς καὶ Ἠλία Παπαλυμ-
πέρη.

Π ρ ο έ σ τ η τὴν 1ην εἰς τὸν Ι. Ναὸν Ἁγίου
Νίκωνος τῆς Νεκρωσίμου Ἀκολουθίας τῆς

Χρονικά τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
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κηδείας τῆς Χριστίνας Γκιουλῆ, τὴν 14ην εἰς
Ξηροκάμπιον τῆς Κηδείας τῆς Ἀθηνᾶς Στερ-
γιανοπούλου, τὴν 21ην εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν
Ζερμπίτσης τῆς κηδείας τοῦ ἀρχιμανδρίτου
Παύλου Ζησάκη, Πνευματικοῦ της Ἱερᾶς
Μονῆς, τὴν 24ην εἰς Βασσαρᾶ τῆς κηδείας
τῆς Παναγιώτας Γιαννακοπούλου.

Ἀ π έ ν ε ι μ ε τὴν 14ην εἰς Ἀλευροῦ τὸ
ὀφφίκιον τοῦ Οἰκονόμου εἰς τὸν
ἀποχωρήσαντα τῆς ἐνεργοῦ ὑπηρεσίας π.
Γεώργιον Κολλινιάτην ἐφημέριον ἐπὶ ἔτη εἰς
τὴν προδιαληφθεῖσαν ἐνορίαν.

Π ρ ο ή δ ρ ε υ σ ε τὴν 4ην εἰς τὴν Σπάρτην
του Γενικοῦ Ἱερατικοῦ Συνεδρίου, τὴν 5ην
συνεδριάσεως τοῦ Δ.Σ. Βρεφονηπιακοῦ
Σταθμοῦ Μονεμβασίας καὶ τὴν ἰδίαν
ἡμέραν τοῦ Βρεφ/κοῦ Σταθμοῦ Σπάρτης,
τὴν 9ην συσκέψεως μὲ τὰ στελέχη τῶν Κα-
τασκηνώσεων, τὴν 11ην μὲ τοὺς ἀγάμους
ἐφημερίους τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, τὴν
19ην συνεδριάσεως τοῦ Δ.Σ. Γηροκομείου
Ἑλίκας, τὴν 22α συσκέψεως μετὰ τῶν
Ἀρχιερατικῶν Ἐπιτρόπων, τὴν 29ην συνε-
δριάσεως τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου
καὶ τὴν 30ην εἰς Τρίπολην συσκέψεως μετὰ
τῶν ἀρχιερέων Πελοποννήσου, ὑπουργῶν,
Περιφερειάρχου καὶ λοιπῶν παραγόντων
διὰ τὴν ψηφιακὴν σύγκλισιν.

Κατὰ τὸν μῆνα Ὀκτώβριον 2014
Ἐ λ ε ι τ ο ύ ρ γ η σ ε ν  τὴν 5ην εἰς Ξηρο-

κάμπιον καὶ ἐτέλεσε τὸ μνημόσυνον τῶν
εὐεργετῶν τοῦ Ναοῦ καὶ τῆς Κοινότητος,
τὴν 12ην εἰς Ριβιώτισσα, τὴν 13ην εἰς τὸν
Ἱερὸν Ναὸν τοῦ Προφήτου Ἠλία Παγκρα-
τίου, κατὰ τὴν χειροτονίαν τοῦ Θεοφιλεστά-
του Ἐπισκόπου Μεθώνης κ. Κλήμεντος, τὴν
19ην εἰς τὸ Λογγανίκον, τὴν 21ην εἰς τὸν πα-
νηγυρίζοντα Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου Νεομάρτυ-

ρος Ἰωάννου Γερακίου, τὴν 23ην εἰς τὸν
Μητροπολιτικὸν Ναὸν (Λειτουργία τοῦ
Ἁγίου Ἰακώβου Ἀδελφοθέου), τὴν 25ην εἰς
τὴν Ἱεράν Μονὴν Ζερμπίτσης καὶ ἐτέλεσε τὸ
τεσσαρακονθήμερον Μνημόσυνον τοῦ
Ἀρχιμ. Παύλου, τὴν 26ην εἰς τὸν πανηγυρί-
ζοντα Ἱερὸν Ναὸ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου καὶ
ὁμωνύμου ἐνορίας Ζάρακος καὶ τὴν 28ην
εἰς Μητροπολιτικὸν Ναόν.

