ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΤΕΥΧΟΣ 189ον

ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΩΝ Ο «ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ»

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ | ΤΕΥΧΟΣ 189ον

ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΩΝ Ο «ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ»
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΝ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ 110015
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ:
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΛΥΣΑΝΔΡΟΥ 5, 23100 ΣΠΑΡΤΗ
Τηλ. 27310 26580
Fax 27310 26581
www.immspartis.gr
email: info@immspartis.gr
imm-spar@otenet.gr

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

«Ἐν καινότητι ζωῆς περιπατήσωμεν»..........................................3
Σεβ. Μητροπολίτου Μονεμβασίας καί Σπάρτης κ. Εὐσταθίου
Οἱ Πατέρες στόν σύγχρονο κόσμο

«Καρδίαν καθαράν κτίσον ἐν ἐμοί ὁ Θεός» ................................5
Ἀρχιμ. Ἐφραίμ Μιλτιάδου, Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς

Ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων Σπάρτης
Προσεγγίσεις καί προβληματισμοί

Εξαρτήσεις ...................................................................................6
Ἀρχιμ. Πορφυρίου Κονίδη, Καθηγουμένου

ΕΚΔΟΤΗΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:
ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΑΡΤΗΣ
κ.κ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

Σύγχρονες μορφές Γερόντων καί Ἀσκητῶν

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Ἱερομονάχου π. Εὐσεβίου Ρασσιᾶ

ΑΡΧΙΜ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΟΣΜΑΣ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ
ΣΥΝΔΡΟΜΗ: 0,60€

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ:

ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΑΝΝΑ Α. ΧΙΩΤΗ
Τριακοσίων 48, Σπάρτη

τηλ. 27310 81253

info@lakonikos.gr

τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Ἀναργύρων Πάρνωνος

Γέροντας π. Κλεόπας Ἠλιέ ὁ Ρουμάνος........................................8

Νεανικοί Ἀγκυροβολισμοί

Do ut des....................................................................................11
Νικολάου Ζαχαράκη, Ὑποψ. Διδάκτορος Παν. Ἰωαννίνων

Ἀπό τή ζωή τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας

Γεγονότα - Σχόλια ......................................................................13
Χρονικά Ἱερᾶς Μητροπόλεως ....................................................19

3 | ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΩΝ Ο «ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ»

«Ἐν καινότητι ζωῆς περιπατήσωμεν»
Σεβ. Μητροπολίτου Μονεμβασίας καί Σπάρτης κ. Εὐσταθίου

Ὁλόκληρη ἡ χριστιανική οἰκουμένη χαί-

ρει καί ἀγάλλεται καί ἐφέτος, πανηγυρίζοντας τό βαρυσήμαντο καί πολυσήμαντο
γεγονός τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας. Μέ
ἀνεκλάλητη εὐφροσύνη καί κρατῶντας στά
χέρια μας λαμπάδες πλησιάζουμε τόν Χριστό,
που ἐξέρχεται ἀπό τόν τάφο περικαλλής καί
φεγγοβόλος ὡς Νυμφίος, καί μαζί με τά τάγματα τῶν ἀγγέλων ἑορτάζουμε τό Πάσχα τοῦ
Θεοῦ, τήν παρακαταθήκη τῆς σωτηρίας μας.
Κατά τά τρία τελευταῖα ἔτη τῆς ἐπίγειας ζωῆς
τοῦ Θεανθρώπου, ὁ ἄνθρωπος πάλεψε μαζί
Του. Πολέμησε τό πλάσμα τόν Πλάστη, ὁ μικρός ἄνθρωπος τόν παντοδύναμο Κύριο καί
νίκησε ὁ ἀποστάτης ἄνθρωπος. Ὁ
ἐνανθρωπήσας Θεός, τό “ἀνέσπερον καί
ἀδιάδοχον” φῶς τοῦ Κόσμου, ὁ Κτίστης τῶν
πάντων στήν προφητοκτόνο καί Θεοκτόνο
Ἁγία Πόλη τῆς Ἱερουσαλήμ καταδικάζεται σέ
θάνατο σταυρικό ἀπό τούς ἐμπαθεῖς
ἄρχοντες καί τόν μεθυσμένο ἀπό τήν
ἀγνωμοσύνη λαό τοῦ Ἰσραήλ. Ὁ θρίαμβος,
ὅμως, τῶν ἐχθρῶν Του ὑπῆρξε πρόσκαιρος
καί σάν τόν καπνό ἐξανεμίστηκε. Ὁ Κύριός
μας αὐτεξουσίως ἀνίσταται ἐκ τῶν νεκρῶν
θριαμβευτής, ὥστε ἐκστασιασμένος ὁ ἱερός
Ὑμνογράφος νά ψάλλει “Πεφώτισται τά σύμπαντα τῇ Ἀναστάσει Σου, Κύριε και ὁ Παράδεισος πάλιν ἠνέωκται..”.
Ἐμβαθύνοντας, ὅμως, στό μέγα καί μοναδικό αὐτό γεγονός, καταλαβαίνουμε ὅτι ὅλοι
οἱ ἑορταστές τῆς Ἀναστάσεως δέν τό
νοηματοδοτοῦν μέ τόν ἴδιο τρόπο.
Πολλοί δυστυχῶς χριστιανοί τό προσεγγίζουν ὡς ἕνα ἱστορικό, παλαιό,
ἀπομακρυσμένο γεγονός, ὅτι κάποτε σταυρώθηκε ὁ Θεός καί Ἀνέστη. Τό θεωροῦν σάν
μία ἀκόμη εὐκαιρία σωματικῆς ἀνάπαυλας,
ἀπολαύσεως ὑλικῆς τροφῆς, ἐπίδειξης

ἐνδυμασίας, τυπικῆς ἀνταλλαγῆς εὐχῶν καί
δώρων καί αὔξησης τοῦ τζίρου τῶν καταστημάτων. Περιορίζονται στό ψήσιμο τοῦ
ὀβελία, στό βαμμένο αὐγό, στή λαμπαδηφορία καί στά πυροτεχνήματα μέ τίς θλιβερές
πολλές φορές συνέπειές τους.
Γι΄αὐτούς τούς χριστιανούς, μόλις τελειώσει ἡ γιορτή, ἡ εἰκονική καί παροδική χαρά
θά σβήσει. Θά ἐξακολουθήσουν νά βαδίζουν
τή δύσβατη ὁδό καί τήν πολυάνθρωπη ἔρημο
τῆς παρούσης ζωῆς σκυθρωποί, περίλυποι,
λησμονημένοι ἀπό τούς ἀνθρώπους,
ἀπελπισμένοι μέσα σέ ἀβάστακτη μοναξιά.
Θά καταδυναστεύονται ἀπό τά πάθη τους καί
θά συνθλίβονται μέ τήν πλανερή ἰδέα ὅτι
εἶναι μόνοι καί ἐγκαταλελειμμένοι. Θά
γελοῦν, ἀλλά ἐσωτερικά θά πάσχουν, γιατί ὁ
Χριστός δέν εἶναι στίς καρδιές τους.
Δίπλα στούς ἐπιφανειακούς ἑορταστές τοῦ
Πάσχα, θά βροῦμε ἐντούτοις καί τούς πραγ-
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Ὁ ἐνανθρωπήσας Θεός,

τό “ἀνέσπερον καί ἀδιάδοχον”

φῶς τοῦ Κόσμου, ὁ Κτίστης

τῶν πάντων στήν προφητοκτόνο

καί Θεοκτόνο Ἁγία Πόλη

τῆς Ἱερουσαλήμ καταδικάζεται

σέ θάνατο σταυρικό

ἀπό τούς ἐμπαθεῖς ἄρχοντες

καί τόν μεθυσμένο ἀπό τήν

ἀγνωμοσύνη λαό τοῦ Ἰσραήλ.

Ὁ θρίαμβος, ὅμως, τῶν ἐχθρῶν
Του ὑπῆρξε πρόσκαιρος

καί σάν τόν καπνό ἐξανεμίστηκε.
Ὁ Κύριός μας αὐτεξουσίως
ἀνίσταται ἐκ τῶν νεκρῶν

θριαμβευτής, ὥστε ἐκστασιασμένος

ὁ ἱερός Ὑμνογράφος νά ψάλλει
“Πεφώτισται τά σύμπαντα

τῇ Ἀναστάσει Σου, Κύριε

και ὁ Παράδεισος πάλιν
ἠνέωκται..”.

ματικούς πιστούς στόν Νικητή Ἐσταυρωμένο.
Ἐκείνους πού ἔχουν ἑδραία τήν πεποίθηση
ὅτι ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου εἶναι ἕνα γεγονός
τόσο παλαιό μά συνάμα καί τόσο νέο! Συντελέσθηκε πρίν ἀπό δύο χιλιάδες περίπου χρόνια καί ἐξακολουθεῖ μέχρι σήμερα νά
διδάσκει, νά ἀφυπνίζει, νά ἐμπνέει, νά συγκλονίζει τήν ψυχή καί τόν νοῦ μας.
Καί τί μᾶς διδάσκει; Ὁ Θεηγόρος Παῦλος
εἶναι σαφής. “Ὥσπερ ἠγέρθη Χριστός ἐκ
νεκρῶν διά τῆς δόξης τοῦ Πατρός, οὕτω καί
ἡμεῖς ἐν καινότητι ζωῆς περιπατήσωμεν”.
Ὅπως ἀναστήθηκε ὁ Κύριος ἀπό τούς νεκρούς μέ τή δύναμη τοῦ Πατρός, ἔτσι καί
ἐμεῖς νά ἀναστηθοῦμε σέ μία νέα, ἐνάρετη
καί ἁγία ζωή. Νά ἀγωνισθοῦμε γιά νά
ἀπαρνηθοῦμε τήν παλαιά ζωή, τή ζωή τῆς
ἁμαρτίας, πού φθείρει, ἐκφυλίζει τήν
ἀνθρώπινη φύση, γεννᾶ πικρία, ἀγωνία καί
τελικά τό θάνατο. Νά ζήσουμε ἁγία ζωή ἐν
Χριστῷ, συμμετέχοντας στά πανάχραντα μυστήρια τῆς ἐκκλησίας μας. Νά γίνουμε νέοι
στίς σκέψεις καί τίς πράξεις μας. Ἁγνοί,
εἰρηνικοί, φιλάδελφοι, δίκαιοι, ἐλεήμονες,
εἰλικρινεῖς, εὐθεῖς, ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ. Καί
τότε, ἀγωνιζόμενοι καθημερινά γιά τήν προσωπική μας ἀνάσταση, μέ συνοδοιπόρο,
ἐμπνευστή και καθοδηγητή τόν Σωτῆρα και
Λυτρωτή μας, ὑπερβαίνουμε τά πολλαπλά
πιεστικά ἀδιέξοδα, βιώνουμε καί σκορπίζουμε γνήσια χαρά, εὐλογία, εὐωδία πνευματική.
Ἐκφράζω τήν ἐλπίδα ὅτι ἡ Ἀνάσταση τοῦ
Κυρίου μας θά πυροδοτήσει γιά τόν κάθε χριστιανό ἕναν προσωπικό ἀγῶνα γιά τή δική
του πνευματική ἀναγέννηση ἀπό τήν
ἁμαρτία. Εὔχομαι, ἐπίσης, στόν καθένα χωριστά καί σ’ ὅλους μαζί τήν παρουσία τοῦ Κυρίου μας παντοτινή στή ζωή σας, γιά νά ἔχετε
δύναμη, χαρά, εὐτυχία καί νοσταλγία γιά τή
βασιλεία Του, στήν ὁποία ὅλοι μας ἔχουμε
κληρονομικά δικαιώματα, πού πρέπει νά
διεκδικήσουμε μέ προσπάθεια συνεχῆ καί
ἰσόβια.

