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εβασμία τῶν Ἱεραρχῶν χορεία,
Συμπρεσβύτεροι καί Συνδιάκονοι 
ἀδελφοί μου,
Ἐντιμότατοι ἄρχοντες τῆς περιωνύμου 
πόλεως τῶν Ἀθηνῶν,
Φιλέορτοι χριστιανοί μου ἀγαπητοί,

«Ἡ πάνσεπτος μνήμη τῶν σοφωτάτων
καί κορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καί
Παύλου πάλιν ἐπέλαμψεν τοῖς πέρασι σή-
μερον» καί καλούμαστε ὅλοι οἱ μετέχοντες
τοῦ Μυστηρίου τῆς θείας καταλλαγῆς καί
τῆς ἐσχατολογικῆς ἑνότητος νά
συντιμήσουμε, νά συμπανη-
γυρίσουμε καί νά συνε-
ορτάσουμε «Παῦλον
τόν Πρῶτον μετά τόν
Ἕνα καί αὐτόν τόν
κορυφαῖον θεσπέ-
σιον Πέτρον».
Αἰσθάνομαι πιε-
στικό τό χρέος ἐκ
προοιμίου νά
ἐκφράσω καί νά
καταθέσω τήν
εὐχαριστία μου πρός
τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς
Ἐκκλησίας μας καί πρός
τόν Πρόεδρο αὐτῆς Μακα-
ριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν
καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμο, γιά τήν τι-
μητική ἀνάθεση, ὅπως ἀρθρώσω λόγο
ἑορταστικό στή σημερινή μεγάλη ἑορτή.

Ὅμως τί νά εἴπω ὁ ἐλάχιστος ἐγώ, ὅταν
δυσκολεύεται νά ἐπαινέσει τούς Ἁγίους
Ἀποστόλους, ὁ βετεράνος τοῦ ἄμβωνος

«χρυσοῦς τήν γλῶτταν χρυσούς καί τήν
καρδίαν» πρωθιεράρχης τῆς βασιλίδος τῶν
πόλεων Ἱερός Χρυσόστομος ἀναφωνῶντας:
«Οὐχ εὑρίσκω λόγον ἐπάξιον ἐγκωμιᾶσαι
τούς ἐγκωμιάσαντας τό γένος ἡμῶν, τούς
τήν ἅπασαν γῆν καί θάλασσαν περιελθόν-
τας καί τάς ρίζας τῶν ἁμαρτημάτων
ἀνασπάσαντας καί τά σπέρματα τῆς
εὐσεβείας καταβαλόντας, ἐν ταῖς καρδίαις
τῶν ἀπειθούντων ἀνθρώπων, Πέτρον τόν
Καθηγητήν τῶν Ἀποστόλων, Παῦλον τόν
γνωριστήν τῆς οἰκουμένης καί τῶν ἄνω δυ-

νάμεων συμμέτοχον˙ Πέτρον τῶν
ἀγνωμόνων Ἰουδαίων χαλι-

νόν καί Παῦλον τῶν
Ἐθνῶν τήν παράκλη-

σιν»;
Ἐπικαλούμενος τή
Χάρη τοῦ Πανα-
γίου Πνεύματος
θά προσπαθήσω
νά ἐπικεντρώσω
τόν πτωχό λόγο
μου, στή χαρισμα-

τική προσωπικότητα
τοῦ Ἀποστόλου Παύ-

λου, στήν ἀπρόσμενη
μεταστροφή του καί στή

διδαχική σπορά του «εἰς
πάντα τά ἔθνη».

Ἡ προγνωστική καί φιλάδελφη ἀγάπη τοῦ
Κυρίου μας τρέχει πάντοτε πίσω ἀπό τό πο-
λύτιμο θήραμά της. Ἀπό τήν προκλητική καί
προσκλητική αὐτή ἀγάπη δέν ἦταν δυνατό
νά ξεφύγει ὁ μέγας Διώκτης Του. Ὁ Σαούλ
βαδίζοντας πρός τή Δαμασκό πέρασε
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αἰφνίδια μέσα ἀπό ἕνα μυστηριακό θάνατο
καί βίωσε ὑπερκόσμια ἐκπληκτικές θεω-
ρίες καί ἐμπειρίες.

«Ἐχθροί ὄντες κατηλλάγημεν τῷ Θεῷ»
θά κηρύξει καί θά γράψει ἀργότερα
ἐξομολογητικά ὁ ἴδιος.

Ὄντως σέ ὥρα μένους διωκτικοῦ καί
δράσεως ἀντιχρίστου ἔλαβε χώρα μιά καρ-
ποφόρα πνευματική γέννηση. Μιά παρά-
δοξη προσωπική ἀναγέννηση ἑνός
μεγάλου ἀνδρός, ὁ ὁποῖος θά
πρωταγωνιστοῦσε μέ ἡγεμονικό δυναμι-
σμό στήν παγκόσμια ἱστορία.

«Ὤφθη κἀμοί», μᾶς βεβαιώνει ἐνῶ ταυ-
τόχρονα συμβαίνουν μέσα του τεράστιες
ἀνακατατάξεις. Αἰσθάνεται ἔντονα νά με-
ταστρέφεται πνευματικά, νά γεννᾶται
ἐκκλησιαστικά, νά εἰσοδεύει στά ἅγια τῶν
ἁγίων καί νά χρίεται ἀπό τόν ἴδιο τόν Κύριο,
ὡς «ἐκλεκτό σκεῦος».

Βιώνει τό δικό του ἀναστάσιμο Πάσχα, τό
δικό του πνευματικό πέρασμα:
- Ἀπό τή στείρα ζωή τῆς φαρισαϊκῆς τυπο-
λατρίας πρός τή ζωή τῆς θείας Χάριτος καί
ἐν Χριστῷ ἐλευθερίας.
- Ἀπό τή θρησκειοποιημένη νομολογία τῶν
ταλμουδικῶν κανόνων πρός τή φιλοκαλική
ἀνοικτοσύνη τῆς ἐν Χριστῷ οἰκονομίας.
- Ἀπό τή νύκτα τῆς δικαιωματικῆς καί
δικαιωτικῆς ἁμαρτίας πρός τή θαλπωρή τῆς
ἀγάπης χωρίς δικαιώματα.
- Ἀπό τήν ἐμπαθῆ Συναγωγή, στήν Ἁγιωτάτη
τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία, «ταύτης δέ νυμφα-
γωγός ἐστίν ὁ θεσπέσιος Ἀπόστολος
Παῦλος, ὁ σοφός ἀρχιτέκτων, ὁ πρότερον
μέν πορθῶν καί λεηλατῶν αὐτήν», κατά τόν
ὅσιο Ἐφραίμ τόν Σῦρον.

Εἶναι πράγματι ἀνεξιχνίαστο καί
ἀκατάληπτο τό σχέδιο τοῦ Θεοῦ, γιά κάθε
ἄνθρωπο. Εἶναι μυστήριο τό πῶς σκέπτεται
ὁ Τριαδικός Δημιουργός μας, μέ ποιό τρόπο
ἐνεργεῖ καί μέ ποιό παιδευτικό μέσο
οἰκονομεῖ καί συνδυάζει τή Λυτρωτική Χάρη

Ἡ προγνωστική καί φιλάδελφη

ἀγάπη τοῦ Κυρίου μας 

τρέχει πάντοτε 

πίσω ἀπό τό πολύτιμο θήραμά της.

Ἀπό τήν προκλητική 

καί προσκλητική αὐτή ἀγάπη 

δέν ἦταν δυνατό νά ξεφύγει 

ὁ μέγας Διώκτης Του. 

Ὁ Σαούλ βαδίζοντας 

πρός τή Δαμασκό πέρασε αἰφνίδια

μέσα ἀπό ἕνα μυστηριακό θάνατο

καί βίωσε ὑπερκόσμια 

ἐκπληκτικές θεωρίες 

καί ἐμπειρίες.
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Του μέ τήν ἀνθρώπινη ἐλευθερία.
Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἀπεδέχθη συνει-

δητά τή θεϊκή παρέμβαση καί φωτιστική
πρόσκληση καί ὑποτασσόμενος σ’ αὐτή
ἀπάντησε ταπεινά «γένοιτό μοι κατά τό
ῥῆμα Σου» ὥς ἔκανε παλαιότερα ἡ Παρθέ-
νος Μαρία.

Ἀπό τή στιγμή τῆς ἀποδοχῆς καί
ὑποδειγματικῆς συγκαταθέσεώς του πρός
τό θέλημα τοῦ Θεοῦ ἀρχίζει προδρομικά ἡ
εὐλογημένη ἀπαρχή γιά τήν Εὐαγγελική
εἰσόδευση καί στροφή τοῦ ἐθνικοῦ κόσμου
πρός τήν ἀποκεκαλυμμένη Ἀλήθεια τοῦ
Μόνου Θεοῦ.

«Ὁ πυρός θερμότερος, ὁ σιδήρου
εὐτονώτερος, ὁ ἀδάμαντος στερρότερος»
θεῖος Παῦλος ἀνήκει πλέον στίς ἀπόλυτα
μεγάλες μορφές. Ταυτίζεται μάλιστα μέ
ἐκεῖνες τίς κορυφαῖες, χαρισματικές καί φω-
τισμένες προσωπικότητες, οἱ ὁποῖες ὄχι
μόνον ἐπηρέασαν τόν τρόπο τοῦ
προσωπικῶς σκέπτεσθαι καί τοῦ κοινωνικῶς
ζῆν, ἀλλά διεμόρφωσαν θεμελιακά καί
οἰκοδόμησαν πνευματικά τή συλλογική συ-
νείδηση τῆς χριστιανικῆς Δύσεως.

Μια βασική ἀρχή τοῦ θείου σχεδίου τῆς
Σωτηρίας, ὥστε νά διδαχθοῦν, γιά νά
κοινωνοῦν ἀλληλοπεριχωρητικά μεταξύ
τους οἱ ἄνθρωποι, εἶναι ὅτι ὁ ἕνας γιά νά
ὁδηγηθεῖ πρός τόν Θεό χρειάζεται τή βοή-
θεια τοῦ ἄλλου. Καί ἡ περίπτωση τοῦ σήμε-
ρον ἑορταζομένου Ἀποστόλου εἶναι
χαρακτηριστική. Ὁ Σαῦλος διά τοῦ Ἀνανίου
πληροφορεῖται τό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί
λαμβάνει τό ἅγιο βάπτισμα, βαδίζοντας ἔτσι
ταπεινά καί μέ πνεῦμα μαθητείας στόν ἱερό
σύνδεσμο τῆς Ἐκκλησίας. Κατόπιν μέ τήν
εὐλογία τῆς Ἀποστολικῆς Συνόδου
ἀναλαμβάνει τή διακονία τοῦ λόγου πρός τά
ἔθνη, γιά νά προσαγάγει αὐτός ὡς ἄλλος
Ἀνανίας, ἄλλους προσερχομένους, κατηχου-
μένους καί νεοφωτίστους ἀδελφούς, καί
ἀναδεικνύεται «Χριστοκῆρυξ καί τῶν Ἐθνῶν

σαγηνευτής».
Οἱ ἐρευνητικές μελέτες τῶν λόγων του

ὑπογραμμίζουν τό ὀρθόδοξο μέτρο καί κρι-
τήριο τῆς ἱεραποστολικῆς διακονίας τῆς
Ἐκκλησίας. Τό πρότυπο προσωπικῆς δρά-
σεως στήν ἱεραποστολή διαμορφώνεται
πρωτίστως ἀσκητικά. Ὁ Ἱεραπόστολος
ἀγωνίζεται ἀρχικά γιά τόν καθ’ ὁλοκληρίαν
ἐγκεντρισμό του στή ζωή τοῦ Χριστοῦ, ὥστε
τελικά νά αὐτοπροσφέρει τόν ἔσω χριστο-
ποιημένο καί φωταγωγημένο ἑαυτό του ὡς
θεούμενο σφάγιο στή διακονία τῆς σπορᾶς
τοῦ Λόγου πρός τούς ἀδελφούς. Αὐτή τήν
εὐλογημένη προδιαγραφή ἀκολούθησε
πρῶτος, «ὁ Πρῶτος μετά τόν Ἕνα».

«Ὡς ἄριστος ἀροτήρ τό ἄροτρον ἔχων τῆς
διδασκαλίας» φιλόπονα ἔσπειρε παντοῦ τή
σώζουσα διδασκαλία τοῦ Εὐαγγελίου καί
ἐμφάνισε τήν παρηγορητική μορφή τοῦ
Ζῶντος Θεανθρώπου καί Λυτρωτοῦ Κυρίου
Ἰησοῦ, ἀποτίοντας ἀστείρευτους διδαχικούς
ἱδρῶτες, προκειμένου νά ποτίσει καί καλ-
λιεργήσει ἀποτελεσματικά τόν Ἀμπελῶνα
τοῦ Κυρίου του «ὡς ἐργάτης δόκιμος».
Μακαριώτατε

Καθημερινά ζοῦμε ὅλοι σέ ἕναν διαρκῶς
μεταβαλλόμενο, ἀνήσυχο, ἀβέβαιο καί
ἀνασφαλῆ κόσμο. Ὅλοι εἴμαστε μάρτυρες
μιᾶς καταιγίδας ἀξιακῶν ἀνακατατάξεων καί
συγκλονιστικῶν ἀλλαγῶν τίς ὁποῖες ἡ δια-
νοητική ἱκανότητά μας, ἀλλά καί ὁ καταπο-
νημένος ψυχισμός μας ἀδυνατοῦν πλέον νά
ἀφομοιώσουν καί γόνιμα νά ἐπεξεργασθοῦν.

