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Μέγας Ἀντώνιος σὲ ἕνα σοφὸ
ἀπόφθεγμά του μᾶς λέγει: «Οἱ ἄνθρωποι
καταχρηστικὰ λέγονται λογικοί. Λέγονται
λογικοὶ ἄνθρωποι αὐτοὶ ποὺ τηροῦν τὶς
ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ ». 

Πολὺ σοφὰ τὰ λόγια τοῦ Μεγάλου
Ἀντωνίου μὲ διαχρονικὴ ἐφαρμογὴ καὶ κυ-
ρίως στὶς μέρες μας. Ποιὰ λογική, ἀγαπητοί
μου ἀδελφοί, σὲ αὐτὰ ποὺ συμβαίνουν
γύρω μας; Ὅλα γίνονται ἐν τῇ ἀπουσίᾳ τοῦ
Θεοῦ. Ἐὰν ὑπῆρχε ἡ στοιχειώδης λογικὴ τὰ
πράγματα θὰ ἦταν τελείως διαφορετικά. Οἱ
πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μᾶς τὸ λέγουν ξεκά-
θαρα. Τὰ πάθη δὲν ἔχουν λογική. Χρειαζό-
μαστε τὶς πνευματικὲς ἀντιστάσεις γιὰ νὰ
μπορέσουμε νὰ τὰ νικήσουμε καὶ νὰ λει-
τουργήσει σωστὰ ἡ λογική μας. Ἀπὸ τὴ
στιγμὴ ποὺ ὁ ἄνθρωπος ἔπεσε μέσα στὸν
παράδεισο ψυχικὰ ἀσθένησε. Ἔχασε τὸ
πρωτόκτιστο κάλλος, καὶ ἡ ροπὴ πρός τὴν
ἁμαρτία ἐξαχρείωσε τόν ἄνθρωπο. 

Ἡ σύγχρονη κοινωνία ἀποστασιοποι-
ημένη ἀπὸ τὸν Θεὸ ματαίως καὶ συγκεχυ-
μένα προσπαθεῖ νὰ λύσει τὰ ὑπαρξιακὰ
μεγάλα προβλήματα τοῦ ἀνθρώπου.
Δηλαδὴ ἀπέναντί μας ἔχουμε ἕναν ἀσθενῆ
καὶ ἀντὶ νὰ τὸν θεραπεύσουμε μὲ τὰ κατάλ-
ληλα φάρμακα προσπαθοῦμε μὲ κομπο-
γιαννίτικα μέσα νὰ τὰ καταφέρουμε. Αὐτὸ
ἀκριβῶς κάνουμε σήμερα βάζοντας τὸν
πραγματικὸ Ἰατρό στὴν ἄκρη γιατί μᾶς εἶναι
ἐνοχλητικός. 

Αὐτὸ ποὺ σήμερα κυριαρχεῖ σὲ ὅλες τὶς
συζητήσεις εἶναι ἡ οἰκονομικὴ κρίση. Ἀπὸ
τὸ πρωὶ μέχρι τὸ βράδυ ὅλα τὰ μέσα
ἐνημέρωσης, ὅλες οἱ κατ’ ἰδὶαν συζητήσεις
στρέφονται γύρω ἀπὸ τὸ πρόβλημα αὐτό.
Δὲν ἀντιλέγω ὅτι εἶναι ἕνα δύσκολο πρό-
βλημα. Ἀλλά, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,
ὑπάρχει καὶ κάτι ποὺ εἶναι ἀσυγκρίτως δυ-
σκολότερο καὶ ἀφορᾷ ὄχι μόνο τὴν
παροῦσα ζωή, ἀλλὰ τὴν αἰωνιότητα. Πρέπει
νὰ ἀφουγκραστοῦμε τοὺς λόγους τῶν
Ἁγίων γιὰ νὰ ἔρθουμε στὰ λογικά μας.
Ἀντιγράφω ἕνα ὡραῖο ἀπόσπασμα ἀπὸ μία
διδασκαλία τοῦ Ἁγίου Ἰουστίνου τοῦ Πόπο-
βιτς. «Τὴν Μεγάλη Παρασκευὴ ὄχι οἱ διά-
βολοι, ὄχι τὰ θηρία, ὄχι τὰ τσακάλια, ἀλλὰ
οἱ ἄνθρωποι ἔπλεξαν τὸ ἀκάνθινο στεφάνι
καὶ τὸ ἔβαλαν στὸ κεφάλι τοῦ Χριστοῦ. Μὲ
τὸ ἀκάνθινο στεφάνι στολίζουν Ἐκεῖνον ποὺ
ἐξωράισε τὸν ἄνθρωπο μὲ τὴν ἀθανασία· τὸ
ἀκάνθινο στεφάνι πλέκει ἡ ἀνθρωπότητα
γύρω ἀπὸ τὸ κεφάλι Ἐκείνου ποὺ ἔπλεξε τὸ
στεφάνι ἀπὸ ἀστέρια γύρω ἀπὸ τὴ γῆ! Τὸ
ἀκάνθινο στεφάνι γιὰ τὸ Χριστό πλέκω κι
ἐγὼ κι ἐσύ, φίλε μου, ἂν εἶμαι φιλάργυρος,
ἂν εἶμαι πόρνος, ἄν εἶμαι μοιχός, ἄν εἶμαι
βλάσφημος, ἂν εἶμαι συκοφάντης, ἂν εἶμαι
κουτσομπόλης, ἂν εἶμαι μέθυσος, ἂν ἔχω
ἁμαρτωλοὺς λογισμούς. Κάθε ἁμαρτία μας
εἶναι ἕνα  ἀγκάθι τὸ ὁποῖο παρεμβάλλουμε
μέσα στὸ καταραμένο στεφάνι ποὺ ἡ
ἐξωφρενικὴ ἀνθρωπότητα ἀδιάκοπα πλέκει
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γύρω στὸ κεφάλι τοῦ Κυρίου Χριστοῦ. Ἐμεῖς

οἱ ἄνθρωποι μὲ τὴν παραφροσύνη μας, κα-

ταδικάσαμε τὸ Θεό εἰς θάνατον. Αὐτὸ εἶναι

ἡ μεγαλύτερη ἐξέγερση στὴν ἱστορία τοῦ

οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς. 

Αὐτὸς πού μᾶς εὐεργέτησε παραδίδεται

σὲ βασανιστήρια. Ἐκεῖνον ποὺ ἦρθε νὰ μᾶς

γλιτώσει ἀπὸ τὴ θλίψη, Τόν θλίβομε καὶ Τὸν

καταδικάζομε σὲ θάνατο γιατί μᾶς ἔφερε

τὴν αἰώνια ζωή. Ἄνθρωπε, ὑπάρχει τέλος

στὴν παραφροσύνη σου; Ὑπάρχει πυθμένας

στήν πτώση σου; Τὸν Σταυρό, τὸ πιὸ ντρο-

πιαστικό δῶρο, χαρίσαμε σὲ Ἐκεῖνον πού

μᾶς χάρισε τὴν αἰώνια δόξα». (Λόγος, Ἁγίου

Ἰουστίνου Πόποβιτς, εἰς τὴν Σταύρωσιν τοῦ

Κυρίου). 

Δὲν ἔχουμε καταλάβει σὲ πιὸ σκοτάδι

ζοῦμε. Εἴμαστε κατὰ τὸ κοινῶς λεγόμενο

«βαθιὰ νυχτωμένοι». 

«Εἰ γάρ ἔγνωσαν, οὐκ ἂν τόν Κύριον τῆς

δόξης ἐσταύρωσαν» (Α΄Κορ. 2, 8).

Δυστυχῶς, ἂν εἴχαμε καταλάβει ποιὸ Θεὸ

ἔχουμε δίπλα μας τὰ πράγματα θὰ ἦταν τε-

λείως διαφορετικά. Ἂς ἐλπίσουμε στὸ ἔλεος

καὶ τὴ μακροθυμία Του, ἐφόσον ἀκόμη καὶ

πάνω στὸ Σταυρὸ μᾶς συγχωρεῖ καί μᾶς

δικαιολογεῖ : «Πάτερ, ἄφες αὐτοῖς, οὐ γάρ

οἴδασι τί ποιοῦσι».

Οἱ Πατέρες στόν σύγχρονο κόσμο

Ἡ σύγχρονη κοινωνία

ἀποστασιοποιημένη 

ἀπὸ τὸν Θεὸ ματαίως 

καὶ συγκεχυμένα 

προσπαθεῖ νὰ λύσει τὰ ὑπαρξιακὰ

μεγάλα προβλήματα 

τοῦ ἀνθρώπου. 

Δηλαδὴ ἀπέναντί μας 

ἔχουμε ἕναν ἀσθενῆ 

καὶ ἀντὶ νὰ τὸν θεραπεύσουμε 

μὲ τὰ κατάλληλα φάρμακα

προσπαθοῦμε μὲ κομπογιαννίτικα

μέσα νὰ τὰ καταφέρουμε. 

Αὐτὸ ἀκριβῶς κάνουμε σήμερα 

βάζοντας τὸν πραγματικὸ Ἰατρό

στὴν ἄκρη 

γιατί μᾶς εἶναι ἐνοχλητικός. 
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 σο προ χω ρεῖ ἡ κο σμι κή εὐ γέ νει α,
τό σο χά νε ται ἡ ἁ πλό τη τα,
ἡ χα ρά καί τό φυ σι κό
ἀν θρώ πι νο χα μό γε λο»
Μ. Πα ΐ σι ος

Ρίχνοντας κανείς σήμερα μιά ματιά τρι-
γύρω θά διαπιστώσει πολλά παράξενα. Πα-
ράξενα πού ἀφοροῦν ὄχι μονάχα στήν
περιρρέουσα, ρευστή κατάσταση τῶν
πολιτικῶν, οἰκονομικῶν, πολιτιστικῶν,
θρησκευτικῶν καί ἄλλων συνθηκῶν, ἀλλά
καί παράξενα πού ἀναφέρονται στόν ἴδιο
τόν ἄνθρωπο καί τή συμπεριφορά του. Ἐάν
διαθέτει δέ καί μιά πιό διεισδυτική ματιά
καί ἐμπειρία θά καταφέρει νά ἀνακαλύψει
τό διχασμό τῆς ἀνθρώπινης προσωπικότη-
τας καί ζωῆς. Θά ἐξακριβώσει τό
προσωπεῖο μέ τό ὁποῖο σκέπασε τό πρό-
σωπό του γιά νά κρυφτεῖ ἀπό τόν περίγυρο,
ἀλλά σέ τελική ἀνάλυση καί ἀπό τό
ἀπροσποίητο, βαθύτερο, ἀληθινό καί
ἐλεγκτικό ἐγώ του. Ἐκεῖ ὅπου κρύβεται ἡ
γνησιότητα τοῦ ποιοί πραγματικά εἴμαστε·
ἐκεῖ ὅπου φυλάσσεται ἡ ἀλήθεια καί τό
ἀνυπόκριτο· τό φῶς καί ἡ ἁπλότητα... 

Ὁ σύγ χρο νος ἄν θρω πος «τό παί ζει κύ ρι -
ος» ὅ σο καί ἄν αὐ τό τοῦ κο στί ζει σέ αὐ θεν -
τι κό τη τα. «Ἡ συμ πε ρι φο ρά του δέν
κα τευ θύ νε ται ἀ πό ἐν δό μυ χες, ψυχολο γι κές
δι α θέ σεις ἤ ἠ θι κές καί πνευ μα τι κές προ ο -

πτι κές, ἀλ λά προ σαρ μό ζε ται στίς ἀ παι τή -
σεις τῶν ἄλ λων»1. Σκέ πτε ται, ἐ πι κοι νω νεῖ,
ντύ νε ται καί κα τα να λώ νει ὅ πως τοῦ
ὑποβάλλουν τά διάφορα συμφέροντα. Ὁ
κοι νω νι κός ρό λος ὑ πο κα θι στᾷ τό προ σω πι -
κό ἦ θος. Εἶ ναι προ γραμ μα τι σμέ νος νά
ἐνεργεῖ σύμφωνα μέ τόν σκοπό πού τοῦ
«σφυρίζουν» οἱ ἑκάστοτε ὀρχῆστρες-ρυθ-
μιστές τῆς ζωῆς του. Μέ ἄλλα λόγια πρω τα -
γω νι στεῖ σέ μιά τρα γωδί α ματαιό τη τας μέ
ἀ πο ξη ρα μέ νο, κουρ δι σμέ νο καί νεκρωμένο
τόν ἐσωτερικό του κόσμο. Κα λύ πτει τήν ἀ -
πελ πι σί α καί τό ἄγ χος μέ ψευ δαι σθή σεις ἡ -
δο νι σμοῦ, ἐ λευ θε ρί ας καί παν το δυ να μί ας.
Καί, δυστυχῶς, εἴμαστε τόσο ἀσφυκτικά δε-
μένοι μέ τούς τύπους, καί τήν ὑποκρισία
πού ἔχει καταντήσει ὁ βίος μας θέατρο τοῦ
παραλόγου. Φορέσαμε σάν θεατρίνοι κά-
ποια στιγμή τό κουστούμι τοῦ ρόλου τοῦ
καλοῦ ἀνθρώπου ἤ τοῦ πιστοῦ χριστιανοῦ
μέ ἀποτέλεσμα νά γίνει ἕνα μέ τή φύση
μας... Ἀρχίσαμε νά τό πιστεύουμε κι ἐμεῖς...
Νά ὑπεραμυνόμαστε τοῦ προσωπείου...
Δέν εἶναι λίγοι ἐκείνοι οἱ ὁποῖοι φαινομε-
νικά ζοῦν, κινοῦνται, ἐργάζονται, διασκεδά-
ζουν, ἀλλά στήν οὐσία δέν ὑπάρχουν... Δέν
ζοῦν τή ζωή, ἀλλά ἕνα ὑποκατάστατο
ζωῆς... Μιά κατάσταση ἡ ὁποία ὁδηγεῖ στόν
στραγγαλισμό τῆς πραγματικῆς ζωῆς, ἡ
ὁποία, ἄν καί ξεπουλήθηκε «ἀντί πινακίου

