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Στή γιορτή τῆς μεγάλης Μάνας.
Σεβ. Μητροπολίτου Μονεμβασίας καί Σπάρτης κ. Εὐσταθίου

γιορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου,
γιά μία ἀκόμη φορά, μᾶς δίδει τήν ὠφέλιμη
εὐκαιρία νά πλησιάσουμε εὐλαβικά καί μέ
πνεῦμα μαθητείας τήν ἀνεπανάληπτη προ-
σωπικότητά της καί ν΄ἀντλήσουμε δύναμη
ἀπό τήν ἁγία μορφή της. Ὁ ἐμπνευσμένος
ὑμνογράφος μέ πολύ σεβασμό καί μέ με-
γάλο θαυμασμό στέκεται μπροστά της καί
ἱκετευτικά τήν παρακαλεῖ νά τόν σώσει ἀπό
τά αἰώνια βάσανα, ἀφοῦ προηγουμένως τή
χαρακτηρίζει «θλιβομένων χαρά». Ὅλοι οἱ
ἄνθρωποι πού ζοῦν στόν πολυστένακτο
πλανήτη μας διψοῦν τή χαρά, ἀλλά δέν τή
βιώνουν. Τήν ἐπιδιώκουν, ἀλλά δέν τή
συναντοῦν. Τή λαχταροῦν, ἀλλά κάποτε τή
νιώθουν μόνο στά ὄνειρά τους. Θυσιάζουν
γι΄ αὐτήν ὧρες, κόπο, χρήματα, μά
αἰσθάνονται μόνο τή γεύση της γιά λίγη
ὥρα καί ὕστερα πάλι τήν ἀναζητοῦν.

Οἱ θλίψεις τῆς ζωῆς εἶναι ἀναρίθμητες.
Δέν ὑπάρχει ἄνθρωπος ὁ ὁποῖος νά μήν τίς
δοκίμασε. Λυπούμαστε, ὅταν χάνουμε ἐμεῖς
ἤ τά προσφιλῆ μας πρόσωπα τήν πολύτιμη
ὑγεία. Λυπούμαστε, ὅταν ἀποτυγχάνουμε
καί βλέπουμε τά ὄνειρά μας νά σωριάζονται
ἀνεκπλήρωτα. Λυπούμαστε, ὅταν μιά θεο-
μηνία καταστρέφει τούς κόπους μας, τό ἴδιο
τό σπίτι μας. Λυπούμαστε ἀκόμη, ὅταν δέ
μᾶς ἀγαποῦν, δέ μᾶς συμμερίζονται, δέ μᾶς
ὑπολογίζουν, ἔστω καί ἄν ἐμεῖς ἀπέναντί
τους δείχνουμε τήν ἀγάπη μας. Λυπούμα-
στε, ὅταν οἱ ἄλλοι γίνονται ἀχάριστοι καί
προσπαθοῦν νά λησμονήσουν τό καλό πού
τούς κάναμε, εὐτελίζοντάς το καί στρέφον-
τας τήν ὀργή τους ἐναντίον μας. Λυπούμα-

στε, ἀκόμη, βλέποντας τό κακό πού ὑπάρχει
στήν κοινωνία καί τόν ξεπεσμό τῆς
ἀνθρώπινης ἀξιοπρέπειας. Ποῦ πάει,
ἀλήθεια, σήμερα ἡ κοινωνία; «Στό που-
θενά» θά ἀπαντοῦσε ἕνας σοβαρός παρα-
τηρητής. Αὐτή ἡ πορεία χωρίς πυξίδα, αὐτός
ὁ κατήφορος χωρίς γυρισμό προκαλεῖ ὄχι
μόνο στίς εὐαίσθητες ψυχές ἀλλά καί στούς
ἀδιάφορους θλίψη καί στενοχώρια. Μερικοί
λυποῦνται καί ὅταν βλέπουν τήν εὐτυχία καί
τήν πρόοδο τοῦ συνανθρώπου τους. Αὐτό
εἶναι τό χειρότερο ὀλίσθημα, γιατί μαρτυρεῖ
ἔλλειψη ἀγάπης καί ὕπαρξη φθόνου πού
εἶναι φοβερή, ἐπιζήμια καί ἐπικίνδυνη
ἀρρώστια τῆς ψυχῆς. Τέλος, γιά νά
περιοριστοῦμε μόνο σ΄αὐτά, ἄλλοι
λυποῦνται, ὅταν ὑποχωροῦν στίς προκλή-
σεις τοῦ πειρασμοῦ καί χωρίς ἀποθέματα
ἀντιστάσεως ὑποκύπτουν, διαπράττοντας
κάθε εἴδους ἁμαρτία. Βέβαια πρέπει νά
ποῦμε γι΄ αὐτούς τούς τελευταίους ὅτι, ὅταν
δημιουργεῖται μέσα στήν ψυχή τους ἡ λύπη
γιά τήν ἁμαρτία πού διέπραξαν, αὐτό ση-
μαίνει ὅτι εὑρίσκονται στό δρόμο τῆς μετα-
νοίας καί τῆς ἐπιστροφῆς. Ἀλλοίμονο σέ
ἐκείνους πού δέν κλαῖνε, ὅταν ἁμαρτάνουν
καί τρις-ἀλλοίμονο σ΄αὐτούς πού γελᾶνε,
ὅταν ἁμαρτάνουν ἤ καί ἀδιαφοροῦν γιά τήν
πληγή τους. Ἑπομένως, ὅλοι οἱ ἄνθρωποι
κάθε ἡλικίας καί τάξεως καί τῶν δύο φύλων
δοκιμάζουν στή ζωή τους, ὅσο λίγη καί ἄν
εἶναι, θλίψη καί στενοχώρια. Καί ἐπειδή
ἔχουμε ὅλοι τήν ἐμπειρία τῆς θλίψης, εἶναι
πλεονασμός νά περιγράψουμε ἐδῶ τήν ψυ-
χική μας κατάσταση, πού κάποτε φτάνει

Ἡ
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μέχρι τρέλας. 
Θά λυτρώσει τόν ἄνθρωπο ἀπό αὐτή τή

δοκιμασία, πού εἶναι πραγματική συμφορά
μόνο  ἡ Παναγία μας. Αὐτή εἶναι τῶν
‘’χριστιανῶν προστάτις’’. Αὐτή εἶναι ‘’τῶν
θλιβομένων χαρά καί ἀντίληψις’’. Ἐκείνη δο-
κίμασε ὅλες τίς θλίψεις τῆς ζωῆς πού δοκι-
μάζουμε καί ἐμεῖς, ἐκτός ἀπό τή θλίψη πού
προέρχεται ἀπό τήν ἁμαρτία. Γιατί ἐκείνη
ποτέ δέν ἁμάρτησε. Εἶναι ἡ «Ἁγία ἁγίων μεί-
ζων», εἶναι ἡ ὑπεραγία, δηλαδή πάνω ἀπό
ὅλους τούς Ἁγίους, εἶναι ἡ ἄχραντος καί πα-
νάχραντος, αυτή πού δέ μολύνθηκε ἀπό τί-
ποτα, αὐτή πού δέν τήν πλησίασε οὔτε ἡ
σκιά τῆς ἁμαρτίας.  Ἀφοῦ, λοιπόν, ἔχει τήν
ἐμπειρία τῆς θλίψεως, εἶναι σέ θέση τώρα
πού εὑρίσκεται κοντά στό Θεό, στά δεξιά
του μάλιστα καταστόλιστη καί ὁλόφωτη, νά
πρεσβεύει γιά τήν ἀπαλλαγή μας καί τή λύ-
τρωσή μας. Ἀφοῦ καί ἐκείνη δοκίμασε τή
θλίψη ἀπό τή Σταύρωση τοῦ Κυρίου μας,
ἀπό τήν ἀχαριστία τῶν ἀνθρώπων καί ἀπό
τό θάνατο τῶν ἁγίων γονέων της, εἶναι σέ
θέση νά μᾶς κατανοήσει καί νά μᾶς βοηθή-
σει ἀποτελεσματικά μέ τό ἁγιασμένο παρά-
δειγμά της, μέ τήν εὐχή καί εὐλογία της, μέ
τήν παρρησία πού διαθέτει στόν Κύριό μας
πού εἶναι καί Θεός της καί Υἱός της. 

Ἄν εἶναι εὐπρόσδεκτη ἡ δέηση κάθε δι-
καίου καί ἁγίου, πολύ περισσότερο εἶναι
εὐπρόσδεκτη καί ἀποτελεσματική ἡ παρά-
κληση πού γίνεται πρός τόν Θεό ἀπό τήν
Ὑπεραγία Θεοτόκο.

Παρακαλῶ με ὅλη τή δύναμη τῆς ψυχῆς
μου τή χάρη Της νά προστατεύει ὅλους μας,
κληρικούς καί λαϊκούς καί προπάντων τή νε-
ολαία μας, γιά τήν ὁποία γίνεται προστατευ-
τικό τεῖχος,  χαρίζοντάς  μας τήν πολύτιμη
ὑγεία καί τήν ἀπαραίτητη χαρά.

Ἐκείνη δοκίμασε

ὅλες τίς θλίψεις τῆς ζωῆς

πού δοκιμάζουμε καί ἐμεῖς,

ἐκτός ἀπό τή θλίψη

πού προέρχεται ἀπό τήν ἁμαρτία.

Γιατί ἐκείνη ποτέ δέν ἁμάρτησε.

Εἶναι ἡ «Ἁγία ἁγίων μείζων»,

εἶναι ἡ ὑπεραγία,

δηλαδή πάνω ἀπό ὅλους

τούς Ἁγίους,

εἶναι ἡ ἄχραντος

καί πανάχραντος,

αυτή πού δέ μολύνθηκε

ἀπό τίποτα,

αὐτή πού δέν τήν πλησίασε

οὔτε ἡ σκιά τῆς ἁμαρτίας.



ἄνθρωπος ἀπὸ τὴν παιδική του ἡλικία
προσπαθεῖ νὰ ἐπιβληθεῖ στούς συνομηλί-
κους του καὶ νὰ τούς ἐξουσιάσει, γεμάτος
ὑπερηφάνεια αἰσθάνεται τοὺς ἄλλους ὡς
ἀνταγωνιστές του καὶ πάσῃ θυσία δὲ θέλει
νὰ χάσει τὴν πρώτη θέση. Ἕνας ἀθέμιτος
ἀνταγωνισμὸς ποὺ ἀρχίζει σιγὰ–σιγὰ μὲ τὴν
ἐπίδοση στὰ μαθήματα καὶ μετὰ
ἐπεκτείνεται στὴν ὁμάδα μὲ τὴν τάση ὅλοι
νὰ γίνουν ἀρχηγοί. 