Εἶναι βλέπετε ἡ μεταπτωτική φθορά πα-
νανθρώπινη διαχρονική κληρονομιά. Τά
ἀποτελέσματα αὐτῆς τῆς τραγικῆς καταστά-
σεως τά βιώνουμε:
- στήν κοινωνία μας, πού συνεχῶς καταρρέει
- στόν πολιτισμό μας, πού καταστρέφεται στό
ὄνομα ἑνός ἄρρωστου φονταμενταλισμοῦ
- στήν πίστη μας, πού ὅλο καί τρεμοσβήνει
- στήν προσωπική ζωή μας, πού σιγά σιγά
ἀποδομεῖται καί πτωχεύει ἀπό διαχρονικές
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ἀξίες, παραδοσιακές μνῆμες καί ἔντιμες
ἀξιώσεις.

Ἀδελφοί μου, ἄς προσέξουμε περισσό-
τερο, γιατί ἡ κατευθυνόμενη καί ἀνορεξική
μας διάθεση γιά κάθε τι πνευματικό καί
ὑγιές, ὀρθό καί ἀληθές, δημιουργικό καί
σωτηριῶδες, μᾶς ἔχει συμπαρασύρει
ἀκούσια πρός μία ἀδιάφορη καί
εὐθυνόφοβη στάση, πρός μιά ἡττοπαθῆ καί
πνευματικά ἄνευρη νοοτροπία, πρός μία
αὐτοκαταστροφική καί ἀντιπαύλεια συμπε-
ριφορά. Ὅμως «μή ταρασσέσθω ὑμῶν ἡ
καρδία μηδέ δειλιάτω», γιατί ἡ δυναμο-
γόνα δράση τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Σώματος,
κεφαλή τοῦ ὁποίου εἶναι ὁ Ἰησοῦς, ἔχει
ἄπειρες φορές ὑπερβεῖ καί θά ὑπερβαίνει
κάθε φόβο, κάθε κίνδυνο καί κάθε ἀπειλή
καταστροφῆς. Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας
ἔχει φυλάξει τήν πίστη καί τό πλαίσιο τῆς
πνευματικῆς ζωῆς ὅπως ἀπορρέει ἀπό τά
ἔργα τῶν πατέρων καί ἀπό τή διδασκαλία
τῶν Θεοκηρύκων Ἀποστόλων καί πρώτιστα
καί ἰδιαίτερα τοῦ πνευματοφόρου
Ἀποστόλου Παύλου. Αὐτή εἶναι ἡ μεγάλη
εἰδοποιός διαφορά μας ἀπό κάθε ἄλλη
πρόταση γιά ποιότητα ζωῆς.

Ἡ Ἐκκλησία μας τροφοδοτούμενη
συνεχῶς ἀπό τή διδασκαλία τοῦ μέχρι τρί-
του οὐρανοῦ ἀναβάντος Ἀποστόλου
ἀγωνίζεται ἐσχατολογικά καί συμπορεύε-
ται κυρηναϊκά μέ τή ζωή κάθε πιστοῦ, ὥστε
νά ἐπανεύρει τήν ποιότητα τοῦ
χαρισματικοῦ βίου.

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας μέ τόν μαρτυ-
ρικό τρόπο ζωῆς της
- πάντοτε προτείνει φωτιστικές κατευθύν-
σεις, γιά νά ὑπερβαίνει ὁ ἀδύναμος
ἄνθρωπος τίς θλιβερές συνέπειες τῶν
ἀστοχιῶν του
- πάντοτε πασχίζει, ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι, δι-
δάσκοντας προγράμματα μετανοίας καί
ἐσωτερικῆς ἀνασυγκροτήσεως, γιά νά
ἀποκατασταθεῖ μέ τήν ὑψοποιό ταπείνωση

ἡ ἀμεσότητα τῆς σχέσεως μέ τόν Θεό καί ἡ
ἑνότητα μεταξύ τῶν ἀνθρώπων
- πάντοτε διακηρύσσει παρρηγορητικῶς ὅτι
«δέν ὑπάρχει ἅγιος χωρίς παρελθόν καί
ἁμαρτωλός χωρίς μέλλον»
- πάντοτε πορεύεται Ἀναστάσιμα μέ
ἐσχατολογική εὐθύνη καί ἀκαταίσχυντη
προοπτική.

Αὐτά διακηρύσσει ἡ Παύλειος θεία με-
ταστροφή ἡ ὁποία ὡς Προδρομική σπορά
εἰσοδεύει τήν ἐπιστροφή τοῦ κόσμου πρός
τήν ἀποκεκαλυμμένη Ἀλήθεια τοῦ Λόγου
τοῦ Θεοῦ.

Ἐπιτρέψατέ μου νά περαιώσω τόν λόγο,
παραθέτοντας ἕνα ἀπόσπασμα τοῦ
ἀπολογητοῦ τῶν τελευταίων χρόνων
Ἀλεξάνδρου Σολζενίτσιν, ἀπό τό ἔργο του
«Ὑπεράνω ὅλων»:

«Κάθε ἄλλη ἀπόπειρα νά βρεθεῖ διέξο-
δος ἀπό τήν κατάσταση πού δημιουργή-
θηκε στόν σημερινό κόσμο, θά εἶναι
στεῖρα, ἄν δέν ὑπάρξει ἐπιστροφή μετα-
νοίας τῆς συνείδησης πρός τόν Δημιουργό
τῶν πάντων. Τό νόημα τῆς ζωῆς μας δέν
ἔγκειται στήν ἀναζήτηση τῆς ὑλικῆς
ἐπιτυχίας, ἀλλά στήν τάση τῆς ψυχῆς γιά
μιά ἄξια πνευματική ἀνάπτυξη. Ἀντί γιά
βιοτικές καί ἐπιπόλαιες ἐλπίδες τῶν δύο
τελευταίων αἰώνων πού μᾶς ὁδήγησαν στό
μηδέν καί στά πρόθυρα τοῦ θανάτου,
ἐμεῖς μέ ἀποφασιστικότητα ἄς ζητήσουμε
τό θερμό χέρι τοῦ Θεοῦ, πού τό
ἀπωθήσαμε μέ τόση ἐπιπολαιότητα καί
οἴηση. Τίποτε ἄλλο δέν μπορεῖ νά μᾶς συγ-
κρατήσει στόν κατήφορο πού γλιστρᾶμε».

(Ἐκφωνήθηκε κατά τήν Πανηγυρική καί
Συνοδική Θεία Λειτουργία τῆς ἑορτῆς τῶν
Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου, εἰς τόν
Ἱερόν Ναόν Ἀπ. Παύλου Ψαρρῶν
Ἀθηνῶν)
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ἱ θλίψεις, πού μᾶς ἔρχονται ἡ μία
ἐπάνω στὴν ἄλλη σταλμένες ἀπὸ τὸν Θεό,
εἶναι σημεῖο τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ γιά μᾶς.
Ὁ σκοπὸς τῆς κάθε μίας εἶναι διαφορετικός.
Μᾶς τὶς στέλνει, ἢ γιὰ νὰ μᾶς κόψει κάτι
κακὸ ἤ νὰ μᾶς φρονηματίσει ἤ γιὰ νὰ μᾶς
δοξάσει στὴ μέλλουσα ζωὴ πιὸ πολὺ ἤ γιὰ
νὰ μᾶς τιμωρήσει γιὰ παλαιότερες
ἁμαρτίες μας. 

Ἡ Δικαιοσύνη τοῦ Χριστοῦ δὲν ὑπάρχει
ἔξω ἀπὸ τὸ σταυρὸ Του. Πρέπει νὰ
εἴμαστε πάντα προετοιμασμένοι, γιὰ νὰ
ἀντιμετωπίσουμε κάθε πειρασμό πού ἡ
πρόνοια τοῦ Θεοῦ θὰ παραχωρήσει γιά
μᾶς. Πρέπει νὰ κατανοήσουμε πως εἶναι
ἀδύνατο νὰ εἴμεθα μὲ τὸ Χριστὸ χωρὶς
Σταυρό. 

Οἱ δοκιμασίες πᾶνε κόντρα στὶς
ἀπολαύσεις. Ἑπομένως λειτουργοῦν
ἀντίθετα στὶς πτώσεις καὶ βοηθᾶνε στὴν
ἀνάστασή μας ἀπό τὴν ἁμαρτία. Ὁ Κύριος
μᾶς τὸ λέγει ξεκάθαρα : «ὅς οὐ λαμβάνει
τόν σταυρόν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθεῖ ὀπίσω
μου, οὐκ ἔστί μου ἄξιος» (Ματθ.  ι, 38).
Προϋπόθεση τῆς πνευματικῆς μας ζωῆς
εἶναι ἡ ἄρση τοῦ Σταυροῦ, ὁ ὁποῖος
προκαλεῖ πόνο καὶ θλίψη, γιὰ νὰ μπορέ-
σουμε νὰ καθαρισθοῦμε ἀπό τὰ πάθη πού

μᾶς ταλαιπωροῦν.
Ἡ ζωή μας εἶναι γεμάτη θλίψεις καὶ πί-

κρες ἐδῶ στὴ γῆ. Ὅμως ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ
ποὺ εἶναι σὰν ἥλιος ἄδυτος μᾶς φωτίζει καὶ
μᾶς παρηγορεῖ μὲ τὴν ὑπόσχεση «δεῦτε
πρὸς με, πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ πεφορτι-
σμένοι · κἀγώ ἀναπαύσω ὑμᾶς» (Ματθ.
11,28). Κάθε ἄνθρωπος ὅταν γεννιέται
πνευματικὰ στὴν καινὴ ζωή, δοκιμάζει πόνο
μά σιγὰ-σιγὰ πηγαίνει στὸν πλατυσμὸ καὶ
τὴν ἀνάπαυση. 

Σύμφωνα μὲ τὸν Ἀπόστολο «διὰ πολλῶν
θλίψεων δεῖ ἡμᾶς εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασι-
λείαν τῶν οὐρανῶν» (Πρξ. 14, 22). Ἀπό
αὐτὴν τὴ στενὴ καὶ τεθλιμμένη ὁδὸ θὰ φθά-
σουμε στὴν ὕψιστη τελειότητα τῆς
ὑπομονῆς. Ὅποιος φοβᾶται τὶς θλίψεις καὶ
τὶς δοκιμασίες πέφτει σὲ ἀδυναμία καὶ σὲ
ὀλιγοψυχία. Ὁ ἄνθρωπος αὐτὸς δὲν θὰ βρεῖ
πουθενὰ καὶ ποτέ σὲ ὅλη τὴν ζωή του, οὔτε
ἀνάπαυση οὔτε χρόνο γιὰ νὰ ὠφεληθεῖ.
Ἐνῶ ἀντιθέτως αὐτὸς ποὺ πιστεύει στὸ
ἔλεος τοῦ Θεοῦ καὶ θυμᾶται τὶς εὐεργεσίες
Του καὶ τὴ βοήθειά Του πρὸς τοὺς Ἁγίους
του, θὰ θυμᾶται, ὅτι σὲ καμιὰ ἀνάγκη καὶ
θλίψη δὲν μᾶς ἀφήνει ὁ Θεός. Καὶ ὅτι ποτὲ
δὲ θὰ ἐπιτρέψει νὰ μᾶς βροῦν πειρασμοὶ
πέρα ἀπὸ τὶς δυνάμεις μας. Γι’αὐτὸ ἔχουμε

Ἡ ἀναγκαιότητα τῶν πειρασμῶν 
γιὰ τὴν σωτηρία τῆς ψυχῆς μας
Ἀρχιμ. Ἐφραίμ Μιλτιάδου,
Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων ΣπάρτηςΟ

Οἱ Πατέρες στόν σύγχρονο κόσμο
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χρέος νὰ βαστάζουμε μὲ ἀνδρεία τὸ Σταυρό
μας καὶ ὅλα τὰ λυπηρά πού μᾶς συμβαί-
νουν νὰ τὰ ὑπομένουμε μὲ εὐγνωμοσύνη
στὸν Θεό. 

Τὸ ποτήριο τοῦ Χριστοῦ εἶναι πικρό. Ἀπὸ
μία πρώτη ἄποψη, κάθε ἀνθρώπινη λογικὴ
μπερδεύεται ἐδῶ. Ἐμεῖς ἂς προσπαθή-
σουμε νὰ ὑπερνικήσουμε τὴ λογικὴ μὲ τὴν
πίστη καὶ νὰ δοκιμάσουμε νὰ πιοῦμε τὸ
πικρὸ ποτῆρι μὲ θᾶρρος, ἀγόγγυστα. Ὅπως
μαρτυροῦν οἱ Γραφές καὶ ἡ ἐκκλησιαστικὴ
ἱστορία, ὁ Κύριος ἔχει ἐπιτρέψει πολλὲς
φορὲς νὰ δοκιμαστοῦν μὲ θλίψη
ἀγαπημένα Του πρόσωπα. Καὶ συχνὰ
ἀποτρέπει τὶς δοκιμασίες ἀπὸ ἄλλους
ἀνθρώπους, σύμφωνα μὲ τὶς ἀνεξερεύνητες
βουλὲς τῆς Θείας Του Πρόνοιας. 

Πρέπει νὰ ἐμπιστευθοῦμε πρόθυμα καὶ
μὲ ἁπλότητα τῆς καρδιᾶς μας τὸ Χριστό.
Ἐκεῖνος φροντίζει ἀκόμα καὶ γιὰ τὴν παρα-
μικρότερη λεπτομέρεια πού μᾶς ἀφορᾷ :
«Ὑμῶν δέ καὶ οἱ τρίχες τῆς κεφαλῆς πᾶσαι
ἠριθμημέναι εἰσί» (Ματθ. 10, 30), μᾶς βε-
βαιώνει ὁ ἴδιος. Ἐκεῖνος ποὺ γνωρίζει καλύ-
τερα τὸ μέτρο τοῦ θεραπευτικοῦ ποτηρίου
ποὺ πρέπει νὰ πιοῦμε. Ὁ ὅσιος Ἰσαάκ ὁ
Σύρος μᾶς λέγει σοφὰ: «Ὁ ἄνθρωπος ποὺ
δέχεται ἀτέλειωτα βάσανα, νὰ ξέρει πὼς
βρίσκεται κάτω ἀπὸ τὴν ἰδιαίτερη φροντίδα
τοῦ Θεοῦ». Ἄς Τόν ἐμπιστευθοῦμε, θὰ μᾶς
σώσει ἀπὸ κάθε δοκιμασία καὶ θὰ μᾶς
ὁδηγήσει ἐκεῖ ποὺ γνωρίζει πάνσοφα σκε-
πάζοντάς μας μὲ τὸ ἀπεριόριστο καὶ αἰώνιο
ἔλεός Του.

