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ὸν Ἀπρίλιο τοῦ 1825, καὶ ἐνῶ ἡ
ἐπαναστατημένη Ἑλλάδα σπαράσσονταν
ἀπὸ ἐμφύλιες συγκρούσεις, ἀποβιβάσθηκε
στὶς ἀκτὲς τῆς Πελοποννήσου ὁ Ἰμπραὴμ
Πασάς, υἱὸς τοῦ τοπάρχη τῆς Αἰγύπτου Μω-
χάμετ Ἄλη. Ἀποστολή του ἡ συντριβὴ τῆς
Ἐπανάστασης. Ἡ ἄφιξη τοῦ Ἰμπραὴμ σκόρ-
πισε πανικὸ στὴν Πελοπόννησο. 
Ἕνα χρόνο μετὰ (Ἀπρίλιος τοῦ 1826) – καὶ
ἀφοῦ εἶχε τελειώσει μαρτυρικῶς ἡ
ἀντίσταση στὸ Μεσολόγγι – ὁ Ἰμπραὴμ
ἐπέστρεψε καὶ ἀποβιβάστηκε στὴν Πάτρα
ἐφαρμόζοντας τὴν τακτική της «καμένης
γῆς». Μὲ τὴν τακτικὴ αὐτὴ ἤθελε νὰ τρομο-
κρατήσει τὸ λαὸ καὶ νὰ κλονίσει τὸ ἠθικό
του. 

Ὁ Ἰμπραὴμ ἤλεγχε σχεδὸν ὅλη τὴν Πελο-
πόννησο καὶ εἶχε σκοπὸ νὰ ἐκστρατεύσει
καὶ νά καταλάβει τὴ Μάνη. Προτοῦ τὸ
ἐπιχειρήσει, συγκέντρωσε ἰσχυρὲς δυνά-
μεις στὴν Τρίπολη καὶ τὴν Σπάρτη καὶ
ἐξορμοῦσε στὰ χωριὰ τοῦ Παρνωνα. Λεη-
λάτησε τὸ Καστρί, τὸν Ἅγιο Πέτρο, τὴ μονὴ
Μαλεβῆς, τὸ χωριὸ Ἅγιος Ἰωάννης, κατέ-
στρεψε τὸν Βασσαρᾶ καὶ τὶς γύρω περιοχές,
συγκρούστηκε μὲ τοὺς Ἕλληνες στὰ Βέρ-
ροια καὶ στὸν Βρουλιά. 

Σὲ αὐτὸ τὸ ζοφῶδες περιβάλλον τὴν πε-
ρίοδο ἐκείνη (ἄνοιξη τοῦ 1826) ποὺ πολλοὶ
προσκύνησαν τὸν Αἰγύπτιο – καὶ ποὺ ὄχι
μόνον οἱ ἄνθρωποι ἀλλὰ καὶ τὰ ζῶα καὶ τὰ
φυτὰ ἀναμετριόντουσαν καθημερινὰ μὲ
τὸν φόβο τοῦ θανάτου, τὸ μαρτύριο καὶ ξε-
ριζώνονταν σώματα καὶ σοδειὲς -
εἰσέβαλαν τμήματα τοῦ Ἰμπραὴμ τὸ πρωὶ
τῆς 12ης Μαΐου 1826, ἀνήμερα τῆς

Μεσοπεντηκοστῆς, στὸ μικρὸ χωριό μας. Ἡ
Κονιδίτσα ἦταν σχεδὸν ἔρημη, ἀφοῦ οἱ πε-
ρισσότεροι χωριανοί, μαζὶ μὲ Βρουλιῶτες
εἶχαν φύγει μέσω Καστανιᾶς, ζητώντας σω-
τηρία στὸ φιλόξενο μοναστήρι τῆς
Ἀλαγωνίας, στὸ ὀνομαστὸ «Μαρδάκι».

Ὁ πατὴρ Ἰωάννης λειτουργοῦσε στὸν
Προφήτη Ἠλία μὲ λίγους ὑπέργηρους χω-
ριανούς, ποὺ δὲν μποροῦσαν νὰ φύγουν
ἀπὸ τὸ χωριό. Μέσα στὴ Θεία Λειτουργία,
μπροστὰ στὶς ἀνοικτὲς πύλες τοῦ θυσιαστη-
ρίου καὶ τοῦ οὐρανοῦ, οἱ ἄπιστοι τοῦ
Ἰμπραὴμ ζήτησαν ἀπὸ τὸν π. Ἰωάννη νὰ δια-
κόψει τὴ Θεία Λειτουργία καὶ ὅταν ἐκεῖνος
ἀρνήθηκε, τὸν ὁδήγησαν βιαίως στὴν δεξιὰ
εἴσοδο τοῦ Ναοῦ τὸν ὑποχρέωσαν νὰ γονα-
τίσει καὶ τὸν σφαγίασαν. Πρωΐ τῆς 12ης
Μαΐου 1826. «….. Ἐσφάγη ἀπὸ τοὺς Ἄραβας
ἐπιδρομεῖς μὴ θέλων νὰ ἐγκαταλείψει
ἀνεκτέλεστα τά ἄχραντα μυστήρια…»,
ὅπως ἀναγράφεται σὲ σχετικὸ πιστοποι-
ητικό. Ἡ θύρα τοῦ Ναοῦ μπρὸς στὴν ὁποία
θυσιάσθηκε χτίστηκε ἀπὸ τοὺς συγχωρια-
νούς του γιὰ πάντα γιὰ νὰ μὴν πατηθεῖ ποτὲ
τὸ τίμιο αἷμα του.

Σύμφωνα μὲ ἀξιόπιστες ἱστορικὲς πηγὲς
καὶ ἀπὸ προφορικὲς διηγήσεις καὶ μαρτυ-
ρίες τῶν προπάππων μας, τὸ ἀνοσιούργημα
ὁλοκληρώθηκε μὲ τὴν ἁρπαγὴ καὶ
αἰχμαλωσία ἀπὸ τὸ χωριὸ μας τοῦ 7χρονου
Θοδωρῆ Μιχαλόπουλου, τοῦ 9χρονου
Θοδωρῆ Κόκκορη, ποὺ χάθηκαν γιὰ πάντα,
καὶ δύο γυναικών, τῆς Παναγιώτας
Καλαβρυτινοῦ μὲ τὸ μωρό της Σταῦρο καὶ
τῆς Μίχαινας, οἱ ὁποῖες ἀπελευθερώθηκαν
καὶ ἐπέστρεψαν, κατὰ τὴ σχετικὴ ἱστορικὴ

Μνημόσυνος λόγος γιὰ τὸν π. Ἰωάννη Κάτσαρη*
κ. Νικολάου Ἀναγνωστοπούλου
ΔικηγόρουT
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πηγή, στὸ χωριὸ μετὰ ἀπὸ ἕνα χρόνο
«ἀτιμασμένες». 

Θεία εὐδοκία, ὅμως, τὸ ἡρωικό μας
ἔθνος ἐλευθερώθηκε. Ἡ ναυμαχία τοῦ Να-
βαρίνου, 15 μῆνες μετά, ἀποτέλεσε τὴν
ἀρχὴ τοῦ τέλους τῆς τουρκικῆς κυριαρχίας,
καὶ ὅπως σημειώνει εὔστοχα ὁ Διονύσιος
Κόκκινος «Μετὰ τὴν ναυμαχίαν αὐτὴν ὁ
φοβερὸς μέχρις ἐκείνης τῆς ὥρας Ἰμβραήμ,
ὁ παίζων ρόλον θηρίου, ἀπώλεσεν τοὺς
ὀδόντας καὶ τοὺς ὄνυχάς του».

Ἀπὸ γραπτὲς ἱστορικὲς πηγές, προκύπτει
ὅτι ὁ π. Ἰωάννης ὑπῆρξε πρόσωπο μὲ
πρωταγωνιστικὸ ρόλο στὴν ἐπαναστατικὴ
δράση τῆς περιοχῆς ἀπὸ τὶς πρῶτες στιγμὲς
τοῦ ἀγώνα. Ὑπῆρξε προεστώς τοῦ χωριοῦ
πρὸ τῆς ἐπαναστάσεως, γεγονὸς ποὺ ση-
μαίνει ὅτι, μαζὶ μὲ τὴν ἱερατική του
ἰδιότητα, ἦταν πρόσωπο ποὺ ἀσφαλῶς
ἐπηρέαζε καὶ κατηύθυνε τὶς τύχες καὶ τὶς
ἀποφάσεις τοῦ χωριοῦ. Γνωρίζουμε μὲ βε-
βαιότητα ἀπὸ πιστοποιητικὸ ποὺ δόθηκε
τὸν Μάιο τοῦ 1848 ἀπὸ τοὺς ὁπλαρχηγοὺς
τῶν ἀτάκτων Γιατράκο, Σκλαβοχωρίτη καὶ
Δημητράκο ὅτι 
«…ὁ ἐκ Κονιδίτσης τοῦ Δήμου Σελασσίας τῆς
Λακεδαίμονος Ἰωάννης ἱερεὺς Κάτσαρης,
κῆρυξ καὶ πρόθυμος καὶ μὲ ἐνθουσιασμὸ
δράξας τὰ ὅπλα μετὰ τῶν συγγενῶν του καὶ
μέρους συγχωριανῶν του, ἐπικεφαλῆς
αὐτῶν κατετάχθη καὶ ἠγωνίσθη ὁμοὺ μετ’
αὐτῶν ὑπὸ τὴν ὁδηγία τοῦ τότε ἀρχηγοῦ Π.
Γιατράκου καὶ παρευρέθη εἰς τὰ μάχας
Φραγκόβρυσης, Βαλτετσίου, Βερβένων,
Δολιανῶν ἕως εἰς τὴν ἔξοδον τοῦ φρουρίου
Τριπόλεως…»

Ἡ μάχη στὸ Βαλτέτσι ἔγινε 1 ½ μήνα μετὰ
τὴν ἔκρηξη τῆς ἐπανάστασης, 12/13 Μαΐου
1821, καί, ὅπως εἶναι γνωστό, ὑπῆρξε ἡ
πρώτη τακτικὴ μάχη καὶ μεγάλη νίκη τῶν
ἀγωνιστῶν καὶ θεωρεῖται ἀπὸ τοὺς
ἱστορικοὺς ὁ ἀκρογωνιαῖος λίθος τοῦ

πολεμικοῦ οἰκοδομήματος τοῦ ΄21.
Ἀλλὰ καὶ οἱ μετ’ ὀλίγες ἡμέρες (18/19

Μαίου) μάχες στὰ Βέρβενα καὶ στὰ Δολιανὰ
(ὅπου πρωταγωνίστησε ὁ Νικηταρᾶς καὶ ὁ
σπουδαῖος Ἐπίσκοπος Θεοδώρητος Βρε-
σθένων) ἦταν ἐξόχως σημαντικές, διότι οἱ
Τοῦρκοι γιὰ δεύτερη φορὰ ἀπέτυχαν νὰ
διαρρήξουν τὸν πολιορκητικὸ ἱστὸ ποὺ εἶχε
ὑφάνει ὁ Κολοκοτρώνης γύρω ἀπὸ τὴν Τρί-
πολη.

Ἡ συμμετοχὴ τοῦ π. Ἰωάννη στὶς μάχες
αὐτὲς (τὶς πρῶτες δηλ. καὶ κρίσιμες συγ-
κρούσεις τῆς ἐπανάστασης) δείχνουν πολὺ
καθαρὰ ἐθνικὴ καὶ πνευματικὴ ἑτοιμότητα
καὶ ἐγρήγορση, ἀποφασιστικότητα,
παλληκαριὰ καὶ ἔμπνευση, καὶ ὅλα αὐτὰ -
σίγουρα καὶ ἀναπόφευκτα - εἶχαν ἐπωασθεῖ
πρὸ τοῦ ΄21 στὴν ψυχὴ τοῦ π. Ἰωάννη μέσα
ἀπὸ τὸν πόθο του γιὰ ἐλευθερία καὶ ἀπὸ
τὴν ἱερατική του διακονία. 

Ὁ παπα - Κάτσαρης φαίνεται νὰ ἦταν
«σὰν ἕτοιμος ἀπὸ καιρὸ σὰν θαρραλέος»,
ὄχι γιὰ νὰ ἀποχαιρετήσει τὴν Ἀλεξάνδρεια,
κατὰ τὴν ἔκφραση τοῦ ποιητῆ, ἀλλὰ γιὰ
ἀποχαιρετήσει τὴν τούρκικη σκλαβιά, προ-
σφέροντας τὸ αἷμα του καὶ τὴν ἱερωσύνη
του. 

Ὁ π. Ἰωάννης ὑπῆρξε μὲ τὴ δράση του
ἀπὸ τὶς πρῶτες στιγμὲς τοῦ ἀγώνα – ὄντας
μάλιστα προεστώς καὶ ἱερέας τοῦ χωριοῦ
μας – πρόσωπο ὁπωσδήποτε γνωστὸ καὶ
ἀκουστὸ ὄχι μόνον στοὺς ὁπλαρχηγοὺς τοῦ
ἀγώνα ἀλλὰ καὶ στοὺς ἐχθρούς τῆς πίστης
καὶ τοῦ ἔθνους. Καὶ εἶναι ἐξαιρετικὰ
πιθανὸν τὸ μαχαίρι τοῦ Ἰμπραὴμ νὰ
ἐπεδίωκε νὰ ἐξοντώσει τὴν ὥρα τῆς θείας
λειτουργίας ὄχι ἕναν ἀνώνυμο καὶ ἀφανῆ
παπᾶ, ἀλλὰ εἰδικὰ τὸν «ἀγωνιστῆ ἱερέα
παπα - Κάτσαρη». Ἐὰν συνέβη αὐτό, τότε τὸ
μαρτύριο τοῦ π. Ἰωάννη γίνεται ἀκόμα
σπουδαιότερο, διότι ὁ π. Ἰωάννης τὶς
ζοφερὲς καὶ μαῦρες ἐκεῖνες ἡμέρες τοῦ
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Μαΐου 1826, δὲν ἀπομακρύνθηκε ἀπὸ τὸ
χωριὸ, ἀλλὰ προτίμησε νὰ ὑπηρετήσει τὸ
θυσιαστήριο στὴν γιορτὴ τῆς
Μεσοπεντηκοστῆς, ἀναδεχόμενος τὸν κίν-
δυνο νὰ προσφερθεῖ ὁ ἴδιος θυσία.