Οἱ Πατέρες στόν σύγχρονο κόσμο
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«Καρδίαν καθαράν κτίσον ἐν ἐμοί ὁ Θεός»
(Ν΄ ψαλμός, στίχος 12)

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

Ε

ἶναι πολύ δύσκολο στίς μέρες πού ζοῦμε ὁ
ἄνθρωπος νά φυλάξει καθαρή τήν καρδιά του.
Δέν εἶναι, ὅμως, ἀκατόρθωτο, ἐάν τό θελήσει
καί ἀγαπήσει μέ ὅλη του τήν καρδιά καί τή διάνοια του τό Θεό.
Οἱ πατέρες τῆς Ἁγίας μας ἐκκλησίας εἶναι
πολύ σαφεῖς: Μᾶς λέγουν ὅτι καθημερινά πρέπει νά ἐλέγχουμε τόν ἑαυτό μας, νά
παρατηροῦμε τά σφάλματά μας καί νά
προσπαθοῦμε νά τά διορθώνουμε.
Νά παρακαλοῦμε τό Θεό μέρα καί νύκτα νά
μᾶς φωτίζει τή διάνοια, γιά νά μήν τρέχει σέ
ρυπαρές καί ἀκάθαρτες σκέψεις πού μολύνουν
τήν καρδιά καί δέν τήν ἀφήνουν νά δεῖ τό Θεό.
Νά συγκεντρώνουμε τό νοῦ μας στό Θεό καί νά
μήν τόν ἀφήνουμε ἐλεύθερο νά γυρίζει ἀπό δῶ
κι ἀπό κεῖ. Τήν καρδιά μας τή θέλει ὁ Θεός
ὁλόκληρη καθαρή, καί ὄχι μόνο ἕνα μέρος.
Ὅταν προφυλάξουμε τό νοῦ μας θά φυλαχθεῖ
καί ἡ καρδιά μας καθαρή, γιατί ἀπό τό νοῦ οἱ
σκέψεις καί οἱ ἐπιθυμίες ἔρχονται στή καρδιά.
Ὁ Κύριος μας μακαρίζει αὐτούς πού ἔχουν
τήν καρδιά τους καθαρή, γιατί θά δοῦν τό Θεό.
Στή λερωμένη καρδιά, πού τήν ἔχει λερώσει ἡ
ἁμαρτία, δέν ἔρχεται ὁ Θεός.
Ὁ κόπος καί ὁ ἀγῶνας μας εἶναι σκληρός καί
δύσκολος, θά ἀμειφθεῖ ὅμως ἀπό τό Θεό.
Ἀξίζει νά κάνουμε αὐτή τήν προσπάθεια γιατί
ἡ ἀνταμοιβή εἶναι αἰώνια.
Ὅσο περισσότερο ἀγαπᾶμε τήν ἀνάπαυση,
τόσο περισσότερο δίνουμε τόπο στά πάθη. Καί
δυστυχῶς
σήμερα
προσπαθοῦμε
νά
ἀποφύγουμε τόν κόπο, ζητᾶμε συνεχῶς
εὐκολίες πού στό τέλος γίνονται δυσκολίες. Γι’
αὐτό καί οἱ παλαιοί ἀσκητές μέσῳ τῶν
σωματικῶν κόπων ἔδιωχναν τά σαρκικά πάθη
καί ἀποκτοῦσαν καθαρότητα τοῦ νοῦ. Ὅταν
ταλαιπωρεῖται τό σῶμα μέ κόπους καί μέ θλί-

ψεις, οἱ πονηροί λογισμοί ὑποχωροῦν.
Ἄν ἀφήσουμε ἀνοικτή τήν πόρτα τῆς
καρδιᾶς μας, θά γεμίσει μέ κακούς λογισμούς,
πονηρίες καί κακίες. Γι’ αὐτό χρειάζεται συνεχής ἐπιτήρηση τοῦ νοῦ καί τῶν ματιῶν καί τῶν
αὐτιῶν μας, γιά νά μήν ριζώσουν μέσα τά πάθη
καί μετά δύσκολα ξεριζώνονται.
Ὅταν τό σῶμα ἐξασκεῖται στή νηστεία, τήν
προσευχή, τότε δυναμώνει ἡ ψυχή. Ὅταν,
ὅμως, διασπᾶται σέ ρεμβασμούς, φαντασίες
καί ἄσχημες σκέψεις, ἀδυνατίζει ἡ ψυχή καί
στή καρδιά μας ἐπικρατεῖ σύγχυση καί ρυπαρότητα. Με λίγα λόγια ἀπομακρυνόμαστε ἀπό
τό Θεό καί βουλιάζουμε μέσα στή λάσπη χωρίς
νά μποροῦμε νά ξεφύγουμε.
Γιά νά βασιλεύσει στήν καρδιά μας εἰρήνη
καί καθαρότητα πρέπει ἀπαραιτήτως νά ἔλθει
ὁ Χριστός. Μόνον Αὐτός δωρίζει τήν καθαρότητα, καί φυσικά ἐάν ἐμεῖς ἀκολουθοῦμε τίς
ἐντολές Του μέρα καί νύκτα, θά ἑτοιμάσουμε
τό ἔδαφος γι’ αὐτή τήν εὐλογημένη εἴσοδο.
Γιά νά τό καταλάβουμε καλύτερα, εἶναι σάν
τήν προσγείωση ἑνός ἀεροπλάνου. Ἐάν ὁ
ἀεροδιάδρομός μας ἔχει μέσα ἐμπόδια (πέτρες, ξύλα κ.ἄ.), σέ καμμιά περίπτωση δέν
μπορεῖ νά προσγειωθεῖ τό ἀεροπλάνο, πού
στήν προκειμένη περίπτωση εἶναι ἡ Χάρις τοῦ
Θεοῦ. Πρέπει πρῶτα νά καθαρίσουμε τό χῶρο
ἀπό τίς ἁμαρτίες καί μετά νά δεχθοῦμε τό Χριστό. Διαφορετικά θά εἴμαστε κοντά στήν
ἐκκλησία, ἀλλά ἡ σχέσις μας θά εἶναι
ἐξωτερική, χωρίς βάθος καί οὐσία. Πρέπει νά
κατανοήσουμε ὅτι ἡ σωτηρία τῆς ψυχῆς μας
εἶναι τό πιό σοβαρό μέλημά μας. Ὅ,τι κάνουμε,
ἐάν δέν ζυγίζει αἰωνιότητα, εἶναι μάταιο. Ἄς
καθαρίσουμε τήν καρδιά μας καί ὁ Κύριος θά
‘ρθεῖ σύντομα νά μᾶς ἐπισκεφθεῖ μέ τό ἔλεος
καί τήν ἀγάπη Του.

Προσεγγίσεις καί προβληματισμοί
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Εξαρτήσεις

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

Ε ἶναι γεγονός ὅτι ὅλη ἡ ὕπαρξή μας

τάστασης καί τότε… «ἰδού ἄθροισμα

ποικίλες ἐξαρτήσεις. Συνειδητοποιοῦμε ὅτι

συνόλου».1 Καί ἐλάχιστα προβληματισμέ-

κινεῖται ἀνάμεσα στή σχετικότητα καί τίς
ἀπό τήν πρώτη κιόλας φάση τῆς ζωῆς μας ἡ

ἀμέσως τῶν εὐτυχῶν ὡρῶν, τοῦ εὐτυχοῦς

νοι συνεχίζουμε στρατευμένα τόν βηματι-

σχετικότητα διαδραματίζει κατευθυντήριο

σμό μας πρός μία ἐπίγεια σχετική καί

φαντάζει ἡ ζωή μας σχετική ἐφόσον

«πόσο εὔκολος εἶναι ὁ ροῦς πού σοῦ εἶναι

καί ὁ θάνατος ἀφοῦ τόν διαψεύδει ἡ πίστη

ποιόν καί γιά πόσο; Καί προχωρᾶμε χωρίς

ρόλο. Ὑπό τό κράτος αὐτῆς τῆς ὁπτικῆς
ὑπάρχει ὁ θάνατος... Ὅμως σχετικός γίνεται

στήν αἰωνιότητα... Σχετική εἶναι καί ἡ ὑγεία

ἀφοῦ ἡ ἀρρώστεια παραμονεύει... Ἀλλά καί
ἡ ἡμέρα εἶναι σχετική, ἀφοῦ τή διαδέχεται

ἡ νύχτα... καί τό νυχτερινό σκοτάδι τό κατα-

ἐξαρτημένη στοχοθεσία ἔχοντας κατά νοῦν

διορισμένος».2 Ὅμως, διορισμένος ἀπό
πολλές

ἀναλύσεις,

χωρίς

ἰδιαίτερες

ἀπαιτήσεις, χωρίς ἐξηγήσεις καί διευκρινί-

σεις. Ἔτσι ἁπλά…· ἀναπαυμένοι στό σήμερα

καί τό τώρα…· πορευόμενοι χωρίς ὅραμα

λαμβάνει τό φῶς... Ὅλα ὑπόκεινται στόν κα-

γιά τό ἐκεῖ καί τό αὔριο...

τῆς σχετικότητας.

καθορίζονται ἀπό ὑλόφρονες ἐξωγενεῖς καί

νόνα τῆς ἀλληλοεξάρτησης καί στόν νόμο

Δέν εἶναι λίγες οἱ φορές πού προσπαθοῦμε

Ἄραγε καταλαβαίνουμε ὅτι τελικά ὅλα

παθοκρατούμενους ἐνδογενεῖς παράγον-

νά πείσουμε τούς ἑαυτούς μας ὅτι ὅλα βαί-

τες; Ἀπό πρόσωπα καί καταστάσεις πού πα-

ἱκανοποιητικά βγαίνει μιά ἄλλη μέρα…· ὅτι

καί τήν ἐλευθερία μας; Πού κανονίζουν καί

καί δέ σέρνεται…· ὅτι ἀρκετά καλά

μῆνες καί τά χρόνια μας σύμφωνα μέ τό

νουν ὡραῖα μέσα στή σχετικότητά τους. Ὅτι

ἐντυπωσιακά βαδίζει ἡ ζωή μας, ἄν βαδίζει
προχωρᾶνε τά ὄνειρα, οἱ προσδοκίες μας,

ραβιάζουν καί βιάζουν τήν προσωπικότητα

διαμορφώνουν τίς ὥρες, τίς μέρες, τούς

δικό τους συμφέρον καί μέ τή δική μας

ὅταν ὑπάρχουν…· ἤ ἀπαισιοδοξώντας νά

ἀνοχή ἄν ὄχι συνεργεία; Πού ἁπλώνουν καί

φαντάζει τό μέλλον μας... ἀλλά κι αὐτό

σωματική ὕπαρξή μας, ἀλλά καί σέ αὐτή

σκεπτόμαστε ὅτι λιγότερο καλό μπορεῖ νά
εἶναι

σχετικό,

ἀφοῦ

μπορεῖ

νά

διαψευσθοῦν οἱ προβλέψεις μας. Νά

ἐπέλθει, δηλαδή, μιά ἀλλαγή τῆς ὅλης κα-

πλέκουν νήματα ἐξάρτησης ὄχι μόνο στή

τήν

ψυχική

ὑπόστασή

μας;

Πού

ἀλλοιώνουν τήν προσωπικότητά μας, πού

ἀπαιτοῦν ἐξαρτημένες καί ἐλεγχόμενες

Προσεγγίσεις καί προβληματισμοί

7 | ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΩΝ Ο «ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ»

ἀκόμα καί αὐτές τίς σκέψεις μας; Προβληματιζόμαστε ποιοί εἶναι ὅλοι αὐτοί πού παί-

ζουν μέ τά ἐνδόμυχά μας; Ποιοί εἶναι αὐτοί

πού μᾶς περιγελοῦν μέ τή φαντασίωση
«πώς τῶν διαθέσεών μας ἐμεῖς εἴμαστε οἱ
πλάστες;»

πνευματικούς ἑνίοτε καί σωματικούς
αὐτόχειρες...
Ἡ

ἐξάρτησή

μας

μέ

τόν

Θεῖο

Ἐλευθερωτή ἐξανεμίζει τά μαῦρα σύννεφα

τοῦ μεταπτωτικοῦ δράματος καί συντρο-

Δυστυχῶς, ἀφήσαμε τούς

φεύει τήν ἐλεύθερη πορεία μας πρός τό

ἐξαρτημένο βαθύ ὕπνο. Ἕναν ὕπνο πού

μας. Ἡ ἐξάρτησή μας μέ τόν αἰώνιο Θεό

3

ἑαυτούς μας

νά βυθιστοῦν σέ ἕναν

ἐπιτρέπει σέ κάθε φιλόδοξο ψυχοσωματικό

μνηστῆρα νά κομματιάζει σιγά-σιγά τήν

ὑπνώττουσα ὕπαρξή μας. Ἕναν ὕπνο πού

γεννᾶ θάνατο ψυχικό καί σωματικό...