Ὑποκρισία καὶ αὐθεντικότητα
Ἀρχιμ. Πορφυρίου Κονίδη,
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φακῆς», ποτέ δέν ξεχνιέται καί δέ χάνεται.
Ὑπάρχει κρυμμένη κάπου μέσα μας καί
ἀναζητᾷ τήν κατάλληλη εὐκαιρία γιά νά
ἀναδυθεῖ καί νά μᾶς προβληματίσει... Αὐτά
τά μικρά διαβήματα μνήμης σώζουν τή χα-
μένη ἀνθρώπινη ἀξιοπρέπεια. Αὐτά τά
μικρά θραύσματα τοῦ ἀληθινοῦ ἑαυτοῦ
μας μᾶς κρατοῦν ζωντανούς καί μᾶς θυμί-
ζουν τήν προέλευση καί τόν προορισμό
μας. Αὐτά εἶναι πού μᾶς ἀπομακρύνουν
ἀπό τόν καθημερινό παραλογισμό καί μᾶς
θυμίζουν, μέ συγκαταβατική αὐστηρότητα,
ὅτι ἡ ζωή δέν μπορεῖ νά χορτάσει μονάχα
μέ τό ὑπαγορευμένο δῆθεν χρέος... Ἡ μο-
ναδιάστατη ἐμμονή μας σέ αὐτό ὁδηγεῖ τή
διχασμένη καί κουρασμένη ψυχή μας σέ
ἔρημη καί κακοτράχαλη σκοτεινιά. Καί ἀπό
κεῖ, ψυχή ἄλλη δέν περνάει νά βοηθήσει.
Ὅποια πέρασε κάποτε δέ θέλει νά ξαναπε-
ράσει2... Ὅμως, ἔχουμε ἀναρωτηθεῖ τί θά
συμβεῖ τήν ὥρα πού τά ὀνείρατα
ἀληθεύουν, στό γλυκοχάραμα τῆς ἄλλης
μέρας3; Τήν ὥρα πού πέφτουν τά
προσωπεῖα καί ἀποκαλύπτεται τό πραγμα-
τικό εἶναι μας; Τότε πού ἀποκαλύπτεται
ποιοί ἀληθινά εἴμαστε; Τότε εἶναι λίγο...
ἀργά... Δέν ὑπάρχει δυνατότητα
ἐπαναπροσδιορισμοῦ πορείας... Δέ δίνεται
εὐκαιρία νέων ἐπιλογῶν...

Πρέπει ἀπό τώρα νά συνειδητοποι-
ήσουμε ὅτι ὁ πνευ μα τι κός ἄν θρω πος δέν
εἶ ναι «κα θώς πρέ πει» ἀλ λά κα θώς ὁ Θε ός
θέ λει. Κύ ρι α μέ ρι μνά του εἶ ναι νά ἀ ρέ σει
στό Θε ό. Μέ αὐ τόν τόν τρό πο οἱ δι α προ σω -
πι κές σχέ σεις λειτουργοῦν ται κά τω ἀ πό τόν

ὁ ρί ζον τα τῆς ἐ λευ θε ρί ας καί τοῦ σεβασμοῦ.
«Δέν κρί νε ται ἀ πό κα νέ να, δέν ἔ χει ἀ νάγ κη
νά συμ βι βα σθεῖ ὥ στε νά ἐ πι τύ χει ἀ πο δο χή,
ἔν τα ξη, φι λί α, στορ γή» διότι τό πο λί τευ μά
του ἐν οὐρανοῖς ὑπάρχει. «Ἐλευθερώνε ται
ἀπ’ ὅ λες τίς δε σμεύ σεις τοῦ κό σμου ἐ νῷ κα -
τα νο εῖ βα θύ τε ρα τίς λειτουργίες τοῦ κό -
σμου. Ἀ πο μα κρύ νε ται καί συμ με τέ χει
ἐ ναρ γέ στε ρα. Οὐ ρα νο βά μων καί προ σγει -
ω μέ νος. Ἀ πα θής μέ ὑ πε ρευ αι σθη το ποι η μέ -
νες τίς αἰ σθή σεις. Μο να χός ἀλ λά μέ
καρ δι α κή συμ με το χή στόν πό νο τοῦ κό -
σμου»4. 

Σέ πλή ρη ὑ πα κο ή, στήν προ σευ χή, τήν ἀ -
γά πη καί τήν τα πεί νω ση ζεῖ τήν ἐμ πει ρί α
τῆς ἀ πό λυ της ἐ λευ θε ρί ας. Ἀ παλ λαγ μέ νος
ἀ πό τήν ἰ δι ο τέ λει α καί τούς ἰ δε ο ψυ χα ναγ -
μα σμούς τῆς συμ βα τι κό τη τας ἀποκτᾷ κα θα -
ρή μα τιά. Βλέ πει, κα τα λα βαί νει καί
ἑρ μη νεύ ει τό νό η μα τῶν γε γο νό των. Ἀ ξι ο -
λο γεῖ μέ δι αύ γει α τά δρώ με να. Ὁ λο κλη ρω -
τι κά αὐ θεν τι κός, ὡς κοι νω νός τῆς
ὑ πέρ τα της αὐ θεν τι κό τη τας, τῆς ἀρ ρή του, ἀ -
φαν τά στου καί ὑ περ νο η τῆς ἀ λη θι νό τη τας.
Ἡ ἀ λή θει α εἶ ναι τό ἄν θος τῆς ἐ ρω τι κῆς
πνευματικῆς μέ θε ξης. Ἡ γνη σι ό τη τα εἶ ναι ὁ
καρ πός τῆς σχέ σης μας μέ Τόν Με γά λο Ἀ λη -
θι νό. Αὐ τόν πού ἄρ χει τά σύμ παν τα καί πε -
θαί νει ἀπό ἀ γά πη γιά νά γί νει ὁ ἄν θρω πος
Ἀ λή θει α… Ἀκόμα θά ἐπιμένουμε στήν ψευ-
τιά;

ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΩΝ Ο «ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ» | 30 Προσεγγίσεις καί προβληματισμοί

1 Ν. Καυκιός
2 Κ. Δημουλᾶ
3 Γ. Σεφέρης
4 Ν. Καυκιός
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Γέροντας Ἱερώνυµος
γεννήθηκε στὸ χωριὸ
Γκέλβερη τῆς Ἁγιοτόκου
γῆς τῆς Καππαδοκίας, ποὺ
ἐπὶ αἰῶνες ἔδωσε
πληθώρα Ἁγίων Πατέρων,
Ὁσίων καὶ Μαρτύρων τῆς
Ἐκκλησίας µας καὶ ἔλαβε τὸ
ὄνοµα Βασίλειος. Ἦταν
τέκνο πολυτέκνου καὶ
εὐσεβοῦς οἰκογενείας. Ἡ
µητέρα του, τὸν
γαλούχησε ἀπὸ µικρῆς
ἡλικίας στὴν µυστηριακὴ
ζωὴ τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας. Ἀπὸ πολὺ νωρὶς ὁ µικρὸς
Βασίλειος ζοῦσε κατὰ Χριστὸν βίο, τηροῦσε
τοὺς κανόνες του καὶ κήρυττε τὸ λόγο τοῦ
Θεοῦ. Ὁ νεαρὸς Βασίλειος ἀκολουθώντας
τὴν εὐχὴ τῆς µητέρας του, καὶ τὸν ἔνθεο ζῆλo
του, χειροτονήθηκε διάκονος.

Ἀπὸ τὴ θέση του αὐτὴ συνέχισε τὸ θεάρε-
στο ἔργο τῆς κηρύξεως τοῦ Θείου Λόγου. Ἡ
ἀγάπη τοῦ κόσµου πρὸς τὸ πρόσωπό του
ἦταν µεγάλη. Μετέβη στοὺς Ἁγίους Τόπους
ὡς ταπεινὸς προσκυνητὴς τῶν Παναγίων
Προσκυνηµάτων, ὅπου καὶ παρέµεινε γιὰ
κάποιο µικρὸ χρονικὸ διαστηµα. Τὸ πέρασµά
του αὐτὸ ἀπὸ τὴν Ἁγία Γῆ τῆς Σιῶν, τὸν
ἐπηρέασε βαθύτατα καὶ ἀργότερα προ-
έτρεπε τὰ πνευµατικά του τέκνα νὰ πραγµα-
τοποιήσουν τὸ ταξίδι αὐτὸ τοὐλάχιστον µία
φορὰ στὴ ζωή τους. Μετὰ πῆγε στὴν Πόλη,
ὅπου ὡς διάκονος ὑπηρέτησε τὸ
Οἰκουµενικὸ Πατριαρχεῖο. Ἐπέµενε νὰ µἡ
χειροτονηθεῖ ἱερεὺς αἰσθανόµενος τὸ βαρύ-

τατο φορτίο καὶ τὴν ὑψηλὴ
εὐθύνη.

Οἱ πολλὲς ταλαιπωρίες
του τὸν ἔκαναν νὰ
ἀσθενήσει καὶ νὰ
ἐµφανίσει συµπτώµατα
πολιοµυελίτιδας στὸ χέρι.
Ἡ κατάσταση ἐπιδεινω-
νόταν καὶ οἱ γιατροὶ πῆραν
ἀπόφαση νὰ τοῦ τὸ κό-
ψουν. Παρακαλοῦσε τὸν
Κύριό µας καὶ τὴν Ὑπεραγία
Θεοτόκο νὰ τὸν βοηθή-
σουν. Ὄντως εὑρέθηκε κά-
ποιος εὐσεβής, ὁ ὁποῖος µὲ

τὴ βοήθεια, παρέµβαση καὶ ὑπόδειξη τοῦ
Ἁγίου Παντελεήµονος παρασκεύασε κάποια
ἀλοιφὴ µὲ τὴν ὁποία ἐπάλειψε τὶς πληγὲς
καὶ ἔτσι ἔγινε καλὰ τὸ χέρι τοῦ νεαροῦ δια-
κόνου π. Βασιλείου.

Μετὰ τὴν Μικρασιατικὴ καταστροφὴ ἦλθε
στὴν Ἑλλάδα καὶ ἐγκαταστάθηκε στὴν Αἴγινα.
Τοποθετήθηκε ὡς διάκονος στὸν
Μητροπολιτικὸ Ναὸ τῆς Αἴγινας καὶ ὡς
πνευµατικὸς ὁδηγὸς στὴν Ἱ. Μ.
Εὐαγγελισµοὺ τῆς Θεοτόκου, τοῦ Ἁγίου Νε-
κταρίου. Ἐν συνεχείᾳ τοποθετήθηκε ὡς
πνευµατικὸς ὁδηγὸς στὴν Ἱερὰ Μονὴ Χρυσο-
λεόντισσας.

Ὁ θερµός του ζῆλος γιὰ τὴν κήρυξη τοῦ
θείου Λόγου καὶ ὁ ἐνάρετος βίος του δὲν ξέ-
φυγαν τῆς προσοχῆς τοῦ τότε Μητροπολίτου
Καρυστίας Παντελεήµονος. Ἐπιµόνως τὸν
προέτρεπε νὰ χειροτονηθεῖ Ἱερεύς. Μὲ τὴν
ἐπιµονή του αὐτή, τελικῶς ὁ π. Βασίλειος
ἐκάµφη καὶ χειροτονήθηκε. Τοῦ ἐδόθη τὸ

Ὁ Γέροντας Ἱερώνυμος τῆς Αἴγινας
Ἀρχιμ. π. Εὐσεβίου Ρασσιᾶ

Ὁ
Σύγχρονες μορφές Γερόντων καί Ἀσκητῶν
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ὀφφίκιο τοῦ Ἀρχιµανδρίτου καὶ ταυτόχρονα
τοῦ ἀνετέθη τὸ ἔργο τοῦ Πνευµατικοῦ, ἕνα
ἔργο ποὺ µἔχρι τέλους τῆς ἐπὶ γῆς ζωῆς του,
τελοῦσε µὲ αὐταπάρνηση, µὲ φόβο Θεοῦ
ἀλλὰ καὶ ἀγάπη πρὸς τὸ συνάνθρωπο. Ἔτσι
ἀνέλαβε ὡς Ἱερεὺς πιὰ τὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ
Ἁγίου Διονυσίου στὸ νοσοκοµεῖο, ναὸ ποὺ ὁ
ἴδιος τὸν κατασκεύασε, καὶ συνέχισε µὲ
ἀκόµη µεγαλύτερο ζῆλο τὸ πνευµατικὸ ἔργο
του στὸ χῶρο αὐτό. Ἀναφέρεται ὅτι ὁ γέρον-
τας ἐκτὸς τοῦ ποιµαντικοῦ του ἔργου, περι-
ποιήτο καὶ τοὺς ἀσθενεῖς ὡς «πρακτικὸς
ἰατρός» καὶ εἶχε θεραπεύσει τὰ τραύµατα
ἀρκετῶν.

Συνέχισε νὰ ἱερουργεῖ µέχρι τῆς ἐξεύρεσης
ἄλλου Ἱερέως ποὺ θὰ ἐξυπηρετοῦσε τὶς
ἀνάγκες τοῦ ναοῦ τοῦ νοσοκοµείου. Ὅταν
ἐξευρέθη ἀντικαταστάτης συνέχισε τὴν δια-
κονία του στὸ ναὸ ὡς Ψάλτης καὶ
ἱεροκήρυκας. Γιὰ τὸ µικρὸ χρονικὸ διάστηµα
ποὺ ἱερούργησε ἦταν ἐξαιρετικὰ ἱεροπρεπὴς
κατὰ τὴν ὥρα τῶν ἀκολουθιῶν καὶ τῆς Λει-
τουργίας, ἕνας Μελχισεδέκ, ποὺ τηροῦσε τὸ
Τυπικὸ τῆς Ἐκκλησίας. Ὡς ἱερουργὸς
λειτουργοῦσε πάντοτε µὲ ποταµοὺς δα-
κρύων στὰ µάτια του. Διακόνησε τὸν Ναὸ
τοῦ νοσοκοµείου γιὰ 18 χρόνια µὲ
αὐταπάρνηση. Κατὰ τὴν διάρκεια αὐτὴ τῆς
ἐφηµερίας του ἔλαβε τὸ Μέγα Ἀγγελικὸ
Σχῆµα τοῦ Μοναχοῦ, ποὺ τόσο ἐπιθυµοῦσε,
ἀπὸ τὸν Γέροντα Ἱερώνυµο τὸν Σιµωνοπε-
τρίτη, λαµβάνοντας τὸ ὄνοµα Ἱερώνυµος. Ὁ
Γέροντας Ἱερώνυµος δὲν εἶχε
πανεπιστηµιακὲς θεολογικὲς γνώσεις, ὅµως
ἦταν βαθὺς γνώστης τῆς Νηπτικῆς Θεολο-
γίας τῶν Ἁγίων Πατέρων, ἕνας ἐραστὴς τῆς
Θεολογίας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἕνας
πραγµατικὸς Θεολόγος-Θεόπτης, ἕνας
«ἰατρὸς» ψυχῶν ποὺ µὲ τὴν διόραση, τὴν
προόραση καὶ τὴν διάκριση ποὺ τὸν εἶχε
ἀξιώσει ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ ἔβλεπε τὰ «ἄδηλα
καὶ κρύφια» τῆς ψυχῆς τοῦ κάθε ἀνθρώπου

ποὺ κατέφευγε στὸ πετραχήλι του γιὰ νὰ
ἀναπαυθεῖ.