Οἱ Πατέρες στόν σύγχρονο κόσμο

Ὅποιος φοβᾶται τὶς θλίψεις 

καὶ τὶς δοκιμασίες πέφτει σὲ

ἀδυναμία καὶ σὲ ὀλιγοψυχία. 

Ὁ ἄνθρωπος αὐτὸς δὲν θὰ βρεῖ

πουθενὰ καὶ ποτέ σὲ ὅλη τὴν ζωή

του, οὔτε ἀνάπαυση οὔτε χρόνο

γιὰ νὰ ὠφεληθεῖ. Ἐνῶ ἀντιθέτως

αὐτὸς ποὺ πιστεύει στὸ ἔλεος τοῦ

Θεοῦ καὶ θυμᾶται τὶς εὐεργεσίες

Του καὶ τὴ βοήθειά Του πρὸς

τοὺς Ἁγίους του, θὰ θυμᾶται,

ὅτι σὲ καμιὰ ἀνάγκη καὶ θλίψη

δὲν μᾶς ἀφήνει ὁ Θεός.
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Ὁ λαβύρινθος τῆς ἐποχῆς
Ἐγκλωβισμένοι  σ’ ἕναν τεράστιο λαβύρινθο μέ πολλούς Μινώταυρους...
Ἀρχιμ. Πορφυρίου Κονίδη,
Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Ἀναργύρων Πάρνωνος

Προσεγγίσεις καί προβληματισμοί

αθημερινά βομβαρδιζόμαστε ἀπό
εἰδικούς καί μή, σχετικούς καί ἄσχετους γιά
τό πόσο δύσκολοι καί συνάμα ἀπαιτητικοί
εἶναι οἱ καιροί μας. Δύσκολοι ἐξαιτίας
οἰκονομικῆς δυσπραγίας, ἀκρίβειας,
ἀνεργίας, ἐγκληματικότητας καί ἀπέλπιδης
προοπτικῆς. Ἀπαιτητικοί διότι πρέπει νά
ἐξευρεθοῦν σύντομα βιώσιμες καί
ἐφαρμόσιμες λύσεις. Μέ ἄλλα λόγια,
εἴμαστε ἐγκλωβισμένοι ἀγωνιστές σ’ ἕναν
τεράστιο λαβύρινθο. Σ’ ἕναν λαβύρινθο χει-
ρότερο ἀπό αὐτόν τοῦ Θησέα, μέ πολλούς
Μινώταυρους, ἐπιθετικούς καί κρυμμένους
στούς σκοτεινούς καί δαιδαλώδεις διαδρό-
μους του. Σ’ ἕναν λαβύρινθο πού ἐξιτάρει,
προκαλεῖ καί προσκαλεῖ τολμηρούς
ἐξερευνητές... Δέν εἶναι λίγοι αὐτοί πού
ὑποστηρίζουν ὅτι ἐκεῖνο πού προέχει, σέ
μιά τέτοια κατάσταση, εἶναι ἡ ἐπιβίωση. Ἡ
ἀνάγκη ἐξεύρεσης λύσης διατήρησης στήν
ζωή καί μετά βλέπουμε. Ὅμως εἶναι ἔτσι τά
πράγματα;

Ἡ ζωή μας γιά νά ἀποκτήσει οὐσιαστικό
νόημα καί αἰώνιο περιεχόμενο θέλει
ἀνάλογες προσαρμογές. Ἄν τό καλοσκεφτεῖ
κανείς οἱ δύσκολοι καιροί πού βιώνουμε
εἶναι μιά ἐξαιρετική εὐκαιρία γιά μεγάλες
ἀλλαγές. Εἶναι μιά νέα δυνατότητα γιά τόν
ἄνθρωπο νά ἀποστρέψει τό πρόσωπό του
ἀπό τίς ὑλιστικές ὑποθέσεις, πού συνεχῶς
τόν ἀπασχολοῦν, καί νά ἀντιμετωπίσει
ὀρθά καί ὠφέλιμα τήν πραγματικότητα.
Εἶναι μιά εὐκαιρία νά διαχωρίσει τό ψέμα
ἀπό τήν ἀλήθεια, τό λανθασμένο ἀπό τό

σωστό, τό ἀρρωστημένο ἀπό τό ὑγιές. Εἶναι
μιά εὐκαιρία νά δοκιμάσει τίς μέχρι τώρα
ἐπιλογές του καί νά διαπιστώσει τίς ἀντοχές
του καί τήν ἀποτελεσματικότητά τους. Νά
παρατηρήσει ἄν αὐτές λειτουργοῦν σωτη-
ριολογικά ἤ παραπλανητικά στήν ὅλη σκοπο-
θεσία του. Εἶναι ἐπίσης μιά εὐκαιρία νά
ἐρευνήσει τόν ἐσωτερικό του κόσμο,
ἐξετάζοντας καί ἀναλύοντας ἁγιοπνευματικά
σκέψεις, πράξεις καί προθέσεις. Νά πετάξει
τό ψεῦδος καί τήν πλάνη καί νά ἀναζητήσει
τά βασικά θεμελιακά στοιχεῖα πού
συγκροτοῦν τήν ἐν Χριστῷ δημιουργία καί
πορεία του. Αὐτό μᾶς συμβουλεύει ἡ
ἁγιογραφική, πατερική, ἀλλά καί ἡ θύρα-
θεν σοφία. Μακαρίζει ὅσους ἀσκοῦν τόν
ἐσωτερικό ἔλεγχο καί κακίζει ὅσους
ἐπαναπαύονται στήν ἀποχαύνωση πού
δημιοοργεῖ ἡ ἀπομάκρυνση ἀπό τόν Θεό.
Ἔχουμε ἀναρωτηθεῖ πόσοι ἀπό ἐμᾶς
ἀκολουθοῦμε τό ρεῦμα τῆς ἀποστασίας
καί τῆς ἀπάρνησης τῶν θεϊκῶν ἀξιῶν;
Πόσοι οἰκοδομοῦμε τή ζωή μας στήν
ἀπαξίωση τῆς ἀνθρώπινης ποιότητας;
Πόσοι εἴμαστε ἀποχαυνωμένοι ἀπό
ἐφήμερες ἀπαστράπτουσες εἰκόνες, οἱ
ὁποῖες ἀλλοιώνονται στό διάβα ἑνός
ἀδυσώπητου χρόνου; 

Ἀφήσαμε τήν πίστη μας, τό μέγιστο αὐτό
στήριγμα σέ καιρούς ἀλλοτινούς καί πιό δύ-
σκολους, νά ξεθωριάσει... Τήν πίστη πού
μᾶς κράτησε ζωντανούς στούς σκληρούς
ἀγῶνες πού δώσαμε στό παρελθόν... Σαγη-

Κ
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νευτήκαμε ἀπό ὑποσχέσεις γιά πρόοδο καί
ἀπό θέλγητρα τεχνολογικῶν ἐπιτευγμάτων.
Ἐκπνέουμε τό τελευταῖο κυβικό ἑκατοστό
θεϊκῆς πνοῆς, ἀδειάζοντας τίς καρδιές μας
ἀπό προαιώνιες ἀξίες, ἀγάπη, ἐντιμότητα, τα-
πείνωση, ἐμπιστοσύνη... καί ἀναπληρώνουμε
τό κενό ἀπό νέα ἤθη, πάθη, ἀδυναμίες καί
ὑλικά ἀγαθά. Ἀδιαφοροῦμε προκλητικά γιά
τήν πνευματική μας κατάσταση, ὁδηγώντας
τή ζωή μας σέ πνευματική χρεωκοπία.
Ἐπιτρέπουμε στόν ἐαυτό μας νά
ὑπερηφανεύεται γιά ἐπενδύσεις σέ κέρδη
ἑνός ἐκθαμβωτικοῦ τίποτα. Καί τό χειρό-
τερο, προσδοκοῦμε ὀφέλη ἀπό τήν μετα-
πτωτική αὐτή φούσκα.  Μά εἶναι δυνατόν;
Εἴμαστε σοβαροί; 

Ἕνας μεγάλος καί φαινομενικά
ἀπροσπέλαστος λαβύρινθος μᾶς καλεῖ καί
μᾶς προκαλεῖ νά τόν ξεπεράσουμε. Κι
ὅμως, μποροῦμε νά τά καταφέρουμε. Καί
θά τό πετύχουμε αὐτό, ἄν ἐργαστοῦμε
προσωπικά ὁ καθένας πρῶτα μέ τόν
ἑαυτό του. Ἄν γίνει ὁ καθένας μας
ἐργάτης καί συνεργάτης τῆς πνευματικῆς
του ἀναγέννησης. Ἐργάτης στή θέληση γιά
κάθαρση καί ἀνάπλαση τοῦ ἐσωτερικοῦ του
κόσμου καί συνεργάτης στή δυναμική καί
σωτήρια παρέμβαση τοῦ Χριστοῦ «ὃς
πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι καὶ εἰς
ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν» (Α΄ Τιμ. 2:4).
Εἶναι καιρός νά βγοῦμε ἀπό τό ἀδιέξοδο
αὐτοῦ τοῦ λαβύρινθου πού σπρώξαμε τόν
ἑαυτό μας μετά τήν ἀποστασία μας ἀπό τήν
παραδείσια εὐδαιμονία. Εἶναι ὁ πιό κατάλ-
ληλος χρόνος νά ἀντισταθοῦμε καί νά
ποῦμε τό μεγάλο ὄχι σέ ὅλους αὐτούς πού
ἔντεχνα συνεχίζουν νά μᾶς κρατοῦν
ἐγκλωβισμένους στούς δαιδαλώδεις δια-
δρόμους τους... Εἶναι ὧρα, λοιπόν, νά κά-
νουμε τό πρῶτο καί ἀποφασιστικό βῆμα μέ
βέβαιο βοηθό καί δυναμικό συμπαραστάτη
τόν Σωτῆρα Χριστό. Ἄς τό τολμήσουμε...

Ἀφήσαμε τήν πίστη μας,

τό μέγιστο αὐτό στήριγμα 

σέ καιρούς ἀλλοτινούς καί πιό 

δύσκολους, νά ξεθωριάσει... 

Τήν πίστη πού μᾶς κράτησε 

ζωντανούς στούς σκληρούς ἀγῶνες

πού δώσαμε στό παρελθόν... 

Σαγηνευτήκαμε ἀπό ὑποσχέσεις

γιά πρόοδο καί ἀπό θέλγητρα

τεχνολογικῶν ἐπιτευγμάτων.

Ἐκπνέουμε τό τελευταῖο κυβικό

ἑκατοστό θεϊκῆς πνοῆς,

ἀδειάζοντας τίς καρδιές μας 

ἀπό προαιώνιες ἀξίες, ἀγάπη,

ἐντιμότητα, ταπείνωση,

ἐμπιστοσύνη... 

καί ἀναπληρώνουμε τό κενό 

ἀπό νέα ἤθη, πάθη, 

ἀδυναμίες καί ὑλικά ἀγαθά. 
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Ἀρχιμανδρίτης Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος
Ἱερομονάχου π. Εὐσεβίου Ρασσιᾶ

Σύγχρονες μορφές Γερόντων καί Ἀσκητῶν

Χριστός μας, “τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, τὸ
φωτίζον καὶ ἁγιάζον πάντα ἄνθρωπον
ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον”, δὲν θὰ πάψει
ποτὲ νὰ λάμπει καὶ νὰ δοξάζεται μέσα ἀπὸ
ἐνάρετους ἀνθρώπους καὶ ἐκλεκτούς, ποὺ
ἔζησαν καὶ ζοῦν καὶ στὶς ἡμέρες μας σὰν
ἐπίγειοι ἄγγελοι καὶ οὐράνιοι ἄνθρωποι.
Ἔχοντας τὸν Χριστὸ στὴν καρδιὰ καὶ στὴν
ψυχή τους καὶ τὸν συνάνθρωπο σὰν νὰ εἶναι
ἡ ζωή τους. 

Μιὰ τέτοια μορφὴ πνευματική, ἀσκητική,
βαθιὰ θεολογικὴ καὶ συνάμα παρηγορητικὴ,
ἦταν ὁ μακαριστὸς καὶ φωτισμένος
Γέροντας π. Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος.
Γεννήθηκε στὶς 27 Δεκεμβρίου τοῦ 1930 στὸ
Βουρνάζι - σημερινὴ ὀνομασία Καλοβρύση-
, ἕνα μικρὸ χωριὸ τῆς Μεσσηνίας. Ἦταν τὸ
πρῶτο ἀπὸ τὰ ἕξι συνολικὰ παιδιὰ τῆς
οἰκογενείας Ἰωάννου καὶ Γεωργίας
Θεοδωροπούλου και ἔλαβε τὸ κατὰ κόσμον
ὄνομα Ἐτεοκλής. Οἱ γονεῖς του ἦταν
ἄνθρωποι εὐλαβεῖς. Τελείωσε τὸ Δημοτικὸ
καὶ τὸ Γυμνάσιο στὴν πόλη τῆς Καλαμάτας
καὶ τὸ ἔτος 1949 ἔδωσε ἐξετάσεις καὶ
εἰσήχθη ἀπὸ τοὺς πρώτους στὴ Θεολογικὴ
Σχολὴ Ἀθηνῶν. Ἡ Θεολογία ἦταν τὸ ὅραμα
και ὁ σκοπός του. 

