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Πτυχές ποιμαντικής ἀντιμετώπισης τῶν μεταναστῶν
Σεβ. Μητροπολίτου Μονεμβασίας καί Σπάρτης κ. Εὐσταθίου

T ά τελευταῖα χρόνια ἡ πατρίδα μας ἔγινε

κέντρο πολυπολιτισμικό. Ἄνθρωποι ἀπό ὅλα
τά μέρη τῆς γῆς εὑρῆκαν ἐδῶ καταφύγιο.
Κυρίως ἔφηβοι καί νέοι, ἄλλοι μόνοι τους
καί ἄλλοι μέ τίς οἰκογένειές τους,
ἐγκαταστάθηκαν στή χώρα μας, εὑρῆκαν
δουλειά καί ἀπολαμβάνουν, οἱ περισσότεροι τουλάχιστον, καλύτερες συνθῆκες διαβίωσης σε σχέση μέ τή χώρα προέλευσής
τους.
Ἡ χώρα μας, πάντοτε φιλόξενη καί οἱ
Ἕλληνες ἰδιαίτερα εὐαίσθητοι στό θέμα τῆς
φιλανθρωπίας, πού ἄλλωστε εἶναι καί ἡ
πεμπτουσία τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας
τῆς ὁποίας εἶναι μέλη, πρόσφεραν καί προσφέρουν στούς οἰκονομικούς μετανάστες τά
πάντα. Τόν πρῶτο μάλιστα καιρό σημειώθηκαν τέτοια περιστατικά προσφορᾶς καί θυσίας γιά τήν ἐξυπηρέτηση ὅλων τῶν
νομίμως ἐδῶ ἐγκατεστημένων, ἀκόμη καί
τῶν λαθρομεταναστῶν, πού τιμοῦν τόν τόπο
μας καί κάνουν τή χώρα μας ἀξιοθαύμαστη
καί ἀξιοσέβαστη.
Ὅλοι αὐτοί οἱ ἄνθρωποι εἶναι χριστιανοί
ὀρθόδοξοι, ἐκτός ἐλάχιστων ἐξαιρέσεων
πού ἀνήκουν σέ διάφορες θρησκεῖες ἀπό τίς
πιό γνωστές μέχρι τίς πιό πρωτάκουστες.
Ἀρκετοί ἀπό αὐτούς δέν ἀνήκουν σέ καμιά
θρησκεία καί δέν πιστεύουν πουθενά, γιατί
δέν τούς δόθηκε ἡ εὐκαιρία νά ἀκούσουν,
ἄλλωστε «πῶς πιστεύσωσι χωρίς κηρύσσοντος», καί ἄλλοι, διότι δέ θέλησαν.
Ὅλοι αὐτοί οἱ ξενόφερτοι μαζί τους ἔφεραν
καί τά ἤθη καί ἔθιμά τους, πού ἀποτελοῦν

τοῦ κάθε λαοῦ τήν ὑπόσταση καί δέν εἶναι
καθόλου εὔκολο νά τά ἀφήσουν ἐκεῖ ἀπό
ὅπου προέρχονται.
Ὁ ἄνθρωπος, ὅμως, ὡς δημιούργημα
κατά τόν Ἀριστοτέλη «μιμητικόν, ἐπιστήμης
δεκτικόν», αὐτά πού βλέπει καί ἀκούει, ὅταν
τοῦ κάνουν ἐντύπωση, προσπαθεῖ νά τά
μιμηθεῖ. Στήν προσπάθεια προσλήψεως τῶν
στοιχείων
τοῦ
θαυμασμοῦ
ἤ
ἐντυπωσιασμοῦ συνδέεται μέ τά πρόσωπα
καί αὐτός ὁ σύνδεσμος, πού ἀρχίζει ἀπό τό
ἐνδιαφέρον καί τήν καλή περιέργεια γιά μάθηση καί μίμηση, καταλήγει σέ συμπάθεια,
σέ ἀγάπη, σέ ἔρωτα καί φθάνει ἀκόμη σέ
γάμο.
Καί στό σημεῖο αὐτό κάνουν τήν
ἐμφάνισή τους σοβαρά προβλήματα πού
πρέπει πλέον νά ἀπασχολήσουν ὄχι μόνο τό
κράτος, ἀλλά ἰδιαίτερα τήν Ἐκκλησία μας. Ὁ
Γάμος, ἡ Βάπτιση καί ἡ Θεία Κοινωνία εἶναι
μυστήρια ζωτικῆς σημασίας χωρίς τά ὁποῖα
εἶναι ἀδύνατη ἡ ἔνταξή μας στήν Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία καί ἀνέφικτη ἡ σωτηρία μας.
Μποροῦμε, ἄραγε, νά προσφέρουμε
αὐτά τά ζωτικά μυστήρια σ΄ ὅλους τούς ξένους πού ἔχουν κατακλύσει τήν πατρίδα
μας, ὅταν τά ζητήσουν;
Τό κράτος τούς παρέχει, ἐλάχιστες τό
τελευταῖο καιρό, εὐκολίες γιά δουλειά καί
ἰατροφαρμακευτική περίθαλψη. Ἐμεῖς ὡς
Ἐκκλησία μποροῦμε νά τούς δεχθοῦμε ὡς
μέλη καί νά τούς ἐνσωματώσουμε στούς
κόλπους της;
Τό ἐρώτημα εἶναι πολύ βασικό καί ἔχει πολ-
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λές διαστάσεις, ὥστε νά μήν μπορεῖ
ν΄ἀπαντηθεῖ μέ ἕνα ναί ἤ μέ ἕνα ὄχι.
Μία γενική ἀπάντηση εἶναι, ὅτι ὅποιος
ἐπιθυμεῖ νά γίνει χριστιανός ὀρθόδοξος
πρέπει πρῶτα νά κατηχηθεῖ μέ προσοχή καί
ὑπομονή καί νά δώσει τή διαβεβαίωση ὅτι
θά τηρήσει τοῦ Θεοῦ τίς ἅγιες ἐντολές καί
θ΄ἀποδεχθεῖ τήν Ἁγία Γραφή καί τίς παραδόσεις τῆς Ἐκκλησίας μας. Τότε καί μόνο
τότε γίνεται εὐχαρίστως ἀποδεκτός καί,
ἀφοῦ βαπτιστεῖ, δικαιοῦται νά λαμβάνει
μέρος σ΄ὅλα τά Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας
μας.
Πρίν βαπτισθεῖ, ἀκόμη καί στήν περίοδο
τῆς κατηχήσεώς του, δέν ἐπιτρέπεται ἡ συμμετοχή του σέ κανένα Μυστήριο, ἑπομένως
ἀπαγορεύεται ἡ μετάδοση σ΄αὐτόν καί τῆς
Θείας Κοινωνίας.
Καί ἐδῶ ἀποκαλύπτεται τό μεγάλο ποιμαντικό πρόβλημα, πού πρέπει νά τό
ἀντιμετωπίσουμε οἱ κληρικοί καί οἱ δάσκαλοι μέ σοβαρότητα καί εὐθύνη.
Ὅταν ὑπάρχουν στά Σχολεῖα μας παιδιά
ἀβάπτιστα, δέν πρέπει νά κοινωνοῦν τῶν
ἀχράντων μυστηρίων, ἔστω καί ἄν τό
ἐπιθυμοῦν, μιμούμενα τά βαπτισμένα παιδιά τῶν ὀρθοδόξων.
Ἡ ἀπαγόρευση δέν ἔχει καμία σχέση μέ
τήν περιφρόνηση αὐτῶν τῶν παιδιῶν, τά
ὁποῖα ὀνομάζουμε πολλές φορές περιφρονητικά «τριτοκοσμικά». Ἡ ἀπαγόρευση ἔχει
σχέση μέ τή θέση τους στήν Ἐκκλησία.
Μόνο τά μέλη τῆς Ἐκκλησίας τά βαπτισμένα στό ὄνομα τῆς ἁγίας Τριάδος ἔχουν
τό δικαίωμα τῆς Θείας Κοινωνίας καί τῆς
συμμετοχῆς τους σ΄ὅλα τά μυστήρια τῆς
Ἐκκλησίας μας.
Εἶναι ἀνάγκη νά προηγηθεῖ ἡ Βάπτιση
αὐτῶν τῶν παιδιῶν καί ὕστερα ὡς μέλη τῆς

μεγάλης αὐτῆς οἰκογένειας πού λέγεται ἐπί
γῆς στρατευομένη Ἐκκλησία νά κινηθοῦν
ἐλεύθερα στό χῶρο της, ἀπολαμβάνοντας
τίς θεῖες εὐλογίες της.
Γιά τούς λόγους αὐτούς εἶναι ἐπιτακτική
ἀνάγκη οἱ ἱερεῖς μας καί οἱ ἐκπαιδευτικοί
νά ἐνημερώνουν αὐτούς τούς μαθητές πού
δέν ἔχουν κάνει Βάπτιση, ὅτι δέν
ἐπιτρέπεται νά κοινωνοῦν, ὅταν βλέπουν τά
ἄλλα ὀρθόδοξα καί βαπτισμένα παιδιά νά
προσέρχονται στή Θεία Κοινωνία.
Καί βέβαια θά πρέπει ὁ τρόπος τῆς
ἀπαγόρευσης νά γίνεται μέ εὐγένεια, καλοσύνη καί διάκριση, γιά νά μήν πληγώσουμε
τίς εὐαίσθητες ψυχές τους, ἀλλά καί ἐμεῖς
νά μή γίνουμε αἰτία βεβηλώσεως τοῦ ἱεροῦ
Μυστηρίου.
Νά σημειώσω ἐδῶ καί ἕνα παράδοξο,
πού μοῦ ἔλεγε ἐκπαιδευτικός, ὅτι ἕνας πατέρας ἕλληνας ὀρθόδοξος χριστιανός δέν
ἔχει βαπτίσει τό παιδί του πού εἶναι περίπου 6 ἐτῶν. Ἔχει, ὅμως, τήν ἀπαίτηση νά τό
κοινωνεῖ ὁ ἱερέας ἔστω ἀβάπτιστο καί προσθέτει ὅτι θά τό βαπτίσει, ὅταν μεγαλώσει
καί τό θελήσει μόνο του. Εἶναι καί αὐτό τό
περιστατικό ἀπό τά τόσα περίεργα πού
παρατηροῦνται στό χῶρο τῆς ὀρθοδοξίας
μας.
Ἐξυπακούεται ὅτι οὔτε αὐτό τό παιδί τῶν
«ὀρθοδόξων χριστιανῶν» ἐπιτρέπεται νά
κοινωνήσει ἀβάπτιστο. Τό Μυστήριο τοῦ Βαπτίσματος εἶναι ἡ θύρα ἀπό τήν ὁποία
εἰσέρχεται στήν περιοχή τῆς χάριτος ὁ κάθε
ἄνθρωπος.
Ἐλπίζω ὅτι ἡ Ἐκκλησία μας θά ἔχει συμπαραστάτη καί βοηθό κάθε ὀρθόδοξο Χριστιανό καί στό θέμα αὐτό τῆς ἐνημερώσεως
τῶν φιλοξενουμένων στήν πατρίδα μας
ἀλλοθρήσκων συνανθρώπων μας.