Ὅπως συνέβη καὶ σὲ πολλὲς ἄλλες ἅγιες
µορφές, ἔτσι καὶ ἐκεῖνος δοκιµάστηκε ἀπὸ
ἀῤῥώστια. Τὸ θνητό του σῶµα πέρασε καὶ
καθάρθηκε µέσα ἀπὸ τὸ καµίνι τῆς
ἀσθένειας, τοῦ πόνου καὶ τῆς δοκιµασίας.
Νοσηλεύθηκε γιὰ λίγο στὸ νοσοκοµεῖο
Ἀλεξάνδρα. Προσβεβληµένος ἀπὸ τὸν καρ-
κίνο καὶ ἀφοῦ ταλαιπωρήθηκε ἀγογγύστως
στὸ κρεβάτι τοῦ πόνου, µετέλαβε τῶν
Ἀχράντων Μυστηρίων καὶ ἐκοιµήθη ὁσιακῶς
τὴν  3η Ὀκτωβρίου 1966,  στὴν Ἀθήνα σὲ
σπίτι πνευµατικοῦ του τέκνου.

Ὁ ὅσιος Γέροντας Ἱερώνυµος τῆς Αἴγινας
εἶναι µία µορφὴ Ἁγίου τῶν ἡµερῶν µας,
ἕνας συνεχιστὴς τοῦ Κινήµατος τῶν Κολυβά-
δων πατέρων. Ἀνήκει στὴ θριαµβεύουσα
Ἐκκλησία εἰς τοὺς οὐρανοὺς καὶ ἔχει µεγάλη
παῤῥησία στὸ Θεό, ὁ Ὁποῖος τὸν ἔχει χαρι-
τώσει µὲ θαυµατουργικὰ χαρίσµατα. Τὰ
θαύµατα ποὺ ἔχουν πραγµατοποιηθεῖ ἀπὸ
τὴν ὀσιακὴ κοίµησή του µέχρι σήµερα εἶναι
ἀναρίθµητα.

Διδαχές:  “Εἴτε ἔχεις ζῆλο εἴτε ὄχι, τὴν
προσευχὴν δὲν θὰ κόβεις οὔτε θὰ ἀμελεῖς.
Διὰ πολλοὺς λόγους τὴν προσευχὴν δὲν θὰ
κόβεις οὔτε θὰ ἀμελεῖς. Προσπάθησε ἐπίσης
ἕνα κόμπο δάκρυ κάθε βράδυ νὰ ἔχεις.”
“Ὅταν βρεθεῖς σὲ δύσκολες στιγμές, τὸ «Πι-
στεύω» νὰ λές. Ἀργὰ καὶ νὰ τὸ αἰσθάνεσαι.
Κάθε μία λέξη του νὰ φθάνει βαθιὰ στὴν
καρδιά σου, ὄχι τυπικὰ καὶ ξηρά. Ἐγώ, τὸ
λέγω πολλὲς φορὲς τὴν ἡμέρα, 5-6 καὶ πε-
ρισσότερες.”
“Ἂν ἀφήνεις παράθυρο, θὰ μπεῖ τὸ φῶς. Ἂν
ὅλα εἶναι κλειστά, ἀπὸ ποῦ θὰ μπεῖ φῶς καὶ
ἂς εἶναι ἄφθονο ἔξω; Ἔτσι καὶ εἰς τὰ πνευμα-
τικά: Ἄνοιξε τὴν καρδιά σου στὸ Χριστόν μας,
παρακάλεσε Τὸν καὶ Ἐκεῖνος θὰ βοηθήσει!.
Μὴ λὲς «ὁ Χριστὸς» ἀλλὰ «ὁ Χριστός μας».”

Σύγχρονες μορφές Γερόντων καί Ἀσκητῶν
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ρὶν λίγους μῆνες ἔκανα τὴν κλινικὴ
ἄσκησή μου στὸ νοσοκομεῖο
«Εὐαγγελισμός». Ἀπέναντι ἀπ’ τὸ
νοσοκομεῖο ὑπάρχουν πολλὲς μικρὲς καφε-
τέριες στὶς ὁποῖες κάναμε τὰ διαλείμματά
μας οἱ συμφοιτητές μου καὶ ἐγώ. Σὲ ἕναν
ἀπ’ τοὺς πολλοὺς πρωινοὺς αὐτοὺς καφέ-
δες, λοιπόν, ἡ Πίστη μου πέρασε κρίση ἢ
μᾶλλον μὲ κάλεσε νὰ προβληματιστῶ… Μιὰ
συμφοιτήτριά μου ξεκίνησε τὴ συζήτηση
ρωτώντας τοὺς ὑπόλοιπους ἂν πιστεύουν
στὸ Θεό. Καθένας ἔδωσε τὴ δική του
ἀπάντηση ἐκτὸς ἀπὸ ἐμένα, ποὺ δὲν
ἐρωτήθηκα κἄν. Κάποιοι εἶπαν πὼς πι-
στεύουν ἀπὸ μικρὰ παιδιά, ἄλλοι πὼς στὶς
δύσκολες στιγμὲς κάνουν τὸ σταυρό τους
καὶ ἄλλοι δήλωσαν ὅτι ναὶ μὲν πιστεύουν
ὅτι ὑπάρχει μιὰ ἀνώτερη δύναμη, ἀλλὰ
αὐτὴ δὲν εἶναι σίγουρα ὁ «Χριστούλης»,
ποὺ μᾶς ἔμαθαν ὅταν ἤμασταν μικροί. Ξαφ-
νιάστηκα ποὺ ἡ συνάδελφος δὲν μὲ ρώτησε
καὶ ἐξέφρασα τὴν ἀπορία μου μεμιᾶς. 
-«Ἐμένα γιατί δὲ μὲ ρώτησες;», τῆς εἶπα.
-«Ἐ θεώρησα πὼς ἐσὺ πιστεύεις», μοῦ
ἀπάντησε. 

Δὲν ξέρω τί τὴν ἔκανε νὰ ἔχει αὐτὴ τὴν
ἐντύπωση, μιᾶς καὶ δὲν εἴχαμε ποτὲ μιλήσει
γιὰ παρόμοια πράγματα. Ἴσως τὸ ὅτι ἔκανα
τὸ σταυρό μου περνώντας ἀπὸ τὸ
ἐκκλησάκι τοῦ νοσοκομείου ἢ κάποια
μορφὴ ψευτοευσέβειάς μου. Δὲ γνωρίζω.
Ὅμως μέσα μου κάτι μου ἔλεγε πὼς ἡ
εἰκόνα μου ὡς χριστιανοῦ μὲ δεδομένη μιὰ

ξερὴ πίστη, ποὺ εὔκολα ὁμολογεῖται σὲ
χλιαρὲς συζητήσεις, ἦταν ψεύτικη πέρα γιὰ
πέρα. 
-«Καὶ τί σημαίνει πιστεύω στὸ Θεό;», τὴ ρώ-
τησα.
-«Τί ἐννοεῖς;», μοῦ ἀπαντᾶ.
-«Ἐὰν πιστεύω στὸ Θεὸ σημαίνει πάω στὴν
ἐκκλησία, κάνω τὸ σταυρό μου καὶ
ἀποδέχομαι ἕναν τρόπο ζωῆς»; 
-«Δηλαδή, τί θὲς νὰ πεῖς;», μὲ ρωτᾶ γεμάτη
ἀπορία.
-«Νομίζω πὼς δὲν πιστεύω, ἀλλὰ
ἀγωνίζομαι νὰ πιστεύω. Γιατί ἡ Πίστη εἶναι
μιὰ ζωντανὴ σχέση, κάτι πολὺ περισσότερο
ἀπὸ μιὰ ἁπλῆ ἀποδοχὴ τῶν λόγων τοῦ
Θεοῦ. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ὑπάρχουν στιγμὲς
ποὺ νιώθω τὴν παρουσία τοῦ Θεοῦ στὴ ζωή
μου καὶ Τὸν εὐχαριστῶ γι’ αὐτό, ἀλλὰ
ὑπάρχουν καὶ ἄλλες ποὺ πραγματικὰ
ἀναρωτιέμαι ἂν ὑπάρχει. Αὐτὸ θαῤῥῶ πὼς
εἶναι πίστη, δηλαδὴ ἐμπιστοσύνη. Κάτι ζων-
τανό, ποὺ ἐνῶ περνάει ἀπὸ σαράντα κύ-
ματα, ἀπὸ ἀμφισβητήσεις καὶ
ἀπογοητεύσεις δὲν ἐξαφανίζεται, ἀλλὰ γί-
νεται ἀκόμη πιὸ δυνατὸ καὶ ἐνδιαφέρον».

Ἡ συζήτηση τελείωσε ἐκεῖ. Καὶ οἱ δυὸ μεί-
ναμε σκεπτικοί. Μέσα μου ἁπλώθηκε ἡ
ἡσυχία. Ἡ ἀπάντησή μου ἔφερε εἰρήνη στὴν
ψυχή μου. Πράγματι, θὰ ἦταν ὑποκριτικὸ
ἀπὸ μέρους μου νὰ ὁμολογήσω τὴν πίστη
μου χωρὶς νὰ φανερώσω καὶ τὴν κρυμμένη
ἀπιστία μου. Τὰ δύο αὐτά, παρόλο, ποὺ
εἶναι ἀντιφατικὰ φαίνεται νὰ συνυπάρχουν.

Ἡ πίστη τῆς ἀπιστίας
Γεωργίου Καρκαμπάση
Φοιτητοῦ Νοσηλευτικῆς  Ε.Κ.Π.ΑΠ
Νεανικοί Ἀγκυροβολισμοί
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Αὐτὴ τὴ συνύπαρξη τοῦ δίπολου πίστης καὶ
ἀπιστίας μόνο ἡ ἀτέρμονη Ἀγάπη τοῦ Θεοῦ
μπορεῖ νὰ τὴ χωρέσει, γιατί ἔχει τὴ δύναμη
τὰ ἀντιφατικὰ νὰ τὰ ἁρμόζει σὲ ἕνα. Μοι-
άζω περισσότερο μὲ τὸ δύσπιστο Θωμᾶ καὶ
τὸν φοβισμένο Πέτρο παρὰ μὲ τὶς τολμηρὲς
μυροφόρες, ποὺ ἔτρεξαν στὸ μνῆμα τοῦ
Χριστοῦ καὶ ἔγιναν οἱ πρῶτες ἀγγελιοφόροι
τῆς Ἀνάστασής Του.

Ὁ ἀπόστολος Θωμᾶς εἶναι γνωστὸς γιὰ τὴ
δυσκολία ποὺ εἶχε νὰ πιστέψει ὅτι ὁ Κύριός
του καὶ ὁ Θεός του δὲν εἶναι νεκρός, ὅπως
τὸν εἶχε δεῖ πάνω στὸ Σταυρό. Ὅμως,
ἄφησε ἀνοιχτὸ τὸ ἐνδεχόμενο νὰ πιστέψει
μὲ τὴν προϋπόθεση πὼς θὰ Τὸν ἔβλεπε καὶ
θὰ Τὸν ἄγγιζε. Θαῦμα, ποὺ ἔγινε. Εἶναι
ὡραία αὐτὴ ἡ δυσπιστία, ποὺ δὲν ἔχει
σχέση μὲ τὴν ἄρνηση, ἀλλὰ κρύβει μιὰ
ὑποψία. Ὁ ἀπόστολος Θωμᾶς στὸ βάθος
τῆς ψυχῆς του, ἐκεῖ ποὺ τὰ ψέματα δὲ
χωρᾶνε, ὑποπτευόταν πὼς ὁ Χριστὸς
μπορεῖ νὰ εἶχε ἀναστηθεῖ καὶ ἤλπιζε σ’
αὐτό. 

Ὁ ἀπόστολος Πέτρος ὅταν εἶδε ἀδύναμο
τὸν Κύριό του νὰ δέχεται ῥαπίσματα καὶ μα-
στιγώσεις ἔχασε τὴν πίστη του, ἡ ὁποία κλο-
νίστηκε. Ἡ εἰκόνα τοῦ παντοδύναμου
διδασκάλου του γκρεμίστηκε. Φοβήθηκε
καὶ ἀρνήθηκε τὴν ἀγάπη του γιὰ Ἐκεῖνον
τρεῖς φορές. Ὅμως μετὰ ἀπὸ αὐτὸ ἡ πίστη
Του ἔγινε δυνατὴ σὰν πέτρα καὶ ὁ φόβος
τοῦ ἔγινε θάῤῥος καὶ παῤῥησία, τόλμη καὶ
δύναμη, καὶ τρεῖς ἀντίστοιχες φορὲς θὰ
διαβεβαιώσει τὴν ἀπόλυτη ἀγάπη του σ’
Ἐκεῖνον ὡς ἀντίδοτο καὶ θεραπείας τῆς
τριττῆς ἀρνήσεως. 

