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Ἐκκλησία μας γιορτάζει τήν Κοίμηση
τῆς Παναγίας μας, τῆς Μητέρας τοῦ
Χριστοῦ μας πού ἔγινε κατά χάρη καί τοῦ
καθενός μας μητέρα καί κραταιά Προστα-
σία. 

Εἶναι ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος ἡ ἀνεπανάληπτη
προσωπικότητα μπροστά στήν ὁποία στέκον-
ται μέ σεβασμό καί εὐλάβεια ὅλοι
ἀνεξαιρέτως οἱ πιστοί ὅλων τῶν ἐποχῶν. Εἶναι
ἐκείνη πού τήν ξεχώρισε ἡ Πρόνοια τοῦ Θεοῦ
ἀνάμεσα ἀπό ἀναρίθμητες ἄλλες γυναῖκες
πού ἔζησαν στόν πλανήτη μας γιά τίς πολ-
λές καί ἀξιοθαύμαστες ἀρετές της καί προ-
πάντων γιά τήν ἀγάπη της πρός τόν Θεό καί
τόν ἄνθρωπο. Γιά τή σωτηρία τοῦ
ἀνθρώπου κάνει ὑπακοή στοῦ Θεοῦ τήν
ἐντολή καί μέ προθυμία δέχεται νά ἐκτεθεῖ,
νά κακοπαθήσει καί νά δοκιμάσει ὅλο τόν
πόνο πού ποτέ ἄνθρωπος δέ δοκίμασε μέ
κορύφωμα τή σταυρική θανάτωση τοῦ Θε-
ανθρώπου Υἱοῦ της. Εἶναι ἡ Παναγία ἐκείνη
πού κράτησε στά ἀμόλυντα χέρια της «τόν
βαστάζοντα τά πάντα», πού ἔμαθε τίς
πρῶτες λέξεις σ΄ Ἐκεῖνον πού δίνει τή σοφία
στούς σοφούς. Εἶναι ἡ «ἐν γυναιξί
εὐλογημένη», ἡ «Κεχαριτωμένη», ἡ «Μονα-
δική». 

Καί αὐτή ἡ ἁγία μορφή δέν εἶναι ξένη γιά
τόν καθένα μας. Βρίσκεται πολύ κοντά μας
μέ τήν ἀδιάκοπη προσευχή της, μέ τή
στοργή της καί μέ τήν ἀγωνία της γιά τή σω-
τηρία μας. Κάθε στιγμή στή ζωή μας ἔχουμε
δίπλα μας τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο ὡς θερμή
προστάτιδα καί ἀρωγό. Ἀρκεῖ νά κάνουμε
ὑπακοή στο θέλημα τοῦ Υἱοῦ της. Ἀρκεῖ νά
ἐπικαλούμαστε μέ πίστη τήν πρεσβεία της.

Ἀρκεῖ νά ἔχουμε ἐμπιστοσύνη στήν ἀγάπη
της καί στή φροντίδα της. 

Καθοδηγητής ἀσύγκριτος γίνεται τότε ἡ
Παναγία μας, τὴν ὁποία γι΄ αὐτὸ ὁ
ὑμνογράφος τὴν ὀνομάζει Ὁδηγήτρια καὶ
«κυοφορήσασα ὁδηγὸν πλανωμένοις».
Εἶναι Ὁδηγήτρια γιά τὴν ἁγία της ζωὴ, ἡ
ὁποία καὶ μᾶς ἑλκύει κοντὰ της. Εἶναι
ὁδηγήτρια, γιατὶ γέννησε γιά τοὺς πλανεμέ-
νους ἀνθρώπους ὁδηγὸ σωτήριο, πού
καθοδηγεῖ σωστὰ κάθε ἄνθρωπο ἐρχόμενο
στόν κόσμο. Εἶναι Ὁδηγήτρια, γιατὶ καὶ ἡ
εἰκόνα της διδάσκει καὶ καθοδηγεῖ, ἄλλοτε
μὲ τή σεμνή ἐνδυμασία της καὶ ἄλλοτε μὲ τή
στάση τὴν τρυφερὴ καὶ στοργικὴ πού παίρ-
νει ἀπέναντι τοῦ Κυρίου ἤ τὴν ἱκετευτικὴ
μορφὴ της μπροστὰ Του για τὸν καθένα μας.
Εἶναι Ὁδηγήτριά μας, ὅταν, ἀπευθυνόμενη
στόν ἄνθρωπο, τοῦ συνιστᾶ νά ὑπακούει
στόν Κύριό της καὶ Θεὸ μας, συμβουλεύον-
τας «ὅ,τι ἂν λέγει ὑμῖν ποιήσατε», λόγια πού
εἶπε στόν γάμο τῆς Κανᾶ καὶ ἡ ὑπακοὴ τῶν
ὑπηρετῶν γέννησε τὸ πρῶτο θαῦμα τοῦ
Χριστοῦ. Εἶναι Ὁδηγήτρια, ὅταν μὲ τὴν πα-
ρουσία της, ἄλλοτε τὴν ἀόρατη καὶ κάποτε
τὴν ὁρατὴ, μᾶς δείχνει τὸν δρόμο πού πρέ-
πει ν’ ἀκολουθήσουμε ἢ ἐκεῖνον πού πρέπει
νά ἐγκαταλείψουμε. 

Μακάρι, λοιπόν, ὅλοι μας νά συνειδητο-
ποιήσουμε ὅτι ἔχουμε Μάνα στοργική, τήν
ἴδια Μάνα τοῦ Χριστοῦ. Μακάρι πάντα νά
τήν ἔχουμε ὡς ὁδηγό στή σκέψη μας καί
στήν καρδιά μας καί νά μήν τήν πικραίνουμε
μέ τά βλάσφημα λόγια μας, μέ τούς
αἰσχρούς λογισμούς μας καί μέ τά
ἁμαρτωλά ἔργα μας. 
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Ἅγιος Αὐγουστίνος σέ ἕνα σπουδαῖο

του λόγο μᾶς λέγει ξεκάθαρα ὅτι «ἡ

Ἀναζήτηση τῆς Χαρᾶς καὶ τῆς εὐτυχίας δὲν

εἶναι πλάνη. Τὴν ἔχει βάλει μέσα μας ὁ Δη-

μιουργός μας ὁ Θεὸς . Μά, ἂν δὲν φροντί-

ζουμε ἐμεῖς νὰ ἀκολουθήσουμε τὸ δρόμο

ποὺ ὁδηγεῖ στὴ χαρά, τότε, ἡ ἀναζήτησή

μας αὐτὴ θὰ μᾶς ὁδηγήσει σίγουρα σὲ

λάθος δρόμους καὶ θὰ καταλήξουμε σὲ

ἀδιέξοδα» (Ἅγιος Αὐγουστίνος De libero ar-

bitrio 11,9,26). 

Ἡ εὐτυχία δὲν ἀποκτᾶται μὲ ἀνθρώπινες

προσπάθειες. Δὲν βρίσκεται, οὔτε μέσα

μας, οὔτε ἔξω ἀπό ἐμᾶς. Εἶναι κρυμμένη

στὸν Χριστό. Θὰ τὴν βροῦμε κοντὰ στὸν Χρι-

στό. Μαζὶ μὲ τὸν Χριστό. Χωρὶς Χριστὸ ὁ

ἄνθρωπος μένει μόνος καὶ ζεῖ μία ἀφόρητη

μοναξιά. Στὸ τέλος καταντάει ἀνθρωπο-

κεντρικὸς καὶ ἐγωκεντρικός. Ὅλα γυρίζουν

καὶ ὁμιλοῦν γιὰ τὸν ἑαυτούλη μας. Ἂν ὁ

πόνος μοιραζόταν, ἀσφαλῶς καὶ ἡ χαρὰ θὰ

ἦταν διπλάσια. Ἡ εὐτυχία δὲν ἔρχεται μέσα

ἀπὸ προσωπικὲς προσπάθειες, ἀλλὰ περ-

νάει μέσα ἀπὸ τὴν δυστυχία καὶ τὴν δοκι-

μασία τοῦ συνανθρώπου μας. Ὅσο

μποροῦμε νὰ τὸν βοηθήσουμε καί νὰ τὸν

στηρίξουμε, ἀσφαλῶς θὰ εἰσπράξουμε με-

γάλη εὐλογία ποὺ ἐξαργυρώνεται μὲ

προσωπικὴ χαρὰ καὶ ἀνανέωση τῶν

πνευματικῶν μας δυνάμεων. 

Ὅσες πίκρες, ὅσα βάσανα καὶ ἂν

ἀντιμετωπίζει ὁ ἄνθρωπος, κοντὰ στὸ Χρι-

στό, ἡ καρδιὰ του γεμίζει μὲ χαρά, ποὺ κα-

νένας, ποτέ καὶ τίποτα δὲν μπορεῖ νὰ τοῦ

τὴν πάρει. 

Ἡ εὐτυχία δὲν εἶναι κάτι τὸ ἐξωτερικὸ ποὺ

ἔρχεται ξαφνικὰ μέσα στὸν ἄνθρωπο. Οἱ

σκέψεις, οἱ διαθέσεις, οἱ καλὲς ἐπιθυμίες

κατευθύνουν τὴ ζωή μας. Ἐὰν καλλιεργή-

σουμε συστηματικὰ μέσα μας τὴν ἀγάπη,

τὴν καλοσύνη, τὴν καθαρότητα τότε

ἐσωτερικὰ θὰ εἴμαστε ἤρεμοι καὶ εὐτυχεῖς,

συνεπῶς ἡ εὐτυχία μας θὰ ἀποκτᾶ μονιμό-

τητα μόνο ἂν ἔχει πηγή της τὸν Χριστό. Ὁ

Ἅγιος Μάξιμος ὁ ὁμολογητής μᾶς τό λέει ξε-

κάθαρα : «εὐτυχία ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι

μόνιμη δὲν εἶναι εὐτυχία». Ὅσοι εὐτυχοῦν

πρέπει πάντοτε πρόθυμα νὰ βοηθᾶνε τοὺς

δυστυχεῖς, γιατί κανένας δὲν μπορεῖ νὰ

ξέρει τί τοῦ ἐπιφυλάσσει τὸ μέλλον.

Ὁ σοφὸς Σόλων ἔλεγε ὅτι «Κανέναν μὴν

θεωρεῖς εὐτυχισμένο πρὶν νὰ ἰδεῖς τὸ τέλος

του». Πολλὲς φορὲς ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι μα-

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

Οἱ Πατέρες στόν σύγχρονο κόσμο

Ὁ
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καρίζουμε κάποιους ποὺ ἔχουν λεφτὰ καὶ

περνᾶνε ἄνετα, πλουσιοπάροχα. Ἄλλοι

ἔχουν μόρφωση καὶ τούς θαυμάζομε. Ἄλλοι

ἔχουν ἐξουσία καὶ τοὺς ζηλεύουμε. Δὲν

γνωρίζουμε ὅμως τὴν κατάληξη αὐτῶν τῶν

ἀνθρώπων. Ἐάν φυσικά τὴν γνωρίζαμε δέ

θὰ εὐχόμασταν νὰ εἴμαστε στὴν θέση τους,

γιατί μπορεῖ στό τέλος νὰ γίνουν οἱ πιὸ δυ-

στυχισμένοι ἄνθρωποι. 

Ὁ Ἅγιος Χρυσόστομος μᾶς λέγει: «κανεὶς

δὲν θὰ μπορέσει νὰ μᾶς κάνει δυστυχεῖς, ἂν

ἐμεῖς δὲν κάνουμε τὸν ἑαυτό μας δυστυχῆ·

ὅπως ἐπίσης κανεὶς δὲν θὰ μπορέσει νὰ μᾶς

κάνει εὐτυχισμένους, ἂν μόνοι μας δὲν γί-

νουμε εὐτυχισμένοι, μὲ τὴ χάρη, βέβαια,

πρῶτα τοῦ Θεοῦ». 

Τὰ λόγια τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ

εἶναι ξεκὰθαρα. «Ἐλᾶτε, ὅλοι οἱ κουρασμέ-

νοι καὶ ψυχικὰ φορτισμένοι, σὲ Μένα. Κι

ἐγὼ θὰ σᾶς ἀναπαύσω. Ἀρχίσετε νὰ βαστά-

ζετε στοὺς ὤμους σας τὸ ζυγό μου (= νὰ

τηρεῖτε τὶς ἐντολές Μου). Βάλτε το στόχο

σας, νὰ τὸ κάνετε. Καὶ τότε θὰ διαπιστώ-

σετε, ὅτι ἐγὼ εἶμαι πρᾶος καὶ ταπεινός. Καὶ

θὰ βρεῖτε κοντά Μου τὴν ψυχική χαρά,

εἰρήνη καὶ πληρότητα, ποὺ ποθεῖτε (Ματθ.

11, 28-29). Συμπερασματικὰ : ἡ εὐτυχία δὲν

εὑρίσκεται οὔτε «μέσα» μας οὔτε «ἔξω»

ἀπό ἐμᾶς, βρίσκεται κοντά στό Χριστό καί

ἐκεῖ πρέπει νά τήν ἀναζητήσουμε.

Οἱ Πατέρες στόν σύγχρονο κόσμο

Ἡ εὐτυχία 

δὲν εἶναι κάτι τὸ ἐξωτερικὸ 

ποὺ ἔρχεται ξαφνικὰ 

μέσα στὸν ἄνθρωπο. 

Οἱ σκέψεις, οἱ διαθέσεις, 

οἱ καλὲς ἐπιθυμίες 

κατευθύνουν τὴ ζωή μας. 