Στὸ Ἱερὸ Εὐαγγέλιο ὁ Κύριός μας, ὅταν οἱ
δύο Ἀπόστολοι θέτουν τὸ θέμα τῆς πρωτο-
καθεδρίας καὶ ζητοῦν νὰ καθίσουν ὁ ἕνας
δεξιά καὶ ὁ ἄλλος ἀριστερά τοῦ Βασιλικοῦ
Του θρόνου, τοὺς δίνει τὴν ἀπάντηση ὅτι
δὲν ξέρουν τί ζητοῦν. Διατυπώνει
ἀφοπλιστικὰ μία πρόταση, ἡ ὁποία εἶναι
ἀνεπανάληπτη. «Ἀλλ’ εἰ τις θέλει γενέσθαι
μέγας ἐν ὑμῖν, ἔσται ὑμῶν διάκονος.» (Μρκ
κς, 43). Αὐτὸς ποὺ θέλει νὰ εἶναι πρῶτος με-
ταξύ σας, ἂς γίνεται ὑπηρέτης καὶ ἂς φρον-
τίζει νὰ ἐξυπηρετεῖ τοὺς ἄλλους. Αὐτὴ εἶναι
ἡ μεγαλύτερη φιλοσοφία καὶ ἡ
ἀποστομωτικὴ ἀπάντηση γι’ αὐτοὺς ποὺ θέ-
λουν νὰ ἐξουσιάζουν τοὺς συνανθρώπους
τους. Ὁ ἴδιος ὁ Χριστός μᾶς δίνει τὸ παρά-
δειγμα τῆς διακονίας, θυσιάζοντας ἀκόμα
καὶ τὴ ζωὴ του, τὴν ὁποία προσφέρει γιὰ νὰ
ἐλευθερωθοῦν ἀπὸ τὴν ἁμαρτία οἱ
ἄνθρωποι.

Δυστυχῶς, διαστρέψαμε τὴν ἀλήθεια τῶν
λόγων Του καὶ ἀντιστρέψαμε τὸ νόημά τους
μὲ ἀποτέλεσμα νὰ βυθιστοῦμε στὴ φιλαρ-
χία μας καὶ ὅλα νὰ γυρίζουν γύρω ἀπὸ τὸν
ἑαυτούλη μας.

Οἱ πατέρες μᾶς ψυχογραφοῦν τὸν
ἄνθρωπο ποὺ διψᾶ γιὰ ἐξουσία καὶ φυσικὰ
χάνει τὴν οὐσία. Ὁ φίλαρχος βλέπει παντοῦ
ἀντιπάλους. Κανένας φυσικὰ δὲν τὸν
συμπαθεῖ καὶ ἂν ἀκόμα διαθέτει τὰ πιὸ με-
γάλα χαρίσματα, διότι ὅλα ὅσα στολίζουν τὸ
χαρακτήρα του, τὰ χρησιμοποιεῖ συνήθως
γιὰ τὴν ἐξουθένωση τοῦ πλησίον. Γι’ αὐτὸ
ὅλοι μας συνήθως ἀποφεύγουμε
ἀνθρώπους ποὺ ἔχουν αὐτὸ τὸ φρόνημα. Τὸ
πνεῦμα τῆς ἐξουσίας κάποτε προσβάλλει
ἀκόμα καὶ πρόσωπα χωρὶς ἰδιαίτερες
ἱκανότητες καὶ τὰ καθιστά ἀξιοθρήνητα. 

Μὴν ξεχνᾶμε ὅτι αὐτὸ τὸ πνεῦμα κρήμνισε
τὸν Ἑωσφόρο ἀπὸ τὸν οὐρανὸ, ὅπως καὶ
τοὺς προπάτορές μας τοὺς ἔδιωξε ἀπὸ τὸν
παράδεισο μὲ τὰ ἐπακόλουθα δεινὰ γιὰ τὸ
ἀνθρώπινο γένος. 

Κανένας δὲν μπορεῖ νὰ ἐφησυχάζει ὅτι
μπορεῖ νὰ μείνει ἀπρόσβλητος ἀπὸ τὸ
πνεῦμα τῆς φιλαρχίας καὶ τῆς «πρωτοκλι-
σίας» σὲ ὅλη του τὴ ζωή. Ἀκόμη καὶ στὴν
ἔρημο φτάνουν τὰ βέλη του. Ἄνθρωποι ποὺ
ἐγκατέλειψαν τὰ πάντα, τοὺς κάνει κάποτε
νὰ ἐπιζητοῦν τὰ πρωτεῖα καὶ ἐκεῖ.

Ὁ
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Ἐξουσία ἤ διακονία;
Ἀρχιμ. Ἐφραίμ Μιλτιάδου, Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 
Ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων Σπάρτης

Οἱ Πατέρες στόν σύγχρονο κόσμο
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Ὁ Ἅγιος Χρυσόστομος μᾶς λέγει ὅτι τίποτε
δὲν ὁδηγεῖ τὸν ἄνθρωπο τόσο στὴν
ἀλαζονεία, ὅσο ἡ ἐξουσία καὶ τὰ ἀξιώματα.
Ἡ δίψα τῆς ἐξουσίας διώχνει τὴ ντροπὴ καὶ
μεταβάλλει τὸν ἄνθρωπο σὲ θηρίο. Ἡ
ἐξουσία μᾶς πείθει νὰ κάνουμε πολλὰ πράγ-
ματα ἀπὸ αὐτὰ ποὺ δὲν ἀρέσουν στὸ Θεὸ
καὶ ἀπαιτεῖται ψυχὴ πολὺ δυνατὴ ὥστε νὰ
χρησιμοποιήσει τὴν ἐξουσία γιὰ καλό.
Πολλοὶ ἄνθρωποι, ὅταν καταλάβουν μεγα-
λύτερη ἐξουσία, συνηθίζουν νὰ ἀποκτοῦν
καὶ πολλὴ ὑπερηφάνεια καὶ ἄκρατο
ἐγωισμό, ξεχνᾶνε ὅτι εἶναι θνητοὶ καὶ ὅτι
σύντομα θὰ παρέλθουν καὶ θὰ βρεθοῦν
ἀντιμέτωποι μὲ τὴν πραγματικότητα ποὺ
εἶναι ὁ θάνατος.

Ὁ ἄνθρωπος ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ
ἐξουσιάζει τὰ πάθη του καὶ γενικὰ τὴ ζωὴ
του, εἶναι πολὺ δύσκολο νὰ ἐξουσιάζει
ἄλλους ἀνθρώπους και εἶναι καταδικασμέ-
νος νὰ ἀποτύχει ταλαιπωρώντας τους.
Μποροῦμε νὰ ποῦμε ἀδελφοί μου, ὅτι ἡ φι-
λαρχία εἶναι πολὺ μεγάλη ἀρρώστια τῆς
ψυχῆς γιατί χρησιμοποιεῖ ἀθέμιτα μέσα,
ἀρκεῖ τὸ συντομότερο νὰ ἐπιτύχει τοὺς σκο-
πούς της. 

Ὁ σοφὸς μακαριστὸς Γέροντας Ἰωὴλ ἔλεγε
ὅτι αὐτοὶ ποὺ ψάχνουν γιὰ ἐξουσία εἶναι
πολὺ πιθανὸν νὰ μὴν ἔχουν ἀξία καὶ νομί-
ζουν ὅτι ἀπαιτώντας ἀξιώματα θὰ πάρουν
καὶ ἀξία. Δυστυχῶς ὑπάρχει μεγάλο ψυχικὸ
κενὸ, τὸ ὁποῖο δὲν μπορεῖ νὰ γεμίσει μὲ τὸ
ἀξίωμα. Αὐτοὶ ποὺ ἐξουσιάζουν τοὺς
ἑαυτοὺς τους, συνεχίζει ὁ Ἅγιος Γέροντας,

εἶναι κύριοι καὶ ὄχι δοῦλοι τῶν παθῶν τους.
Ἂν ὁ ἄνθρωπος ἔπαιρνε ἀξία μὲ τὰ
ἀξιώματα, τότε ὅλοι οἱ ἀξιωματοῦχοι θὰ
ἦταν οἱ πιὸ ἐνάρετοι καί εὐτυχισμένοι
ἄνθρωποι.

Ἡ ραδιουργία, τὸ ψέμα, ἡ ἀπάτη καὶ ὁ
δόλος εἶναι στην καθημερινή διάταξη γιὰ νὰ
φτάσει ὁ φίλαρχος μὲ κάθε τίμημα θεμιτὸ ἢ
ἀθέμιτο στὸν ἐπιδιωκόμενο σκοπό.
Ἀντιθέτως, ὁ Χριστιανὸς περιμένει μὲ
ἠρεμία τὴν πρόνοια τοῦ Θεοῦ, ἐὰν τὸν κα-
λέσει νὰ ὑπηρετήσει σέ μία ὑψηλότερη δια-
κονία. Ἐὰν δὲν πάρει κανένα ἀξίωμα,
παραμένει εἰρηνικός, χωρὶς πικρία γιατί
μπορεῖ νὰ προσφέρει πολὺ περισσότερα
ἐκεῖ ποὺ τὸν τοποθέτησε ὁ Θεός, ἐφόσον
ὅ,τι κάνει τὸ κάνει ἀπὸ ἀγάπη καὶ θυσία
πρὸς τὸν Θεὸ καὶ τοὺς ἀδελφούς του.

Τὴν μεγάλη θέση πρέπει νὰ τὴν βλέπουμε
πάντοτε συνυφασμένη μὲ τὴ μεγάλη
εὐθύνη ἀπέναντι στοὺς συνανθρώπους μας,
πρὸ πάντων ὅμως ἔναντι τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς
συνειδήσεώς μας.

Ὁ Κύριος καὶ Θεός μᾶς χαρίζει σέ ὅλους
ἀνεξαιρέτως ἕνα πολὺ ὑψηλὸ σκοπὸ, στὸν
ὁποῖο μᾶς καλεῖ μέσα ἀπὸ τὸ Ἱερὸ
Εὐαγγέλιο: «Νὰ συμβασιλεύσουμε μετὰ τοῦ
Ἰησοῦ Χριστοῦ (Β’ Τιμ β’, 10-12). Σὲ αὐτὴν
τὴν «πρωτοκλισίαν» ἂς ἐπικεντρώσουμε τὴν
προσοχή μας. Αὐτὴ ἡ «φιλαρχία» δὲν πα-
ρεμποδίζει τὴν πνευματικὴ ζωή, ἀντιθέτως
μᾶς ἀφυπνίζει καὶ μᾶς δραστηριοποιεῖ νὰ
δώσουμε τὰ πάντα γιὰ νὰ κερδίσουμε τὴ
Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.