Καὶ οἱ δύο εἶναι σήμερα Ἀπόστολοι καὶ

Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας. Σὰν αὐτοὺς
ἔχουμε κι ἄλλους πολλοὺς ποὺ μᾶς διδά-
σκουν τί εἶναι ἡ πίστη. Ἡ πίστη εἶναι μιὰ
σχέση ζωῆς, φιλίας καὶ ἐμπιστοσύνης.
Μπορεῖ κανεὶς νὰ κατανοήσει τὸ μυστήριο
τῆς πίστης ἔχοντας παράδειγμα δύο
ἐρωτευμένους ἀνθρώπους. Σὲ μιὰ σχέση
ὑπάρχουν στιγμὲς χαρᾶς, ἐμπιστοσύνης καὶ
ἡρεμίας καὶ ἄλλες γεμάτες ἀμφιβολίες,
λύπη καὶ ταραχή. Ὅμως, ὁ ἔρωτας τῶν δύο
ἀνθρώπων εἶναι ἡ δύναμη, ποὺ τοὺς δίνει
τὴ δυνατότητα νὰ εὐχαριστιοῦνται τὰ
πρῶτα καὶ νὰ ἀντιμετωπίζουν τὰ δεύτερα.
Ἔτσι εἶναι καὶ ἡ σχέση μὲ τὸ Θεό. Περνᾶ
ἀπὸ δοκιμασίες, ἴσως νὰ κλονίζεται ἢ καὶ νὰ
ἐξασθενεῖ λόγῳ τῆς  ἀδύναμης ἀνθρώπινης
φύσης μας, ἀλλὰ δὲν χάνεται. Στὸ βαθμὸ
ποὺ ἡ σχέση αὐτὴ εἶναι ἐλεύθερη ἐπιλογὴ
καὶ ἐνσυνείδητη κίνηση τῆς ψυχῆς γίνεται
πιὸ δυνατή, πιὸ ἀληθινή, πιὸ ζωντανή.

Ἡ πίστη εἶναι δῶρο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος,
ποὺ δίνεται σὲ ὅσους ἀρχικὰ ὑποψιάζονται
τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, τολμοῦν νὰ τὴν
ἀμφισβητήσουν, σκοντάφτουν καὶ πέφτουν
καθὼς τὴν ψάχνουν στὰ σκοτάδια τῆς
ψυχῆς τους καὶ ἀποφασίζουν νὰ τῆς
παραδοθοῦν μὲ ὅλη τὴ δύναμή τους. Ἡ
πίστη δωρίζεται μυστικὰ κατὰ τὴ διάρκεια
αὐτοῦ τοῦ ταξιδιοῦ. Ὁ ἅγιος Πορφύριος
ἔλεγε πὼς ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἀγαπήσει τὸ
Χριστό, μετὰ θέλει νὰ τὸν ἀγαπήσει ἀκόμη
πιὸ πολὺ καὶ αὐτὸ δὲν σταματᾶ ποτέ. Ἔτσι
καὶ μὲ τὴν πίστη. Εἶναι ἕνας διαρκῆς ἀγώνας
ποὺ μόνο οἱ ψυχὲς ποὺ δὲν ἔχασαν τὴ νιότη
τους, τὴν ἐπιθυμία καὶ τὴν τόλμη τους θὰ
τὸν τερματίσουν… 

Νεανικοί Ἀγκυροβολισμοί
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Γεγονότα - Σχόλια

ΠΑΝΔΗΜΗ ΣΥΜΜΕΤὉΧΗ ΣΤὉΝ 
ΛΑΜΠΡὉ ΕὉΡΤΑΣΜὉ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
ΧΡΥΣΑΦΙΤΙΣΣΑΣ ΣΤΗ ΜὉΝΕΜΒΑΣΙΑ

Μὲ ἐκκλησιαστικὴ λαμπρότητα καὶ πάν-
δημη συμμετοχὴ ἑόρτασε καὶ φέτος ἡ Μο-
νεμβάσια τὴν μνήμη τῆς Πολιούχου της,
Παναγίας Χρυσαφίτισσας. Τὸ ἀπόγευμα τῆς
Κυριακῆς 23 Ἀπριλίου 2017, παραμονὴ τῆς
ἑορτῆς, τελέσθηκε ὁ Μέγας Ἀρχιερατικός
Ἑσπερινὸς χοροστατοῦντος τοῦ Θεοφ.
Ἐπισκόπου Σαλώνων κ. Ἀντωνίου, ὁ ὁποῖος
κήρυξε καὶ τὸν θεῖο λόγο
συγχοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολί-
του μας κ. Εὐσταθίου. Ἐν συνεχείᾳ τελέ-
σθηκε ἡ Ἱερὰ Παράκληση πρὸς τὴν
Ὑπεραγία Θεοτόκο καὶ ἀκολούθησε Ἱερὰ
Ἀγρυπνία μέχρι τὶς πρῶτες πρωινὲς ὧρες.
Τὴν κυριώνυμη ἡμέρα τῆς ἑορτῆς νωρὶς τὸ
πρωὶ μεταφέρθηκε ἡ Ἱερὰ Εἰκόνα τῆς Πανα-
γίας στὸν Μητροπολιτικὸ Ναὸ Ἑλκομένου
Χριστοῦ, ὅπου ἐψάλλη ὁ Ὄρθρος καὶ στὴ
συνέχεια τελέσθηκε Δισαρχιερατικὸ Συλλεί-
τουργο, στὸ ὁποῖο προεξῆρχε ὁ Σεβ. Μητρο-
πολίτης μας κ. Εὐστάθιος συλλειτουργοῦντος
τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Σαλώνων. Μετὰ τὸ
πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας πραγματοποι-
ήθηκε λιτάνευση τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Πα-
ναγίας τῆς Χρυσαφίτισσας στὶς δρομικὲς
καὶ τὰ καλντερίμια τῆς βυζαντινῆς καστρο-
πολιτείας, μὲ κατάληξη στὸν Ἱερὸ Ναὸ
Ἑλκομένου Χριστοῦ, ὅπου ὁ Σεβ. Μητροπο-
λίτης μας κ. Εὐστάθιος εὐλόγησε τὴν πλει-
άδα τῶν εὐλαβῶν πιστῶν. Παράλληλα
εὐχαρίστησε τὸν Θεοφιλέστατο κ. Ἀντώνιο
γιὰ τὴν παρουσία καὶ τὰ εὐεργετικὰ λόγια
του καθὼς καὶ ὅλους ὅσοι συμμετεῖχαν

στὴν πανήγυρη.

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΙΕΡὉΥ ΝΑὉΥ ΣΤὉ ΞΗΡὉΚΑΜΠΙ
ΑΠὉ ΤὉΝ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤὉ

ΜΗΤΡὉΠὉΛΙΤΗ ΜΑΣ
Μὲ κάθε ἐκκλησιαστικὴ τάξη καὶ

βυζαντινὴ μεγαλοπρέπεια τελέσθηκαν τὴν
Κυριακὴ 7 Μαΐου 2017 ἀπὸ τὸν Σεβ. Μη-
τροπολίτη μας κ. Εὐστάθιο τὰ ἐγκαίνια ἑνὸς
νέου Ἱεροῦ Ναοῦ στὴν Ἐνορία Ξηροκαμ-
πίου. Πρόκειται γιὰ τὸ ἐξωκκλήσι τῆς
Ἐνορίας τοῦ Ξηροκαμπίου ποὺ θεμελιώ-
θηκε στὶς 20 Αὐγούστου 2013 καὶ
ἀποπερατώθηκε στὶς 20 Αὐγούστου 2016
καὶ τὸ ὁποῖο εἶναι ἀφιερωμένο στὸν Τίμιο
Σταυρό, τὸν Ἅγιο Ἀναστάσιο τὸν Πέρση καὶ
τὸν Ἅγιο Φανούριο. Κτίτορες τοῦ Ἱεροῦ
Ναοῦ εἶναι ἡ οἰκογένεια τοῦ ἐκ Ξηροκαμ-
πίου καταγομένου κ. Ἰωάννου Κομνηνοῦ
μετὰ τῆς συζύγου του κ. Εὐαγγελίας Βλάχου
ποὺ διαμένουν στὴν Πάτρα καὶ οἱ ὁποῖοι
παραχώρησαν τὸ κτῆμά τους στὴν Ἐνορία
Ξηροκαμπίου γιὰ τὴν ἀνέγερση τοῦ Ναοῦ
στὴν μνήμη τῶν γονέων τους Ἀναστασίου
καὶ Βασιλικῆς. Πρὶν τὴν ἀκολουθία τῶν
ἐγκαινίων ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας, ἀφοῦ
εὐχαρίστησε τοὺς κτίτορες, ἐνημέρωσε,
ὅπως συνηθίζει, τοὺς χριστιανοὺς γιὰ τὸ τί
θὰ δοῦνε στὴν συνέχεια καὶ γιὰ τὸ τί συμ-
βολίζει τὸ κάθε τί. Ἀκολούθησε ἡ πρώτη
Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία ἐνῶ μὲ τὸ
πέρας αὐτῆς, ὁ ἐφημέριος καὶ ἀρχιερατικὸς
ἐπίτροπος Ξηροκαμπίου, Πρωτοπρ. π. Γε-
ώργιος Λάτσης, εὐχαρίστησε ὅλους τους
ἐπώνυμους καὶ ἀνώνυμους δωρητὲς ποὺ



συνέβαλαν στὴν ἀποπεράτωση τοῦ Ἱεροῦ
Ναοῦ, προσφέροντας εἴτε ἀπὸ τὸ ὑστέρημά
τους εἴτε ἀπό το περίσσευμά τους ἀλλὰ καὶ
ὅσους προσέφεραν δωρεὰν ἐργασία. Στὴ
συνέχεια, ἐκφράζοντας καὶ τὰ εὐγενῆ
αἰσθήματα τῶν κτιτόρων – δωρητῶν,
εὐχαρίστησε ἐκ βάθους καρδίας τὸν Σεπτὸ
Ποιμενάρχη μας γιὰ τὰ τρίτα ἐγκαίνια Ἱεροῦ
Ναοῦ ποὺ τέλεσε στὴν Ἐνορία τοῦ Ξηρο-
καμπίου, ὄσους διακόνησαν και ὅλους ὅσοι
παραβρέθηκαν στὴν τελετὴ τῶν ἐγκαινίων
καὶ ἰδιαιτέρως ἐκείνους ποὺ εἶχαν ἔρθει
ἀπὸ τὴν Πάτρα καὶ συμμετεῖχαν στὴν
πνευματικὴ χαρὰ τῆς Ἐνορίας τοῦ Ξηροκαμ-
πίου.

ΧΕΙΡὉΤὉΝΙΑ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡὉΥ ΣΤΗΝ 
Ι.Μ ΑΓΙΩΝ ΤΕΣΣΑΡΑΚὉΝΤΑ ΜΑΡΤΥΡΩΝ
Τὸ πρωὶ τοῦ Σαββάτου 20 Μαΐου 2017,

στὴν ἱστορικὴ Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίων Τεσσαρά-
κοντα Μαρτύρων Σπάρτης, τελέσθηκε
Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία προεξάρχον-
τος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ.
Εὐσταθίου καὶ μὲ τὴ συμμετοχὴ πλειάδας
κληρικῶν τῆς εὐρύτερης περιοχῆς. Κατὰ τὴ
διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας πραγματο-
ποιήθηκε ἡ εἰς Πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ
διακόνου π. Νικολάου Ἀρριανᾶ, ποὺ εἶναι
μέλος τῆς ἀδελφότητας τῆς Μονῆς. Ὁ διά-
κονος στὴν ὁμιλία του, ἐμφανῶς συγκινη-
μένος, τόνισε ἀρχικὰ ὅτι πραγματοποιεῖται
ἕνα προσωπικὸ ὄνειρο ἐτῶν καὶ ὅτι τὴν
μοναδικὴ αὐτὴ στιγμὴ τὸν συνέχει βαθὺ
δέος ἀναλογιζόμενος τὸ βάρος τῆς
εὐθύνης ποὺ ἐπωμίζεται στοὺς ὤμους του
ὡς ἱερέας τοῦ Ὑψίστου. Ἐν συνεχείᾳ
ἐξέφρασε τὶς εὐχαριστίες του σὲ ὅλους
ὅσοι στάθηκαν δίπλα του καὶ τὸν βοήθη-
σαν σὲ κάθε βῆμα τῆς ζωῆς του κάνοντας
ἰδιαίτερη ἀναφορὰ στὴν οἰκογένειά του,
στὸν Καθηγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Πανο-

σιολ. Ἀρχιμ. π. Ἐφραὶμ Μιλτιάδου, ἀλλὰ
καὶ στὸν Καθηγούμενο τῆς Ἱ.Μ. Ἁγίων
Ἀναργύρων Πάρνωνος Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π.
Πορφύριο Κονίδη. Ὁλοκληρώνοντας τὸν
λόγο του, ἀπευθύνθηκε στὸν σεπτὸ Ποιμε-
νάρχη μας κ. Εὐστάθιο ἐκφράζοντας τὴν
εὐγνωμοσύνη του γιὰ τὴν ἀγάπη καὶ τὴ
στοργὴ μὲ τὴν ὁποία τὸν περιέβαλε ἀπὸ τὰ
παιδικά του χρόνια. Τόνισε ὅτι ἀποτελεῖ
ὕψιστη τιμὴ νὰ δέχεται ἀπὸ ἕναν τόσο κα-
ταξιωμένο Ἱεράρχη τὸ δῶρο τῆς
ἱερωσύνης, ἐνῶ τὸν παρακάλεσε νὰ
εὔχεται καὶ νὰ προσεύχεται, ὥστε ὁ Κύριος
νὰ τὸν ἀναδείξει δόκιμο ἐργάτη τοῦ
ἀμπελώνα Του. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας
ξεκινώντας τὴν ὁμιλία τοῦ ἀναφέρθηκε
στὴν σπουδαιότητα τοῦ λειτουργήματος
τοῦ ἱερέως, ἐνῶ παράλληλα ἐπισήμανε ὅτι
ὁ κληρικὸς πρέπει νὰ διακρίνεται ἀπὸ
βαθιὰ πίστη στὸν Θεό, ταπεινοφροσύνη
καὶ θυσιαστικὴ ἀγάπη. Ἀκολούθως
ἐπαίνεσε τὸν π. Νικόλαο γιὰ τὸ ἦθος, τὴν
ἐν γένει πνευματικὴ ζωή του, ἀλλὰ καὶ γιὰ
τὴν δύσκολη καὶ ἀπόλυτα ἐνσυνείδητη
ἀπόφασή του νὰ ἀπαρνηθεῖ τὰ ἐγκόσμια
καὶ νὰ ὑπηρετήσει τὸν Θεό. Στὴ συνέχεια
τὸν συμβούλευσε νὰ πειθαρχεῖ στὶς
ἐντολὲς τοῦ καθηγούμενου π. Ἐφραὶμ καὶ
νὰ συνεργάζεται ἁρμονικὰ μὲ τὰ ὑπόλοιπα
μέλη τῆς ἀδελφότητας σὲ πνεῦμα
χριστιανικῆς ἀγάπης καὶ
ἀλληλοκατανόησης. Ὅσον ἀφορᾶ στοὺς πι-
στούς, τὸν προέτρεψε νὰ προσφέρει τὸν
λόγο καὶ τὶς συμβουλές του μὲ σύνεση,
ἀγάπη, πραότητα καὶ κατανόηση. Μετὰ τὸ
πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, σύμφωνα μὲ
τὴν παράδοση, τὸ ἀντίδωρο μοίρασε ὁ
νέος Πρεσβύτερος, προκειμένου νὰ δώσει
τὴν πρώτη ἱερατική του εὐλογία, ἀλλὰ καὶ
οἱ ἐκκλησιαζόμενοι νὰ τὸν συγχαροῦν καὶ
νὰ τοῦ εὐχηθοῦν νὰ εἶναι πάντα ἄξιος.
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗΣ ΓΙΑ
ΤὉΝ ΚΩΝ/ΝὉ ΠΑΛΑΙὉΛὉΓὉ ΠΑΡὉΝΤὉΣ