Ἐὰν καλλιεργήσουμε 

συστηματικὰ μέσα μας τὴν ἀγάπη,

τὴν καλοσύνη, τὴν καθαρότητα

τότε ἐσωτερικὰ θὰ εἴμαστε ἤρεμοι

καὶ εὐτυχεῖς,

συνεπῶς ἡ εὐτυχία μας 

θὰ ἀποκτᾶ μονιμότητα 

μόνο ἂν ἔχει πηγή της 

τὸν Χριστό.
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Γέροντας Αἰμιλιανός, κατὰ κόσμον
Ἀλέξανδρος Βαφείδης, Καθηγούμενος τῆς
Ἱερᾶς Μονῆς Σίμωνος Πέτρας ἀπὸ τὸ 1973
ἕως τὸ 2000, γεννήθηκε στὴν Νίκαια
Πειραιῶς τὸ 1934 ἀπὸ εὐσεβεῖς γονεῖς, ἡ
καταγωγὴ του ὅμως ἔχει μικρασιατικὲς
ρίζες. Ἡ ἐκ πατρὸς γιαγιὰ του Εὐδοξία ἦταν
Κωνσταντινουπολίτισσα, ὁ δὲ παπποὺς του
Ἀλέξανδρος κατήγετο ἀπὸ τὴν Σηλυβρία τῆς
Θράκης καὶ ἐφοίτησε στὴν περιώνυμη
Θεολογικὴ Σχολὴ τῆς Χάλκης. Τὸ ἔτος 1906
μετοίκησαν στὰ Σήμαντρα τῆς εὐλογημένης
γῆς τῆς Καππαδοκίας, ὅπου ἐχρημάτισαν
δημοδιδάσκαλοι γιὰ τὶς ἀνάγκες τοῦ
ἑλληνισμοῦ, καὶ στὴν Ἑλλάδα ἦλθαν μετὰ
τὴν μικρασιατικὴ καταστροφὴ καὶ τὴν
ἀνταλλαγὴ τῶν πληθυσμῶν. Ἔγγαμοι ὄντες,
ἐπολιτεύοντο ὡς μοναχοί, ἀγρυπνοῦντες
καὶ προσευχόμενοι. Χαρακτηριστικὸ εἶναι
ὅτι ἡ γιαγιὰ ἐκοιμήθη ὡς μοναχὴ μὲ τὸ
ὄνομα Εὐταξία, ἡ δὲ μητέρα του ὡς μοναχὴ
Αἰμιλιανή. Παιδιόθεν ἔφερε ἐντός του τὸν
πόθο τῆς ἀφιερώσεως καὶ ἐπιδιδόταν στὴν
μελέτη τοῦ Εὐαγγελίου καὶ πολλῶν
πατερικῶν βιβλίων, καθὼς καὶ στὴν
ἀδιάλειπτη εὐχὴ τοῦ Ἰησοῦ, ἂπ΄ ὅπου
ἀρυόταν αὐθεντικὲς ἀπαντήσεις καὶ θεῖες
ἐμπνεύσεις γιὰ τὴν πορεία τῆς ζωῆς του. 

Ἔλαβε τὴν πρωτοβάθμια ἐγκύκλιο
παιδεία στὰ Σήμαντρα Χαλκιδικής, ὅπου
εἶχε ἐγκατασταθῆ ἡ γιαγιά του, ἐνῶ τὴν
δευτεροβάθμια στὴν Νίκαια Πειραιῶς,
ὅπου διέμεναν οἱ γονεῖς του, μὲ ἄριστη
πάντοτε ἐπίδοση. Τὶς σπουδὲς του συνέχισε
στὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν ἀρχικῶς στὴν
Νομικὴ Σχολὴ ἐπὶ δύο ἔτη, ἐν συνεχεία δὲ

στὴν Θεολογική, γιὰ νὰ λάβη ἀνάλογη μὲ τὶς
ἐφέσεις τῆς ψυχῆς του μόρφωση. Κατὰ τὴν
διάρκεια τῶν πανεπιστημιακῶν σπουδῶν, μὲ
ὁμάδα ὁμογνωμόνων καὶ ὁμοφρονούντων
φίλων του ἀπὸ τὰ γυμνασιακὰ χρόνια
ἀνέπτυξε σπουδαῖα δράση, ὀργανώνοντας
κατηχητικά, ὁμιλίες καὶ ἄλλες ἐκδηλώσεις,
ὅπου ἀνεδείχθησαν τὰ ψυχικά, πνευματικά,
ἡγετικὰ καὶ ὀργανωτικὰ χαρίσματά του. Ὅταν
ὁλοκλήρωσε τὶς σπουδές, λόγω τῆς
παρεχομένης ἐκείνη τὴν ἐποχὴ ἀγωγῆς καὶ
κατευθύνσεως, ἐσκέπτετο τὴν ἱερωσύνη, μὲ
ἀπώτερον σκοπὸ τὴν ἐξωτερικὴ
ἱεραποστολή· ἔκρινε ὅμως ὅτι θὰ ἦταν
καλύτερο νὰ ἀρχίση τὴν προετοιμασία γιὰ
τὸν σκοπὸ αὐτό σε ἕνα μοναστήρι. 

Ἀπευθύνεται τότε πρὸς τὸν Μητροπολίτη
Τρίκκης καὶ Σταγὼν Διονύσιο, ποὺ μόλις
εἶχε ἀναλάβει τὰ ποιμαντικά του καθήκοντα
καὶ εἶχε φήμη φιλομονάχου ἐπισκόπου.
Πήγε στὰ Τρίκαλα τὸ 1960 καὶ ἀνέθεσε τὰ
κὰθ΄ ἐαυτὸν στὸν ποιμενάρχη, ὁ ὁποῖος τὴν
9η Δεκεμβρίου 1960 τὸν ἔκειρε μοναχὸ μὲ
τὸ ὄνομα Αἰμιλιανός. Ὡς μοναχὸς ἐνεγράφη
στὸ Μοναχολόγιο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου
Βησσαρίωνος Δουσίκου. Τὴν 11η τοῦ ἰδίου
μηνὸς ὁ μακαριστός Ἱεράρχης τὸν
χειροτονεῖ διάκονο στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας
Παρασκευῆς Τρικάλων καὶ ἐν συνεχεία τὸν
ἀποστέλλει σὲ διάφορες μονὲς τῶν
Μετεώρων, οἱ ὁποῖες διήρχοντο τότε
περίοδο λειψανδρίας, ἕως ὅτου τὸν
ἐχειροτόνησε ἱερέα στὴν Ἱερὰ Μονὴ
Βυτουμᾶ, κατὰ τὴν ἑορτὴ τῆς Κοιμήσεως
τῆς Θεοτόκου, τὸ ἔτος 1961. Στὸ τέλος τοῦ
1961, ἔχοντας καὶ ὁ μητροπολίτης Τρίκκης

Γέροντας Αἰμιλιανὸς Σιμωνοπετρίτης (1934 – ) 
Ἀρχιμ. π. Εὐσεβίου Ρασσιᾶ
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τὸν ἴδιο πόθο γιὰ τὴν μοναχικὴ ζωή, τὸν
μετεκάλεσε ἀπὸ τὸ Δούσικο καὶ τὸν
κατέστησε ἡγούμενο στὴν Ἱερὰ Μονὴ
Μεταμορφώσεως τοῦ Μεγάλου
Μετεώρου. Ἐκεῖ, μόνος κὰτ΄ ἀρχάς, παρὰ τὸ
πάντοτε εὔθραυστον τῆς ὑγείας του,
ἐνισχύοντας τὸν ἐαυτόν του μὲ
μεγαλόθυμον ὑπομονή, ἀόκνως καλλιεργεῖ
τὴν ἀσκητική, μυστικὴ καὶ μυστηριακὴ ζωή.
Ἀγρυπνεῖ, προσεύχεται ἀδιαλείπτως καὶ
ἐπιδίδεται σὲ ἐμβριθέστατη καὶ διαρκή
μελέτη πατερικῶν, ἀσκητικῶν καὶ
ἐκκλησιαστικῶν ἔργων. Μὲ ἀκόρεστη δίψα
ἀναζητεῖ, εὑρίσκει καὶ ἐρευνᾶ κάθε κείμενο
ποὺ ἀναφέρεται στὴν ὀργάνωση καὶ
λειτουργία τοῦ ὀρθοδόξου μοναχισμοῦ καὶ
μάλιστα τοῦ κοινοβιακοῦ, ἐμβαθύνοντας
στοὺς μοναχικοὺς θεσμοὺς τῆς Ὀρθοδόξου
Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας καὶ στὰ τυπικὰ
διακεκριμένων ἀρχαίων μονῶν.

Ἐνῶ ἡ πολιτεία του ἦταν καθαρῶς
ἀσκητική, τὴν 1η Ἰανουαρίου τοῦ 1962 ὁ
μητροπολίτης τοῦ ἔδωσε τὸ ὀφφίκιο τοῦ
ἀρχιμανδρίτου καὶ τοῦ ἀνέθεσε τὴν
διακονία τοῦ κηρύγματος, τῆς
ἐξομολογήσεως καὶ τῆς διαπαιδαγωγήσεως
τῆς νεότητος στὴν ἐπαρχία του, ὁρίζοντάς
τον προϊστάμενο στὸν θεομητορικὸ Ναὸ
Ἁγίας Ἐπισκέψεως Τρικάλων. 

Τὸ 1963 ἐγκαταστάθηκαν στὸ Μεγάλο
Μετέωρο οἱ δύο πρῶτοι μοναχοί, καὶ ἀπὸ
τὸ σχολικὸ ἔτος 1965-66 πλειὰς μαθητῶν
τοῦ γυμνασίου πολιτεύονται πλέον ὡς
δόκιμοι πλησίον του. Τὴν 6η Αὐγούστου
1966 ὁ Γέροντάς του, μητροπολίτης
Διονύσιος, τὸν ἔκειρε μεγαλόσχημο
μοναχό. Ἡ ζωὴ τοῦ Μετεώρου καὶ ἡ πορεία
τοῦ νεαροῦ, πλὴν ὅμως χαρισματούχου
τέκνου του, κατευφραίνουν ἐμφανῶς τὴν
καρδιὰ τοῦ Σεβασμιωτάτου καὶ τὴν
γεμίζουν μὲ χρηστὲς ἐλπίδες. Στὴν ἀρχή τῆς

θεμελιώσεως τῆς μοναχικῆς ζωῆς στὰ
Μετέωρα συμβουλεύεται καὶ συνάπτει
πνευματικοὺς δεσμοὺς μὲ σύγχρονές του
ὁσιακὲς μορφές: Ἀθανάσιον Χαμακιώτη,
πάπα-Δημήτρη Γκαγκαστάθη, Ἀμφιλόχιον
Πάτμου, Φιλόθεον Ζερβάκο, Σίμωνα
Ἀρβανίτη, Δαμασκηνὸν Κατρακούλη. Τὴν
ἴδια περίοδο συνδέεται μὲ τοὺς διαπρεπεῖς
νῦν Σέρβους ἱεράρχες καὶ φοιτητές τότε τοῦ
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, πνευματικὰ τέκνα
τοῦ Ἁγίου Γέροντος καὶ στύλου τῆς
σερβικῆς Ἐκκλησίας μακαριστοῦ π.
Ἰουστίνου Πόποβιτς, τὸν ὁποῖον θὰ
ἐπισκεφθεῖ στὴν Σερβία (1976), ὡς
Καθηγούμενος πλέον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
Σίμωνος Πέτρας. Τὴν ἴδια ἐποχὴ ὁ Γέροντας
ἄρχισε καὶ τὶς προσκυνηματικές του πορεῖες
στὸ Ἅγιον Ὅρος, γιὰ νὰ συλλέξει πλοῦτον
πνευματικῆς ἐμπειρίας. Γνωρίζεται τότε μὲ
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τὸν ἀείμνηστο Γέροντα Παΐσιο καί,
φθάνοντας μέχρι τὴν ἀκρώρεια τοῦ
Ἄθωνος, συναντᾶ τὸν μέγα ἀθλητὴ τῆς
ὑπακοῆς πάπα-Ἐφραὶμ Κατουνακιώτη.
Ἔκτοτε, μεταξύ των δύο ἀνδρῶν
ἀναπτύσσεται ἰδιαιτέρα πνευματικὴ σχέση,
γιὰ τὴν ὁποία ὁ ὀσιωθεῖς πάπα-Ἐφραὶμ
ἔλεγε συχνά: «Βρῆκα τὸν ἀπολεσθέντα
Γέροντά μου, ἕναν ἄλλο Γέρο-Ἰωσήφ, τὸν
χρυσόγλωσσο καὶ σεβαστὸ Γέροντα
Αἰμιλιανό».

Μετὰ τὴν ἀδόκητη πρὸς Κύριον ἐκδημία
τοῦ μακαριστοῦ μητροπολίτου Διονυσίου
τὸν Ἰανουάριο τοῦ 1970, τὴν ἀνάγκη
ἐξασφαλίσεως περισσότερον ἥσυχου καὶ
καταλλήλου μοναστικοῦ τόπου, μακριὰ ἀπὸ
τὸν θόρυβο καὶ τὸν τουρισμό, καθὼς καὶ τὴν
ἐπίμονη παράκληση τῆς ἐν λειψανδρία τότε
εὑρισκομένης Ἱερᾶς Μονῆς Σίμωνος
Πέτρας, τέλη τοῦ 1973, ἡ ἀδελφότης τοῦ
Μετεώρου μεταφυτεύεται στὸ Ἁγιώνυμον
Ὅρος. Ἐπειδὴ ἡ θέση τοῦ ἡγουμένου στὴν
Ἱερὰ Μονὴ ἦτο κενὴ λόγω κοιμήσεως τοῦ
μακαριστοῦ ἀρχιμανδρίτου Χαραλάμπους,
ὁ Γέροντας τὴν 25η Νοεμβρίου 1973
ἐκλέγεται ἀπὸ τοὺς παλαιοὺς ἀδελφούς της
Ἱερᾶς Μονῆς, κατὰ τὰ ἁγιορείτικα τυπικά,
Καθηγούμενος τῆς Μονῆς καὶ ἀκολούθως
ἐνθρονίζεται τὴν 17η Δεκεμβρίου ἀπὸ τὴν
Ἱερὰ Κοινότητα. Τὴν ἐγκατάσταση τῆς
Μετεωριτικῆς συνοδείας στὸν Ἱερὸ Ἄθωνα
χαιρέτισαν οἱ Ἁγιορεῖται Πατέρες μὲ πολλὲς
ἐλπίδες· καὶ ὄντως ἀκολούθησαν καὶ ἄλλες
συνοδείες, ὥστε νὰ αὐξηθοῦν κατὰ πολὺ οἱ
μοναχοὶ στὸ Ἅγιον Ὅρος.