Οἱ Πατέρες στόν σύγχρονο κόσμο
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Γερόντισσα Γαβριηλία Παπαγιάννη,
γεννήθηκε στὶς 2 Ὀκτωβρίου τοῦ 1897
(ἡμέρα ἑορτασμοῦ τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ
καὶ Ἰουστίνης) στὴν Κωνσταντινούπολη. Ὁ
πατέρας της ἦταν εὔπορος ξυλέμπορος κι
ἔζησε σὲ ἕνα περιβάλλον μὲ πολλὲς
ἀνέσεις στὴν Πόλη, στὸ Φανάρι.

Ἦταν ἕνα χαριτωμένο κοριτσάκι, γεμάτο
ἀγάπη γιὰ ὅλον τὸν κόσμο. Τὶς ἡμέρες ποὺ
τὸ ἀρχοντικό τῶν Παπαγιάννη «δεχόταν» ἡ
χαρὰ τῆς μικρῆς Αὐρηλίας (τὸ ὄνομά της
πρὶν δεχτεῖ τὴν μοναχικὴ κουρὰ) ἔτρεχε
ἀμέσως γιὰ ν’ ἀνοίξει καὶ νὰ ὑποδεχθεῖ
ἐκείνη τοὺς ἐπισκέπτες.

Ἦταν τὸ τέταρτο καὶ τὸ τελευταῖο παιδὶ
τῆς οἰκογενείας. Ἀπὸ τὰ ἀδέλφια της ἡ με-
γάλη, ἡ Βασιλικὴ ἦταν ἐκείνη ποὺ τῆς πρω-
τομίλησε γιὰ τὸν Θεό. Μαζὶ μὲ τὰ
παραμύθια ποὺ τῆς διάβαζε, τῆς ἔλεγε
ἱστορίες ἀπὸ τὸ Εὐαγγέλιο καὶ τὴν Παλαιὰ
Διαθήκη. Μιὰ μέρα λοιπόν, τῆς εἶπε ὅτι ὁ
Θεὸς εἶναι «πανταχοῦ Παρὼν» κι ὅ,τι κι ἂν
κάνουμε Ἐκεῖνος τὸ βλέπει…     

Τότε ἡ μικρὴ Αὐρηλία ποὺ ἦταν 4-5
χρονῶν τὰ ἔχασε καὶ μὲ τρομαγμένη φωνὴ
ρώτησε: «Κι ἂν πάω καὶ κλειστῶ μέσα σ’
ἐκεῖνο τὸ ντουλάπι, θὰ μὲ βρεῖ»; «Ναὶ» τῆς
λέει. «καλά, κι ἂν γίνω μικρὴ-μικρὴ καὶ μπῶ
σ’ αὐτὸ τὸ σπιρτόκουτο κι ἐκεῖ θὰ μὲ βλέ-
πει»; «Κι ἐκεῖ». Τότε κατάλαβε ὅτι ἡ ζωὴ
εἶναι σοβαρὴ ὑπόθεση κι ὅτι δὲν μποροῦμε
νὰ κάνουμε συνέχεια πράγματα τοῦ
κεφαλιοῦ μας κι ἀταξίες, μὰ πρέπει νὰ
εἴμαστε καλὰ παιδιὰ γιατί μᾶς βλέπει
«Ἐκεῖνος ποὺ εἶναι παντοῦ»! Ξέσπασε τότε

σὲ κλάματα καὶ χώθηκε στὴν ἀγκαλιὰ τῆς
ἀδελφῆς της. «Δηλαδή, πάει χάθηκα»!!!

Τὰ χρόνια περνοῦσαν καὶ ἡ μικρὴ
Αὐρηλία ἀγαποῦσε ὅλον τὸν κόσμο κι ὅλος
ὁ κόσμος τὴν ἀγαποῦσε! Μετὰ τὸ γυμνά-
σιο, ἔφυγε γιὰ νὰ συνεχίσει τὶς Σπουδές της
στὴν Ἐλβετία στὴν Σχολὴ Γεωπονικῆς τοῦ
Estavayer-Le-Lacε ἰδιαίτερά τά φυτὰ καὶ
κυριολεκτικὰ μέχρι τὸ τέλος τῆς ζωῆς της
«μιλοῦσε» μαζί τους καὶ λὲς κι ἔβλεπες
κάθε φορά τὴν ἀνταπόκρισή τους.

Τὸ 1923 βρίσκεται οἰκογενειακῶς στὴ
Θεσσαλονίκη. Ἐκεῖ μπαίνει στὸ
Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, ὡς ἀκροάτρια
στὴ Φιλοσοφικὴ Σχολή. Μετὰ τὸ τέλος τῶν

Μοναχή Γαβριηλία, Ἡ γερόντισσα τῆς ἀγάπης
Ἀρχιμ. π. Εὐσεβίου Ρασσιᾶ 

Ἐν τῷ κόσμῳ
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σπουδῶν της φθάνει στὴν Ἀθήνα καὶ ἡ
πρώτη της φροντίδα ἦταν νὰ πιάσει κάποια
δουλειά. Ἔπιασε λοιπὸν δουλειὰ σὲ μιὰ
ψυχιατρικὴ κλινικὴ ὅπου παρέμεινε ἕναν
μόνον χρόνο. Ἔπειτα ἀκολούθησε ἡ Ἀγγλία,
μόνη μὲ μοναδικὴ περιουσία μιὰ χάρτινη
Λίρα Ἀγγλίας… Ἡ ἐν Χριστῷ περιπέτειά της
μόλις ἄρχιζε… Ἐκεῖ βρῆκε διάφορες
ἐργασίες, ἐνῶ παράλληλα βοηθοῦσε
πλῆθος ἀπόρων καὶ ἀνέργων, ἐπίσης φρόν-
τιζε δωρεὰν πολλοὺς φτωχούς. Κι ἔρχεται
τὸ 1954, ἡ χρονιὰ σταθμὸς στὴν πνευμα-
τική της ζωή. Ἦταν 24 Μαρτίου τὴν ἡμέρα
ποὺ ἔφυγε γιὰ τὴν ἄλλη ζωὴ ἡ μητέρα της.
Γιὰ κείνη, μόλις ἄρχιζε ἡ μεγάλη περιπέτεια
τῆς Πίστης στὸν Χριστό.

Ἀπὸ κεῖ καὶ πέρα ξεκίνησε ἡ μεγάλη
ἱεραποστολή της στὶς πέντε ἠπείρους τῆς
ὑφηλίου. Τὸ 1954 πῆγε στὴν Ἰνδία ὅπου καὶ
παρέμεινε 5 χρόνια. Ἦταν μεγάλος σταθμὸς
στὴ ζωή της καὶ ἡ ἴδια ἀγαποῦσε ἰδιαίτερα
τὴν Ἰνδία. Ἐκεῖ βοηθοῦσε ἀκατάπαυστα
πλῆθος λεπρῶν καὶ ἀρρώστων καὶ τοὺς
ἔδειχνε ἀπεριόριστη ἀγάπη! Ὅλοι τὴν
ἀγαποῦσαν καὶ τὴν φώναζαν ἀδελφὴ Λίλα.
Στὸ καθημερινό της κουραστικὸ πρόγραμμα
ἦταν ἀπαραίτητη ἡ δίωρη ἀνάγνωση τῆς
Ἁγίας Γραφῆς καὶ πολλὲς ὧρες προσευχῆς.
Εἶχε ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη στὸν Θεὸ καὶ γι’
αὐτὸ ποτὲ δὲν κρατοῦσε χρήματα πάνω
της. Ὅλα της τὰ ἔδινε ἐκεῖνος, ἔλεγε, ἐκείνη
τὸ μόνο ποὺ ἔκανε ἦταν νὰ ἀφεθεῖ στὰ
χέρια Του. Ἀεροπορικὰ εἰσιτήρια, τροφή,
κατάλυμα καὶ ὅ,τι ἄλλο τῆς χρειαζόταν τῆς
τὸ ἔδινε ὁ Θεός. Βοηθοῦσε πλῆθος
ἀνθρώπων ἐνῶ ἦταν ἡ αἰτία πολλοὶ
ἄνθρωποι νὰ βαφτιστοῦν Ὀρθόδοξοι. Ποτὲ
δὲ μιλοῦσε σὲ ἄλλους γιὰ τὸν Χριστὸ, ἂν
δὲν τῆς τὸ ζητοῦσαν οἱ ἴδιοι. Ἔκανε
σημαντικὲς γνωριμίες (Μητέρα Τερέζα,
Sivananda, Baba Amte).

Τὴν καλοῦσαν σὲ διάφορες χῶρες, γιὰ νὰ
μιλήσει γιὰ τὸν Ὀρθόδοξο Χριστιανισμὸ καὶ
πραγματικὰ ἄφηνε τὰ πλήθη ἄλαλα. Μετὰ
τὴν Ἰνδία βρέθηκε στὰ Ἰμαλάια γιὰ ἕναν
χρόνο μὲ λιτὴ τροφή, μόνη μόνω τῷ Θεῶ,
σὲ ὧρες ἀτελείωτης προσευχῆς. Ἡ ἴδια
ἔλεγε ἀργότερα ὅτι ἐκεῖνο τὸν χρόνο ἔζησε
τὸν ἡσυχαστικὸ μοναχισμὸ χωρὶς κἄν νὰ τὸ
γνωρίζει!