καθ’ ὁμοίωσιν, τό ὅραμα τοῦ μέλλοντός

μετουσιώνει τό μαρτύριο τοῦ παρόντος σέ

πανηγύρι τοῦ μέλλοντος… τήν ἐξάρτηση σέ

ἐλευθερία…, τήν προσδοκία σέ βεβαι-

ότητα…, τήν ἐλπίδα σέ πίστη. Αὐτό εἶναι τό

Βέβαια, στήν ἐξαρτημένη μεταπτωτική

πιστεύω μας. Τό πιστεύω τῶν Πατέρων,

στε, ὑπάρχουν καί στιγμές πού προκαλοῦν

ἀγωνιζομένων… Ἡ πίστη πού δένει-ἐξαρτᾶ

σχετικότητα στήν ὁποία ζοῦμε καί κινούμααἴσθηση

χαρᾶς,

εὐτυχίας,

ἐλπίδας,

τῶν

Μαρτύρων,

τῶν

Ἁγίων,

τῶν

ἐλεύθερα, λυτρωτικά καί αἰώνια τό παρελ-

ἐλευθερίας... Ὑπάρχουν εὐκαιρίες καί δυνα-

θόν μέ τό παρόν καί τό μέλλον. Δέν

«ἀληθινῆς Ζωῆς», τῆς Ζωῆς μέ Ζ κεφαλαῖο.

κρύψουμε ἤ νά τό σβήσουμε. Διψᾶμε γιά

ἐγκαταλείπουμε

τό θέλουμε, εἴτε δέν τό θέλουμε…· εἴτε μᾶς

τότητες βίωσης τῆς «ὄντως Ζωῆς» τῆς
Καί αὐτές οἱ στιγμές βιώνονται, ὅταν
τον

ὑπαγορευόμενο

ὀρθολογιστικό ἐθισμό μας καί περνᾶμε

στήν ὑπέρλογη παράλληλη πραγματικότητά

μας... Ὅταν ἑκούσια ἀφήνουμε περιθώριο

παρέμβασης τοῦ Θεοῦ στά σχέδιά καί στίς

ἀποφάσεις μας… Ὅταν πιστεύουμε καί

ἐξαρτώμεθα στό θεϊκό σχέδιο πού

μποροῦμε, ὅσο κι ἄν προσπαθοῦμε νά τό

οὐρανό, εἴμαστε ἐξαρτημένοι μαζί του εἴτε
ἀρέσει, εἴτε δέν μᾶς ἀρέσει. Τό ἐρώτημα

πού χρειάζεται νά κάνουμε στόν ἑαυτό μας

εἶναι: ἀποδεχόμαστε αὐτή τήν σωτήρια λυ-

τρωτική καί ἀπελευθερωτική θεία ἐξάρτηση

ἤ συνεχίζουμε αὐτοκαταστροφικά νά τήν

καταπολεμοῦμε μέ σύγχρονα κοσμικά πα-

ἐξυφαίνει τήν σωτηρία τοῦ καθενός μας

ραισθησιογόνα;

ἀλυσίδες τῶν παθῶν, τῶν ἀδυναμιῶν καί

Τάκης Παπατσώνης, Ἡ ἐξάρτηση,
A century of Greek poetry 1900-2000,
ἐκδ. Cosmos Pumplishing 2004.
2 ὅ. π.
3 ὅ. π.

προσωπικά... Ὅταν σπάζουμε τίς βαριές

τῶν προσωπικῶν ἄλογων καί παράλογων

ἐπιθυμιῶν, οἱ ὁποῖες μᾶς κρατοῦν σκλα-

βωμένους, προάγοντάς μας σέ ἰδανικούς

___________________
1

Σύγχρονες μορφές Γερόντων καί Ἀσκητῶν
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Γέροντας π. Κλεόπας Ἠλιέ ὁ Ρουμάνος

«Ἂν νοιώσεις μέσα στὶς φλέβες σου τὸ Θεό, τότε ἠρέμησες»

Ἱερομονάχου π. Εὐσεβίου Ρασσιᾶ

Ὁ π Κλεόπας Ἠλιέ γεννήθηκε τὸ ἔτος

Συχαστρίας.

1912 στὴν κοινότητα Σουλίτσα τοῦ νομοῦ

Τὴν ἄνοιξη τοῦ ἔτους 1929 αὐτοὶ οἱ τρεῖς

εὐσεβῶν

του

καὶ εἰσῆλθαν στὸν ἀγῶνα τῆς μοναχικῆς

τὸ ἔνατο ἀπὸ τὰ δέκα παιδιά τους. Ἡ

ὑπὸ τὴν ποιμαντικὴ διακυβέρνηση τοῦ

Μποντοσάνι Ρουμανίας ἀπὸ μιὰ οἰκογένεια
χωρικῶν.

Οἱ

γονεῖς

ὀνομάζονταν Ἀλέξανδρος καὶ Ἄννα καὶ ἦταν

θρησκευτικὴ ἀγωγὴ πού ἔλαβε ἀπὸ τὴν
παιδική του ἡλικία καθὼς καὶ ἡ μεγάλη
κλίση γιὰ τὴ μοναχικὴ ζωή ἦταν τόσο

δυνατὰ σ’ αὐτὸν ἀλλὰ καὶ σ’ ὅλη τὴν

εὐλογημένη αὐτὴ οἰκογένεια, ὥστε πέντε
ἀπὸ τὰ δέκα παιδιά των, στὰ ὁποῖα

προστέθηκε στὰ γεράματά της καὶ ἡ μητέρα

ἀδελφοὶ ἐγκατέλειψαν τὸ πατρικό των σπίτι

ζωῆς στὸ μοναστήρι Συχαστρία πού ἦταν

πρωτοσύγκελλου Ἰωαννικίου Μορόι, ποῦ
ἐθεωρεῖτο τὴν περίοδο αὐτὴ ἕνας ἀπὸ τοὺς
καλλίτερους καὶ ἁγιασμένους ἡγουμένους
καὶ Πνευματικούς τῆς Μολδαβίας. Μετὰ

ἀπὸ ἑπτὰ χρόνια κανονικῆς δοκιμασίας ὁ

νεαρὸς δόκιμος Κωνσταντῖνος Ἠλιέ ἐκάρη

μοναχός, τό ἔτος 1936 μὲ τὸ ὄνομα Κλεόπας

των, φόρεσαν τὸ μοναχικὸ Σχῆμα.

Μοναχὸς καὶ συνέχισε ἀκόμη γιὰ ἕνα

ὀφειλόταν ἀκόμη, κατὰ πρῶτο λόγο, στὸν

τοῦ τσοπάνου προβάτων, ὡς μαθητὴς ἑνὸς

Ἡ

πνευματική

ἱερομόναχο

του

μεγαλόσχημο

διαμόρφωση
π.

Παΐσιο

Ὀλάρου ἀπὸ τὴ σκήτη Κοζάντσεα -

Μποντοσάνι, ὁ ὁποῖος ἦταν γιὰ πολὺ καιρὸ

ὁ Πνευματικὸς ὁλοκλήρου τῆς οἰκογενείας

του. Ἐπὶ σειρὰν ἐτῶν ὁ νεαρὸς δόκιμος

Κωνσταντῖνος

Ἡλίε

μὲ

δύο

ἀκόμη

διάστημα τὸ ἴδιο ἀγαπητό του διακόνημα

ἐνάρετου μονάχου, τοῦ π. Γαλακτίωνος

Ἡλιέ, τὸν ὁποῖον συχνὰ μνημόνευε. Ἐπειδὴ

ἦταν προικισμένος ἀπὸ τὸν Θεὸ μὲ μία

ἰδιαίτερη εὐλάβεια καὶ πολὺ ζῆλο γιὰ τὰ

θεῖα, μὲ ὀξύνοια καὶ κατανόηση τῶν θείων

μυστηρίων καὶ μὲ δυνατὴ μνήμη, σὲ λίγα

μεγαλύτερους ἀδελφούς του -τὸν Βασίλειο

χρόνια, ὁ πατὴρ Κλεόπας ἀνεδείχθη ἕνας

διάφορα μέρη καὶ μαθήτευσαν κοντὰ στὸν

μεταξύ τῶν μοναχῶν τῶν ρουμανικῶν

καὶ Γεώργιο- ποίμαιναν τὰ πρόβατα στὰ

καλὸ πνευματικὸ πατέρα καὶ ὁδηγό, ὁ

ὁποῖος ἡσύχαζε τότε στὰ δάση τῆς

αὐτοδίδακτος καὶ ἀπαράμιλλος μοναχὸς

μοναστηριῶν. Τὸ ἔτος 1942 ὁ π. Κλεόπας,

ἂν καὶ ἦταν τότε ἁπλὸς μοναχὸς ἀνέλαβε

Σύγχρονες μορφές Γερόντων καί Ἀσκητῶν
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προσωρινὰ τὴν ἡγουμενία τῆς μονῆς

μιὰ συμβουλὴ: Πατέρα Παΐσιε θὰ ἤθελα νὰ

ἡγουμένου π. Ἰωαννικίου Μορόι, ὁ ὁποῖος

συμβουλή μοῦ δίνετε;

Ἰανουάριο τοῦ 1945 χειροτονήθηκε διάκονος

διορατικὸ χάρισμα τοῦ εἶπε: «Πατέρα

Συχαστρίας ἀντὶ τοῦ γέροντος πλέον

βρισκόταν ἀσθενὴς στὸ κρεβάτι. Τὸν

καὶ Ἱερεὺς καὶ ἐξελέγη ἐπισήμως ἡγούμενος

τῆς αὐτῆς μονῆς, τὴν ὁποία ποίμανε ἐπὶ

παραμείνω στὸ Ἅγιον Ὅρος ,ἐσεῖς τί

Ὁ γέροντας Παΐσιος ποὺ εἶχε τὸ

Κλεόπα ἂν μείνεις στὸ Ἅγιο Ὅρος θὰ εἶσαι

τέσσερα χρόνια. Χωρικοὶ καὶ διανοούμενοι,
λαϊκοὶ καὶ μοναχοί, νέοι καὶ γέροντες, ὑγιεῖς
καὶ ἀσθενεῖς, ἱεράρχες καὶ Ἱερεῖς εὑρίσκουν

στὸν ἀρχιμ. π. Κλεόπα ἕναν ἀληθινὸ
πνευματικὸ πατέρα, ὑπόδειγμα ζωῆς γιὰ
ὅλους, ἕτοιμο νὰ προσφέρει στὸν καθένα
ὅ,τι μπορεῖ, νὰ συμβουλεύσει, νὰ ἀναπαύσει

καὶ ὅλους νὰ τοὺς ὁδηγήσει στὸν Χριστὸ μὲ

μία καταπληκτικὴ πειθὼ καὶ κύρος. Τὸ ἔτος
1953 παραιτήθηκε ἀπὸ τὴν ἡγουμενία. Τὸ

ἔτος

1956,

ἀφοῦ

βοήθησε

στὴν

ἀναδιοργάνωση τοῦ μοναστηρίου Πούτνα

καὶ τῶν σκητῶν Ραρέου καὶ Γκάϊ - Ἄραντ, ὁ π.

Κλεόπας ἐπέστρεψε στὴν Συχαστρία τὴν
πολυαγαπημένη

συνέχισε

τὴν

του

μετάνοια.

ἴδια

Ἐδῶ

πνευματικὴ

δραστηριότητα μὲ τὴν προσευχή, τὴν

ἕνα λουλούδι ποὺ θὰ προστεθεῖ στὰ ἄλλα

πνευματικὰ λουλούδια τοῦ Ἁγίου Ὅρους.

ἐμβάθυνση στὰ συγγράμματα τῶν Ἁγίων

Ἀλλὰ, ἂν θὰ πᾶς στὴ Ρουμανία –καὶ αὐτὸ νὰ

πρόοδο τῶν πολλῶν μαθητῶν του.

ἀπόστολος! Αὐτὴ εἶναι μιὰ μεγάλη

Πατέρων, τὴν καθοδήγηση καὶ πνευματικὴ
Ὁ π. Κλεόπας τὸ 1977 εἶχε πάει στὸ Ἅγιον

κάνεις, νὰ πᾶς –θὰ θεωρεῖσαι ἕνας

ἀλήθεια. Καὶ τότε ὁ π. Κλεόπας ὑπάκουσε,

Ὅρος νὰ προσκυνήσει. Πῆγε σὲ πολλὰ

βλέποντας πὼς αὐτὸς ὁ λόγος βγῆκε ἀπὸ τὸ

γέροντα Παΐσιο ὁ π. Κλεόπας τοῦ ζήτησε

γιὰ τὸ Ἅγιο Ὅρος καὶ τὴν Παναγία…

μοναστήρια καὶ ὅταν ἔφθασε στὸν Ἅγιο

στόμα τοῦ Θεοῦ, ἂν καὶ εἶχε μεγάλη ἀγάπη

Σύγχρονες μορφές Γερόντων καί Ἀσκητῶν
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Μὲ τὴν προτροπὴ τῶν μαθητῶν του καὶ τὴν

ἀνάσταση καὶ τὴν αἰώνια ζωή.