ΤὉΥ ΠΡὉΕΔΡὉΥ ΤΗΣ ΔΗΜὉΚΡΑΤΙΑΣ
Ἡ 29η Μαΐου ἀποτελεῖ ἡμέρα ἀνάμνησης

τῆς Ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἀπὸ
τοὺς Ὀθωμανοὺς καθὼς καὶ τῆς ἡρωικῆς
θυσίας τοῦ τελευταίου Αὐτοκράτορα τοῦ
Βυζαντίου Κωνσταντίνου Παλαιολόγου καὶ
τῶν ὑπερασπιστῶν τῆς Βασιλίδας τῶν Πό-
λεων. Στὴν Καστροπολιτεία τοῦ Μυστρᾶ,
στὸν Μητροπολιτικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Δημη-
τρίου, παρόντος τοῦ Προέδρου τῆς
Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας κ. Προκοπίου Παυ-
λόπουλου, γιὰ τρίτη συνεχῆ χρονιά, τελέ-
σθηκε Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία
προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας
κ. Εὐσταθίου. Στὴ συνέχεια τελέσθηκε
ἐπιμνημόσυνη δέηση γιὰ τὸν Κωνσταντῖνο
Παλαιολόγο, ποὺ στὶς 6 Ἰανουαρίου 1449,
ἀνήμερα τῶν Φώτων, στέφθηκε στὸν ἴδιο
χῶρο Αὐτοκράτορας τοῦ Βυζαντίου, τὸ

ὁποῖο βρισκόταν σὲ δεινὴ θέση.
Ἀκολούθησε ὁμιλία τῆς φιλολὀγου κ.
Εὐαγγελίας  Μπέτα, μὲ θέμα «Βυζάντιο:
Ἀπὸ τὸ τότε στὸ σήμερα». Ἀμέσως μετὰ
ἀρχὲς καὶ κοινὸ μετέβησαν στὸν Ἀνδριάντα
τοῦ Κωνσταντίνου Παλαιολόγου στὴν πλα-
τεία τοῦ Μυστρᾶ, ὅπου τελέσθηκε Τρισάγιο
καὶ ἔγινε κατάθεση στεφάνου ἀπὸ τὸν Πρό-
εδρο τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας κ. Προκό-
πιο Παυλόπουλο. Οἱ ἐκδηλώσεις τιμῆς καὶ
μνήμης ὁλοκληρώθηκαν μὲ τήρηση ἑνὸς
λεπτοῦ σιγῆς καὶ ἀνάκρουση τοῦ Ἐθνικοῦ
Ὕμνου ἀπὸ τιμητικὸ στρατιωτικὸ ἄγημα.
Ἰδιαίτερης ἀναφορᾶς χρήζουν οἱ κυρίες τοῦ
Λυκείου Ἑλληνίδων Σπάρτης, ποὺ μὲ τὶς
βυζαντινὲς ἐνδυμασίες τους μετέφεραν
νοερὰ τοὺς παρευρισκομένους στὴν ἐποχὴ
τοῦ Βυζαντίου καθὼς καὶ ἡ πτήση
ἀεροπλάνου, τὸ ὁποῖο ἔρανε μὲ ροδοπέ-
ταλα τὸν Ἀνδριάντα κατὰ τὴν ὥρα τῆς
ἀπόδοσης τιμῶν. Ἀμέσως μετὰ οἱ ἐπίσημοι
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μετέβησαν στὸ Ἰνστιτοῦτο Ἔρευνας
Βυζαντινοῦ Πολιτισμοῦ τοῦ Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου, ποὺ στεγάζεται στὸ πλή-
ρως ἀνακαινισμένο κτίριο τοῦ πρώην
Δημοτικοῦ σχολείου Μυστρᾶ, ὅπου σε
εἰδικὴ τελετὴ ἐπιδόθηκε στὸν Πρόεδρο τῆς
Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας ἀναμνηστικὸς
τόμος καὶ τιμητικὴ πλακέτα.

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤὉΥΣ ΥΠὉΨΗΦΙὉΥΣ
ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Τo ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς 28 Μαΐου
2017, στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Νικολάου Σπάρ-
της, ὁ Σεβ.  Μητροπολίτης μας κ. Εὐστάθιος
τέλεσε τὴν καθιερωμένη Ἱερὰ Παράκληση
γιὰ τοὺς μαθητὲς καὶ τὶς μαθήτριες ποὺ θὰ
διαγωνίζονταν στὶς Πανελλαδικὲς
ἐξετάσεις. Ὁ Σεπτὸς Ποιμενάρχης μας με
τὴν ὁλοκλήρωση τῆς άκολουθίας ἀπηύθυνε
πατρικὰ λόγια ἀγάπης στὰ παιδιὰ καὶ τοὺς
γονεῖς τους, ποὺ προσῆλθαν στὸν Ἱερὸ Ναό,
παρὰ τὶς ἀντίξοες καιρικὲς συνθῆκες,
ἐπισημαίνοντας μεταξὺ ἄλλων ὅτι ἡ
ἐπιτυχία στηρίζεται σὲ δύο κυρίως παρά-
γοντες: τὴν καλὴ προετοιμασία καὶ τὴν ἐκ
Θεοῦ φώτιση τῶν ὑποψηφίων. Ἐπίσης συμ-
βούλευσε τὰ παιδιὰ νὰ ἀποβάλουν τὸ
ὅποιο ἄγχος, νὰ ἔχουν πίστη στὸν Θεὸ καὶ
ἐμπιστοσύνη στὸν ἑαυτό τους.
Ὀλοκληρώνοντας τὸν λόγο τοῦ εὐχήθηκε
στοὺς μαθητὲς καὶ τὶς μαθήτριες νὰ ἔχουν
τὶς κρίσιμες αὐτὲς ἡμέρες ψυχικὴ καὶ
σωματικὴ ὑγεία, τὰ ἀποτελέσματα νὰ δι-
καιώσουν τοὺς κόπους ἐτῶν ποὺ ἔχουν κα-
ταβάλει καὶ παράλληλα νὰ δώσουν χαρὰ
στοὺς γονεῖς τους, ποὺ πολὺ ἔχουν μοχθή-
σει γιὰ τὴν ἐπιτυχία τους. Μετὰ τὸ πέρας
τῆς Παράκλησης ὁ Σεβασμιώτατος δώρισε
σὲ κάθε ὑποψήφιο συμβολικά, ὡς εὐλογία,
ἕνα στυλὸ καὶ μία εἰκόνα.

ΠΑΡὉΥΣΙΑ ΤὉΥ ΠὉΙΜΕΝΑΡΧὉΥ ΜΑΣ
ΤΑ ΛΑΜΠΡΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ

ΤὉΥ Ι.Ν ΑΓΙὉΥ ΛὉΥΚΑ ΣΤὉ ΝΑΥΠΛΙὉ
Μὲ θρησκευτικὴ ἐπισημότητα καὶ μεγα-

λοπρέπεια τελέσθηκαν στὸ Ναύπλιο, τὸ
Σάββατο 29 Ἀπριλίου 2017, τὰ ἐγκαίνια τοῦ
Ἱεροῦ Ναοῦ ποὺ εἶναι ἀφιερωμένος στὸν
Ἅγιο Λουκᾶ τὸν Ἰατρὸ Ἐπίσκοπο Συμφερου-
πόλεως. Οἱ ἑορτασμοὶ ξεκίνησαν ἀπὸ τὸ
ἀπόγευμα τῆς Παρασκευῆς 28 Ἀπριλίου,
ὅπου ἔγινε ἡ ὑποδοχὴ τῶν Ἱερῶν Λειψάνων
καὶ τελέσθηκε Πολυαρχιερατικὸς
Ἑσπερινός. Κατόπιν ἔγιναν τὰ ἐγκαίνια τοῦ
Μουσείου ποὺ εἶναι ἀφιερωμένο στὸν Ἅγιο
Λουκᾶ τόν Ἰατρό. Ἀνήμερα τῶν ἐγκαινίων, ὁ
Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ
πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος καὶ πλειάδα
Ἀρχιερέων, μεταξὺ τῶν ὁποίων ὁ Σεβ. Μη-
τροπολίτης μας κ. Εὐστάθιος, τέλεσαν τὰ
ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καὶ στὴ συνέχεια
τὴ Θεία Λειτουργία . Στὸν κατάμεστο ἀπὸ
πιστοὺς Ναὸ ὁ Μακαριώτατος
Ἀρχιεπίσκοπος ἀναφέρθηκε στὴν ἀξία τῆς
Ἀκολουθίας τῶν ἐγκαινίων ἑνὸς ναοῦ,
καθὼς καὶ στὸν ἀγώνα ποὺ πρέπει νὰ κάνει
κάθε χριστιανός προκειμένου νὰ ζεῖ μία
ἐνάρετη ζωή. Στὴν Θεία Λειτουργία
συμμετεῖχαν, ἐκτός τοῦ Σεπτοῦ Ποιμενάρ-
χου μας κ. Εὐσταθίου, οἱ Σεβ. Μητροπολί-
τες, Βεροίας κ. Παντελεήμων, Γλυφάδας κ.
Παῦλος, Κορίνθου κ. Διονύσιος, Δημητριά-
δος κ. Ἰγνάτιος, Ἰλίου καὶ Ἀχαρνῶν κ.
Ἀθηναγόρας, Μουάντζα Τανζανίας κ.
Ἱερώνυμος, Ὕδρας κ. Ἐφραίμ, Ἄρτης κ. Καλ-
λίνικος καὶ ὁ ἐπιχώριος Μητροπολίτης
Ἀργολίδος κ. Νεκτάριος. Νὰ σημειώσουμε
ὅτι ὁ θεμέλιος λίθος τοῦ Ναοῦ μπῆκε στὶς
27 Ἀπριλίου 2014 καὶ τὸ ἔργο
ἀποπερατώθηκε τὴν ἄνοιξη τοῦ 2017. 
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ΜΕ ΛΑΜΠΡὉΤΗΤΑ ΕὉΡΤΑΣΤΗΚΑΝ
ΤΑ 50 ΕΤΗ ΤὉΥ Ι.Ν ΑΓΙὉΥ ΓΕΩΡΓΙὉΥ

ΔΑΦΝΙὉΥ
Τὸ Σαββατοκύριακο 22 καὶ 23 Ἀπριλίου

2017 ἡ Ἐνορία Ἁγίου Γεωργίου Δαφνίου καὶ
ὁ Πολιτιστικὸς Σύλλογος Δαφνίου «ὁ Ἅγιος
Γεώργιος» ὀργάνωσαν ἐκδηλώσεις γιὰ τὴν
ἐπέτειο τῶν πενήντα χρόνων ἀπὸ τὰ
ἐγκαίνια τοῦ Ἐνοριακοῦ Ἱερού Ναού Ἁγίου
Γεωργίου. Συγκεκριμένα, τὸ ἀπόγευμα τοῦ
Σαββάτου, παραμονὴ τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου
Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, τελέσθηκε
Μέγας Πανηγυρικὸς Ἀρχιερατικὸς
Ἑσπερινὸς χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μη-
τροπολίτου μας κ. Εὐσταθίου. Μετὰ τὸ
πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ, τὸν λόγο πῆρε ὁ Πρό-
εδρος τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου κ.
Ἰωάννης Κατσούλης, ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε
ἐν συντομία στὴν πρωτοβουλία τοῦ
ἑορτασμοῦ τῶν πενήντα ἐτῶν ἀπὸ τὰ
ἐγκαίνια τοῦ Ναοῦ τονίζοντας ὅτι εἶναι

ἄρρηκτα συνδεδεμένος τόσο μὲ τὴν ἱστορία
τοῦ χωριοῦ ὅσο καὶ μὲ τὴν πολυκύμαντη
ζωὴ τῶν παλαιότερων Δαφνιωτῶν.
Ἀκολούθως μίλησε ἡ συνταξιοῦχος
ἐκπαιδευτικὸς κ. Μαρία Μυλωνάκου, μὲ
θέμα: «Ὁ Ἱ.Ν. Ἁγίου Γεωργίου Δαφνίου –
Μικρὴ ἱστορικὴ ἀναδρομή». Στὴ συνέχεια ὁ
Σεπτὸς Ποιμενάρχης μας κ. Εὐστάθιος προ-
έβη σὲ ἀπονομὴ τιμητικῶν διπλωμάτων σὲ
συγγενικὰ πρόσωπα ἀειμνήστων
ἐφημερίων καὶ ἱεροψαλτῶν τοῦ Δαφνίου.
Συγκεκριμένα, ἡ Ἱερὰ Μητρόπολή μας
ἀναγνωρίζοντας τὴν πολυετῆ προσφορά
τους στὴν Ἐνορία Δαφνίου τίμησε τοὺς
ἀοίδιμους ἐφημέριους Δαφνίου π.
Ἀριστείδη Ἀρριανᾶ καὶ π. Λεωνίδα Ἀρριανᾶ
καθὼς καὶ τοὺς ἀείμνηστους ἱεροψάλτες
Περικλῆ Νταλιάνη, Ἰωάννη Πετράκο καὶ Θε-
όδωρο Ἀργυρόπουλο. Ἡ τελετὴ
ὁλοκληρώθηκε μὲ τὴ λιτάνευση τῆς Ἱερῆς
εἰκόνας τοῦ Ἁγίου πέριξ τοῦ Ναοῦ. Σημει-
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ώνεται ὅτι στὸν προαύλιο χῶρο λειτούρ-
γησε ἔκθεση παλαιῶν φωτογραφιῶν τοῦ
Ἱεροῦ Ναοῦ, ἐνῶ προσφέρθηκαν γλυκί-
σματα. Τὴν κυριώνυμη ἡμέρα τῆς ἑορτῆς
τελέσθηκαν ὁ Ὄρθρος καὶ ἡ Πανηγυρικὴ
Θεία Λειτουργία μετ’ ἀρτοκλασίας. Οἱ
ἐκδηλώσεις ὁλοκληρώθηκαν μὲ παρου-
σίαση παραδοσιακῶν χορῶν στὴν κεντρικὴ
πλατεία Δαφνίου.

ΥΨΙΣΤΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡὉΠὉΛΗ
ΜΑΣ Η ΑΓΙὉΚΑΤΑΤΑΞΗ

ΤὉΥ ΜΗΤΡ. ΛΑΚΕΔΑΙΜὉΝΙΑΣ
ΕΘΝὉΜΑΡΤΥΡὉΣ ΑΝΑΝΙΑ ΛΑΜΠΑΡΔΗ
Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς Ἀκολουθίας τῆς

Ἀναστάσεως, στὸν Μητροπολιτικὸ Ναὸ
Εὐαγγελιστρίας Σπάρτης, ὁ Σεβ. Μητροπο-
λίτης μας κ. Εὐστάθιος θέλοντας νὰ
ἐπιτείνει τὸ χαρμόσυνο κλίμα ἀνακοίνωσε
τὴν Ἁγιοκατάταξη τοῦ Μητροπολίτη Λακε-
δαιμονίας καὶ Ἐθνομάρτυρος Ἀνανία Λαμ-
πάρδη, ὕστερα ἀπὸ ὁμόφωνη ἀπόφαση τῆς
Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπὶ τῶν Δογματικῶν
καὶ Νομοκανονικῶν Ζητημάτων καὶ τὴν πρὸ
ὀλίγων ἡμερῶν ἔγκριση τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς
Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Πλέον
ἀπομένει ἡ ἔγκριση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πα-
τριαρχείου. Εἶχαν προηγηθεῖ μακρόχρονες
καὶ ἐπίπονες προσπάθειες τοῦ Σεβ. Μητρο-
πολίτου μας κ. Εὐσταθίου, γιὰ τὴν
ἀνεύρεση ὅλων των σχετικῶν ἱστορικῶν
στοιχείων καὶ τὴν ἀπαραίτητη τεκμηρίωσή
τους. Ὁ σεπτὸς Ποιμενάρχης μας γνωστο-
ποίησε ὅτι ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου θὰ τιμᾶται
στὶς 15 Ἀπριλίου, ἡμερομηνία τοῦ μαρτυ-
ρίου του, καὶ ὅτι ὅταν θὰ ἐπικυρωθεῖ ἡ
Ἁγιοκατάταξη ἀπὸ τὸ Οἰκουμενικὸ
Πατριαρχεῖο θὰ γίνουν τὰ δέοντα, ὥστε ἡ
τοπικὴ κοινωνία νὰ συμμετέχει καὶ νὰ χαρεῖ
γιὰ τὸ σπουδαῖο καὶ τιμητικὸ αὐτὸ γεγονός.
Ὁ ἱερομάρτυρας Ἀνανίας Λαμπάρδης γεν-
νήθηκε στὶς ἀρχὲς τοῦ ΙΗ αἰώνα στὴ Δημη-

τσάνα Ἀρκαδίας λαμβάνοντας τὸ κατὰ κό-
σμον ὄνομα Ἀναστάσιος. Ὁ πατέρας του
ἦταν ὁ προύχοντας Στασινὸς τῆς Ἄκοβας καὶ
ἡ μητέρα του ἀπὸ τὴν ἰσχυρὴ οἰκογένεια
Λαμπάρδη ἢ Λαμπαρδόπουλου τῆς Δημη-
τσάνας. Ὁ Ἀνανίας μορφώθηκε στὴν Μονὴ
Φιλοσόφου καὶ πρὶν τὸ 1741 μ.Χ ἀνεδείχθη
Ἐπίσκοπος Καρυουπόλεως στὴ Μάνη. Τὸ
1747 ἀνέλαβε Ἀρχιεπίσκοπος Δημητσάνης,
ἡ ὁποία τότε ἦταν ἀνεξάρτητη
Ἀρχιεπισκοπή. Ὅταν τὸ 1750 ἀπεβίωσε ὁ
Μητροπολίτης Λακεδαιμονίας Παρθένιος
Καλημέρης, ὁ Δημητσάνης Ἀνανίας
ἀνέλαβε καὶ αὐτὴ τὴν Ἐπισκοπή. Τὸ 1754
ἀνακαίνισε τὴν Μητρόπολη τοῦ Μυστρᾶ
φτιάχνοντας νέο μητροπολιτικὸ κτίριο μὲ
δικές του δαπάνες. Διακρίθηκε καὶ στὸν
πολιτικὸ τομέα ὡς γόνος δύο ἰσχυρῶν
οἰκογενειῶν τῆς Πελοποννήσου καὶ
ἀναδείχθηκε στὸ ἀξίωμα τοῦ μοραγιάνη (=
ἀγιάνης τοῦ Μωριά). Αὐτοὶ ἦταν ἀνώτερα
στελέχη της τότε τοπικῆς αὐτοδιοίκησης,
τοῦ θεσμοῦ τῶν προεστῶν ποὺ ἐκλέγονταν
ἀπὸ οἰκογένειες προυχόντων. Ἀπὸ τὴ θέση
του αὐτὴ καὶ λόγω τοῦ κύρους του
ἐργάστηκε στὴ διοργάνωση
ἀπελευθερωτικοῦ κινήματος. Μὲ τὸ πρό-
σχημα τῆς οἰκιακῆς βιοτεχνίας ἵδρυσε στὴ
Δημητσάνα τοὺς πρώτους μπαρουτόμυ-
λους ποὺ τροφοδότησαν τὶς μετέπειτα
ἐπαναστάσεις. Ἐπίσης κατασκεύασε στὴ
Δημητσάνα ὑδραγωγεῖο μὲ δικά του ἔξοδα,
στὸ ὁποῖο ὀφείλεται τὸ τοπωνύμιο “Βρύση
τοῦ Δεσπότη” στὴν εἴσοδο τῆς πόλης. Σὲ
μερικὲς ἐπαρχίες τῆς Πελοποννήσου δημι-
ούργησε δίκτυο ἱερέων μυημένων στὴν
ἐξέγερση. Σὲ συνεννοήσεις ἐρχόταν καὶ μὲ
τοὺς κλέφτες. Τότε βεζύρης τῆς Πελοποννή-
σου ἦταν ὁ ἤπιος Τοπὰλ Ὀσουμᾶν πασᾶς
κατὰ τοῦ ὁποίου ἀντέδρασαν ἄλλοι Τοῦρκοι
ἀξιωματοῦχοι, οἱ ὁποῖοι πῆγαν στὴν Κων-
σταντινούπολη ζητώντας τὴ μετάθεσή του.
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Ὑπὲρ τοῦ βεζύρη τάχθηκαν οἱ Ἕλληνες πρό-
κριτοι καὶ πέντε ἐξ αὐτῶν μὲ ἐπικεφαλῆς
τὸν Ἀνανία πῆγαν ἐπίσης στὴν Κωνσταντι-
νούπολη τὸ 1762 καὶ πέτυχαν τὴν
παραμονὴ τοῦ Τοπὰλ Ὀσουμᾶν πασᾶ στὴ
θέση του καὶ τὴν καταδίκη σὲ θάνατο τῶν
ἐναντίον του κινηθέντων ἀγάδων, γεγονὸς
ποὺ ἀναπτέρωσε τὸ ἠθικὸ τῶν ὑποδούλων.
Ὅμως, μετὰ ἀπὸ μιὰ διετία, βεζύρης τῆς Πε-
λοποννήσου τοποθετήθηκε ὁ σκληρὸς
Χαμζὰ πασᾶς ἀπὸ τὴν Κάρυστο ὁπότε οἱ
φανατικοὶ Τοῦρκοι βρῆκαν εὐκαιρία νὰ
ἐνοχοποιήσουν τὸν Ἀνανία καὶ τοὺς ἄλλους
τέσσερεις ἐπιτρόπους καὶ νὰ προκαλέσουν
τὴν ἔκδοση μυστικοῦ φιρμανιοῦ ποὺ τοὺς
καταδίκαζε σὲ θάνατο. Τὸ 1764
ἀπαγχονίσθηκαν οἱ Δεληγιάννης, Ζαΐμης,
Κρεββατᾶς καὶ Νοταρᾶς ποὺ βρέθηκαν στὴν
ἕδρα του πασᾶ στὴν Τρίπολη, ἐνῶ ὁ
Ἀνανίας βρισκόταν στὸν Μυστρᾶ. Ἐναντίον
του στάλθηκε σῶμα ἀπὸ 150 ἱππεῖς, ἀλλὰ ὁ
Ἀνανίας εἰδοποιήθηκε κρυφὰ ἀπὸ εἰδικὸ
ἀπεσταλμένο. Στὴ Μητρόπολη τοῦ Μυστρᾶ
ἀμύνθηκαν περὶ τὸν Ἀνανία 20 Μανιάτες
καὶ 10 Δημητσανίτες ἐπὶ ἐννέα ἡμέρες, ἕως
ὅτου ἐξαντλήθηκαν τὰ ἐφόδιά τους. Ἔτσι,
ἀφοῦ σκοτώθηκαν δώδεκα, οἱ ὑπόλοιποι
κατάφεραν νὰ δραπετεύσουν, ἐνῶ ὁ
Ἀνανίας παρέμεινε νὰ ὑποστεῖ τὸν θάνατο.
Προσευχήθηκε καὶ κοινώνησε τῶν
Ἀχράντων Μυστηρίων. Κατόπιν ὁ
ἐπικεφαλῆς Τοῦρκος ἀξιωματικὸς τὸν πλη-
σίασε καὶ χωρὶς νὰ τοῦ ἀπευθύνει τὸν λόγο
τὸν ἔπληξε στὸ στῆθος μὲ τὸ ξίφος του.
Μετὰ ἀποκεφαλίσθηκε καὶ ἡ κεφαλή του
διακομίσθηκε ὡς ἀποδεικτικὸ τρόπαιο στὸν
πασᾶ στὴν Τρίπολη, τὸ δὲ σκήνωμά του,
ἀφοῦ παρέμεινε γιὰ τρεῖς ἡμέρες
ἐκτεθειμένο, τάφηκε στὸν Μυστρᾶ. Μαζὶ μὲ
τὸν Ἀνανία ἐκτελέστηκε καὶ ὁ δραγουμάνος
ποὺ εἶχε ὡς μοραγιάνης. Αὐτὰ συνέβησαν
στὶς 15 Ἀπριλίου 1764. Ὁ ἱερομάρτυρας

Ἀνανίας Λαμπάρδης διακρίθηκε γιὰ τὴν θυ-
σιαστική του ἀγάπη πρὸς τὸν Θεὸ καὶ τὸ
ποίμνιό του, τὸν χριστιανικό του βίο, τὸν
ἀδαμάντινο χαρακτήρα, τὴν φιλανθρωπία
καὶ τὸ ψυχικό του σθένος. Ἡ θυσία του δὲ
προσομοιάζει μὲ αὐτὴ τοῦ Πατριάρχη Κων-
σταντινουπόλεως Γρηγορίου Ἐ΄, ἀφοῦ καὶ
οἱ δύο δὲν ἀναζήτησαν δρόμο διαφυγῆς,
ἀλλὰ ἐπέλεξαν τὸ μαρτυρικό τους τέλος θέ-
λοντας νὰ ποτίσουν μὲ τὸ αἷμά τους τὸ δέν-
τρο τῆς Πίστεως καὶ τῆς Ἐλευθερίας.