Ἐ χ ο ρ ο σ τ ά τ η σ ε  κατὰ τὸν ἑσπερινὸν
τὴν 15ην εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Ζερμπίτσης
καὶ ἐν συνεχείᾳ ὡμίλησεν εἰς τὴν Σύναξιν
τῆς Ἀδελφότητος, τὴν 20ην εἰς τὸν πανηγυ-
ρίζοντα Ἱερὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου Νεομάρτυ-
ρος Ἰωάννου εἰς Γοῦβας, τὴν 25ην εἰς τὸν
πανηγυρίζοντα Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου Δημη-
τρίου Κλαδὰ καὶ τὴν 31ην εἰς τὴν πανηγυρί-
ζουσαν Ἱερὰ Μονὴν τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων.

Η ὐ λ ό γ η σ ε τὴν 4ην εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν
τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος Μυστρᾶ τὸν γάμον
τοῦ Σοφοκλέους Περγαντῆ καὶ τῆς
Εὐσταθίας Σαχάμη, τὴν ἰδίαν ἡμέραν εἰς τὴν
Γιάτρισαν Κοκκινοράχης τὸν γάμον τοῦ Δη-
μητρίου Σμυρνιοῦ καὶ τῆς Μαρίας Φράγκα,
τὴν 19ην εἰς Θεισόαν Ἀνδριτσαίνης τὸν
γάμον τοῦ Δημήτρη Μαστοροδήμου καὶ τῆς
Παναγιώτας Μπαζιώτη θυγατρὸς τῆς
ἀδελφῆς αὐτοῦ.

Ἐ β ά π τ ι σ ε τὴν 5ην εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν
τῶν ἁγίων Θεοδώρων Τρύπης τὸ τέκνον τῶν
Νικολάου καὶ Ἀργυρούλας Σκιαδᾶ εἰς τὸ
ὁποῖον ἐδόθη τὸ ὄνομα Θεόδωρος.

Π ρ ο έ σ τ η  τὴν 2αν εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν
Εὐαγγελιστρίας Ἱέρακος τῆς Νεκρωσίμου
Ἀκολουθίας τῆς κηδείας τῆς Μοναχῆς Νε-
κταρίας, τὴν 4ην εἰς Ἀγριάνους τῆς κηδείας
τῆς Αἰκατερίνης μητρὸς τοῦ Ἐφημερίου Μα-
γούλας π. Κυριάκου Ἀμανατίδη, τὴν 7ην εἰς
τὴν Ἱερὰν Μονὴν Ζερμπίτσης, τῆς Κηδείας
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τῆς Καθηγουμένης τῆς Μονῆς Παρθενίας,
τὴν 17ην εἰς Συκαράκιον τῆς Κηδείας τῆς
Εὐθυμίας Πετροπούλου, τὴν 23ην εἰς
Μυστρᾶν τῆς Κηδείας τῆς Στυλιανῆς Κακα-
λέτρη, τὴν 22αν εἰς Μαγούλαν τῆς Κηδείας
τῆς Γιαννούλας Καρβουνιάρη-Βαβαρού-
τσου, ἐνῶ τὴν 4ην ἐτέλεσε τρισάγιον ἐπὶ
τοῦ τάφου τοῦ ἀειμνήστου προκατόχου
αὐτοῦ κυροῦ Ἱεροθέου ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τοῦ
Ἁγίου Ἱεροθέου.

Η ὐ λ ό γ η σ ε τὴν 3ην εἰς τὸν
Μητροπολιτικὸν Ναὸν τὴν Ἀρτοκλασίαν τῶν
Δικαστικῶν καὶ Δικηγόρων ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τοῦ
ἁγίου Διονυσίου τοῦ Ἀρεοπαγίτου καὶ τὴν
20ην εἰς τὴν Μητρόπολιν τὴν ἀρτοκλασίαν
τῶν Ἀστυνομικῶν ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τοῦ προστά-
του τους Ἁγίου Ἀρτεμίου.