ἀπὸ τὸ ἔτος 1965 ἄρχισε νὰ γράφει

Δεκεμβρίου

εὐλογία πολλῶν ἱεραρχῶν ὁ π. Κλεόπας

Ἡ κηδεία του πραγματοποιήθηκε στίς 5
ἀπό

τόν

Μητροπολίτη

κηρύγματα, διδαχὲς καὶ ψυχωφελεῖς

Μολδαβίας (νῦν Πατριάρχη Ρουμανίας κ.

ὅσο καὶ γιὰ τοὺς μοναχούς.

πολλούς ἱερείς, διακόνους καί πλήθος

αὐτὸ τὸ περιεχόμενο εἶναι:

μέρη τῆς χώρας. Στά τέλη τοῦ 2005, ἡ Ἱερά

πνευματικοὺς λόγους τόσο γιὰ τοὺς λαϊκοὺς

Τὰ σπουδαιότερα γραπτά του ἔργα μ’

«Διάλογος

περὶ

ὁραμάτων

ποῦ

ἀσχολοῦνται

μὲ

πιστών οἱ ὁποῖοι προέρχονταν ἀπό ὅλα τά

καὶ

Σύνοδος τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς

τὸ

ἔχει ἀρχίσει νά μαζεύει στοιχεία γιά τήν

ὀνείρων»(1962), ὁ ὁποῖος περιέχει ἑπτὰ
συνομιλίες

Δανιήλ) καί ἄλλους οκτώ ἀρχιερείς,

πρόβλημα τῶν ὁραμάτων, τῶν ὀνείρων καὶ

τῆς συχνῆς Θείας Κοινωνίας.

«Αἱρεσιολογία», ἕνα μνημειῶδες ἔργο,

Ρουμανίας πληροφόρησε τούς πιστούς ὅτι
ἐπίσημη

μακαρίου

συνείδηση πάρα πολλών πιστών.

Διδαχὲς:

ἀντορθόδοξες διδασκαλίες τῶν αἱρετικῶν

Πάτερ

καὶ ἁπλοϊκῶν πιστῶν τῆς χώρας. Τὸ ἔργο

τοῦ

Γέροντος Κλεόπα· τοῦ ἤδη ἀγίου στήν

τὸ ὁποῖο περιέχει 33 διάλογους ὅπου
ἀναφέρονται ὅλες οἱ ἀντιδογματικὲς καὶ

ἀγιοκάταξη

Κάποια ἡμέρα τὸν ρώτησε ἕνας μαθητής:
Κλεόπα,

πῶς

πρέπει

νὰ

συμπεριφέρονται πνευματικὰ οἱ ἄνθρωποι;

αὐτὸ ἐκτυπώθηκε τὸ ἔτος 1981 μὲ τὸν τίτλο

«Νὰ συμπεριφέρονται στὶς ἐκδηλώσεις των

μερικὰ ἄλλα.

ἀγάπη, ἐνῶ μυστικὰ νὰ ἀσχολοῦνται μὲ τὴν

«Περὶ τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως», καθὼς καὶ

πρὸς τοὺς ἄλλους, μὲ ταπείνωση καὶ

Ἡ περίοδος ἀπὸ τὸ Σεπτέμβριο μέχρι καὶ

πνευματικὴ ἐργασία τῆς προσευχῆς. Αὐτὸ

ἐπίγειο τέλος τοῦ γέροντα. Μιλοῦσε ὅλο καὶ

λέγει τὸ Γεροντικό: ‘’ Ἡ ὠφέλεια τοῦ

τὸν Νοέμβριο τοῦ 1998 σηματοδότησαν τὸ

εἶναι τὸ μυστήριο τῆς ζωῆς μας ἢ ὅπως

λιγότερο καὶ πάντα μὲ σβησμένη φωνὴ

ἀδελφοῦ εἶναι καὶ ὠφέλειά σου’’.Ὅταν

πάω στοὺς ἀδελφούς μου», «Ἐπιτρέψτε

ἀγαπᾶμε τὸν πλησίον μας, τότε βοηθοῦμε

ἐπαναλάμβανε τὶς ἴδιες λέξεις: «Τώρα θὰ

βοηθοῦμε, ἐλεοῦμε, παρηγοροῦμε καὶ

μου νὰ πάω στοὺς ἀδελφούς μου!» Κατόπιν

στὴ σωτηρία τῆς ψυχῆς μας».

προσευχήσου γιὰ μένα, τὸν ἁμαρτωλό!».

ὁμοιάζουν μὲ τὸν μάστορα, ποὺ ζωγραφίζει

1998 2:20΄π.μ. παρέδωσε τὴν ψυχή του στὰ

δροσίσει τὴ δίψα του καὶ ἀκόμη ὁμοιάζουν

πάλι

ἔλεγε:

«Πηγαίνω

στὸ

Χριστὸ,

Ἔτσι τὸ πρωΐ τῆς Τετάρτης 2 Δεκεμβρίου

χέρια τοῦ Κυρίου, προσδοκώντας τὴν κοινὴ

«Τὰ πολλὰ λόγια χωρὶς τὰ ἔργα

μὲ νερομπογιὲς τὸν τοῖχο καὶ δὲν μπορεῖ νὰ
μὲ ἐκεῖνον ποὺ βλέπει ὡραῖα ὄνειρα».

Νεανικοί Ἀγκυροβολισμοί
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Do ut des

Νικολάου Ζαχαράκη, Ὑποψ. Διδάκτορος Παν. Ἰωαννίνων

Ἡ ἐπιλογὴ τῆς συγκεκριμένης λατινικῆς
ἔκφρασης

ὁρίζει

τὴν

ἀφετηρία

τοῦ

σχέση ἀνταποδοτική, ἡ ὁποία ἐκφράζεται

μὲ ὅρους ὄχι πνευματικοὺς ἀλλὰ ὑλικούς.

προβληματισμοῦ γιὰ τὸ συγκεκριμένο

Τὸ κερὶ, τὸ θυμίαμα, τὸ ἄνθος τὸ ὁποῖο

περιεχομένου μιᾶς σχέσης ἀνταποδοτικῆς,

τὸ μέσο γιὰ τὴν ἔκφραση τῆς εὐλάβειας,

ἄρθρο. Ἡ φράση αὐτὴ εἶναι δηλωτική τοῦ

ἀνάλογης πρὸς τὸ δοῦναι καὶ λαβεῖν. Μιᾶς
σχέσης ἀνταλλακτικῆς ποὺ διέπεται ἀπὸ

ἕνα αἴσθημα ὠφελιμισμοῦ καὶ χαρακτηρίζει

τὶς ἐπαφὲς καὶ τὶς συναλλαγὲς τῶν περισ-

σοτέρων ἀνθρώπων

στὶς μέρες μας.

Δυστυχῶς, ἐκεῖνο τὸ ὁποῖο διαπιστώνουμε

ἐναποθέτει στὴν εἰκόνα, ἀντὶ νὰ ἀποτελοῦν
συνιστοῦν αὐτοσκοπό. Μιὰ ὑποχρέωση ἡ
ὁποία ἐκπληρώνεται στὴ βάση ἑνὸς συγκε-

κριμένου τυπικοῦ. Στὸ πλαίσιο αὐτοῦ του

τυπικοῦ, ἡ λατρευτικὴ παρουσία δὲν εἶναι

ζῶσα καὶ διαρκής πραγματικότητα ἀλλὰ μιὰ

«εὐλαβικὴ» παρένθεση τῆς καθημερινότη-

εἶναι ὅτι τὸ συγκεκριμένο ὠφελιμιστικὸ καὶ

τας. Ἕνας ρόλος τὸν ὁποῖο θὰ πρέπει ὁ

καὶ στὸ χῶρο τῆς Ἐκκλησίας. Μεταβάλλον-

σφαλίσει τὴν εὔνοια τοῦ θείου. Ἀντὶ νὰ

στείρα ἀνταποδοτικὸ πνεῦμα μεταφέρεται

τας καὶ ἀλλοιώνοντας τὸ περιεχόμενο μιᾶς

σχέσης ἡ ὁποία θὰ ἔπρεπε ἐξ ὁρισμοῦ νὰ
εἶναι

ἀγαπητικῆ

καὶ

ἀνιδιοτελής.

πιστὸς νὰ ὑποδυθεῖ, προκειμένου νὰ διαἐξελίξει τὴ σχέση του μὲ τὸ Θεό, σὲ σχέση

ἀγάπης καὶ φοβούμενος νὰ ἀνοίξει τὴν

ψυχή του καὶ νὰ τὸν ἐμπιστευτεῖ,

Ὑποβιβάζοντάς την στὸ ἐπίπεδο μιᾶς σχέ-

προσπαθεῖ νὰ τὸν ἐξευμενίσει. Αὐτὸ ἔχει ὡς

ἐπίγεια διασφάλιση τοῦ ἀτομικοῦ συμφέ-

ἐκπίπτει

σης ἀνταλλακτικῆς ποὺ στοχεύει στὴν

ἀποτέλεσμα ἡ ἐπιθυμητὴ ζωντανὴ σχέση νὰ

ροντος.

παζαριοῦ.

κύπτει δὲν ἔχει καμία σχέση μὲ τὸ

προϊὸν

Θὰ ἔλεγε κανεὶς ὅτι ἡ σχέση ἡ ὁποία προ-

αὐθεντικὸ περιεχόμενο τῆς πίστης ὅπως

αὐτὸ ὁρίζεται ἀπὸ τὸν εὐαγγελικὸ λόγο. Ὁ

«πιστὸς» ἀντὶ νὰ ἐναποθέτει τὴν ἐλπίδα του
στὸν Θεὸ, ἐπιχειρεῖ νὰ καλλιεργήσει μιὰ

στὸ

ἐπίπεδο

ἑνὸς

φθηνοῦ

Αὐτοῦ του εἴδους ἡ ἀντίληψη ἀποτελεῖ
μιᾶς

κακῶς

νοούμενης

«εὐλάβειας», ἑνὸς εὐσεβισμοῦ, ὁ ὁποῖος

ἀντὶ νὰ ἀποδεσμεύει τὴ σχέση τοῦ

ἀνθρώπου μὲ τὸ Θεὸ, τὴν ἐγκλωβίζει σὲ

συγκεκριμένα στερεότυπα. Αὐτὸ ἔχει ὡς

Νεανικοί Ἀγκυροβολισμοί
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ἀποτέλεσμα ἡ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου νὰ

ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸν βαθμὸ προσαρμογῆς

στὰ στερεότυπα αὐτά.

Ἡ νηστεία τοῦ σώματος, ὡς στοιχεῖο

ἁπτό, ὑλικὸ καὶ ὡς ἐκ τούτου πιὸ κατα-

ἐλευθερίας, καταδυναστεύεται, περιπλεκό-

μενη

μέσα

σὲ

ἕνα

δίχτυ

στείρου

εὐσεβισμοῦ καὶ τυπολατρίας. Σὲ κάποιες
περιπτώσεις μάλιστα φθάνουν σὲ ἀκραῖο

σημεῖο τήρησης ἢ καὶ ὑπέρβασης τῶν κανό-

νοητό, τείνει νὰ ὑπερκεράσει τὴν οὐσία καὶ

νων μὲ ἀποτέλεσμα οἱ ἐκτὸς νὰ λαμβάνουν

ὡς ἀποκοπῆς τῶν παθῶν καὶ ὡς ἀγώνα

ζουν μήνυμα ἐλευθερίας, χαρᾶς καὶ λύτρω-

τὸ πραγματικὸ περιεχόμενο τῆς νηστείας,
ἐνάντια στὸν πτωτικὸ ἑαυτό. Ἡ ἐλεημοσύνη

ἐξαντλεῖται στὸ ἐπίπεδο τῆς συμβολικῆς

ἀκριβῶς τὸ ἀντίθετο μήνυμα. Ἀντὶ νὰ κομί-

σης, ἀντανακλοῦν τὸ εἴδωλο ἑνὸς ἑαυτοῦ

ποὺ καταπιέζει ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους, δια-

προσφορᾶς ἡ ὁποία δὲν βιώνεται ὡς

χωρίζει τὴ στάση του ἀπὸ τὸ σύνολο,

ἐαυτοῦ. Ἡ προσευχὴ δὲ βιώνεται ὡς

σχολαστικῆς

θυσιαστικὴ ἄρνηση τῆς ἐπιθυμίας τοῦ
ἀνάγκη ἐπικοινωνίας καὶ καλλιέργειας μιᾶς
σχέσης ζωντανῆς, ἀλλὰ ἐκφυλίζεται στὸ

ἐπίπεδο μιᾶς σχέσης, ἅς μου ἐπιτραπεῖ ὁ

ὅρος, a la carte, ποὺ διαρκεῖ ὅσο καὶ τὰ μυ-

στήρια καὶ οἱ ἀκολουθίες τὰ ὁποῖα
τελοῦνται τυπολατρικὰ καὶ εὐσεβιστικά.