Πίστευε πλέον ὅτι ἔκανε τὸ θέλημα τοῦ
Θεοῦ, ὅταν ξαφνικά τῆς ἦρθε τὸ μήνυμα
ἀπὸ τοὺς ἀγγέλους ὅπως ἡ ἴδια ἔλεγε,
«τώρα εἶσαι σὲ θέση νὰ πᾶς γιὰ Μοναχή».
Τότε κατάλαβε ὅτι ὁ μοναχισμὸς εἶναι ἕνας
ἰδιαίτερος καὶ ἀνώτερος τρόπος ζωῆς. Ἡ
ἴδια ἄφησε τὸ θέμα ἀνοιχτὸ καὶ πίστευε
ὅτι ὁ Θεὸς γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ θὰ τὴν
ὁδηγοῦσε. Συναντήθηκε λοιπὸν μὲ ἕναν
κύριο ὁ ὁποῖος τῆς ζήτησε νὰ τὴν συνοδεύ-
σει στὴ Βηθανία σ’ ἕνα μοναστήρι. Τὰ
ναῦλα γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ βρέθηκαν μὲ
θαυματουργικὸ τρόπο κι ἔτσι πῆγε στὴ Βη-
θανία, σὲ ἡλικία 62 ἐτῶν(!) ὅπου ξεχώρισε
γιὰ τὴν ἀγάπη καὶ τὴν ὑπομονή της. Κι ἐκεῖ
ποὺ νόμιζε ὅτι αὐτὴ θὰ ἦταν πλέον ἡ ζωὴ
της ἄρχισε πάλι τὰ ταξίδια, γιὰ νὰ βοηθή-
σει, νὰ μιλήσει γιὰ τὸν Χριστὸ καὶ νὰ
ἀγαπηθεῖ ἀπὸ ὅλον τὸν κόσμο. Ἀκολουθεῖ
ἡ Ἀθήνα ὅπου ἔκανε ἐγχείρηση γιὰ νὰ
θεραπευτεῖ ἀπὸ τὴν 100% τύφλωση τοῦ
ἀριστεροῦ ματιοῦ της. Ὅταν ἔγινε ἡ
ἐγχείρηση «ἐγένετο φῶς». Παρέμεινε στὴν
Ἀθήνα στὴν Ἱερὰ Μονὴ Εὐαγγελίστριας, τὴ
Νέα Ἱερουσαλὴμ ὅπως ἡ ἴδια ἔλεγε. Μέσα
ἀπὸ τὸ μοναστήρι ἀλληλογραφοῦσε καὶ
βοηθοῦσε πολλοὺς ἀνθρώπους.
Ἀκολουθεῖ ἡ Ἀφρική, ἡ Ἀθήνα, ὅπου
ἔμεινε στὸ σπίτι τῶν ἀγγέλων ὅπως τὸ
ἀποκαλοῦσαν τὰ πνευματικά της παιδιά,
ὅπου κάθε μέρα δεχόταν πονεμένους
ἀνθρώπους καὶ τοὺς βοηθοῦσε, ἡ Αἴγινα

Ἐν τῷ κόσμῳ
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καὶ ἡ Λέρος, ὅπου καὶ ἐκοιμήθη σὲ ἡλικία
95 ἐτῶν, στὶς 28 Μαρτίου τοῦ 1992
ἀνασηκώνοντας τὰ χέρια της στὸν
οὐρανό… Ἐκείνη τὴ στιγμὴ τὰ πνευματικά
της παιδιὰ ἄκουσαν καθαρότατα μιὰ
νεανικὴ φωνὴ νὰ τραγουδᾶ μιὰ μελωδία
ἄγνωστη, χαρμόσυνη, ἀγγελική… Αὐτὸ
κράτησε μόλις λίγα δευτερόλεπτα καὶ μετὰ
μιὰ σιωπὴ πλημμύρισε τὸ κελί της…

Ὅλες οἱ καμπάνες τῆς Λέρου χτυποῦσαν
πένθιμα καὶ στὴν κηδεία της παρευρέθη
πολὺς λαός. Ἐψάλη ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία
γιὰ Μεγαλόσχημη Μοναχὴ καὶ τὴν ὥρα
ποὺ τὴ συνοδεύσανε Μοναχὲς στὸν τάφο
ὁ Δεσπότης θέλησε νὰ δεῖ γιὰ τελευταία
φορὰ τὸ πρόσωπό της. Κανεὶς δὲν
ἀνέπνεε. Ὅσοι τὸ εἴδανε, κάνανε τὸν
σταυρό τους καὶ λένε ὅτι δὲν ὑπάρχουν
λόγια γιὰ νὰ περιγράψουν τὸ πρόσωπο
τοῦ ἀνθρώπου ποὺ εἶδαν. Ἡ Γερόντισσα
Γαβριηλία ἦταν ἕνας σπάνιος ἄνθρωπος μὲ
ἀπεριόριστη ἀγάπη πρὸς τὸν πλησίον.
Ἀξιώθηκε ἐπίσης καὶ τῆς ἀπόκτησης τοῦ
διορατικοῦ χαρίσματος. Ἔλεγε ὅτι κάποτε
οἱ ἄγγελοι τῆς εἶπαν ὅτι αὐτὸ ποὺ μετράει
πιὸ πολὺ εἶναι τὸ ποσὸν καὶ τὸ ποιὸν τῆς
ἀγάπης ποὺ δίνεις στοὺς ἄλλους χωρὶς
διακρίσεις! Ὅλοι τὴ ρωτοῦσαν πῶς ἦταν
δυνατὸν νὰ ἀγαπάει τόσο πολὺ ἀκόμα καὶ
τοὺς ἀγνώστους καὶ πὼς ἦταν δυνατὸν νὰ
κάνει ὑπακοὴ σὲ ὅλον τὸν κόσμο καὶ νὰ τα-
ξιδεύει συνεχῶς γιὰ νὰ βοηθήσει ἔστω καὶ
ἕναν μόνο ἄνθρωπο. Δίκαια λοιπὸν ἡ ζωὴ
της χαρακτηρίζεται ὡς ἡ ἀσκητική τῆς
ἀγάπης! Κάποτε τὴν εἶχε χαρακτηρίσει
ἕνας ξένος ἱεραπόστολος «κακὴ χρι-
στιανή», γιατί σὲ ἀντίθεση μὲ τοὺς ἄλλους
ἱεραπόστολους στὴν Ἰνδία, ἄλλων
θρησκειῶν ποὺ γνωρίζανε πολλὲς ντόπιες
διαλέκτους ἐκείνη δὲν ἤξερε καμία καὶ
μιλοῦσε μόνο Ἀγγλικὰ καὶ αὐτὴ τοῦ

ἀπάντησε ὅτι ξέρει πέντε γλῶσσες: Ἡ
πρώτη εἶναι τὸ χαμόγελο, ἡ δεύτερη τά δά-
κρυα, ἡ τρίτη εἶναι τὸ ἄγγιγμα, ἡ τέταρτη
εἶναι ἡ προσευχὴ καὶ ἡ πέμπτη εἶναι ἡ
ἀγάπη. Μ’ αὐτὲς τὶς πέντε γλῶσσες γύριζε
ὅλον τὸν κόσμο. Τότε ὁ ἱεραπόστολος τῆς
ζήτησε νὰ ξαναπεῖ αὐτὲς τὶς «πέντε
γλῶσσες» γιὰ νὰ τῆς γράψει…

ΔΙΔΑΧΕΣ:
«Δὲν μπορῶ νὰ πηγαίνω πίσω μὲ τὸ

μυαλό μου, γιατί ζῶ τὴν στιγμή… Τὸ χθές,
δὲν ὑπάρχει. Τὸ αὔριο, εἶναι τοῦ Θεοῦ,
ὅπως καὶ τὸ χθὲς ἦταν… Καὶ κάθομαι
ἥσυχα! Στὸ Αἰώνιο Παρὸν τοῦ Θεοῦ! Οὔτε
σκέψη, οὔτε τίποτα. Μὴ μεριμνᾶτε, λέει ὁ
Κύριος… Ἐγὼ θὰ μεριμνήσω γιὰ ὅλα… κι
ἐγὼ τὸ βάζω σὲ πράξη. Κάθε τόπος μπορεῖ
νὰ γίνει τόπος Ἀνάστασης. Φτάνει νὰ ζεῖς
τὴν ταπείνωση τοῦ Χριστοῦ».

«Ὁ Θεὸς πολλὲς φορὲς δὲ θέλει τὴν
πράξη, ἀλλὰ τὴ διάθεση. Τοῦ ἀρκεῖ νὰ σὲ
δεῖ πρόθυμο νὰ κάνεις τὴν Ἐντολή Του».

«Γιὰ νὰ φτάσεις στὸ δὲν ὑπάρχω, ἀγαπᾶς,
ἀγαπᾶς, ἀγαπᾶς κι ἔτσι ταυτίζεσαι ἀπόλυτα
μὲ τὸν Ἄλλο, τὸν ἑκάστοτε Ἄλλο, καὶ τότε
στὸ τέλος τῆς ἡμέρας ἀναρωτιέσαι: Θέλω
τίποτε; Ὄχι. Ἐπιθυμῶ τίποτε; Ὄχι. Μοῦ λεί-
πει τίποτε; Ὄχι... Αὐτὸ εἶναι!»

«Μὴ συσχετίσεις ποτὲ τὸν ἄνθρωπο μὲ
τὸν κακὸ τρόπο πού σοῦ φέρεται. Νὰ βλέ-
πεις μέσα στὴν καρδιὰ του τὸν Χριστό».

«Ποτὲ νὰ μὴ λὲς «γιατί περνῶ αὐτό»; Ἢ
ὅταν βλέπεις τὸν ἄλλο μὲ τὴ γάγγραινα,
τὸν καρκίνο ἢ τὴν τύφλωση, νὰ μὴ λὲς
«γιατί τὸ περνᾶ αὐτό»; Ἀλλὰ νὰ
παρακαλεῖς τὸν Θεὸ νὰ σοῦ χαρίσει τὸ
ὅραμα τῆς ἄλλης ὄχθης... Τότε θὰ βλέπεις
ὅπως οἱ Ἄγγελοι τὰ γινόμενα ἐδῶ ὅπως
πραγματικὰ εἶναι: ΟΛΑ στὸ σχέδιο τοῦ
Θεοῦ. ΟΛΑ».
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ὸ νὰ ἐξαπατήσει κανεὶς τὸν ἑαυτό του,
νὰ τὸν πλανέψει καὶ νὰ τὸν βυθίσει στὸ
ψέμα εἶναι ἀναμφισβήτητα εὔκολο. Πανεύ-
κολο! Τὸ κάνουμε, θαρρῶ, ὅλοι καθημερινά.
Χρησιμοποιώντας τοὺς πάντες καὶ τὰ πάντα
γιὰ τὴν εὐχαρίστησή μας, θεωρώντας τὸν
ἑαυτὸ μας ἐπίκεντρό τοῦ κόσμου τούτου,
κλείνοντας τὰ αὐτιά μας στὶς ὑπαρξιακὲς
ἀγωνίες μας, ἀποφεύγοντας τὸ σκοτάδι ποὺ
κρύβουμε μέσα μας…

Ἡ πορεία, ὅμως, πρὸς τὴν Ἀλήθεια – καὶ
ὅπου Ἀλήθεια ἐννοοῦμε τὸν ἴδιο τὸν Ἰησοῦ
Χριστὸ- προϋποθέτει ἀγώνα γιὰ νὰ εἴμαστε
γνήσιοι. Δηλαδὴ, ἂν θέλει κανεὶς νὰ φτάσει
στὸ τέρμα τοῦ πνευματικοῦ ἀγώνα, ποὺ
εἶναι ἡ ἕνωσή Του μὲ τὸν Θεό, πρέπει νὰ
ἀγωνίζεται νὰ εἶναι γνήσιος, εἰλικρινὴς καὶ
εὐθύς.