Π ρ ο ή δ ρ ε υ σ ε τὴν 1ην τοῦ
Ἐπισκοπικοῦ Δικαστηρίου διὰ Πρεσβυτέ-
ρους καὶ διακόνους καὶ ἐπέβαλε εἰς τὸν κα-
τηγορούμενον ποινὴν ἀργίας καὶ τρίμηνου
ἀποσπάσεως ἐκ τῆς ἐνορίας αὐτοῦ, τὴν 6ην
συνεδριάσεως τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπὶ
τοῦ Μοναχικοῦ Βίου, τὴν 17ην συνεδριά-
σεως τοῦ Δ.Σ. τοῦ Ἀσύλου Ἀνιάτων Σπάρ-
της, τὴν 23ην συσκέψεως μετὰ τῶν
Κατηχητῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καὶ τὴν
29ην συνεδριάσεως τοῦ Μητροπολιτικοῦ
Συμβουλίου.

Σ υ μ μ ε τ έ σ χ ε τὴν 7ην, 8ην, 9ην καὶ
10ην εἰς τὰς συνεδριάσεις τῆς τακτικῆς
Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ
ἔλαβε μέρος εἰς τὰς ἀρχιερατικάς ἐκλογάς
αἱ ὁποῖαι ἀνέδειξαν τοὺς Μητροπολίτας
Νέας Ἰωνίας κ. Γαβριήλ, Γρεβενῶν κ. Δαβίδ,
Μεγάρων κ. Κωνσταντίνον καὶ τους
Ἐπισκόπους Μεθώνης κ. Κλήμεντα καὶ Κερ-
νίτσης κ. Χρύσανθον.

Ἐ ν ε κ α ι ν ί α σ ε τὴν 27ην εἰς Νεάπολιν

τὴν ἔκθεσιν πολεμικῶν ἀντικειμένων καὶ
παραδοσιακῶν στολῶν προερχομένων ἀπὸ
ὅλην τὴν Ἑλλάδα καὶ ἐπήνεσε δεόντως τὸν
ἐκλεκτὸν συλλέκτην κ. Τσαγκάρην.

Κατὰ τὸν μῆνα Νοέμβριον 2014
Ἐ λ ε ι τ ο ύ ρ γ η σ ε ν  τὴν 1ην τὸ

Γηροκομεῖον Σπάρτης ἐπὶ τῇ ἑορτὴ τῶν
ἁγίων Ἀναργύρων, τὴν 2αν εἰς Ἀφυσσοῦ,
τὴν 3ην εἰς τὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸν Ναὸν
τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Μυρτέας, τὴν 8ην εἰς
τὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸν Ναὸν Παμμεγί-
στων Ταξιαρχῶν Νιάτων, τὴν 9ην εἰς τὸ πα-
νηγυρίζον Ἱερὸν Προσκύνημα τοῦ Ἁγίου
Νεκταρίου Συκέας, τὴν 11ην εἰς τὸν πανη-
γυρίζοντα Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου Μηνᾶ Κάμπου
Βοιῶν, τὴν 15ην εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Ζερμ-
πίτσης μετὰ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μεσ-
σηνίας κ. Χρυσοστόμου καὶ ἐν συνεχείᾳ
ἐτέλεσε τὸ τεσσαρακονθήμερον Μνημόσυ-
νον τῆς Ἡγουμένης Παρθενίας, τὴν 16ην εἰς
Χάρακα καὶ ἐν συνεχείᾳ ἐτέλεσε μετὰ τοῦ
Σεβ. Μητροπολίτου Νιγηρίας κ. Ἀλεξάνδρου
τὸ τεσσαρακονθήμερον μνημόσυνον τῆς
Μαρίκας Πετρολέκα μητρὸς τοῦ Πανοσιολ.
Ἀρχιμανδρίτου π. Γερασίμου, τὴν 18ην εἰς
τὸ ΚΕΕΜ διὰ τοὺς Νεοσυλλέκτους, τὴν 21ην
εἰς τὸν Μητροπολιτικὸν Ναὸν καὶ προέστη
τῆς Δοξολογίας διὰ τὴν ἑορτὴν τῶν Ἐνόπλων
Δυνάμεων, τὴν 23ην εἰς τὸν
Μητροπολιτικὸν Ναὸν καὶ προέστη δοξολο-
γίας διὰ τὴν Ἐθνικὴν Ἀντίστασιν καὶ τοῦ
μνημοσύνου τῶν 118 ἐκτελεσθέντων ὑπὸ
τῶν στρατευμάτων κατοχῆς καὶ ἐν συνεχείᾳ
μετέβη εἰς τὸν τόπον τῆς ἐκτελέσεως καὶ
ἐτέλεσε τρισάγιον ἐνώπιον τῶν Ἀρχῶν, τὴν
25ην εἰς τὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸν Ναὸν τῆς
ἁγίας Αἰκατερίνης τῶν Σχολείων Σπάρτης,
τὴν 26ην εἰς τὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸν Ναὸν
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τοῦ Πολιούχου μας Ἁγίου Νίκωνος μετὰ
τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Φωκίδος κ. Θεοκτί-
στου, Ἱερισσοῦ κ. Θεοκλήτου, Μαρωνείας
κ. Παντελεήμονος καὶ τοῦ Σεβ. Ἀργολίδος κ.
Νεκταρίου, τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μαρω-
νείας ὁμιλήσαντος ἐπικαίρως καὶ τὴν 30ήν
εἰς τὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου
Ἀνδρέου Καρυῶν.