Ἰδιαίτερη πρόνοια καὶ ἐπιμέλεια ἔδειξε
γιὰ τοὺς προστρέχοντες σέ αὐτὸν
ἑτεροδόξους ἀλλοδαπούς, πολλοὺς ἐκ τῶν
ὅποιων κατήχησε, βάπτισε καὶ ἔκειρε. 

Στὶς ἀρχὲς τοῦ 1995 ἕνας μόνιμος

κλονισμὸς τῆς ὑγείας του, ὑποχρέωσε τὸν
σεβαστὸ Γέροντα νὰ ἀποσυρθεῖ σταδιακῶς
ἀπὸ τὰ ἡγουμενικὰ καθήκοντά του καὶ νὰ
ἐγκατάλειψει τὸ περιπόθητο μοναστήρι του
καὶ τὸ πεφιλημένο του Ἅγιον Ὅρος. Τὸ ἔτος
2000 ὁ σεπτὸς Πατὴρ παρέδωσε τὴν
σκυτάλη τῆς ἡγουμενίας στὸν νῦν
Καθηγούμενον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σίμωνος
Πέτρας πανοσιολογιώτατον ἀρχιμανδρίτην
Ἐλισσαῖον, ὁ ὁποῖος μὲ υἱικὸν σεβασμὸ
συνεχίζει τὸ ἔργο του καὶ ὁ ἴδιος
ἐφησυχάζει στὴν Ἱερὰ Μονὴ Εὐαγγελισμοῦ
Ὀρμύλιας Χαλκιδικῆς μετόχιο τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς Σίμωνος Πέτρας «ἀνταναπληρῶν τὰ
ὑστερήματα τῶν θλίψεων τοῦ Χριστοῦ ἐν
τῇ σαρκὶ αὐτοῦ, ὑπὲρ τοῦ σώματος τοῦ
Χριστοῦ, ὁ ἔστιν ἡ Ἐκκλησία», μὲ πολλὴ
ὑπομονὴ καὶ καρτερία.

Διδαχές: “Ἐσὺ ποὺ εἶσαι στὸ Μοναστήρι,
ὅταν πλησιάσεις τὸν ἀδελφό σου, ἐσὺ ποὺ
εἶσαι σύζυγος, ὅταν πλησιάσεις τὸν ἢ τὴν
σύζυγό σου, ἐσὺ ποὺ εἶσαι πατέρας,
μητέρα, ὅταν πλησιάσεις τὸ παιδί σου… ὅ, τι
θὰ τοῦ πεῖς, ὅ, τι σκέφτεσαι νὰ τοῦ πεῖς, πές
το, ἀφοῦ πρῶτα του πεῖς δυὸ κουβέντες ποὺ
θὰ τοῦ δώσουν χαρά, παρηγοριά, μιὰ ἀνάσα.
Νὰ τὸν κάνεις νὰ πεῖ, ἀνακουφίσθηκα,
χάρηκα!”
“Εὐρισκόμεθα εἰς τὴν ἐκκλησίαν. Εἶναι ὁ πιὸ
κατάλληλος τόπος γιὰ νὰ δοῦμε τὸν
οὐρανόν. Ἀλλὰ ποιὸ εἶναι τὸ παράθυρο;
Πῶς θὰ τὸ ἀνοίξωμε; Μὰ εἶναι τόσο ἁπλό.
Παράθυρο εἶναι ἡ Θεία Λειτουργία τὴν
ὁποίαν ἐπιτελοῦμε.”

(Βιογραφία Γέροντος : Ἱερομόναχος
Σεραπίων Σιμωνοπετρίτης)
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εβασμιώτατε, σεβαστοὶ πατέρες φίλες
καὶ φίλοι, 

Θὰ ἤθελα ξεκινώντας τὴν εἰσήγηση αὐτὴ
νὰ εὐχαριστήσω τοὺς διοργανωτὲς τῆς
ἐκδήλωσης γιὰ τὴν εὐκαιρία πού μοῦ δίνε-
ται νὰ μοιραστῶ μαζί σας μερικὲς σκέ-
ψεις…. Σκέψεις ποὺ ἀφοροῦν στὸ
παρελθόν, τὸ παρὸν καὶ κυρίως τὸ μέλλον
ἑνὸς θεσμοῦ ὅπως εἶναι αὐτὸς τῆς κατα-
σκήνωσης… Ἑνὸς θεσμοῦ ποὺ χρόνια τώρα
ἀγκαλιάζει ἑκατοντάδες παιδιὰ τῆς Μητρο-
πόλεώς μας δίνοντας τους τὴν εὐκαιρία νὰ
πάρουν μιὰ ἀνάσα ἀπὸ τὴν καθημερινό-
τητα τῆς πόλης, ἀνοίγοντας τους ἕνα παρά-
θυρο ἀγάπης, συνεργασίας καὶ
δημιουργικότητας. Σὲ ἕνα χῶρο εὐλογημένο
ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ περιβεβλημένο ἀπὸ τὴν
ἀγάπη καὶ τὴν μέριμνα τοῦ Μητροπολίτου
μας κ. Εὐσταθίου καὶ τῶν συνεργατῶν του,
ποὺ ἐργάζονται ἀθόρυβα χρόνια τώρα
οὕτως ὥστε οἱ προσπάθειες νὰ
ἀποδώσουν καρποὺς καὶ ὅλα αὐτὰ τὰ
παιδιὰ νὰ φύγουν ἔπειτα ἀπὸ δέκα μέρες
ἔχοντας λάβει ἐφόδια καὶ ἐρεθίσματα,
ἀφορμὲς γιὰ ὑγιῆ καὶ γόνιμο προβληματισμὸ
ἀλλὰ καὶ ἐμπειρίες ὁμαδικότητας, ἔχοντας
διαρρήξει τὸ κέλυφος τῆς ἀναφορᾶς εἰς
ἑαυτὸν καὶ ἔχοντας ἔλθει εἰς κοινωνία προ-
σώπων. Σὲ μιὰ ἐποχὴ ὅπου ὁ ἀτομισμὸς καὶ
ἡ ἐγωιστικὴ προσήλωση στὸ ἴδιο συμφέρον
προβάλλονται ὡς τὰ κατεξοχὴν ἐργαλεῖα
καὶ μέσα ἐπιβίωσης ἀντιλαμβάνεται κανεὶς
τὴν σημασία αὐτῆς τῆς ἐναλλακτικῆς προ-

σέγγισης. Ὁμολογουμένως εἶναι μιὰ
ἐμπειρία τὴν ὁποία ἀνακαλοῦν οἱ περισσό-
τεροι κατασκηνωτὲς μὲ ἰδιαίτερη νοσταλ-
γία καθὼς γιὰ πρώτη φορὰ ἀνακαλύπτουν
τὰ ὅρια καὶ τὶς δυνατότητες τοῦ ἑαυτοῦ
τους, μαθαίνουν νὰ εἶναι διαλλακτικοί, νὰ
μοιράζονται, νὰ ὑποχωροῦν ἐμπρὸς στὸ
κοινὸ συμφέρον καὶ νὰ ἀντιλαμβάνονται
τὴν ἔννοια τῆς ὁμαδικότητας. Θὰ λέγαμε
συνοπτικὰ ὅτι εἶναι ἕνα σύντομο μάθημα
κοινωνικῆς ἀγωγῆς ἡ ὁποία φαίνεται πὼς
στὶς μέρες μας ἔχει ἐκλείψει ἰδιαίτερα στὸ
χῶρο τῆς ἐκπαίδευσης. Ἡ ἀξία αὐτῆς τῆς
ἀγωγῆς γιὰ τὴν μετέπειτα ζωή τους ὡς
ἐνήλικες φαίνεται μέσα ἀπὸ τὰ λόγια τοῦ
Ἄγγλου στρατηγοῦ Οὐέλινγκτον ὁ ὁποῖος
συνήθιζε νὰ λέει ὅτι ἦταν « Στὰ γήπεδα τοῦ
κολλεγίου τοῦ Ἦτον , ἑνὸς ἀπὸ τὰ πιὸ διά-
σημα κολλέγια τῆς Ἀγγλίας ὅπου κερδή-
θηκε ἡ μάχη τοῦ Βατερλὸ καθὼς οἱ νεαροὶ
βλαστοὶ μέσα ἀπὸ τὰ ὁμαδικὰ σπὸρ μάθαι-
ναν νὰ συγκρατοῦνται νὰ εἶναι ἕτοιμοι νὰ
θυσιάζουν τὶς ἀτομικὲς χαρὲς ἢ προτιμή-
σεις γιὰ τὰ συμφέροντα τῆς ὁμάδας».
Ἐξίσου σημαντικὸ εἶναι καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι
στὴν πλειοψηφία τους τὰ παιδιὰ αὐτὰ λαμ-
βάνουν στὸν χῶρο τῆς κατασκήνωσης τὸ
πρῶτο μάθημα αὐτοδιαχείρισης, καθὼς
ἀποσπῶνται ἀπὸ τὸ οἰκογενειακὸ περιβάλ-
λον τὸ ὁποῖο λειτουργεῖ κατὰ κανόνα ὑπὲρ-
προστατευτικά… Καὶ φυσικὰ δὲν θὰ
μπορούσαμε νὰ παραγνωρίσουμε τὴν ἀξία
καὶ τὴν βαρύτητα τῆς χριστιανικῆς ἀγωγῆς

«Πορεία μέ πυξίδα τήν ἀγάπη 
καί ὁδηγό τήν προσφορά...»
Νικολάου Ζαχαράκη, Ὑποψ. Διδάκτορος Παν. Ἰωαννίνων

Νεανικοί Ἀγκυροβολισμοί

Σ
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ὄχι μὲ τὴν αὐστηρὴ καὶ ἠθικιστικὴ ἔννοια
τῆς στείρας κατήχησης ἀλλὰ μὲ τὴν
βιωματικὴ καὶ ἀγαπητικὴ διάσταση ποὺ
καλλιεργεῖ τὸ καθημερινὸ παράδειγμα… 

Ὁρισμένα ἀπὸ τὰ παιδιὰ αὐτὰ
ἀναλαμβάνουν στὴν πορεία τὴν εὐθύνη νὰ
στελεχώσουν τὴν ὀργανωτικὴ δομὴ τῆς Κα-
τασκήνωσης, προσφέροντας τὴν πολύτιμη
ἐμπειρία τὴν ὁποία ἀποκόμισαν ὡς ἁπλοὶ
κατασκηνωτές, γιὰ νὰ παραδώσουν τὴν
σκυτάλη στοὺς ἑπόμενους, καὶ ὅταν ἔλθει
ἡ ὥρα νὰ περάσουν στὸν χῶρο τῆς
ἐφεδρείας ὡς ἄλλοι βετεράνοι μὲ τὸ νοῦ
καὶ τὴν σκέψη νοσταλγικὰ στραμμένη πάν-
τοτε ἐκεῖ στὴν Ταϋγέτη. Στὶς ἡμέρες τῆς
ξεγνοιασιᾶς, τοῦ παιχνιδιοῦ, τῆς
προσευχῆς καὶ τῆς διδασκαλίας, τῆς
ἔντασης καὶ τοῦ ἐνθουσιασμοῦ κάτω ἀπὸ
τὸ φῶς τοῦ ἥλιου ἀλλὰ καὶ τῆς
περισυλλογῆς κάτω ἀπὸ τὸ φῶς τῶν
ἀστεριῶν στὴν ὥρα τῆς ὁμάδας. Κάπως
ἔτσι ἡ σκυτάλη ἔφθασε καὶ σὲ ἐμένα ἀλλὰ
μὲ ἕνα διαφορετικὸ τρόπο καὶ μὲ τὴν
ἀποστολὴ νὰ κλείσω μέσα σὲ λίγες
γραμμὲς τὸ βίωμα καὶ τὸ ὅραμα τῆς
κατασκηνωτικῆς ἐμπειρίας…

Ἀποστολὴ ὁμολογουμένως δύσκολη
καθὼς ἡ μνήμη ἀνασύρει σκέψεις καὶ συ-
ναισθήματα, βιώματα καὶ ἐμπειρίες, τὶς
ὧρες τῆς χαρᾶς ἀλλὰ καὶ τῆς λύπης, τὴν
αἴσθηση τῆς εὐθύνης ἀπέναντι στὴν ὁμάδα
καὶ τὸν ἀρχηγὸ τῆς κατασκήνωσης ἀλλὰ καὶ
τὴν λυτρωτικὴ αἴσθηση τῆς ἐκπλήρωσης
τῆς ἀποστολῆς στὸ τέλος τῆς
κατασκηνωτικῆς περιόδου. Ἂν θέλαμε νὰ
περιγράψουμε μὲ δυὸ λόγια ὅλη αὐτὴ τὴν
πορεία τῶν στελεχῶν στὸ πέρασμα τοῦ
χρόνου θὰ λέγαμε ὅτι εἶναι μιὰ πορεία
ἐμπειρικὴ μὲ πυξίδα τὴν ἀγάπη καὶ ὁδηγὸ

τὴν ἀνιδιοτελῆ θέληση προσφορᾶς. 
Αὐτὴ ἀκριβῶς ἡ πορεία μὲ τὰ λάθη καὶ τὰ

σωστὰ μὲ τὶς ἐπιτυχίες καὶ τὶς ἀστοχίες
συνιστᾶ ἕνα πολύτιμο κεφάλαιο ἐμπειρίας
τὸ ὁποῖο θὰ πρέπει νὰ ἀξιοποιηθεῖ. Συζη-
τώντας πρὶν ἀπὸ λίγο καιρὸ μὲ παλαιὰ στε-
λέχη καὶ ὑπευθύνους των κατασκηνώσεων
διαπίστωσα ἕναν καίριο προβληματισμό,
ποὺ ἀφοροῦσε στὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο θὰ
μποροῦσε νὰ κρατηθεῖ ζωντανὸς ὁ δεσμὸς
αὐτὸς ποὺ σφυρηλατεῖται στὸ σύντομο
ἀλλὰ περιεκτικὸ δεκαήμερο καθὼς καὶ
στὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο θὰ μποροῦσε νὰ
ἀξιοποιηθεῖ ἡ ἐμπειρία καὶ ἡ γνώση τῶν
παλαιότερων στελεχῶν τὰ ὁποῖα δὲν εἶναι
σὲ θέση γιὰ λόγους πρακτικοὺς νὰ συμβάλ-
λουν ἐνεργὰ στὴν ζωὴ τῆς κατασκήνωσης. 