Αὐτὴ τὴ γνησιότητα τὴ βρίσκουμε στὰ
μικρὰ παιδιά. Τότε πού, ἀκόμη, δὲν ἔχουν
μπεῖ μέσα τους τὰ «μὴ» καὶ τὰ «πρέπει».
Τότε ποὺ συμπεριφέρονται μὲ περισσὴ
ἁπλότητα. Τότε ποὺ δὲ σκέφτονται τί θὰ
πράξουν μὲ κίνδυνο κάποιος νὰ τοὺς παρε-
ξηγήσει.

Αὐτὴ ἡ γνησιότητα κινδυνεύει ἀπὸ τοὺς
μεγάλους. Ἀπὸ ἐκείνους ποὺ δὲν ὡρίμασαν
ποτὲ τους ψυχικά, ἔμειναν στὸ «προνήπιο»
τῆς πνευματικῆς ζωῆς καὶ τώρα μιλοῦν μὲ
παρρησία καὶ θάρρος γιὰ τὸ Χριστό, γνωρί-
ζοντας πάντα τί πρέπει καὶ τί δὲν πρέπει –
ἐννοεῖται οἱ ἄλλοι- νὰ κάνουν. Κυρίως,
ὅμως, κινδυνεύει ἀπὸ τὴν ὀκνηρία τοῦ κα-
θενός μας νὰ γνωρίσει τὴν ἀλήθεια καὶ νὰ

ὡριμάσει ἐν Χριστῷ.
Συχνὰ συναντῶ ἀνθρώπους σὰν κι ἐμένα,

ποὺ εἶναι ἐγκλωβισμένοι σὲ «πρέπει» καὶ σὲ
κανόνες σωστῆς συμπεριφορᾶς, σὲ
ἀντιλήψεις γιὰ τὸ τί εἶναι καὶ τί ὄχι ἁμαρτία.
Αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι μοιάζουν μὲ ἕναν καχύ-
ποπτο ντεντέκτιβ. Παρακολουθοῦν τὶς πρά-
ξεις τῶν ἄλλων καὶ τὶς δικές τους μὲ διάθεση
ἐπικριτικὴ καὶ ὅ,τι δὲν ἀνήκει στὸ σύμ-
πλεγμα τῶν κανόνων ποὺ γνωρίζουν καὶ
ἔχουν διδαχθεῖ τὸ πολεμοῦν. 

Στὸ χῶρο τῆς ἐκκλησίας, βρίσκει κανεὶς
πολλοὺς τέτοιους ἀνθρώπους. Πού μπορεῖ
ἀπ’ τὴ μιὰ νὰ γνωρίζουν -ἐγκυκλοπαιδικὰ-
κάποιους κανόνες τῆς πνευματικῆς ζωῆς,
ὅπως ἡ νηστεία, ὁ ἐκκλησιασμός, ἡ
ἐξομολόγηση καὶ ἡ γενικότερη ἄσκηση τῶν
ἀρετῶν, ἀπ’ τὴν ἄλλη ἀδυνατοῦν νὰ
ἀποδεχτοῦν ὁτιδήποτε τὸ διαφορετικό. Δη-
λαδή, δὲν μποροῦν νὰ διανοηθοῦν ὅτι κά-
ποιος μπορεῖ ὄντως νὰ νηστεύει τρώγοντας
καὶ κρέας, ἢ μπορεῖ νὰ πηγαίνει στὴν
ἐκκλησία τὸ τελευταῖο μισάωρο τῆς Θείας
Λειτουργίας καὶ ὄντως νὰ ἐκκλησιάζεται πε-
ρισσότερο ἀπὸ ἄλλους ποὺ στέκονται
ὄρθιοι ἀπὸ τὴν ἀρχή της. Κι ἐπειδὴ ἤδη
«τοὺς μπῆκε ὁ λογισμός», δὲ θέλουμε νὰ
ποῦμε πὼς οἱ παραπάνω συμπεριφορὲς
εἶναι παραδείγματα πρὸς μίμηση ἢ ὅτι πρέ-
πει νὰ γίνουν κανόνας, ἀλλὰ μπορεῖ νὰ εἶναι
πιὸ ἀρεστὲς στὸ Θεὸ ἀπὸ τὴ δική τους τυπι-
κότητα.

Κάποτε μὲ ρώτησε ἕνας ἔφηβος: «Πρέπει
νὰ πηγαίνουμε στὴν ἐκκλησία κάθε Κυριακὴ

Πολλὰ «πρέπει», λίγα «θέλω»…
Γεωργίου Καρκαμπάση, Φοιτητοῦ Νοσηλευτικῆς
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ἢ ὅποτε θέλουμε ἐμεῖς;». Ἐννοεῖται ὅτι τοῦ
ἀπάντησα, πὼς στὴν ἐκκλησία πηγαίνει
κανεὶς ὅποτε τὸ ἐπιθυμεῖ, ἀρκεῖ νὰ γνωρίζει
ὅτι ἡ σχέση του μὲ τὸ Χριστὸ εἶναι ἀνάλογη
τῆς ἔντασης τῆς ἐπιθυμίας του γιὰ Ἐκεῖνον.
Δηλαδή, ἂν θέλεις νὰ ἀγαπήσεις τὸν Χριστὸ
πολύ, τότε χρειάζεσαι νὰ τὸν συναντᾶς πολὺ
συχνὰ καὶ τὸ ἀντίθετο. Αὐτὸ φέρει τὴν
εὐθύνη μιᾶς σχέσης. Βέβαια, εἶναι πιὸ
εὔκολο καὶ πιὸ ἀνεύθυνο νὰ πεῖ κάποιος:
«Σήμερα εἶναι Κυριακή, πρέπει νὰ πάω στὴν
ἐκκλησία». Κι ἀφοῦ ἔκανε αὐτὸ ποὺ ἔπρεπε,
νιώθει εὐχαριστημένος ἀπὸ τὸν ἑαυτό του,
ἐνῶ ταυτόχρονα ἐντείνει τὴν ἀγωνία του γιὰ
τὸν ἂν εἶναι ἀρκετὰ καλὸς χριστιανός,
αὐξάνει τὴ νευρικότητα καὶ τὸ ἄγχος του,
παραμένει στὸ πυκνὸ σκοτάδι τοῦ ἐγωισμοῦ
καὶ τῆς κενοδοξίας του.

Ἀπ’ τὴν ἐρώτηση ἐκείνου τοῦ παιδιοῦ μοῦ
ἔδωσαν μεγάλη χαρὰ  δύο λέξεις. Ἡ πρώτη
καὶ ἡ τελευταία.

Ἡ πρώτη ἦταν τὸ «πρέπει». Μέσα σὲ αὐτὴ
τὴ λέξη φάνηκε ἡ ἀγωνία ἑνὸς νέου νὰ βρεῖ
τὴν ἀλήθεια. Νὰ μὴ βολευτεῖ σέ ὅ,τι τοῦ
ἔμαθαν οἱ μεγαλύτεροι, ἀλλὰ νὰ φτιάξει τὸ
προσωπικό του νόημα στὴ σχέση του μὲ τὸ
Χριστό. Φάνηκε ἡ ἐπιθυμία του νὰ ξεφύγει
ἀπὸ τὴ συνήθεια, ἡ ὁποία καταστρέφει κάθε
εἴδους σχέση, ὅπως εἶναι καὶ ἡ Πίστη μας.
Ἀπὸ αὐτὰ τὰ πρέπει κινδυνεύουμε ὅλοι μας.
Ὄχι γιατί εἶναι λάθος αὐτὰ ποὺ λένε. Ἀλλὰ
γιατί ὁ ἄνθρωπος δὲν μπορεῖ νὰ ἀλλάξει
ἀκολουθώντας πρέπει, ἀλλὰ βρίσκοντας τὰ
ἀληθινὰ θέλω του. Κι αὐτὸ ἀπαιτεῖ ἀγώνα
καὶ προσπάθεια. Κάτι ποὺ ἀποφεύγουμε οἱ
περισσότεροι.

Ἡ δεύτερη λέξη εἶναι τὸ θέλω. Καὶ μοῦ
ἔδωσε μεγάλη χαρὰ, γιατί ἔτσι ἔδειξε ὅτι ἡ
σχέση του μὲ τὸν Χριστὸ τὸν ἐνδιέφερε

πραγματικά. Γιατί τὸ νὰ πεῖς ὅτι ἐπιθυμῶ
κάτι σημαίνει ὅτι ἐσὺ ἀποφασίζεις νὰ
ἀγωνιστεῖς, γιὰ νὰ τὸ κερδίσεις. Καὶ ὅτι
ἀναλαμβάνεις τὴν εὐθύνη αὐτοῦ τοῦ
ἀγώνα, ἀφοῦ θὰ χρειαστεῖ, ἄλλοτε νὰ
ἀναγνωρίζεις καὶ νὰ ἀναλαμβάνεις τὰ λάθη
σου καὶ ἄλλοτε νὰ μὴν ἀπογοητεύεσαι καὶ
νὰ ἐντείνεις τὴν προσπάθειά σου. Ὅταν λὲς
θέλω, τρέμουν τὰ γόνατά σου, γιὰ τὸ ἂν τὸ
ἐννοεῖς καὶ ἂν εἶσαι διατεθειμένος νὰ
ἀγωνιστεῖς γιὰ τὴν Ἐπιθυμία σου. 

Ἂν πολλοὶ νέοι ποὺ πηγαίνουν στὴν
ἐκκλησία πάσχουν ἀπὸ ἀγχώδεις
διαταραχὲς καὶ ψυχοσωματικὰ σύνδρομα
σχετικὰ μὲ τὴν πίστη τους εἶναι γιατί παρα-
μένουν ἐγκλωβισμένοι σὲ αὐτὸ ποὺ τοὺς
παρέδωσαν οἱ γονεῖς καὶ ὁ λοιπὸς
ἐκκλησιαστικὸς περίγυρός τους.  Εἶναι γιατί
φοβοῦνται νὰ ποῦν τί θέλουν καὶ ἀρνοῦνται
νὰ ἀνοίξουν τὰ φτερά τους στὸ ταξίδι τῆς Πί-
στης.