Χειροτονήθηκε διάκονος τὸ 1956 καὶ
πρεσβύτερός τό 1961. Ἀξίζει ἐπίσης νὰ
σημειωθεῖ ὅτι πολλὲς φορὲς τοῦ προτάθηκε
νὰ γίνει Ἐπίσκοπος. Ὄμως στάθηκε

ἀνένδοτος. Ἔλεγε: «Θέλω νὰ πεθάνω
πρεσβύτερος! Μοῦ εἶναι πολύ, ποὺ εἶμαι
καὶ πρεσβύτερος!».

Διακόνησε κυρίως ὡς πνευματικὸς ἐπὶ 30
σχεδὸν ἔτη στὸ ὀρθόδοξο θρησκευτικὸ

σύλλογο «Τρεῖς Ἱεράρχαι», στὸ κέντρο τῆς
Ἀθήνας. Ἀσχολήθηκε ἐπίσης μὲ τὴ
συγγραφὴ βιβλίων, τὰ ὁποῖα ἀναφέρονται
στὰ προβλήματα καὶ τὶς πνευματικὲς
ἀνάγκες τῆς Ἐκκλησίας, γι’ αὐτὸ καὶ φέρουν
- ἐκτός των ἄλλων - κι ἔντονό το ἀγωνιστικὸ
στοιχεῖο. Τὰ βιβλία του κατὰ τὴ γνώμη
πολλῶν, εἶναι πρωτότυπα, ἀποτελοῦν

Ὁ
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πραγματικὴ συμβολὴ στὴν ὀρθόδοξη
Θεολογία, ἰδίως στὸ Κανονικὸ Δίκαιο, στὸ
ὁποῖο εἶχε καταστεῖ αὐθεντία. Παραλλήλως
εἶχε ἀρίστη ἐγκυκλοπαιδικὴ συγκρότηση καὶ
ἦταν τέλειος χειριστὴς καὶ ὑπέρμαχος τῆς
ἑλληνικῆς γλώσσας. 

Ὁ π. Ἐπιφάνιος εἶχε πλήρη συνείδηση, ὅτι
ἡ ἀληθὴς προσευχὴ εἶναι ἡ κορυφαία
ἔκφραση τῆς διὰ μέσου της ἀσκήσεως,
ἐγκράτειας, ταπεινώσεως καὶ ἀγάπης
ἀναφορᾶς καὶ ἀνατάσεως ὁλοκλήρου τῆς
ὑπάρξεως τοῦ προσευχομένου σὲ ὕμνο,
δοξολογία καὶ εὐχαριστία καὶ σὲ ἀΐδιο πόθο
κοινωνίας μὲ τὸ ὑπέρτατο ἐφετὸ τῶν πιστῶν,
τὴν Ἁγία Τριάδα.  Εἶχε πλήρη συνείδηση, ὅτι
ἡ προσευχὴ αὐτὴ ποὺ τελειοῦται στὴν Θεία
Εὐχαριστία ἀποτελεῖ τὸ ὑπέρτατο προνόμιο
ποὺ παρεχώρησε ὁ ἐν Τριάδι Θεὸς στὸν
ἄνθρωπο καὶ συγχρόνως τὸ ὑπέρτατο
κριτήριο τῆς οὐσιαστικῆς καὶ ἀληθινῆς
κοινωνίας μὲ τὸν Θεὸ, συμφώνως καὶ μὲ τὴν
διαπίστωση τοῦ Ἁγίου Νείλου τοῦ ἀσκητῆ:
«Εἰ προσεύχη ἀληθῶς θεολόγος εἶ καὶ εἰ
θεολόγος εἶ προσεύχη ἀληθῶς». Καὶ εἶναι
γεγονός, ὅτι γιὰ τὸν π. Ἐπιφάνιο ἡ
προσευχὴ ἦταν στάση καὶ τρόπος ζωῆς-
ἦταν ἡ ἴδια ἡ ζωή του. Μιὰ ζωὴ ποὺ σὲ κάθε
ἔκφανση καὶ ἔκφραση της ἦταν
προσευχομένη διακονία γιὰ τὴ δόξα τοῦ
Χριστοῦ, τὴν ἀγάπη γιὰ τοὺς ἀδελφούς του
καὶ τὴν προάσπιση τῆς Ὀρθοδοξίας. 
Ἐκτὸς ἀπὸ τὶς ἐλάχιστες ὧρες ὕπνου
(περίπου 2 – 4 τὸ 24ωρο), ὁ ὑπόλοιπος
χρόνος τῆς ζωῆς του ἦταν μιὰ συνεχὴς
προσφορὰ ἀγάπης καὶ θυσίας, ἕνα συνεχὲς
βίωμα ὅλων τῶν ἀρετῶν, μιὰ συνεχὴς

δοξολογία μὲ ἔργα καὶ λόγια τῆς Ἁγίας
Τριάδος.  Ἀσθενικός στό σῶμα μὲ σκόλοπα
στὴν σάρκα, τηροῦσε τὸ ἐκκλησιαστικὸ
τυπικό τῶν Ἱερῶν ἀκολουθιῶν μὲ ἀπόλυτη
ἀκρίβεια, ἀκόμη καὶ ἐὰν ὁ συνεχὴς φόρτος
ἐργασίας καὶ τὰ καθ’ ἡμέρα καὶ νύκτα
ἐπείγοντα προβλήματα, ὄχι βεβαίως δικά
του, ἀλλὰ τῶν πνευματικῶν του τέκνων, τὸν
ἀνάγκαζαν σὲ ἀναβολὴ καὶ τέλεση τῶν
σχετικῶν ἀκολουθιῶν (Ἑσπερινός, Ἀπόδειπνο
κλπ.) ἔστω καὶ στὶς 2 τὸ πρωί. Ἡ προσευχὴ γιὰ
τὸν π. Ἐπιφάνιο ἦταν πιὸ ἀπαραίτητη ἀπὸ ὅτι
ἡ ἀναπνοὴ γιὰ τὸ σῶμα συμφώνως μὲ τὴν
ρήση τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου
«Μνημονευτέον Θεοῦ μᾶλλον ἢ
ἀναπνευστέον». Ἡ σκέψη του, ἡ βούλησή
του, οἱ πόθοι του ἦταν συνεχῶς στραμμένοι
πρὸς τὸν μοναδικὸ ἔρωτα τῆς ζωῆς του, τὸν
Νυμφίο Χριστὸ καὶ τὴν πρὸς Αὐτὸν
καθοδήγηση τῶν πνευματικῶν του τέκνων.  

Παρὰ τὴν ἀσθένεια τῆς σαρκὸς ὁ π.
Ἐπιφάνιος μὲ αὐστηρότατη ἄσκηση καὶ
νηστεία, εἶχε ἀποκοπεῖ πλήρως ἀπὸ τὶς
κοσμικὲς ἐπιθυμίες καὶ εἶχε μεταφέρει ὅλη
τὴν ἀγάπη του καὶ τοὺς πόθους του στὴν
οὐράνιο Βασιλεία, δυνάμενος νὰ
ἐπαναλάβει μετὰ τοῦ Παύλου: «ἐμοὶ δὲ μὴ
γένοιτο καυχάσθαι εἰ μὴ ἐν τῷ σταυρῷ τοῦ
Κυρίου μῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, δὶ’ οὐ ἐμοὶ
κόσμος ἐσταύρωται κἀγῶ τῷ κόσμῳ» (Γαλ.
6, 14). Ἡ ὑπερβάλλουσα πνευματικότητα
τοῦ μακαριστοῦ π. Ἐπιφανίου, ποὺ
συμπυκνοῦται στὴν ἀδιάλειπτη καὶ νοερὰ
προσευχὴ, εἶχε διαδοθεῖ εὐρέως, παρὰ τὴν
ἀφάνεια καὶ τὸ «λάθε βιώσας» ποὺ τόσο
ἐπεδίωκε, καὶ ἐκτιμᾶτο ὅλως ἰδιαιτέρως σὲ
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περιοχὲς ποὺ κατ’ ἐξοχὴν διακρίνονται γιὰ
τὴν ἐπίδοσή τους στὶς πνευματικὲς αὐτὲς
ἀσκήσεις, ὅπως τὸ Ἅγιον Ὅρος. Τὸ μέγεθος
τῆς ἐκτιμήσεως αὐτῆς ποὺ ἔφθανε στὰ ὅρια
τῆς ἀναγνωρίσεώς του ὡς αὐθεντίας,
ἀποδεικνύεται ἀπὸ τὸ ἑξής γεγονός. 

Πρὶν ἀπὸ ἀρκετὰ χρόνια τοῦ ζήτησε μία
ἀδελφὴ νὰ τὴν καθοδηγήσει στὴ νοερὰ
προσευχή.-Ἐγὼ, τῆς ἀπάντησε, εἶμαι μὲν
Ἱερομόναχος ἀλλὰ ζῶ στὸν κόσμο. Μπορῶ
νὰ σοῦ ὑποδείξω μερικοὺς ἁπλοὺς
τεχνικοὺς τρόπους, ἀλλὰ καλὰ θὰ κάνεις νὰ
συμβουλευθεῖς κανένα Ἁγιορείτη Πατέρα, ὁ
ὁποῖος νὰ ἀσκεῖται στὴ νοερά προσευχή.
Καὶ τῆς ὑπέδειξε ἕναν ἡγούμενο, ὁ ὁποῖος
τὴν ἐποχὴ ἐκείνη ἀσκεῖτο μαζὶ μὲ τὴ
συνοδεία του στὴν νοερὰ προσευχή.  Γιὰ νὰ
λάβει τὴν ὅλως ἀπροσδόκητη, ἀπάντηση:
Μά, Γέροντα, ἐκεῖνος μὲ ἔστειλε σὲ σᾶς! 
Μετὰ ἀπὸ πολλοὺς κόπους, ἀσκήσεις καὶ
ἀγῶνες ἀλλὰ καὶ μὲ βαριὲς δοκιμασίες ὁ
π.Ἐπιφάνιος ταξίδεψε πρὸς τὸν Κύριον ποὺ
τόσο ἀγάπησε καὶ κήρυξε, ὄχι μόνο μὲ τὰ
σπουδαῖα συγγράμματά του καὶ τὶς
φωτισμένες συμβουλὲς του, ἀλλὰ μὲ τὴν
ἁγία ζωή του. Ἐκοιμήθη τὴν Παρασκευὴ 10
Νοεμβρίου 1989 καὶ ὥρα 4:26 τὸ ἀπόγευμα.
Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία του ἦταν μιὰ ἐξόδιος
ἀκολουθία ἑνὸς ἁγίου. Χιλιάδες πενθοῦντος
λαοῦ κατέκλυσαν τὸν Ἱ. Ν. Κοιμήσεως
Θεοτόκου Χρυσοσπηλαιωτίσσης Ἀθηνῶν,
γιὰ νὰ συμμετάσχουν στὴν νεκρώσιμη
ἀκολουθία καὶ νὰ κατευοδώσουν πρὸς τὴν
Βασιλεία τοῦ Θεοῦ τὸν πεφιλημένο καὶ
πολυσέβαστο πνευματικό τους Πατέρα. Τὸ
θλιβερὸ ἄγγελμα τῆς ἐκδημίας τοῦ

μακαριστοῦ π. Ἐπιφανίου εἶχε πανορθόδοξη
ἀπήχηση δεδομένου, ὅτι ἡ φήμη του εἶχε
ὑπερβεῖ ἐνῶ ἀκόμα ζοῦσε, τὰ ἐθνικά μας
σύνορα.

Διδαχές: 
-Ἡ ἁμαρτία εἶναι ἐκείνη ποὺ μᾶς

ἐμποδίζει νὰ πιστεύσουμε, ὄχι ἡ λογική.  Γι’
αὐτὸ ἂν πεῖς σ’ ἕναν ἄπιστο νὰ ζήσει ἕξι
μῆνες κατὰ τὴν ἠθική του Εὐαγγελίου, καὶ
τὸ κάνει, θὰ γίνει πιστὸς χωρὶς νὰ τὸ
καταλάβει. Τὸ: «Δὲν ὑπάρχει Θεὸς» τὸ λένε
συνήθως ἄνθρωποι φαῦλοι καὶ ἀνήθικοι.
Οὔτε βρέθηκε οὔτε θὰ βρεθεῖ ἄνθρωπος
ἠθικός, ἐγκρατής, ἐνάρετος κ.λπ. ποῦ νὰ
λέει τόσο εὔκολα: «Δὲν ὑπάρχει Θεός!

-Ἀπογοητευμένος ἀπὸ τὴν ἠθικὴ καὶ
πνευματικὴ κατάσταση τῆς κοινωνίας ὅπως
τὴν περιέγραψε κάποιος ἱεροκήρυκας,
ἕνας νέος ζήτησε τὴν γνώμη τοῦ Γέροντα.
Ἐκεῖνος τοῦ εἶπε:

-Ἄκουσε, παιδί μου. Πολλοὶ ξεκινοῦν
ἀπὸ λανθασμένη βάση: Πῶς συμβαίνουν
αὐτά, ἀφοῦ ζοῦμε σ’ ἕνα χριστιανικὸ
κράτος; Ἐνῶ πρέπει νὰ θεωροῦμε ὅτι ἐμεῖς
οἱ σημερινοὶ Χριστιανοὶ ζοῦμε σ’ ἕνα
κράτος εἰδωλολατρικό, ἀθεϊστικό, κ.λπ.
καὶ νὰ εἴμαστε εὐχαριστημένοι ποὺ ἀκόμη
δὲ μᾶς ἔχουν πετροβολήσει καὶ δὲ μᾶς
ἔχουν σταυρώσει. Αὐτὴ εἶναι ἡ πικρὴ
ἀλήθεια.