Γιὰ νὰ μιλήσουμε μὲ ὅρους τῆς ἐποχῆς
αὐτὸ ποὺ ἀπουσιάζει καὶ τὸ ὁποῖο θὰ
μποροῦσε νὰ ἀποδειχθεῖ ἰδιαίτερα
ὠφέλιμο εἶναι μιὰ «βάση ἐμπειρικῶν δεδο-
μένων» ποὺ θὰ ἐπιτρέψει σὲ βάθος χρόνου
τὴν δικτύωση ὅλων τῶν στελεχῶν. Μιὰ δι-
κτύωση ἡ ὁποία θὰ λειτουργήσει
ἐνισχυτικὰ ὡς πρὸς τὸ ἔργο τῶν νέων
στελεχῶν ἐμπλουτίζοντας τὸν ζῆλο καὶ τὴν
ἔνθερμη διάθεσή τους μὲ τὴν ἐμπειρία καὶ
τὴν γνώση τῶν παλαιοτέρων. Θεωρῶ πὼς
ἡ συγκεκριμένη συνάντηση ἀποτελεῖ τὴν
ἀφετηρία πρὸς τὴν κατεύθυνση αὐτή.

Μιὰ ἀντίστοιχη συζήτηση εἶχε ἀνοίξει
πρὶν ἀπὸ χρόνια. Θεωρῶ ὅτι ἡ παροῦσα
συγκυρία εἶναι ἡ πλέον κατάλληλη γιὰ τὴν
ἐφαρμογὴ ἑνὸς ἀνάλογου σχεδιασμοῦ δε-
δομένου ὅτι ἡ βάση τῶν στελεχῶν ἀριθμεῖ
ἤδη περὶ τὰ 410 μέλη. Μέσα ἀπὸ τακτικὲς
συναντήσεις, ὅταν ὁ χρόνος, οἱ ὑποχρεώσεις
καὶ οἱ συνθῆκες τὸ ἐπιτρέπουν, τὰ στελέχη
θὰ εἶναι σὲ θέση νὰ ἀναπτύσσουν γόνιμο

Νεανικοί Ἀγκυροβολισμοί
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προβληματισμὸ καὶ διάλογο ὁ ὁποῖος θὰ
ἔχει ὡς ἀφετηρία τὶς παλαιότερες
ἐμπειρίες τους στὸ χῶρο τῆς κατασκήνω-
σης. Κὰτ αὐτὸν τὸν τρόπο θὰ ἔχουν τὴν δυ-
νατότητα νὰ προετοιμαστοῦν καλύτερα γιὰ
τὴν ἑπόμενη περίοδο σὲ συνεργασία μὲ
τοὺς ὑπευθύνους των ἐπιμέρους περιό-
δων. Πρὸς τὴν κατεύθυνση αὐτὴ θὰ
μποροῦσαν νὰ ἀξιοποιηθοῦν καὶ οἱ νέες τε-
χνολογίες. Μιὰ live streaming σύναξη γιὰ
παράδειγμα θὰ ἔδινε τὴν εὐκαιρία τῆς
συμμετοχῆς καὶ τῆς παρέμβασης στὰ στε-
λέχη τὰ ὁποῖα δὲν ἔχουν τὴν δυνατότητα
τῆς διὰ ζώσης παρουσίας. Κὰτ’ ἀντιστοιχία
ἕνα forum θὰ ἐπέτρεπε τὴν ἀνταλλαγὴ
ἀπόψεων μέσω ἑνὸς δημιουργικοῦ chat
αὐτὴ τὴ φορά, ἐνισχύοντας τὴν σφαιρικό-
τητα καὶ τὸ εὖρος προσέγγισης ἑνὸς ζητή-
ματος. 

Ἡ βάση αὐτὴ τῶν στελεχῶν ὡστόσο θὰ
μποροῦσε νὰ ἀποτελέσει καὶ τὴν μαγιὰ γιὰ
ἕνα ἀκόμη πιὸ τολμηρὸ ἐγχείρημα. Εἶναι
κοινὸς τόπος πλέον ὅτι ὅλα ὅσα
προσπαθοῦμε νὰ διασώσουμε καὶ νὰ μετα-
δώσουμε στὴν νεότερη γενιὰ μέσα ἀπὸ τὴν
ἐμπειρία τῆς κατασκήνωσης τελοῦν ἐν
διωγμῷ. Οἱ δομικὲς καὶ κεφαλαιώδεις ἀξίες
τοῦ ἔθνους, ἡ ἐμπειρία τῆς μυστηριακῆς
ζωῆς, ἡ ὀρθόδοξη παρακαταθήκη βάλλον-
ται καὶ ὑπονομεύονται συστηματικὰ καὶ μὲ
τρόπο μεθοδικὰ ἀποδομητικό. Τώρα ὅσο
ποτὲ ἄλλοτε προβάλλει ἐπιτακτικὰ ἡ
ἀνάγκη διαφύλαξης τῆς ἑλληνορθόδοξης
παρακαταθήκης καὶ κληρονομιᾶς. 
Στὸν κατακλυσμὸ τῆς ἀποδόμησης καὶ τῆς

ἀποξένωσης ἀπὸ τὸ ἀξιακὸ μας ὑπόβαθρο
ὀφείλουμε νὰ ἀντιτάξουμε μιὰ Κιβωτό.
Μιὰ Κιβωτὸ ποὺ θὰ κλείσει μέσα της καὶ θὰ
μεταδώσει μὲ τρόπο δημιουργικὸ ὅλες

ἐκεῖνες τὶς μορφὲς ἔκφρασης καὶ δημιουρ-
γίας ποὺ συνθέτουν τὸ μωσαϊκό τῆς πίστης
καὶ τῆς παράδοσής μας. Ζοῦμε σὲ ἕνα τόπο
εὐλογημένο ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ προικισμένο
ἀπὸ τὴν ἱστορία. Στὸ σταυροδρόμι τῆς
ἀρχαίας Σπάρτης καὶ τοῦ Βυζαντίου. Τέχνη,
Μέλος Βυζαντινό, Λόγος πατερικὸς καὶ
Λαϊκὴ Σοφία δεμένα ἀξεδιάλυτα μὲ
ἰσχυροὺς δεσμοὺς δομοῦν τὸ μωσαϊκό τῆς
ταυτότητάς μας. Αὐτὴ τὴν κληρονομιὰ
ὀφείλουμε νὰ διατηρήσουμε ὄχι μέσα ἀπὸ
σχήματα καὶ μέσα παρωχημένα καὶ στατικὰ
ἀλλὰ μέσα ἀπὸ ὅρους καὶ συνθῆκες ποὺ θὰ
καταστήσουν ἐφικτὴ τὴν δυναμικὴ
ἀφομοίωση στοιχείων τὰ ὁποῖα ἐπέτρεψαν
στὸ ἔθνος μας νὰ διατηρήσει τὴν ἰδιαίτερη
ταυτότητα του ἀκόμη καὶ σὲ καιροὺς χαλε-
πούς. Ἡ κατασκήνωση μεταξὺ ἄλλων
μπορεῖ νὰ δώσει τὸ ἐρέθισμα γιὰ τὴν
ἐνασχόληση μὲ τὴν ἱστορικὴ παρακατα-
θήκη τοῦ τόπου λειτουργώντας ὡς
ἐργαστήρι τῆς τέχνης καὶ ὡς σχολεῖο τῆς
παράδοσης. 

Ἡ ἀρχὴ πρὸς τὴν κατεύθυνση αὐτὴ ἔχει
γίνει ἤδη. Ἐλπίζουμε νὰ συνεχίσει μὲ τὴν
εὐχὴ καὶ τὴν προσδοκία ὅπως λέγαμε σὲ
παλαιότερο ἐναρκτήριο λόγο «τὰ νέα
παιδιὰ νὰ λάβουν ἔστω τὸ ἐρέθισμα, νὰ
στραφοῦν πρὸς τὸ παρελθὸν καὶ τὶς ρίζες
τους αναζητώντας πρότυπα καὶ ἀξίες,
ἄγκυρες ἐλπίδας καὶ πίστης, ὁρόσημα ποὺ
θὰ τοὺς ἐπιτρέψουν νὰ χαράξουν στὴν ζωὴ
τους δρόμους εὐθεῖς καὶ φωτεινοὺς μακριὰ
ἀπὸ τὶς σειρῆνες τῆς ἰσοπέδωσης καὶ τοῦ
μηδενισμοῦ. Νὰ ρίξουν ρίζες σὰν τὴν ἐλιά,
νὰ καρποφορήσουν σὰν τὸ ἀμπέλι καὶ νὰ
διαβοῦν τὸ πέλαγος τῆς ζωῆς μέσα στὸ στέ-
ρεο καράβι ποὺ ἔχει γιὰ πυξίδα καὶ ὁδηγό,
Χριστὸ καὶ Ἑλλάδα...»

Νεανικοί Ἀγκυροβολισμοί



Ἀγάπη πὼς μὲ θάμπωσε 
τὸ κάλος τῆς μορφῆς σου,
μά, πές μου, ποιὸς ὁ τόπος σου, 
ποιὰ ἡ καταγωγή σου;

Γεννήθηκα στὸν οὐρανὸ 
ἀπ’ τὸ Θεὸ Πατέρα.
Ἐκεῖνον ποὺ φτιαξε τὸ φῶς, 
τὴ νύκτα καὶ τὴ μέρα.

Ἐκεῖνος ποὺ σᾶς χάρισε 
τὸν ἥλιο ποὺ ζεσταίνει,
Ἐκεῖνος μ’ ἔστειλε στὴ γῆ, 
σ’ ὅλη τὴν οἰκουμένη.

Ἀγάπη ποὺ ‘χεις τὴ χαρά, 
τὴν εὐτυχία δικιά σου
μὰ ποιὰ ἀλήθεια εἶσαι σὺ 
καὶ ποιὸ τὸ ὄνομά σου;

Ἐγὼ ‘μαι κόρη τοῦ Θεοῦ, 
κοντά του πάντα μένω!
Τὸ ὄνομά μου εἶναι ψωμὶ 
ποὺ πάει στὸν πεινασμένο.

Ἐγὼ ‘μαι θρέμμα τ’ οὐρανοῦ, 
μὰ καὶ στὴ γῆ ποσκιάζω.
Ποτήρι δροσερὸ νερὸ 
στὸ διψασμένο βάζω.

Ἐγὼ μὲ τοὺς ἀγγέλους ζῶ, 
μὲ τοὺς ἁγίους μένω
καὶ μὲ φωνάζουν ὅλοι τους 
χαρὰ στὸν πληγωμένο.

Ἐπίσκεψη στὸν ἄρρωστο 
μὲ λεν’ οἱ πονεμένοι
μπαστούνι οἱ ἀνήμποροι 
κι ὅλοι οἱ γηρασμένοι.

Στέγη τοῦ ἄστεγου εἶμαι ‘γω, 
τ’ ἀποδιωγμένου ἐλπίδα.
Τοῦ σκλαβωμένου τρέχοντας 
σπάζω τὴν ἁλυσίδα.

Παράδεισο, μὲ εἴπανε 
γιατ’ ἔχω εὐτυχία.
Ζῆσε κοντά μου γιὰ νὰ ἰδεῖς 
Θεοῦ τὰ μεγαλεῖα.

Ψέμματα λές, πὼς ἀγαπᾶς Θεό, 
ποὺ δὲν τὸν βλέπεις,
ἂν ἀγνοεῖς τὸν ἀδελφό, 
ποὺ δίπλα σου τὸν ἔχεις.

Ἀφοῦ δὲ βλέπεις τὸ Χριστὸ 
στὸ βλέμμα τοῦ ἀδελφοῦ σου
δὲν θὰ τὸν δεῖς οὔτε ἐκεῖ 
στὴν ὄψη τοῦ Θεοῦ σου.

Μάτια πού βλέπετε Χριστό 
εἶναι δικά μου μάτια
μόνο μ΄ αὐτά θά φτιάξετε 
στόν οὐρανό παλάτια.

Ἀγάπη! δῶσε μας χαρά, 
πάρε μας στά φτερά σου
κι  ὃλη τήν παρρησία σου 
δόστηνε στά παιδιά σου. 