Ἐ χ ο ρ ο σ τ ά τ η σ ε  κατὰ τὸ ἑσπερινὸν
τὴν 7ην εἰς τὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸν Ναὸν
τοῦ Λαγίου, τὴν 8ην εἰς τὸν πανηγυρίζοντα
Ἱερὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου Βλαχιώτη,
τὴν 10ην εἰς τὸ Ἱερὸν Προσκύνημα τοῦ
ἁγίου Βασιλείου Σπάρτης, τὴν 25ην εἰς τὸν
πανηγυρίζοντα ναὸν τοῦ Πολιούχου μας,
χοροστατήσαντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου
Ἀργολίδος κ. Νεκταρίου καὶ ὁμιλήσαντος
τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἱερισσοῦ κ. Θεο-
κλήτου, ἐνῶ τὴν 20ήν εἰς τὴν Γκοριτσᾶν.

Ἐπίσης ἐχοροστάτησεν τὴν 21ην εἰς τὴν
Ἱερὰν Μονὴν Ζερμπίτσης, κατὰ τὴν
ἐνθρόνισιν τῆς νέας ἡγουμένης Μακαριω-
τίσσης καὶ τὴν 23ην εἰς τὸν ἅγιον Νίκωνα
κατὰ τὴν ἐνθρόνισιν τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τοῦ
ἁγίου, ἐπὶ τῇ ἐνάρξει τῶν ἑορταστικῶν
ἐκδηλώσεων διὰ τὴν ἑορτὴν τοῦ Ὁσίου Νί-
κωνος.

Ἐ β ά π τ ι σ ε τὴν 2αν εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν
Ἁγίων Τεσσαράκοντα το τέκνον τοῦ κ.
Κων/νου καὶ τῆς Παναγιώτας Χατζῆ εἰς τὸ
ὁποῖον ἐδόθη τὸ ὄνομα Αἰμιλιανός καὶ τὴν
9ην εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν τῶν Ἁγίων
Ἀναργύρων τό τέκνον τοῦ κ. Εὐαγγέλου καὶ
Ἀδαμαντίας Θεοδώρου εἰς τὸ ὁποῖον ἐδόθη
τὸ ὄνομα Θεόδωρος.

Η ὐ λ ό γ η σ ε τὴν 2αν εἰς Ἀφυσσοῦ τὸν
γάμον τοῦ Παναγιώτου Κυριακούλια, υἱοῦ
τοῦ Ἱερέως Κεφαλὰ π. Βασιλείου καὶ τῆς Γε-
ωργίας Συνοδινοῦ.

Ἀ π έ ν ε ι μ ε τὴν 3ην εἰς Μυρτέαν τὸ
Ὀφφίκιον τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου εἰς τὸν
πολύτεκνον Θεολόγον καὶ ἐφημέριον τῆς
ὡς ἀνωτέρω ἐνορίας, π. Ἀθανάσιον Τσολά-
κον.