Οἱ Πατέρες στόν σύγχρονο κόσμο
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Ἡ ἀληθινὴ πνευματικότητα

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

Ὁ Κύριός

μας ἀπευθυνόμενος στοὺς
Γραμματεῖς καὶ Φαρισαίους, τοὺς ξεσκεπάζει μὲ
τὰ φοβερὰ “Οὐαί” ποὺ τοὺς ἀπευθύνει. Αὐτά,
δυστυχῶς ἔχουν μία διαχρονικότητα καὶ πολλὲς
φορὲς ἀγγὶζουν καὶ ἐμᾶς τοὺς χριστιανοὺς ποὺ
ζοῦμε σὲ ἕνα δικό μας κόσμο, νομίζοντας ὅτι
βρισκόμαστε σὲ καλὸ δρόμο. Κάνομε τὶς «καλὲς
πράξεις», ἐξωτερικὰ εἴμαστε καθαροὶ, ἀλλὰ
ἐσωτερικὰ εἴμαστε γεμάτοι ἀκαθαρσίες. «Οὐαὶ
ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι
παρομοιάζετε τάφοις κεκονιαμένοις, οἵτινες
ἔξωθεν μὲν φαίνονται ὡραῖοι, ἔσωθεν δὲ γέμουσιν ὀστέων νεκρῶν καὶ πάσης
ἀκαθαρσίας». (Ματθ. κεφ. 23 στ. 27).
Τὰ ροῦχα μας ἀστράφτουν ἀπὸ καθαριότητα καὶ γενικὰ ἡ ἐξωτερική μας ἐμφάνιση,
ἀλλὰ τὸ φρόνημά μας εἶναι σαρκικὸ κι ὅλα γυρίζουν γύρω ἀπὸ τὸν ἑαυτό μας. Πᾶμε στὴν
Ἐκκλησία κάνομε τὰ θρησκευτικά μας καθήκοντα μέχρις ἑνὸς σημείου. Ὅταν θιγόμαστε,
εἴμαστε ἕτοιμοι νὰ δαγκώσομε τὸν διπλανό
μας. Ἡ ὑπομονή μας ἔχει ὅρια, ὅπως καὶ ὅλες
οἱ ἀρετές μας. Δυστυχῶς, βρισκόμαστε σὲ
λάθος δρόμο, ἔχοντας τὴν αὐταπάτη ὅτι
ἐπιτελοῦμε τὰ θρησκευτικά μας καθήκοντα μὲ
περισσὴ φροντίδα καὶ εὐλάβεια.
Ἐὰν δὲν ξεφύγομε ἀπὸ τὸν ἑαυτό μας καὶ τὴ
φιλοσαρκία μας, δὲ θὰ προοδεύσομε ποτὲ
πνευματικά. Ἁπλῶς θὰ εἴμαστε καλοὶ
ἄνθρωποι, ἀλλὰ ὄχι καθαροί. Οἱ πατέρες τῆς
Ἁγίας μας Ἐκκλησίας τονίζουν ὅτι τὸ πρῶτο
στάδιο ποὺ περνάει ὁ κάθε ἄνθρωπος ποὺ
θέλει νὰ κάνει πνευματικὴ ζωὴ εἶναι ἡ κάθαρση. Ὅπως πλενόμαστε ἐξωτερικὰ καὶ καθαρίζομε ἀπὸ τὶς βρωμιές, ἔτσι ἀκριβῶς πρέπει
νὰ λουστοῦμε ἐσωτερικὰ μὲ τὶς διάφορες δοκιμασίες γιὰ νὰ καθαρίσομε. Ἄλλος δρόμος δὲν
ὑπάρχει. Στὴ γῆ ὑπάρχει πόλεμος, στὸν οὐρανὸ
ἀνάπαυση.

Πρέπει στὸ Θεὸ νὰ προσφέρομε ὁλόκληρη
τὴν ὕπαρξή μας, γιατί Ἐκεῖνος θὰ τὴν
ἀνακαινίσει, θὰ τή φροντίσει καὶ θὰ τὴν
ἑτοιμάσει γιὰ τὴ βασιλεία Του. Ὅσο κρατᾶμε
κρατούμενα καὶ δὲν ἀφηνόμαστε στὴν Πρόνοιά Του, ἀσφαλῶς καὶ ἡ πνευματική μας πορεία θὰ εἶναι κουτσουρεμένη, γιατί θέλομε νὰ
πατᾶμε σὲ δύο βάρκες. Αὐτὸ δὲ γίνεται. Δὲν
μποροῦμε νὰ δουλεύομε σὲ δύο ἀφέντες. Νὰ
ξεκαθαρίσομε τὴ θέση μας. Αὐτὸ εἶναι
εἰλικρινὲς καὶ τίμιο καί θὰ μᾶς βοηθήσει νὰ
προχωρήσομε πνευματικὰ χωρὶς νὰ μπερδεύουμε τὰ πράγματα.
Ἂν δὲ βαδίσομε αὐτὸ τὸ δρόμο μὲ χαρὰ καὶ
προθυμία, εἶναι δύσκολο νὰ παραμένομε πιστοί καί ὅπως πολύ σοφά μᾶς λέγει ὁ
Ἀπόστολος Παῦλος «καί ἡγοῦμαι πάντα σκύβαλα εἶναι ἵνα Χριστόν κερδίσω» (Φιλ., κεφ.3,
στ. 8) .
Οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας, ποὺ βαθιὰ
ἀγάπησαν τὸν Θεὸ, στερήθηκαν τὰ πάντα, πόνεσαν, ὑπέμειναν πολλὲς θλίψεις καὶ ἔτσι κέρδισαν τόν Παράδεισο.
Ἂς προσκολληθοῦμε στὸν Κύριο μὲ πάθος,
γιὰ νὰ ἀπελευθερωθοῦμε ἀπὸ τὰ πάθη, νὰ
λυτρωθοῦμε ἀπὸ τίς πτώσεις, νὰ βροῦμε ἔλεος
γιὰ τὶς ἁμαρτίες μας, ὅπως βρῆκε καὶ ἡ
ἁμαρτωλὴ γυναῖκα τοῦ Εὐαγγελίου «ὅτι
ἠγάπησε πολὺ». (Λκ., κεφ. 7 στ. 47)
Ἡ ἀπόδειξη τῆς ἀγάπης μας πρὸς τὸν Κύριο
εἶναι ἡ τήρηση τῶν ἐντολῶν Του. Ἡ ἀληθινὴ
πνευματικότητα βρίσκεται στὴν καθαρή μας
ἐπιλογὴ νὰ Τὸν ἐνθρονίσομε στὴν καρδιά μας
καὶ νὰ διώξουμε τὶς ἀμφιβολίες γιὰ τὴν παρουσία Του. Ἂν δὲν λειώσωμε σὰν τὸ κερί, μέσα μας
θὰ ὑπάρχει σκοτάδι. Ὅσο αὐξάνει ἡ πνευματικὴ
φλόγα, θὰ θερμαίνομε καὶ θὰ φωτίζομε τόν
ἔσω ἄνθρωπο καὶ αὐτό θὰ εἶναι σημεῖο γνησιότητος γιὰ τὴν πνευματική μας πορεία.

Προσεγγίσεις καί προβληματισμοί
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Τό σκοτάδι μέσα μας...

«Κατά βάθος εἶναι ὁ καθένας μας ζήτημα φωτός»
Ἀρχιμ. Πορφυρίου Κονίδη,
Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Ἀναργύρων Πάρνωνος

Δέν μπορεῖ κανείς νά τό ἀμφισβητήσει…

ἄφηνε ἄλλο περιθώριο… ἄν δέν τό ἔκανα

μήν τό παραδεχτεῖ, ἀφοῦ σέ καθημερινή

προστατευθῶ…

νά μήν τό παραδεχθεῖ… Πῶς ἄλλωστε νά

βάση τό παρατηρεῖ μέσα του, ἄσχετα ἄν
κάνει πώς δέν τό βλέπει. Ἐκτός κι ἄν αὐτό

γίνεται πηγή ἠδονῆς. «Ἔχει κι ἡ λάσπη

ἡδονή καί μέ τή λάσπη θές νά φτιάξεις

ἐγώ θά τό ἔκανε αὐτός… ἔπρεπε νά
μά

τό

ζητοῦσε

ὁ

ὀργανισμός του καί τά ὅμοια». Τά πάντα

μέ λίγα λόγια ἐντάσσονται στό πλαίσιο τῆς

ἀνθρώπινης μεταπτωτικῆς νοοτροπίας
πού ἔχει υἱοθετήσει στοιχεῖα δαιμονικά.

ἀγάπη σάν ἀληθινή»… Μά τί ἡδονή κρύ-

Καί σκεπτόμενοι καί ἐνεργώντας μέ αὐτόν

καί ζωώδης, διότι καί ἐκεῖ ἐπικρατοῦν

προϋποθέσεις, γιά νά «φουσκώσει τῆς πί-

βεται στή λάσπη; Ὄχι ἀνθρώπινη μά οὔτε

ἄλλοι φυσικοί, ἐνστικτώδεις νόμοι σεβα-

τόν τρόπο δημιουργοῦμε τίς κατάλληλες
κρας τό προζύμι καί τό κακό νά σηκώσει τό

στοί ἀπό τή φύση τῶν ἀλόγων πλασμάτων.

κεφάλι», γιά νά μᾶς κυριεύσει τό σκοτάδι

μέσα μας, ὅταν γινόμαστε αἴτιοι κάποιοι νά

Μά δέν εἶναι μόνο αὐτό τό σκοτάδι πού

Κι ὅμως καθημερινά μιά εὐχαρίστηση ξυπνᾶ

ὁλοσχερῶς.

πληγωθοῦν…, νά στεναχωρηθοῦν…, νά

ἐπικρατεῖ. Καραδοκεῖ καί ἡ ἄλλη μορφή

μποροῦσε νά ρωτήσει κάποιος:

πομόνωση…, γωνίες νά κρυφτεῖς…, δρό-

ἀπογοητευτοῦν…, νά χαθοῦν.

Καί θά

«Δημιουργεῖ ἡδονή νά προκαλεῖς πόνο…,
πληγές…, ἀκόμη καί θάνατο»; Ἕνα

ἐρώτημα εὔλογο μά καί λίγο ὑποκριτικό.

τοῦ σκοταδιοῦ. Κατάθλιψη…, χάπια…, ἀ-

μοι νά ξεφύγεις…, μά πιό πολύ…

ἀδιέξοδα. Τό σκοτάδι εἶναι δυνατό... Ἰδι-

αίτερα στίς μέρες μας ἐνισχύεται ἀπό κα-

Τό σκοτάδι πού κρύβεται ἐπιμελῶς μέσα

λοπληρωμένα συμφέροντα... Παρασύρει

ποιός ἔχει τήν τόλμη νά τό ἀκούσει, ἀφοῦ

νά ταυτιστεῖ μέ τόν κάθε ἄνθρωπο. Ἔχει

ουμε στά μηνύματά του; Ἀφοῦ οἱ περισσότε-

ἀποτέλεσμα ἡ καθημερινότητα ἀλλά καί

μεγάλη ποικιλία φτηνῶν δικαιολογιῶν;...

σφραγῖδα τῆς μαυρίλας… τῆς ἐσωτερικῆς

μας ἴσως μπορεῖ νά ἀπαντήσει. Ἀλλά

οἱ περισσότεροι ἐθελοτυφλοῦμε καί κωφεύ-

ροι ἐπιχειρηματολογοῦμε χρησιμοποιώντας

«Ἔτσι ἔπρεπε νά ἐνεργήσω… δέν μοῦ

σάν γητευτική σειρῆνα… καί προσπαθεῖ

κατακλύσει τήν καρδιά καί τόν νοῦ του μέ

τά ἔργα του νά φέρουν τό στῖγμα, τήν

κακοδαιμονίας του… τῆς προσωπικῆς πα-

Προσεγγίσεις καί προβληματισμοί
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ραίτησής του… τῆς ἀποστασίας του ἀπό

«Ἐγώ εἶμαι τό Φῶς τοῦ κόσμου. Ἐκεῖνος

χορδή πού εἶναι ἔτοιμη νά σπάσει… Καί

σκοτάδι, ἀλλά θά ἔχει τό φῶς τῆς Ζωῆς».

στίς ἁλυσίδες καί τίς προσταγές τοῦ σκό-

«Φῶς τοῦ κόσμου», συνέδεσε κατόπιν τό

τόν Θεό. Καί τεντώνει ἡ ζωή του σάν
παρ’ ὅλα αὐτά βαδίζει τή ζωή του μέσα

τους πού ὑπαγορεύουν τά πάθη, οἱ

ἀδυναμίες, οἱ κακίες καί ἡ ἐσωτερική κα-

πού μέ ἀκολουθεῖ δέν θά περιπατήσει στό

Ὁ Κύριος ὀνομάζοντας τόν ἑαυτό Του
Φῶς μέ τή Ζωή. Ἐκεῖνος πού ἀκολουθεῖ

τόν Χριστό καί πορεύεται μέσα στό Φῶς

τηφόρα τῆς ζωῆς. Ἔτσι βρίσκει ἐφαρμογή

τῶν ἐντολῶν, αὐτός πορεύεται τήν ὁδό

νύχτα πέφτει σάν κεραυνός, μέσα ἀπό τό

τέχει στά Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας, κατα-

ὁ λόγος τοῦ ποιητῆ πού λέει: «Πέφτει ἡ

πού ὁδηγεῖ στή Ζωή. Ὁ πιστός πού συμμε-

σκοτάδι βγαίνω ἀργά τή νύχτα ξυπνάει ὁ

νοεῖ ὅτι ὁ Κύριος εἶναι γι’ αὐτόν φῶς,

κανένας νά μή μισεῖς… δέ σέ νοιάζει κι ἄν

στρο πού πάντα φεγγοβολεῖ, καί λαμπά-

πιό κακός σου ἑαυτός […] Δέ μένει κανένας

εἰρήνη καί χαρά, τροφή καί ζωή. Εἶναι ἄ-

ἀκόμα καεῖς… σκιές ἀπό στάχτη τριγύρω

δα πού λάμπει διαπαντός στόν οἶκο τῆς

σεις ζητοῦν καί κάθε στιγμή μεγαλώνει ἡ

ρα ἡ ζωή αὐτῶν πού ἀκολουθοῦν τό Χρι-

σου περπατοῦν τή ψυχή σου νά τούς δώ-

ψυχῆς του, ἀλλά καί γύρω του. Ἀπό τώ-

ὀργή μία ἀρχαία δίψα τρελή πάντα σ’ ἀκο-

στό εἶ ναι μί α ζω ή φω τός. Καί στόν

Ὅμως ὡς δημιουργήματα τοῦ τέλειου

ος καί θά κυκλώνουν τόν μοναδικό Ἥλιο,

λουθεῖ».