Γιά νά γιορτάσουμε κι ἐμεῖς 
ἐκείνη τήν ἡμέρα 
«Δεῦτε εὐλογημένοι μου...»  
στό σπίτι τοῦ Πατέρα. 

(ἀνέκδοτο ποίημα)
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Ποιὰ εἶσαι ἀγάπη;
Μαριάμ Μοναχῆς
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Γεγονότα - Σχόλια

Ο ΣΕΒ. ΠΟΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΜΑΣ ΤΙΜΗΣΕ
ΤΟΝ ΤΖ. ΦΙΛΙΠΠΑΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΤΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ
Τὴν Τρίτη 4 Ἰουλίου 2017 ἐπισκέφθηκαν

τὰ παιδιὰ τῆς Α΄ κατασκηνωτικῆς περιόδου
στὴν Ταϋγέτη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ.
Εὐστάθιος, ὁ συμπατριώτης μας
ἀναπληρωτὴς Γενικὸς Γραμματέας τοῦ
Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν κ. Τζανέτος Φιλιπ-
πάκος μὲ τοὺς συνεργάτες του, ὁ Γενικὸς
Περιφερειακὸς Ἀστυνομικὸς Διευθυντὴς
Πελοποννήσου Ὑποστράτηγος Δημήτριος
Τριγώνης καὶ ὁ Ἀστυνομικὸς Διευθυντὴς
Λακωνίας Ταξίαρχος Γεώργιος Μαρουδᾶς.
Ἀφοῦ γευμάτισαν ὅλοι μαζί, τὸν λόγο πῆρε
ὁ ἀρχηγὸς τῆς Α΄ κατασκηνωτικῆς περιόδου
Πανοσ. Ἀρχιμ. Σεραφεὶμ Κοσμᾶς, ὁ ὁποῖος
καλωσόρισε τὸν Σεβασμιώτατο καὶ τοὺς
ἐπισκέπτες, ἐνῶ στὴ συνέχεια ἀναφέρθηκε
σὲ βασικὲς πτυχὲς τῆς φετινῆς
κατασκηνωτικῆς προσπάθειας. Κατὰ τὴ
διάρκεια τῆς λιτῆς «γνωριμίας» τὰ παιδιὰ
παρουσίασαν τὶς «κραυγὲς» τῶν ἐννέα
ὁμάδων καὶ τραγούδησαν χριστιανικὰ τρα-
γούδια. Στὴ συνέχεια τὸ λόγο πῆρε ὁ
σεπτὸς Ποιμενάρχης μας, ὁ ὁποῖος ἀρχικὰ
συνεχάρη τὸν π. Σεραφεὶμ καὶ τὰ παιδιὰ γιὰ
τὴν ἐξαιρετική τους παρουσίαση. Στὴ συνέ-
χεια εὐχαρίστησε θερμὰ τὸν κ. Φιλιππάκο
ἐπειδὴ κατάφερε – μὲ τὴν βοήθεια χορηγῶν
– νὰ ἐξασφαλίσει μεγάλη ποσότητα κρέα-
τος, ποὺ καλύπτει τὶς ἀνάγκες καὶ γιὰ τὶς
τέσσερις φετινὲς περιόδους, καθὼς καὶ
σημαντικὸ ἀθλητικὸ καὶ φαρμακευτικὸ

ὑλικό. Συγκεκριμένα τὴν ποσότητα κρέατος
πρόσφερε ὁ Ὀργανισμὸς Κεντρικῶν Ἀγορῶν
καὶ Ἁλιείας Α.Ε, τὸ ἀθλητικὸ ὑλικὸ ὁ Πρό-
εδρος τοῦ Δ.Σ τοῦ Ὁμίλου Folli Follie κ. Δη-
μήτριος Κουτσολιοῦτσος καὶ τὸ
φαρμακευτικὸ ὑλικὸ ὁ Πρόεδρος τῆς
Ἑταιρείας Pharmasept κ. Μιχαὴλ Μουρκά-
κος. Ὁ Σεβασμιώτατος ἐξῆρε τὸ ἦθος καὶ τὴν
διάθεση προσφορᾶς τοῦ κ. Φιλιππάκου καὶ
τοῦ εὐχήθηκε προσωπικὴ καὶ οἰκογενειακὴ
ὑγεία καὶ προκοπή. Ὁ ὠφέλιμος λόγος τοῦ
Ποιμενάρχη μας ἐπισφραγίστηκε μὲ
ἀπονομὴ τιμητικῆς πλακέτας στὸν
ἀναπληρωτὴ Γ.Γ τοῦ Ὑπουργείου
Ἐσωτερικῶν. Ἀκολούθως τὸν λόγο πῆρε ὁ κ.
Τζανέτος Φιλιππάκος, ὁ ὁποῖος – ἐμφανῶς
συγκινημένος -εὐχαρίστησε τὸν Σεβασμιώ-
τατο γιὰ τὰ ἐπαινετικά του λόγια
ἐπισημαίνοντας ὅτι εἶναι τὸ ἐλάχιστο ποὺ
θὰ μποροῦσε νὰ κάνει ὥστε νὰ συμβάλλει
στὴν ἀξιέπαινη αὐτὴ δράση τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεώς μας, ἐνῶ ὑποσχέθηκε στὸ μέλ-
λον νὰ καταβάλλει ἀκόμα μεγαλύτερες
προσπάθειες πρὸς αὐτὴ τὴν κατεύθυνση.
Ἀπευθυνόμενος στὰ παιδιὰ ὑπογράμμισε
τὴν ἀνάγκη διατήρησης τοῦ ἄρρηκτου
δεσμοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ Ὀρθοδοξίας. Πα-
ράλληλα τοὺς τὸνισε τὴν σπουδαιότητα
ποὺ θὰ ἔχει στὴ ζωή τους αὐτὴ ἡ
ὀλιγοήμερη διαμονὴ στὴν κατασκήνωση,
ὅπως καὶ τὴν τύχη νὰ ἔχουν πνευματικὸ πα-
τέρα ἕναν καταξιωμένο Ἱεράρχη. Ἡ ὄμορφη
συνάντηση ὁλοκληρώθηκε μὲ τὰ παιδιὰ νὰ
προσφέρουν ἕνα ἀναμνηστικὸ δῶρο στὸν



κ. Φιλιππάκο, ὁ ὁποῖος ἀπὸ τὴν πλευρά του
μοίρασε δῶρα σὲ ὅλα τα παιδιὰ καὶ τὰ στε-
λέχη, τὰ ὁποῖα ἦταν προσφορὰ τοῦ Ὁμίλου
Folli Follie.

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΠΟΙΜΕΝΑΡΧΟΥ ΜΑΣ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΥΡΩΤΑ

Τὸ βράδυ τῆς Κυριακῆς 30 Ἰουλίου 2017,
παρόντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ.
Εὐσταθίου, παρουσιάστηκε στὸ Ἐπιδαύριο
Θέατρο Βλαχιώτη μία ἐξαιρετικὴ παράσταση
μὲ τίτλο: «Φιλιῶ Χαϊδεμένου». Ἐπρόκειτο γιὰ
τὴν ἀφήγηση τῆς γιαγιᾶς Φιλιῶς, ποὺ περι-
γράφει τὴν πραγματικὴ ἱστορία τῶν προ-
σφύγων τῆς Μικρασιατικῆς Καταστροφῆς, οἱ
ὁποῖοι ξεριζώθηκαν βίαια ἀπὸ τὰ χώματά
τους, ἀλλὰ καὶ τὸ ζωντανὸ παράδειγμα τῆς
δύναμης τῆς θέλησης καὶ τοῦ ἀγῶνα γιὰ
ἐπιβίωση. Ἡ μοναδικὴ Δέσποινα Μπεμπε-
δέλη συγκλόνισε μὲ τὴν ἑρμηνεία της,
ὑποδυόμενη τὴν ἐμβληματικὴ μορφὴ τῆς
Μικρᾶς Ἀσίας, Φιλιῶ Χαϊδεμένου, ἐνῷ ὁ
ταλαντοῦχος συμπατριώτης μας Ζαχαρίας
Καρούνης συνόδευσε μὲ τὴ φωνή του τὴν
πορεία τῆς ἡρωίδας στὸ χρόνο καὶ ταξίδεψε
μουσικὰ τὸ κοινὸ στοὺς παραδοσιακοὺς
σκοποὺς καὶ ἀμανέδες τῆς Σμύρνης. Ἡ παρά-
σταση δόθηκε ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς
Κοινωφελοῦς Δημοτικῆς Ἐπιχείρησης τοῦ
Δήμου Εὐρώτα «Εὐρώτειος Πολιτεία», ἐνῷ
τὰ ἔσοδα θὰ διατεθοῦν γιὰ τὴν ἐνίσχυση τοῦ
Ἀσύλου Ἀνιάτων Σπάρτης. Μὲ τὴν
ὁλοκλήρωση τῆς παράστασης, ὁ Δήμαρχος
Δ. Εὐρώτα κ. Ἰωάννης Γρυπιώτης ἀπένειμε ἐκ
μέρους τοῦ Δήμου στὸν σεπτὸ Ποιμενάρχη
μας κ. Εὐστάθιο εἰδικὸ μετάλλιο, γιὰ τὴν πο-
λυποίκιλη πνευματικὴ καὶ κοινωνικὴ προ-
σφορά του στὴν Ἱερὰ Μητρόπολή μας. Ἀπὸ
τὴν πλευρά του ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας

ἀρχικὰ συνεχάρη θερμὰ τοὺς συντελεστὲς
τῆς παράστασης, ἐπισημαίνοντας ὅτι τέτοιες
ἀξιόλογες προσπάθειες συντελοῦν στὴν
μνήμη τῶν γεγονότων καὶ ἀποτελοῦν παρα-
καταθήκη γιὰ τὶς νεότερες γενιές. Στὴ συνέ-
χεια εὐχαρίστησε τὸν Δήμαρχο Δ. Εὐρώτα
καὶ τὰ μέλη τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου γιὰ
τὴν τιμὴ ποὺ ἔκαναν στὸ πρόσωπό του, τὴν
ὁποία δὲν γνώριζε, τονίζοντας ὅτι τὸ ὅποιο
καλὸ ἔργο ἔχει γίνει μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ
καὶ τὴν καλὴ συνεργασία μὲ τοὺς τοπικοὺς
παράγοντες. Ὀλοκληρώνοντας τὸν λόγο του
εὐχαρίστησε καὶ γιὰ τὴν οἰκονομικὴ στήριξη
στὸ Ἄσυλο Ἀνιάτων Σπάρτης, τὸ ὁποῖο μαζὶ
μὲ τὰ ὑπόλοιπα Ἱδρύματα τῆς Ἱερᾶς Μητρο-
πόλεώς μας δίνουν τὸν ἀγῶνά τους σὲ
χαλεποὺς καιρούς, ὥστε νὰ συνεχίσουν
ἀπρόσκοπτα τὴν προσφορά τους στοὺς
ἐμπερίστατους συνανθρώπους μας, ἔχοντας
ὡς συμπαραστάτες τόσο τοὺς ὁμογενεῖς μας
ὅσο καὶ τὸ εὐσεβὲς ποίμνιο τοῦ τόπου μας.

ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΑ 120 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ Ι.Ν ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ

ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ
Τὸ ἀπόγευμα τῆς Τετάρτης 9 Αὐγούστου

2017 τελέσθηκε Ἱερὰ Παράκληση στὴν
Ὑπεραγία Θεοτόκο, στὸν Ἐνοριακὸ Ἱερὸ Ναὸ
Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Παλαιοπαναγιᾶς,
ἀπὸ τὸν Σεβ. Μητροπολίτη μας κ. Εὐστάθιο.
Ἀκολούθησε, στὸν προαύλιο χῶρο,
ἐπετειακὴ ἐκδήλωση γιὰ τὰ 120 χρόνια τοῦ
ἐν λόγῳ Ναοῦ. Τοὺς παρευρισκόμενους κα-
λωσόρισε ὁ ἐφημέριος Παλαιοπαναγιᾶς π.
Παναγιώτης Ξηρόδημας. Στὴ συνέχεια ὁ
πρώην Δήμαρχος Φάριδος κ. Δημήτριος Κου-
μουτσίδης παρουσίασε σπάνιο
φωτογραφικὸ ὑλικὸ ἀπὸ τὸ Ναό, τὴν
Παλαιοπαναγιὰ καὶ τὶς ὅμορες περιοχές.
Ἀκολούθησε ὁμιλία ἀπὸ τὸν φιλόλογο κ. Δη-
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μήτριο Κατσαφάνα, γιὰ τὴν ἱστορία τοῦ
Ναοῦ καὶ τοῦ χωριοῦ. Μετὰ τὸ πέρας τῆς
ὁμιλίας του, ὁ κ. Κατσαφάνας, ποὺ κατάγε-
ται ἀπὸ τὴν Παλαιοπαναγιά, τιμήθηκε ἀπὸ
τὸ Ἐκκλησιαστικὸ Συμβούλιο τοῦ χωριοῦ καὶ
τοὺς τοπικοὺς Συλλόγους. Ἐκ μέρους τοῦ
Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου ὁ Σεβ. Μητρο-
πολίτης μας κ. Εὐστάθιος προσέφερε μία
εἰκόνα τῆς Παναγίας, ἐνῷ ἀπὸ τὴν πλευρὰ
τῶν δύο τοπικῶν Συλλόγων μίλησε ἡ Πρό-
εδρός τους κα Διαμάντω Βαγιακάκου – Δο-
γαντζή, ἡ ὁποία, ἀφοῦ ἀναφέρθηκε στὸ
βιογραφικὸ τοῦ κ. Κατσαφάνα, τοῦ ἀπένειμε
τιμητικὴ πλακέτα. Ἡ ἐκδήλωση
ὁλοκληρώθηκε μὲ τὸν σεπτὸ Ποιμενάρχη
μας νὰ ἀπευθύνει λόγο πνευματικῆς

οἰκοδομῆς. Παράλληλα ἐξέφρασε τὶς εὐχές
του ὥστε πάντα ἡ Παλαιοπαναγιὰ νὰ εἶναι
ὑπὸ τὴν σκέπη τῆς Μεγαλόχαρης καὶ οἱ κά-
τοικοί της νὰ ἔχουν ὑγεία, προκοπὴ καὶ μα-
κροημέρευση. Ἀκολούθησε κέρασμα μὲ
νηστίσιμα ἐδέσματα καὶ ἀναψυκτικὰ
προσφορὰ τῶν κυριῶν τοῦ Φιλοπτώχου Τα-
μείου τοῦ χωριοῦ.