Ἂν πολλοὶ νέοι δὲν ἐπιθυμοῦν νὰ
ἀσχοληθοῦν μὲ τὴν πίστη ποὺ τοὺς παρα-
δώσαμε εἶναι γιατί περιορίσαμε τὸν Χριστὸ
καὶ τὴ ζῶσα δισχιλιοστὴ ὀρθόδοξη παρά-
δοσή μας σὲ στείρους κανόνες καὶ «πρέπει».
Καὶ αὐτὸ φαίνεται ἀπὸ τὸν τρόπο ποὺ
πολλοὶ νέοι ἀντιμετωπίζουν τὴν ἐκκλησία,
ὡς μέρος ἑνὸς ξεχασμένου πολιτισμοῦ. 

Ὅμως, καὶ οἱ μὲν καὶ οἱ δὲ πρέπει νὰ κα-
τανοήσουν ὅτι εἶναι ἀπόλυτα ἐλεύθεροι νὰ
ἐπιλέξουν γιὰ τὸ ἂν θὰ ζήσουν στὴν πρὸ ἢ
στὴ μετὰ Χριστὸν ἐποχή. Γιατί, ὅπως ἔλεγε
ὁ ἅγιος Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης:
«Ἅμα μπεῖ ὁ Χριστὸς στὴν καρδιά, τὴ γεμίζει
μὲ τὴν ἀγάπη Του. Τότε δὲν ὑπάρχει μὴ
τοῦτο, μὴ ἐκεῖνο, μή, μή… ’ Πάνω ἀπ’ ὅλα ἡ
Ἀγάπη, τὰ «μὴ» ἦσαν πρὸ Χριστοῦ. Τὰ κα-
τήργησε ὁ Χριστός. Ἔφερε τὴν Ἀγάπη…»

Νεανικοί  Ἀγκυροβολισμοί



ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΩΝ Ο «ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ» | 72

ατὰ τὴ Θεία Λειτουργία τῆς ἑορτῆς
τῶν Θεοφανείων, τοῦ ἔτους 1449, ἔλαμψε
μέσα στὸν Μητροπολιτικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου
Δημητρίου στὸν Μυστρᾶ, τὸ στέμμα τοῦ τε-
λευταίου Βυζαντινοῦ Αὐτοκράτορα, Κων-
σταντίνου ΙΑ΄ Παλαιολόγου ἢ Δραγάτζη. Ὁ
Δεσπότης τοῦ Μορέως, Κωνσταντῖνος, στέ-
φθηκε ἐκείνη τὴν ἡμέρα, στὴν ἐπισημότερη
τελετὴ τῆς ἱστορίας τοῦ Μυστρᾶ,
«Αὐτοκράτωρ τῶν Ρωμαίων», ἀπὸ τὸν Μη-
τροπολίτη Ματθαῖο. Πίσω ἀπὸ τὸν
Κωνσταντῖνο, ἔστεκαν οἱ ἀνώτατοι
ἀξιωματοῦχοι τοῦ Παλατιοῦ, ποὺ εἶχαν με-
ταφέρει τὸ στέμμα ἀπὸ τὴν Κωνσταντινού-
πολη, ἀκολουθοῦσαν οἱ ἄρχοντες τῆς
Πελοποννήσου, ψηλότερα ἀπὸ τὰ ὑπερῶα,
οἱ εὐγενεῖς ἔβλεπαν τὸν Δεσπότη τους νὰ
γίνεται Αὐτοκράτορας, ἐνῶ ἔξω ἀπὸ τὸν
Ναό, ἡ φρουρά του καὶ οἱ κάτοικοι τῆς πό-
λεως, κατὰ τὸ ἔθος τῆς Βασιλεύουσας,
ἀνακήρυτταν αὐτόν, διὰ βοῆς,
Αὐτοκράτορα!

Ὁ Ναὸς αὐτός, ποὺ ἦταν Μητροπολιτικὸς
καὶ ἡ ἀρχιτεκτονική του ἀντανακλοῦσε τὴν
κωνσταντινουπολίτικη παράδοση, ὑπέστη
σημαντικὲς μετατροπές, προκειμένου νὰ
ἀνταποκριθεῖ στὶς ἀνάγκες τῆς τόσο
σημαντικῆς τελετῆς, ὅπως ἦταν ἡ στέψη
τοῦ Αὐτοκράτορα. Οἱ οἰκοδομικὲς ἐργασίες
γιὰ τὴν ἑτοιμασία του, πραγματοποιήθηκαν
κατὰ τὸ χρονικὸ διάστημα ποὺ ὁ Δεσπότης
τοῦ Μυστρᾶ, Κωνσταντῖνος, ἦταν
ὑποψήφιος γιὰ τὸν Θρόνο, ἀφοῦ ὁ
ἀδελφός του Ἰωάννης Η΄ Παλαιολόγος, ποὺ

ἦταν Αὐτοκράτορας, ἀπεβίωσε στὸ τέλος
Ὀκτωβρίου τοῦ 1448. Ἡ ἀρχικὴ μορφὴ τοῦ
Ναοῦ, ποὺ κτίσθηκε στὰ πρῶτα χρόνια μετὰ
τὸ 1263, ἦταν στὸν τύπο τῆς τρίκλιτης
βασιλικῆς, μὲ ὑπερυψωμένο τὸ μεσαῖο κλί-
τος. Κατὰ τὴ μετατροπή του, ποὺ πραγμα-
τοποιήθηκε ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη Ματθαῖο
κατὰ τὸν χρόνο ποὺ ἀναφέραμε,
ἀφαιρέθηκε ἡ παλαιὰ στέγη, προστέθηκαν
ὑπερῶα, πάνω στοὺς τοίχους τῆς ἀρχικῆς
βασιλικῆς καὶ ἡ στέγη πῆρε τὴ μορφὴ τοῦ
σταυροειδοῦς ἐγγεγραμμένου πεντάτρου-
λου τύπου. Ἔτσι ὁ Ναὸς εἶχε στὸ ἰσόγειο τὴ
μορφὴ τῆς τρίκλιτης βασιλικῆς καὶ στὸν
ὄροφο, τοῦ σταυροειδοῦς ἐγγεγραμμένου
ναοῦ μὲ τροῦλο. «Σὲ κάτοψη ὁ Ναὸς ἔχει
σχῆμα παραλληλόγραμμο, ἐλαφρῶς
ἀκανόνιστο μὲ συνολικὸ μῆκος 19,53 μ.
(χωρὶς τὶς ἁψίδες 18,38 μ.) καὶ πλάτος 10,36
μ. δυτικὰ καὶ 10,28 μ. ἀνατολικά. Τὸ
ἀκανόνιστο σχῆμα τοῦ ναοῦ ὀφείλεται,
κατὰ πάσα πιθανότητα, στὴν ἀδυναμία χά-
ραξης τῆς ὀρθῆς προβολῆς ἑνὸς
ὀρθογωνίου παραλληλογράμμου πάνω σε
ἐπικλινὲς ἔδαφος, στὸ ὁποῖο δὲ θὰ πρέπει
νὰ ἔγιναν ριζικὲς ἐπεμβάσεις ἐξομάλυνσης,
ὅπως φαίνεται, ὄχι μόνον ἀπὸ τὶς κλίσεις
στὸ δάπεδο τοῦ ναοῦ, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν
ὕπαρξη τοῦ βράχου στὸ ἐσωτερικό του»,
(Μαρίνου Γεωργία, Ἅγ. Δημήτριος Ἡ Μη-
τρόπολη τοῦ Μυστρᾶ, ΕΜΠ, Διδακτορικὴ
Διατριβή, Ἀθήνα 1990, σ. 73).

Ὁ Ναὸς τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, ὕστερα
ἀπὸ τὴ ριζικὴ ἀλλαγὴ τοῦ ἀρχιτεκτονικοῦ

Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Δημητρίου
Ἡ Μητρόπολη τοῦ Μυστρᾶ
Νικολάου Ι. Κουφοῦ, Ἐκπαιδευτικοῦ - συγγραφέα
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του σχεδίου, ἀποτελεῖται πλέον ἀπὸ τὸν
Νάρθηκα στὰ δυτικά του, τὸν κυρίως Ναό,
τὰ ὑπερῶα στὰ πλάγια κλίτη του καὶ τὸ Ἱερὸ
Βῆμα, ἐνῶ ἡ στέγη του φέρει ἕναν μεγάλο
τροῦλο, διαμέτρου (3,46 μ.), «στὸ κεντρικὸ
τετράγωνο τοῦ σταυροῦ καὶ τέσσερις μι-
κρότερους στὰ γωνιακά του διαμερί-
σματα», (Μαρίνου Γ., ὄπ. π., σ. 343).

Τὸ Ἱερὸ Βῆμα, ποὺ ἀποτελεῖ προέκταση
τοῦ κυρίως Ναοῦ, χωρίζεται ἀπ’ αὐτὸν μὲ
κτιστὸ τέμπλο καὶ στὸ ἐσωτερικό του, τρεῖς
φαρδιοὶ τοῖχοι τοῦ προσδίδουν τὴν τριμερῆ
διαίρεση ποὺ ἔχει καὶ ὁ κυρίως Ναός. Στοὺς
τοίχους αὐτούς, ἀνοίγονται τοξοτὲς δίοδοι
ποὺ ἐπιτρέπουν τὴν ἐπικοινωνία μεταξύ
των διαμερισμάτων του, ἐνῶ ὁ φωτισμὸς
του ἐξυπηρετεῖται ἀπὸ τρία μεγάλα δίλοβα
παράθυρα, ποὺ ἀνοίγονται ἀπὸ ἕνα σὲ
κάθε πλευρὰ τῆς τρίπλευρης ἁψίδας του.
Στὴ μεσαία κόγχη τοῦ Ἱεροῦ, ὑπάρχει κτιστὸ