ΓΙὉΡΤΗ ΝΕὉΛΑΙΑΣ 2017 ΣΤὉ ΒΛΑΧΙΩΤΗ
ΜΕ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤὉΥΣ ΚΙΝΔΥΝὉΥΣ

ΤὉΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥὉΥ
Τὸ ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς 14 Μαΐου

2017 στὸ Βλαχιώτη, τὸ Γραφεῖο Νεότητας
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, μὲ τὴν
εὐκαιρία τῆς λήξης τῶν φετινῶν
κατηχητικῶν σχολείων, διοργάνωσε τὴν
Γιορτὴ Νεολαίας 2017, στὴν ὁποία
συμμετεῖχαν παιδιὰ πρωτοβάθμιας καὶ
δευτεροβάθμιας ἐκπαίδευσης ἀπ’ ὅλες τὶς
περιοχὲς τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας. Ἡ γιορτὴ
ξεκίνησε μὲ ἀθλοπαιδιὲς στοὺς χώρους τοῦ
ποδοσφαιρικοῦ γηπέδου καὶ τοῦ κλειστοῦ
γυμναστηρίου. Τὰ παιδιά, μὲ τὴ βοήθεια
κατηχητῶν καὶ διοργανωτῶν, ἔπαιξαν ποδό-
σφαιρο, ἀγωνίστηκαν στὸν στίβο καὶ διαγω-
νίστηκαν σὲ διάφορα ψυχαγωγικὰ
παιχνίδια. Στὴ συνέχεια, στὸ κλειστὸ γυμνα-
στήριο, ξεκίνησε ἡ κεντρικὴ ἐκδήλωση.
Ἀρχικὰ ὁ ὑπεύθυνος τοῦ Γραφείου Νεότη-
τας Πανοσιολ. Ἄρχιμ. π. Εὐστάθιος Πορφύ-
ρης καλωσόρισε τοὺς παρευρισκόμενους,
ἐνῶ εὐχαρίστησε θερμὰ ὅλους ὅσοι συνέ-
βαλαν στὴ διοργάνωση τῆς Γιορτῆς Νεο-
λαίας, ἀλλὰ καὶ ὅσους στήριξαν καθ’ ὅλη τὴ
διάρκεια τοῦ ἔτους τὸ ἔργο τοῦ Γραφείου
Νεότητας. Ἀκολούθησε ἕνα σύντομο
χορευτικὸ πρόγραμμα ἀπὸ τὸν Χορευτικὸ
Ὅμιλο Σκάλας, στὸ ὁποῖο συμμετεῖχαν
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παιδιὰ τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων Σκάλας,
Βλαχιώτη καὶ Μυρτιᾶς. Ἀμέσως μετὰ τὸ
λόγο πῆρε ὁ ἀπόστρατος Στρατηγὸς τῆς
ΕΛ.ΑΣ κ. Μανώλης Σφακιανάκης, ὁ ὁποῖος
μαζὶ μὲ τὶς συνεργάτιδές του, κυρίες Εὔα
Κοκκοροῦ καὶ Βέρα Ἀθανασίου παρουσία-
σαν μὲ γλαφυρὸ τρόπο καὶ μὲ παράλληλη
προβολὴ εἰκόνων καὶ βίντεο τοὺς κινδύνους
ποὺ ἐλλοχεύουν ἀπὸ τὴν ἀλόγιστη χρήση
τοῦ διαδικτύου. Τὴν ἐκδήλωση ἔκλεισε ὁ
Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Εὐστάθιος, ὁ
ὁποῖος πρῶτα εὐχαρίστησε κληρικούς, κα-
τηχητές, γονεῖς καὶ παιδιὰ γιὰ τὴν ὠφέλιμη
συνεργασία τοὺς καθ’ ὅλη τὴ διάρκεια τῆς
φετινῆς κατηχητικῆς χρονιᾶς. Ἀκολούθως
ἐπαίνεσε καὶ βράβευσε μὲ τιμητικὸ δί-
πλωμα τὸν κ. Σφακιανάκη γιὰ τὴν τεράστια
συμβολή του πανελλαδικὰ ἐπὶ σειρὰ ἐτῶν
στὴ γνωστοποίηση τῶν κινδύνων τοῦ Δια-
δικτύου, ἐνῶ τοῦ χάρισε ὡς εὐλογία καὶ μία
εἰκόνα. Ἡ ὄμορφη βραδιὰ ὁλοκληρώθηκε
μὲ τὸν ἐθνικό μας ὕμνο καὶ τὴν ἀπονομὴ
τιμητικοῦ μεταλλίου σὲ κάθε παιδὶ ἀπὸ τὸν
σεπτὸ Ποιμενάρχη μας.

ΕΚΔΗΜΙΑ π. ΣΤΑΥΡὉΥ ΚὉΥΤΡὉΥΜΠΗ
Σὲ ἡλικία 90 ἐτῶν ἀπεβίωσε τὴν

Παρασκευὴ 9 Ἰουνίου 2017 ὁ συνταξιοῦχος
κληρικὸς π. Σταῦρος Κουτρουμπῆς. Ἡ
Ἐξόδιος Ἀκολουθία τελέσθηκε τὸ ἀπόγευμα
τοῦ Σαββάτου στὸν Θεολόγο προεξάρχον-
τος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτη μας κ. Εὐσταθίου
καὶ παρουσία πλειάδας κληρικῶν. Ὁ Ποιμε-
νάρχης μας στὸν ἐπικήδειο λόγο του
ἐπισήμανε τὴ βαθιὰ πίστη τοῦ ἐκλιπόντα
στὸ Θεό, τὸ ἦθος καὶ τὴν πολυετῆ προ-
σφορά του στὴν Ἐνορία Καλυβίων Θεολό-
γου καθὼς καὶ τὰ τελευταῖα χρόνια στὸν
Θεολόγο. Ἐπίσης ὑπογράμμισε τὸ γεγονὸς
ὅτι ὁ ἀείμνηστος κληρικὸς ἐξυπηρέτησε μὲ
προθυμία κατὰ καιροὺς ἀρκετὲς χηρεύου-
σες Ἐνορίες. Τέλος ἔκανε ἰδιαίτερη

ἀναφορὰ στὴν ἀξιόλογη χριστιανικὴ
οἰκογένεια ποὺ δημιούργησε μὲ τὴν πρε-
σβυτέρα του. Ἐπικήδειο λόγο ἐξεφώνησε
καὶ ἡ ἐγγονὴ του Μαριλένα, φοιτήτρια
Νοσηλευτικῆς. Ὁ ἀείμνηστος π. Σταῦρος
Κουτρουμπὴς γεννήθηκε στὶς 5 Δεκεμβρίου
1927 στὸν Θεολόγο. Ἐνυμφεύθηκε τὸ 1962
μὲ τὴν Κανέλλα Ζαχαράκη μὲ τὴν ὁποία
ἀπέκτησαν δύο τέκνα: τὸν ἀείμνηστο Γεώρ-
γιο καὶ τὸν Παναγιώτη. Χειροτονήθηκε διά-
κονος στὶς 10 Φεβρουαρίου 1982 στὸν Ἱ.Ν
Ἁγίου Δημητρίου Καλυβίων Θεολόγου καὶ
πρεσβύτερος στὶς 2 Μαΐου τοῦ ἴδιου ἔτους
στὸν Ἱ.Ν Κοιμήσεως Θεοτόκου Γερακίου
ἀπὸ τὸν Σεβ. Μητροπολίτη μας κ. Εὐστάθιο.
Ἀπὸ τότε καὶ ἕως τὸ τέλος τοῦ 2009 ἦταν
ἐφημέριος Καλυβίων Θεολόγου, ἐνῶ ἀπὸ
τὶς ἀρχὲς τοῦ 2010 ἕως τὴν συνταξιοδότησή
του ἀπεσπάσθη στὴν Ἐνορία Θεολόγου.
Ἦταν Πνευματικὸς ἀπὸ τὸν Μάρτιο τοῦ
1999. Ἃς εἶναι αἰωνία ἡ μνήμη του.

Ἀπό τή ζωή τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας
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ΧΡὉΝΙΚΑ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡὉΠὉΛΕΩΣ
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

κατὰ τὸν μῆνα Μάρτιον τοῦ ἔτους 2017

Ἐ λ ε ι τ ο ύ ρ γ η σ ε τὴν 1ην εἰς τὴν Ἱεράν
Μονήν Καστρίου (Προηγιασμένη Θ. Λει-
τουργία), τὴν 3ην εἰς τὴν Ἱεράν Μονήν Ζερμ-
πίτσης (Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία) τὴν
4ην εἰς τὸν πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν
Ἁγίων Θεοδώρων Τρύπης, τὴν 5ην εἰς τὴν
Σκάλαν, τὴν 9ην εἰς τὴν πανηγυρίζουσαν
Ἱεράν Μονὴν τῶν Ἁγίων Τεσσαράκοντα, τὴν
12ην εἰς τὸν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου
Σπάρτης ἐπὶ τῇ ἑορτὴ τῶν Λακώνων Ἁγίων,
τὴν 13ην εἰς τὸν προσκυνηματικὸν Ἱερόν
Ναόν τοῦ Ἁγίου Βασιλείου ἐπὶ τῇ μνήμῃ τῆς
Ὁσίας Ὑπομονῆς, τὴν 15ην εἰς Λευκόχωμα
(Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία), τὴν 19ην εἰς
τὸν Ἱερόν Ναόν Ὁσίου Νίκωνος, τὴν 22αν εἰς
Κροκεάς καὶ ἐν συνεχείᾳ ἐπραγματοποίησε
Ἱερατικήν Σύναξιν τῶν Ἐφημερίων τῶν
Ἀρχιερατικών Ἐπιτροπειῶν Σκάλας καί Βλα-
χιωτίου, τὴν 25ην εἰς τὸν πανηγυρίζοντα
Μητροπολιτικὸν Ναὸν καὶ ἐν συνεχείᾳ προ-
έστη τῆς Δοξολογίας ἐπὶ τῇ Ἐθνικὴ Ἐπετείῳ,
τὴν 26ην εἰς Γούναρη, τὴν 29ην εἰς τὸν Ἱερόν
Ναόν Ἁγίου Σπυρίδωνος Σπάρτης καὶ
ἐπραγματοποίησε ἐν συνεχείᾳ Ἱερατικὴν
Σύναξιν τῶν Ἐφημεριῶν τῶν Ἀρχιερατικῶν
Ἐπιτροπειῶν Σπάρτης, Καστορείου, Γερα-

κίου καί Βρεσθένων καὶ τὴν 30ήν εἰς τὴν
Ἱερὰν Μονὴν Εὐαγγελιστρίας Ἱέρακος (Προ-
ηγιασμένη Θ. Λειτουργία).

Ἐ χ ο ρ ο σ τ ά τ η σ ε  κατὰ τὴν Α΄ Στάσιν
τῶν Χαιρετισμῶν εἰς Καστόρειον, τὴν 5ην
εἰς  Ἱερόν Ναόν Ὁσίου Νίκωνος κατὰ τὸν
Κατανυκτικὸν Ἑσπερινόν, τὴν 8ην εἰς τὴν
πανηγυρίζουσαν Ἱεράν Μονήν Ἁγίων Τεσ-
σαράκοντά (τῆς χοροστασίας προέστη ὁ
Σεβ. Μητροπολίτης Ξάνθης κ. Παντελεή-
μων), τὴν 10ην εἰς Γράμμουσαν (Β΄ Στάσις
Χαιρετισμῶν) τὴν 11ην εἰς τὸν Ἱερόν Ναόν
Ἁγ. Νικολάου Σπάρτης, ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τῶν Λα-
κώνων Ἁγίων, τὴν 12ην εἰς τὸν Ἱερόν Ναόν
Ὁσίου Νίκωνος (κατανυκτικὸς ἑσπερινός),
τὴν 17ην εἰς Βλαχιώτη (Γ΄ Στάσις
Χαιρετισμῶν) τὴν 19ην εἰς Ἱερόν Ναόν
Ὁσίου Νίκωνος (Κατανυκτικὸς Ἑσπερινὸς)
τὴν 24ην εἰς τὸν Μητροπολιτικὸν Ναὸν (Δ΄
Στάσις Χαιρετισμῶν), τὴν 26ην εἰς τὸν Ἱερόν
Ναὸν τοῦ Ὁσίου Νίκωνος (Κατανυκτικὸς
Ἑσπερινὸς) τὴν 29ην εἰς τὴν Ἱεράν Μονήν
Ἁγίων Τεσσαράκοντα, (Μέγας Κανὼν) καὶ
τὴν 31ην εἰς τὸν Ἱερόν Ναὸν Ὁσίου Νίκωνος
(Ἀκάθιστος Ὕμνος).
Π ρ ο έ σ τ η  τῆς Νεκρωσίμου Ἀκολουθίας

τῆς Κηδείας τὴν 6ην εἰς Ἀγόριανη τοῦ
Ἀθανασίου Ψαθᾶ, τὴν 25ην εἰς τὸν
Μητροπολιτικὸν Ναὸν τῆς κηδείας τοῦ Θε-
οδώρου Σκιαδᾶ, τὴν 28ην εἰς τόν Ἱερόν
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Ναόν Ὁσίου Νίκωνος τῆς κηδείας τοῦ Χα-
ραλάμπου Βλαχοπούλου, τὴν ἰδίαν ἡμέραν
εἰς τὸν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου Σπάρτης
τῆς κηδείας τοῦ Νικολάου Γεωργακοπού-
λου καὶ τὴν ἰδίαν ἡμέραν εἰς Λεήμονα τῆς
Ἄννης Κοτσώνη Πρεσβυτέρας καὶ τὴν 30ην
εἰς Κάμπον Βοιῶν τῆς κηδείας τοῦ Ἱερέως
Νικολάου Μέντη.

Ἐ χ ε ι ρ ο τ ό ν η σ ε  τὴν 9ην εἰς τὴν Ἱεράν
Μονὴν τῶν Ἁγίων Τεσσαράκοντα Διάκονον
τὸν π. Νικόλαον ἀδελφόν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς,
καὶ τὴν 12ην εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου
Νικολάου Σπάρτης Πρεσβύτερον τὸν Διάκο-
νον τοῦ Ναοῦ Ἠλίαν Κοκκορὸν προοριζόμε-
νον διὰ τὴν ἐνορίαν Παρορείου.

Σ υ μ μ ε τ έ σ χ ε τὴν 8ην, καὶ 10ην εἰς τὰς
ἐργασίας τῆς ἐκτάκτως συγκληθείσης Ἱερᾶς
Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος ὡς μέλος αὐτῆς.

Κατὰ τὸν μῆνα Ἀπρίλιον 2017
Ἐ λ ε ι τ ο ύ ρ γ η σ ε τὴν 1ην εἰς τὸν Ἱερόν

Ναόν Παναγίας Γιατρίσσης Κοκκινοράχης,
τὴν 2αν εἰς Γεράκι καὶ προέστη τοῦ Τεσσαρ-
κονθημέρου Μνημοσύνου τοῦ φονευθέν-
τος εἰς ἀτύχημα, τὴν 5ην εἰς τὴν Ἱεράν
Μονήν Ἁγίων Τεσσαράκοντα (Προηγια-
σμένη Θ. Λειτουργία διὰ τοὺς
ἐκπαιδευτικούς), τὴν 8ην εἰς τὴν Κονιδί-
τσαν, τὴν 9ην εἰς τοὺς Μολάους, τὴν 10ην
εἰς τοὺς Ἁγίους Ἀποστόλους Βατίκων (Προ-
ηγιασμένη Θ. Λειτουργία ), τὴν 11ην εἰς τὴν
Τραπεζοντήν, τὴν 12ην εἰς τὸ Τσεραμιό, τὴν
13ην εἰς τὴν Ἁγίαν Εἰρήνην Μαγούλας,  τὴν
15ην εἰς τὸν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ὁσίου Νίκω-

νος, τὴν 16ην εἰς τὸν Μητροπολιτικὸν Ναόν,
τὴν 17ην εἰς τὸν πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν
Παντανάσσης Βοιῶν, τὴν 18ην εἰς τὸν πα-
νηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ραφαὴλ
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ζερμπίτσης, τὴν 21ην εἰς
τὴν πανηγυρίζουσαν Ἱεράν Μονήν Ζωοδό-
χου Πηγῆς Καστρίου, τὴν 23ην εἰς τὸν πα-
νηγυρίζοντα  Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου
Γεωργίου Ἀσωποῦ, τὴν 24ην εἰς τὸν Ἱερόν
Ναόν Ἑλκομένου Μονεμβασίας ἐπὶ τῇ
ἑορτὴ τῆς Παναγίας Χρυσαφιτίσσης, τὴν
29ην εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου Λουκᾶ Ναυ-
πλίου ἐπὶ τοῖς ἐγκαινίοις τοῦ Ναοῦ, προ-
εξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου
Ἀρχιεπισκόπου κ. Ἱερωνύμου.