Θεοῦ δέν εἴμαστε πλασμένοι γιά τά σκοτάδια. «Κατά βάθος εἶναι ὁ καθένας μας ζή-

μέλλοντα αἰῶνα θά λάμψουν ὅπως ὁ ἥλιτό Χριστό.

Ὁ Χριστός εἶναι τό Φῶς τό ἀληθινό πού

τημα φωτός». Φυσικός χῶρος μας εἶναι τό

φωτίζει καί ἁγιάζει κάθε ἄνθρωπο πού

Μπορεῖ στήν πορεία μας νά ἐπιτρέψαμε

σουμε νά φωτίσει καί ἐμᾶς μέ τό ἄρρητο

ἐσωτερικοῦ μας κόσμου, μά παραμένει

ἐγκολπωθοῦμε, ὥστε νά ἐκδιώξει τό σκο-

στιγμές νηφάλιας αὐτογνωσίας ἀναρωτιέται:

μας καί ἀπό τή ζωή μας… ἄς ἀγαπήσουμε

φῶς καί ἡ ἐν αὐτῷ παρουσία τοῦ Θεοῦ…

καί στό σκοτάδι νά καταλάβει μέρος τοῦ
κάπου κρυμμένο μέσα μας τό φῶς. Καί σέ

«ποιός θά σηκώσει τούτη τή θλίψη καί ποιός

θά διώξει τό σκοτάδι τοῦτο ἀπό τήν καρδιά καί τή ζωή μας»; Ἡ ἀπάντηση εἶναι ἡ

Πηγή τοῦ Φωτός, ὁ Κύριός μας. Ὁ Ἴδιος

αὐτοπροσδιορίστηκε ὡς φῶς τοῦ κόσμου.

καταφεύγει σ’ Αὐτόν. Ἄς Τόν παρακαλέφῶς τοῦ προσώπου Του… ἄς τόν
τάδι τῶν παθῶν καί τῆς ἀγνωσίας μέσα

τό φῶς Του γιά νά πορευόμαστε ἀληθινά

στήν Ὁδό πού εἶναι ὁ Ἴδιος, ὥστε τό
τέλος τῆς πορείας μας νά εἶναι ἡ αἰώνια

ζωή μαζί μέ: τό Φῶς, τόν Πατέρα, τό Φῶς,
τόν Υἱό, καί τό Φῶς, Τό Ἅγιο Πνεῦμα.
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Ἀρχιμανδρίτης π. Ἰωὴλ Γιαννακόπουλος

Ἱερομονάχου π. Εὐσεβίου Ρασσιᾶ

Σ τὸ χωριὸ Μαθία, κοντὰ στὸ Πεταλίδι

Μεσσηνίας γεννήθηκε τὸ 1901 μία πολὺ
ξεχωριστὴ προσωπικότητα τῆς Ἑλλαδικῆς
Ἐκκλησίας, ὁ π. Ἰωὴλ Γιαννακόπουλος. Θήτευσε μὲ ἄσκηση, μελέτη καὶ ταπείνωση
τόσο στὸ Ἅγιο Θυσιαστήριο, ὅσο καὶ στὴν
ἀνθρώπινη γνώση. Ὁ πατέρας του Νικόλαος
Γιαννακόπουλος καὶ ἡ μητέρα του
Ἀναστασία ἦταν ἁπλοὶ χωρικοί, ἀλλὰ πολὺ
πλούσιοι στὴν ψυχικὴ δύναμη, τὴν
Ὀρθόδοξη πίστη καὶ εὐσέβεια. Ἀπέκτησαν
μαζὶ τέσσερα ἀγόρια καὶ πέντε κορίτσια.
Ἕνα ἀπ’ αὐτὰ ἦταν ὁ Φώτιος. Γρήγορα ὅμως
οἱ οἰκογενειακὲς ἀνάγκες τοὺς ἔφεραν στὴν
Καλαμάτα. Ὁ μικρὸς Φώτιος τέλειωσε ἔτσι
τὸ Δημοτικό, ἀλλὰ καὶ τὸ Γυμνάσιο-Λύκειο
στὴν Καλαμάτα.
Σὲ μιὰ σπηλιά, ἔξω ἀπ’ τὴν Καλαμάτα
ἀσκήτευε ὁ π. Ἠλίας Παναγουλάκης. Τὸ
1902, σὲ ἡλικία 30 ἐτῶν, αὐτὸς ὁ μεγάλος
ἀσκητὴς τῆς Καλαμάτας, παρακολουθώντας
μιὰ κηδεία, «ἦλθε εἰς ἑαυτὸν» καὶ ἀσκήτευε
ἕως τὸ θάνατό του (+1917) στὴν σπηλιά,
μακριὰ ἀπ’ τὸν κόσμο. Δὲν ἦταν ὅμως
μακριὰ ἀπ’ τοὺς ἀνθρώπους, γιατί πολλοὶ
τὸν ἐπισκέπτονταν, τὸν ζοῦσαν καὶ ἄκουγαν
τὸ κήρυγμά του καὶ ἦταν μέρος τῆς
καθημερινῆς τους κουβέντας. Μιὰ μέρα τοῦ
1913, ὅταν ὁ Φώτης ἦταν κοντὰ στὰ 12, ἐνῶ
ἔπαιζε στὸ δρόμο, μιὰ γιαγιά, φτωχὴ καὶ
τυφλή, τοῦ ζήτησε νὰ τὴν ὁδηγήσει στὴν

ἄγνωστη μέχρι τότε σπηλιὰ τοῦ ἀσκητῆ καὶ
ἔτσι γνωρίζοντας τον καὶ θαυμαζοντὰς τον,
ὁ μικρὸς Φώτης τὸν ἔκαμε δάσκαλο.
Ἄρχισε ὁ Φώτης νὰ προσπαθεῖ νὰ μοιάσει στὸν π. Ἠλία καὶ ξεκίνησε νὰ νηστεύει
μὲ τεράστιο ζῆλο. Τὸ 1916 (15 ἐτῶν), ὁ
μικρὸς Φώτης κρυφὰ ἀπ’ τοὺς γονεῖς του
πάει σὲ μοναστήρι. Ὅμως ὁ πατέρας του τὸν
βρῆκε καὶ μὲ τὸ ζόρι τὸν πῆρε πίσω, ἀφοῦ
ἤθελε ἀκόμη 5 χρόνια γιὰ νὰ ἐνηλικωθεῖ. Ὁ
Φώτης περίμενε νὰ τελειώσει ἡ «Βαβυλώνια» αἰχμαλωσία του, ὅπως καὶ ὁ στρατὸς ποὺ ἦταν καί τότε ὑποχρεωτικὸς. Ἐνήλικας
πλέον καὶ ἔχοντας ἐκπληρώσει τὶς στρατιωτικές του ὑποχρεώσεις, πηγαίνει δόκιμος
στὴ σεβάσμια Ἱερά Μονὴ Βελανιδιᾶς, ἔξω
ἀπ’ τὴν Καλαμάτα. Ἡγούμενος ἦταν τότε ὁ
Ἀρχιμ. Ἰεζεκιὴλ Βελανιδιώτης, νομικὸς-θεολόγος, μετέπειτα μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος.
Στὶς 23 Ἰουλίου 1924, ἡμέρα Τετάρτη, (23
ἐτῶν), μνήμη τοῦ ἁγίου Προφήτη Ἰεζεκιήλ,
ἐνδύεται τὸ μοναχικὸ ἀρραβῶνα τοῦ μικροῦ
ἀγγελικοῦ σχήματος, μὲ τὸ ὄνομα τοῦ
ἁγίου προφήτη Ἰωήλ. Στὶς 23 Σεπτεμβρίου
τοῦ ἴδιου ἔτους ὁ τότε μητροπολίτης Μεσσηνίας Μελέτιος (Σακελλαρόπουλος) τὸν
χειροτόνησε διάκονο. Καὶ μετὰ τέσσερα
χρόνια στὶς 6 Ἰανουαρίου τοῦ 1929, σὲ
ἡλικία 28 ἐτῶν τὸν χειροτόνησε πρεσβύτερο. Ὁ π. Ἰωὴλ λειτουργοῦσε κάθε Κυριακὴ
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καὶ κήρυττε γιά μισή τουλάχιστον ὥρα,
χωρὶς νὰ κουράζει. Κάθε ἀπόγευμα τῆς
ἑβδομάδας περίμενε ἤρεμος καὶ γεμάτος
καλοσύνη τὰ πνευματικά του τέκνα γιὰ συζήτηση ἢ ἐξομολόγηση. Ποτὲ δὲν πέρασε
ἄνθρωπος ἀπὸ ἐκεῖ χωρὶς κάτι νὰ πάρει μὲ
τὴν εὐχή του, ὅπως χαρακτηριστικὰ
ἀναφέρει ὁ μακαριστὸς Μητροπολίτης Νικοπόλεως Μελέτιος. Ἦταν ἡ περίοδος τῆς
Κατοχῆς, ποὺ οἱ ἄνθρωποι ἀντιμετώπιζαν
τὸν θάνατο μέ… «συνοπτικὲς διαδικασίες»!
Ὁ π. Ἰωὴλ ἐνδυνάμωνε τὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ, μὲ
παρρησία καὶ θάρρος. Μερικοὶ τὸν συμβουλεύουν νὰ σιωπήσει, ἀλλὰ αὐτὸς ἀπαντᾶ:
«Ἄν σιωπήσω τώρα, πότε θὰ μιλήσω; Κάποτε ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς; Τότε δὲν σὲ ἀκούει
κανένας».
Τὸ κήρυγμά του ἦταν στὴν ἀρχὴ αὐστηρό,
γεμάτο πνευματικοὺς προβληματισμούς,
ἦταν δομημένο, τεκμηριωμένο καὶ στόχευε
στὴ θεολογικὴ καὶ Ἐκκλησιολογικὴ συγκρότηση τῶν πιστῶν. Τὸ κύριο βέβαια ἔργο τοῦ
ἀναδείχτηκε ἡ ἐξομολόγηση. Πάντως γιὰ τὸν
π. Ἰωὴλ ἐξομολόγηση χωρὶς ἀληθινὴ
αὐτομεμψία ἦταν κάτι τὸ τερατῶδες.
Ὑπῆρξε φιλακόλουθος καὶ ἄνθρωπος τῆς
προσευχῆς, ξυπνοῦσε πρὶν ἀπὸ τὶς 5.00 τὸ
πρωὶ καὶ ὅλη του ἡ ἡμέρα ἦταν γεμάτη. Τὴν
περνοῦσε μὲ τὶς ἱερὲς ἀκολουθίες, τὴ μελέτη καὶ τὴν ἐξομολόγηση. Κοντὰ στὸ 1960,
μιὰ μερίδα πνευματικῶν του παιδιῶν ζήτησαν νὰ μονάσουν μαζί. Ἀποφάσισαν λοιπὸν
νὰ ἱδρύσουν ἕνα ἡσυχαστήριο. Χρήματα δὲν
ὑπῆρχαν.Ἔτσι τὸ 1962 μὲ χρήματα τῶν
ἐνδιαφερομένων ὑποψηφίων μοναχῶν
ἀγοράστηκε ἕνα κτῆμα ἔξω ἀπὸ τὴν Καλα-
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μάτα. Στὶς 24 Ἰουλίου 1962 μὲ εὐλογία του
τότε Τοποτηρητῆ τῆς Μητρόπολης, Μητροπολίτου Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως
Εὐσταθίου, τέθηκε ὁ θεμέλιος λίθος.
Στὰ λίγα κελιὰ ποὺ δημιουργήθηκαν, στὶς 20
Ὀκτωβρίου 1962 ἔγινε πανηγυρικὴ
ἐγκατάσταση τῶν πρώτων ἀδελφῶν. Ἤσαν
οἱ ὁσιότατες Μοναχὲς Πελαγία (ἔκανε χρέη
ἡγουμένης) καὶ Χριστονύμφη. Ὁ κτίτορας π.