ἐπιδιδόμενος σὲ ἕναν ἀτομικὸ ἀγῶνα
τήρησης

κανόνων,

ἀναζητώντας τὴ δικαίωση ὄχι ἐνώπιον τοῦ
Θεοῦ, ἀλλὰ ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων. Ἀντὶ
νὰ βιώνουν τὴν πίστη, ὑποδύονται τὸν ρόλο

τοῦ εὐσεβοῦς. Ὁ ὁποῖος ρόλος φυσικὰ ἔχει

ἐξ ὁρισμοῦ, ὅπως ἄλλωστε καὶ κάθε ρόλος,

ἀρχὴ, μέση καὶ τέλος. Γιὰ νὰ ἐπιστρέψει ὁ

Οἱ ἀρνητικὲς συνέπειες αὐτῆς τῆς

πιστὸς μετὰ ἀπὸ τὸ σύντομο ὑποκριτικὸ

ἐσωτερικό της ἐκκλησίας, ἐνῶ παράλληλα

ὑποκριτικὸ, ἔναντι τοῦ συνανθρώπου,

ἀντίληψης ἐπεκτείνονται καὶ πρὸς τὸ

ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ διάλειμμα, στὸ συνεχὲς

ἀλλοιώνουν τὸν χαρακτῆρα καὶ τὴν

παρόν.

γεγονὸς ὅτι ὁ χῶρος τῆς ἐκκλησίας συγκεν-

νηση στὸ ἀδιέξοδο τοῦ ἐγωιστικοῦ καὶ

ἀποστολή της. Συνιστᾶ κοινὸ τόπο τὸ

τρώνει στοὺς κόλπους του, μεταξὺ ἄλλων,

ἀνθρώπους φοβικοὺς καὶ ἀνασφαλεῖς οἱ

ὁποῖοι

ἀναζητοῦν

κάποιο

στήριγμα.

Ἀνθρώπους οἱ ὁποῖοι ἀναζητοῦν μιὰ πυξίδα

καὶ μιὰ καθοδήγηση. Μέσα σὲ ἕνα τέτοιο

κλίμα ὡστόσο, ἡ βούληση τοὺς αὐτὴ ἀντὶ

νὰ ἐμφορεῖται ἀπὸ τὸ πνεῦμα τῆς

Ἡ μόνη ἔξοδος ἀπὸ αὐτὴ τὴν περιπλά-

ὑποκριτικοῦ ἑαυτοῦ εἶναι ἡ ἐγκατάλειψη

τοῦ ἰδίου θελήματος, ἡ ἐνίσχυση τῆς

ἐμπιστοσύνης στὴν πρόνοια τοῦ Θεοῦ καὶ

ἡ

καλλιέργεια

μιᾶς

ζωντανῆς

καὶ

ἀγαπητικὴς σχέσης μέσα ἀπὸ τὴ βιωματικὴ

καὶ ὄχι τυπολατρικὴ ἐπαφὴ μὲ τὰ μυστήρια

τῆς Ἐκκλησίας.

Ἀπό τή ζωή τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας
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Γεγονότα - Σχόλια

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΣ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ι.Μ. ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ

Θερμὲς εὐχαριστίες πρὸς τὴν Ἱερὰ Μεγί-

στη Μονὴ Βατοπαιδίου Ἁγίου Ὅρους

ποσότητος κρέατος γιὰ τὶς πολλαπλὲς
ἀνάγκες αὐτῶν ἐπὶ ἕναν ὁλόκληρο χρόνο.

Χίλια

«εὐχαριστῶ»

πρέπει

νὰ

Σᾶς

ἐκφράσομε, ἀλλὰ ἐπειδὴ δὲν εἶναι δυνατὸν

ἐξέφρασε πρόσφατα ὁ Σεβ. Μητροπολίτης

τόσα, Σᾶς λέμε ἕνα μεγάλο, πού τὸ συνο-

Καθηγούμενο Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτη π.

ὁλοθερμὲς προσευχές μας πρὸς τὸν Πανά-

μας κ. Εὐστάθιος μέσω ἐπιστολῆς πρὸς τὸν
Ἐφραίμ, γιὰ τὴν προσφορὰ μεγάλης ποσό-

τητας κρέατος, ποὺ θὰ ἐξυπηρετήσει τὶς
ἀνάγκες τῶν Ἱδρυμάτων τῆς Ἱερᾶς Μητρο-

δεύουν ἡ εὐγνωμοσύνη μας καὶ οἱ

γαθο Θεὸ καὶ τὴν Ἔφορο Παναγία μας, γιὰ

τὴν ὑγεία Σας καὶ τὴ μακροημέρευσή Σας. Ἡ

φιλάνθρωπη αὐτὴ ἐνέργειά Σας ὄχι ἁπλῶς

πόλεως Μονεμβασίας καὶ Σπάρτης καθὼς

δὲ θὰ λησμονηθεῖ, ἀλλὰ θὰ καταγραφεῖ

τοπικῆς Ἐκκλησίας «Βοήθεια στὸ Σπίτι» ἐπὶ

διαλαλεῖ τὴ θυσιαστικὴ ἀγάπη Σας, εἰς τὸ

καὶ τοῦ Κοινωνικοῦ Προγράμματος τῆς

στὴν ἱστορία τῶν Ἱδρυμάτων μας καὶ θὰ

ἕνα ὁλόκληρο χρόνο. Μεταξύ των ἄλλων

διηνεκές».

μενάρχης μας: « . . . Αἰσθάνομαι πιεστικό το

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΕΣ ΝΕΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ

ἀλλὰ καὶ ἐκ μέρους τῶν Διοικητικῶν Συμ-

γοί προστέθηκαν στή χορεία τοῦ τιμίου

σημειώνει στὴν ἐπιστολὴ του ὁ Σεπτὸς Ποι-

χρέος νὰ Σᾶς εὐχαριστήσω προσωπικῶς,

βουλίων τῶν Ἱδρυμάτων τῆς Ἱερᾶς Μητρο-

πόλεώς

μας

καὶ

ἐκ

μέρους

τῶν

συμπαθεστάτων τροφίμων τῶν περιθαλπο-

μένων σ’ αὐτά, ἀλλὰ καὶ ἐκ μέρους τῶν

Μέ τή Χάρη τοῦ Θεού, δυο νέοι λειτουρ-

πρεσβυτερίου τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας καί

εἰδικότερα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

Νέοι ἄνθρωποι μέ ἱεραποστολικό ζήλο καί

πνεύμα θυσίας καί ἀγάπης πρός τήν Ἁγία

ἀναρίθμητων ἐμπερίστατων ἀδελφῶν μας

μας Ἐκκλησία, ἔλαβαν τήν ἱερωσύνη ἀπό τά

γραμμα «Βοήθεια στὸ σπίτι», γιὰ τὴν

Εὐσταθίου. Συγκεκριμένα, τὴν Κυριακὴ 11

ποῦ τοὺς συμπαρίσταται τὸ Κοινωνικὸ Πρό-

ἀνυπολογίστου ἀξίας προσφορὰ ἐκ μέρους

τῆς Σεβασμίας Ἱερᾶς Μονῆς Σας μεγάλης

τίμια χέρια τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου μας κ.

Ἰανουαρίου 2015 στόν Ἱερό Ναό τῶν Ἁγίων

Θεοδώρων Τρύπης πραγματοποιήθηκε ἡ

Ἀπό τή ζωή τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας
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εἰς Διάκονον χειροτονία τοῦ Ἠλία Κοκκο-

φωνα μέ ὅσα ὁρίζει ὁ Καταστατικός Χάρτης

ρού, πτυχιούχου θεολογίας καὶ υἱοῦ τοῦ

τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, κλήθηκε σέ

ρού. Ἐπίσης, τήν Κυριακή 15 Φεβρουαρίου

ὁ ἔχων τά πρεσβεῖα Ἀρχιερωσύνης Σεβ. Ποι-

λέστηκε ἡ εἰς πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ

ἀποτελεῖται ἀπό 12 ἐν ἐνεργείᾳ Μητροπολί-

ἐφημερίου Τρύπης π. Παναγιώτη Κοκκο-

στόν Ἱερό Ναό Ὁσίου Νίκωνος Σπάρτης τε-

ἀντικατάσταση τοῦ ἐκδημήσαντος Ἱεράρχου,
μενάρχης μας. Ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος

Πρωτοδιακόνου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς

τες τῆς Ἑκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὑπό τήν

χειροτονίες συμμετεῖχαν πολλοί κληρικοί

καί πάσης Ἑλλάδος. Ἀποτελεῖ διοικητικό

μας π. Κωνσταντίνου Σκάλτσα. Στίς ὡς ἄνω

προεδρία τοῦ Μακ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν

καί πλήθος πιστῶν. Στους νεοχειροτονηθέν-

ὄργανο τῆς Ἐκκλησίας, πού συνεδριάζει

τροπολίτης μας κ. Εὐστάθιος, ἐπαινώντας

διοικητικῆς καί πνευματικῆς φύσεως. Ἡ

τους. Τούς εὐχήθηκε ψυχικὴ καὶ σωματικὴ

πτεμβρίου κάθε χρόνου καί λήγει τήν 31η

τες ἀπευθύνθηκε καταλλήλως ὁ Σεβ. Μη-

τὸ ἦθος καὶ τὴν ἐν γένει πνευματικὴ ζωὴ
ἀντοχή,

ὥστε

νὰ

μπορέσουν

νὰ

ἀνταποκριθούν στὴν ὑψίστης σημασίας

ἀποστολὴ γιὰ τὴν ὁποία προετοιμάζονταν

γιὰ ἀρκετὸ χρονικὸ διάστημα. Τέλος τούς
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.

Ο ΣΕΒ. ΠΟΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΜΑΣ

κάθε μῆνα καί ἀσχολεῖται μέ θέματα

κάθε Συνοδική περίοδος ξεκινᾶ τήν 1η Σε-

Αὐγούστου

τοῦ

ἐπομένου.

Υἱικῶς

εὐχόμαστε στόν Σεπτό Ποιμενάρχη μας

καλή δύναμη στά ὑψηλά καί εὐθυνοφόρα
καθήκοντά του.

Ο ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ
Κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΣΤΗ ΣΠΑΡΤΗ

Στή Σπάρτη βρέθηκε κατά τό τριήμερο 7-

9 Μαρτίου 2015 ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ξάν-

θης καί Περιθεωρίου κ. Πανατελεήμων

κατόπιν εὐγενοῦς προσκλήσεως τοῦ Σεβ.

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Δ.Ι.Σ

Ποιμενάρχου μας κ. Εὐσταθίου. Ὁ Σεβ. Μη-

συμμετέχει ἀπό τόν Φεβρουάριο ἐ.ἔ. ὡς

ρεως τῆς ἑορτῆς τῶν Λακώνων Ἁγίων τή Β΄

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Εὐστάθιος

τροπολίτης Ξάνθης προεξῆρχε τῆς πανηγύ-

μέλος τῆς Διαρκούς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς

Κυριακή τῶν Νηστειών στόν Ἱερό Ναό τοῦ

ἐκδημίας τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου

νυμο ἡμέρα τῆς ἑορτῆς χοροστάτησε στόν

Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Κατόπιν τῆς

Κεφαλληνίας κυροῦ Σπυρίδωνος καί σύμ-

Ἁγίου Νικολάου στή Σπάρτη. Την κυριώ-

Ὄρθρο καί προεξῆρχε τῆς Πανηγυρικῆς

Ἀπό τή ζωή τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας
Θείας Λειτουργίας, συλλειτουργοῦντος καί
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τῆς Πρωτοχρονιάτικης πίτας τους στὴ φιλό-

τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου μας κ. Εὐσταθίου.