Ἐ χ ο ρ ο σ τ ά τ η σ ε  κατὰ τὸν ἑσπερινὸν
τὴν 2αν εἰς τὸν  Ἱερόν Ναόν Ὁσίου Νίκωνος
( Στ’ κατανυκτικὸς ἑσπερινός) τὴν 9ην εἰς
Νεάπολιν κατὰ τὴν Ἀκολουθίαν τοῦ Νυμ-
φίου, τὴν 10ην εἰς τὸν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου
Ἰωάννου Σπάρτης, τὴν 11ην εἰς τὸν Ἱερόν
Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου Σπάρτης, τὴν
12ην εἰς  Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Σπυρίδωνος
Σπάρτης, τὴν 13ην εἰς τὸν Μητροπολιτικὸν
Ναὸν (Ἀκολουθία 12 Εὐαγγελίων), τὴν 14ην
εἰς τὸν Ἱερόν Ναόν Ὁσίου Νίκωνος
(Ἀκολουθίαν τῶν Μ. Ὡρῶν καὶ ἑσπερινὸς
Ἀποκαθηλώσεως), τὴν ἰδίαν ἡμέραν εἰς τὸν
Μητροπολιτικὸν Ναὸν τὴν Ἀκολουθίαν τοῦ
Ἱεροῦ Ἐπιταφίου, τὴν 16ην εἰς τὸν
Μητροπολιτικὸν Ναὸν κατὰ τὸν ἑσπερινόν
της Ἀγάπης, τὴν 17ην εἰς τὸ πανηγυρίζον
Μετόχιον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἰβήρων εἰς Ἅγιον
Ἰωάννην, τὴν 20ην εἰς τὴν πανηγυρίζουσαν
Ἱεράν Μονήν Γόλας, τὴν 22αν εἰς Δαφνὶ (ἐπὶ



τῇ ἑορτῇ τοῦ ἐνοριακοῦ Ναοῦ καὶ τῇ συμ-
πληρώσει 60 ἐτῶν ἀπὸ τὴν ἡμέραν τῶν
ἐγκαινίων αὐτοῦ, τὴν 23ην εἰς τὸν πανηγυ-
ρίζοντα Ἱερόν Ναὸν Χρυσαφιτίσσης Μονεμ-
βασίας (τῆς χοροστασίας προέστη ὁ Θεοφ.
Ἐπίσκοπος Σαλώνων Ἀντώνιος).

Ἐ β ά π τ ι σ ε ν  εἰς τὸν Ἱερόν Ναὸν Πανα-
γίτσας Ν. Ἡρακλείου τα δίδυμα τέκνα τοῦ
Δημητρίου καὶ τῆς Παναγιώτας (θυγατρὸς
τῆς ἀδελφῆς του) εἰς τὰ ὁποῖα ἐδόθησαν τὰ
ὀνόματα Ἀθανασία καὶ Μαρία.
Ἐ τ έ λ ε σ ε  τὴν 12ην εἰς Ἀμύκλας τὸ Ἱερὸν

Εὐχέλαιον.
Ἐ χ ε ι ρ ο θ έ τ η σ ε  τὴν 2αν εἰς τὸν Ἱερόν

Ναόν Ὁσίου Νίκωνος Ἐξομολόγον τὸν Πα-
νοσιολ. Ἀρχιμ. Σεραφεὶμ Κοσμᾶν, καὶ τὴν
9ην εἰς Μολάους τὸν Ἐφημέριον Πακίων καὶ
Διευθυντὴν τοῦ Ἱδρύματος τῶν Μολάων π.
Παναγιώτην Λεγάκην.

Ἐπίσης ἐχειροθέτησεν Πνευματικὸν καὶ
Ἀρχιμανδρίτην τὴν 12ην εἰς Τσεραμιὸ τὸν
Ἱερομόναχον Ἀγάπιον Παπαδημητρίου καὶ
τὴν 9ην εἰς Νεάπολιν Ἀναγνώστην τὸν Λυ-
κειάρχην Θεολόγον Δημήτριον Δεληγιάννην
ὅστις ὑπηρετεῖ ἀφιλοκερδῶς τὸ δεξιὸ ψαλ-
τήρι ἐπὶ τεσσαράκοντα καὶ πλέον ἔτη.
Π ρ ο έ σ τ η  τῆς Νεκρωσίμου Ἀκολουθίας

τῆς Κηδείας τῆς Παναγιώτας Κονιδιτσιώτη
τὴν 3ην εἰς Ἀμύκλας, τὴν 7ην εἰς Ἀφυσσοὺ
τῆς Κηδείας τῆς Γεωργίας Τσούκλερη Πρε-
σβυτέρας καὶ τὴν 19ην εἰς Ὅσιον Νίκωνα
τῆς Κηδείας τοῦ Χαριλάου Χρόνη.

Ὤ ρ κ ι σ ε τὴν 6ην εἰς τὸ ΚΕΕΜ τοὺς Νεο-
συλλέκτους τῆς 2017 Β΄ΕΣΣΟ.
Π ρ ο ή δ ρ ε υ σ ε τὴν 27ην συνεδριάσεως

τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου.

Κατὰ τὸν μῆνα Μάιον  2017
Ἐ λ ε ι τ ο ύ ρ γ η σ ε τὴν 5ην εἰς τὴν Ἁγίαν

Εἰρήνην Βάρσοβας, τὴν 6ην εἰς τὸν Κάμπον
Βοιῶν καὶ ἐτέλεσε τὸ τεσσαρακονθήμερον
μνημόσυνον τοῦ Ἐφημερίου της ἐνορίας Νι-
κολάου Μέντη, τὴν 7ην εἰς τὸ Ξηροκάμπι,
τὴν 8ην εἰς τὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸν Ναὸν
τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου Μονεμβα-
σίας, τὴν 10ην εἰς τὸ παρεκκλήσιον τῆς Με-
ταμορφώσεως Σπάρτης, τὴν 14ην εἰς τὸν
Βασσαρᾶν καὶ ἐτέλεσε τὸ τεσσαρακονθήμε-
ρον Μνημόσυνον τοῦ Λεωνίδου Παππᾶ, τὴν
17ην εἰς τὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸν Ναὸν Πα-
ναγίας Κουλεντιανῆς, τὴν 20ην εἰς τὴν Ἱερὰν
Μονὴν τῶν Ἁγίων Τεσσαράκοντα, τὴν 21ην
εἰς τὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου
Κωνσταντίνου Πελλάνας, τὴν 22αν εἰς Τρί-
πολιν ἐπὶ τῇ ἑορτὴ τῶν πολιούχων Νεομαρ-
τύρων Παύλου καὶ Δημητρίου
προσκεκλημένος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου
Μαντινείας κ. Ἀλεξάνδρου, τὴν 23ην εἰς τὸν
Ἱερὸν Ναὸν τοῦ Ἑλκομένου Μονεμβασίας
ἐπὶ τῇ ἐπετείῳ τῆς ἐπανενθρονίσεως τῆς
Ἱερῆς Εἰκόνος τοῦ Ἐσταυρωμένου, τὴν 24ην
εἰς τὸν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ὁσίου Νίκωνος
(Ἀγρυπνία ἐπὶ τῇ Ἀποδόσει τοῦ Πάσχα), τὴν
25ην εἰς τὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸν Ναὸν
Ἀναλήψεως Σπαρτιᾶς, τὴν 28ην εἰς τὸ Συκα-
ράκιον καὶ τὴν 29ην εἰς τὸν Μητροπολιτικὸν
Ναὸν Μυστρά, παρουσία τοῦ Προέδρου
τῆς Δημοκρατίας κ. Προκοπίου Παυλοπού-
λου, ἐπὶ τῇ ἐπετείῳ τῆς ἁλώσεως τῆς Κων-
σταντινουπόλεως.
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Ἐ χ ο ρ ο σ τ ά τ η σ ε  κατὰ τὸν ἑσπερινὸν
τὴν 1ην εἰς τὸν Βυζαντινὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου
Ἀθανασίου Γερακίου, τὴν 4ην εἰς τὸν πανη-
γυρίζοντα Ἱερόν Ναόν τῆς Ἁγίας Εἰρήνης
Μαγούλας, τὴν 8ην εἰς τὸν πανηγυρίζοντα
Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου Κυπαρισσίου
Πελλάνης, τὴν 20ην εἰς τὸν πανηγυρίζοντα
Ἱερόν Ναόν Ἁγ. Κων/νου Μυρτέας καί τὴν
24ην εἰς τὸν πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν
Ἀναλήψεως Ἐλαίας.

Ἐπίσης ἐχοροστάτησε τὴν 2αν εἰς
Καλογωνιὰν κατὰ τὴν καθ’ ἑκάστην Τρίτην
τελουμένην παράκλησιν εἰς τὸν Ἅγιον Παΐ-
σιον τὸν Ἁγιορείτην, τὴν 9ην εἰς τὸν Ἱερὸν
Ναὸν τοῦ Ὁσίου Νίκωνος καὶ εὐλόγησε
τὴν Ἀρτοκλασίαν τῶν Ὁδηγῶν τῆς Πό-
λεως, καὶ ἐν συνεχεία προέστη τῆς δοξο-
λογίας καὶ τοῦ Μνημοσύνου ὑπὲρ τῶν
πεσόντων ἐν πολέμῳ ἐπὶ τῇ λήξει τοῦ Β΄
Παγκοσμίου Πολέμου καὶ τὴν 29ην εἰς
τὸν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου
Σπάρτης κατὰ τὴν τελεσθεῖσαν Παράκλη-
σιν ὑπὲρ ὑγείας καὶ φωτισμοῦ τῶν
ὑποψηφίων εἰς τὰς Πανελλαδικάς
Ἐξετάσεις.

Ἐ χ ε ι ρ ο τ ό ν η σ ε  τὴν 20ην εἰς τὴν
Ἱεράν Μονὴν τῶν Ἁγίων Τεσσαράκοντα
Πρεσβύτερον τόν Διάκονον καὶ ἀδελφόν
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγ. Τεσσαράκοντα
π. Νικόλαον. 

Η ὐ λ ό γ η σ ε  τήν 28ην εἰς τὸν
Ἑλκόμενον Μονεμβασίας τὸν γάμον τοῦ
Δημητρίου Κωστιάνη καὶ τῆς Σοφίας
Στρίγκου.
Ἐ ν ε κ α ι ν ί α σ ε τὴν 7ην εἰς Ξηροκάμπι

τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου
Σταυροῦ.

Π ρ ο έ σ τ η τὴν 16ην εἰς τὴν Ἱεράν
Μονὴν Βουλκάνου Μεσσηνίας τῆς Νε-
κρωσίμου Ἀκολουθίας τῆς Κηδείας τοῦ
λαμπροῦ Ἀρχιμ. π. Νεοφύτου Παντζῆ, τὴν
ἰδίαν ἡμέραν εἰς τὸν  Μητροπολιτικόν
Εὐαγγελιστρίας Σπάρτης της Κηδείας τοῦ
Συμεών Χίου, τὴν 18ην εἰς Νιάτα τῆς Κη-
δείας τοῦ Γεωργίου Μπούτσαλη καὶ τὴν
30ην εἰς Γοράνους τῆς Κηδείας τῆς Μαρί-
κας Λαμπρινοῦ, μητρὸς τοῦ Ἐφημερίου
τῆς ἐνορίας Γοράνων Γεωργίου
Λαμπρινοῦ.

Ἐ ν ε κ α ι ν ί α σ ε  τὴν 12ην τὸ
Νηπιαγωγεῖον Μαγούλας.

Π α ρ έ σ τ η  καὶ ἀπηύθυνε τὸν προσή-
κοντα λόγον τὴν 14ην εἰς τὸ Δημοτικὸν
Στάδιον Βλαχιώτη κατὰ τὴν ἑορτὴν τῆς
Νεολαίας μας. Κύριος ὁμιλητῆς προσκε-
κλημένος ὑπῆρξε ὁ στατηγός ἐ.ἀ. Μανώ-
λης Σφακιανάκης.

Ἐπίσης παρέστη τὴν 15ην εἰς  τὴν
φιλανθρωπικὴν ἐκδήλωσιν ὑπὲρ τοῦ
Ἀσύλου Ἀνιάτων.
Π ρ ο ή δ ρ ε υ σ ε τὴν 9ην συνεδριάσεως

τοῦ Δ.Σ. τοῦ Ἀσύλου Ἀνιάτων Σπάρτης.
Κατὰ τὰς ὑπολοίπους ἡμέρας ἐπεσκέφθη

κατ’ ἐπανάληψιν τὸ Νοσοκομεῖον Σπάρτης,
τὰ ἱδρύματα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, κατ’
οἶκον ἀσθενεῖς καὶ ἐδέχθη εἰς τὰ Γραφεῖα
Συμβούλια, τοὺς Ἄρχοντας τοῦ Νομοῦ καὶ
πλῆθος πιστῶν ἀκούοντας τὰ αἰτήματά των.



Ἀπό τήν ἑορτή λήξης τῶν κατηχητικών σχολείων  τῆς  Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας (Βλαχιώτη, 14/5/2017)

Ἀπό τήν εἰς πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ π. Νικολάου Ἀριαννᾶ, ἀδελφοῦ 
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Τεσσαράκοντα  Μαρτύρων Σπάρτης (20/5/2017)



Ἀπό τά ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ  Ναοῦ Τιμίου Σταυροῦ τῆς Ἐνορίας Ξηροκαμπίου (7/5/2017) 

Ἀπό τόν Πανηγυρικό Ἑσπερινό  τῆς ἑορτῆς τῆς Παναγίας  Χρυσαφιτίσσης στή Μονεμβασία
χοροστατοῦντος τοῦ  Θεοφ. Ἐπισκόπου Σαλώνων κ. Ἀντωνίου (23/4/2017)