Ἰωὴλ βασανίστηκε νὰ δώσει ὄνομα στὸ
ἡσυχαστήριο. Τοῦ πρότειναν νὰ βάλει τὸ
ὄνομα τοῦ προφήτη Ἰωήλ, στὸ ὁποῖο
διαφωνοῦσε, ἀλλὰ πείστηκε τελικὰ στὸ
ἐπιχείρημα ὅτι τὸ ὄνομα τοῦ Προφήτη θὰ
ἐπισκιάσει τὸ δικό του. Τὰ ἐπίσημα ἐγκαίνια
ἔγιναν στὶς 31 Μαίου 1964, ἀνάμεσά σε κοσμοσυρροή, ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη Γόρτυνος Εὐστάθιο.
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Ὁ γέροντας μὲ τιτάνιο ἀγῶνα,
ἀκατάβλητη θέληση καὶ θεῖο φωτισμό, κατάφερε νὰ ὑπομνηματίσει ὅλα τα βιβλία τῆς
Παλαιᾶς Διαθήκης σὲ 26 τόμους, ἀρχίζοντας
ἀπὸ τὴ Γένεση (Α΄ τόμος) καὶ καταλήγοντας
στὴν Σοφία Σειρὰχ (ΚΣΤ΄ τόμος). Ἔκανε
ἀναλύσεις κειμένων στὴν Καινὴ Διαθήκη,
ἔγραψε πολλὰ ἀπολογητικὰ ἔργα καὶ διαλέξεις. Γιὰ τὴ συγγραφική του αὐτὴ δουλειά,
ἰδιαίτερα γιὰ τὸν ὑπομνηματισμὸ τῆς
Παλαιᾶς Διαθήκης προτάθηκε ἀπὸ τὸν
Εἰδικὸ καθηγητὴ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς
Ἀθηνῶν καὶ βραβεύτηκε ἀπὸ τὴν Ἀκαδημία
Ἀθηνῶν. Ὅμως οὐδέποτε ἐνδιαφέρθηκε γιὰ
τὴν προβολὴ καὶ κυκλοφορία τῶν βιβλίων
του. Τὰ ἄφηνε στὰ χέρια τοῦ Θεοῦ, πρὸς
δόξα τοῦ ὁποίου τὰ ἔγραφε.
Ὁ π. Ἰωὴλ φτάνει στὰ 65 χρόνια ζωῆς, τὸ
1965, ἀσθενὴς κατὰ τὸ σῶμα ἀπὸ τὴν ἐποχὴ
τῆς φυματίωσης, ἀλλὰ δυνατὸς κατὰ τὸ
πνεῦμα. Ὁ γέροντας ὅμως αἰσθανόταν
καλά. Φεύγει λοιπὸν γιὰ τὸ Ἅγιο Ὅρος,
ὅπου το γύρισε ὅλο καὶ βρῆκε ἀπ’ ὅλα τα
πνευματικὰ λουλούδια, «Ἀπὸ τὸ ἄριστα
μέχρι
τὸ
μηδέν»,
ὅπως
ἔλεγε.
Ἐπιστρέφοντας στὴν Καλαμάτα, ξημερώνοντας 16 Δεκεμβρίου παθαίνει «ὀξὺ
ἔμφραγμα τοῦ μυοκαρδίου, στὸ κρεβάτι
τοῦ πόνου, ἀναφωνεῖ τὴν πιὸ γλυκιὰ προσευχή του: «Δόξα Σοι, Κύριε Δόξα Σοι». Στὶς
23/12/1966, ἡμέρα Παρασκευὴ ζήτησε νὰ
ἑτοιμασθεῖ. Διάβασε τὴν Ἀκολουθία τῆς
Μεταλήψεως καὶ κοινώνησε. Εὐχαρίστησε
τὸν Κύριο καὶ στὶς 15.45 ψιθύρισε τὸ «Δόξα
Σοι Κύριε, Δόξα Σοι» καὶ ἡ ψυχὴ τοῦ “πέταξε” κοντὰ στὸν Πλάστη Της. Στὶς 24 Δε-
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κεμβρίου παραμονὴ τῶν Χριστουγέννων,
τὸ λείψανο τοῦ ἀοίδιμου π. Ἰωὴλ μετακομίστηκε στὸν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου, ὅπου ἐψάλη ἡ νεκρώσιμος
ἀκολουθία καὶ ὕστερα μὲ συγκίνηση καὶ
εὐλάβεια ἐνταφιάστηκε στὸ ἡσυχαστήριό
του.
Διδαχές: «Ὁ Χριστὸς εἶναι ἀλήθεια φτυσμένη, δεμένη, καρφωμένη, ἀδικημένη,
σταυρωμένη, αἱματωμένη. Τὸ φτύσιμον, τὸ
δέσιμον, τὸ κάρφωμα, ἡ ἀδικία, δὲν μείωσαν τὴν ἀξίαν της. Τουναντίον τὴν
ἐλάμπρυναν... Μοῦ ἀρέσει αὐτὴ ἡ ἀλήθεια
διότι δύναμαι νὰ τὴν ζήσω, νὰ τὴν κάμω
ἰδικήν μου. Δύναμαι νὰ τὴν ζήσω, ὄχι
μόνον μὲ τὸν νοῦν μου, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν
καρδιάν μου, μὲ τὴν θέλησίν μου. Δύναμαι
νὰ τὴν σκεφτῶ, νὰ τὴν ψάλω, νὰ τὴν πῶ. Ἡ
ἀλήθεια αὐτὴ ἀφορᾶ ὅλον τὸν ἄνθρωπον.
Καὶ ὅλους τούς ἀνθρώπους».
«Τί τὴν θέλω τὴν ἱστορικὴν ἀλήθειαν τῶν
παλαιῶν γεγονότων, τὰ ὁποῖα ἔχουσι
μόνον ἀρχαιολογικὴν σημασίαν, χωρὶς νὰ
γίνωνται ὀδοδεῖκται τοῦ μέλλοντός μου ἐν
τῇ παρούσῃ ζωῇ καὶ εἰς τὴν πέραν τοῦ κόσμου αἰωνιότητα; Θέλω τὸν Χριστόν μου,
τὴν μόνην ἱστορικὴν ἀλήθειαν, ἡ ὁποία δὲν
ἔγινεν ἀρχαιολογικὴ μούχλα, ἀλλὰ μὲ
ἐνισχύει διὰ τὸ μέλλον παρούσης καὶ μελλούσης ζωῆς».
«Τί τὴν θέλω τὴν θεωρητικὴν ἀλήθειαν,
τὴν ὁποίαν εὑρίσκω διὰ τῆς διανοίας, καθήμενος; Ὄχι! Μοῦ ἀρέσει ἡ ἀλήθεια τοῦ
Χριστοῦ, τὴν ὁποίαν εὑρίσκω γονατιστός,
προσευχόμενος καὶ μὲ δάκρυα, διότι πλατύνει τὴν καρδίαν μου».

Νεανικοί Ἀγκυροβολισμοί
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Ψάχνοντας κάποιον νά κηδεύσω
Εὐαγγέλου Θεοδώρου, Βιβλιοθηκονόμου

Ἕ νας ἀκόμα Μάης

μιὰ ἀκόμα πένθιμη ἀνάμνηση

τῆς ἀποφράδας 29ης τοῦ 1453

στὸν τόπο ποὺ γέννησε τὴ βασιλεία τοῦ τελευταίου
των τελευταίων,

τοῦ τραγικὰ μοναχοῦ ἀνάμεσα στοὺς ὀλίγους

σὲ ἐκεῖνο τὸ ξεμώνι ποὺ ἦταν ἡ Πόλη στὰ χρόνια του.

Στὴ φτωχή μου κατανόηση τοῦτοι οἱ Μάηδες

ἐκεῖνος τοῦ ΄53 καὶ τοῦτος τοῦ ΄15

φαντάζουν τόσο κοντινοί, τόσο ἴδιοι

σχεδὸν σὰν νὰ ἀναδύουν τὸ ἴδιο ἄρωμα.
Ἴσως καὶ τὴν ἴδια ὀπτασία.

Ὁ Μάης τοῦτος τῶν ἡμερῶν μας
ὁ ζοφώδης καὶ ἀσέληνος

σαρκώνεται σὰν ἀερικὸ στὴ σκιὰ τῆς γιαγιᾶς Ἀντωνίας

τῆς εὐλαβέστατης γηραιᾶς Μυστριώτισσας ποὺ μὲ τὴ μαγκουρίτσα της

μαυροφορεμένη καὶ σκυφτὴ

ἀνεβαίνει μὲ τὰ πόδια ἀπὸ τὸ χωριὸ στὴν καστροπολιτεία σὰν κάνει ἐδῶ καὶ χρόνια
νὰ προσευχηθεῖ γιὰ τὸν συντοπίτη της

νὰ πενθήσει στὸ βαθμὸ ποὺ τῆς πρέπει τῆς ἡμέρας

καὶ τοῦ δικοῦ μας τοῦ καιροῦ.

Οἱ ἱερές, οἱ δραματικὲς στιγμὲς τῆς στέψης τοῦ τελευταίου των Αὐτοκρατόρων

στὴ Μητρόπολη τοῦ Λακεδαιμόνιου κάστρου

ἔμελλε νὰ ἀποδειχθοῦν στολισμὸς νεκρικὸς καὶ πομπὴ ἐπιτάφιος

γιὰ τὸν τελευταῖο τῶν πραγματικὰ μεγάλων της Αὐτοκρατορίας.

Μόνη μου ἔγνοια, σχεδὸν ἐμμονική,
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εἶναι νὰ βρεθεῖ ἕνας Παλαιολόγος νὰ κηδεύσουμε σήμερα.

Πῶς νὰ φανταστῶ τὴν ἐπερχόμενη ὁλοκληρωτικὴ ἅλωση χωρὶς ἕναν Παλαιολόγο;

Πῶς ἀλλιῶς νὰ παρουσιαστῶ στὴν ἀδέκαστη Ἱστορία καὶ τί νὰ τῆς πῶ;

Στὴν ἑλληνικὴ συνείδηση εἶναι, ὅπως γράφει ἡ Μάρω Σιδέρη,

“...αἰώνια ἐρωτευμένος τοῦτος ὁ λαὸς μὲ ἐκεῖνον τὸ συγκλονιστικὸ ἄνθρωπο,

παραμένει δεμένος στὴ γοητεία τῆς προσωπικότητάς του, στὴ δύναμη τοῦ ἤθους του,
στὴν ὁρμὴ τῆς γενναιοδωρίας του, στὸ δρᾶμα τῆς θυσίας του.

Ὁ Ἕλληνας ποὺ δύσκολα ἀγάπησε βασιλεῖς καὶ πολιτικούς,

ἀγάπησε καὶ ἀγαπᾶ πάντα τὸν τελευταῖο Αὐτοκράτορα τῆς Βασιλεύουσας,
ὡς τὸν μοναδικὸ Ἕλληνα βασιλιὰ στὴ μεταχριστιανική της ἱστορία,
τὸν τελευταῖο ἀληθινὰ Ἕλληνα ἐστεμμένο.

Ὄχι ἄδικα: ὁ Κωνσταντῖνος Δραγάτσης Παλαιολόγος

ἦταν ἀπὸ τοὺς πραγματικὰ Μεγάλους της Ἱστορίας,
ὄχι ἐπειδὴ ἔσωσε ὡς Ὑπεράνθρωπος τὴν Πόλη του,

ἀλλὰ ἐπειδὴ πέθανε ὡς ἄνθρωπος μαζί της.”

Κάθε 29 τοῦ Μάη οἱ μνῆμες ἐδῶ στὴν Λακεδαιμόνια γῆ
μαζώχνονται ἐμπρὸς στὴν θέα του.
Τὸ μνημόσυνο στὸν Αὐτοκράτορα

καὶ ὅλους ὅσους ἡ Τρίτη 29 Μαΐου 1453

βρῆκε νὰ κείτονται νεκροὶ στὰ τείχη τῆς Βασιλεύουσας

εἶναι μνημόσυνο στὸν Μάρτυρα τοῦ 15ου αἰώνα

μνημόσυνο στὴ θυσία ποὺ νοηματοδότησε ἐπινίκια τὴν κόσμο-ἱστορικὴ ἥττα.