-Ἡ καρδιά μου, παιδιά μου, ἔχει μόνο
εἰσόδους καὶ καμιὰ ἔξοδο. Ἐὰν κάποιος
εἰσέλθει σὲ αὐτὴ δὲν πρόκειται νὰ ἐξέλθει,
ὅσα προβλήματα καὶ νὰ μοῦ δημιουργήσει.

Σύγχρονες μορφές Γερόντων καί Ἀσκητῶν



ὰ ξεκινήσω τὸ ἄρθρο αὐτὸ μὲ τὴν

ἀναφορὰ σὲ ἕναν ὅρο ποὺ τὰ τελευταῖα

χρόνια κατὰ τὸ κοινῶς λεγόμενο «φοριέ-

ται» πολύ.  Ὁ ὅρος αὐτὸς δὲν εἶναι ἄλλος

ἀπὸ τὸ detox, τὴν ἀποτοξίνωση δηλαδὴ ἀπὸ

τὶς βλαπτικὲς οὐσίες οἱ ὁποῖες συσσω-

ρεύονται σταδιακὰ καὶ τὶς ὁποῖες ὁ

ὀργανισμὸς εἶναι σὲ θέση νὰ ἀποβάλλει

ἀκολουθώντας συγκεκριμένους κανόνες

διατροφῆς καὶ ἄσκησης. Καθημερινὰ

λοιπὸν κατακλυζόμαστε ἀπὸ διαφημίσεις

καὶ ἀναρτήσεις στὰ μέσα κοινωνικῆς δι-

κτύωσης γιὰ βότανα, χάπια καὶ κάθε λογὴς

σκευάσματα τὰ ὁποῖα ὑπόσχονται νὰ μᾶς

ἀπαλλάξουν ἀπὸ τὶς τοξίνες καὶ τὰ βαρέα

μέταλλα μέσα σὲ λίγο διάστημα καὶ χωρὶς

καθόλου κόπο. Ἀναρωτήθηκε ὅμως κανείς…

Τί γίνεται μὲ τὶς τοξίνες καὶ τὰ βαρέα μέ-

ταλλα τοῦ ἐσωτερικοῦ μας κόσμου, τὶς

ἀνάγκες τοῦ ὁποίου συστηματικὰ παραβλέ-

πουμε. Ὅλο μας τὸ ἐνδιαφέρον στρέφεται

στὶς ἀναλογίες τοῦ σώματος  καὶ στὴν

ἐπιθυμητὴ ἁρμονία. Ἀγωνιοῦμε γιὰ τὸ

ἐξωτερικὸ, ἀμελώντας τὸ ἐσωτερικό.

Ἀρνούμαστε νὰ δεχτοῦμε ὅτι ἡ πραγματικὴ

εὐτυχία ἔγκειται στὴν ἐπίτευξη τῆς

ἰσορροπίας, μέσα ἀπὸ τὴν καλλιέργεια μιᾶς

σχέσης ἀγαπητικῆς μὲ τὸν Δημιουργό της

ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος.  

Ἀρκετοὶ εἶναι ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι κάποια

στιγμὴ συνειδητοποιοῦν τὶς συνέπειες

αὐτῆς τῆς ἀναντιστοιχίας, ἀναγνωρίζοντας

τὴν κενότητα καὶ τὴ ματαιότητα τῆς προ-

σκόλλησης στὴν ἐπιφάνεια. Καὶ τί κάνουν;

Ἀντὶ νὰ ἀναζητήσουν τὴν ἀλήθεια, κατα-

φεύγουν καὶ πάλι σὲ ὑποκατάστατα. Σὲ δι-

δασκαλίες μυστικιστικὲς, σὲ πρακτικὲς

ἀλλότριες καὶ ξένες πρὸς τὸ ἦθος τῆς

ἀληθινῆς πίστης. Συνεδρίες σὲ ἀκριβὰ

ξενοδοχεῖα μὲ ἀκριβοπληρωμένους

«γκουρού», ποὺ ὑπόσχονται νὰ σὲ

ἀποδεσμεύσουν ἀπὸ ὅσα σὲ βαραίνουν

φέρνοντας τὴν ἐπιθυμητὴ ἰσορροπία. Εἰς

μάτην. Ἡ ἐπίδραση τῆς θετικῆς αὔρας

αὐτῶν τῶν διδασκαλιῶν γρήγορα

ἐξατμίζεται, καθὼς ἀποδεικνύεται ὅτι

ξεκινᾶ ἀπὸ λάθος ἀφετηρία. Στὴ βάση της

δὲν βρίσκεται ἡ ἐλπίδα ποὺ ἔχει ὡς θεμέ-

λιο τὴν πίστη ἀλλὰ μιὰ ἐγωιστικὴ θεώρηση

ποὺ θέτει τὸν ἄνθρωπο στὸ ἐπίκεντρο, κα-

θιστώντας τὸν «φαινομενικὰ» κύριο καὶ

διαχειριστῆ τῆς ζωῆς του. Μιὰ συλλογιστικὴ

ποὺ ἀντὶ νὰ ἑστιάζει στὴν θεώρηση τῶν

ἄνω, ἐγκλωβίζει τὸν ἀποδέκτη της στὴν
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περιπλοκὴ τῶν ἐντὸς μὲ ἀποτέλεσμα νὰ

συναντᾶ παντοῦ ἀδιέξοδα. 

Μέσα σὲ ὅλο αὐτὸ τὸ περιβάλλον τῆς

φαινομενικῆς ἀποδέσμευσης καὶ τῆς ψευ-

δεπίγραφης ἀπαλλαγῆς ἀπὸ τὰ ἐσωτερικὰ

δυσβάστακτα φορτία, ἔρχεται ὁ λόγος τῆς

Ἐκκλησίας, πάντοτε ἐπίκαιρος καὶ πάντα

ζωντανὸς, νὰ δείξει στὸν ἄνθρωπο τῆς

ἐποχῆς μᾶς τὸν δρόμο ποὺ θὰ τὸν φέρει

στὴν ἀγκαλιὰ τοῦ Θεοῦ πατέρα. 

Καλεῖται ὁ ἄνθρωπος τῆς ἐποχῆς μας, νὰ

μπεῖ στὸ μονοπάτι τῆς πίστης μὲ ὅπλα τοῦ

τὴν προσευχὴ καὶ τὴν νηστεία. Τὴν

προσευχὴ μέσω τῆς ὁποίας θὰ κρατᾶ

ἀνοικτὸ τὸν δίαυλο μὲ τὴν πηγὴ τῆς δύνα-

μης καὶ τοῦ φωτισμοῦ, καὶ τὴν νηστεία

μέσω τῆς ὁποίας καλεῖται, θυσιαστικά καὶ

μὲ αὐταπάρνηση, νὰ ἀπέχει ὄχι μόνο ἀπὸ

ἐκεῖνα ποὺ ἐπιβαρύνουν τὸ σῶμα του, ἀλλὰ

καὶ ἀπὸ ἐκεῖνα ποὺ κρατοῦν δέσμια τὴν

ἀθάνατη ψυχή του. 

Δυστυχῶς στὶς μέρες μας ἡ νηστεία, τεί-

νει νὰ ἐξελιχθεῖ σὲ ἕνα ἀκόμη trend (μόδα)

τῆς ἐποχῆς. Ἀφιερώματα σὲ περιοδικὰ

ὑγείας, ἄρθρα ἀπὸ διαιτολόγους καὶ δια-

τροφολόγους, προτρέπουν στὴν υἱοθέτηση

τοῦ κανόνα τῆς νηστείας, ἀποσυνδέοντάς

την ἐπιμελῶς ἀπὸ τὸ βαθύτερο πνευματικὸ

περιεχόμενο. Τὴν καθιστοῦν αὐτοσκοπὸ καὶ

τέλος, ἐνῶ δὲν εἶναι παρὰ τὸ μέσον γιὰ τὴν

τελείωση. Θεωρήσεις αὐτοῦ του τύπου σὲ

συνδυασμὸ μὲ τάσεις ποὺ ξεκινοῦν ἀπὸ τὸ

ἐσωτερικό της Ἐκκλησίας καὶ οἱ ὁποῖες

ἐξαντλοῦν τὸ περιεχόμενο τῆς νηστείας στὴ

σχολαστικὴ τήρηση διατροφικῶν κανόνων,

καταλήγουν στὸν ἐκφυλισμὸ τοῦ βαθύτε-

ρου νοήματός της. Ἡ νηστεία δὲν εἶναι οὔτε

καταναγκασμός, οὔτε αὐτοσκοπός. Εἶναι τὸ

μέσο γιὰ νὰ ἀπεξαρτηθοῦμε, καὶ νὰ

ἀποτοξινωθοῦμε ἀπὸ ὅλα ἐκεῖνα ποὺ μᾶς

ἐμποδίζουν νὰ ἀναπτύξουμε μιὰ σχέση

δυναμικὴ καὶ ζωντανὴ μὲ τὸν Δημιουργό.

Ὅλα ἐκεῖνα ποὺ θολώνουν τὸν ἐσωτερικό

μας κόσμο καὶ στὰ ὁποῖα ἀναζητοῦμε τὸ

ἄλλοθι τῆς ἄφεσης ἢ τῆς μετάθεσης τῶν

εὐθυνῶν. Ὅλα ἐκεῖνα τὰ ὁποῖα θὰ πρέπει

μὲ τὴ δική μας θέληση, νὰ παραμερίσουμε,

ἱεραρχώντας τὶς ἀνάγκες τῆς ἀθάνατης

ψυχῆς ἔναντι τοῦ φθαρτοῦ σώματος. Ἄς κά-

νουμε σήμερα μιὰ ἀρχὴ, βαδίζοντας στὸν

δρόμο ποὺ ὅρισαν οἱ Πατέρες τῆς

Ἐκκλησίας. Χωρὶς ὑποσημειώσεις καὶ

ἀστερίσκους. Νηστεύοντας ἁπλά, ταπεινά,

θυσιαστικὰ  καὶ ὄχι νηστεύοντας γιὰ νὰ  ἢ

νηστεύοντας λόγω του ὅτι… Κόντρα στὸ

ρεῦμα τῆς ἐποχῆς καὶ στὶς παράπλευρες

ἑρμηνεῖες ποὺ στόχο ἔχουν νὰ ἀλλοιώσουν

τὸ βαθύτερο νόημα καὶ τὴν οὐσία τῆς πί-

στης μας, ἐκφυλίζοντάς την στὸ ἐπίπεδο

μιᾶς ἀκόμη πρακτικῆς αὐτοβελτίωσης ἀπὸ

τὶς πολλὲς ποὺ διαφημίζουν τὰ λογῆς

ἐγχειρίδια ποὺ κυκλοφοροῦν στὴν ἀγορά.  
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ΑΞΙΕΠΑΙΝΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 
ΤΗΣ Π.Υ. ΣΠΑΡΤΗΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 

Μία ἀξέχαστη ἐμπειρία βίωσαν τὰ 400
παιδιὰ ποὺ φιλοξενήθηκαν στις 4 περιόδους
τῶν ἀγοριῶν στὶς κατασκηνώσεις τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεώς μας στὴν Ταϋγέτη. Πιὸ συγκε-
κριμένα, μὲ πρωτοβουλία τοῦ Διοικητῆ τῆς
Πυροσβεστικῆς Ὑπηρεσίας Σπάρτης Πυράρχου
κ. Κωνσταντίνου Γιαννόπουλου, κλιμάκιο
πυροσβεστῶν, μαζὶ μὲ πυροσβεστικὰ
ὀχήματα, ἐπισκέφθηκαν τὶς κατασκηνώσεις,
μὲ στόχο νὰ ἐνημερώσουν μὲ κατανοητό,
πρακτικὸ καὶ οὐσιαστικὸ τρόπο τὰ παιδιά,
σχετικὰ μὲ τὴν λειτουργία καὶ τὴν προσφορὰ
τοῦ Πυροσβεστικοῦ Σώματος. Μετὰ τὴν
ἐνημέρωση ἀκολούθησε ἐνδιαφέρουσα
πρακτικὴ χρήση τῶν ἐργαλείων τῶν
πυροσβεστικῶν ὀχημάτων ἀπ’ ὅλα τά παιδιά.
Ἀκολούθως γευμάτισαν ὄλοι μαζὶ στὴν τραπε-
ζαρία τῶν κατασκηνώσεων. Ἀξίζει νὰ
σημειωθεῖ ὅτι τὰ πλούσια ἐδέσματα ἦταν μία
εὐγενικὴ προσφορὰ τοῦ Διοικητῆ καὶ τῶν
πυροσβεστῶν τῆς Πυροσβεστικῆς Ὑπηρεσίας
Σπάρτης.