ξενη αἴθουσα τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου τῆς

πόλεως τῆς Θράκης προεξῆρχε καί τῆς πα-

Παρασκευῆς 2 Ἰανουαρίου 2015. Τό πρῶτο

Ἐπίσης ὁ Ποιμενάρχης τῆς ἀκριτικής μητρο-

νηγύρεως τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων

Τεσσαράκοντα Μαρτύρων Σπάρτης, τῆς

Ἐνορίας

Μολάων

τὸ

ἀπόγευμα

τῆς

μέρος τῆς ἐκδήλωσης περιελάμβανε δύο

εἰσηγήσεις: Ἡ πρώτη εἶχε ὡς θέμα « Τό μή-

ὁποῖας τυγχάνει ἀδελφός ἐκ κουρᾶς. Τὴν

νυμα τῶν Χριστουγέννων στὸ σύγχρονο

Πανηγυρικὸς Ἀρχιερατικὸς Ἑσπερινὸς μὲ τὴ

θεολόγο καὶ στέλεχος τῶν κατασκηνώσεων,

κ. Παντελεήμονος καὶ Μονεμβασίας καὶ

σβυτέρα κ. Κανέλλα Σπηλιώτη, θεολόγο,

παραμονή

τῆς

ἑορτῆς

τελέσθηκε

συμμετοχὴ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Ξάνθης

Σπάρτης κ. Εὐσταθίου, πλειάδας μοναχῶν,
ἱερομονάχων, κληρικῶν καὶ πλήθους
πιστῶν, ἐνώ

τήν κυριώνυμο ἡμέρα

ἱερούργησε κατά τήν τέλεση τῆς Προηγια-

σμένης Θείας Λειτουργίας. Ὁ Σεβ. Μητρο-

πολίτης Ξάνθης ἐξέφρασε τὴ χαρὰ καὶ τὴ

συγκίνησή του γιὰ τὴν ἐπιστροφή του σὲ

κόσμο» μὲ ὁμιλητὴ τὸν κ. Ἰωάννη Γκοβάτσο,

ἐνῶ ἡ δεύτερη ὁμιλία μὲ ὁμιλήτρια τὴν πρεἐκπαιδευτικὸ

καὶ

ἀρχηγὸ

τῆς

Α΄

κατασκηνωτικῆς περιόδου θηλέων εἶχε ὡς
θέμα:

«Προετοιμασία

καὶ

τρόποι

συμπεριφορᾶς τῶν στελεχῶν». Στὴ συνέ-

χεια τὸ λόγο πῆρε ὁ Σεπτὸς Ποιμενάρχης

μας, ὁ ὁποῖος ἀφοῦ συνεχάρη τοὺς

διοργανωτὲς γιὰ τὴν ὄμορφη συγκέντρωση,

ἕναν τόπο ποὺ ἀγάπησε καὶ ὑπηρέτησε ἐπὶ

κατηύθυνε τὴ συζήτηση ἐπὶ τῶν δύο

νάρχη μας κ. Εὐστάθιο γιὰ τὴν ἄψογη

ἀποτέλεσμα τοῦ ὁποίου ἦταν ἡ ἐξαγωγὴ

σειρὰ ἐτῶν καί ἐκθείασε τὸν Σεπτὸ Ποιμε-

εἰκόνα ποὺ παρουσιάζει ἡ ἱστορικὴ Ἱερὰ

Μονὴ ὑπὸ τὴ μέριμνά του.

ΣΥΝΑΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΝΕΑΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ

εἰσηγήσεων.

Ἀκολούθησε

διάλογος

χρήσιμων συμπερασμάτων. Ἔπειτα ὁ Σεβασμιώτατος

εὐλόγησε

τὴ

Βασιλόπιτα,

εὐχόμενος ἡ νέα χρονιὰ νὰ φέρει ὑγεία

ἀλλὰ καὶ εὐόδωση τῶν στόχων ποὺ ἔχει

θέσει ὁ καθένας. Μετά το πέρας τῆς συνά-

Μὲ τὴ χάρη τοῦ Πανάγαθου Θεοῦ καὶ τὶς

ξεως οἱ παρευρισκόμενοι ἀνηφόρισαν πρὸς

Εὐσταθίου τὰ στελέχη τοῦ νεανικοῦ ἔργου

ὑποδέχθηκε ὁ Διευθυντὴς π. Παναγιώτης

εὐλογίες τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ.

τὸ ἵδρυμα τῶν Μολάων, ὅπου ἐκεῖ τούς

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μονεμβασίας καὶ

Λεγάκης, γιὰ νὰ τοὺς ξεναγήσει στοὺς χώ-

οἰκογενειακὸ κλῖμα, ἐκδήλωση γιὰ τὴν κοπὴ

σπουδαῖο φιλανθρωπικὸ καὶ κοινωνικὸ

Σπάρτης πραγματοποίησαν, μέσα σὲ

ρους, ἀλλὰ καὶ νὰ τοὺς ἐνημερώσει γιὰ τὸ
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ἔργο ποὺ ἐπιτελεῖται. Ἀμέσως μετὰ τὰ στε-

Ἀπό τή ζωή τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας

σφέρουν στὴ μεγάλη προσπάθεια τοῦ

λέχη τοῦ νεανικοῦ ἔργου τῆς Ἱερᾶς Μητρο-

Κυνηγετικοῦ

εὐχὲς μὲ τοὺς τροφίμους δίνοντάς τους

στάθηκε τὸ Δασαρχεῖο Σπάρτης καὶ πιὸ συγ-

πόλεως ἔψαλαν τὰ κάλαντα καὶ ἀντάλλαξαν

Συλλόγου

Σπάρτης.

Νὰ

τονιστεῖ ὅτι στὴν ἐνέργεια αὐτὴ ἀρωγὸς

χαρά. Ἡ περιήγηση ὁλοκληρώθηκε στὸ πα-

κεκριμένα ὁ Δασάρχης κ. Γιώργος Ζάκκας

δέηση στὸν Κύριό μας γιὰ παροχὴ ὑγείας,

Μητροπολίτης

ρεκκλήσιο τοῦ ἱδρύματος, ὅπου ἔγινε
ὑπομονῆς καὶ δύναμης τὸ νέο χρόνο.
ΑΞΙΕΠΑΙΝΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ

Σὲ κλῖμα ἀλληλεγγύης πραγματοποι-

ήθηκε ἡ παράδοση τῶν τροφίμων μακρᾶς
διαρκείας ποὺ συγκέντρωσε ὁ Κυνηγετικὸς

Σύλλογος Σπάρτης. Ὅπως ἀποδείχθηκε, τὸ

καὶ τὸ προσωπικό τῆς ὑπηρεσίας. Ὁ Σεβ.
μας

κ.

Εὐστάθιος,

ὑποδέχθηκε στὸ γραφεῖο του τὸν Πρόεδρο

τοῦ Συλλόγου κ. Γιάννη Καρβουνιάρη, τὸν

Ἀντιπρόεδρο κ. Πέτρο Κατσῆ καθὼς καὶ τὸ

θηροφύλακα κ. Σταῦρο Παναγιωταράκο, οἱ

ὁποῖοι παρέδωσαν τὴ σημαντικὴ ποσότητα

τροφίμων ποὺ συγκεντρώθηκε. Ὁ Σεπτὸς

Ποιμενάρχης μας μίλησε μὲ θερμὰ λόγια γιὰ

τὴν πρωτοβουλία τοῦ Κυνηγετικοῦ Συλλόγου

κάλεσμα ποὺ ἀπηύθυνε στὰ μέλη του γιὰ

Σπάρτης ὑπογραμμίζοντας ὅτι, στὴν ἐποχὴ

πόλεως Μονεμβασίας καὶ Σπάρτης ἔτυχε

ἐπιβιώσουμε. Ἀπὸ τὴν πλευρὰ του ὁ Πρό-

στήριξη τῶν Ἱδρυμάτων τῆς Ἱερᾶς Μητρομεγάλης ἀνταπόκρισης, μιᾶς καὶ πολυάριθμοι ἦταν ἐκεῖνοι ποὺ ἔσπευσαν νὰ συνει-

ποὺ ζοῦμε, μόνο μὲ τὴν ἀγάπη μποροῦμε νὰ

εδρος τοῦ Συλλόγου κ. Γιάννης Καρβουνιά-

ρης τόνισε ὅτι ἡ ἐνέργεια αὐτὴ – πέρα ἀπὸ

Ἀπό τή ζωή τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας
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τὸ κοινωνικό της ἀντίκρυσμα – στόχο εἶχε νὰ

τὴν τέλεση Δοξολογίας στόν ἱστορικὸ Ἱερὸ

τῆς προσφορᾶς τοῦ Μητροπολίτου μας σὲ

τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Εὐσταθίου,

λειτουργήσει ὡς μία ἔμπρακτη ἀναγνώριση

Ναὸ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων χοροστατοῦντος

ὅλες τὶς δομὲς τοῦ νομοῦ Λακωνίας. Μάλι-

εὐγενῶς προσκληθέντος ἀπὸ τὸν Σεβ. Μη-

δράσεων, ποὺ ἀποδεικνύουν ὅτι αὐτὰ ποὺ

συγχοροστατούντων τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου

στα, δεσμεύτηκε γιὰ ἐπανάληψη τέτοιων

τροπολίτη Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομο καὶ

πηγάζουν ἀπὸ τὴν ψυχή μας, μπορεῖ νὰ

Μεθώνης κ. Κλήμεντος καὶ τοῦ ἐπιχωρίου

τοὺς εἶναι πραγματικὰ μεγάλα.

νέχεια, τελέστηκε ἐπιμνημόσυνη δέηση στό

φαντάζουν μικρά, ἀλλὰ στὸ ἀντικρυσμὰ

Σεβ. Μητροπολίτου κ. Χρυσοστόμου. Στή συ-

μνημεῖο πεσόντων τῆς πλατείας 23ης Μαρ-

Ο ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΣ

ΣΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ

τίου, ἐκφωνήθηκε ὁ πανηγυρικὸς τῆς
ἡμέρας ἀπὸ τὸν καθηγητή κ. Ἰωάννη Πλεμ-

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

μένο καὶ ἀκολούθησαν ἡ ἀναπαραστάση

Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας κ.

λαση ἐνώπιον τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρα-

Μὲ λαμπρότητα καὶ μὲ τὴν παρουσία τοῦ

Προκόπη Παυλόπουλου ἑορτάστηκε τήν
Δευτέρα 23 Μαρτίου 2015

ἡ ἐπέτειος

ἀπελευθέρωσης τῆς Καλαμάτας ἀπὸ τὸν

τουρκικὸ ζυγό. Οἱ ἐκδηλώσεις ξεκίνησαν μὲ

τῆς ἀπελεύθερωσης τῆς πόλης καὶ ἡ παρέ-

τίας. Τέλος, τὸ Δημοτικὸ Συμβούλιο

Καλαμάτας,

σὲ

εἰδικὴ

συνεδρίαση,

ἀνακήρυξε τὸν κ. Παυλόπουλο ἐπίτιμο δημότη Καλαμάτας.

Ἀπό τή ζωή τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΠΟΙΜΕΝΑΡΧΗ ΜΑΣ

ἐποικοδομητικὸς διάλογος μεταξὺ τοῦ Ποι-

ΣΤΟ ΙΕΡΟ ΒΗΜΑ

ὁλοκλήρωση τῆς συνάντησης τὰ παιδιὰ

κλήσεων πραγματοποιήθηκε τὸ ἀπόγευμα

Μητροπολίτου μας μὲ τίτλο ‘’Παιδί μου’’,

Πνευματικὸ Κέντρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ὁσίου

ἀνησυχίες τῶν νέων τῆς σύγχρονης

ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΔΙΑΚΟΝΟΥΝ

Στα πλαίσια τῆς Ἑβδομάδας Ἱερατικῶν

τῆς Κυριακῆς 22 Μαρτίου 2015, στό
Νίκωνος Σπάρτης, μὲ πρωτοβουλία τοῦ Σεβ.