Στὸ ἄγαλμά του, κάτω ἀπὸ τὸν περήφανο καὶ νεφελώδη Ταΰγετο,
γράφτηκε ἡ τελευταία πράξη τοῦ ἐφετινοῦ ἑορτασμοῦ
- ἑορτασμός; φεῦ –

καὶ μένει μόνο νὰ φανεῖ ἂν καὶ πόσοι θὰ κρατοῦν στὶς καρδιὲς
τὸ ἱερὸ σκήνωμα τοῦ Μαρμαρωμένου καὶ αἰώνιου βασιλιά.

Μονάχα ἐτούτη ἡ ἐλαχιστότατη προσφορὰ ἔμεινε δυστυχῶς θαρρῶ
γιὰ ἐμᾶς τοὺς ὀλιγίστους...

Ἀπό τή ζωή τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας
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Γεγονότα - Σχόλια
ΕΚΔΗΜΙΕΣ
ΚΛΗΡΙΚΩΝ
Δυο σεβάσμιοι
κληρικοί τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεώς
μας ἀπεβίωσαν
κατά τό παρελθόν
χρονικό διάστημα.
Πιο συγκεκριμένα
τὴ Δευτέρα 20
Ἀπριλίου
2015
ἀπεβίωσε
σὲ
ἡλικία 80 ἐτῶν ὁ ἀείμνηστος συνταξιοῦχος
κληρικὸς π. Παναγιώτης Σκιαδᾶς. Ὁ ἀοίδιμος
π. Παναγιώτης Σκιαδᾶς, τοῦ Δημητρίου καὶ
τῆς Κανέλλας, γεννήθηκε στὶς 10 Ἰουνίου
1935 στὴν Τρύπη. Ἐνυμφεύθη τὸ 1971 στὸν
Καραβὰ μὲ τὴν Εὐαγγελία Καστρίτη μὲ τὴν
ὁποία ἀπέκτησαν τρία τέκνα, τὸν Δημήτριο,
τὴν Κανέλλα καὶ τὸν Νικόλαο. Ἀξίζει νὰ σημειώσουμε ὅτι ὁ Δημήτριος καὶ ὁ Νικόλαος
εἶναι συνεργάτες τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη κ. Εὐσταθίου στὰ γραφεῖα τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ἐνῶ ἡ Κανέλλα εἶναι
ἡ πρεσβυτέρα τοῦ ἐφημερίου Ἀνωγείων
πατρὸς Ἀνδρέα Κόνιαρη. Ὁ ἀείμνηστος π.
Παναγιώτης χειροτονήθηκε διάκονος τὴν
1η Ιανουαρίου 1977 στὸ Μητροπολιτικὸ
Ναὸ Εὐαγγελίστριας Σπάρτης. Στὶς 20 Μαρτίου τοῦ ἰδίου ἔτους, ἐπίσης στὸ
Μητροπολιτικὸ Ναὸ χειροτονήθηκε Πρεσβύτερος ὑπὸ τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολί-

του Μονεμβασίας
καὶ
Σπάρτης
κυροῦ Ἱεροθέου.
Ὑπηρέτησε
τὴν Ἐνορία Ἐλαίας
Μολάων μέχρι
τὴν 1η Ἱουλίου
1984 ὁπότε καὶ
ἀπεσπάσθη στὴν
ἐνορία Καλυβίων
Σοχᾶς μέχρι τὴ
συνταξιοδότησή
του τὸ 2010. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ.
Εὐστάθιος τοῦ εἶχε ἀπονείμει τὸ ὀφίκιο τοῦ
Οἰκονόμου στὶς 23 Μαρτίου 1998, ἐνῶ στὶς
19 Μαρτίου 1999 χειροθετήθηκε Πνευματικός. Ἐπίσης σὲ ἡλικία 82 ἐτῶν ἀπεβίωσε ὁ
ἀείμνηστος συνταξιοῦχος κληρικὸς π.
Ἀνδρέας Δημόπουλος, ὕστερα ἀπὸ
καρδιακὸ ἐπεισόδιο ποὺ ὑπέστη τὸ πρωὶ
τοῦ Σαββάτου 4 Ἀπριλίου 2015 κατὰ τὴ
διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας στὸν
Ἐνοριακὸ Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Νεκταρίου Βλαχιώτη, καί ἐνῶ βρισκόταν ἐντός τοῦ Ἱεροῦ
Βήματος, γιὰ νὰ συμπροσευχηθεῖ καὶ νὰ μεταλάβει τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων. Ὁ
ἀοίδιμος π. Ἀνδρέας Δημοπουλος τοῦ Ματθαίου καὶ τῆς Γιαννούλας γεννήθηκε στὶς 23
Αὐγούστου 1933 στὰ Μαγούλιανα
Ἀρκαδίας. Ἐνυμφεύθη τὸ 1959 στὴ Βυτίνα
μὲ τὴν Εὐαγγελία Πλέσια μὲ τὴν ὁποία
ἀπέκτησαν δύο τέκνα, τὸν Ματθαῖο καὶ τὸν
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Παναγιώτη. Χειροτονήθηκε διάκονος τὴν
1η Ιουλίου 1960 στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίων
Ἀναργύρων Πάρνωνα καὶ στὶς 31 τοῦ ἰδίου
μηνὸς χειροτονήθηκε Πρεσβύτερος στὸν
Ἱερὸ Ναὸ Κοιμήσεως Θεοτόκου Κυπαρισσίου Ζάρακος ὑπὸ τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Μονεμβασίας καὶ Σπάρτης Κυροῦ
Κυπριανοῦ. Ἀπὸ τότε καὶ μέχρι τὴ συνταξιοδότησή του τὸ 2003 ὑπηρέτησε τὴν Ἐνορία
Ἕλους. Εἶχε ἀποφοιτήσει ἀπὸ τὸ Ἀνώτερο
Ἐκκλησιαστικὸ Φροντιστήριο Καλαμάτας. Ὁ
Σεπτὸς Ποιμενάρχης μας κ. Εὐστάθιος τοῦ
εἶχε ἀπονείμει τὸ ὀφίκκιο τοῦ Οἰκονόμου
στὶς 25 Δεκεμβρίου 1999, ἐνῶ νωρίτερα
εἶχε χειροθετηθεῖ Πνευματικός. Στίς ἐξόδιες
ἀκολουθίες τῶν μακαριστῶν πρεσβυτέρων
προεξῆρχε ὁ Σεπτός Ποιμενάρχης μας, ὁ
ὁποῖος ἐκθείασε μέσα ἀπο τό λόγο του τὸ
ἦθος, τὴν προσωπικότητα καὶ τὴν
προσφορὰ τῶν ἐκλιπόντων ἱερουργῶν. Ἄς
εἶναι ἡ μνήμη τους αἰωνία.
ΕΟΡΤΗ ΛΗΞΗΣ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ
Μέ τή χάρη τοῦ Θεού καί τίς εὐλογίες τοῦ
Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Εὐσταθίου πραγματοποιήθηκε τό ἀπόγευμα τῆς Κυριακής
17 Μαΐου 2015, στό Σαϊνοπούλειο Πάρκο
Σπάρτης, ἡ ἑορτή λήξης τῶν κατηχητικῶν
συνάξεων τῶν ἐνοριῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας. Στήν ἑορτή, πού συμμετείχαν
τά παιδιά πού παρακολούθησαν τά κατηχητικά σχολεῖα ὅλη τή χρονιά,
ὀργανώθηκαν ὄμορφα παιχνίδια σέ διάφορα σημεῖα τοῦ Σαϊνοπουλείου πάρκου,
τά ὁποῖα πλημμύρισαν μέ χαρά τίς ἁγνές
τους καρδιές. Ἀφοῦ ὁλοκληρώθηκαν οἱ
δραστηριότητες διάρκειας περίπου δύο

Ἀπό τή ζωή τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας
ὡρῶν καί τά παιδιά ἔλαβαν ἕνα πλούσιο
κέρασμα, συγκεντρώθηκαν ὅλοι στό χῶρο
τοῦ ἀμφιθεάτρου, ὅπου ἐκεί ὑποδέχθηκαν
τό Σεπτό Ποιμενάρχη μας γιά τό τελευταῖο
μέρος τῆς ἑορτῆς. Ἀρχικά τό λόγο πῆρε ὁ
ἱεροκήρυκας καὶ ὑπεύθυνος τοῦ Γραφείου
Νεότητας Ἀρχιμ. π. Εὐστάθιος Πορφύρης,
ὁ ὁποῖος μίλησε γιὰ τὴ σπουδαιότητα τοῦ
κατηχητικοῦ ἔργου στὶς μέρες μας, ἐνῶ
ἀπηύθυνε θερμὲς εὐχαριστίες πρὸς τοὺς
ἱερεῖς, τοὺς κατηχητὲς καθὼς καὶ σὲ ὅλους
ὅσοι
συνέβαλαν,
ὥστε
νὰ
πραγματοποιηθεῖ ἡ ἑορτή. Στὴ συνέχεια
οἱ παρευρισκόμενοι παρακολούθησαν μὲ
ἐνθουσιασμὸ ἐπίδειξη παραδοσιακῶν
χορῶν ἀπὸ ὁμάδα ἐπίλεκτων μαθητῶν
τῶν κατηχητικῶν σχολείων. Ἀκολούθως τὸ
λόγο πῆρε ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ.
Εὐστάθιος ἀπευθύνοντας χαιρετισμὸ καὶ
ὁμιλώντας, ὅπως πάντα, μὲ λόγια
καρδιακὰ καὶ πηγαῖα. Ἐξέφρασε τὴ χαρά
του γιὰ τὴν ἐξαιρετικὴ ἑορτὴ καὶ τὴν παρουσία ἑκατοντάδων παιδιῶν, ὅμως παράλληλα δὲν ἔκρυψε τὴν ἀγωνία του γιὰ
τὴ νεολαία μας, ἀφοῦ οἱ κίνδυνοι ποὺ
ἐλλοχεύουν στὴν ἐποχὴ μας εἶναι πολλοί.
Ἐπίσης, τόνισε τὴ σημαντικότητα τῶν
κατηχητικῶν σχολείων καὶ παρότρυνε τὰ
παιδιὰ νὰ συνεχίσουν νὰ βαδίζουν τὸ
δρόμο τῆς ἐπιτυχίας, τὸ δρόμο τοῦ
Χριστοῦ. Ἡ ἑορτὴ ὁλοκληρώθηκε μὲ τὴν
ἀπονομὴ μεταλλίων ἀπὸ τὸν Ποιμενάρχη
μας σὲ ὅλα τα παιδιὰ καὶ τὰ στελέχη καὶ
μὲ τὴν εὐχὴ τῆς συναντήσεως ὄχι μόνο
στὶς Κατασκηνώσεις τῆς Ταϋγέτης τὸ καλοκαίρι ἀλλὰ καὶ στὶς Ἐνορίες ἀπὸ τὸ φθινόπωρο.
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Ο ΣΕΒ. ΠΟΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΜΑΣ
ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΛΟΓΟΥ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ-ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
Ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Ἑλλάδος συνῆλθε τὴν Τετάρτη 1η καὶ τὴν
Πέμπτη 2 Ἀπριλίου 2015 ὑπὸ τὴν Προεδρία
τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν
καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου. Κατὰ τὴν
πρώτη συνεδρία, καὶ κατόπιν εἰσηγήσεως
τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου κ.
Ἱερωνύμου, ἀποφασίστηκε ὁμοφώνως ἡ
συμμετοχὴ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτη Μονεμβασίας καὶ Σπάρτης κ. Εὐσταθίου στὴν
Ἐπιτροπὴ Διαλόγου Ἐκκλησίας – Πολιτείας.
Κατόπιν αὐτῆς τῆς ἀποφάσεως πραγματοποιήθηκε ἡ πρώτη συνάντηση στίς 14
Ἀπριλίου στό Ὑπουργεῖο Παιδείας καί Θρησκευμάτων. Τὰ θέματα τὰ ὁποῖα θὰ
ἀπασχολήσουν τὴν Ἐπιτροπὴ καί ἐκκρεμοῦν
γιά πολλά χρόνια, εἶναι τὸ ἐφημεριακὸ θέμα,
ἡ λειτουργία τῶν ἐκκλησιαστικῶν Σχολῶν καὶ
ἡ ἀξιοποίηση τῆς ἐλάχιστης ἐναπομείνασας

38 | ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΩΝ Ο «ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ»

Ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας. Κατά τήν πρώτη
συνάντηση ἐπιβεβαιώθηκε ἡ βούληση καί
τῶν δύο πλευρῶν νά ἐπιλυθοῦν τά θέματα
αὐτά, ἐνῶ οἱ προτάσεις πού κατατέθησαν
ἀπό τόν Σεβασμιώτατο ἔγιναν ἀποδεκτές.
ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
Μέσα στὸ ἑορταστικὸ κλῖμα τῶν ἁγίων
ἡμερῶν τοῦ Πάσχα, μὲ τὴ χάρη τοῦ
Ἀναστάντος Κυρίου καὶ τὶς εὐλογίες τοῦ
Σεβ. Μητροπολίτη μας κ. Εὐσταθίου, πραγματοποιήθηκε ἀπὸ τὸ Γραφεῖο Νεότητος
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μονεμβασίας καὶ
Σπάρτης, τὸ μεσημέρι τῆς Τρίτης 14
Ἀπριλίου 2015, μία ἐνδιαφέρουσα ἡμερίδα
γιὰ τὰ στελέχη τῶν Κατασκηνώσεων Ταϋγέτης. Ἡ ἡμερίδα ἔλαβε χώρα στὴ φιλόξενη
ἐνορία Κοκκινόραχης καὶ συγκεκριμένα στὸ
Πνευματικὸ Κέντρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου
Νικολάου. Τὴν ἐκδήλωση ἄνοιξε ἡ ἀρχηγὸς
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τῆς Β΄ περιόδου θηλέων ἐκπαιδευτικὸς κ.
Μαριάννα Λάτση καλωσορίζοντας τὸν
σεπτὸ Ποιμενάρχη μας, ὁ ὁποῖος παρὰ τὸ
ἐπιβαρυμένο πρόγραμμά του κατάφερε νὰ
εἶναι κοντά μας, καθὼς καὶ τοὺς δύο
εἰσηγητές. Πρῶτος ὁμιλητής ἦταν ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης π. Πάμφιλος Γιαπιτζάκης, Προηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
Ἁγίων Ἀναργύρων Πάρνωνος, ὁ ὁποῖος
ἀνέπτυξε τὸ φετινὸ θέμα τῶν Κατασκηνώσεων, «τὴν Ἁγιότητα», ὑποδεικνύοντας
σύγχρονες μορφὲς προσωπικοῦ ἀγώνα γιὰ
τὴν κατάκτησή της, οἱ ὁποίες μποροῦν νὰ
ἐφαρμοστοῦν ἀπὸ τὰ στελέχη στὴ ζωή
τους καὶ στὴ συνέχεια, ὡς δικό τους
βίωμα, νὰ μεταφερθοῦν στὰ παιδιά. Ἡ
δεύτερη εἰσηγήτρια ἦταν ἡ ψυχολόγος καὶ
διδάκτωρ τοῦ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου τοῦ τμήματος Νοσηλευτικῆς κ.
Εὐφροσύνη Μπαρμπαγιάννη, ἡ ὁποία
ἀνέπτυξε τὸ θέμα «Ἀντιμετωπίζοντας τὴν
ἐφηβεία». Ἐπρόκειτο γιὰ μία οὐσιαστικὴ
καὶ ὠφέλιμη εἰσήγηση, ἀφοῦ τὰ στελέχη
τῶν Κατασκηνώσεων ἀντιμετωπίζουν
αὐτὲς τὶς ἡλικίες στὸ κατασκηνωτικὸ περιβάλλον. Ἀκολούθως τὸ λόγο πῆρε ὁ Σεβ.
Μητροπολίτης μας, ὁ ὁποῖος κατηύθυνε
πρῶτα τὴ συζήτηση στὶς ἀπορίες ποὺ γεννήθηκαν καὶ στὴ συνέχεια, πάντα μὲ τὸν
σοφὸ καὶ μεστὸ λόγο του, γέμισε τὶς
καρδιὲς ὅλων ἀνανεώνοντάς μας
πνευματικὰ
ἐνόψει
τῆς
νέας
κατασκηνωτικῆς χρονιᾶς. Κοινὴ πεποίθηση
τῶν παρευρισκομένων ἦταν ὅτι ἡ ἡμερίδα
θὰ συμβάλει στὴν καλύτερη προετοιμασία
τῶν στελεχῶν τῶν Κατασκηνώσεων καί στήν
εὔρυθμη λειτουργία τους.
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ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ «ΑΓΑΠΗΣ»
ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ
Μὲ σύνθημα «Βάζουμε ΓΚΟΛ στὴν
ἀνθρωπιὰ» διεξήχθη τὸ ἀπόγευμα τῆς
Κυριακῆς 3 Μαΐου 2015, στὸ Δημοτικὸ Στάδιο Σπάρτης, φιλικὸς ποδοσφαιρικὸς
ἀγώνας «Ἀγάπης» μεταξύ του Ποδοσφαιρικού Ἀθλητικοῦ Ὁμίλου Κοκκινόραχης καὶ
μεικτῆς ὁμάδας τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μονεμβασίας καὶ
Σπάρτης. Τὴ διοργάνωση τοῦ ἀγώνα εἶχαν
ἀναλάβει ὁ Π.Α.Ο Κοκκινόραχης καὶ τὸ
Γραφεῖο Νεότητος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
Τὰ ἔσοδα διατέθησαν ἐξ ὁλοκλήρου πρὸς
ἐνίσχυση τῶν ἱδρυμάτων τῆς τοπικῆς μας
Ἐκκλησίας. Τὸν ἀγῶνα τίμησε μὲ τὴν παρουσία τοῦ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ.
Εὐστάθιος, ὁ ὁποῖος κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ
ἡμιχρόνου μίλησε στοὺς παρευρισκόμενους τονίζοντας τὴ συμβολὴ τοῦ
ἀθλητισμοῦ καὶ τοῦ ‘’εὖ ἀγωνίζεσθαι’’ στὴν
οἰκοδόμηση ὑγιῶν – ψυχικὰ καὶ σωματικὰ
– προσωπικοτήτων. Παράλληλα, συνεχάρη
τοὺς διοργανωτὲς γιὰ τὴν ἀξιέπαινη καὶ γεμάτη μηνύματα πρωτοβουλία τους. Ἀπὸ τὴν
πλευρὰ τῆς ὁμάδας τῆς Κοκκινόραχης ὁ
Γενικὸς Γραμματέας κ. Νικόλαος Καρμοίρης
καὶ ὁ Ταμίας κ. Χριστόφορος Βεργόπουλος
εὐχαρίστησαν τὸν σεπτὸ Ποιμενάρχη μας
γιὰ τὴν παρουσία του καὶ γιὰ ὅλα ὅσα ἔχει
προσφέρει στὸ χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς
τοπικῆς Ἐκκλησίας, ἐνῶ τοῦ προσέφεραν
ὡς συμβολικὸ δῶρο μία φανέλα τῆς
ὁμάδας τους μὲ τὸν ἀριθμὸ ‘’9’’, ὅσα
δηλαδὴ εἶναι καὶ τὰ φιλανθρωπικὰ
ἱδρύματα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Ὁ Σεβασμιώτατος ἀντιπρόσφερε ἀναμνηστικά
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δῶρα πνευματικῆς οἰκοδομῆς. Τὸν ἀγῶνα
παρακολούθησαν μεταξὺ ἄλλων, ὁ Δήμαρχος Σπάρτης κ. Βαλιώτης, ὁ Πρόεδρος τοῦ
Δημοτικοῦ Συμβουλίου κ. Μοιράγιας, ὁ
Πρόεδρος τοῦ Ἀθλητικοῦ Ὀργανισμοῦ τοῦ
Δήμου κ. Σάββας Βελισσάρης, ἀρκετοὶ
Δημοτικοὶ Σύμβουλοι καὶ ὁ ἐκπρόσωπος τῆς
Ἕνωσης Ποδοσφαιρικῶν Σωματείων Λακωνίας κ. Γιάννης Σπυρόπουλος.
ΜΕ ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΕΙΑ ΕΟΡΤΑΣΤΗΚΕ
Η ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΧΡΥΣΑΦΙΤΙΣΣΑ
ΣΤΗ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ
Μὲ ἰδιαίτερη κατάνυξη καὶ λαμπρότητα
καὶ μὲ τὴ συμμετοχὴ πλήθους πιστῶν
ἑόρτασε ἡ τοπική μας Ἐκκλησία τὴ Δευτέρα
τοῦ Θωμᾶ, τὴν πολιοῦχο καὶ προστάτιδα
τῆς Μονεμβασίας Παναγία Χρυσαφίτισσα,
στὸν ὁμώνυμο Ναό της στὸ Κάστρο. Τὴν
Κυριακὴ 19 Ἀπριλίου 2015, τελέσθηκε ὁ
Μέγας Δισαρχιερατικὸς Πανηγυρικός
Ἑσπερινὸς χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, ὁ ὁποῖος
προσέφερε τὸν εὐεργετικὸ καὶ μελλίρυτο
λόγο του στὸ πολυπληθὲς ἐκκλησίασμα καὶ
συγχοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου
μας κ. Εὐσταθίου. Ἐν συνεχείᾳ τελέστηκε ἡ
Ἱερὰ Παράκληση πρὸς τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο καὶ ἀκολούθησε Ἱερὰ Ἀγρυπνία μέχρι
τὶς πρῶτες πρωινὲς ὧρες. Τὴν Δευτέρα 20
Ἀπριλίου 2015 καὶ νωρὶς τὸ πρωὶ μεταφέρθηκε ἡ Ἱερὰ Εἰκόνα τῆς Παναγίας στὸ
Μητροπολιτικὸ Ναὸ Ἑλκομένου Χριστοῦ,
ὅπου ἐψάλη ὁ Ὄρθρος καὶ στὴ συνέχεια τελέσθηκε Ἀρχιερατικὸ Συλλείτουργο στὸ
ὁποῖο προεξῆρχε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Προ-

40 | ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΩΝ Ο «ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ»