Δὲ γνωρίζουμε πολλὰ γιὰ τοὺς προγό-
νους τοῦ π. Ἰωάννη καὶ λεπτομέρειες γιὰ
τὸν ἐν γένει βίο του. Οἱ φιλογενεῖς
συγχωριανοὶ καὶ πατριῶτες Ἑλένη Μακρὴ
(πρωτοπόρος, ὡς γνωστόν, στὴν προσπά-
θεια γιὰ τὸν παπα-Κάτσαρη) Σταῦρος
Καλαβρυτινὸς, Τάκης Καπετανάκης, Πανά-
γος Ἀναγνωστόπουλος, Κων/να Καπετα-
νάκη, Γεωργία Κοκκίνη, Τάσος Κοκκίνης, μὲ
συνεπικουρία καὶ ἄλλων, ἐργάζονται ἀπὸ
καιρὸ μὲ πολὺ ζῆλο στὸν ἐντοπισμό, συλ-
λογή, καταγραφὴ καὶ ἀνάδειξη τῆς
ἱστορικῆς, πολιτιστικῆς καὶ θρησκευτικῆς
ζωῆς τοῦ χωριοῦ μας – μὲ μεγάλη προτε-
ραιότητα στὴν προσωπικότητα καὶ τὸ ἔργο
τοῦ π. Ἰωάννη. Γνωρίζουμε ὅτι ὁ π. Ἰωάννης
ἦτο ἔγγαμος μὲ τέκνα καὶ κατὰ τὸν χρόνο
τῆς θυσίας του ἦταν περίπου 45-50 ἐτῶν. Ὁ
υἱὸς του Ἀναστάσιος ἔλαβε καὶ ἐκεῖνος τὴν
ἱερωσύνη καὶ διακόνησε ὡς ἐφημέριος
στὴν Κονιδίτσα μέχρι περίπου τὸ 1865,
υἱοθετήσας τὸ ἐπώνυμο Παπαδόπουλος,
ὡς υἱὸς παπᾶ, κατὰ τὴ συνήθεια τῆς
ἐποχῆς. Ὁ π. Ἀναστάσιος ἀπέκτησε τρία
τέκνα ἀπὸ τὰ ὁποῖα καὶ προέρχεται ἡ σειριὰ
τῶν Παπαδοπουλαίων τῆς Κονιδίτσας.

Ἔχουν παρέλθει ἀκριβῶς 190 χρόνια ἀπὸ
τὸ μαρτυρικὸ τέλος τοῦ π. Ἰωάννη, Μάιος
τοῦ 1826. Τὸ ἔθνος ἐλευθερώθηκε καὶ τὸ
κράτος δημιουργήθηκε. Ἄνοδοι καὶ κάθο-
δοι, νίκες καὶ ἧττες, καταστροφὲς καὶ θρίαμ-
βοι, ἀποστασίες καὶ ἐπιστροφές, ἁμαρτίες
καὶ μετάνοιες, προδοσίες καὶ θυσίες
παρακολουθοῦν τὴν ἔκτοτε ἱστορικὴ πο-
ρεία τοῦ ἔθνους μας. Σήμερα μάλιστα
ζοῦμε σὲ ἀσθμαίνουσα ἐποχή, γεμάτη σύγ-
χυση, ἀνατροπὲς διαχρονικῶν ἠθικῶν

ἀξιῶν, τεχνολογικῆς παντοδυναμίας,
ἀποκαλυπτικοῦ διωγμοῦ χριστιανῶν. Μὲ
τὴν χάρη, ὅμως, τοῦ Θεοῦ καὶ μὲ τὸ
θυσιαστικὸ πνεῦμα τῶν τιμίων ἀγωνιστῶν
τοῦ ἔθνους μας – ὅπως τοῦ παπα-Κάτσαρη
– «ἡ κληρονομία ἡμῶν δὲν μετεστράφη
ἀλλοτρίοις καὶ οἱ οἶκοι ἡμῶν δὲν μετεστρά-
φησαν ξένοις». Γιὰ νὰ μὴ μᾶς φύγει ὅμως ἡ
κληρονομιὰ, εἶναι ἀνάγκη περισσότερο
ἔντονα, περισσότερο βαθιά, περισσότερο
σοβαρά, περισσότερο ἀποφασιστικὰ νὰ θυ-
μόμαστε «πάλιν καὶ πολλάκις» τὶς ἐθνικὲς
καὶ πνευματικὲς σταθερές του γένους μας
– καὶ ὄχι μόνον νὰ θυμόμαστε ἀλλὰ καὶ νὰ
σπουδάζουμε, νὰ τὶς βιώνουμε καὶ νὰ πα-
ραδειγματιζόμεθα.

Ὁ βίος καὶ τὸ μαρτυρικὸ τέλος τοῦ παπα
– Κάτσαρη ἀποτελεῖ διδαχὴ γιὰ ἐμᾶς σὲ
πολλὰ ἐπίπεδα. 

Ὁ βίος του μᾶς διδάσκει ἐθνικὴ καὶ
πνευματικὴ ἑτοιμότητα καὶ ἐγρήγορση.
Αὐτό, φυσικά, προϋποθέτει νὰ μελετᾶμε,
νὰ προβληματιζόμαστε, νὰ κοινωνοῦμε καὶ
νὰ ἐπικοινωνοῦμε μὲ τὶς πηγές, νὰ
ἀπωθήσουμε τὴν παχύτητα, νὰ εἴμαστε
λιτοί, νὰ καλλιεργοῦμε τὶς ἀρετὲς νὰ
ἀσκούμεθα. Δὲν εἶναι δυνατὸν «νὰ
ὁρμήσεις» στὶς μάχες τοῦ Βαλτετσίου, τῶν
Βρεσθένων καὶ τῶν Δολιανῶν, καὶ τὶς παλιὲς
καὶ τὶς ἀνάλογες ποὺ μᾶς ζητάει καὶ μᾶς
προκαλεῖ ἡ σημερινὴ ἐποχή, ὄντας
ἀπροετοίμαστος, βαρύς, ἀμφίθυμος, τρι-
κλίζων. Πρέπει νὰ εἴμεθα προετοιμασμένοι,
εὐκίνητοι, ἀκέραιοι, στέρεοι. 

Ἀκόμα, ὁ βίος καὶ τὸ μαρτύριο τοῦ παπα-
Κάτσαρη μᾶς διδάσκει ἔντονα καὶ
ἀποκαλυπτικά το θυσιαστικὸ πνεῦμα ὑπὲρ
τῆς ἐλευθερίας, ποὺ εἶναι προϋπόθεση γιὰ
τὴν κατάκτησή της, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴ διατή-
ρησή της. Δὲν εἶναι δυνατὸν ἀθυσίαστα νὰ
ζήσουμε καὶ νὰ δημιουργήσουμε στὴν ζωή
μας. Οἱ πρόγονοί μας – καὶ ὁ παπα-Κάτσα-
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ρης - πρόσφεραν τὸ αἷμα τους, θυσίασαν τὴ
ζωή τους. 

Ἡ θυσία ποὺ ἀπαιτεῖται ἀπὸ ἐμᾶς, τοὺς
νεοέλληνες, μπορεῖ νὰ μὴν εἶναι θυσία
αἵματος, ἀλλὰ εἶναι ὁπωσδήποτε θυσία
ἐγωισμοῦ, θυσία γιὰ νὰ πετύχουμε ἑνότητα
καὶ συνεργασία, θυσία τοῦ τρυφηλοῦ βίου
καὶ τῶν μάταιων ἀπολαύσεων, θυσία γιὰ νὰ
ἀποφύγουμε τὶς σειρῆνες τῆς πολιτικῆς καὶ
κοινωνικῆς ὀρθότητος, - καὶ εἰδικώτερα γιὰ
τοὺς νέους - θυσία γιὰ νὰ δημιουργήσουν
ἀπέναντί σέ κλίμα γενικευμένης
ἀρνητικότητος καὶ κυνισμοῦ, θυσία νὰ
ἀντισταθοῦν στὸ ἀτομικὸ βόλεμα, ποὺ
πολλὲς φορὲς κρύβεται πίσω ἀπὸ
ψευδοπροοδευτικὲς ρητορικές.

Ὑπάρχει, ὅμως, καὶ κάτι ἄλλο ποὺ ἰσχύει
στὴν θυσία τοῦ παπα-Κάτσαρη καὶ ὅλων
τῶν ἱερωμένων ποὺ ἀγωνίσθηκαν καὶ θυ-
σιάσθηκαν στὸν ἀγῶνα τοῦ ΄21. Κάτι μεγα-
λύτερο καὶ ὑψηλότερο ἀπὸ τὴ θυσία τοῦ
αἵματος. Καὶ θὰ ἀναρωτηθεῖ κάποιος εἶναι
δυνατὸν νὰ ὑπάρχει; Ναί, εἶναι ἡ θυσία τῆς
ἱερωσύνης τους. Διότι ἡ θυσία γιὰ μεγάλα
ἰδανικὰ καὶ ἀρχές, μπορεῖ νὰ λειτουργεῖ
μέσα στὸν ἱστορικὸ χρόνο καὶ νὰ περικλεί-
εται ἀπὸ αὐτόν. Ἡ ἱερωσύνη, ὅμως, εἶναι
ἔργο ὑπερκόσμιο ὑπὲρ-ἱστορικό, εἶναι ἔργο
«ἁπτόμενον τῶν ψυχῶν καὶ διαβαῖνον εἰς
τὸν οὐρανὸν» κατὰ τὸν Ἅγιο Ἰωάννη τὸν
Χρυσόστομο. Ἀποτελεῖ λειτουργία συνεχι-
ζόμενη στὸ Οὐράνιο Θυσιαστήριο «….Καὶ
ὥσπερ ἐπὶ τῆς γῆς ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ Σου
αὐτὸν λειτουργὸν κατέστησας, οὕτω καὶ ἐν
τῷ Οὐρανῷ ἀνάδειξον Κύριε….» (Εὐχὴ πρὸς
κεκοιμημένον ἱερέα). Οἱ ἱερεῖς, λοιπόν,
μάρτυρες τοῦ ΄21 – ὅπως ὁ παπα-Κάτσαρης
– προσέφεραν διπλὴ θυσία, αἵματος καὶ
ἱερωσύνης. Ἔτσι, ἡ μνημόσυνη προσευχή
μας γιὰ αὐτοὺς εἶναι ὅπως ὁ Πανάγαθος
Θεὸς τοὺς τοποθετήσει σὲ χώρα ζώντων
ἀλλὰ καὶ τοὺς ἀποδώσει ἄσπιλο τό πετρα-

χήλι τους, γιὰ νὰ λειτουργοῦν καὶ νὰ δοξά-
ζουν εἰς τοὺς αἰῶνας τὴ ζῶσα Ἁγία Τριάδα,
καθότι πολὺ ἠγάπησαν τὴν φιλτάτη πα-
τρίδα καὶ τὴν ἐλευθερία της.

Ὑποκλινόμεθα σήμερα εὐλαβικὰ
μπροστὰ στὴ θυσία τοῦ π. Ἰωάννη – ἀλλὰ
καὶ στὴν θυσία ὅλων τῶν ἄλλων ἱερέων –
ἀγωνιστῶν καὶ μαρτύρων τοῦ ΄21 καὶ δὴ τῆς
Λακεδαίμονος – Μητροπολίτου Ἀνανία
Λαμπάρδη, Μητροπολίτου Χρυσάνθου ἐκ
Μπαρσινίκου, Μητροπολίτου Βρεσθένης
Θεοδωρήτου, Μητροπολίτου Ἕλους
Ἀνθίμου, ἱερέως Καλομοίρη ἐκ Βορδόνιας,
ἱερέως Δημητρίου ἐκ Βρονταμᾶ καὶ ἄλλων
τοὺς ὁποίους γνωρίζει ὁ Κύριος.

Αἰσθανόμεθα τιμὴ καὶ ὑπερηφάνεια ποὺ
ἔχουμε τέτοιους προγόνους,
Τιμοῦμε τὴ θυσία τοῦ αἵματος καὶ τῆς
ἱερωσύνης τους,

Κατακλυζόμεθα ἀπὸ χαρμολύπη γιὰ τὸ
ὑπὲρ ἐλευθερίας μαρτύριό τους,
Γευόμεθα τὸ παλαμικὸ ἀθάνατο κρασὶ τοῦ
΄21, καὶ μὲ νηφάλιο μέθη, «ἐν μέσῃ
ἐκκλησίᾳ καὶ ἐν τοῖς κελλίοις», πάντοτε καὶ
τώρα, ἄς εἴπωμεν

Αἰωνία ἡ μνήμη Ἰωάννου ἱερέως τοῦ Κά-
τσαρη, τοῦ ἐθνομάρτυρος.

Αἰωνία ἡ μνήμη ἀρχιερέων, ἱερέων,
μοναχῶν καὶ μοναζουσῶν τῶν
ἀγωνισθέντων καὶ μαρτυρησάντων στὸν
ἀγῶνα τοῦ ΄21.

Αἰωνία ἡ μνήμη τῶν ὑπὸ τοῦ Ἰμπραὴμ
ἀπαχθέντων Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων.

*Ὁμιλία ποὺ ἐκφωνήθηκε 
κατὰ τὸ Ἱερὸ Μνημόσυνο 

τοῦ Μακαριστοῦ Ἱερέως π. Ἰωάννη Κάτσαρη 
στὶς 28/5/2016 στὴν Κονιδίτσα.
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Διπλοπροσωπία
Ἀρχιμ. Ἐφραίμ Μιλτιάδου,
Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων Σπάρτης

Οἱ Πατέρες στόν σύγχρονο κόσμο

ἱ πατέρες τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας ξεκά-
θαρα τονίζουν ὅτι ὅποιος μαστίζεται ἀπὸ τὴν
πάθηση τῆς διπλοπροσωπίας εἶναι ἀδύνατο νὰ
προκόψει πνευματικά. Πίσω ἀπὸ τὸ διπλὸ
προσωπεῖο κρύβεται ἕνας νοσηρὸς ἐγωισμὸς
καὶ μία κρίση ταυτότητας.

Ἕνας σοφὸς ἔλεγε ὅτι «ἡ ὑποκρισία εἶναι ἕνα
ἐλάττωμα τῆς μόδας, καὶ ὅλα τὰ ἐλαττώματα
τῆς μόδας περνοῦν γιὰ ἀρετές». Δυστυχῶς στὶς
μέρες μας αὐτὸ τὸ πάθος ἔχει αὐξηθεῖ, γιατί ὁ
ἄνθρωπος σπουδάζει, ἀκόμα καὶ μέσα στὰ πα-
νεπιστήμια, τὸ ρόλο τῆς ὑποκριτικῆς. Αὐτὸ ἔχει
σὰν ἀποτέλεσμα τὴ σύγχυση μεταξὺ τῶν συζύ-
γων, τῶν προϊσταμένων - ὑφισταμένων, τῶν
ἀρχόντων - ἀρχομένων καὶ γενικὰ σὲ ὅλες τὶς
κοινωνικὲς δομὲς τοῦ βίου μας.