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ 
ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΠΑΡΝΩΝΑ

Μὲ ἰδιαίτερη λαμπρότητα ἑορτάσθηκε τὴν
Τετάρτη 1η Ἰουλίου 2015, ἡ μνήμη τῶν Ἁγίων
Ἀναργύρων, Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ,  στὴν
ὁμώνυμη Ἱερά Μονὴ τῆς Μητροπόλεώς μας,
ποὺ βρίσκεται στὸν δασοσκέπαστο Πάρνωνα.
Τὴ φετινὴ ἑορτὴ λάμπρυνε μὲ τὴν παρουσία
του ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσό-
στομος. Τὸ ἀπόγευμα τῆς παραμονῆς τελέ-
σθηκε Ἀρχιερατικὸς Ἑσπερινὸς χοροστατοῦντος
του προσκεκλημένου Μητροπολίτη  κ. Χρυσο-
στόμου καὶ παρουσία του Σεβ. Μητροπολίτου
μας κ. Εὐσταθίου. Μὲ τὴν ὁλοκλήρωση τοῦ
ἑσπερινοῦ, ὁ Σεπτὸς Ποιμενάρχης μας παρου-
σίασε στὸ ἐκκλησίασμα τον φιλοξενούμενο
Μητροπολίτη μιλώντας μὲ ἐπαινετικὰ λόγια.
Παράλληλα  ἐξέφρασε τὴ χαρά του, γιὰ τὴν
ἀποδοχὴ τῆς πρόσκλησης τοῦ ἰδίου καὶ τοῦ
Καθηγούμενου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Πανοσ.
Ἀρχιμανδρίτη π. Πορφυρίου Κονίδη, ὥστε νὰ
παρευρεθεῖ στὴν πανήγυρη.  Ὁ Σεβ. Μητροπο-
λίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος παίρνοντας
τὸ λόγο, εὐχαρίστησε τόσο τὸν Σεβ. Μητροπο-
λίτη μας, ὅσο καί τήν μοναχικὴ ἀδελφότητα,
γιὰ τὴν πρόσκληση καὶ τὰ θερμὰ λόγια τους,
ἐνῶ προσέφερε ὡς δῶρο στὴν Ἱερὰ Μονὴ ἕνα
ἀσημένιο πολυκάνδηλο. Τήν κυριώνυμη
ἡμέρα τῆς ἐορτής τελέσθηκε ὁ Ὄρθρος καὶ
Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο, προεξάρχοντος
τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μεσσηνίας κ. Χρυσο-
στόμου, ὁ ὁποῖος καὶ κήρυξε τὸ θεῖο λόγο.
Ἀπευθυνόμενος στοὺς εὐσεβεῖς προσκυνητὲς
ποὺ εἶχαν κατακλύσει τὸ χῶρο τοῦ
μοναστηριοῦ, τόνισε τὴν ἀξία τῆς
ἀνιδιοτελοῦς ἀγάπης καὶ τῆς προσφορᾶς στὸν
συνάνθρωπο, ποὺ χαρακτήριζαν τὴ ζωὴ καὶ τὴ
δράση τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων,  ἀρετῶν ποὺ
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ἰδιαίτερα στὶς μέρες μας εἶναι πιὸ ἀναγκαῖες
ἀπὸ ποτέ. Στὴ συνέχεια ἀναγνώσθηκε ἡ εὐχὴ
τῶν Κολύβων πρὸς τιμὴν τῶν Ἁγίων καὶ
θαυματουργῶν Ἀναργύρων, Κοσμᾶ καὶ
Δαμιανοῦ. Πρὶν περατωθεῖ ἡ Θεία Λειτουρ-
γία, ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Πα-
νοσιολ. Ἀρχιμ. π. Πορφύριος Κονίδης πῆρε
τὸ λόγο, γιὰ νὰ εὐχαριστήσει τὸν Μητροπο-
λίτη Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομο, γιὰ τὴ συμ-
μετοχή του στὴν πανήγυρη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.
Ὡς ἀνάμνηση τῆς παρουσίας του,  τοῦ προ-
σέφερε μιὰ εἰκόνα τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων,
ἕνα πετραχήλι καὶ ἕνα ὡμοφόριο, προκειμέ-
νου νὰ προσεύχεται γιὰ τοὺς πατέρες καὶ
εὐλαβεῖς προσκυνητὲς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.
Στὴν ἀντιφώνησή του ὁ Σεβ. Μητροπολίτης
Μεσσηνίας εὐχαρίστησε γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ
τὸν Ποιμενάρχη μας, τὸν Καθηγούμενο καὶ
τοὺς πατέρες τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, γιὰ τὴν
πνευματικὴ χαρὰ ποὺ τοῦ προσέφεραν, μί-
λησε γιὰ τοὺς δεσμοὺς ποὺ τὸν συνδέουν μὲ
τὴ Μονὴ τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων,
ὑποσχέθηκε νὰ τοὺς μνημονεύει πάντα στὶς
προσευχές του καὶ παρακάλεσε νὰ κάνουν
καί ἐκεῖνοι τὸ ἴδιο γι’ αὐτόν. Τέλος, ἀξίζει νὰ
γίνει ἰδιαίτερη ἀναφορὰ στοὺς καλλικέλα-
δους ἱεροψάλτες, ποὺ μὲ τὸν χοράρχη
καθηγητὴ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κ. Δη-
μήτριο Μπαλαγιῶργο, τὸν Ζαχαρία Καρούνη
καὶ τὰ ὑπόλοιπα μέλη τοῦ Βυζαντινοῦ χοροῦ
«Τρίκκης Μελωδοί», ἀπέδωσαν ἄριστα, τόσο

στὸν Ἑσπερινό, ὅσο καὶ στὸν Ὄρθρο καὶ τὴ Θ.
Λειτουργία τοὺς βυζαντινοὺς ὕμνους, συντε-
λώντας τά μέγιστα στὴν πνευματικὴ ἀνάταση
τῶν πιστῶν.

ΠΡΟΕΞΑΡΧΟΝΤΟΣ 
ΤΟΥ ΣΕΒ. ΠΟΙΜΕΝΑΡΧΗ ΜΑΣ Κ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 
Ο ΛΑΜΠΡΟΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ 
ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

Τὴ μνήμη τῶν πρωτοκορυφαίων
Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου τίμησε τὴ Δευ-
τέρα 29 Ἰουνίου 2015 ἡ Ἐκκλησία μας καὶ ἡ Κό-
ρινθος ἑόρτασε μὲ ἐκκλησιαστικὴ μεγαλοπρέπεια
τὸν Πολιοῦχο τῆς Ἀπόστολο Παῦλο, ποὺ ἦταν καὶ
ὁ ἱδρυτὴς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κορίνθου. Τὸ
ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς, στὸν περικαλλῆ Ἱερὸ
Ναὸ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, τελέσθηκε Μέγας
Πανηγυρικὸς Πολυαρχιερατικὸς Ἑσπερινὸς προ-
εξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ.
Εὐσταθίου, ὁ ὁποῖος ἐκπροσώπησε τὸν Μακα-
ριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ πάσης
Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμο. Στὸν Ἑσπερινὸ
συμμετεῖχαν οἱ Σεβ. Μητροπολίτες Χαλκίδος κ.
Χρυσόστομος, Ἰωαννίνων κ. Μάξιμος, Νέας
Ἰωνίας κ. Γαβριήλ, Θεσσαλιώτιδος κ. Τιμόθεος,
Μεγάρων κ. Κωνσταντίνος, Μαρωνείας κ. Παν-
τελεήμων, Κορίνθου κ. Διονύσιος καὶ Ρούσης κ.
Ναοὺμ ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖο Βουλγαρίας. Νὰ
σημειωθεῖ ὅτι οἱ Ἀρχιερεῖς, πρὶν τὴν εἴσοδό
τους στὸ Ναὸ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, προ-
σκύνησαν τὰ Ἱερὰ λείψανα Ἁγίων, ποὺ εἶχαν
μεταφερθεῖ γιὰ τὸν ἑορτασμὸ ἀπὸ Ἱερὲς
Μονὲς τῆς Μητροπόλεως Κορίνθου. Μετὰ τὸ
πέρας τοῦ Πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ, στὰ προ-
πύλαια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἀποστόλου Παύ-
λου, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κορίνθου κ.
Διονύσιος προσφωνώντας καλοσώρισε τούς
Σεβ. Μητροπολίτες καὶ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης
μας κ. Εὐστάθιος κήρυξε τὸν Θεῖο Λόγο μετα-
φέροντας καί τὶς πατρικὲς εὐχὲς τοῦ Μακαριω-
τάτου Ἀρχιεπισκόπου κ. Ἱερωνύμου καὶ τῆς
Ἱερᾶς Συνόδου. Ἀκολούθησε, μὲ πάνδημη
συμμετοχή, ἡ λιτανεία στοὺς κεντρικοὺς δρό-
μους τῆς πόλεως.
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Ο ΣΕΒ. ΠΟΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΜΑΣ ΣΤΑ ΚΥΘΗΡΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΣΗΣ 

Προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας
κ. Εὐσταθίου πραγματοποιήθηκαν τὸ Σάββατο
1η Αὐγούστου 2015 οἱ ἑορταστικὲς ἐκδηλώσεις
στὰ Κύθηρα γιὰ τὴν προστάτιδα τοῦ νησιοῦ,
Ἁγία Ἐλέσα, ἡ ὁποία μαρτύρησε ἀπὸ τὰ χέρια
τοῦ πατέρα της τὸ 375 μ Χ. καὶ τιμᾶται
πανηγυρικὰ ὡς τοπικὴ Ἁγία καὶ Πολιοῦχος. Τὴν
Παρασκευὴ τὸ ἀπόγευμα τελέσθηκε ὁ Μέγας
Πανηγυρικὸς Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός, ἐνῶ τὴν
κυριώνυμη ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τὸ Ἀρχιερατικὸ
Συλλείτουργο, ποὺ εὐλαβῶς παρακολούθησαν
συμπροσευχούμενοι οἱ τοπικοὶ ἄρχοντες καὶ
πλῆθος πιστῶν. Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς λιτάνευ-
σης τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Ἁγίας Ἐλέσας καὶ τοῦ
Τιμίου Σταυροῦ παιάνισε σὲ πλήρη σύνθεση ἡ
Φιλαρμονικὴ τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ ποὺ βρι-
σκόταν στὰ Κύθηρα προσκεκλημένη τοῦ Δήμου
γιὰ τὶς καλοκαιρινὲς πολιτιστικὲς ἐκδηλώσεις
στὸ νησί. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κυθήρων κ. Σε-
ραφείμ, ὁ ὁποῖος συμπλήρωσε στὶς 30 Ἰουλίου
δέκα ἔτη ἀπὸ τὴν ἡμέρα τῆς ἐνθρονίσεώς του
στὰ Κύθηρα, εὐχαρίστησε τὸν Σεπτὸ Ποιμε-
νάρχη μας κ. Εὐστάθιο γιὰ τὴν τιμητικὴ παρου-
σία του, ἐνῶ τόνισε ὅτι ἀποτελεῖ γνώριμο καὶ
ἀγαπητὸ πρόσωπο γιὰ τοὺς Κυθήριους, ἀφοῦ
ἔχει διατελέσει κατὰ τὸ παρελθὸν δύο φορὲς
τοποτηρητὴς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυθή-
ρων. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ.
Εὐστάθιος στὸ κήρυγμά του ἀνέλυσε τὴ σημα-
σία τοῦ γυναικείου προσώπου στὴ χριστιανικὴ
διδασκαλία καὶ θεολογία καὶ προέτρεψε τοὺς
πιστοὺς νὰ μιμηθοῦν τὸ παράδειγμα τῆς Ἁγίας
Ἐλέσας ποὺ πόθησε τὸν Χριστὸ μὲ ὅλη τὴν καρ-
διά της.

«ΟΡΗ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΤΑΙΣ ΕΛΑΦΟΙΣ…»
ΤΟ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΣ 

Συνεπὴς καὶ ἀκούραστος στὸ συγγραφικό
του ἔργο ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ.
Εὐστάθιος αὐτὴ τὴ φορὰ πραγματεύεται μέσα
ἀπὸ τὸ νέο του βιβλίο, μὲ τίτλο: «Ὅρη τὰ
ὑψηλὰ ταῖς ἐλάφοις…» τὴν θεάρεστη ὅσο καὶ

συγκινητικὴ προσπάθεια ποὺ κατεβλήθη καὶ
συνεχίζει νὰ καταβάλλεται κάθε καλοκαίρι,
ὥστε ἡ νεολαία τοῦ τόπου μας νὰ ἀπολαμβάνει
τὴν δική της »πνευματικὴ ὄαση» στὶς Κατασκη-
νώσεις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας στὸ πανέ-
μορφο φυσικὸ περιβάλλον τῆς Ταϋγέτης, μέσα
στὸ καταπράσινο δάσος καὶ ὑπὸ τὴ σκιὰ τοῦ
ἐπιβλητικοῦ Ταϋγέτου. Ἡ ἀρχικὴ ἔμπνευση, ὁ
σχεδιασμός, οἱ δωρεές, ἡ ὑλοποίηση, οἱ ἄοκνες
καὶ συγκινητικὲς προσπάθειες πλειάδας
κληρικῶν καὶ λαϊκῶν, ἡ πνευματικὴ ὠφέλεια,
διαπαιδαγώγηση καὶ ψυχαγωγία χιλιάδων
παιδιῶν, εἶναι μερικὰ ἀπὸ τὰ θέματα τοῦ βι-
βλίου, τὸ ὁποῖο ἐμπλουτίζεται μὲ πλούσιο
φωτογραφικὸ ὑλικὸ
ἀπὸ τὴν κατασκηνωτικὴ
ζωὴ περασμένων ἐτῶν.
Ἀκολουθεῖ ἡ ἀφιέρωση
τοῦ Σεβ. Μητροπολίτη
μας: «Ἀφιερώνεται μὲ
πολλὴ ἀγάπη καὶ
ἐγκάρδιες Εὐχὲς σ’ ὅλα
τα στελέχη μιᾶς
ὁλόκληρης εἰκοσαετίας.
Ἀρχηγούς, Ὑπαρχηγοὺς καὶ ὁμαδάρχες ἄνδρες
καὶ γυναῖκες, στοὺς ἐθελοντὲς κληρικοὺς καὶ
λαϊκούς, στὶς μαγείρισσες, στοὺς εὐεργέτες μας
καὶ στὰ 8000 κατασκηνωτόπουλα, ἀγόρια καὶ
κορίτσια, ποὺ ἔζησαν στὴν Ταϋγέτη μιὰ
διαφορετικὴ ζωή». Ἤδη τό νέο βιβλίο προ-
σφέρθηκε στούς κατασκηνωτές, τά στελέχη καί
τούς ἐργαζόμενους  τῶν φετινῶν
κατασκηνωτικῶν περιόδων.