ικοννήσου κ. Ἰωσήφ, συλλειτουργοῦντος τοῦ
σεπτοῦ Ποιμενάρχου μας κ. Εὐσταθίου καί
μέ τή συμμετοχή πολλών κληρικῶν. Μετὰ τὸ
πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας πραγματοποιήθηκε λιτάνευση τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Παναγίας στὰ καλντερίμια τῆς βυζαντινῆς
καστροπολιτείας, μὲ κατάληξη στὸν Ἱερὸ
Ναὸ Ἑλκομένου Χριστοῦ, ὅπου ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας εὐλόγησε τὴν πλειάδα τῶν
εὐλαβῶν πιστῶν καὶ εὐχαρίστησε ὅλους γιὰ
τὴ συμμετοχή τους στὴν ἑορτή, ἐπαινώντας
τόν ἐφημέριο καί τό Ἐκκλησιαστικό συμβούλιο Μονεμβασίας γιά τήν ἄψογη διοργάνωση τῆς ἱερᾶς πανηγύρεως. Τούς ὔμνους
τῆς πανηγύρεως ἀπέδωσε ἡ χορωδία τοῦ
Μητροπολιτικού Ναού Κηφισιᾶς ὑπό τή διεύθυνση τοῦ Πρωτοψάλτου κ. Δημητρίου
Καλομοίρη.
ΙΕΡΑ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ
ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Τό ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου 16 Μαΐου
2015, στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Νικολάου
Σπάρτης, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ.
Εὐστάθιος τέλεσε τὴν καθιερωμένη ἱερά
Παράκληση γιὰ τοὺς μαθητὲς καὶ τὶς μαθήτριες ποὺ
διαγωνίστηκαν στὶς
Πανελλαδικὲς ἐξετάσεις. Ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας μιλώντας στὰ παιδιὰ καὶ τοὺς
γονεῖς τους, ποὺ εἶχαν κατακλύσει τὸν Ἱερό
Ναό, εὐχήθηκε τὴν ἐκ Θεοῦ πνευματικὴ καὶ
σωματικὴ ἐνδυνάμωσή τους, γιὰ νὰ
ἀντεπεξέλθουν μὲ ἐπιτυχία στό δύσκολο
αὐτό ἀγῶνα. Στὸ τέλος τῆς Παράκλησης ὁ
Σεβασμιώτατος δώρισε σὲ κάθε ὑποψήφιο
συμβολικά, ὡς εὐλογία, ἕνα στυλό.
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ΝΕΟΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Στήν πλήρωση τῶν κενῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων Κεφαλληνίας καί Νέας Κρήνης καί
Καλαμαριᾶς, προχώρησε τό Σεπτό σώμα
τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος κατά τήν συνεδρία
αὐτοῦ στίς 26 Μαΐου 2015. Ἡ Ἱεραρχία
ἐξέλεξε γιά Μητροπολίτη Κεφαλληνίας τόν
Πρωτοσύγκελλο αὐτῆς Ἀρχιμ. Γεράσιμο
Φωκᾶ, ἐνῶ γιά τήν Ἱερά Μητρόπολη Νέας
Κρήνης τόν Πρωτοσύγκελο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φλωρίνης, Ἀρχιμ. Ἰουστίνο
Μπαρδάκα. Ἡ χειροτονία τῶν νέων
ἐψηφισμένων Μητροπολιτῶν ἔγινε στόν
Μητροπολιτικό Ναό Ἀθηνῶν στίς 31 Μαΐου
καί 1 Ἰουνίου ἀντίστοιχα ἀπό τόν
Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν Ἰερώνυμο καί μέ τή
συμμετοχή πολλών Μητροπολιτῶν τῆς
Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Στούς
νέους Μητροπολίτες εὐχήθηκε δεόντως καί
ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Εὐστάθιος κατά
τήν ἡμέρα τῆς ἐκλογής τους.
ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΝ/ΝΟ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟ
Ἡ 29η Μαΐου ἀποτελεῖ ἡμέρα
ἀνάμνησης τῆς Ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἀπὸ τοὺς Ὀθωμανοὺς καθὼς
καὶ τῆς ἡρωικῆς θυσίας τοῦ τελευταίου
Αὐτοκράτορα τοῦ Βυζαντίου Κωνσταντίνου
Παλαιολόγου καὶ τῶν ὑπερασπιστῶν τῆς Βασιλίδας τῶν Πόλεων. Στὴν Καστροπολιτεία
τοῦ Μυστρᾶ, παρόντος τοῦ Προέδρου τῆς
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Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας κ. Προκοπίου Παυλόπουλου τελέσθηκε Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία στὸν Μητροπολιτικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου
Δημητρίου προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μονεμβασίας καὶ Σπάρτης κ.
Εὐσταθίου. Στὴ συνέχεια τελέσθηκε
ἐπιμνημόσυνη δέηση, γιὰ τὸν Κωνσταντῖνο
Παλαιολόγο, ὁ ὁποῖος στὶς 6 Ἰανουαρίου
1449, ἀνήμερα τῶν Φώτων, στέφθηκε στὸν
ἴδιο χῶρο Αὐτοκράτορας τοῦ Βυζαντίου,
ποὺ βρισκόταν σὲ δεινὴ θέση. Σχετικὰ μὲ τὴν
προσωπικότητα τοῦ πεσόντος Αὐτοκράτορα
μίλησε ὁ φιλόλογος–συγγραφέας κ. Δημήτριος Κατσαφάνας, ὁ ὁποῖος μὲ γλαφυρὸ
τρόπο περιέγραψε τὶς συνθῆκες ποὺ
ἐπικρατοῦσαν τότε στὸ Βυζάντιο, παρουσίασε τὶς τελευταῖες δραματικὲς στιγμὲς τοῦ
Βασιλιᾶ καὶ τῶν συμπολεμιστῶν του, ἐνῶ
ἐπεσήμανε τὴ σημασία τοῦ Βυζαντίου στὸ
παγκόσμιο ἱστορικὸ γίγνεσθαι καὶ τὶς
ἐπιπτώσεις τῆς Ἅλωσης τῆς Πόλης γιὰ τὸν
Ἑλληνισμό. Ἀμέσως μετὰ Ἀρχὲς καὶ κοινὸ μετέβησαν στὸν Ἀνδριάντα τοῦ Κωνσταντίνου
Παλαιολόγου στὴν πλατεῖα τοῦ Μυστρᾶ,
ὅπου τελέσθηκε τρισάγιο καὶ ἔγινε κατάθεση στεφάνου ἀπὸ τὸν Πρόεδρο τῆς
Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας κ. Προκόπιο Παυλόπουλο. Οἱ ἐκδηλώσεις τιμῆς καὶ μνήμης
ὁλοκληρώθηκαν μὲ τήρηση ἑνὸς λεπτοῦ
σιγῆς καὶ ἀνάκρουση τοῦ Ἐθνικοῦ Ὕμνου
ἀπὸ τιμητικὸ στρατιωτικὸ ἄγημα. Ἰδιαίτερης
ἀναφορᾶς χρήζουν οἱ κυρίες τοῦ Λυκείου
Ἑλληνίδων Σπάρτης, ποὺ μὲ τὶς βυζαντινὲς
ἐνδυμασίες τους μετέφεραν νοερὰ τοὺς παρευρισκόμενους στὴν ἐποχὴ τοῦ Βυζαντίου.

Χρονικά τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
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Χρονικά τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Κατά τὸν μῆνα Μάρτιον 2015 ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ.κ. Εὐστάθιος
Ἐ λ ε ι τ ο ύ ρ γ η σ ε τὴν 1ην μετὰ τῶν
μελῶν τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου, προεξάρχοντος
τοῦ
Μακαριωτάτου
Ἀρχιεπισκόπου κ. Ἱερωνύμου εἰς τὸν
Ἱερὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου Διονυσίου τοῦ
Ἀρεοπαγίτου Ἀθηνῶν ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τῆς
Ὀρθοδοξίας, τὴν 7ην εἰς τὸ Φοινίκιον, τὴν
8ην εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου Νικολάου
Σπάρτης, μετὰ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου
Ξάνθης κ. Παντελεήμονος, ἐπὶ τῇ ἑορτῇ
τῶν Λακώνων Ἁγίων, τὴν 9ην εἰς τὴν Ἱερὰ
Μονὴν τῶν Ἁγίων Τεσσαράκοντα μετὰ
τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ξάνθης, ἀδελφοῦ
ἐκ κουρᾶς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, τὴν 11ην εἰς
τὸ Ἀμπελοχώρι-Γράμμουσαν (προηγιασμένη Θ. Λειτουργία), τὴν 15ην εἰς τὸ Παρόριον, τὴν 18ην εἰς τὸ Ξηροκάμπιον
(προηγιασμένη Θ. Λειτουργία), τὴν 22αν εἰς
τὸν Κεφαλάν, τὴν 25ην εἰς τὸν πανηγυρίζοντα Μητροπολιτικὸν Ναόν, τὴν 28ην εἰς
τὸν Ἱερὸν Ναὸν Γιατρίσσης Κοκκινοράχης
καὶ τὴν 29ην εἰς τὴν Συκέαν.
Ἐ χ ο ρ ο σ τ ά τ η σ ε κατὰ τὸν ἑσπερινὸν
τὴν 7ην εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου Νικολάου Σπάρτης, ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τῶν Λακώνων
Ἁγίων, τὴν 8ην εἰς τὴν πανηγυρίζουσαν
Ἱερὰν Μονὴν τῶν Ἁγίων Τεσσαράκοντα (τῆς