Ὅλα αὐτὰ φυσικὰ συμβαίνουν ἐν τῇ ἀπουσίᾳ
τοῦ Θεοῦ. Ὁ Κύριος στοὺς μαθητὲς Του ἔδωσε
τὴν ἐντολὴ νὰ ἔχουν συμπεριφορὰ εἰλικρινῆ καὶ
ἴσια ποὺ νὰ στηρίζεται στὴ Θεία σοφία. 

Ἡ ἔλλειψη πραγματικῆς πνευματικῆς ζωῆς
ποὺ ἀπαιτεῖ πολλοὺς ἀγῶνες καὶ κόπους εὔκολα
ἀντικαθίσταται μὲ μία ἐξωτερικὴ, ἐπίπλαστη καὶ
χωρὶς οὐσία «πνευματικότητα», ἡ ὁποία ὄχι
μόνο δὲν οἰκοδομεῖ, ἀλλὰ ἀποδομεῖ τὸν ἴδιο τὸν
ἄνθρωπο καὶ τὸν καθιστὰ ἀναξιόπιστο.

Ὁ σύγχρονός μας Ἅγιος Παΐσιος μᾶς λέγει
χαρακτηριστικὰ «προτιμῶ ἕναν ἀλήτη ποὺ θὰ
μετανοιώνει παρὰ ἕνα ὑποκριτή χριστιανὸ ».
Εὔκολα παίρνομε τὸν τίτλο τοῦ καλοῦ
χριστιανοῦ, δύσκολα εἴμαστε πραγματικοὶ χρι-
στιανοί.

Ὁ ἄνθρωπος, γιὰ νὰ μπορέσει νὰ ἀποφύγει
αὐτὸ τὸ ὕπουλο πάθος, χρειάζεται νὰ ρίξει τὶς
μάσκες μακριὰ καὶ νὰ καλλιεργήσει τὶς ἀρετές.
Νὰ πάψει νὰ εἶναι μίζερος, νὰ ἔχει ἐπιείκεια καὶ
πραότητα. Γιὰ νὰ τὴν ἀποκτήσει, πρέπει νὰ ἔχει
μεγάλη καρδιά, νὰ ἔχει μεγαλοψυχία, νὰ
ἀνέχεται τὶς ἀτέλειες καὶ ἀδυναμίες τῶν ἄλλων.
Ἡ τήρηση τῶν ἐξωτερικῶν τύπων τῆς θρησκείας
καὶ ἡ τέλεση μερικῶν ὁρατῶν καλῶν ἔργων
ὑπηρετεῖ δουλικὰ τὰ πάθη μας. Πολλὲς φορὲς
ἀκόμη καὶ μὲ τὴ μάσκα τοῦ ζήλου (γιὰ τὸ συμ-

φέρον τῶν συνανθρώπων μας!) ἱκανοποιοῦμε
τὴν ἀκόρεστη κακία μας. Ὁ Θεὸς δὲν εὐδοκεῖ
οὔτε σέ θυσίες, οὔτε σέ ὁλοκαυτώματα, ὅταν δὲ
συνοδεύονται μὲ «καρδίαν συντετριμμένην καὶ
τεταπεινωμένην» (Ψλμ. 50,19).

Συνήθως αὐτὸς ποὺ κρύβεται πίσω ἀπὸ τὶς
μάσκες οὐδέποτε ἀσχολεῖται μὲ τὸν ἑαυτό του
καὶ τὰ πάθη του, ἐνῶ τὶς ἐλλείψεις τῶν ἄλλων
τὶς βλέπει πολὺ καθαρά, καὶ εἶναι ὑλικὸ γιὰ σχό-
λια καὶ κουτσομπολιὰ, τὰ ὁποῖα γίνονται φυσικὰ
γιὰ τὸ «καλό» αὐτοῦ ποὺ κρίνουμε καὶ γιὰ
ἀπόδειξη τῆς δικῆς μας «εἰλικρινείας» ὅτι λέμε
τὴν «ἀλήθεια».

Ὁ διπλοπρόσωπος ζεῖ μέσα σέ ἕνα φοβερὸ
σκοτάδι μακρυά ἀπό τὸ φῶς τοῦ Χριστοῦ, ποὺ
συγχωρεῖ τοὺς πάντες καὶ ἦλθε νὰ θεραπεύσει
τὸν ἄνθρωπο ἀπ΄ ὅλες τὶς ἀρρώστιες καὶ
συνεπῶς ἀπὸ τὴν ὑποκρισία. Ὁ ἄνθρωπος πού
ἀσχολεῖται μόνο μέ τά δικά του σφάλματα εἶναι
συνετός καί μέσα του κατοικεῖ τό Πνεῦμα τό
Ἅγιο. Ἔχει εἰρήνη στή καρδιά του. Ἐνῶ ἡ ψυχή
τοῦ διπλοπρόσωπου μοιάζει σάν τή φουρτου-
νιασμένη θάλασσα. Συνεχῶς ἀσχολεῖται μέ
ἀλλότριες ὑποθέσεις καί ἀνάλογα μέ τήν περί-
πτωση βάζει καί τήν ἀνάλογη μάσκα, ποτέ δέν
ἔχει ἐσωτερική ἡσυχία, ζεῖ στήν πραγματικότητα
μιά ἐπίγεια κόλαση, γιατί γίνεται χειρότερος καί
ἀπό τά ζῶα, τά ὁποῖα ἔχουν μία μόνο ἰδιότητα,
π.χ. ἡ ἀλεποῦ εἶναι πονηρή, ὁ λύκος ἐπιθετικός.
Δυστυχῶς ὁ πονηρός - ὑποκριτής ἄνθρωπος ἔχει
ὅλες αὐτές τίς ἰδιότητες μαζί.

Πρέπει νὰ προσέχουμε τὸν ἑαυτό μας. Νὰ
τὸν καθαρίζουμε ὄχι μόνο ἀπὸ τὰ σαρκικά πάθη,
ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὰ πάθη τῆς ψυχῆς, ἀπὸ τὴν κενο-
δοξία · τὴν ἀπιστία · τήν πονηρία · τὸ μίσος · τὸν
φθόνο τῆς ψυχῆς · τή φυλαργυρία · καὶ ἄλλα.
Ὅλα αὐτὰ τὰ ἀρρωστήματα, καθὼς φαίνεται,
κινοῦνται καί δροῦν στήν ψυχή, χωρὶς νὰ συμ-
μετέχει σὲ αὐτὰ τὸ σῶμα. Καὶ γιὰ αὐτὸ
ὀνομάζονται πάθη ψυχικά. Ἄς φροντίζομε νά
βλέπομε μέ καλοσύνη τόν πλησίον μας, γιά νά
κατακρίνομε τόν ἑαυτό μας, γιά νά μᾶς δώσει ὁ
Θεός τή Χάρη Του καί τό ἔλεός Του.

O
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ἶναι γεγονός ὅτι ὁ ἄνθρωπος, ὁ ὁποῖος
ἔτυχε νά στερηθεῖ τό φῶς τῶν ὀφθαλμῶν
του ἀξίζει τῆς ἀδελφικῆς συμπάθειας καί
βοήθειας ὅλων τῶν ὑπολοίπων πού ἔχουμε
ἀκόμα τή δυνατότητα ὅρασης.

Ἔχουμε σκεφτεῖ, ἄραγε, τίς δυσκολίες πού
ἔχει ἡ ζωή ἑνός τυφλοῦ ὁ ὁποῖος δέ γνωρίζει
πότε εἶναι νύχτα καί πότε ἡμέρα; Ἔχουμε συ-
ναντίληψη γιά τό κάθε βῆμα του πού κρύβει
ἀβεβαιότητα καί κίνδυνο πρόσκρουσης ἤ
πτώ σης; 

Εἶναι πράγματι τραγικό νά ἀκούει κάποιος
γιά τό φῶς καί τά χρώματα… νά ἀκούει γιά
τή ρομαντική φωταψία τῆς σελήνης… νά τοῦ
κάνουν λόγο γιά τό ἀστρικό στερέωμα καί νά
μήν μπορεῖ νά δεῖ, νά σχηματοποιήσει καί νά
χαρεῖ τίποτα, διότι δέν μπορεῖ νά γνωρίσει
τίποτα εἰκονικά, παρά μόνον περιγραφικά,
ἐξ ἀκοῆς... ἤ μέσω τῆς ἀφῆς μπορεῖ νά
αἰσθάνεται τό εὐεργετικό χάδι τῆς ζεστασιᾶς
τοῦ ἥλιου.

Πράγματι, εἶναι πολύ συγκινητικό θέαμα
ἡ θέα τοῦ τυφλοῦ συνανθρώπου μας, μέ
ἐκεῖνο τό ἀκίνητο, παγωμένο βλέμμα… τό
στυλωμένο στό ἄπειρο… πού προσπαθεῖ νά
ἑστιάσει πάνω μας τόν λόγο του…
ἀποζητώντας κάποια ψίχουλα ἐπικοινωνιακῆς
ἀγάπης ἤ ψυχικῆς κατανόησης. Μά, φοβερό-
τερη καί τρομακτικότερη ἀπό αὐτήν τήν τύ-
φλωση τῶν σαρκικῶν ὀφθαλμῶν, εἶναι ἡ
πνευματική τύφλωση. Μιά βαθειά τύ-
φλωση, ἡ ὁποία ξεραίνει καί ἐρημώνει τήν
καρδιά, ἡ ὁποία ἀδειάζει ἄσπλαγχνα τήν
ψυχή καί ὁδηγεῖ σέ αἰώνια χρεοκoπία τόν
ἐσωτερικό κόσμο. 

Ὁ ἄνθρωπος ἀπό τή φύση του κλήθηκε σέ

συνειδητή συνεργασία μέ τή δημιουργική
χάρη του Θεοῦ. Τοῦ δόθηκε ἡ δυνατότητα νά
βλέπει καθαρά τίς καταστάσεις τῶν πραγμά-
των καί νά ἐνεργεῖ ἐλεύθερα. Τοῦ
ἐκχωρήθηκε, ἐπιπλέον, ἡ ἱ κα νό τη τα νά
συνομιλεῖ μέ τόν Θεό πρόσωπο πρός πρό-
σωπο. Ὅμως, στόν δρόμο αὐτό πρός τό
«καθ’ ὁμοίωσιν», κάπου τυφλώθηκε. Ἔχασε
τόν προσανατολισμό του, τόν τελικό σκοπό
του, τήν κατά χάριν θέωσή του. 

Αὐτό, ἄλλωστε, δέν ἀποδεικνύει καί ἡ ση-
μερινή κοινωνικοοικονομική κρίση πού
μονοπωλεῖ τήν καθημερινότητα καί βιάζει τή
ζωή μας; Ἐμεῖς δέν εἴμαστε πού δώσαμε
προτεραιότητα, ὡς τυφλοί, στά αἰσθητά
ὑλικά; Ἐμεῖς δέν εἴμαστε πού δώσαμε
ἐμπιστοσύνη σέ ὅ,τι παρουσιαζόταν μέ
τρόπο πειστικό στό νοῦ καί στίς αἰσθήσεις;
Δίκαια τώρα γευόμαστε τούς καρπούς τῆς
ἀνεξέταστης ἐπιλογῆς μας.

Ἐάν ἐπιθυμοῦμε ἀλλαγή, χρειάζεται
ἐπειγόντως χειρουργική ἐπέμβαση προκει-
μένου νά ἀποκατασταθεῖ ἡ ψυχική ὅρασή
μας, ὥστε νά ἐπανέλθουμε στήν φωτιστική
ἐνέργεια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Διότι ἐκεῖνος
πού βλέπει μέ τά αἰσθητά μάτια, ξέρει πότε
εἶναι νύχτα καί πότε ἡμέρα, ἐνῶ ὁ τυφλός
ἀγνοεῖ καί τά δύο. Καί ἐκεῖνος πού θεραπεύ-
τηκε ἀπό τήν πνευματική τύφλωση καί βλέ-
πει μέ τά νοερά μάτια, ἔχοντας δεῖ τό
ἀληθινό Φῶς, ζεῖ, βιώνει καί προγεύεται τή
χαρά τῆς κοινωνίας μέ τήν Τριαδική Θεό-
τητα. Πρέπει νά καταλάβουμε, δηλαδή, ὅτι
θά ἀποκτήσουμε καθαρή καί πνευματική
ὅραση, μονάχα ὅταν στραφοῦμε πρός τόν
ἀληθινό Θεό· ὅταν ἀνοίξουμε τήν καρδιά

Φοιτώντας σέ ἀποκαλύψεις θείων μυστηρίων νοητῶν…
Ἀρχιμ. Πορφυρίου Κονίδη,
Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Ἀναργύρων Πάρνωνος

Προσεγγίσεις καί προβληματισμοί

E



33 | ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΩΝ Ο «ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ»

μας στήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Καί αὐτό θά
συμβεῖ ὅταν ἀντιληφθοῦμε καί
παραδεχτοῦμε τήν πνευματική μας
ἀνεπάρκεια... Ὅταν δοῦμε τήν ἀδυναμία τῆς
ὅ ρα σής μας... Ἡ παραδοχή τῆς ἀσθένειας
εἶναι τό ἥμισυ τῆς θεραπείας. Τά στάδια
πού πρέπει νά ἀκολουθήσουμε στή συνέ-
χεια εἶναι ἁπλά, μά χρειάζεται ἀγωνιστική
ἐπιμονή. «Ὅταν ὁ ἄνθρωπος μέ εἰλικρινεῖς
καί ἁπλές τίς διαθέσεις τῆς ψυχῆς του δια-
νύει τό δρόμο τῆς ἀρετῆς μέ ἀρετές καί φρό-
νημα ταπεινό καί ὑπομονή καί μέ τήν ἐλπίδα
πού δίνει ἡ πίστη, ἐπιδημήσει στήν καρδιά ἡ
ζωοποιός ἀστείρευτη δύναμη καί ἐνέργεια
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καταφωτίζοντας τά
ὄμματα καί τίς δυνάμεις τίς ψυχῆς... τότε ὁ
νοῦς, αὐθόρμητα καί βοηθούμενος ἀπό τήν
πνοή τῆς χάρης... φοιτᾶ σέ ἀποκαλύψεις
θείων μυστηρίων νοητῶν».1

Εἶναι γεγονός ὅτι ὁ πολιτικός καί πολιτι-
σμικός χάρτης τοῦ κόσμου ἀλλάζει καί
ἀναδιαμορφώνεται. Ὅτι στίς μέρες μας βιώ-
νουμε ὄχι μόνον ὡς χώρα ἄλλά καί ὡς πρό-
σωπα μιά πολύπλευρη κρίση. Ἐπιφανειακά
οἰκονομική, στόν πυρήνα της, ὅμως, βαθύ-
τερη. Γίνονται ἀναλύσεις ἐπί ἀναλύσεων καί
ἀναζητοῦνται αἰτίες καί ἔνοχοι ὁπουδήποτε
ἀλλοῦ ἐκτός ἀπό τόν ἑαυτό μας. Ἐξίσου γε-
γονός εἶναι ὅτι ἡ ἀλλαγή αὐτή ὄχι μόνο
ἐπηρεάζει, ἀλλά καί ἀλλοιώνει τήν ταυτότητα
τῆς ζωῆς σύμφωνα μέ τίς ἀπαιτήσεις τῶν
ἑκάστοτε σκόπιμων ἀλλαγῶν καί ἄρρωστων
κοινωνικῶν μοντέλων. Γιά τόν λόγο αὐτό
χρειάζεται νά θεραπεύσουμε τήν τύφλωση
τῆς ψυχῆς μας. Καί αὐτό θά συμβεῖ, ὅταν συ-
νεχίσουμε νά ἀναζητοῦμε «τό Φῶς τό
ἀληθινόν», τόν Κύριό μας. «Ὁ Κύριος,
ἀναφέρει σύγχρονος ἅγιος τῆς Ἐκκλησίας
μας, ἀγαπᾶ ὅλους τούς ἀνθρώπους, ἀλλά πε-
ρισσότερο ἀγαπᾶ αὐτόν πού Τόν ἀναζητᾶ».2

Καί πρέπει νά γνωρίζουμε ὅτι ἡ ἀναζήτηση
τοῦ Θεοῦ ἔχει τήν ἑξῆς ἰδιαιτερότητα: δέ βρί-

σκεις ἐσύ τόν Θεό, ἀλλά σέ βρίσκει πάντα
Αὐτός. Διότι Αὐτός πρῶ τος ἀναζητᾶ τό χα-
μένο πρόβατο. Ἄν, ὅμως, συνεχίσουμε νά πα-
ραμένουμε ἀναίσθητοι στίς ἀναζητήσεις καί
στίς προσκλήσεις Του, ἄν συνεχίσουμε
ἐθελότυφλα τήν πορεία στή ζωή μας, τότε ἡ
ψυχική τύφλωση θά ἐξελιχθεῖ σέ κακοήθεια
μέ ἀπρόσμενα ἀποτελέσματα. 