ΣΕ ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑ
Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΠΟΙΜΕΝΑΡΧΗ

ΜΑΣ ΜΕ ΠΑΛΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΤΑΫΓΕΤΗΣ

Μὲ πρωτοβουλία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου
μας κ. Εὐσταθίου πραγματοποιήθηκε τὸ
Σάββατο 19 Αὐγούστου 2017, στὶς
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ἐγκαταστάσεις τῶν κατασκηνώσεων τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας στὴν Ταϋγέτη,
σύναξη τῶν στελεχῶν τῶν κατασκηνώσεων
τῆς πρώτης δεκαετίας τῆς λειτουργίας
τους. Ἀρχικὰ τελέσθηκε Ἀρχιερατικὴ Θεία
Λειτουργία, στὸν Ἱερὸ Ναὸ Προφήτη Ἠλία,
προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου
μας. Ἀκολούθησε ἔπαρση τῆς σημαίας καὶ
ἀμέσως μετὰ προσφέρθηκε πρωινὸ στὴν
τραπεζαρία. Στὴ συνέχεια, στὸν πανέ-
μορφο προαύλιο χῶρο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
τῆς Παναγίας Ταυγέτης, ὁ Ἀρχιερατικὸς
Ἐπίτροπος Σπάρτης Πανοσ. Ἀρχιμ.
Σεραφεὶμ Κοσμᾶς, ἀφοῦ καλωσόρισε
τοὺς παρευρισκόμενους, ἀναφέρθηκε
ἐπιγραμματικὰ στὸ πνεῦμα τῶν κατασκη-
νώσεων καὶ στὰ πολλαπλᾶ ὀφέλη ποὺ
ἀποκομίζουν τόσο τὰ ἑκατοντάδες παι-
διά, ποὺ κάθε χρόνο φιλοξενοῦνται σὲ
αὐτές, ὅσο καὶ τὰ στελέχη, τὰ ὁποῖα παρὰ
τὴν κούρασή τους ἀποχωροῦν νιώθοντας
ψυχικὴ πληρότητα καὶ εὐφορία, ἀφοῦ
γνωρίζουν ὅτι ἐπιτελοῦν ἕνα σημαντικὸ
καὶ θεάρεστο ἔργο. Ἀκολούθησε ὁμιλία
τοῦ ἱστορικοῦ κ. Νικολάου Ζαχαράκη,
παλαιοῦ στελέχους, ὁ ὁποῖος ἀρχικὰ μί-
λησε γιὰ τὶς ἀξέχαστες ἐμπειρίες ποὺ
βίωσε στὴν Ταϋγέτη, οἱ ὁποῖες
ἀποτέλεσαν στὴν πορεία τῆς ζωῆς του πυ-
ξίδα καὶ μέσο ἐνδυνάμωσης. Στὴ συνέχεια
ἀνέπτυξε κάποιες σκέψεις του γιὰ τὴν λει-
τουργία τῶν Κατασκηνώσεων, καθὼς
αὐτὲς θὰ πρέπει νὰ εἶναι διαρκῶς
ἐξελισσόμενες, ὥστε νὰ ἀνταποκρίνονται
στὶς ἐπιταγὲς τῆς σύγχρονης ἐποχῆς συνε-
χίζοντας παράλληλα νὰ ἀποτελοῦν
πνευματικὴ ὄαση γιὰ τοὺς νέους του τόπου.

Τὸν λόγο πῆρε στὴ συνέχεια τὸ παλιό, ἀλλὰ
ἀκόμα ἐνεργὸ στέλεχος τῶν Κατασκηνώ-
σεων, ἡ θεολόγος καὶ μουσικὸς κὰ Χρύσα
Μάνδρου – Φιλιππάκου, ἡ ὁποία
ἐπιχείρησε μία ἱστορικὴ ἀναδρομὴ τῶν Κα-
τασκηνώσεων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας,
ἀπὸ τὴν ἱστορικὴ Ἱερὰ Μονὴ τῶν Ἁγίων
Ἀναργύρων Πάρνωνα μέχρι σήμερα.
Ἀνέφερε ἀρκετὰ περιστατικά, «ξυπνώντας»
μνῆμες καὶ συναισθήματα. Ἀκολούθησε σὲ
συγκινησιακὸ κλίμα ἐλεύθερη συζήτηση
στὸ τέλος τῆς ὁποίας διαβάστηκε ἕνα μή-
νυμα ἀπὸ τὸ παλιὸ στέλεχος κ. Εὐάγγελο
Θεοδώρου, ὁ ὁποῖος δὲν μπόρεσε νὰ
παραβρεθεῖ. Τὴν ὄμορφη σύναξη
ὁλοκλήρωσε ὁ σεπτὸς Ποιμενάρχης μας, ὁ
ὁποῖος ἀναφέρθηκε στὸ ὅραμά του, ἀπὸ
τὴν ἀρχὴ τῆς ποιμαντορικῆς του διακονίας
στὴν Ἱερὰ Μητρόπολή μας, γιὰ λειτουργία
σύγχρονων Κατασκηνώσεων, τὸ ὁποῖο μὲ τὴ
βοήθεια τοῦ Πανάγαθου Θεοῦ πῆρε σάρκα
καὶ ὀστᾶ. Ἐπίσης μίλησε γιὰ τὸν ψυχικὸ
δεσμὸ τῶν στελεχῶν μὲ τὰ παιδιά, ἀλλὰ καὶ
τῶν παιδιῶν μεταξύ τους καὶ γιὰ τὰ
ἀνεκτίμητης ἀξίας πνευματικὰ ὀφέλη ποὺ
ἀποκομίζουν ἅπαντες οἱ ἐμπλεκόμενοι.
Τέλος, ἀφοῦ εὐχαρίστησε θερμὰ ὅλους
τους παρευρισκόμενους, ἀλλὰ καὶ ὅσους
ἀπουσίαζαν, γιὰ τὴν σπουδαία προσφορά
τους ἐπὶ σειρὰ ἐτῶν καὶ γιὰ τὴν θυσιαστική
τους ἀγάπη, εὐχήθηκε οἱ Κατασκηνώσεις
Ταϋγέτης νὰ συνεχίσουν νὰ ἀποτελοῦν γιὰ
πολλὰ ἀκόμα χρόνια ἕναν πνευματικὸ φάρο
γιὰ τὸν τόπο μας. Ἀκολούθησε τὸ
μεσημβρινὸ γεῦμα καὶ ἡ ὄμορφη συνάν-
τηση ὁλοκληρώθηκε μὲ τὸν Σεβασμιώτατο
νὰ μοιράζει ἀναμνηστικὰ δῶρα.
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ΔΟΘΗΚΑΝ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ
ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΖΑΚΑ ΤΗΣ

ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ
Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη Μονεμβασίας καὶ

Σπάρτης προχώρησε πρόσφατα στὴ σύ-
σταση καὶ λειτουργία ἑνὸς ἀκόμη ἱδρύματος
ὑπὸ τὴν ἐπωνυμία «Ἐκκλησιαστικὸ Ἵδρυμα
ἀδελφῶν Παναγιώτου, Ἑλένης καὶ Χρυσάνθου
Τζάκα ἐκ Κρεμαστῆς» (ΦΕΚ 1869
/Β/30.5.2017). Σύμφωνα μὲ τὸ Καταστατικό,
σκοποὶ τοῦ Ἱδρύματος, τὸ ὁποῖο ἀποτελεῖ
αὐτοτελὲς Νομικὸ πρόσωπο Ἰδιωτικοῦ Δικαίου
μὴ κερδοσκοπικοῦ χαρακτῆρα, ὑπὸ τὴν
ἐποπτεία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, εἶναι (α) ἡ
κατὰ τὸν καλύτερο τρόπο ἀξιοποίηση τοῦ
ἀκινήτου καὶ ἡ διαχείριση τῶν κατατεθειμέ-
νων χρημάτων, (β) ἡ ἐνίσχυση ἑνὸς φοιτητῆ
τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς καὶ ἑνὸς ὑποψήφιου
κληρικοῦ ἢ κληρικοῦ φοιτητῆ τῆς
Θεολογικῆς ἢ ἄλλης Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς,
μὲ τὴ χορηγία χρηματικοῦ ποσοῦ, τὸ ὕψος
τοῦ ὁποίου θὰ ἀποφασίζει τὸ Διοικητικὸ
Συμβούλιο καὶ (γ) ἡ ἐνίσχυση καὶ ἄλλων
φοιτητῶν, ὀρφανῶν ἢ τέκνων πολυτέκνων
οἰκογενειῶν ἢ ἀπόρων, μὲ διάφορα μικρό-
τερα ποσὰ, ἐφ’ ὅσον θὰ ὑπάρχει ἡ
οἰκονομικὴ δυνατότητα. Στὸ πλαίσιο τῆς
ἐξυπηρέτησης τῶν σκοπῶν τοῦ νεοσύστατου
ἱδρύματος, τὸ πρωὶ τῆς Δευτέρας 18 Σεπτεμ-
βρίου 2017 συνεδρίασε τὸ Διοικητικὸ Συμ-
βούλιο ὑπὸ τὴν προεδρία τοῦ σεπτοῦ
Ποιμενάρχου μας καὶ στὴ συνέχεια, στὴν
αἴθουσα ὑποδοχῆς τοῦ Ἐπισκοπείου, συγ-
κεντρώθηκαν οἱ ἐπιτυχόντες τῶν Πανελλη-
νίων ἐξετάσεων, ποὺ ἦταν ὑποψήφιοι γιὰ
τὴν ὑποτροφία. Συγκεκριμένα, γιὰ τὴν
ὑποτροφία τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς
μοναδικὸς ἐπιτυχῶν ἦταν ὁ Γεώργιος Κόνια-
ρης, υἱὸς τοῦ πατρὸς Ἀνδρέα Κόνιαρη

ἐφημερίου Ἀνωγείων. Γιὰ τὴν Ἰατρικὴ Σχολὴ
οἱ ἐπιτυχόντες ἦταν οἱ ἑξῆς: Παναγιώτης
Παυλέρος τοῦ Σπυρίδωνα (1ο Λύκειο Σπάρ-
της – Σχολὴ Πατρών), Εὐστράτιος Κονίδης
τοῦ Παναγιώτη (2ο Λύκειο Σπάρτης – Σχολὴ
Ἡρακλείου), Δημήτριος Κρητικὸς τοῦ Πανα-
γιώτη (2ο Λύκειο Σπάρτης – Σχολὴ Ἀθηνῶν),
Χρῆστος Μουτὴς τοῦ Παναγιώτη (2ο Λύκειο
Σπάρτης – Σχολὴ Ἀθηνῶν), Παρασκευὴ Μυ-
λωνάκου τοῦ Εὐστρατίου (2ο Λύκειο Σπάρ-
της - Σχολὴ Ἀθηνῶν), Βερενίκη
Παλούμπα-Μόρσινγκ τοῦ Ρομπέρτου (3ο
Λύκειο Σπάρτης – Σχολὴ Πατρῶν), Ἰωάννα
Λύρα τοῦ Πέτρου (Λύκειο Μολάων – Σχολὴ
Πατρῶν) καὶ Μαρία-Εὐφροσύνη Λιβανοῦ
τοῦ Παναγιώτη (Λύκειο Νεαπόλεως – Σχολὴ
Ἀθηνῶν). Ὁ Σεβασμιώτατος ὑποδέχθηκε καὶ
συνεχάρη τοὺς ἐπιτυχόντες καὶ τοὺς γονεῖς
ποὺ παραβρέθηκαν, ἐνῷ στὴ συνέχεια
ἀναφέρθηκε στοὺς σκοποὺς τοῦ νεοσύστα-
του Ἱδρύματος. Ὀλοκληρώνοντας εὐχήθηκε
στοὺς νέους φοιτητὲς καὶ τὶς νέες φοιτήτριες
ὁ Πανάγαθος Θεὸς νὰ τοὺς χαρίζει ὑγεία
σωματικὴ καὶ ψυχική, χαρὰ καὶ προκοπή. Τὸν
λόγο πῆραν καὶ γονεῖς, οἱ ὁποῖοι
εὐχαρίστησαν τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη καὶ τὸν
Σεβ. Ποιμενάρχη μας γιὰ τὴν μέριμνα ποὺ
ἐπιδεικνύει – μὲ ἕναν ἀκόμη τρόπο – γιὰ τὴ
νεολαία τοῦ τόπου καὶ μάλιστα σὲ μία δύ-
σκολη οἰκονομικὰ περίοδο. Ἀκολούθησε ἡ
διαδικασία τῆς κλήρωσης κατὰ τὴν ὁποία
τυχερὴ ἀναδείχθηκε ἡ Μαρία Εὐφροσύνη
Λιβανοῦ ἀπὸ τὴ Νεάπολη, ἡ ὁποία θὰ πάρει
ὑποτροφία τῆς τάξεως τῶν χιλίων ΕΥΡΩ
(1000,00€). Ἡ συνάντηση ὁλοκληρώθηκε μὲ
τὸν σεπτὸ Ποιμενάρχη μας νὰ μοιράζει, ὡς
εὐλογία, σὲ ὅλους τους νέους φοιτητὲς βι-
βλία καὶ ἕνα δῶρο προσφορὰ τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεώς μας.
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Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΗΡΙΩΝ 
ΤΟΥ ΣΕΒ. ΠΟΙΜΕΝΑΡΧΟΥ ΜΑΣ