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 
ΣΤΑ ΚΥΘΗΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΤΑΫΓΕΤΗΣ

Μὲ τὴ χάρη τοῦ Πανάγαθου Θεοῦ καὶ τὶς
εὐλογίες τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ.
Εὐσταθίου, τὸ Γραφεῖο Νεότητος τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεως μας θέλοντας νὰ ἀνταμείψει τὰ
στελέχη καὶ τῶν τεσσάρων περιόδων τῶν Κα-
τασκηνώσεων, ποὺ ἀφιλοκερδῶς προσφέρουν
τὶς ὑπηρεσίες τους θυσιάζοντας κόπο καὶ χρόνο
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πολλὲς φορὲς καὶ ἀπὸ τὴν ἴδια τοὺς τὴν
ἐργασία, διοργάνωσε τὴν Δευτέρα 17
Αὐγούστου 2015 ἡμερήσια ἐκδρομὴ στὰ Κύ-
θηρα. Τὸ ταξίδι ξεκίνησε μὲ σύντομη δέηση
πρὸς τὸ Θεὸ καὶ προορισμὸ τὴ Νεάπολη Βοιῶν,
ὅπου ἔγινε ὁ ἀπόπλους γιὰ τά Κύθηρα. Κατά
τήν ἄφιξή τους στο νησί τα στελέχη ὑποδέχτηκε
ὁ π. Παναγιώτης Μεγαλοκονόμος, Γενικὸς
Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος τῆς Ἱερᾶς Μητροπό-
λεως Κυθήρων, ὁ ὁποῖος καί τά ξενάγησε στὰ
προσκυνήματα. Πρῶτος σταθμὸς ἡ Ἁγία Μόνη,
Μοναστήρι ἀφιερωμένο στὴν Παναγία, τὴν
«Μόνην πάντων ἐλπίς», καί ἐν συνεχείᾳ προ-
σκύνημα στην Παναγία τη Μυρτιδιώτισσα. Τό
πρόγραμμα στά προσκυνήματα περιελάμβανε
Ἱερά Παράκληση, ξενάγηση καί τό καθιερωμένο
μοναστηριακό κέρασμα. Ὅλα τα στελέχη
ἔμειναν εὐχαριστημένα μὲ αὐτὴ τὴν ἐκδρομή,
ἀφοῦ ἦταν μιὰ ἀφορμὴ νὰ βρεθούν ὅλοι μαζὶ
καὶ νὰ ἀναπολήσουν τὶς ἡμέρες τῆς κατασκή-
νωσης. Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολή μας καὶ τὸ Γραφεῖο
Νεότητος εὐχαριστοῦν θερμά τά στελέχη τῶν
κατασκηνώσεων γιὰ τὴν ἀφιλοκερδῆ προ-
σφορά τους καὶ τοὺς εὔχονται ὁ Θεὸς νὰ τούς
ἀνταμείψει μὲ ἑκατονταπλάσιες εὐεργεσίες.

ΜΕ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗΝ Ι.Μ ΙΕΡΑΚΟΣ 
ΕΟΡΤΑΣΤΗΚΑΝ ΤΑ 35 ΧΡΟΝΙΑ ΑΡΧΙΕΡΑΤΕΙΑΣ
ΤΟΥ ΣΕΒ. ΠΟΙΜΕΝΑΡΧΟΥ ΜΑΣ

Στις 31 Αὐγούστου ἡ Ἐκκλησία μας ἑόρτασε
τὴν κατάθεση τῆς Τιμίας Ζώνης τῆς Ὑπεραγίας

Θεοτόκου. Γιὰ τὴν Ἱερὰ Μητρόπολή μας ἡ
ἡμέρα αὐτὴ εἶχε ἰδιαίτερη σημασία, καθὼς
συμπληρώθηκαν 35 χρόνια ἀπὸ τὴν εἰς
Ἐπίσκοπον χειροτονία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου
μας κ. Εὐσταθίου. Ὁ Σεπτὸς Ποιμενάρχης μας,
ὅπως ἔχει καθιερώσει ἀπὸ τὸν πρῶτο χρόνο τῆς
ἀρχιερατικῆς του διακονίας, τέλεσε τὴ Θεία
Λειτουργία στὴν Ἱερὰ Μονὴ Εὐαγγελιστρίας
Ἱέρακος, συλλειτουργούντων πολλῶν ἱερέων.
Τό θεῖο λόγο κήρυξε στὸ πολυπληθὲς
ἐκκλησίασμα ὁ ἱεροκήρυκας τῆς Ἱερᾶς Μητρο-
πόλεώς μας Πανοσολ. Ἀρχιμανδρίτης π. Θεό-
κλητος Μέντης. Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας
Λειτουργίας ἔγινε ἡ Λιτανεία τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος
καὶ τῶν Ἱερῶν λειψάνων, ποὺ φυλάσσονται στὴ
Μονή. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Εὐστάθιος
στὴν ὁμιλία του εὐχαρίστησε ὅλους ὅσοι τοῦ
στάθηκαν στὰ τριανταπέντε αὐτὰ χρόνια, στὰ
ὁποῖα δοκίμασε πολλὲς χαρές, ἀλλὰ καὶ
ἀναπόφευκτες πικρίες, καθὼς καὶ ὅσους συμ-
προσευχήθηκαν στὴ Θεία Λειτουργία θέλοντας
νὰ τοῦ εὐχηθοῦν διὰ ζώσης. Στό τέλος τῆς
Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος ἀπένειμε
τιμητικό ἔπαινο στὸν συνταξιοῦχο ἐφημέριο
Πρωτ. π. Ἐλευθέριο Καναβάρο, γιὰ τὰ 60 χρό-
νια διακονίας του καθὼς καὶ γιὰ τὴ συνεπῆ
προσφορά του στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἱέρακος μετὰ
τὴν συνταξιοδότησή του. Ἀκολούθησε τὸ κα-
θιερωμένο μοναστηριακὸ κέρασμα σὲ ὅλους
τούς παρευρισκόμενους ἀπὸ τὴν ἀδελφότητα
τῆς Μονῆς. 
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ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
Κατὰ τὸν μῆνα Ἰούνιον 2015 ὁ Σεβ. Μητροπο-

λίτης μας
Ἐ λ ε ι τ ο ύ ρ γ η σ ε  τὴν 1ην εἰς τὸν πανηγυ-

ρίζοντα Ἱερὸν Ναὸν τῆς Ἁγίας Τριάδος Νεαπό-
λεως καὶ προέστη τῆς λιτανεύσεως τῆς Ἱερᾶς
Εἰκόνος, τὴν 6ην εἰς τὴν Ἱεράν Μονήν Ζερμπί-
τσης (μνημόσυνον τῆς Μοναχῆς Κουκουζέλισ-
σας), τὴν 7ην εἰς τὸν πανηγυρίζοντα Ἱερόν
Ναόν τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Μυστρᾶ, τὴν 11ην
εἰς τὸν Μητροπολιτικὸν Ναὸν (ἑορτὴ τοῦ
Ἁγίου Λουκᾶ Σύμφερουπόλεως), τὴν 14ην εἰς
τὸν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Νίκωνος, τὴν 18ην
εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου Σπάρ-
της (Ἀγρυπνία ἐπὶ τῇ ἐπετείῳ τῶν ἐγκαινίων
τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ), τὴν 21ην εἰς Χρύσαφα, τὴν
29ην εἰς τὸν πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν τοῦ
Ἀπ. Παύλου Ψαρρῶν Ἀθηνῶν (Συνοδικὴ Θ.
Λειτουργία), καὶ τὴν 30ην εἰς τὸν πανηγυρί-
ζοντα Ἱερόν Ναόν τῆς ἐνορίας Γούναρη.
Ἐ χ ο ρ ο σ τ ά τ η σ ε  κατὰ τὸν ἑσπερινὸν τὴν

28ην εἰς τὸν πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν τοῦ
Ἀποστόλου Παύλου Κορίνθου, καὶ τὴν 29ην
προέστη μετὰ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου εἰς τὸν
Ἄρειον Πάγον, κατὰ τὸν ἑσπερινὸν εἰς τὸν
ὁποῖον ἐχοροστάτησεν ὁ Μακαριώτατος
Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος κ.
Ἱερώνυμος ὁ Β΄ καὶ τὴν 30ην εἰς τὴν πανηγυρί-
ζουσαν Ἱεράν Μονὴν τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων
μετὰ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μεσσηνίας κ.
Χρυσοστόμου.

Η ὐ λ ό γ η σ ε τὴν 6ην εἰς τὸν Βασσαρᾶν τὸν
γάμον τῆς Μαρίας Γαλάνη, θυγατρὸς τοῦ
ἐφημερίου της ἐνορίας π. Ἀναργύρου καὶ τοῦ
Γεωργίου Ἀκρίβου.

Π ρ ο έ σ τ η τὴν 10ην εἰς τὴν Γκοριτσάν τῆς
Νεκρωσίμου ἀκολουθίας τῆς κηδείας τοῦ Πα-
ναγιώτου Φλώρου, τὴν 13ην εἰς τὸν Ἅγιον

Ἰωάννην τῆς Κηδείας τῆς… Κανελλάκου, καὶ
τὴν 20ήν εἰς τὰ Ἀνώγεια τῆς Κηδείας τοῦ Γε-
ωργίου Κόνιαρη, πατρός τοῦ ἐφημερίου τῆς
ὡς ἄνω ἐνορίας π. Ἀνδρέου καὶ πατρός ἑτέρου
ἱερέως, τοῦ π. Παναγιώτου ὑπηρετοῦντος εἰς
Γερμανίαν, καὶ τὴν 24ην εἰς Κεφαλληνίαν τῆς
Κηδείας τοῦ αἰφνιδίως ἀποθανόντος νέου
Μητροπολίτου Κεφαλληνίας Γερασίμου, ὅστις
θὰ ἐνεθρονίζετο ἐκείνην τὴν ἑβδομάδα.

Π ρ ο ή δ ρ ε υ σ ε τὴν 2αν εἰς Ἀθήνας συνε-
δριάσεως τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπὶ τοῦ
Μοναχικοῦ Βίου, τὴν 8ην συνεδριάσεως τῆς
Δ.Ε. τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Μουσείου, τὴν ἰδίαν
ἡμέραν συνεδριάσεως τῆς Δ.Ε. τοῦ Κληροδο-
τήματος Καλκανδῆ καὶ τὴν ἰδίαν ἡμέραν συνε-
δριάσεως τοῦ Δ.Ε. τοῦ Κληροδοτήματος
Κερασιώτη, τὴν 15ην συσκέψεως τῶν
Ἀρχιερατικῶν Ἐπιτρόπων, τὴν 16ην συνεδριά-
σεως τῆς Δ.Ε. τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Βιβλιοθήκης
καί τὴν 22αν συνεδριάσεως τῆς Διαχειριστικῆς
Ἐπιτροπῆς τοῦ Κληροδοτήματος Κερχουλᾶ.
Σ υ μ μ ε τ έ σ χ ε  τὴν 3ην, 4ην καὶ 5ην τῆς Συ-

νεδριάσεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Ἑλλάδος ὡς μέλος Αὐτῆς καὶ τὴν 19ην κατὰ
τὴν ἔκτακτον συνεδρίαν Αὐτῆς.

Κατὰ τὸν μῆνα Ἰούλιον 2015
Ἐ λ ε ι τ ο ύ ρ γ η σ ε τὴν 1ην εἰς τὴν Ἱερὰν

Μονὴν Ἁγίων Ἀναργύρων, τῆς Θ. Λειτουργίας
προέστη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ.
Χρυσόστομος, ὅστις καὶ ὡμίλησεν ἐπικαίρως,
τὴν 5ην εἰς τὸν Κεφαλά, τὴν 7ην εἰς τὴν πανη-
γυρίζουσαν Ἱερὰν Μονὴν τοῦ Ἁγίου Θωμὰ Βε-
λανιδίων Νεαπόλεως, τὴν 8ην εἰς τὸν
πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Προκο-
πίου τῶν Κατασκηνώσεων τοῦ Παλαιοκά-
στρου Βατίκων, τὴν 9ην εἰς τὸν
πανηγυρίζοντα Ἱερὸν Ναόν τοῦ Ἁγίου Σπυρί-



Χρονικά τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 68 | ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΩΝ Ο «ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ»

δωνος Ἐλαφονήσου (ἐπέτειος ἐγκαινίων) καὶ
προέστη τῆς δοξολογίας διὰ τὴν ἕνωσιν τῆς
Νήσου μετὰ τῆς Ἑλλάδος), τὴν 12ην εἰς τὴν
Γκοριτσάν, τὴν 19ην εἰς Σκούραν, τὴν 20ην εἰς
τὸν πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν Προφήτου
Ἠλία Λογγανίκου, τὴν 25ην εἰς τὰ Ἀνώγεια,
τὴν 26ην εἰς Μολάους ἐπὶ τῇ τοπικὴ πανηγύ-
ρει τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς καὶ τὴν 27ην εἰς τὸν
πανηγυρίζοντα Ἱερὸν Ναόν τοῦ Ἁγίου Παντε-
λεήμονος τοῦ Ἀσύλου Ἀνιάτων.
Ἐ χ ο ρ ο σ τ ά τ η σ ε  κατὰ τὸν ἑσπερινὸν τὴν

2αν εἰς Ἀμύκλας ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου
Ὑακίνθου, τὴν 7ην εἰς τὸν πανηγυρίζοντα
Ἱερὸν Ναόν τοῦ Ἁγίου Προκοπίου τῶν Κατα-
σκηνώσεων Νεαπόλεως, τὴν 12ην εἰς τὸν πα-
νηγυρίζοντα Ἱερὸν Ναόν Ταξιαρχῶν εἰς τὸν
Ἀρχάγγελον Δαιμονιᾶς, τὴν 16ην εἰς τὸν πα-
νηγυρίζοντα Ἱερὸν Ναόν Ἁγίας Μαρίνης Συκα-
ρακίου, τὴν 19ην εἰς τὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸν
Ναὸν τοῦ Προφήτου Ἠλία Βελλιῶν, τὴν 25ην
εἰς τὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸν Ναόν τῆς Ἁγίας
Παρασκευῆς Σκάλας, τὴν 26ην εἰς τὸν πανη-
γυρίζοντα Ἱερὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου Παντελεήμο-
νος τοῦ Ἀσύλου Ἀνιάτων Σπάρτης καὶ τὴν
31ην εἰς τὸν πανηγυρίζοντα  Ἱερὸν Ναόν τῆς
Ἁγίας Ἐλέσης εἰς Κύθηρα.
Η ὐ λ ό γ η σ ε  τὴν 4ην εἰς τὴν Παντάνασσαν

τὸν γάμον τοῦ Νικολάου Πανάγου καί τῆς
Εὐγενίας Νικηφόρου καὶ ἐν συνεχείᾳ εἰς Γλυ-
κόβρυσιν τὸν γάμον τοῦ Ἀθανασίου Μοσχάκη
καὶ τῆς Μαρίας Πετρουλῆ, τὴν 11ην εἰς τὸν
Βλαχιώτην τὸν γάμον τοῦ Ἰωάννου Προκοῦ
καὶ τῆς Ἀθανασίας Σταυροπούλου, τὴν 19ην
εἰς τὸν Ἑλκόμενον Μονεμβασίας τὸν γάμον
τοῦ Γρηγορίου Στούαρτ καὶ τῆς ὁμογενοῦς
Ἰωάννας Γρουμποῦ.