Ἄς συνειδητοποιήσουμε ὅτι βραχύς ὁ βίος,
μακρύς ὁ μέλλων αἰών καί ὀλίγον τό διά-
στημα τῆς παρούσης ζωῆς.3 Ἡ παραίνεση τῶν
ἁγίων πατέρων εἶναι σαφής: «Μόνον διά τῆς
καθαρότητος τοῦ νοός καί τῆς ψυχικῆς λαμ-
πρότητος δύναται ὁ ἄνθρωπος νά βλέπει τά
μυστήρια τοῦ Θεοῦ».4 Ἀπό τόν ἀγῶνα
ἐπίτευξης αὐτῆς τῆς ψυχικῆς καθαρότητας
ἐξαρτᾶται ἡ ἁγιοπνευματική χορηγία καί ποι-
ότητα στήν πνευματική πορεία καί προκοπή
μας. «Διότι σέ καρδιά πού δέν εἶναι παροῦσα
φανερά καί ἀστείρευτα ἡ ζωοποιός καί φω-
τιστική δύναμη καί ἐνέργεια τοῦ Πνεύματος
τοῦ Θεοῦ... ἐκεῖ δέν ὑπάρχει ἕνωση, ἀλλά δι-
αίρεση· οὔτε δύναμη καί στάση, ἀλλά μετα-
βλητότητα· οὔτε ἐπίσης φῶς καί ὅραση τῆς
ἀλήθειας, ἀλλά μᾶλλον σκότος... καί γενικά
ὁδός πλάνης ἀλογίας».5

Ἄς ἀγωνιστοῦμε, λοιπόν, τόν καλόν ἀγῶνα
τῆς ἀρετῆς καί τοῦ ἁγιασμοῦ. Ἄς παρακαλέ-
σουμε τόν Θεό νά θεραπεύσει τήν ἐσωτερική
ὅρασή μας γιά νά συνειδητοποιήσουμε τά
λάθη μας, τά πάθη μας, τίς ἀδυναμίες μας,
προκειμένου νά ἀπολαύσουν οἱ ὀφθαλμοί
τῆς ψυχῆς μας τό ἀνέσπερο φῶς τῆς Βασι-
λείας Του. 

Προσεγγίσεις καί προβληματισμοί

1 Κάλλιστος Ἀγγελικούδης, «Περί ἑνώσεως μέ τό
Θεό», Φιλοκαλία, τ. Ε, σσ. 270-271.
2 π. Μάξιμος Ἐγκέρ, Κράτα τό νοῦ σου στόν Ἅδη..., σ.
56.
3 Νικήτας Στηθᾶτος, Φιλοκαλία, τ. Γ, σ. 301.
4 Ἰσαάκ Σύρος, Εὐρεθέντα Ἀσκητικά, σσ. 41&63.
5 Κάλλιστος Ἀγγελικούδης, «Περί ἑνώσεως μέ τόν
Θεό», Φιλοκαλία, τ. Ε, σ. 271.
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μακαριστὸς π. Εὐσέβιος Βίττης γεν-

νήθηκε στὸ χωριὸ Βλάστη τῆς Πτολεμαΐδος

τοῦ Νομοῦ Κοζάνης τὴν 1 Ἀπριλίου τοῦ

ἔτους 1927. Ἀπεφοίτησε ἀπὸ τὸ Γυμνάσιο

Πτολεμαΐδος μὲ βαθμὸ 20 ἄριστα. Εἶχε

καθηγητὴ τὸν ἀρχιμανδρίτη π. Ἀλέξανδρο

Γκανιάτσο, ὁ ὁποίος ἦταν τόσο στὸ σχολεῖο,

ὅσο καὶ στὸ φιλανθρωπικὸ καὶ

ἱεραποστολικὸ σωματεῖο, «Ὁ καλὸς Σαμα-

ρείτης» καί ἐπέδρασε εὐεργετικὰ καὶ

διδακτικὰ στὴ ζωή του καὶ μάλιστα τὴ νεα-

νική. Μετὰ τὴν ἀποφοίτησή του ἔδωσε

εἰσαγωγικὲς ἐξετάσεις στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ

Θεσσαλονίκης ὅπου εἰσήχθη πρῶτος καὶ συ-

νέχισε τὶς σπουδές του στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ

Ἀθηνῶν, ὅπου καὶ ἀρίστευσε. Ἔμενε στὸ

Φοιτητικὸ Οἰκοτροφεῖο «Ἀπόστολος

Παῦλος» καὶ ἔζησε καὶ γιὰ ἕνα χρονικὸ διά-

στημα καὶ στὴν Ἀδελφότητα Θεολόγων «Ἡ

Ζωή».

Μετὰ τὸ 1960 ἀνεχώρησε γιὰ τὴ Γαλλία

γιὰ σπουδὲς καὶ στὸ Παρίσι ἐργάστηκε συγ-

χρόνως στὴν κοινότητα «Ἐμμαοὺς» τοῦ

γνωστοῦ ἀββᾶ Pierre μὲ πνεῦμα πολλῆς τα-

πεινοφροσύνης καὶ αὐτοθυσίας.

Στὴ συνέχεια μετέβη στὴ Σουηδία καὶ

ἔμενε σ’ ἕνα ἁπλὸ κελὶ τὸ ὁποῖο ἦταν καὶ

ἐργαστήριο ξυλουργικῆς. Ἐκεῖ μελετοῦσε,

προσευχόταν, ζοῦσε πολὺ ταπεινά,

ἀσκητικά, καὶ μὲ τὴν τέχνη τοῦ ξυλουργοῦ

κέρδιζε τὸν ἐπιούσιο. Τὰ χρόνια ἐκεῖνα τὸν

ἀνεκάλυψε σὲ ἐπίσκεψή του ὁ ἀείμνηστος

Ἀρχιεπίσκοπος Θυατείρων Ἀθηναγόρας

(Κοκκινάκης) καὶ τὸν χειροτόνησε κληρικό.

Στὴ Σουηδία παρέμεινε μέχρι τὸ 1980 καὶ

μετέπειτα ἐπέστρεψε στὴν Ἑλλάδα. Στὴ

Σουηδία ἵδρυσε τὸ Ἱερὸ Ἡσυχαστήριο τοῦ

Ἁγίου Νικολάου στὸ Rattviκ, βόρεια τῆς

Στοκχόλμης κοντὰ σ’ ἕνα δάσος ὁπού ἐκεῖ

καὶ ἀσκήτευσε καὶ κυριολεκτικὰ εἶχε

ἀφιερωθεῖ στὴν ἀδιάλειπτη προσευχή, τὴν

κατὰ Θεὸν περισυλλογή, στὴ μελέτη καὶ τὴ

συγγραφή.

Ὅταν ἐπέστρεψε στὴν Ἑλλάδα, γιὰ ἕνα

μικρὸ χρονικὸ διάστημα ἐγκαταστάθηκε

στὸ Ἅγιο Ὅρος, ἀλλὰ στὴ συνέχεια

ἀπεσύρθη στὸ Ἡσυχαστήριο πού ἵδρυσε

τοῦ Ὁσίου Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου, Ματρώ-

νης τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει, καὶ Ἱεροῦ

Χρυσοστόμου σὲ τοποθεσία στὸ βουνὸ

πάνω ἀπὸ τὸ χωριὸ Φαιὰ Πέτρα τοῦ Σιδη-

ροκάστρου. Συχνὰ κατέβαινε στὸ Σιδηροκά-

Γέροντας Εὐσέβιος Βίττης, 
ὁ ἀσκητὴς τῆς Σουηδίας (1927-2009)
Ἀρχιμ. π. Εὐσεβίου Ρασσιᾶ

Σύγχρονες μορφές Γερόντων καί Ἀσκητῶν

Ὁ
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στρο καὶ στὴ Φαιὰ Πέτρα γιὰ ὁμιλίες καὶ

ἐξομολόγηση. Πλῆθος πιστῶν τὸν περίμενε

καὶ ἢ πνευματικὴ καθοδήγηση βοήθησε καὶ

στήριξε πολλοὺς συνανθρώπους μας.

Εἶναι πολὺ χαρακτηριστικά τα λόγια

ἁπλῶν κατοίκων τοῦ χωριοῦ Φαιὰ Πέτρα,

τὰ ὁποία ἔγραψε στὴν ἐφημερίδα «Μακε-

δονία» τῆς 15ης Νοεμβρίου 2009, σελ. 25,

ὁ Φώτης Κουτσαμπά-

ρης σὲ εἰδικὴ

ἀποστολή του στὸ

χωριό. Ἕνας κτηνο-

τρόφος ὁ Γιῶργος

Γραμματάκης εἶπε:

«Ἐὰν ἦταν ὅλοι οἱ

κληρικοὶ σὰν αὐτόν,

ὅλοι θὰ πίστευαν.

Βοηθοῦσε ὅλο τὸν

κόσμο. Ὅταν τοῦ

ἔφερναν διάφορα

πράγματα οἱ πιστοί,

ρωτοῦσε ποιὰ

οἰκογένεια ἔχει

ἀνάγκη καὶ τὰ προσέ-

φερε. Ἐγὼ τὸν θεωρῶ ἅγιο». Ὁ ἐργολάβος

οἰκοδομῶν ὁ ὁποίος ἔφτιαξε τὶς σόμπες στὸ

κελὶ τοῦ π. Εὐσεβίου εἶπε: «Δὲν περπατάει

πάνω στὴ γῆ τέτοιος ἄνθρωπος. Ἦταν

ἅγιος».

Ἕνα χρόνο πρὶν ἀπὸ τὴν κοίμησή του δο-

κιμάστηκε ἡ ὑγεία του καὶ πάνω στὴ δοκι-

μασία του καὶ πάλι φανερώθηκε ἡ ἀρετή

του. Ὅπως βεβαίωσε, σὲ ἐκπομπὴ τῆς κ.

Ζωῆς Πλιάκου τοῦ Ρ/Σ τῆς Ἐκκλησίας τῆς

Ἑλλάδος στὶς 6 Δεκεμβρίου 2009, πού εἶχε

ἀφιέρωμα γιὰ τὸν γέροντα, ὁ καθηγητὴς

τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου

Θεσσαλονίκης κ. Βρεττός, ὁ ἀείμνηστος

πονοῦσε, ἀλλὰ ὑπέμενε καὶ δὲν ἔλεγε τί-

ποτα, βίωνε αὐτὰ

πού ἔγραφε στὸ βι-

βλίο του γιὰ τὸν Ἰὼβ

καὶ ἦταν περισσό-

τερο προσανατολι-

σμένος πρὸς τὸν

οὐρανὸ παρὰ πρὸς

τὴ γῆ. Ὅλοι στὸ

νοσοκομεῖο ἔλεγαν -

«Τί ἄνθρωπος εἶναι

αὐτός!».

Κοιμήθηκε σὲ

ἡλικία 82 ἐτῶν καὶ ἡ

ἐξόδιος ἀκολουθία

ἔγινε τὴν

Παρασκευὴ 6 Νοεμ-

βρίου 2009 στὸν Ἱερό Ναὸ τῆς Κοιμήσεως

τῆς Θεοτόκου Σταυρουπόλεως Θεσσαλονί-

κης μὲ τὴ συμμετοχὴ Μητροπολιτῶν,

κληρικῶν καὶ πλήθους κόσμου παρ’ ὅτι δὲν

ἔγινε καμμία γνωστοποίηση. Ἡ ταφὴ του

ἔγινε στὴ Φαιὰ Πέτρα δίπλα στὸ κελί του,

ὅπου γιὰ πρώτη φορὰ ἐπετράπη ἡ παρου-

Σύγχρονες μορφές Γερόντων καί Ἀσκητῶν
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σία γυναικῶν, γιατί ὁ γέροντας τὸ

Ἡσυχαστήριο του τὸ εἶχε ἄβατον. Μία πο-

ρεία πιστῶν χριστιανῶν ἐπὶ μία ὥρα

ἀνέβαινε τὸ βουνὸ, γιὰ νὰ τιμήσει καὶ νὰ

προσκυνήσει τὸ λείψανο τοῦ ἀοιδίμου γέ-

ροντος Εὐσεβίου.

Ἡ συγγραφική του παραγωγὴ ὑπῆρξε ση-

μαντική. Παραθέτουμε τὰ κυριώτερα ἔργα

του: 

-«Ἀναβάσεις», ἔκδ. «Ἡ Ἔλαφος», α. χρ.

-«Εἰς ὕψος νοητόν», ἔκδ. «Ἀπ. Διακονία»

(1981).

-«Κοινωνικὲς διαστάσεις τῆς ὀρθόδοξης

πνευματικότητας», ἔκδ. Ί. Μητροπόλεως Σι-

δηροκάστρου (1983).