Τὴν Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2017 ἡ
Ἐκκλησία μας τίμησε τὴ μνήμη τοῦ Ἁγίου
Μεγαλομάρτυρος Εὐσταθίου καὶ ὁ Σεβ.
Μητροπολίτης μας ἑόρτασε τὰ σεπτά του
ὀνομαστήρια. Τὸ ἀπόγευμα τῆς παραμονῆς
τελέσθηκε, στὸν Μητροπολιτικὸ Ναὸ
Εὐαγγελίστριας, ὁ Πανηγυρικὸς Ἀρχιερατικὸς
Ἑσπερινὸς μετ’ ἀρτοκλασίας χοροστατοῦντος
τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μεσσηνίας κ. Χρυσο-
στόμου καὶ μὲ τὴ συμμετοχὴ τοῦ Σεβ. Μητρο-
πολίτου Καμεροῦν κ. Γρηγορίου καθὼς καὶ
πλειάδας κληρικῶν. Τὸν θεῖο λόγο κήρυξε ὁ
Σεβ. Μητροπολίτης Μεσσηνίας, ὁ ὁποῖος
ἀφοῦ ἀναφέρθηκε στὰ μηνύματα ποὺ
μποροῦμε νὰ ἀντλήσουμε ἀπὸ τὸν βίο τοῦ
Ἁγίου Εὐσταθίου, στὴ συνέχεια μίλησε μὲ
θερμὰ λόγια γιὰ τὸ ἦθος, τὴν πνευματικό-
τητα καὶ τὴν ἀνεκτίμητη προσφορὰ τοῦ
Σεβ. Ποιμενάρχου μας στὴν Ἱερὰ Μητρό-
πολή μας, ἀλλὰ καὶ γενικότερα στὴν
Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος. Ἐπίσης τοῦ
εὐχήθηκε γιὰ πολλὰ ἀκόμα χρόνια νὰ ποι-
μαίνει μὲ τὴν ἴδια σοφία τὴν τοπικὴ

Ἐκκλησία. Μὲ τὴν ὁλοκλήρωση τοῦ
Ἑσπερινοῦ ὁ σεπτὸς Ποιμενάρχης μας κ.
Εὐστάθιος εὐχαρίστησε κλῆρο καὶ λαὸ γιὰ
τὴν ἀγάπη καὶ τὶς εὐχές τους. Ἰδιαίτερα
εὐχαρίστησε τοὺς Σεβ. Μητροπολίτες
Μεσσηνίας καὶ Καμεροῦν, οἱ ὁποῖοι ἂν καὶ
ὁ Ποιμενάρχης μας δὲν ἑόρταζε, θέλησαν
νὰ βρεθοῦν κοντά του γιὰ νὰ τοῦ
εὐχηθοῦν. Τὴν κυριώνυμη ἡμέρα τῆς
ἑορτῆς ὁ ἑορτάζων Ποιμενάρχης μας, τέ-
λεσε τὴν Θεία Λειτουργία στὸ πανηγυρί-
ζον παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Εὐσταθίου
τοῦ Γηροκομείου Μολάων, μὲ τὴν
συμμετοχὴ τοῦ Ἱεροῦ κλήρου τῆς
περιοχῆς, τῶν ἀρχόντων καὶ εὐσεβοῦς
λαοῦ.  Στὴν Ἱερὰ Μητρόπολή μας φυλάσ-
σεται τμῆμα ἀπὸ τὰ Ἱερὰ Λείψανα τοῦ
Ἁγίου Εὐσταθίου, τὸ ὁποῖο τέθηκε σὲ προ-
σκύνηση στὸν Μητροπολιτικὸ Ναό, τόσο
τὸ ἀπόγευμα τῆς παραμονῆς ὅσο καὶ τὴν
κυριώνυμη ἡμέρα τῆς ἑορτῆς ποὺ τελέ-
σθηκε Πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία, γιὰ
εὐλογία καὶ ἐνίσχυση τοῦ Ἱεροῦ κλήρου καὶ
τοῦ εὐσεβοῦς λαοῦ μας.

Ἀπό τή ζωή τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας
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Η ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
ΤΟΥ ΙΕΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ
Μὲ στόχο τὴ συνεχῆ ἐπιμόρφωση καὶ κα-

τάρτιση τῶν κληρικῶν τῆς τοπικῆς
Ἐκκλησίας, ποὺ ἀποτελεῖ μία ἀπὸ τὶς προ-
τεραιότητες τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ.
Εὐσταθίου, πραγματοποιήθηκε τὴ Δευτέρα
25 Σεπτεμβρίου 2017 τὸ ἐτήσιο Γενικὸ
Ἱερατικὸ Συνέδριο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς
μας στὴν αἴθουσα τῆς Στέγης Νεότητος στὴ
Σπάρτη, μὲ θέμα: «Ἡ κρίση τῆς οἰκογένειας
καὶ ἡ ὑπέρβασή της». Πρὶν τὴν ἔναρξη τοῦ
Συνεδρίου, τελέσθηκε ἡ Θεία Λειτουργία στὸν
Μητροπολιτικὸ Ναὸ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεο-
τόκου. Ἡ λατρευτικὴ σύναξη ἐπισφραγίστηκε
μὲ τὴν τέλεση ἐπιμνημόσυνης δέησης προ-
εξάρχοντος τοῦ σεπτοῦ Ποιμενάρχου μας, γιὰ
τοὺς ἱερεῖς ποὺ ἀπεβίωσαν τὸν τελευταῖο
χρόνο. Στὴν Στέγη Νεότητος τοὺς παρευρισκό-
μενους καλωσόρισε ὁ Ἀρχιερατικὸς
Ἐπίτροπος Σπάρτης Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π.

Σεραφεὶμ Κοσμᾶς, ὁ ὁποῖος παρουσίασε τὸ
πλούσιο βιογραφικὸ τοῦ εἰσηγητῆ
Αἰδεσιμολογιωτάτου Πρωτ. Ματθαίου Χά-
λαρη, ἐφημερίου – προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ
Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου στὸν ὁμώνυμο Δῆμο
τῆς Ἀττικῆς καὶ ὑπευθύνου τῶν Κατασκηνώ-
σεων τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.
Ἀκολούθησε ἡ προσφώνηση τοῦ Σεβ. Μη-
τροπολίτου μας κ. Εὐσταθίου, ὁ ὁποῖος
εὐχαρίστησε τὸν διακεκριμένο ὁμιλητή, γιὰ
τὴν ἀποδοχὴ τῆς πρόσκλησής του μιλώντας
μὲ θερμὰ λόγια γιὰ τὸ ἦθος, τὴν προσωπι-
κότητα, τὴν ἐργατικότητα καὶ τὴν
πνευματικὴ προσφορά του στὸν χῶρο τῆς
Ἐκκλησίας. Ἀκολούθως, κηρύσσοντας τὴν
ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν, ἐπισήμανε στοὺς
κληρικοὺς τὴ σπουδαιότητα τοῦ θέματος,
ἀφοῦ στὴν ἐποχή μας ἡ οἰκογένεια βάλλεται
ποικιλοτρόπως, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ διαρρη-
γνύεται ὁ κοινωνικὸς ἱστός. Ὁ Σεβασμιώτα-
τος τὸνισε ὅτι εἶναι χρέος τῆς Ἐκκλησίας καὶ
τοῦ κάθε ἱερέα νὰ συμβάλλει στὴν διάσωση

Ἀπό τή ζωή τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας
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τῆς οἰκογένειας μὲ συμβουλευτικό,
καταπραϋντικὸ καὶ στοχευμένο λόγο.
Ἀμέσως μετὰ τὸν λόγο πῆρε ὁ π. Ματθαῖος
Χάλαρης, ὁ ὁποῖος ἀρχικὰ εὐχαρίστησε τὸν
Σεβ. Μητροπολίτη μας γιὰ τὴν τιμητική του
πρόσκληση. Ἀκολούθως μὲ μεστὸ καὶ
γλαφυρὸ λόγο ἀνέπτυξε τὸ θέμα φωτίζον-
τας ὅλες τὶς πτυχές του. Ἡ ὁμιλία
ὁλοκληρώθηκε μὲ ἐνδιαφέρουσες προτά-
σεις γιὰ τὴν ἐπίλυση οἰκογενειακῶν προ-
βλημάτων, ἀλλὰ καὶ τὸν κομβικὸ ρόλο τοῦ
κληρικοῦ. Ἀκολούθησε ἐποικοδομητικὸς
διάλογος κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ ὁποίου δι-
ευκρινίστηκαν σημεῖα τῆς τοποθέτησης τοῦ
ὁμιλητῆ καὶ δόθηκαν ἀπαντήσεις σὲ καὶριες
ἀπορίες τῶν ἱερέων τόσο ἀπὸ τὸν ἴδιο ὅσο
καὶ ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο.

ΣΥΝΑΞΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ

ΣΤΗΝ ΤΑΫΓΕΤΗ
Μέσα σὲ κλίμα πνευματικῆς χαρᾶς καὶ

ἀδελφοσύνης καὶ μὲ τὴν πατρικὴ μέριμνα
τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Εὐσταθίου,
πραγματοποιήθηκε τὸ Σάββατο 30 Σεπτεμ-
βρίου 2017, στὸν πάντα φιλόξενο χῶρο τῶν
κατασκηνώσεων τῆς Ταϋγέτης, ἡ σύναξη
τῶν Ἀναγνωστῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς
μας. Ἡ συνάντηση ξεκίνησε μὲ τὴν τέλεση
τῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας
ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου μας
κ. Εὐσταθίου, στὸ καθολικὸ τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Ταϋγέτης. Στὸ
τέλος τῆς εὐχαριστιακῆς σύναξης ὁ Σεβα-
σμιώτατος κήρυξε τὸ Θεῖο Λόγο καὶ καλω-
σόρισε τοὺς Ἀναγνῶστες σὲ αὐτὸ τὸν
ὄμορφο καὶ εὐλογημένο τόπο. Ἀκολούθησε
πρωινὸ γεῦμα στὴν τραπεζαρία τῆς Κατα-

σκήνωσης καὶ ξενάγηση τῶν καλεσμένων
στὶς ἐγκαταστάσεις της ἀπὸ τὸν ὑπεύθυνο
π. Νικόλαο Τσέτσεκα. Στὴ συνέχεια τὸ πρό-
γραμμα περιελάμβανε τρεῖς εἰσηγήσεις, οἱ
ὁποῖες πραγματοποιήθηκαν ὡς ἑξῆς: Τὴν
πρώτη εἰσήγηση, μὲ θέμα «Ὁ ρόλος τοῦ
ἱεροψάλτου στὴ Θεία Λατρεία» παρου-
σίασε ὁ κ. Ἀθανάσιος Ρουμελιώτης, Θεολό-
γος καὶ καθηγητῆς. Τὴ δεύτερη εἰσήγηση,
μὲ θέμα «Ἡ σπουδαιότητα τοῦ ἀξιώματος
τοῦ Ἀναγνώστου» παρουσίασε ὁ κ. Ἀλέξιος
Λεοντῆς, ἐ.ἀ. Στρατηγὸς τοῦ ἑλληνικοῦ
στρατοῦ. Τὴν τρίτη εἰσήγηση, μὲ θέμα «Ὁ
θεσμὸς τοῦ Ἀναγνώστου στὴν Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία» παρουσίασε ὁ κ. Γεώργιος Καρ-
καμπάσης, φοιτητὴς Νοσηλευτικῆς ΕΚΠΑ
καὶ ἱεροψάλτης. Ἀμέσως μετά, τὸ λόγο πῆρε
ὁ Σεβασμιώτατος, ὁ ὁποῖος μέσα σὲ κλίμα
ἔντονης συγκίνησης εὐχαρίστησε τοὺς πα-
ρευρισκομένους, γιὰ τὴν ἀποδοχὴ τῆς πρό-
σκλησής του. Ἐπίσης, μίλησε γιὰ τὴν
ἀναγκαιότητα τῆς διακονίας τῶν
ἀναγνωστῶν στὴ Θεία Λατρεία, ἐνῶ
ἀπηύθυνε πατρικὲς συμβουλὲς γιὰ τὸν
τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο θὰ πρέπει νὰ γίνεται ἡ
διακονία τοῦ ἀναλογίου καὶ τοῦ ἱεροῦ βή-
ματος. Ἀκολούθησε γόνιμος καὶ
ἐποικοδομητικὸς διάλογος κατὰ τὴ διάρ-
κεια τοῦ ὁποίου ὅλοι ἐξέφρασαν τὶς
εὐχαριστίες τους στὸ πρόσωπο τοῦ σεπτοῦ
Ποιμενάρχου μας γιὰ τὴν εὐκαιρία, ποὺ
τοὺς ἔδωσε νὰ μοιραστοῦν στιγμὲς χαρᾶς
καὶ συγκίνησης. Μετὰ τὸ μεσημεριανὸ
γεῦμα ὁ Σεβασμιώτατος μοίρασε σὲ ὅλους
ἀναμνηστικὰ δῶρα καὶ εὐχαρίστησε ὅλους
ὅσοι συνέβαλαν γιὰ τὴν πραγματοποίηση
τῆς σύναξης. 