χοροστασίας προέστη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης
Ξάνθης κ. Παντελεήμων) καί τὴν 24ην εἰς
τὸν πανηγυρίζοντα Μητροπολιτικόν μας
Ναόν.
Ἐ π ί σ η ς ἐχοροστάτησε κατὰ τοὺς
κατανυκτικοὺς Ἑσπερινοὺς τὴν 15ην, τὴν
22αν καὶ τὴν 29ην εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν τοῦ
Ὁσίου Νίκωνος.
Ὠ σ α ύ τ ω ς ἐχοροστάτησε τὴν 6ην εἰς τὴν
Σκούραν κατὰ τὴν Β΄ Στάσιν τῶν
Χαιρετισμῶν,
τὴν
20ην
εἰς
τὸν
Μητροπολιτικὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου Δημητρίου
Μυστρᾶ (τῆς χοροστασίας προέστη καὶ
ὡμίλησε ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Σαλώνων κ.
Ἀντώνιος), τὴν 27ην εἰς τὸν Μητροπολιτικὸν
Ναὸν κατὰ τὸν Ἀκάθιστον Ὕμνον, τὴν 25ην
εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν τῶν Ἁγίων Τεσσαράκοντα κατὰ τὸν Μεγάλον Κανόνα καί τὴν
26ην εἰς τὴν Μεταμόρφωσιν εἰς τὴν
Ἀκολουθίαν τοῦ Μεγάλου Ἀποδείπνου.
Π ρ ο έ σ τ η τὴν 23ην εἰς τὸν Ἱστορικὸν
Ναὸν τῶν ἁγίων Ἀποστόλων Καλαμάτας
εὐγενῶς προσκληθείς ὑπὸ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου τῆς Δοξολογίας
ἐπὶ
τῇ
ἐνάρξει
τοῦ
ἀπελευθερωτικοῦ
ἀγῶνος
καὶ
τῇ
ἀπελευθερώσει τῆς πόλεως, συμπαραστατούμενος ὑπὸ τοῦ Ἐπιχωρίου Μητροπολίτου
καὶ τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Μεθώνης κ. Κλήμεντος, ἐπὶ παρουσίᾳ τοῦ Προέδρου τῆς Δη-
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μοκρατίας κ. Προκοπίου Παυλοπούλου.
Π α ρ έ σ τ η τὴν 13ην μετὰ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, εἰς τὴν Βουλὴν τῶν Ἑλλήνων, κατὰ τὴν
ὁρκωμοσίαν τοῦ νέου Προέδρου τῆς Δημοκρατίας
Π ρ ο έ σ τ η τὴν 16ην εἰς τοὺς Σουστιάνους τῆς νεκρωσίμου Ἀκολουθίας τῆς κηδείας τοῦ Γεωργίου Μαυρόγιαννη, τὴν 27ην
εἰς Μολάους τῆς Κηδείας τοῦ αἰφνιδίως θανόντος Νεκταρίου Σεϊτανάκη, τὴν 28ην εἰς
τὸν Ἰδρυματικὸν Ναὸν τοῦ Ἀσύλου Ἀνιάτων
τῆς κηδείας τοῦ Κωνσταντίνου Παπαθεοφιλοπούλου, ἐνῶ παρέστη καὶ συμμετέσχε
τὴν 29ην εἰς Μάνδρας Μεγάρων κατὰ τὸ
τεσσαρακονθήμερον μνημόσυνον τῆς
μητρὸς τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μεγάρων κ.
Κωνσταντίνου.
Ὥ ρ κ ι σ ε τὴν 20ην εἰς τὸ ΚΕΕΜ Σπάρτης
τούς Νεοσυλλέκτους τῆς 2015 Β΄ ΕΣΣΟ.
Π ρ ο ή δ ρ ε υ σ ε τὴν 10ην Συνάξεως τῶν
Ἀρχιερατικῶν Ἐπιτρόπων εἰς Σπάρτην, τὴν
ἰδίαν ἡμέρα Συνεδριάσεως τοῦ Δ.Σ. τοῦ
Βρεφονηπιακοῦ Σταθμοῦ Μονεμβασίας,
τὴν
16ην
Συνεδριάσεως
τοῦ
Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου, τὴν ἰδίαν
ἡμέραν Ἱερατικῆς Συνάξεως εἰς Ξηροκάμπι,
τὴν 19ην εἰς Σπάρτην Συνάξεως τῶν
Ἐφημερίων τῶν ἀρχιερατικῶν Ἐπιτροπειῶν
Σπάρτης, Καστορείου, Βρεσθένων καὶ Γερακίου, τὴν 22αν Γενικῆς Συνελεύσεως τοῦ
Φιλανθρωπικοῦ Σωματείου Περιθάλψεως
Χρονίως Πασχόντων «Ὁ Ἅγιος Παντελεήμων» καὶ τὴν 31ην τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς
Μοναχικοῦ Βίου εἰς Ἀθήνας.
Ἐ ν ε κ α ι ν ί α σ ε τὴν 21ην εἰς Μολάους
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τὴν Ἔκθεσιν πολεμικῶν ἀντικειμένων καὶ
παραδοσιακῶν ἐνδυμασιῶν τοῦ ἀρίστου
συλλέκτου κ. Χ. Τσαγκάρη.
Ἐ χ ε ι ρ ο θ έ τ η σ ε Ἐξομολόγους τὴν 29ην
εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν τοῦ Ὁσίου Νίκωνος τοὺς
αἰδεσιμολ. Ἐφημερίους Πρωτοπ. π.
Ἀθανάσιον Σπηλιώτην ἐφημέριον Ἁγ. Νίκωνος, π. Ἀνδρέαν Κόνιαρην ἐφημέριον
Ἀνωγείων καὶ π. Γεώργιον Σκοπαράτζον
ἐφημέριον Καλογωνιᾶς.
Σ υ μ μ ε τ έ σ χ ε κατὰ τὰς Συνεδριάσεις
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου κατὰ τὸν μῆνα Μάρτιον
τὴν 2αν, 3ην καὶ 4ην ἐνῶ τὴν 2αν προήδρευσε καὶ τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς
Ἀρχιγραμματείας.
Κατὰ τὸν μῆνα Ἀπρίλιον 2015
Ἐ λ ε ι τ ο ύ ρ γ η σ ε τὴν 4ην εἰς τὸ Παρδάλιον, τὴν 5ην εἰς τοὺς Μολάους, τὴν 6ην εἰς
τὴν Τραπεζοντὴν (Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία), τὴν 7ην εἰς τὴν Ἀγόριανην (Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία), τὴν 8ην εἰς τὸν
Ἱερὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου Νικολάου Σπάρτης
(Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία), τὴν 9ην εἰς
τὴν Ἱερὰν Μονὴν τῶν Ἁγίων Τεσσαράκοντα,
τὴν 11ην εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν τοῦ Ὁσίου Νίκωνος, τὴν 12ην εἰς τὸν Μητροπολιτικὸν
Ναόν, τὴν 13ην εἰς τὴν Παντάνασσαν Βοιῶν,
τὴν 14ην εἰς τὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸν Ναὸν
τῶν Ἁγίων Ραφαὴλ Νικολάου καὶ Εἰρήνης
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ζερμπίτσης, τὴν 17ην εἰς
Μαγούλαν, τὴν 19ην εἰς τὰ Παπαδιάνικα,
τὴν 20ην εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν τοῦ Ἑλκομένου
μετὰ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Προικονήσου
κ. Ἰωσήφ, τὴν 23ην εἰς τὸν πανηγυρίζοντα
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Ἱερὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῆς
ὁμωνύμου Ἐνορίας Βοιῶν καὶ τὴν 26ην εἰς
τὴν Ἐλαφόνησον.
Ἐ χ ο ρ ο σ τ ά τ η σ ε τὴν 5ην εἰς τὸν
Μητροπολιτικὸν Ναὸν κατὰ τὴν Ἀκολουθίαν
τοῦ Νυμφίου, τὴν 6ην εἰς τὸν Ἅγιον Ἰωάννην
Σπάρτης κατὰ τὴν Ἀκολουθίαν τοῦ Νυμφίου, τὴν 7ην εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου
Βασιλείου ἐπίσης κατὰ τὴν Ἀκολουθίαν τοῦ
Νυμφίου, τὴν 8ην εἰς τὸν Καραβὰν κατὰ τὴν
Ἀκολουθίαν τοῦ Νιπτῆρος, ἐνῶ ἐτέλεσεν εἰς
Πικουλιάνικα τὸ Μυστήριον τοῦ Ἁγίου
Εὐχελαίου, τὴν 9ην εἰς τὸν Μητροπολιτικὸν
Ναὸν κατὰ τὴν Ἀκολουθίαν τῶν 12
Εὐαγγελίων, τὴν 10ην εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν
τοῦ Ὁσίου Νίκωνος κατὰ τὴν ἈκολουθίανἙσπερινόν της Ἀποκαθηλώσεως, τὴν ἰδίαν
ἡμέραν εἰς τὸν Μητροπολιτικὸν Ναὸν κατὰ
τὴν Ἀκολουθίαν τοῦ Ἱεροῦ Ἐπιταφίου, ἐνῶ
κατὰ τὴν Συνάντησιν τῶν Ἱερῶν Ἐπιταφίων
τῆς πόλεως ὡμίλησεν εἰς τὴν πλατεῖαν
αὐτῆς, τὴν 12ην εἰς τὸν Μητροπολιτικὸν
Ναὸν κατὰ τὴν Ἀκολουθίαν τῆς Ἀναστάσεως
καὶ κατὰ τὴν Ἀκολουθίαν τῆς Ἀγάπης, τὴν
13ην εἰς τὸ πανηγυρίζον Μετόχιον τῆς
Μονῆς Ἰβήρων εἰς Ἅγιον Ἰωάννην, τὴν 16ην
εἰς τὴν πανηγυρίζουσαν Ἱερὰν Μονὴν Ζωοδόχου Πηγῆς Γόλας, τὴν 19ην εἰς τὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸν Ναὸν τῆς Χρυσαφιτίσσης
ἐν Μονεμβασίᾳ (τῆς χοροστασίας προέστῃ
καὶ ὡμίλησεν ἐπικαίρως ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Προικονήσου κ. Ἰωσὴφ) καὶ τὴν 22αν εἰς
τὸν Πανηγυρίζοντα Ἱερὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου
Γεωργίου Πανηγυρίστρας.
Π ρ ο έ σ τ η τὴν 6ην εἰς Ἕλος τῆς Νεκρω-
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σίμου Ἀκολουθίας τῆς Κηδείας τοῦ Συνταξιούχου Ἐφημερίου Ἕλους Ἀνδρέα Δημοπούλου, τὴν 11ην εἰς Ἀφυσσοῦ τῆς Κηδείας
τοῦ Γαβριήλ Πανώργιου, τὴν 17ην εἰς
Μυστρᾶν τῆς Κηδείας τῆς Παναγιώτας Καστάνη, τὴν 20ην εἰς Ἁγίους Ἀναργύρους τῆς
Κηδείας τῆς Πρεσβυτέρας Ἀναστασίας Βλάχου, τὴν 21ην εἰς τὸν Μητροπολιτικὸν Ναὸν
τῆς Κηδείας τοῦ Συνταξιούχου Ἱερέως Παναγιώτου Σκιαδᾶ, τὴν 27ην εἰς τὸν Ἱερὸν
Ναὸν τοῦ Ὁσίου Νίκωνος τῆς Κηδείας τοῦ
Γρηγορίου Κουσούλη καὶ τὴν 29ην εἰς τὸν
Ἱερὸν Ναὸν Εὐαγγελιστρίας τῆς κηδείας τοῦ
Χρίστου Παπαδολιᾶ.
Π ρ ο ή δ ρ ε υ σ ε τὴν 1ην εἰς Ἀθήνας συνεδριάσεως τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ
Μοναχικοῦ Βίου, συμμετέσχε εἰς τὰς συνεδριάσεις τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου
τὴν 1ην, τὴν 2αν καὶ τὴν 3ην, τὴν 25ην
Συνεδριάσεως τοῦ Δ.Σ. Γηροκομείου
Ἑλίκας καὶ τὴν 29ην συνεδριάσεως τοῦ
Βρεφονηπιακοῦ Σταθμοῦ Σπάρτης.
Π α ρ έ σ τ η καὶ ὡμίλησεν τὴν 27ην εἰς
φιλανθρωπικὴν Ἐκδήλωσιν διὰ τὴν
ἐνίσχυσιν τοῦ Ἀσύλου Ἀνιάτων Σπάρτης.
Κατὰ τὸν μῆνα Μάιον 2015
Ἐ λ ε ι τ ο ύ ρ γ η σ ε τὴν 3ην εἰς τὴν Καρύτσαν, τὴν 5ην εἰς τὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸν
Ναὸν τῆς Ἁγίας Εἰρήνης Βάρσοβας, τὴν
10ην εἰς Ἕλος καὶ ἐτέλεσε τὸ τεσσαρακονθήμερον Μνημόσυνον τοῦ ἐφημερίου
Ἀνδρέου Δημοπούλου, τὴν 16ην εἰς Κονιδίτσαν, τὴν 17ην εἰς Κουλέντια, τὴν 20ην εἰς
Ὅσ. Νίκωνα (Ἀγρυπνία ἐπὶ Ἀποδόσει

ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΩΝ Ο «ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ» | 45

Πάσχα), τὴν 21ην εἰς Ἐλαίαν, τὴν 23ην εἰς
Μονεμβασίαν (ἐπέτειος Ἐπιστροφῆς τῆς
Εἰκόνος τῆς Σταυρώσεως), τὴν 24ην εἰς τοὺς
Ἁγίους Ἀναργύρους (τεσσαρακονθήμερον
Μνημόσυνον τῆς Πρεσβυτέρας Ἀναστασίας
Βλάχου), τὴν 29ην εἰς τὸν Μυστρᾶν
(ἐπέτειος Ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως,) τὴν 30ήν εἰς Τρύπην (τεσσαρακονθήμερον μνημόσυνον Ἱερέως Παναγιώτου
Σκιαδᾶ) καὶ τὴν 31ην εἰς τὸν πανηγυρίζοντα
Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίας Τριάδος Σελλασίας.
Ἐ χ ο ρ ο σ τ ά τ η σ ε κατὰ τὸν ἑσπερινὸν
τὴν 1ην εἰς τὸν πανηγυρίζοντα Βυζαντινὸν
Ναὸν τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Γερακίου, τὴν
2αν εἰς τὸ παρεκκλήσιον τοῦ Ἁγ. Ἀθανασίου
Ἐπισκοπείου κατὰ τὴν Θ. Λειτουργίαν, τὴν
4ην κατὰ τὸν ἑσπερινὸν εἰς τὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίας Εἰρήνης Μαγούλας,
τὴν 7ην εἰς τὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸν Ναὸν
τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Μονεμβασίας, τὴν 8ην
κατὰ τὴν Θ. Λειτουργίαν εἰς τὸ πανηγυρίζον
παρεκκλήσιον Σπάρτης, τὴν 8ην εἰς τὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου Νικολάου τοῦ Νέου Κυπαρισσίου, τὴν 9ην κατὰ
τὴν Θ. Λειτουργίαν εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν τοῦ
Ὁσίου Νίκωνος καὶ εὐλόγησε τὴν
ἀρτοκλασίαν τῶν Ὁδηγῶν, ἐν συνεχείᾳ
προέστῃ τῆς Δοξολογίας εἰς τὸν
Μητροπολιτικὸν Ναὸν ἐπὶ τῇ λήξει τοῦ Β΄
Παγκοσμίου πολέμου, τὴν 16ην εἰς τὸν
Ἱερὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου Νικολάου (Παράκλησις διὰ τοὺς ὑποψηφίους φοιτητάς καὶ φοιτητρίας), τὴν 20ην εἰς τὸν πανηγυρίζοντα
Ἱερὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου Κων/νου Μυρτιᾶς καὶ
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τὴν 30ην εἰς τὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸν Ἁγίας

Τριάδος Ταλάντων.
Π ρ ο έ σ τ η τὴν 16ην εἰς Κονιδίτσαν τοῦ
μνημοσύνου τοῦ Ἥρωος Ἱερέως Ἰωάννου
Κάτσαρη.
Π ρ ο ή δ ρ ε υ σ ε τὴν 20ην συνεδριάσεως τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου,
Σ υ μ μ ε τ έ σ χ ε εἰς τὰς ἐργασίας τῆς
Διαρκούς Ἱερᾶς Συνόδου τὴν 12ην τὴν
13ην καὶ 14ην, καθὼς καὶ κατὰ τὴν
ἔκτακτον συνεδρίαν τῆς Ἱεραρχίας τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος συγκληθείσης διὰ
τὴν πλήρωσιν τῶν χηρευουσῶν Μητροπόλεων Κεφαλληνίας καὶ Καλαμαριᾶς.
Ὠ σ α ύ τ ω ς συμμετέσχε εἰς τὴν
Ἐπιτροπὴν Διαλόγου μετὰ τῆς Πολιτείας
κατὰ τὴν πρώτην συνεδρίασιν αὐτῆς τὴν
14ην εἰς τὸ Ὑπουργεῖον Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων.
Π α ρ έ σ τ η καὶ ὡμίλησεν ἐπικαίρως εἰς
ἐκδηλώσεις τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων καὶ
μάλιστα κατὰ τὴν πανηγυρικὴν λῆξιν τῶν
μαθημάτων εἰς τὸ Σαϊνοπούλειον
Ἀμφιθέατρον τὴν 17ην, ἐνῶ παρέστη εἰς
Παρόρειον τὴν 10ην εἰς τιμητικὴν
ἐκδήλωσιν διὰ τὴν μητέρα καὶ τοὺς δασκάλους.
Κατὰ τὰς ὑπολοίπους ἡμέρας ἐπεσκέφθη
κατ’ ἐπανάληψιν τὰ ἱδρύματα, τὰ
Νοσοκομεῖα Σπάρτης καὶ Μολάων,
ἀσθενεῖς καὶ πενθοῦντες εἰς τὰς οἰκίας των
καὶ ἐδέχθη ἀδιακρίτως ὅσους ἤθελαν τὴν
συμπαράστασίν του εἰς τὰ Γραφεῖα τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
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