-«Οὐκ ἐπ’ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ἄνθρωπος»,

ἔκδ. «Ἡ Ἔλαφος» (1984).

-«Ἀγαλλίαμα τῆς καρδίας», ἔκδ. Ἱ. Μητρο-

πόλεως Σιδηροκάστρου (1985).

-«Ἡδονὴ - Ὀδύνη, ὁ διπλὸς καρπὸς τῶν

αἰσθήσεων», ἔκδ. «Ἀκρίτας» (1990).

-«Μικρὴ Φιλοκαλία», ἔκδ. «Ἀπ. Διακονία»

(1992).

-«Ἡ Ἐκκλησία μου κι ἐγώ», ἔκδ. «Ὀρθόδοξος

Κυψέλη» (1996).

-«Ὁμιλίες πνευματικῆς οἰκοδομῆς στὴν

Ἀποκάλυψη τοῦ Ἁγίου Εὐαγγελιστοῦ

Ἰωάννου», ἔκδ. «Ὀρθόδοξος Κυψέλη»,

τόμος Γ’ (1997).

Ἐκτός ἀπὸ τὰ συγγράμματα αὐτά, ὁ π.

Εὐσέβιος μετέφρασε ἀπὸ τὰ Σουηδικὰ

ἀρκετὰ ἔργα. Τὰ σπουδαιότερα εἶναι τὰ βι-

βλία τοῦ Τitο Colliander, «Ὁ δρόμος τῶν

ἀσκητῶν» καὶ τὸ ἡμερολόγιο τοῦ Dr. Ham-

marskjold γενικοῦ γραμματέα τοῦ ΟΗΕ μὲ

τὸν τίτλο: «Δεῖχτες Πορείας». Ἐκεῖνο ὅμως

πού ἐντυπωσιάζει ἐξ ἐπόψεως συγγραφικῆς

καὶ συνάμα ποιμαντικῆς εἶναι ἡ πληθώρα

τῶν ἐπιστολῶν του. Ὡς ἄλλος Ἰσίδωρος Πη-

λουσιώτης, ὁ ὁποῖος ἀπὸ τὶς ἐπιστολὲς του

ἔλαβε τὸν τίτλο τοῦ λογίου πατρὸς τῆς

Ἐκκλησίας, ἔγραφε περὶ τὶς 2.500 ἐπιστολὲς

τὸ χρόνο. 

Διδαχές: “Ἡ προσωπικὴ πρόοδος τῆς

ἀγάπης μέσα μας θὰ μᾶς συνδέει περισσό-

τερο μὲ τοὺς πιστοὺς καὶ ἀγαπητοὺς

ἀδελφούς μας, ὥστε «ἐν χαρᾷ ἀλλήλους

(νὰ) περιπτυσσώμεθα», ἀλλά καὶ νὰ

μποροῦμε νὰ λέμε καὶ «τοῖς μισοῦσιν ἡμᾶς

συγχωρήσωμεν πάντα τῇ ἀναστάσει». Θρο-

νιάζοντας μέσα μας μόνιμα τὴν ἀγάπη αὐτὴ

«οὐδέποτε ἐκπίπτει», δὲν ξεπέφτει ποτέ,

ἀλλά μένει γιὰ πάντα καὶ στὸν παρόντα

αἰώνα καὶ στὴν αἰωνιότητα.”

“Τὸ στομάχι καὶ τὸ πουγγὶ τοῦ μοναχοῦ πρέ-

πει νὰ εἶναι ἄδεια. Τὰ μόνα πού κατόρ-

θωσα”.

Σύγχρονες μορφές Γερόντων καί Ἀσκητῶν
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τίτλος τοῦ παρόντος ἄρθρου θὰ
μποροῦσε νὰ παραπέμπει σὲ ἕνα
περιπετειῶδες μυθιστόρημα ἢ σὲ κάποια
ταινία μὲ ἔνταση καὶ ἰδιαίτερη πλοκή.
Ὡστόσο, θεωρῶ ὅτι στὴν παροῦσα συγκυ-
ρία εἶναι ἀπόλυτα ταιριαστὸς μὲ τὶς
συνθῆκες τὶς ὁποῖες βιώνουμε. Ὅποιος
ἔτυχε νὰ βρεθεῖ σὲ ἕνα ὕψωμα τὴν ὥρα
ποὺ τὰ σύννεφα παίρνουν ἕνα βαθὺ γκρίζο
χρῶμα, λίγο πρὶν ξεσπάσει ἡ καταιγίδα, ἔχει
ἤδη ζωντανὴ τὴν εἰκόνα στὴ σκέψη του. Καὶ
δυστυχῶς στὶς μέρες μας εἶναι πολλά τά
σύννεφα ποὺ πυκνώνουν μὲ ἄδηλο περιε-
χόμενο καὶ ἐξίσου ἄδηλη ἐξέλιξη. Ἀξίες καὶ
ἰδανικὰ χρόνων ὑποχωροῦν καὶ στηλιτεύον-
ται ὡς παρωχημένα. Μπροστὰ στὸν πανικὸ
καὶ τὸ ἄγχος τῆς ἐπιβίωσης, τὰ ὅσα συμβαί-
νουν περνοῦν ἀποκλειστικὰ καὶ μόνο μέσα
ἀπὸ τὸ φίλτρο τῆς οἰκονομικῆς συνθήκης,
ἐνῶ ἡ ἐνασχόληση μὲ ὁτιδήποτε ἔξω ἀπὸ τὰ
ὅρια τῆς συγκεκριμένης συνθήκης χαρακτη-
ρίζεται ὡς περιττὴ πολυτέλεια. Ἀναντίρρητα
τό οἰκονομικὸ πρόβλημα ἐπιδρᾶ καίρια καὶ
σὲ μεγάλο βαθμὸ ἐπικαθορίζει τὴν πραγμα-
τικότητα τὴν ὁποία βιώνουμε. Ἀπὸ τὴν ἄλλη,
ὅμως, διαμορφώνει τὶς ἰδανικὲς συνθῆκες
γιὰ νὰ περάσουν ἀπὸ τὴν «πίσω πόρτα»
κυριολεκτικὰ «ἀβρόχοις ποσὶ» ζητήματα τὰ
ὁποῖα πρὶν ἀπὸ λίγα χρόνια θὰ προσέ-
κρουαν στὴν ὁμόθυμη καὶ ὁμόφωνη
ἀντίδραση τῆς πλειονότητας τῶν
συμπολιτῶν μας. 

Θέματα στοιχειώδους ἠθικῆς, ζητήματα
ποὺ σχετίζονται μὲ τὴν ταυτότητα καὶ τὶς

καταβολὲς τοῦ λαοῦ μας, θέματα ἐθνικὰ
ὅλα ἀναδύονται ὡς διάττοντες ἀστέρες,
φωτίζουν γιὰ λίγες ἡμέρες ἢ καὶ ὧρες τὴν
ἀγχώδη καὶ μονότονη καθημερινότητά μας,
καὶ περνοῦν στὴν ἀφάνεια, ἢ μᾶλλον πα-
γιώνουν σταδιακὰ τὴν ἀποδόμηση.
Σταχυολογῶ ὁρισμένα παραδείγματα μέσα
ἀπὸ τὸ δελτίο τῆς καθημερινότητας, γιὰ νὰ
γίνω πιὸ συγκεκριμένος «Ἀλλάζουν  τὴν
ἱστορία, προαιρετικά τα θρησκευτικά..»
«Κατάργηση τοῦ ἐκκλησιασμοῦ» «Τὰ βι-
βλία τῆς ἱστορίας πρέπει νὰ ἀποκαθαρθοῦν
ἀπὸ τὶς ἐθνικιστικὲς μεγαλόστομες
ἀνοησίες» κ.α. Τὴν ὥρα ἀκριβῶς ποὺ οἱ
ἀναδυόμενοι ἐθνικισμοὶ τῆς Βαλκανικῆς δεί-
χνουν νὰ ἐνισχύονται, ἐκφέροντας
προκλητικὸ  λόγο καὶ ἀξιώσεις  ἐμεῖς  θαρρεῖς
καὶ πασχίζουμε νὰ ἀποδυναμώσουμε τὸν
συνεκτικὸ ἱστὸ καὶ τὶς ἀξίες τοῦ ἔθνους ἀπὸ
φόβο μὴ τυχὸν καὶ χαρακτηριστοῦμε
ὀπισθοδρομικοί. 

Τὸ ἀντίβαρο στὴν συγκεκριμένη κατά-
σταση ὡστόσο, δὲν εἶναι νὰ περάσουμε
στὴν ἀντίπερα ὄχθη, υἱοθετώντας ἄκριτα
τὶς ὑστερικὲς κραυγὲς τῶν ὑπὲρ-
πατριωτῶν. Ἡ ἰσορροπία βρίσκεται
ἄλλωστε πάντοτε στὸ μέσο. Καὶ ἀκριβῶς σὲ
αὐτὸ τὸ μέσο θὰ πρέπει καὶ ἐμεῖς νὰ μεί-
νουμε. 

Ἀπὸ τὴν ἄλλη στὸ ἐπίπεδο τῆς καθημερι-
νότητας, ἔξω ἀπὸ τὴ σφαῖρα τῶν μεγάλων
ἐθνικῶν ζητημάτων, ἡ εἰκόνα δὲν εἶναι καὶ
ἡ καλύτερη. Μὲ ἐξαίρεση μιὰ σειρὰ φωτι-
σμένων καὶ ἀξιόλογων πρωτοβουλιῶν, μὲ

Πρὶν ἀπὸ τὴν καταιγίδα…
Νικολάου Ζαχαράκη
Ὑποψ. Διδάκτορος Παν. Ἰωαννίνων

Νεανικοί Ἀγκυροβολισμοί

Ὁ
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ἐθελοντικὴ ἀφετηρία καὶ κίνητρο, θὰ
μποροῦσε νὰ πεῖ κανεὶς ὅτι ἡ κρίση τῶν
καιρῶν σκλήρυνε κι ἄλλο τὶς καρδιὲς τῶν
ἀνθρώπων καὶ ἀποκάλυψε τὴν ἐπίπλαστη
αὐτάρκεια, καταλύοντας τὴν συνθήκη τῆς
εὐμάρειας. Εἰκόνες ἀντιφατικὲς καὶ ἐνίοτε
προκλητικές. Μιὰ μερίδα  συμπολιτῶν ποὺ
κατὰ τὸ συνήθη νεολογισμὸ «ξεσαλώνει»
γευόμενη τὶς χαρὲς τῶν διακοπῶν καὶ μιὰ
ἄλλη μερίδα συνανθρώπων ποὺ μετὰ βίας
ἐπιβιώνει γευόμενη τὸ πικρὸ ποτήρι τοῦ
ἄγχους καὶ τῶν στερήσεων. Κάποιοι
ἀφήνονται μοιρολατρικὰ στὴν ἐξέλιξη τῶν
πραγμάτων ἀναζητώντας ἑρμηνεῖες καὶ
ἀπαντήσεις στοὺς ὑποτιθέμενους ἐνίοτε
λόγους καὶ προφητεῖες περὶ ἐσχάτων καὶ
κάποιοι ἄλλοι υἱοθετοῦν μιὰ ἐναλλακτικὴ
ἐξίσου ἐσχατολογικὴ θεώρηση τοῦ τύπου
«φάγωμεν, πίωμεν, αὔριον γὰρ
ἀποθνήσκωμεν». 

Ποιὰ εἶναι ἡ θέση τοῦ χριστιανοῦ
ἀπέναντί σε ὅλα αὐτά; Ἡ μέση ὁδὸς. Ἡ ὁδὸς
τῆς πίστης καὶ τῆς ἐλπίδας. Ἡ ὁδὸς τῆς
χαρᾶς καὶ τῆς σταθερῆς προσήλωσης στὴν
αἰώνια καὶ διαχρονικὴ ἀλήθεια τῶν λόγων
τοῦ Κυρίου. Τῶν λόγων ποὺ ἀντηχοῦν μέσα
στοὺς αἰῶνες δίνοντας στοὺς πιστοὺς θάρ-
ρος καὶ ἐλπίδα. Ἡ καταιγίδα εἶναι κοντὰ καὶ
ἡ ἐξέλιξή της εἶναι ἄδηλη. Ἄς μὴ φοβόμαστε
ὅμως. Καὶ ἄς ἔχουμε κατὰ νοῦ τοὺς λόγους
τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας «Ἐγειρέσθω ἡ
θάλασσα, μαινέσθω τὰ κύματα, Ἰησοῦ τὸ
πλοιάριον ποντίσαι οὐ δύνανται».

Νεανικοί Ἀγκυροβολισμοί

Μπροστὰ στὸν πανικὸ 

καὶ τὸ ἄγχος τῆς ἐπιβίωσης, 

τὰ ὅσα συμβαίνουν περνοῦν

ἀποκλειστικὰ καὶ μόνο μέσα 

ἀπὸ τὸ φίλτρο τῆς οἰκονομικῆς

συνθήκης,  ἐνῶ ἡ ἐνασχόληση 

μὲ ὁτιδήποτε ἔξω ἀπὸ τὰ ὅρια 

τῆς συγκεκριμένης συνθήκης 

χαρακτηρίζεται ὡς περιττὴ 

πολυτέλεια. 