Ἀπό τή ζωή τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας
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Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ κατὰ τὸν
μῆνα Ἰούνιον:

Ἐ λ ε ι τ ο ύ ρ γ η σ ε  τὴν 4ην εἰς τὸν πανη-
γυρίζοντα Ἱερὸν Ναὸν τῆς Ἁγίας Τριάδος Σελ-
λασίας, τὴν 5ην εἰς τὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸν
Ναὸν τῆς Ἁγίας Τριάδος Νεαπόλεως, τὴν
11ην εἰς Μυστρᾶν, τὴν 29ην εἰς τὸν
Μητροπολιτικὸν Ναὸν καὶ τὴν 30ὴν εἰς τὸ πα-
νηγυρίζον παρεκκλήσιον τῶν Ἁγίων
Ἀποστόλων Ἱερᾶς Μονῆς Γόλας.

Ἐ χ ο ρ ο σ τ ά τ η σ ε  κατὰ τὸν ἑσπερινὸν
τὴν 3ην εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου Γεωρ-
γίου τοῦ Α’ Κοιμητηρίου Σπάρτης, τὴν 4ην εἰς
τὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίας Τριά-
δος Νεαπόλεως καὶ προέστη τῆς Ἱερᾶς Λιτα-
νείας καὶ τὴν 29ην εἰς τὸν Γούναρην.

Η ὐ λ ό γ η σ ε  τὴν 10ην εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν
τοῦ Ἑλκομένου Μονεμβασίας τὸν γάμον τοῦ
Χρήστου Σουρλᾶ καὶ τῆς Εὐαγγελίας Σπη-
λιώτη.
Ἐ β ά π τ ι σ ε τὴν 5ην εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Πα-

ναγίας Παντάνασσας Βοιῶν τὸ τέκνον τοῦ
Ἱερέως Μιχαὴλ Χαραμῆ, εἰς τὸ ὁποῖον ἐδόθη
τὸ ὄνομα Παναγιώτης, τὴν 6ην εἰς Ποταμιὰν
τὸ τέκνον τοῦ Ἱερέως Μαρίου Μποῦκα, εἰς
τὸ ὁποῖον ἐδόθη τὸ ὄνομα Ἱωάννης καὶ τὴν
11ην εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ὁσίου Νίκωνος τὸ
τέκνον τοῦ Ἱερέως Κων/νου Σκάλτσα εἰς τὸ
ὁποῖον ἐδόθη τὸ ὄνομα Ἀντωνία.

Π ρ ο έ σ τ η  τὴν 10ην εἰς  Βελλιές τῆς Νε-
κρωσίμου Ἀκολουθίας τῆς κηδείας τοῦ Γε-
ωργίου Κατσουλώτου καὶ ἐν συνεχείᾳ εἰς
Θεολόγον τῆς Νεκρωσίμου Ἀκολουθίας τῆς
κηδείας τοῦ συνταξιούχου ἐφημερίου π.
Σταύρου Κουτρουμπῆ.
Σ υ μ μ ε τ έ σ χ ε τὴν 27ην εἰς τὰς ἐργασίας

τῆς  Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Ἑλλάδος ὡς μέλος αὐτῆς.

Π ρ ο ή δ ρ ε υ σ ε  τὴν 8ην συνεδριάσεως
τοῦ Δ.Σ. τῶν Κατασκηνώσεων Ταϋγέτης καὶ
τὴν 21ην συνεδριάσεως τοῦ Μητροπολιτικοῦ
Συμβουλίου.

Κατὰ τὸν μῆνα Ἰούλιον 2016
Ἐ λ ε ι τ ο ύ ρ γ η σ ε  τὴν 1ην εἰς τὴν πανη-

γυρίζουσαν Ἱερὰν Μονὴν τῶν Ἁγίων
Ἀναργύρων Πάρνωνος, τὴν 7ην εἰς
Ἀφυσσοῦ, τὴν 9ην εἰς Καραβάν, τὴν 20ὴν εἰς
τὸν ἑορτάζοντα Ἱερὸν Ναὸν τοῦ Προφήτου
Ἠλία Λογκανίκου, τὴν 23ην εἰς Μονεμβα-
σίαν, τὴν 26ην εἰς Μολάους ἐπὶ τῇ τοπικῇ
πανηγύρει, τὴν 27ην εἰς τὸν ἑορτάζοντα
Ἱερὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος τοῦ
Ἀσύλου Ἀνιάτων Σπάρτης καὶ τὴν 30ήν εἰς
Ἱερὸν Ναὸν τοῦ Προφήτου Ἠλία τῶν Κατα-
σκηνώσεων Ταϋγέτης .
Ἐ χ ο ρ ο σ τ ά τ η σ ε κατὰ τὸν ἑσπερινὸν τὴν

19ην εἰς τὸν ἑορτάζοντα Ἱερὸν Ναὸν τοῦ
Προφήτου Ἠλία τῶν Κατασκηνώσεων Ταϋγέ-
της, τὴν 25ην εἰς τὸν ἑορτάζοντα Ἱερὸν Ναὸν
τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Σκάλας καὶ τὴν 26ην
εἰς τὸν ἑορτάζοντα Ἱερὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου
Παντελεήμονος τοῦ Ἀσύλου Ἀνιάτων Σπάρ-
της.

Η ὐ λ ό γ η σ ε  τὴν 1ην εἰς τὸν Μητροπολι-
τικόν Ναὸν τὸν γάμον τοῦ Γεωργίου
Ἀδαμαντίδη καὶ τῆς Κυριακούλας Δήμα, τὴν
8ην εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν τοῦ Ὁσίου Νίκωνος
τὸν γάμον τοῦ Ἱσαὰκ Γεροντίδη καὶ τῆς Πα-
ναγιώτας Σκιαδᾶ, τὴν 15ην εἰς τὸν
Μητροπολιτικὸν Ναὸν τὸν γάμον τοῦ Πανα-
γιώτου Κοτσώνη καὶ τῆς Εὐγενίας Γιαννο-
πούλου καὶ τὴν 22αν εἰς τὸν Μητροπολιτικὸν

Χρονικά τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
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Ναὸν τὸν γάμου τοῦ Γεωργίου Σουλτάνη καὶ
τῆς Γεωργίας Ἀργειτάκου.
Π ρ ο έ σ τ η τὴν 10ην εἰς Μονεμβασίαν τῆς

Νεκρωσίμου Ἀκολουθίας τῆς κηδείας τοῦ Γε-
ωργίου Ἀρώνη, τὴν 24ην εἰς Λουκᾶ Τριπό-
λεως τῆς Νεκρωσίμου Ἀκολουθίας τῆς
κηδείας τῆς Κατίγκως Σκλήφα, μητρὸς τοῦ
Σεβ. Μητροπολίτου Πατρῶν κ. Χρυσοστό-
μου, τὴν 30ὴν εἰς Καμάρας τῆς Νεκρωσίμου
Ἀκολουθίας τῆς κηδείας  τοῦ   Ἰωάννου  Λου-
μάκη. Ἐπίσης προέστη τὴν 23ην εἰς τὸν Ἱερὸν
Ναὸν τοῦ Ἑλκομένου Μονεμβασίας δοξολο-
γίας ἐπὶ τῇ ἀπελευθερώσει τῆς πόλεως.

Ἐ τ έ λ ε σ ε  τὴν 15ην  τὰ θυρανοίξια τοῦ
Ἱεροῦ Ναοῦ Γενεσίου τῆς Θεοτόκου τῆς
Ἐνορίας Ἁγίου Δημητρίου Ζάρακος.
Ἐ π ε σ κ έ φ θ η κατ’ ἐπανάληψιν τὰς κατα-

σκηνώσεις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἐπὶ τοῦ
Ταϋγέτου καὶ ὡμίλησε στὰ 500 κατασκηνω-
τόπουλα ἐπικαὶρως.
Ἐπίσης συνηντήθη προκατασκηνωτικῶς μὲ

τὰ 90 στελέχη καὶ ἔδωσε ὁδηγίες διὰ τὸ
ἔργον τους.

Κατὰ τὸν μῆνα Αὔγουστο
Ἐ λ ε ι τ ο ύ ρ γ η σ ε  τὴν 6ην εἰς τὸν πανη-

γυρίζοντα Ἱερὸν Ναὸν Μεταμορφώσεως
Ἀνθοχωρίου, τὴν 11ην εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν
Ζερμπίτσης (τεσσαρακονθήμερον Μνημό-
συνον Μαρίας Ἀτσαβέ), τὴν 12ην εἰς Μα-
γούλαν, τὴν 15ην εἰς τὸν πανηγυρίζοντα
Ἱερὸν Ναὸν Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀμυκλῶν,
τὴν 19ην εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν τοῦ Προφήτου
Ἠλία τῶν Κατασκηνώσεων, τὴν 20ὴν εἰς τὸν
Μητροπολιτικὸν Ναόν, τὴν 23ην εἰς τὴν πα-
νηγυρίζουσαν Ἱερὰν Μονὴν Ζερμπίτσης, τὴν
27ην εἰς τὸ Λουκᾶ Τριπόλεως (τεσσαρακον-
θήμερον Μνημόσυνον τῆς Κατίνας Σκλήφα
μητρὸς τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πατρῶν κ.
Χρυσοστόμου), τὴν 29ην εἰς τὸν ἑορτάζοντα
Ἱερὸν Ναὸν Τιμίου Προδρόμου Ἀγόριανης,
καὶ τὴν 31ην εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν
Εὐαγγελιστρίας Ἱέρακος ἐπὶ τῇ ἐπετείῳ τῆς

εἰς Ἐπίσκοπον Χειροτονίας αὐτοῦ.
Ἐ χ ο ρ ο σ τ ά τ η σ ε κατὰ τὸν ἑσπερινὸν

καὶ τὸν παρακλητικὸν κανόνα, τὴν 1ην εἰς
τὸν Μητροπολιτικὸν Ναόν, τὴν 2αν εἰς τὴν
Μονὴν Ταϋγέτης ἐπὶ τῇ λήξει τῆς
κατασκηνωτικῆς περιόδου, τὴν 3ην εἰς τὸν
Ἱερὸν Ναὸν τοῦ Ὁσίου Νίκωνος, τὴν 5ην εἰς
τὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸν Ναὸν Μεταμορ-
φώσεως τῆς ὁμωνύμου ἐνορίας, τὴν 6ην εἰς
τὸ Παραδείσι Νεαπόλεως, τὴν 7ην εἰς τὰ
Χρύσαφα, τὴν 9ην εἰς Παλαιοπαναγιάν, τὴν
8ην εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου Νικολάου
Σπάρτης, τὴν 10ην εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν τοῦ
Ἁγίου Σπυρίδωνος Σπάρτης, τὴν 13ην εἰς τὸν
Μητροπολιτικὸν Ναὸν, τὴν 14ην εἰς τὸν πα-
νηγυρίζοντα Ἱερὸν Ναὸν Κοιμ. Θεοτόκου
Ἕλους, τὴν 20ὴν εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν τοῦ
Ἁγίου Βασιλείου Βασσαρᾶ, τὴν 22αν εἰς τὴν
πανηγυρίζουσαν Ἱερὰν Μονὴν Κοιμ. Θεοτό-
κου Ζερμπίτσης, τὴν 23ην εἰς τὸν πανηγυρί-
ζοντα Ἱερὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου Ἰσαποστόλου
Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ εἰς τὸ Β΄ Κοιμητήριον
Σπάρτης, τὴν 26ην εἰς τὸν πανηγυρίζοντα
Ἱερὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου Φανουρίου
Ἀνωγείων.

Π ρ ο έ σ τ η  τὴν 17ην τῆς νεκρωσίμου
Ἀκολουθίας τῆς κηδείας τοῦ Γεωργίου
Οἰκονομόπουλου εἰς Καλύβια Σοχᾶς καὶ τὴν
18ην εἰς τὴν Κρεμαστὴν τῆς κηδείας τοῦ Θε-
οδώρου Χαραμῆ.
Ἐ χ ε ι ρ ο θ έ τ η σ ε  Ἀναγνώστην τὴν 26ην

εἰς Ἀνώγεια τὸν Παναγιώτη Κόνιαρη υἱὸν
τοῦ Ἐφημερίου τῆς ἐνορίας π. Ἀνδρέου.

Ἐ π ρ α γ μ α τ ο π ο ί η σ ε  ἑορταστικὴν
ἐκδήλωσιν χάριν τῶν Ὁμογενῶν τὴν 21ην εἰς
Μολάους.

Π ρ ο ή δ ρ ε υ σ ε τὴν 7ην συνεδριάσεως
τοῦ Δ.Σ. τοῦ Ἱδρύματος Ἑλίκας, καὶ τὴν 29ην
συνεδριάσεως τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμ-
βουλίου.



Ἀπό τήν ἐπίσκεψη τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Εὐσταθίου στά παιδιά
τῆς Α΄ κατασκηνωτικῆς περιόδου τῶν ἀγοριών (4-7-2017)

Ἀπό τήν ἐπίδοση τῶν πρώτων ὑποτροφιῶν τοῦ νεοσυσταθέντος «Ἐκκλησιαστικοῦ ἱδρύματος ἀδελφῶν
Παναγιώτου, Ἐλένης καί Χρυσάνθου Τζάκα». (Σπάρτη 18-9-2017)



Ἀπό τήν σύναξη   τῶν στελεχών τῶν ἐκκλησιαστικῶν κατασκηνώσεων (ἄνω)  καί τήν σύναξη 
τῶν ἀναγνωστῶν (κάτω)  τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας. (Ταϋγέτη 19-8 -2017 καί 30-9-2017 ἀντίστοιχα) 