Π ρ ο έ σ τ η  τῆς Νεκρωσίμου
Ἀκολουθίας τῆς κηδείας τὴν 2αν εἰς τὸν
Ἅγιον Νίκωνα τοῦ Σπυρίδωνος Ζακόπου-
λου, τὴν 5ην εἰς Φοινίκιον τῆς Κηδείας τοῦ
Κων/νου Συρμαλῆ, τὴν 6ην εἰς Καλύβια
Σοχᾶς τῆς κηδείας τοῦ Δημητρίου Μανιάτη,
τὴν 7ην εἰς τὴν Μητρόπολιν τοῦ Παρασκευᾶ
Φουντᾶ, τέως ὑπουργοῦ, τὴν 18ην εἰς Λευ-
κόχωμα τῆς Κηδείας τοῦ Παναγιώτου
Ἀναστασάκου, ἀδελφοῦ του Ἀρχιμ. π.
Ἐμμανουήλ καὶ τὴν 21ην εἰς Ἑλίκαν τῆς Κη-
δείας τοῦ Παναγιώτου Χαραμῆ, πατρὸς τοῦ
Ἐφημερίου π. Μιχαὴλ Χαραμῆ.

Π ρ ο ή δ ρ ε υ σ ε  τὴν 11ην εἰς Ἑλίκαν συ-
νεδριάσεως τοῦ Δ.Σ. τοῦ Γηροκομείου, τὴν
17ην εἰς Μολάους συνεδριάσεως τοῦ Δ.Σ.
τοῦ Γηροκομείου, τὴν 23ην συνεδριάσεως
τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου, τὴν ἰδίαν
ἡμέραν Συνεδριάσεως τοῦ Δ.Σ. τοῦ Ἀσύλου
Ἀνιάτων.

Ὥ ρ κ ι σ ε τὴν 28ην εἰς τὸ ΚΕΕΜ Σπάρτης
τούς νεοσυλλέκτους τῆς ΣΤ’ ΕΣΣΟ 2014.

Π α ρ έ σ τ η τὴν 1ην εἰς τὸν
Μητροπολιτικὸν Ναὸν Νέας Ἰωνίας κατὰ τὴν
ἐνθρόνισιν τοῦ νέου Μητροπολίτου Νέας
Ἰωνίας και Φιλαδελφείας κ. Γαβριὴλ καὶ τὴν
5ην κατὰ τὴν παρουσίασιν ἐν Σπάρτῃ τοῦ
βιβλίου τοῦ κ. Γεωργίου Παπαθανασοπού-
λου «Μέρες Ἀποκάλυψης στήν Ἰωνία»

Κατὰ τὰς ὑπολοίπους ἡμέρας ἐδέχθη εἰς
τὰ Γραφεῖα Συμβούλια, πολίτες, ὁμογενεῖς
καὶ ἐπεσκέφθη τὸ Νοσοκομεῖον τῆς Σπάρ-
της καὶ Μολάων ὡς καὶ τὰ ἱδρύματα τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως. 



Ἀπὸ τὰ θυρανοίξια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Παναγίας Μυρτιδιώτισσας Μονεμβασίας (23/09/2014)

Ἀπὸ τὴν Ἡμερίδα γιὰ τὴ Νοερὰ Προσευχὴ στὸ Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Σπάρτη, 12/12/2014)



Ἀπὸ τὴ λιτάνευση τῆς εἰκόνος τοῦ Ὁσίου Νίκωνος (Σπάρτη 26/11/2014)

Ἀπὸ τὸ Ἀρχιερατικὸ Συλλείτουργο κατὰ τὴν ἑορτὴ τοῦ Ὁσίου Νίκωνος. 
Διακρίνονται ἀπὸ ἀριστερὰ οἱ Σεβ. Μητροπολίτες Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων, 

Φωκίδος κ. Θεόκτιστος, στὸ κέντρο ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Εὐστάθιος,
Ἱερισσού, Ἁγίου Ὅρους καὶ Ἀρδαμερίου κ. Θεόκλητος καὶ Ἀργολίδος κ. Νεκτάριος. 