Ἀναντίρρητα τό οἰκονομικὸ 

πρόβλημα ἐπιδρᾶ καίρια 

καὶ σὲ μεγάλο βαθμὸ ἐπικαθορίζει

τὴν πραγματικότητα 

τὴν ὁποία βιώνουμε.
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Γεγονότα - Σχόλια

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗΣ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΝ/ΝΟ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟ 

Ἡ 29η Μαΐου ἀποτελεῖ ἡμέρα
ἀνάμνησης τῆς Ἁλώσεως τῆς Κωνσταντι-
νουπόλεως ἀπὸ τοὺς Ὀθωμανοὺς καθὼς
καὶ τῆς ἡρωικῆς θυσίας τοῦ τελευταίου
Αὐτοκράτορα τοῦ Βυζαντίου Κωνσταντίνου
Παλαιολόγου καὶ τῶν ὑπερασπιστῶν τῆς
Βασιλίδoς τῶν Πόλεων. Στὴν Καστροπολι-
τεία τοῦ Μυστρᾶ, στὸν Μητροπολιτικὸ Ναὸ
τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, παρόντος τοῦ Προ-
έδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας κ. Προ-
κοπίου Παυλόπουλου, τελέσθηκε
Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία προεξάρχον-
τος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ.
Εὐσταθίου. Στὴ συνέχεια, τελέσθηκε
ἐπιμνημόσυνη δέηση, γιὰ τὸν Κωνσταντῖνο
Παλαιολόγο, ὁ ὁποῖος στὶς 6 Ἰανουαρίου
1449, ἀνήμερα των Φώτων, στέφθηκε στὸν
ἴδιο χῶρο Αὐτοκράτορας τοῦ Βυζαντίου,
ποὺ βρισκόταν σὲ δεινὴ θέση. Σχετικὰ μὲ
τὴν προσωπικότητα τοῦ πεσόντος
Αὐτοκράτορα μίλησε ὁ Σχολικὸς Σύμβουλος
Φιλολόγων κ. Ἐμμανουὴλ Στεργιούλης.
Ἀμέσως μετὰ, Ἀρχὲς καὶ κοινὸ μετέβησαν
στὸν ἀνδριάντα τοῦ Κωνσταντίνου Παλαι-
ολόγου 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. Ἐν
συνεχειᾳ οἱ ἐπίσημοι μετέβησαν στὸ
Ἰνστιτοῦτο Ἔρευνας Βυζαντινοῦ Πολιτισμοῦ

τοῦ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ποὺ
στεγάζεται στὸ πλήρως ἀνακαινισμένο κτί-
ριο τοῦ πρώην Δημοτικοῦ σχολείου
Μυστρᾶ, τὸ ὁποῖο ἐγκαινίασε ὁ Πρόεδρος
τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΛΥΡΑΣ 
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΣΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΑΣ 
Κ. ΕΥΣΤΑΘΙΟ

Μὲ ἰδιαίτερη χαρὰ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης
μας κ. Εὐστάθιος ὑποδέχθηκε τὸ πρωὶ τῆς
Πέμπτης 26 Μαΐου 2016, στὸ Ἐπισκοπεῖο
στὴ Σπάρτη, τοὺς μαθητές, τὶς μαθήτριες
καὶ τοὺς ἐκπαιδευτικούς τοῦ Δημοτικοῦ
Σχολείου Βαλύρας Μεσσηνίας, ποὺ βρέθη-
καν στὸν τόπο μας στὸ πλαίσιο μονοήμε-
ρης ἐκδρομῆς στὴ  Μονεμβάσια. Ὁ Σεπτὸς
Ποιμενάρχης μας, ποὺ κατάγεται ἀπὸ τὴ
Βαλύρα, ἐνθυμήθηκε συγκινημένος
ἱστορίες ἀπὸ τὰ παιδικά του χρόνια, ὅταν ὁ
ἴδιος φοιτοῦσε στὸ σχολεῖο τῆς
Μεσσηνιακῆς κωμόπολης. Στὴ συνέχεια
προέτρεψε τὰ παιδιὰ νὰ ἀγαποῦν τὸ
σχολεῖο καὶ τοὺς ἐκπαιδευτικούς τους καὶ
νὰ ἔχουν ἰσχυρὴ θέληση γιὰ μάθηση, ὥστε
νὰ γίνουν ὁλοκληρωμένες προσωπικότη-
τες. Τέλος, ὁ Σεβασμιώτατος ἔκανε
ἀναφορὰ στὶς ἱστορικὲς περιοχὲς τῆς Λα-
κωνίας μὲ ἰδιαίτερη ἔμφαση στὴ Μονεμβά-
σια, ποὺ ἦταν καὶ ὁ τελικὸς προορισμὸς
τῶν ἐπισκεπτῶν. Μὲ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς
ἐπίσκεψης τὰ παιδιὰ ἔλαβαν ἀπὸ τὰ χέρια
τοῦ Σεβασμιωτάτου, ὡς εὐλογία, μία
εἰκόνα μὲ τὸν Ἑλκόμενο Χριστὸ Μονεμβα-
σίας καθὼς καὶ ἕνα CD μὲ τὴν Καινὴ Δια-
θήκη.
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Ο ΠΟΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ
ΤΩΝ ΠΟΛΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Εὐστάθιος
συμμετεῖχε ὡς προσκεκλημένος τοῦ οἰκείου
Σεβ. Μητροπολίτου Μαντινείας καὶ Κυνου-
ρίας κ. Ἀλεξάνδρου στὸν ἑορτασμὸ τῶν Πο-
λιούχων τῆς Τρίπολης, Ἁγίων Νεομαρτύρων
Δημητρίου καὶ Παύλου, τὴν Κυριακὴ 22
Μαΐου 2016. Τὸ πρωὶ τῆς ἑορτῆς, στὸν Ἱερὸ
Ναὸ Νεομαρτύρων καὶ Προφήτη Ἠλία,
ἐψάλη ὁ Ὄρθρος χοροστατοῦντος τοῦ
Σεπτοῦ Ποιμενάρχου μας καὶ στὴ συνέχεια
τελέσθηκε Πολυαρχιερατικὸ συλλείτουργο
μὲ τὴ συμμετοχὴ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν
Πατρῶν κ. Χρυσοστόμου, Ἱερισσοῦ κ. Θεο-
κλήτου, τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Κερνίτσης κ.
Χρυσάνθου  καί τοῦ οἰκείου Μητροπολί-
του. Τὸ ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας τελέ-
σθηκε Πολυαρχιερατικὸς Ἑσπερινὸς καὶ
ἀκολούθησε ἡ λιτάνευση τῶν Ἱερῶν Λει-
ψάνων τῶν Ἁγίων Νεομαρτύρων καὶ τῆς
Ἁγίας Κάρας τοῦ Νεομάρτυρος Δημητρίου
στοὺς κεντρικοὺς δρόμους τῆς ἀρκαδικῆς
πρωτεύουσας μὲ τὴ συμμετοχὴ
στρατιωτικοῦ ἀγήματος, τῆς Φιλαρμονικῆς
τοῦ Δήμου Τρίπολης, μαθητῶν, συλλόγων
καὶ φορέων τῆς Ἀρκαδίας.

ΜΕ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΛΑΜΠΡΟΤΗΤΑ 
ΕΟΡΤΑΣΕ Η ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΟΥΧΟ
ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑ ΧΡΥΣΑΦΙΤΙΣΣΑ

Μὲ ἐκκλησιαστικὴ λαμπρότητα ἑόρτασε

καὶ φέτος ἡ Μονεμβάσια τὴ μνήμη τῆς Πο-
λιούχου της Παναγίας Χρυσαφίτισσας. Τὸ
ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς 8 Μαΐου 2016,
παραμονὴ τῆς ἑορτῆς, τελέσθηκε Μέγας
Π ο λ υ α ρ χ ι ε ρ α τ ι κ ὸ ς  Ἑ σ π ε ρ ι ν ὸ ς
χοροστατοῦντος τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου
Σαλώνων κ. Ἀντωνίου, ὁ ὁποῖος κήρυξε
καὶ τὸν θεῖο λόγο, καὶ μὲ τὴ συμμετοχὴ
τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ζιχνῶν καὶ Νευ-
ροκοπίου κ. Ἱεροθέου καὶ τοῦ σεπτοῦ
Ποιμενάρχου μας κ. Εὐσταθίου. Ἐν
συνεχείᾳ τελέστηκε ἡ Ἱερὰ Παράκληση
πρὸς τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο καὶ
ἀκολούθησε Ἱερὰ Ἀγρυπνία μέχρι τὶς
πρῶτες πρωινὲς ὧρες. Τὴν κυριώνυμη
ἡμέρα τῆς ἑορτῆς καὶ νωρὶς τὸ πρωὶ μετα-
φέρθηκε ἡ Ἱερά εἰκόνα τῆς Παναγίας στὸν
Μητροπολιτικὸ Ναὸ Ἑλκομένου Χριστοῦ,
ὅπου ἐψάλη ὁ Ὄρθρος καὶ στὴ συνέχεια τε-
λέσθηκε Πολυαρχιερατικὸ Συλλείτουργο,
στὸ ὁποῖο προεξῆρχε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης
μας κ. Εὐστάθιος συλλειτουργούντων τῶν
προαναφερόμενων Ἐπισκόπων. Τὸν θεῖο
λόγο κήρυξε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ζιχνῶν
καὶ Νευροκοπίου κ. Ἱερόθεος. Μετὰ τὸ
πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας πραγματο-
ποιήθηκε ἡ λιτάνευση τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος
τῆς Παναγίας τῆς Χρυσαφίτισσας στὶς
δρομικὲς καὶ τὰ καλντερίμια τῆς βυζαντινῆς
καστροπολιτείας, μὲ κατάληξη στὸν Ἱερὸ

Ἀπό τή ζωή τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας
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Ναὸ Ἑλκομένου Χριστοῦ, ὅπου ὁ Σεβ. Μη-
τροπολίτης μας εὐλόγησε τὴν πλειάδα τῶν
εὐλαβῶν πιστῶν. Παράλληλα εὐχαρίστησε
τοὺς δύο Ἐπισκόπους γιὰ τὴν παρουσία καὶ
τὰ εὐεργετικὰ λόγια τους καθὼς καὶ ὅλους
ὅσοι συμμετεῖχαν στὴν ἑορτή.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΗ ΣΠΑΡΤΗ 
ΓΙΑ ΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Μία ἐνδιαφέρουσα διημερίδα τῆς
Διακοινοβουλευτικῆς Συνέλευσης
Ὀρθοδοξίας, μὲ θέμα: «Μοναστηριακὰ
προϊόντα καὶ μικροὶ παραγωγοὶ στὸν
Ὀρθόδοξο χῶρο. Κοινὴ προσπάθεια καὶ
προοπτικὲς» διεξηχθη στὸ ἀμφιθέατρο τοῦ
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στὴ
Σπάρτη, μὲ τὴ συμμετοχὴ τεχνοκρατῶν,
ἀλλὰ καὶ ἐκπροσώπων Ἱερῶν Μονῶν ἀπὸ
Ἅγιον Ὅρος, Ρωσία, Γαλλία, Ρουμανία,
Μαυροβούνιο, Σερβία, Οὐκρανία καὶ Φιν-
λαδία. Ἡ ἐπίσημη τελετὴ ἔναρξης πραγμα-
τοποιήθηκε τὸ ἀπόγευμα τῆς Πέμπτης 14
Ἀπριλίου 2016. Τὴ χαιρετιστήρια ὁμιλία
ἐξεφώνησε ὁ Γενικὸς Γραμματέας τῆς
Δ.Σ.Ο, Ὑφυπουργὸς Ἐξωτερικῶν κ. Ἰωάννης

Ἀμανατίδης. Χαιρετισμὸ ἀπηύθυνε και ὁ
Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Εὐστάθιος, ὁ
ὁποῖος, ἀφοῦ καλωσόρισε τοὺς συμμετέ-
χοντες καὶ τοὺς προσκεκλημένους, στάθηκε
στὴ σχέση Ὀρθοδοξίας καὶ Οἰκολογίας. Τὴ
διημερίδα χαιρέτισαν, ἐπίσης, ὁ Πρόεδρος
τοῦ ΕΛΓΑ κ. Θεοφάνης Κουρεμπὲς ὡς
ἐκπρόσωπος τοῦ Ὑπουργοῦ Ἀγροτικῆς
Ἀνάπτυξης καὶ Τροφίμων, ὁ σύμβουλος τῆς
Δ.Σ.Ο. καθηγητὴς κ. Valery Alekseev, ὁ Πε-
ριφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Πέτρος Τα-
τούλης, ὁ Δήμαρχος Δ. Σπάρτης κ.
Εὐάγγελος Βαλιώτης καὶ ὁ Πρόεδρος τῆς
Γενικῆς Συνομοσπονδίας Ἐπαγγελματιῶν
Βιοτεχνῶν Ἐμπόρων Ἑλλάδας κ. Γεώργιος
Καββαθᾶς. Ἀκολούθησε προσλαλιά ἀπὸ
τὸν ὑπεύθυνο τῆς Ὀργανωτικῆς Ἐπιτροπῆς,
ταμία τῆς Δ.Σ.Ο καὶ Βουλευτὴ Λακωνίας κ.
Σταῦρο Ἀραχωβίτη. Ἡ τελετὴ ἔναρξης
ὁλοκληρώθηκε μὲ τιμητικὴ ἀναφορὰ ἀπὸ
τὸν σύμβουλο τῆς Δ.Σ.Ο Δρ.  Κωνσταντῖνο
Μυγδάλη στὸν π. Ἐπιφάνιο τοῦ Ἱεροῦ Κε-
λίου  Ἁγ. Εὐσταθίου Μυλοποτάμου Ἁγίου
Ὅρους, τοῦ ὁποίου ἐκπρόσωπος παρέλαβε
ἕνα τιμητικὸ ἀναμνηστικό.
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ΣΕ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑ 
ΟΙ Δ΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ 
ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΙΑ ΜΥΣΤΡΑ

Πλῆθος πιστῶν ἀπὸ τὴ Λακωνία, τὴν Πελο-
πόννησο καὶ ἄλλες περιοχὲς τῆς Ἑλλάδας
παρακολούθησαν τὸ ἀπόγευμα τῆς
Παρασκευῆς 8 Ἀπριλίου 2016, μέσα σὲ
κλῖμα κατάνυξης, τὴν Ἀκολουθία τῆς Δ΄ Στά-
σης τῶν Χαιρετισμῶν πρὸς τὴν Ὑπεραγία Θε-
οτόκο, στὸν Μητροπολιτικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου
Δημητρίου στὸν Βυζαντινὸ Μυστρᾶ. Στὴν
Ἀκολουθία χοροστάτησε, ὡς προσκεκλημέ-
νος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας, ὁ Σεβ. Μη-
τροπολίτης Πατρῶν κ. Χρυσόστομος.
Νωρίτερα, κατὰ τὴν εἴσοδο τῶν δύο
Ἐπισκόπων στὴν καστροπολιτεία τοῦ
Μυστρᾶ, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πατρῶν τέ-
λεσε Τρισάγιο στὸ σημεῖο ὅπου σύμφωνα
μὲ τὴν παράδοση μαρτύρησε τὸ 1760 ὁ Μη-
τροπολίτης Λακεδαιμονίας Ἀνανίας Λαμ-
πάρδης. Τὴν ὅλη πνευματικὴ πανδαισία
συμπλήρωσε ἡ χορωδία τοῦ
Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Σπάρτης ὑπὸ τὴ δι-
εύθυνση τοῦ Πρωτοψάλτη κ. Παναγιώτη
Τζανάκου. Ὁμολογουμένως μέσα στὰ φωτι-
σμένα καλντερίμια μὲ τὰ λαδοφάναρα, ἦταν
μία ὑπέροχη βραδιά, γεμάτη δέος, συγκί-
νηση καὶ μεγαλεῖο, ποὺ παρέπεμπε στὸ Βυ-
ζάντιο, ὅπου πρωτοψάλθηκε ὁ Ἀκάθιστος
Ὕμνος στὸν Ναὸ τῶν Βλαχερνῶν τῆς Πόλης.

ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ Η ΕΟΡΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ
Μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ καὶ τὶς εὐλογίες τοῦ
Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Εὐσταθίου πραγ-
ματοποιήθηκε μὲ ἐπιτυχία τὸ ἀπόγευμα τῆς
Κυριακῆς 15 Μαΐου 2016 ἡ Γιορτὴ Νεο-
λαίας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας στὸ Σαϊ-
νοπούλειο Πάρκο στὴ Μαγούλα. Ἀπὸ νωρὶς
οἱ φωνὲς τῶν παιδιῶν ζωντάνεψαν τὸν
εἰδυλλιακὸ αὐτὸ τόπο. Τὸ πρόγραμμα περιε-
λάμβανε, σὲ διάφορα σημεῖα τοῦ ἄλσους,
δραστηριότητες καὶ παιχνίδια μέσω τῶν
ὁποίων τὰ παιδιὰ ψυχαγωγήθηκαν
ἐνισχύοντας  τὸ ὁμαδικὸ πνεῦμα τους. Πα-
ράλληλα, συνειδητοποίησαν ὅτι ὑπάρχουν
καὶ πολλοὶ ἄλλοι νέοι καὶ νέες διαφόρων
ἡλικιῶν μὲ παρόμοια ἐνδιαφέροντα καὶ
κοινὴ ἀναφορὰ τὴ συμμετοχή τους στὶς
κατηχητικὲς συντροφιὲς τῶν ἐνοριῶν. Δρα-
στηριότητες, ὅμως, ὀργανώθηκαν καὶ γιὰ
τοὺς γονεῖς, ὥστε νὰ περάσουν δημιουργικά
τό ἀπόγευμά τους. Αμέσως μετὰ τὸ παιχνίδι
καὶ ἀφοῦ σὲ ὅλα τα παιδιὰ μοιράστηκαν
κρουασὰν καὶ χυμοί, ἔγινε συγκέντρωση
στὸν χῶρο τοῦ ἀμφιθεάτρου ὅπου ἔγινε ἡ
ὑποδοχὴ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας. Ὁ
ὑπεύθυνος τοῦ Γραφείου Νεότητος καὶ
ἱεροκήρυκας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας
Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Εὐστάθιος Πορφύρης στὴν
ὁμιλία του τόνισε ὅτι εἶναι σημαντικὸ νὰ
συνεχιστεῖ ἀπρόσκοπτα καὶ νὰ ἐνισχυθεῖ
ποικιλοτρόπως ἡ λειτουργία τῶν
κατηχητικῶν συναντήσεων στὶς ἐνορίες. Πα-
ράλληλα εὐχαρίστησε ὅλους ἐκείνους ποὺ
προσέφεραν καὶ βοήθησαν, ὥστε νὰ
διεξαχθεῖ μὲ ἄρτιο τρόπο ἡ Γιορτὴ Νεολαίας.
Ἀκολούθησε ἕνα μουσικὸ πρόγραμμα μὲ
ἔντεχνα τραγούδια ἀπὸ νέους τῶν
κατηχητικῶν. Τὴ μουσικὴ ἐπιμέλεια εἶχε ὁ κ.
Νίκος Βορίλας, ἐνῶ στὸ τραγούδι ἦταν ὁ
ἴδιος καὶ ὁ κ. Νίκος Καρμοίρης. Τὴ φετινὴ
γιορτὴ πλαισίωσε ὁ χορευτικὸς ὅμιλος Σκά-

Ἀπό τή ζωή τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας
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λας μὲ παραδοσιακοὺς χοροὺς ἀπὸ διάφορα
μέρη τῆς πατρίδος μας, τοὺς ὁποίους πα-
ρουσίασαν παιδιὰ τῶν κατηχητικῶν συναν-
τήσεων Σκάλας, Βλαχιώτη καὶ Μυρτιᾶς. Τὴ
Γιορτὴ ἐπισφράγισε ὁ Σεπτὸς Ποιμενάρχης
μας μὲ τὸν ὠφέλιμο λόγο του, ὁ ὁποῖος προ-
έτρεψε τοὺς νέους καὶ τὶς νέες νὰ μιμηθοῦν
τοὺς Λάκωνες Ἁγίους ἀλλὰ καὶ τοὺς
ἀρχαίους Σπαρτιάτες, ὥστε νὰ ἀναδειχθοῦν
ἄξιοι ἀπόγονοι ἀξίων προγόνων. Ἐπίσης,
εὐχαρίστησε τὸν ὑπεύθυνο τοῦ Γραφείου
Νεότητος καὶ ὅλους ὅσοι συνέβαλαν μὲ προ-
θυμία καὶ χαρὰ στὴ λειτουργία τῶν φετινῶν
κατηχητικῶν συντροφιῶν καὶ τὴ διοργάνωση
τῆς Γιορτῆς. Ἡ Γιορτὴ Νεολαίας
ὁλοκληρώθηκε μὲ τὴ διανομὴ ἀπὸ τὸν Σεβα-
σμιώτατο ἀναμνηστικῶν καπέλων σὲ ὅλα τα
παιδιά, ἐνῶ ὅλοι ἀνανέωσαν τὸ ραντεβού
τους γιὰ τὸ Φθινόπωρο στὶς κατηχητικὲς
συντροφιὲς τῶν ἐνοριῶν.

ΝΕΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ
Ἔξι  νέοι ἀναγνῶστες προστέθηκαν στὴ με-
γάλη χορεία τῶν ἀναγνωστῶν ποὺ ἔχει χει-
ροθετήσει ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ.
Εὐστάθιος, κατὰ τὸ διάστημα τῆς
τριακονταπενταετοῦς ποιμαντορίας του
στὴν Ἱερὰ Μητρόπολή μας. Συγκεκριμένα,

στίς 6 Μαρτίου 2016 στήν ἐνορία Καστο-
ρείου, ὁ Σεπτός Ποιμενάρχης μας χειροθέ-
τησε ἀναγνώστη τόν μαθητή Γεώργιο
Μήτρη, υἱό τοῦ ἐφημερίου τῆς ἐνορίας π.
Δημητρίου Μήτρη, ἐνώ στίς 24 Ἀπριλίου
στόν Ἱερό Ναό Γεννήσεως Χριστοῦ Μολάων
τόν μαθητή Λυκείου Σπυρίδωνα Ξαστε-
ρούλη. Τήν Κυριακή 17 Ἀπριλίου κατά τόν
τελευταῖο Κατανυκτικὸ Ἑσπερινὸ,  χειροθέ-
τησε Ἀναγνῶστες τοὺς διακεκριμένους συμ-
πολίτες μας κ.κ Ἀλέξιο Λεοντῆ, στρατηγὸ ἐν
ἀποστρατείᾳ, Νικόλαο Θεοδωρακάκο,
ἀπόστρατο ἀξιωματικό, ἐπιστήμονα καὶ
ἐπιχειρηματία καὶ Ἀθανάσιο Ρουμελιώτη,
θεολόγο στὴ δημόσια ἐκπαίδευση, οἱ ὁποῖοι
ἐπιπροσθέτως βοηθοῦν στὸ δεξὶ ἀναλόγιο
τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Σπάρτης ὑπὸ τὸν
πρωτοψάλτη κ. Τζανάκο. Τέλος στίς 8 Μαΐου
στήν πανηγυρίζουσα ἐνορία τοῦ Ἁγίου
Ἰωάννου Θεολόγου Μονεμβασίας, χειροθέ-
τησε ἀναγνώστη τόν λαμπρὸν ἀξιωματικὸν
καὶ οἰκογενειάρχην κ. Χρίστον Σκάγκον. Ὁ Σε-
βασμιώτατος παρουσίασε στὸ ἐκκλησίασμα
τοὺς νέους Ἀναγνῶστες, ἐκθειάζοντας τὸ
ἦθος τους καί τούς εὐχαρίστησε γιὰ τὴ διά-
θεση προσφορᾶς τους στὴν τοπικὴ Ἐκκλησία
καὶ τοὺς προέτρεψε νὰ συνεχίσουν μὲ τὸν
ἴδιο ζῆλο. 

Ἀπό τή ζωή τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας
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ΧΡΟΝΙΚΑ
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ.κ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

κατὰ τὸν μῆνα Μάρτιον 2016:
Ἐ λ ε ι τ ο ύ ρ γ η σ ε, τὴν 5ην εἰς τὴν Ἱερὰν

Μονὴν Καστρίου καὶ ἐτέλεσε τὸ ἐτήσιον μνη-
μόσυνον τῆς ἀειμνήστου Ἡγουμένης
Εὐοδίας, τὴν 6ην εἰς τὸ Καστόρειον, τὴν 9ην
εἰς τὴν πανηγυρίζουσαν Ἱερὰν Μονὴν τῶν
Ἁγίων Τεσσαράκοντα συλλειτουργοῦντος καὶ
τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Ἐλαίας κ. Θεοδωρή-
του, τὴν 13ην εἰς τὸ Προσκύνημα τοῦ Ἁγίου
Βασιλείου, ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τῆς Ὁσίας Ὑπομονῆς,
τὴν 18ην εἰς τὴν Ἱεράν Μονὴν Ζερμπίτσης,
(Προηγιασμένη), τὴν 19ην εἰς τὸν πανηγυρί-
ζοντα Ἱερόν Ναόν τῶν Ἁγίων Θεοδώρων Τρύ-
πης, τὴν 20ην εἰς Μολάους, τὴν 23ην εἰς
Κροκεάς, τὴν 25ην εἰς τὸν πανηγυρίζοντα
Μητροπολιτικὸν Ναὸν τῆς Εὐαγγελιστρίας
Σπάρτης, τὴν 27ην εἰς τὸν Ἱερὸν Ναόν τοῦ
Ἁγίου Νικολάου Σπάρτης, ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τῶν
Λακώνων Ἁγίων καί τὴν 30ήν εἰς τὴν Μετα-
μόρφωσιν Μολάων.

Ἐ χ ο ρ ο σ τ ά τ η σ ε τὴν 8ην εἰς τὴν πανη-
γυρίζουσαν Ἱερὰν Μονὴν τῶν Ἁγίων Τεσσα-
ράκοντα μετὰ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν
Ξάνθης κ. Παντελεήμονος καὶ Μαρωνείας κ.
Παντελεήμονος, ὅστις καὶ προΐστατο, καὶ
ἐξεφώνησε τὸν προσήκοντα λόγον, τὴν 13ην
εἰς τὸν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ὁσίου Νίκωνος κατὰ
τὸν ἑσπερινόν τῆς Συγγνώμης, τὴν 14ην εἰς τὴν
Ἱερὰν Μονὴν τῶν Ἁγίων Τεσσαράκοντα (κατὰ
τὸ Μ. Ἀπόδειπνον),  τὴν 18ην εἰς τὸ
Γηροκομεῖον Σπάρτης (Α΄ Στάσις Χαιρετισμῶν),
τὴν 25ην εἰς τὸν Μητροπολιτικὸν Ναὸν (Β΄ Στά-
σις Χαιρετισμῶν), τὴν 26ην εἰς τὸν Ἱερόν Ναόν
Ἁγίου Νικολάου Σπάρτης (ἑσπερινὸς ἑορτῆς
τῶν Λακώνων Ἁγίων) καί τὴν 27ην εἰς τὸν

Ἱερόν Ναόν τοῦ Ὁσίου Νίκωνος
(Κατανυκτικὸς Ἑσπερινός).
Π ρ ο έ σ τ η τὴν 3ην εἰς Καστόρειον τῆς Νε-

κρωσίμου Ἀκολουθίας τῆς Κηδείας τοῦ Συν-
ταξιούχου Ἐφημερίου Πρωτοπρ. Ἰωάννου
Γιαννούλη, τὴν 5ην εἰς τὰ Καλύβια Σοχᾶς τῆς
Κηδείας τῆς Πρεσβυτέρας Πολυξένης Μηνα-
κάκη, τὴν 6ην εἰς τὸν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ὁσίου
Νίκωνος τῆς Κηδείας τοῦ Νίκωνος Χριστά-
κου, τὴν 21ην εἰς τὸ Κοιμητήριον Χαλανδρίου
τῆς Κηδείας τῆς Αἰκατερίνης Σγαρδέλη, τὴν
22αν εἰς τὸν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ὁσίου Νίκωνος
τῆς Αἰκατερίνης Γκίνη, τὴν 26ην εἰς τὸ Κοιμη-
τήριον Ἡλιουπόλεως τῆς Κηδείας τῆς Δήμη-
τρας Νάβλαρη, ἐξαδέλφης του καὶ τὴν ἰδίαν
ἡμέραν εἰς τὸν Μητροπολιτικόν Ναὸν τῆς Κη-
δείας τοῦ Φανουρίου Ἀνδριώτη.

Σ υ μ μ ε τ έ σ χ ε  εἰς τὰς ἐργασίας τῆς
ἐκτάκτου Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος κατὰ τὴν 8ην, 9ην καὶ 10ην ἥτις καὶ
ἐξέλεξε Μητροπολίτην Καρπενησίου τὸν 2ον
Γραμματέα τῆς Συνόδου Γεώργιον Ρέμπελον.

Π ρ ο ή δ ρ ε υ σ ε  τὴν 1ην συνεδριάσεως
τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου, τὴν 5ην
συνεδριάσεως τοῦ Δ.Σ. τοῦ Ἀσύλου Ἀνιάτων
Σπάρτης, τὴν 23ην ἐπίσης τοῦ Σωματείου Πε-
ριθάλψεως  Χρονίως Πασχόντων.