Ἐ τ έ λ ε σ ε τὴν 23ην εἰς τὸ Λάχι τὰ θυρανοί-
ξια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Παναγίας
ἀνακαινισθέντος ριζικῶς, ἐνῶ τὴν πρωίαν τῆς
ἰδίας ἡμέρας προέστη εἰς Μονεμβασίαν τῆς
Δοξολογίας ἐπὶ τῇ ἀπελευθερώσει τῆς πό-
λεως.

Ἐ ν ε κ α ι ν ί α σ ε τὴν 2αν εἰς Ἀμύκλας τὸ
Πνευματικὸν Κέντρον τῆς Ἐνορίας, τὸ ὁποῖον

κατεσκεύασε ὁ ἀείμνηστος Δημήτριος Βλαχά-
κης.

Ἐ π ε σ κ έ φ θ η  τάς Κατασκηνώσεις εἰς τὸν
Ταΰγετον τὴν 3ην, τὴν 6ην, τὴν 10ην, τὴν 15ην,
τὴν 21ην, τὴν 23ην, τὴν 26ην καὶ τὴν 30ην καὶ
ὡμίλησε πρὸς τοὺς Κατασκηνωτάς ἐνῶ διὰ τὸν
ἁγιασμὸν καὶ τὴν εὐλογίαν, τοὺς μετέφερε τὴν
κάραν τοῦ Ἁγίου Νεομάρτυρος Ἰωάννου ποὺ
φυλάσσεται εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Ζερμπίτσης.

Π ρ ο έ σ τ η τὴν 29ην εἰς Μολάους τῆς Νε-
κρωσίμου Ἀκολουθίας τῆς Κηδείας τῆς
Ἀγγελικῆς Ζαμαρία καὶ τὴν 30ην εἰς τὸν
Μητροπολιτικὸν Ναὸν τῆς Κηδείας τοῦ Γεωρ-
γίου Παυλάκου, Ὑπαλλήλου τῆς Περιφερείας.

Π ρ ο ή δ ρ ε υ σ ε  τὴν 23ην Ἱερατικῆς Συνά-
ξεως εἰς Νεάπολιν προκειμένου ἡ τοπική μας
Ἐκκλησία νὰ συμπαρασταθῇ ἀποτελεσματικῶς
εἰς τὴν πυροπληκτον περιοχὴν τῶν Βατίκων,
τὴν ὁποίαν ἐπεσκέφθη πολλάκις, προκειμένου
νὰ βοηθήσῃ τοὺς κινδυνεύσαντας κατοίκους
αὐτῆς.

Π α ρ έ σ τ η εἰς τὸ 57ον Συνέδριον τῆς
Παλλακωνικῆς Ὁμοσπονδίας Ἡνωμένων
Πολιτειῶν Ἀμερικῆς καὶ Καναδᾶ καὶ προσεφώ-
νησε τοὺς ὁμογενεῖς μας οἱ ὁποῖοι
πραγματοποιοῦν κάθε πέντε χρόνια τό Συνέ-
δριόν τους εἰς τὴν γενέτειραν πατρίδα.

Π ρ ο ή δ ρ ε υ σ ε τὴν 29ην συνεδριάσεως,
ὑπὸ τὴν νέαν του μορφὴν τοῦ Μητροπολιτικοῦ
Συμβουλίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Κατὰ τὸν μῆνα Αὔγουστον 2015
Ἐ λ ε ι τ ο ύ ρ γ η σ ε  τὴν 1ην εἰς τὸν πανηγυ-

ρίζοντα Ἱερὸν Ναὸν τῆς Ἁγίας Ἐλέσης Κυθήρων
προσκληθείς ὑπὸ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυ-
θήρων κ. Σεραφείμ, τὴν 2αν εἰς τὸν Καραβάν,
τὴν 6ην εἰς τὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸν Ναὸν Με-
ταμορφώσεως Ἀνθοχωρίου, τὴν 7ην εἰς τὸν
Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίας Παρασκευῆς Μεσοχωρίου,
τὴν 9ην εἰς τὸν  Ἱερὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου Νικο-
λάου Σπάρτης, τὴν 11ην εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν
Ἁγίου Φανουρίου Πολοβίτσας, τὴν 15ην εἰς
τὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸν Ναὸν Κοιμήσεως Θε-
οτόκου Ἀγόριανης, τὴν 16ην εἰς τὸν
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ἑορτάσαντα τὰ ἑκατόχρονα ἀπὸ τὸν
ἐγκαινιασμὸν του Ἱερόν Ναόν Ζωοδόχου
Πηγῆς Ἀγριάνων, τὴν 22αν εἰς τὴν Ἀράχωβαν,
τὴν 23ην εἰς τὴν πανηγυρίζουσαν Ἱεράν
Μονὴν Κοιμήσεως Θεοτόκου Ζερμπίτσης, τὴν
27ην εἰς τὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου
Φανουρίου Ἀφυσσοῦ, τὴν 29ην εἰς τὸν πανη-
γυρίζοντα Ἱερὸν Ναὸν Τιμίου Προδρόμου
Ἀλεποχωρίου, τὴν 30ήν εἰς Ἀμύκλας καὶ τὴν
31ην (ἐπέτειος χειροτονίας εἰς Ἀρχιερέα) εἰς
τὴν Ἱερὰν Μονὴν Ἱέρακος.
Ἐ χ ο ρ ο σ τ ά τ η σ ε κατὰ τὸν ἑσπερινὸν τὴν

5ην εἰς τὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸν Ναὸν Μετα-
μορφώσεως τῆς ὁμωνύμου ἐνορίας, τὴν 14ην
εἰς τὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸν Ναὸν Κοιμήσεως
Θεοτόκου Κρεμαστῆς, τὴν 22αν εἰς τὴν πανη-
γυρίζουσαν Ἱεράν Μονὴν Κοιμήσεως Θεοτό-
κου Ζερμπίτσης, τὴν 23ην εἰς τὸν
πανηγυρίζοντα  Ἱερὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ
τοῦ Αἰτωλοῦ τοῦ Β΄ Κοιμητηρίου Σπάρτης, τὴν
26ην εἰς τὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου
Φανουρίου Ἀνωγείων, τὴν 28ην εἰς τὸν πανη-
γυρίζοντα Ἱερὸν Ναὸν τοῦ Τιμίου Προδρόμου
Μυστρᾶ.

Ἐπίσης ἐχοροστάτησε, κατὰ τὸν
παρακλητικὸν Κανόνα, τὴν 2αν εἰς τὸν Ἱερὸν
Ναὸν Κοιμήσεως Θεοτόκου Περιστερίου, τὴν
3ην εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Κοιμήσεως Θεοτόκου
Ἀπιδέας, τὴν 4ην εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Κοιμή-
σεως Θεοτόκου Σπαρτιᾶς, τὴν 6ην εἰς τὸν
Ἱερὸν Ναὸν Κοιμήσεως Θεοτόκου Παραδει-
σίου, τὴν 7ην εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Κοιμήσεως
Θεοτόκου Κροκεῶν, τὴν 9ην εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν
Κοιμήσεως Περιβολίων, τὴν 10ην εἰς τὸν Ἱερὸν
Ναὸν Κοιμήσεως Θεοτόκου Παλαιοπαναγιᾶς,
τὴν 11ην εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Κοιμήσεως Θεοτό-
κου Καλλιθέας, τὴν 12ην εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν
Κοιμήσεως Θεοτόκου Μαγούλας, τὴν 13ην εἰς
τὸν Ἱερὸν Ναὸν Κοιμήσεως Θεοτόκου
Κυδωνιᾶς Λευκοχώματος, και τὴν 20ην εἰς
τὸν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Δημητρίου Βαρβίτσης,

Η ὐ λ ό γ η σ ε τὴν 15ην εἰς τὸν Ἱερόν Ναόν
τοῦ Ἁγίου Νικολάου Σπάρτης τὸν γάμον τοῦ
Γεωργίου Βίλλια καὶ τῆς Παναγιώτας Βαζέ-

νιου, τὴν 16ην εἰς τὸν ἴδιον Ἱερὸν Ναὸν τὸν
γάμον τοῦ Μελετίου Λιακάκου καὶ τῆς
Αἰκατερίνης Κούσουλα, τὴν 30ην εἰς
Καλογωνιὰν τὸν γάμον τοῦ Θεολόγου Πανα-
γιώτου Μπουγάδη καὶ τῆς Ἑλένης Ζαγκανᾶ
καὶ τὴν ἰδίαν ἡμέραν εἰς τὸ Ξηροκάμπι τὸν
γάμον τοῦ Εὐστρατίου Τριανταφυλλόπου-
λου καὶ τῆς Μαρίας Κοκκοροῦ.

Ἐ τ έ λ ε σ ε τὴν 21ην εἰς Νεάπολιν τὰ
ἐγκαίνια τοῦ Ναυτικοῦ Μουσείου τῆς πό-
λεως.

Π ρ ο έ σ τ η τὴν 20ην εἰς Συκαράκιον τῆς
Νεκρωσίμου Ἀκολουθίας τῆς Κηδείας τῆς
Παναγιώτας Καρβουνιάρη, τὴν 22αν τὸν
Μητροπολιτικὸν Ναὸν τῆς Κηδείας τῆς
Ἑλένης Καράμπελα καί τὴν 27ην εἰς τὸν
Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Νίκωνος τῆς Κηδείας
τοῦ Δημητρίου Καλαβρυτινοῦ.

Ἀ π έ ν ε ι μ ε τὴν 26ην εἰς Ἀνώγεια το
ὀφφίκιον τοῦ Οἰκονόμου εἰς τὸν Ἐφημέριον
τῆς Ἐνορίας π. Ἀνδρέαν Κόνιαρην καὶ τὴν
ἰδίαν ἡμέραν ἐχειροθέτησε Ἀναγνώστην τὸν
πρῶτον υἱὸν τοῦ πολυτέκνου αὐτοῦ
λαμπροῦ κληρικοῦ Γεώργιον.

Π ρ ο ή δ ρ ε υ σ ε τὴν 25ην Συνεδριάσεως
τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Ἀρχιγραμματείας,
ἐνῶ συμμετέσχε εἰς τάς συνεδριάσεις τῆς
Ἱερᾶς Συνόδου τὴν 25ην καὶ 26ην, τελευταίαν
ἡμέραν τῆς συνοδικῆς του θητείας.

Π α ρ έ σ τ η  καὶ ὡμίλησε τὴν 8ην εἰς τὸ
Τσεραμιόν, κατὰ τὴν ἑορτὴν τῆς Μητέρας,
τὴν 17ην εἰς τὸ Ἄσυλον Ἀνιάτων εἰς
ἐκδήλωσιν διὰ τοὺς ὁμογενεῖς μας, ἐνῶ τὴν
19ην συνήντησε τοὺς Κυπρίους προσκυνη-
τάς μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τὸν Θεοφιλέστατον
Ἐπίσκοπον Ἀμαθοῦντος κ. Νικόλαον εἰς τὴν
Ἱεράν Μονὴν Ἁγίων Τεσσαράκοντα.
Κατὰ τὰς ὑπολοίπους ἡμέρας ἐδέχθη εἰς τὰ

Γραφεῖα Ἐκκλησιαστικὰ Συμβούλια, Ἱερεῖς
καὶ πολλοὺς ὁμογενεῖς, ἐνῶ ἐπεσκέφθη κατ’
ἐπανάληψιν τὰ Ἱδρύματα τῆς Ἱερᾶς Μητρο-
πόλεως καὶ τὸ Νοσοκομεῖον τῆς Σπάρτης,
ἀρκετοὺς δὲ πενθοῦντας εἰς τὰς οἰκίας
αὐτῶν. 



Ἀπὸ τὴν ἑορταστικὴ - τιμητικὴ ἐκδήλωση τῆς Ἐνορίας Τσεραμιοῦ γιὰ τὴ «Μάνα καὶ Παναγιὰ» (8/8/2015)

Ἀπὸ τὴν ἑορτὴ λήξης τῆς Δ’ Κατασκηνωτικῆς Περιόδου (30-7-2015)



Ἀπὸ τὴν ἑορτὴ τῆς Ἁγίας Ἐλέσης στὰ Κύθηρα
προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου μας κ. Εὐσταθίου (1/8/2015)

Ἀπὸ τὴν τιμητικὴ διάκριση πρὸς τὸν συνταξιοῦχο ἐφημέριο Πρωτ. π. Ἐλευθέριο Καναβάρο
γιὰ τὰ 60 χρόνια ἱερατικῆς διακονίας (31/8/2015)