Μητροπολίτη μας κ. Εὐσταθίου καὶ τὴν

ὀργάνωση τοῦ Γραφείου Νεότητος τῆς

μενάρχου μας καὶ τῶν παιδιῶν. Μὲ τὴν

δέχθηκαν ὡς εὐλογία τὸ βιβλίο τοῦ Σεβ.

τὸ ὁποῖο δίνει καίριες ἀπαντήσεις στίς
ἐποχῆς.

ΕΚΘΕΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ

Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, συνάντηση μὲ τὰ

ΣΤΟΥΣ ΜΟΛΑΟΥΣ

διακονοῦν στό Ἱερὸ Βῆμα τῶν Ἱερῶν Ναῶν.

Σπαρτῆς, σὲ συνεργασία μὲ τὸ Νομικὸ

παιδιὰ τῶν ἐνοριῶν τῆς Σπάρτης, ποὺ

Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη Μονεμβασίας καὶ

Ὁ Σεπτὸς Ποιμενάρχης μας μίλησε στα 65

Προσωπο

τὸ διακόνημα τους τονίζοντας τὴ σπουδαι-

νεμβασίας, ὀργάνωσε Ἔκθεση Ἱστορικῶν

περίπου παιδιά, ἡλικίας 7 ἕως 17 ἐτῶν, για

ότητά του. Ἐπεσήμανε ὅτι θεωροῦνται πολύτιμοι

συνεργάτες

τῶν

ἱερέων,

ὑπογράμμισε ὅτι ἡ συγκεκριμένη ἐμπειρία

Κοινωνικῆς

Προστασίας,

Ἀλληλεγγύης καὶ Πολιτισμοῦ Δήμου Μο-

Κειμηλίων, στο Ἐνοριακὸ Πνευματικὸ Κέν-

τρο Μολάων, ἀπὸ τὶς 21 ἕως τὶς 25 Μαρ-

τίου 2013. Ἡ ἀξιόλογη αὐτὴ συλλογή, ποὺ

θὰ τοὺς βοηθήσει να στέκονται ὄρθιοι στίς

ἀνήκει στόν Μεσσήνιο κ. Κατσαμπάνη, πε-

ὑπολοιπο τῆς ζωῆς τους, ἐνῶ χαρακτήρισε

1821, ἀντικείμενα χρήσης τῆς ἐποχῆς,

δυσκολίες που θὰ ἀντιμετωπίσουν στό

τὰ παιδιά πού διακονοῦν στό Ἱερὸ Βῆμα ὡς

ριλαμβάνει ἅρματα ἐπανάστασης τοῦ

παλιὲς ἑλληνικὲς παραδοσιακὲς φορεσιὲς

πρότυπα πρὸς μίμηση γιά συμμαθητὲς καὶ

ἀπὸ τὰ τέλη τοῦ 18ου ἕως τις ἀρχὲς τοῦ

παιδικὰ του χρόνια ἐνθυμούμενος μὲ ποία

ἕως τὸ 1828. Τὰ ἐγκαίνια τῆς ἔκθεσης τε-

φίλους τους. Παράλληλα ἀναφέρθηκε στά

ἀφορμὴ εἰσῆλθε στό Ἱερὸ Βῆμα καθὼς καὶ
τὶς

ἐμπειρίες

πού

ἀπεκόμισε

ὡς

διακονητὴς στήν ἐνορία τοῦ χωριοῦ του,
τή Βαλύρα Μεσσηνίας. Ἀκολούθησε

20ου αιώνα καὶ παλαιότυπα ἀπὸ τὸ 1493

λέσθηκαν τὸ Σάββατο 21 Μαρτίου, ἀπὸ τὸ

Σεβ. Μητροπολίτη μας κ. Εὐστάθιο,

παρουσίᾳ τοῦ Δημάρχου Μονεμβασίας,
τοπικῶν φορέων καὶ πλήθους κόσμου.

Χρονικά τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
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Χρονικά τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ.κ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
κατὰ τὸν μῆνα Δεκέμβριον τοῦ ἔτους 2014
Ἐ λ ε ι τ ο ύ ρ γ η σ ε τὴν 1ην εἰς τὸ Καστόρειον ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Θεοκλήτου
Λακεδαιμονίας καὶ προέστη τῆς Ἱερᾶς Λιτανείας ἐνῶ ἐν συνεχείᾳ ἐτέλεσε παρουσίᾳ
τῶν Ἀρχῶν καὶ τοῦ Στρατοῦ τρισάγιον εἰς
τὸν τόπον τοῦ πολυνέκρου ἀτυχήματος
παρὰ τὸν Καραβᾶν, ποὺ ἐστοίχισε τὴν ζωὴν
εἰς 12 ὑπαξιωματικοὺς τὸ ἔτος 1973, τὴν
4ην εἰς τὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸν Ναὸν τῆς
Ἁγίας Βαρβάρας Καλογωνιᾶς, τὴν 6ην εἰς
τὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου
Νικολάου Σπάρτης, τὴν 7ην εἰς τὸν Ἱερὸν
Ναὸν τοῦ Ὁσίου Νίκωνος Σπάρτης, τὴν
12ην εἰς τὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸν Ναὸν τοῦ
Ἁγίου Σπυρίδωνος Μυστρᾶ, τὴν 14ην εἰς
τὴν Σελλασίαν, τὴν 15ην εἰς τὴν Στεφανιάν,
τὴν 18ην εἰς τὸν Μητροπολιτικὸν Ναὸν ἐπὶ
τῇ ἐπετείῳ τῆς ἐκδημίας τῆς μητρὸς του
Παναγιώτας, τὴν 21ην εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν
τῶν Ἁγίων Τεσσαράκοντα, τὴν 24ην εἰς τὸν
Μητροπολιτικὸν Ναόν, τὴν 25ην ἐπίσης εἰς
τὸν Μητροπολιτικὸν Ναόν, τὴν 26ην εἰς τὴν
Ἱερὰν Μονὴν Ζερμπίτσης, τὴν 28ην εἰς τὴν
Ἑλίκαν καὶ τὴν 30ήν εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν τοῦ
Ἁγίου Ἀθανασίου Ἐπισκοπείου (ἀνάμνησις
ἐγκαινίων).
Ἐ χ ο ρ ο σ τ ά τ η σ ε κατὰ τὸν ἑσπερινὸν

τὴν 3ην εἰς τὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸν Ναὸν
τῆς Ἁγίας Βαρβάρας Καλογωνιᾶς, τὴν 5ην
εἰς τὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸν Ναὸν τοῦ
Ἁγίου Νικολάου Σπάρτης, τὴν 10ην εἰς τὸν
πανηγυρίζοντα Ἱερὸν Ναὸν τοῦ Ὁσίου Λεοντίου Μονεμβασίας, τὴν 11ην εἰς τὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου
Σπυρίδωνος Σπάρτης, τὴν 24ην εἰς τὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸν Ναὸν Γεννήσεως
Χριστοῦ Μολάων καὶ τὴν 31ην εἰς τὸν πανηγυρίζοντα Προσκυνηματικὸν Ναὸν τοῦ
Ἁγίου Βασιλείου Σπάρτης.
Ἐ χ ε ι ρ ο θ έ τ η σ ε τὴν 3ην εἰς τὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸν Ναὸν τῆς Ἁγίας Βαρβάρας
Καλογωνιᾶς Ἀναγνώστην τὸν εὐσεβῆ καὶ
φιλακόλουθον νέον Δημοσθένην Κολοκυθᾶ
καὶ τὴν 24ην εἰς τὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸν
Ναὸν Γεννήσεως τοῦ Κυρίου Μολάων τὸν
μαθητὴν Λυκείου καί λαμπρὸν νέον
Ἀνάργυρον Εὐαγγελάκον.
Ἀ π έ ν ε ι μ ε τὴν 4ην εἰς τὴν Καλογωνιὰν
τὸ ὀφφίκιον τοῦ οἰκονόμου εἰς τὸν
Ἐφημέριον Καλογωνιᾶς π. Γεώργιον Σκοπαράντζον ἐπιβραβεύσας τὸν ζῆλον καὶ τὴν
θυσιαστικὴν ἀγάπην του διὰ τὴν ἐνορίαν
του.
Π ρ ο έ σ τ η τὴν 9ην εἰς Πεταλίδιον Μεσσηνίας τῆς Νεκρωσίμου Ἀκολουθίας τῆς
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κηδείας τοῦ Μάρκου Μαρκοπούλου, τὴν
13ην εἰς τὸν Ἅγιον Ἰωάννην Ἀπιδέας τῆς κηδείας τοῦ Συνταξιούχου Ἐφημερίου Μαρκυνάρας Κων/νου Οἰκονομοπούλου, τὴν
ἰδίαν ἡμέραν τῆς κηδείας τῆς Πρεσβυτέρας
Γιαννούλας Μπούσκου εἰς Βλαχιώτην καὶ
τὴν 27ην εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου Νίκωνος
τῆς κηδείας τοῦ αἰφνιδίως θανόντος
Ἀντωνίου Βλαχονικολοῦ, Διευθυντοῦ τοῦ
Λακωνικοῦ Ὠδείου Σπάρτης.
Π ρ ο ή δ ρ ε υ σ ε τὴν 8ην συσκέψεως
μετὰ τῶν Διευθυντῶν τῶν Ἱδρυμάτων τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἐν Σπάρτῃ, τὴν ἰδίαν
ἡμέραν συνεδριάσεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ
Μουσείου, τὴν 10ην συνεδριάσεως τοῦ
Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου, τὴν 16ην εἰς
Νεάπολιν συνεδριάσεως τοῦ Δ.Σ. τοῦ Γηροκομείου, τὴν ἰδίαν ἡμέραν συνεδριάσεως
τοῦ Δ.Σ. τῶν Κατασκηνώσεων Νεαπόλεως,
τὴν ἰδίαν ἡμέραν Συνάξεως τῶν Ἐφημερίων
τῆς Ἀρχιερατικῆς Ἐπιτροπείας Νεαπόλεως
Βατίκων καὶ τὴν 29ην συνεδριάσεως τοῦ
Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου.
Π α ρ έ σ τ η εἰς τὴν μετὰ τοῦ Πανεπιστημίου Σπάρτης ὀργανωθεῖσαν ἐκδήλωσιν
διὰ τὴν ἀξίαν τῆς Νοερᾶς Προσευχῆς τὴν
12ην εἰς τὸ ἀμφιθέατρον, τὴν 14ην εἰς τὴν
Χριστουγεννιάτικη ἑορτὴν Κοκκινόραχης,
τὴν 15ην εἰς τὴν ἑορτὴν τοῦ
Βρεφονηπιακοῦ Σταθμοῦ Σπάρτης, τὴν
17ην εἰς τὴν χριστουγεννιάτικην ἑορτὴν διὰ
τὰ παιδιὰ τῶν Ἱερέων, τὴν 21ην εἰς
Τσεραμιὸν διὰ τὴν ἑορτὴν τῶν Κατηχητικῶν
Σχολείων καὶ ἐν συνεχείᾳ τοῦ Μουσικοῦ

Χρονικά τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Σχολείου Σπάρτης, τὴν 22αν διὰ
ἑορταστικὴν ἐκδήλωσιν τῶν Ἱεροψαλτῶν
«Πέτρος ὁ Πελοποννήσιος» ἐν Σπάρτῃ καὶ
τὴν 28ην εἰς Κεφαλᾶν εἰς τὴν Χριστουγεννιάτικήν ἑορτήν τῆς νεολαίας τὴν ὁποίαν
ὀργάνωσε καὶ ἄριστα ἐπραγματοποίησε ὁ
Ἀρεοπαγίτης κ. Γεώργιος Κοντός.
Κατὰ τὸν μῆνα Ἰανουάριον 2015
Ἐ λ ε ι τ ο ύ ρ γ η σ ε τὴν 1ην εἰς τὸν
Μητροπολιτικὸν Ναὸν καὶ ἐν συνεχείᾳ προέστη τῆς καθιερωμένης Δοξολογίας ἐπὶ τῷ
Νέῳ Ἔτει, τὴν 4ην εἰς τὴν Ποταμιάν, τὴν 6ην
εἰς τὴν Νεάπολιν, τὴν 7ην εἰς τὸν Ἱερὸν
Ναὸν τοῦ Πολιούχου Ὁσίου Νίκωνος, τὴν
10ην εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Ζερμπίτσης καὶ
ἐν συνεχείᾳ ἐτέλεσε μνημόσυνον ὑπὲρ
ἀναπαύσεως τῆς Ἡγουμένης Παρθενίας,
τὴν 11ην εἰς τὴν Τρύπην, τὴν 18ην εἰς τὸν
πανηγυρίζοντα Ἱερὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου
Ἀθανασίου Γεωργιτσίου, τὴν 23ην εἰς τὴν
Ἱερὰν Μονὴν Κοιμ. Θεοτόκου Καλαμίου
Ἀργολίδος καὶ ἐν συνεχείᾳ ἐτέλεσε μνημόσυνον ὑπὲρ ἀναπαύσεως τοῦ Πνευματικοῦ
του Πατρὸς ἀειμνήστου Ἀρχιμανδρίτου
Ἀγαθαγγέλου Μιχαηλίδου, τὴν 25ην εἰς τὴν
Ἀλευροῦ, τὴν 30ήν εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν τοῦ
Ἁγίου Νικολάου Σπάρτης παρουσίᾳ
ἐκπαιδευτικῶν καὶ μαθητῶν.
Ἐ χ ο ρ ο σ τ ά τ η σ ε κατὰ τὸν ἑσπερινόν
των Θεοφανείων εἰς τὸν Μητροπολιτικὸν
Ναὸν καὶ ἐν συνεχείᾳ ἐτέλεσε τὸν Μέγαν
Ἁγιασμὸν καὶ τὴν 17ην εἰς τὸ ἑορτάζον παρεκκλήσιον τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ
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Ἐπισκοπείου καὶ τὴν 29ην εἰς τὸν Ναὸν τοῦ
Ὁσίου Νίκωνος χάριν τῶν Ἐκπαιδευτικῶν.