Ἐπίσης ἐπραγματοποίησε Συνάξεις Ἱερέων
εἰς Κροκεάς, τὴν 23ην, τὴν 30ην εἰς Μεταμόρ-
φωσιν Μολάων διὰ τάς Ἀρχιερατικάς
Ἐπιτροπεῖας Βλαχιώτη, Σκάλας, Γερακίου,
Μολάων, Μονεμβασίας καὶ Ἀσωποῦ καὶ τὴν
22αν εἰς τὰ Παπαδιάνικα ὡμίλησε εἰς συνάν-
τησιν μὲ τὴν νεολαίαν τῆς ἐνορίας.
Κατὰ τὸν μῆνα Ἀπρίλιον 2016
Ἐ λ ε ι τ ο ύ ρ γ η σ ε  τὴν 2αν εἰς τὸ Ἕλος

(ἐτήσιον μνημόσυνον τοῦ Ἐφημερίου
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Ἀνδρέου Δημοπούλου) τὴν 3ην εἰς τὴν Σκά-
λαν, τὴν 6ην εἰς τὸν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ὁσίου Νί-
κωνος (Προηγιασμένη), τὴν 9ην εἰς τὴν Ἱεράν
Μονὴν τῶν Ἁγίων Τεσσαράκοντα (ἐτήσιον
μνημόσυνον τοῦ Ἱερέως Παναγιώτου
Σκιαδᾶ), τὴν 10ην εἰς Ἀφυσσοῦ, τὴν 14ην εἰς
τὴν Ἱεράν Μονὴν Ἱέρακος (Προηγιασμένη)
τὴν 16ην εἰς τὴν Γιάτρισσαν Κοκκινοράχης,
τὴν 17ην εἰς τὰ Παπαδιάνικα, τὴν 20ην εἰς τήν
Ἱεράν Μονήν Ἁγίων Τεσσαράκοντα (Προηγια-
σμένην διά τούς ἐκπαιδευτικούς), τὴν 22αν
εἰς τὴν Ἁγίαν Βαρβάραν Καλογωνίας (Προ-
ηγιασμένη διὰ τὰ Σχολεῖα) τὴν 23ην εἰς τὰ
Καλύβια Θεολόγου, τὴν 24ην εἰς Μολάους,
τὴν 25ην εἰς Λάχι (Προηγιασμένη) τὴν 26ην
εἰς Ξηροκάμπιον (Προηγιασμένη) τὴν 27ην
εἰς Τσεραμιὸν (Προηγιασμένη) καὶ τὴν 28ην
εἰς Παρόριον καί τὴν 30ήν εἰς τὸν Ἱερόν Ναόν
τοῦ Ὁσίου Νίκωνος.
Ἐ χ ο ρ ο σ τ ά τ η σ ε  τὴν 1ην εἰς τό Βλαχιώτη

κατὰ τὴν Γ΄ Στάσιν τῶν Χαιρετισμῶν, τὴν 3ην,
τὴν 10ην καὶ τὴν 17ην εἰς τὸν Ἱερόν Ναόν τοῦ
Ὁσίου Νίκωνος κατὰ τὸν Κατανυκτικὸν
Ἑσπερινόν, τὴν 13ην εἰς τὴν Ἱεράν Μονήν
Ζερμπίτσης κατὰ τὸν Μέγαν Κανόνα, τὴν
15ην εἰς τὸν Μητροπολιτικὸν Ναὸν κατὰ τὴν
Ἀκολουθίαν τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου, τὴν 24ην
εἰς Νεάπολιν (Ἀκολουθία Νυμφίου), τὴν 25ην
εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου Σπάρτης
(Ἀκολουθία Νυμφίου) τὴν 26ην εἰς τόν Ἱερόν
Ναόν Ἁγίου Σπυρίδωνος Σπάρτης (Ἀκολουθία
Νυμφίου) τὴν 27ην εἰς Ἅγιον Ἰωάννην Σπάρ-
της, τὴν 28ην εἰς τὸν Μητροπολιτικὸν Ναὸν
(Ἀκολουθία τῶν Δώδεκα Εὐαγγελίων), τὴν
29ην εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νίκωνος
(Ἀκολουθία Ἀποκαθηλώσεως), τὴν ἰδίαν
ἡμέραν εἰς τὸν Μητροπολιτικὸν Ναὸν
(Ἀκολουθία τοῦ Ἱεροῦ Ἐπιταφίου) καὶ ἐτέλεσε
τὸν Ἱερόν Εὐχέλαιον εἰς τὸ Ἄσυλον Ἀνιάτων
Σπάρτης τὴν 27ην.

Ἐ χ ε ι ρ ο θ έ τ η σ ε  τὴν 24ην εἰς Μολάους
Ἀναγνώστην τὸν μαθητὴν τοῦ Λυκείου καὶ

λαμπρὸν νέον Σπυρίδωνα Ξαστερούλην.
Π ρ ο έ σ τ η τὴν 6ην εἰς Μακρυνάραν τῆς

Νεκρωσίμου Ἀκολουθίας τῆς Κηδείας τοῦ
μαθητοῦ Σταματίου Μπόκου αἰφνιδίως
ἀποθανόντος, τὴν 9ην εἰς τὸν
Μητροπολιτικὸν Ναὸν τῆς Κηδείας τῆς
Ἀναστασίας Βάρλα, τὴν 20ην εἰς τὴν Ἱεράν
Μονὴν Ἱέρακος τῆς κηδείας τῆς
ὑπεραιωνόβιας Μοναχῆς Μαγδαληνῆς, καὶ
τὴν ἰδίαν ἡμέραν εἰς Τραπεζοντὴν τοῦ
αἰφνιδίως ἀποθανόντος Γεωργίου Χατζάκου
Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβούλου, καὶ τὴν 26ην
Μεγαλόπολιν τῆς κηδείας τῆς Βασιλικῆς Κω-
στοπούλου, ἀξιολόγου προσωπικότητος.

Ἐ ν ε κ α ι ν ί α σ ε  τὴν 18ην τὴν νέαν ὁδὸν
Σπάρτης - Μεγαλοπόλεως παρουσία
ὑπουργῶν καὶ ἁρμοδίων φορέων καὶ πλή-
θους λαοῦ.

Συνάξεις Ἱερατικάς ἐπραγματοποίησε τὴν
6ην εἰς Σπάρτην, τὴν 25ην εἰς Λάχιον καὶ τὴν
26ην εἰς Ξηροκάμπιον διὰ τὰς ἀρχιερατικάς
Ἐπιτροπείας Σπάρτης, Βρεσθένων, Καστο-
ρείου, Ξηροκαμπίου, Νεαπόλεως καὶ Ἑλίκας.

Π ρ ο ή δ ρ ε υ σ ε τὴν 24ην συνεδριάσεως
τοῦ Δ.Σ. τοῦ Γηροκομείου Ἑλίκας, τὴν ἰδίαν
ἡμέραν τοῦ Δ.Σ. τοῦ Γηροκομείου Νεαπό-
λεως καὶ τὴν ἰδίαν ἐπίσης ἡμέραν τοῦ Δ.Σ.
τῶν Κατασκηνώσεων Παλαιοκάστρου.
Κατὰ τὸν μῆνα Μάιον 2016
Ἐ λ ε ι τ ο ύ ρ γ η σ ε  τὴν 1ην εἰς τὸν

Μητροπολιτικὸν Ναὸν (ΠΑΣΧΑ) τὴν 2αν εἰς
τὸν πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωρ-
γίου Δαφνίου, τὴν 3ην εἰς τὸ πανηγυρίζον
παρεκκλήσιον τοῦ Ἁγίου Ραφαὴλ τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς Ζερμπίτσης, τὴν 5ην εἰς τὸν πανηγυ-
ρίζοντα Ἱερόν Ναόν τῆς Ἁγίας Εἰρήνης (Βάρ-
σοβα), τὴν 6ην εἰς τὸν πανηγυρίζοντα Ἱερόν
Ναόν Ζωοδόχου Πηγῆς Ρειχέας, τὴν 7ην εἰς
τὴν Ἱερὰν Μονὴν Εὐαγγελιστρίας Ἱέρακος,
τὴν 8ην εἰς τὸν πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν
τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου τῆς
ὁμωνύμου Ἐνορίας, τὴν 9ην εἰς τὸν Ἱερὸν
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Ναὸν τοῦ Ἑλκομένου Μονεμβασίας ἐπὶ τῇ
ἑορτῇ τῆς Χρυσαφιτίσσης συλλειτουργούν-
των τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ζιχνῶν κ.
Ἱεροθέου καὶ τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Σαλώνων
κ. Ἀντωνίου, τὴν 15ην εἰς Μαγούλαν, τὴν
21ην εἰς τὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸν Ναὸν
Ἁγίου Κων/νου Κάτω Καστανέας, τὴν 22αν
εἰς Τρίπολιν ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τῶν Νεομαρτύρων
Παύλου καὶ Δημητρίου προσκεκλημένος τοῦ
Σεβ. Μητροπολίτου Μαντινείας κ.
Ἀλεξάνδρου μετὰ τῶν συμπροσκεκλημένων
Σεβ. Μητροπολιτῶν Πατρῶν κ. Χρυσοστό-
μου, Ἱερισσοῦ κ. Θεοκλήτου καὶ τοῦ Θεοφ.
Ἐπισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου, τὴν
28ην εἰς Κονιδίτσαν  καὶ προέστη Δοξολογίας
καὶ ἐτέλεσε τὸ μνημόσυνον τοῦ σφαγιασθέν-
τος ὑπὸ τῶν Τούρκων ἐν ὥρᾳ Θ. Λειτουργίας
Ἱερέως Ἰωάννου Κάτσαρη καὶ τὴν 29ην εἰς τὸν
Μητροπολιτικὸν Ναὸν Μυστρᾶ καὶ προέστη
τοῦ μνημοσύνου ὑπὲρ τοῦ Κωνσταντίνου
Παλαιολόγου, παρουσίᾳ τοῦ Προέδρου τῆς
Δημοκρατίας κ. Προκοπίου Παυλοπούλου.

Ἐ χ ο ρ ο σ τ ά τ η σ ε τὴν 1ην εἰς τὸν πανη-
γυρίζοντα Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου
Ἀσωποῦ, τὴν 2αν εἰς τό Μετόχιον τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς Ἰβήρων εἰς Ἅγιον Ἰωάννην Σπάρτης,
τὴν 4ην εἰς τὸν πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν
Ἁγίας Εἰρήνης Μαγούλας, τὴν 5ην εἰς τὴν πα-
νηγυρίζουσαν Ἱεράν Μονὴν Ζωοδόχου Πηγῆς
Γόλας, τὴν 7ην εἰς τὸν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου
Ἰωάννου Θεολόγου εἰς Ἅγιον Ἰωάννην
Ἀπιδέας, τὴν 8ην εἰς τὸν πανηγυρίζοντα Ἱερόν
Ναόν Παναγίας Χρυσαφιτίσσης Μονεμβα-
σίας, τὴν 14ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Σπυ-
ρίδωνος Σπάρτης καὶ προέστη τοῦ
μνημοσύνου τοῦ Ἱερέως Παν. Ρούτση, τὴν
ἰδίαν ἡμέραν ἐτέλεσε Παράκλησιν διὰ τοὺς
διαγωνιζομένους ὑποψηφίους φοιτητάς, εἰς
τὸν Ἱερὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου Νικολάου Σπάρτης
καί τὴν 20ήν εἰς τὸν πανηγυρίζοντα Ἱερόν
Ναόν τοῦ Ἁγίου Κων/νου τοῦ οἰκισμοῦ
Φλόκα.

Η ὐ λ ό γ η σ ε τὴν 29ην εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν
τοῦ Ἑλκομένου Μονεμβασίας τὸν γάμον τοῦ
Εὐαγγέλου Χαραμῆ καὶ τῆς Γεωργίας-Θέσβης
Σίδερη.
Ἐ β ά π τ ι σ ε τὴν 15ην εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν

τῶν Ἁγίων Τεσσαράκοντά τό τέκνον τοῦ Νι-
κολάου καί τῆς Παναγιώτας Χατζῆ εἰς τὸ
ὁποῖον ἐδόθη τὸ ὄνομα Βασίλειος.

Ἐ χ ε ι ρ ο θ έ τ η σ ε τὴν 8ην εἰς τὸν Ἱερὸν
Ναὸν τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου
Ἀναγνώστην τὸν λαμπρὸν ἀξιωματικὸν καὶ
οἰκογενειάρχην κ. Χρίστον Σκάγκον.

Ἔ κ ε ι ρ ε  τὴν 6ην εἰς τὴν Ἱεράν Μονὴν
Ἱέρακος Μεγαλόσχημον Μοναχὴν τὴν
ἀδελφήν τῆς Μονῆς Ἐλέσαν.

Ἐ τ έ λ ε σ ε Ἁγιασμὸν τὴν 14ην εἰς τὴν Λέ-
σχην τῶν ἀξιωματικῶν Σπάρτης ἐπὶ τῇ
λειτουργίᾳ τοῦ νέου Συλλόγου Ἀποστράτων
Ἀξιωματικῶν Λακωνίας, τὴν 20ήν εἰς τό κα-
τάστημα  «Γαλαξίας»,  τὴν 21ην ἐπὶ τοῖς
ἐγκαινίοις νέας ὁδοῦ Καστανέας-Σπηλαίων
Καστανέας καὶ τὴν 29ην ἐπὶ τοῖς ἐγκαινίοις τοῦ
Ἰνστιτούτου Βυζαντινῶν Μελετῶν Μυστρᾶ
παρουσίᾳ τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας.

Π ρ ο έ σ τ η τὴν 27ην εἰς Ἀνώγεια τῆς Νε-
κρωσίμου Ἀκολουθίας τῆς κηδείας τοῦ ἐπὶ
ὀγδοήκοντα ἔτη Ἱεροψάλτου τῆς ἐνορίας Χα-
ριλάου Χριστοφυλάκου, ἐνῶ τὴν 5ην εἰς Μα-
γούλαν τῆς κηδείας τῆς Σοφίας Ἀρβανίτου.

Σ υ μ μ ε τ έ σ χ ε  εἰς τὴν ἐκτάκτως
συγκληθεῖσαν Ἱεραρχίαν τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος τὴν 24ην καὶ 25ην ἐνῶ παρευρέθη
καὶ ὡμίλησε ἐπικαίρως τὴν 15ην εἰς τὸ Σαϊ-
νοπούλειον ἀμφιθέατρον κατὰ τὴν ἑορτὴν
τῆς νεολαίας μας ἐπὶ τῇ λήξει τῶν
Κατηχητικῶν Σχολείων.
Κατὰ τὰς ὑπολοίπους ἡμέρας ἐδέχθη εἰς τὸ

Γραφεῖον Ἱερεῖς, Συμβούλια καὶ πολλοὺς
ἐμπεριστάτους ἀνθρώπους καὶ ἐπεσκέφθη
κατ’ ἐπανάληψιν τὰ ἱδρύματα καὶ τὸ
Νοσοκομεῖον Σπάρτης.



Ἀπὸ τὴν ἐπίσκεψη τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Βαλύρας στὸν Σεβ. Μητροπολίτη μας (Σπάρτη, 26/5/2016)

Ἀπὸ τὴν χειροθεσία τῶν νέων ἀναγνωστῶν κ.κ. Ἀλεξίου Λεοντῆ, Ἀθανασίου Ρουμελιώτη 
καὶ Νικολάου Θεοδωρακάκου (Σπάρτη, 17/4/2016)



Ἀπὸ τὴν ἑορτὴ τῶν Παλαιολογείων στὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ τοῦ Μυστρᾶ, 
παρουσία τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας κ. Προκοπίου Παυλόπουλου (Μυστρᾶς, 29/5/2016)

Ἀπὸ τὴν πανήγυρη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Ἀναργύρων Πάρνωνος προεξάρχοντος 
τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἐλασσώνος κ. Χαρίτωνος (30/6/2016) 