Ἐ ν ε κ α ι ν ί α σ ε τὴν 18ην τὸ Κέντρον
Ὑγείας Καστορείου.

Η ὐ λ ό γ η σ ε τὴν πρωτοχρονιάτικην πίταν
τὴν 1ην εἰς τὴν Περιφερειακὴν Ἑνότητα Λακωνίας, τὴν ἰδίαν ἡμέραν εἰς τὸ ΚΕΕΜ
Σπάρτης, τὴν 2αν εἰς τὰ Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως καὶ τὴν ἰδίαν ἡμέραν τῶν
Στελεχῶν τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρον Ἔργου
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καὶ τῶν Στελεχῶν
τῆς
Κατασκηνώσεως
ποὺ
ἐφέτος
ἐπραγματοποιήθη εἰς τὸ Ἐνοριακόν
Πνευματικὸν Μολάων, τὴν 4ην τὴν πίταν
τῆς Ἀδελφότητος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ζερμπίτσης, τὴν ἰδίαν ἡμέραν τοῦ Ἀσύλου
Ἀνιάτων Σπάρτης, τὴν 6ην τὴν πίταν τοῦ
Δήμου Μονεμβασίας εἰς Νεάπολιν, ἐν
συνεχείᾳ τὴν πίταν τοῦ Γηροκομείου Νεαπόλεως καὶ ἐν συνεχείᾳ τὴν πίταν τοῦ Γηροκομείου Ἑλίκας παρουσίᾳ τῶν Ἀρχῶν καὶ
πλήθους εὐσεβοῦς λαοῦ, τὴν 8ην τὴν πίταν
τῆς Ἀδελφότητος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων
Τεσσαράκοντα, τὴν 11ην τὴν πίταν τοῦ Γηροκομείου Μολάων, τὴν 17ην τὴν πίταν
τῶν Ἱεροψαλτῶν Λακωνίας καὶ ἐν συνεχείᾳ
τῶν ὑπαλλήλων τῶν ἐργαζομένων εἰς τὴν
Ἐφορείαν τῶν Βυζαντινῶν Ἀρχαιοτήτων Λακωνίας καί τὴν 30ήν τὴν πίταν τῆς
ποδοσφαιρικῆς Ἕνωσης Σπάρτης.

Π ρ ο έ σ τ η τῆς Νεκρωσίμου Ἀκολουθίας
τῆς κηδείας τὴν 8ην εἰς Ἀμύκλας τοῦ
Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβούλου Γρηγορίου
Σταματάκου, τὴν 10ην εἰς Τρύπην τῆς κηδείας τοῦ Θεοδώρου Κοθόλου, τὴν 11ην
εἰς Τσεραμιὸν τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβούλου Πέτρου Γερουλάκου, τὴν 12ην
συμμετέσχε εἰς τὴν Κηδείαν τοῦ
μακαριστοῦ Μητροπολίτου π. Θεσσαλιώτιδος Κυρίλλου, τὴν 17ην εἰς τὸν
Μητροπολιτικὸν Ναὸν τῆς Κηδείας τῆς
Ἀθηνᾶς Παπαδάκου, Μέλους ἐπὶ πολλὰ
ἔτη τοῦ Δ.Σ. τοῦ Ἀσύλου Ἀνιάτων Σπάρτης,
τὴν 19ην εἰς Γεράκιον τῆς Κηδείας τοῦ Γεωργίου Μήτρη, πατρὸς τοῦ Ἐφημερίου Καστορείου π. Δημητρίου Μήτρη, τὴν 27ην
εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν τοῦ Ὁσίου Νίκωνος τῆς
Κηδείας τοῦ Παναγιώτου Καραγιαννάκου,
καὶ τὴν 29ην εἰς τὸν Μητροπολιτικὸν Ναὸν
τῆς Κηδείας τῆς Ἀσπασίας Παπαδολιᾶ,
Εὐεργέτιδος Ἱερῶν Ναῶν.

Ἐ χ ε ι ρ ο τ ό ν η σ ε τὴν 11ην εἰς τὴν Τρύπην Διάκονον τὸν Πτυχιοῦχον τῆς
Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου
Ἀθηνῶν
Ἠλίαν Κοκκορὸν υἱὸν τοῦ
Ἐφημερίου Τρύπης π. Παναγιώτου Κοκκορού.

Π ρ ο ή δ ρ ε υ σ ε τὴν 8ην τῶν
Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων Μαγούλας
καὶ Ἁγίου Βασιλείου, τὴν 13ην τοῦ Δ.Σ.
τῶν Κατασκηνώσεων καὶ τὴν 29ην Συνεδριάσεως τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου.
Κατὰ τὸν μῆνα Φεβρουάριον 2015
Ἐ λ ε ι τ ο ύ ρ γ η σ ε τὴν 1ην εἰς Βλαχιώτην, τὴν 2αν εἰς τὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸν
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Ναὸν Ὑπαπαντῆς Πλατάνας, τὴν 7ην εἰς τὴν
Ἱεράν Μονὴν Ζερμπίτσης, τὴν 8ην εἰς τὴν
Σκάλαν, τὴν 10ην εἰς τὸν πανηγυρίζοντα
Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου Χαραλάμπους Ἑλίκας,
τὴν 15ην εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν τοῦ Ὁσίου Νίκωνος, τὴν 22αν εἰς τὸ Δαφνί, τὴν 24ην εἰς
τὴν Ἱεράν Μονὴν Ζερμπίτσης (Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία) καὶ τὴν 28ην εἰς τὸν
πανηγυρίζοντα Ἱερὸν Ναὸν τῶν Ἁγίων Θεοδώρων Τρύπης.
Ἐ χ ο ρ ο σ τ ά τ η σ ε κατὰ τὸν ἑσπερινὸν
τὴν 1ην εἰς τὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸν Ναὸν
Ὑπαπαντῆς Περιστερίου, τὴν 8ην εἰς τὴν
Ἱερὰν Μονὴν Ἁγίων Ἀναργύρων, τὴν 9ην
εἰς τὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου
Χαραλάμπους Κλαδᾶ, τὴν 10ην εἰς τὸν
πανηγυρίζοντα Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου Βλασσίου Συκαρακίου, τὴν 16ην εἰς τὴν Ἱερὰν
Μονὴν τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων, τὴν 22αν
εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν τοῦ Ὁσίου Νίκωνος
Σπάρτης κατὰ τὸν ἑσπερινόν τῆς Συγγνώμης, τὴν 23ην εἰς τὴν Ἱεράν Μονὴν τῶν
Ἁγίων
Τεσσαράκοντα
κατὰ
τὴν
Ἀκολουθίαν τοῦ Μεγάλου Ἀποδείπνου,
καὶ τὴν 27ην εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου
Σπυρίδωνος
Σπάρτης
κατὰ
τὴν
Ἀκολουθίαν τῶν Α΄ Χαιρετισμῶν.
Π ρ ο έ σ τ η τὴν 1ην εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν
τοῦ Ἁγίου Νικολάου Σπάρτης τῆς Νεκρωσίμου Ἀκολουθίας τῆς κηδείας τοῦ Δημητρίου
Σημιτάκου,
διατελέσαντος
Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβούλου ἐπὶ πολλὰ
ἔτη, τὴν 6ην εἰς τὸ Καλέτσι Ἰωαννίνων τῆς
κηδείας τοῦ Ἀριστοτέλους Λογοθέτου,
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τὴν 10ην εἰς τὸ Λευκόχωμα τῆς κηδείας
τῆς Γεωργίας Λεμονίτου, τὴν 12ην εἰς
Ἀναβρυτὴν τῆς Κηδείας τοῦ Κων/νου
Μαυρούκα, διατελέσαντος Ἱεροψάλτου
ἐπὶ πολλὰ ἔτη, τὴν 14ην τῆς κηδείας τῆς
Μοναχῆς Παρθενίας Καθηγουμένης τῆς
Ἱερᾶς Μονῆς Μαλεβῆς, τὴν 26ην εἰς τὸν
Ἱερὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος
Ἀσύλου Ἀνιάτων τῆς κηδείας τῆς Κων/νας
Μπαρμπαγιάννη, ἐνῶ τὴν 6ην εἰς
Ἀναβρυτὴν τῆς κηδείας τοῦ διδασκάλου Νικολάου Μπαγιώκου.
Ἐ χ ε ι ρ ο τ ό ν η σ ε Πρεσβύτερον τὴν 15ην
εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν τοῦ Ὁσίου Νίκωνος τὸν
Διάκονον τοῦ Ναοῦ καὶ Πρωτοδιάκονον τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως π. Κων/νον Σκάλτσαν,
Πτυχιοῦχον τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.
Ἔ κ ε ι ρ ε νέον Μοναχὸν τὴν 8ην εἰς τὴν
Ἱερὰν Μονὴν τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων, εἰς τὸν
ὁποῖον ἐδόθη τὸ ὄνομα Ἐλισσαῖος.
Σ υ μ μ ε τ έ σ χ ε τὴν 3ην, τὴν 4ην καὶ τὴν
5ην εἰς τὰς ἐργασίας τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου ὡς Μέλος αὐτῆς, τὴν δὲ 4ην εἰς τὸ
Δευτεροβάθμιον Συνοδικὸν Δικαστήριον
καὶ τὴν 5ην εἰς τὴν ὁρκωμοσίαν τῆς Βουλῆς
τῶν Ἑλλήνων.
Π ρ ο ή δ ρ ε υ σ ε τὴν 3ην συνεδριάσεως
τῆς Μονίμου Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπὶ τοῦ
Μοναχικοῦ Βίου.
Ὥ ρ κ ι σ ε τὴν 13ην εἰς τὸ ΚΕΕΜ Σπάρτης
τούς Νεοσυλλέκτους τῆς Α΄ ΕΣΣΟ 2015

Ἀπὸ τὴν εἰς Διάκονον χειροτονία τοῦ π. Ἠλία Κοκκοροὺ (Τρύπη 11/01/2015)

Ἀπὸ τὴν εἰς Πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ Πρωτοδιακόνου π. Κωνσταντίνου Σκάλτσα (Σπάρτη 15/02/2015)

Ἀπὸ τὴν πανήγυρη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Τεσσαράκοντα προεξάρχοντος
τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ξάνθης κ. Παντελεήμονος (08-09/03/2015)

Ἀπὸ τὴν σύναξη τῶν παιδιῶν ποὺ διακονοῦν στὸ Ἱερὸ Βῆμα τῶν Ἱερῶν Ναῶν τῆς Σπάρτης (22/03/2015)