σύνθρονο μὲ τρία κτιστὰ καθίσματα καὶ ψη-
λότερα ἀπὸ αὐτά, ἕνα τέταρτο μὲ μία μαρ-
μάρινη πλάκα στὴ θέση τῆς ράχης, κάτω
ἀπὸ τὸ μεσαῖο παράθυρο, ἀποτελεῖ τὸν
θρόνο τοῦ ἐπισκόπου. Τὸ τέμπλο τοῦ Ναοῦ
σήμερα ἔχει μία σύνθετη μορφή, ἡ ὁποία
ἀποτελεῖται καὶ στὰ τρία διαμερίσματα τοῦ
Ἱεροῦ ἀπὸ μαρμάρινα μέλη μὲ ἀνάγλυφο
διάκοσμο καὶ ἕνα κτιστὸ διάφραγμα, τῶν
νεότερων χρόνων. Στὰ μαρμάρινα μέλη,
ἀνήκουν τὰ ἐπιστύλια στὴ στέψη του, ἕνας
κίονας στὴν Πρόθεση καὶ δύο προσκυνητά-
ρια, τὰ ὁποῖα εἶναι τοποθετημένα στὸ
δυτικὸ μέτωπο τῶν διαχωριστικῶν τοίχων
τοῦ Ἱεροῦ. Ὁ κυρίως Ναός, φέρει ἀπὸ μία
ἐξωτερικὴ θύρα σὲ κάθε πλάγια πλευρά
του, μὲ αὐτὴ τῆς νότιας πλευρᾶς νὰ εἶναι
ἐξωτερικὰ χτισμένη καὶ ἐσωτερικά, νὰ ἔχει
ἔμπροσθέν της τὸν ξυλόγλυπτο ἐπισκοπικὸ
θρόνο, ἔργο τοῦ 17ου αἰώνα. Ἐπίσης, μὲ

Χριστιανικὰ Μνημεῖα τοῦ τόπου μας
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τρεῖς θύρες, ἐκ τῶν ὁποίων ἡ μεσαία εἶναι
μεγαλύτερη τῶν ἄλλων, ὁ κυρίως Ναὸς
ἐπικοινωνεῖ μὲ τὸν Νάρθηκα καὶ αὐτὸς μὲ
τὴ σειρά του, ἔχει μία ἐξωτερικὴ θύρα στὸν
δυτικό του τοῖχο. Ὁ κυρίως Ναὸς χωρίζεται
σὲ τρία κλίτη, ἀπὸ δύο τοξοστοιχίες, μὲ
τρεῖς κίονες ἡ κάθε μία. Οἱ κίονες, ἐκτὸς
ἀπὸ τὸν μεσαῖο καὶ τὸν ἀνατολικό, τῆς βό-
ρειας κιονοστοιχίας, ἀποτελοῦνται ἀπὸ
βάση, κορμό, κιονόκρανο καὶ ἐπίθημα. «Οἱ
διαστάσεις τῶν κορμῶν δὲν εἶναι ἴσες, διότι
ὅλοι ἀποτελοῦν ἀρχιτεκτονικὰ μέλη σὲ δεύ-
τερη χρήση, ποὺ προῆλθαν κατὰ πᾶσα πι-
θανότητα ἀπὸ παλαιοχριστιανικὰ κτίρια»,
(Μαρίνου Γ., ὄπ. π., σ. 85). 

Στὸ κέντρο τοῦ Ναοῦ, ἀκριβῶς κάτω ἀπὸ
τὸν κεντρικὸ τροῦλο του, ἔχει τοποθετηθεῖ
ἡ πλάκα μὲ τὸν δικέφαλο ἀετό, διαστάσεων
0,76 χ 0,76 μ., ὅπου σύμφωνα μὲ τὴν παρά-
δοση, στάθηκε ὁ Κωνσταντῖνος, κατὰ τὴν
ὥρα τῆς στέψης του σὲ Αὐτοκράτορα. Ἡ
ζωγραφικὴ διακόσμηση τοῦ Ναοῦ,
ἀποτελεῖται ἀπὸ τοιχογραφίες ποὺ ἔχουν
γίνει σὲ διαφορετικὲς ἐποχὲς καὶ ἀσφαλῶς
ἀπὸ διαφορετικοὺς ζωγράφους.

Οἱ σωζόμενες τοιχογραφίες, διακρίνονται
σὲ τρεῖς κύριες φάσεις : Στὴν πρώτη φάση
ἀνήκουν αὐτὲς ποὺ ἔγιναν, ἀνάμεσα στὰ
ἔτη 1270 - 1285, τῆς «σχολῆς Α», κατὰ τὸν
κορυφαῖο βυζαντινολόγο, Μανόλη Χατζη-
δάκη καὶ βρίσκονται: α) στὸ τεταρτοσφαί-
ριο τοῦ Ἱεροῦ μὲ τὴ Θεοτόκο καὶ τὴ
σκοπίμως σβησμένη μορφὴ ἱεράρχη σὲ
προσκύνηση (προφανῶς μεταθανάτια τι-
μωρία), β) στὸ Διακονικὸ καὶ ἀνατολικὸ
μέρος τοῦ νότιου κλίτους καὶ γ) στὴν Πρό-
θεση μὲ τὸ βόρειο κλίτος. Οἱ ἐν λόγω τοιχο-
γραφίες, σύμφωνα μὲ τὸν Χατζηδάκη,
«ἀντιπροσωπεύουν τὴν καλλιτεχνικὴ
ἔκφραση τῆς ἐποχῆς, σὲ ὑψηλὸ ἐπίπεδο,

καθὼς συνδέονται μὲ ἡγετικοὺς κύκλους
Ἑλληνικοὺς καὶ ἄλλους », (Χατζηδάκης Μ.,
Νεώτερα ἀπὸ τὴ Μητρόπολη τοῦ Μυστρᾶ,
ΔΧΑΕ 1977 - 1979, σσ. 143 - 179). Στὴ δεύ-
τερη φάση (1291 - 1315), ἀνήκουν οἱ
ὑπόλοιπες τοιχογραφίες στὸ Ἱερὸ Βῆμα,
καθὼς καὶ αὐτὲς στὸ μεσαῖο κλίτος, στὴ
δυτικὴ πλευρὰ τοῦ νότιου κλίτους καὶ στὸν
Νάρθηκα, ἐνῶ στὴν τρίτη φάση (πρῶτο
μισὸ 15ου αἰώνα), ἐντάσσονται οἱ τοιχο-
γραφίες τοῦ τρούλου καὶ τῶν σφαιρικῶν
τριγώνων ποὺ τὸν στηρίζουν. Στὴ νότια
πλευρὰ τοῦ κεντρικοῦ κλίτους τοῦ κυρίως
Ναοῦ, βλέπει κανεὶς τὶς ἀποκεφαλισμένες
μορφὲς ἀπὸ τὶς σκηνὲς τοῦ Χριστολογικοῦ
κύκλου, λόγω τῆς πρόσθεσης τοῦ ὀρόφου
στὴν ἀρχικὴ βασιλική, ἐνῶ στὸν Νάρθηκα,
ἐντυπωσιάζει ἡ σύνθεση τῆς Δευτέρας Πα-
ρουσίας τοῦ Χριστοῦ.
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Γεγονότα - Σχόλια

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΝΟΡΙΑΚΟΥ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΦΥΣΣΟΥ

Μὲ κάθε ἐπισημότητα ἐγκαινιάστηκε τὴν
Κυριακὴ 21 Ἰουλίου 2019 τὸ Ἐνοριακὸ
Πνευματικὸ Κέντρο Ἀφυσσοῦ, τὸ ὁποῖο
ἀποτελοῦσε ἐπιθυμία ἐτῶν τῶν κατοίκων
τῆς ἐνορίας. Τὰ ἐγκαίνια τέλεσε ὁ Σεβ. Μη-
τροπολίτης μας κ. Εὐστάθιος. Μετὰ τὴν
κοπὴ τῆς κορδέλας καὶ τὴν εἴσοδο τῶν πα-
ρευρισκόμενων στὸ κτήριο, ὁ σεπτὸς Ποι-
μενάρχης μας συνεχάρη ὅλους ὅσοι
συνέβαλαν στὸ θεάρεστο αὐτὸ ἔργο
ὑπογραμμίζοντας τὸ πνεῦμα ὁμόνοιας ποὺ
πρέπει νὰ ἐπικρατεῖ σὲ κάθε κοινωνία, ὡς
βασικὸς παράγοντας προόδου. Γιὰ τὴν
ὁλοκλήρωση τοῦ ἔργου καὶ τὴν σπουδαι-
ότητά του γιὰ τὴν τοπικὴ κοινωνία, μίλησαν
στὴ συνέχεια ὁ πρώην Πρόεδρος τοῦ

Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Ἀφυσσοῦ «Οἱ Διό-
σκουροι» κ. Νίκος Μαλικώτσης, ἡ
ἐκπρόσωπος τοῦ Τμήματος Γυναικῶν κ.
Παναγιώτα Μητροπούλου καὶ ὁ νῦν Πρό-
εδρος τοῦ Συλλόγου κ. Γεώργιος Γιαννακό-
πουλος, οἱ ὁποῖοι δὲν παρέλειψαν νὰ
ἐπισημάνουν καὶ τὴ σημαντικὴ προσφορὰ
τοῦ ἐφημέριου τοῦ χωριοῦ π. Θεoδώρου
Χάρακα, ὅπως καὶ τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμ-
βουλίου. Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἐκδήλωσης,
ἡ ἐκπαιδευτικὸς κα Δέσποινα Παπαδοπού-
λου, συντονίστρια τῆς ἐκδήλωσης,
ἀνέγνωσε ἕνα σύντομο ἱστορικὸ τῆς
Ἐνορίας Ἀφυσσοῦ, τὸ ὁποῖο ἐπιμελήθηκε ὁ
ἐπίσης ἐκπαιδευτικὸς Νικόλαος Κουφός.
Στὴ συνέχεια, οἱ γυναῖκες τοῦ χωριοῦ προ-
σέφεραν σὲ ὅλους γλυκίσματα ποὺ εἶχαν
φτιάξει μὲ μεράκι γιὰ τὴν ἡμέρα αὐτή.
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ΥΠΟΔΟΧΗ ΙΕΡΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ
ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΚΑΡΥΩΝ

Τὸ ἀπόγευμα τῆς Τετάρτης 31 Ἰουλίου
2019,  οἱ Καρυὲς ὑποδέχθηκαν μὲ τὴν
πρέπουσα λαμπρότητα ἀποτμῆμα τῶν
Ἱερῶν Λειψάνων τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς,
ποὺ φυλάσσεται στὸν Ἱερὸ Ναὸ Γεννή-
σεως τοῦ Χριστοῦ Μολάων. Ἡ
λιτανευτικὴ πομπὴ ποὺ σχηματίσθηκε
ἀπὸ τὴν κάτω πλατεία τοῦ χωριοῦ, προ-
πορευομένης τῆς Φιλαρμονικῆς τοῦ Δ.
Σπάρτης, τῶν ἱερῶν λαβάρων καὶ τῆς
ἱερῆς εἰκόνας τῆς Ἁγίας, κατέληξε στὸν
Ἱερὸ Ναὸ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, ὅπου
τελέσθηκε ὁ Ἀρχιερατικὸς Ἑσπερινὸς μετ’
ἀρτοκλασίας, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ.
Μητροπολίτου μας κ. Εὐσταθίου καὶ μὲ
τὴ συμμετοχὴ πλειάδας κληρικῶν ἀπὸ
τὴν εὐρύτερη περιοχή. Στὴν ὁμιλία τοῦ ὁ
Σεπτὸς Ποιμενάρχης μας μίλησε γιὰ τὴ
μεταφορὰ τῶν ἱερῶν λειψάνων, ποὺ
ἔγινε γιὰ ψυχικὴ ἐνδυνάμωση τῶν
εὐλαβῶν χριστιανῶν τῆς περιοχῆς. Στὴ
συνέχεια, ἀναφέρθηκε στὴν Ἁγία
Παρασκευὴ τονίζοντας ὅτι πιὸ σημαντικὴ
ἀπὸ τὴν ὑγεία τῶν ματιῶν μας εἶναι ἡ
ὑγεία τῶν ὀφθαλμῶν τῆς ψυχῆς. Τὴν
ἑπόμενη ἡμέρα, Πέμπτη 1η Αὐγούστου
2019, τελέσθηκε Ἀρχιερατικὴ Θεία Λει-
τουργία στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας
Παρασκευῆς, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ.
Μητροπολίτου μας. Πρὶν ἀπὸ τὴν
ὁλοκλήρωση τῆς λατρευτικῆς σύναξης,
εὐχαρίστησαν τὸν Σεβασμιώτατο, τόσο
γιὰ τὴ μεταφορὰ τῶν ἱερῶν λειψάνων τῆς
Ἁγίας Παρασκευῆς, ὅσο καὶ γιὰ τὴν τερά-
στια συμβολή του στὴ διευθέτηση τοῦ
καταπιστεύματος τοῦ ἀειμνήστου
ὁμογενῆ Παναγιώτη Κερχουλᾶ, ὁ Πρό-

εδρος τῆς Τοπικῆς Κοινότητας καὶ Πρό-
εδρος τοῦ Σωματείου Διαχείρισης τοῦ κα-
ταπιστεύματος κ. Γεώργιος Ντεβέκος, ὁ
Γραμματέας τοῦ Σωματείου κ. Παναγιώ-
της Καραχάλιος καὶ ὁ Πρόεδρος τοῦ Συν-
δέσμου τῶν Ἁπανταχοῦ Καρυωτῶν κ.
Μιχάλης Ρέπουλης. Ἐκ μέρους, μάλιστα,
ὅλων των κατοίκων τοῦ χωριοῦ προσφέρ-
θηκε στὸν Σεβασμιώτατο μία
ποιμαντορικὴ ράβδος. Ἐπίσης, στὸ
ἐκκλησίασμα μίλησε ὁ Ἀρχιερατικὸς
Ἐπίτροπος καὶ ἐφημέριος Μολάων
Πανοσ. Ἄρχ. Γεράσιμος Πετρολέκας, ὁ
ὁποῖος εὐχαρίστησε τὸν Σεβασμιώτατο
γιὰ τὴν πρωτοβουλία του νὰ μεταφερθεῖ
γιὰ εὐλογία καὶ ψυχικὴ ἐνδυνάμωση τῶν
πιστῶν τὸ ἀποτμῆμα τῶν ἱερῶν λειψά-
νων τῆς πολιούχου τῶν Μολάων Ἁγίας
Παρασκευῆς, ποὺ φυλάσσεται στὸν Ἱερὸ
Ναὸ Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ. Ἐπίσης,
εὐχαρίστησε τὶς ἀρχὲς καὶ τοὺς κατοίκους
τῶν Καρυῶν γιὰ τὴ θερμὴ ὑποδοχή, ἐνῶ
προσέφερε στὸ χωριὸ μία εἰκόνα καὶ ἕνα

Ἀπό τή ζωή τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας



77 | ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΩΝ Ο «ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ»

βιβλίο τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς. Παίρνον-
τας τὸν λόγο, ὁ σεπτὸς Ποιμενάρχης μας
ἐξέφρασε τὴ χαρά του γιὰ τὴ σύμπνοια
ποὺ ὑπάρχει τὸ τελευταῖο διάστημα στὸ
χωριὸ γιὰ τὴν ἀξιοποίηση τοῦ καταπι-
στεύματος πρὸς ὄφελος ὅλων των
Καρυωτῶν, τονίζοντας ὅτι μόνο μὲ
ὁμόνοια καὶ συνεργασία μπορεῖ ἕνας
τόπος νὰ κάνει βήματα προόδου.
Ὁλοκληρώνοντας, εὐχαρίστησε ὅλους
ὅσοι συνέβαλαν στὴ θρησκευτικὴ τελετὴ
τῆς ὑποδοχῆς τῶν ἱερῶν λειψάνων τῆς
Ἁγίας Παρασκευῆς, ἐνῶ εὐχήθηκε ὅλοι οἱ
Καρυῶτες νὰ ἔχουν τὴν εὐλογία τῆς
Ἁγίας.   Στὴ συνέχεια, τελέσθηκε τὸ μνη-
μόσυνο γιὰ τὸν μεγάλο εὐεργέτη τοῦ
χωριοῦ Παναγιώτη Κερχουλᾶ.

Η ΕΤΗΣΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ

Μὲ ἐπιτυχία πραγματοποιήθηκε τὸ
ἀπόγευμα τῆς Δευτέρας 19 Αὐγούστου
2019, ἡ καθιερωμένη ἐκδήλωση τῆς

Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας πρὸς τιμὴν τῶν
ὁμογενῶν ἀδελφῶν μας, ποὺ ἔλαβε χώρα
στὸν περίβολο τοῦ Ἱδρύματος Περιθάλ-
ψεως Χρονίως Πασχόντων «Ὁ Ἅγιος Παν-
τελεήμων» στὴ Μαγούλα. Στὸ ἀντάμωμα
ἐκπροσωπήθηκαν δεκάδες ὁμογενειακοὶ
σύλλογοι ἀπὸ ὅλα τὰ μήκη καὶ πλάτη τῆς
Γῆς. Τοὺς ἀποδήμους καὶ τοὺς ἐπισήμους
προσκεκλημένους καλωσόρισε  ὁ
Διευθυντὴς τοῦ Ἱδρύματος π. Ἰωάννης
Προφύρης. Ὁ π. Ἰωάννης ἀναφέρθηκε
στὸ πολυποίκιλο φιλανθρωπικὸ καὶ
κοινωνικὸ ἔργο τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας,
ἐνῶ εὐχαρίστησε ἐκ μέρους τοῦ
Ἱδρύματος τοὺς ὁμογενεῖς γιὰ τὴ
συγκινητικὴ συνδρομή τους στὴν
εὔρυθμη λειτουργία του. Στὴ συνέχεια,
τὸν λόγο πῆρε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας
κ. Εὐστάθιος, ὁ ὁποῖος ἀρχικὰ ἐξέφρασε
τὴ χαρὰ του ἐπειδὴ γιὰ ἄλλη μιὰ χρονιὰ
ἐπέτρεψε ὁ Πανάγαθος Θεὸς νὰ
πραγματοποιηθεῖ τὸ ὄμορφο αὐτὸ
ἀντάμωμα, τὸ ὁποῖο φέρνει ἀκόμα πιὸ

Ἀπό τή ζωή τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας
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κοντὰ τὴν τοπικὴ Ἐκκλησία μὲ τοὺς
ἀπόδημους ἀδελφούς μας. Ὁ Σεπτὸς Ποι-
μενάρχης μας, στὴ συνέχεια, ἀπηύθυνε
τὶς εὐγνώμονες εὐχαριστίες του πρὸς
ὅλους τους ὁμογενεῖς, γιὰ τὴν ἔμπρακτη
καὶ συνεπῆ ἀγάπη καὶ στήριξη τὴν ὁποία
ἐπιδεικνύουν τὴ δύσκολη αὐτὴ περίοδο
πρὸς τὰ Ἱδρύματα τῆς Ἱερᾶς Μητροπό-
λεώς μας, ἔτσι ὥστε αὐτὰ νὰ συνεχίσουν
νὰ προσφέρουν ἀπρόσκοπτα  τὶς
ὑπηρεσίες τους πρὸς τοὺς ἡλικιωμένους
καὶ τοὺς ἐμπερίστατους συνανθρώπους
μας. Παράλληλα, τοὺς διαβεβαίωσε ὅτι ἡ
διαχείριση τῆς πολύτιμης προσφορᾶς
τους γίνεται μὲ ἰδιαίτερη προσοχὴ καὶ
σύνεση, ἐνῶ ἔκανε ἰδιαίτερη ἀναφορὰ
στὴν κατανομὴ τῶν χρημάτων ἀπὸ τὸν
πρόσφατο χορὸ στὸ Μόντρεαλ τοῦ
Καναδᾶ. Κατακλείοντας τὴν ὁμιλία τοῦ
εὐχαρίστησε θερμὰ τοὺς ἐπίσημους προ-
σκεκλημένους γιὰ τὴν παρουσία τους,
τὸν κ. Ζαχαρία Καρούνη καὶ τοὺς συνερ-
γάτες του, ποὺ ἀφιλοκερδῶς ὀμόρφυναν
τὴν ἐκδήλωση μὲ τὸ μουσικό τους πρό-
γραμμα, καθὼς καὶ τὸν Διευθυντὴ τοῦ
Ἀσύλου Ἀνιάτων, τὰ μέλη τοῦ Δ.Σ, τοὺς
ἐργαζόμενους καὶ ὅλους ὅσοι βοήθησαν
στὴ διοργάνωση τῆς βραδιᾶς. Ἐκ μέρους
τῶν ὁμογενῶν χαιρετισμὸ ἀπηύθυνε ὁ
Πρόεδρος τῆς Παλλακωνικῆς
Ὁμοσπονδίας Ἀμερικῆς – Καναδᾶ κ. Θεό-
δωρος Παυλάκος, καθὼς καὶ ὁ Πρόεδρος
τῆς Λακωνικῆς Ὁμοσπονδίας Μόντρεαλ
Καναδᾶ κ. Παντελὴς Παπαμιχαλόπουλος,
καὶ ἐκ μέρους τῶν ὁμογενῶν της
Αὐστραλίας μίλησε ἐμφανῶς συγκινημέ-
νος ὁ κ. Κρεμαστιώτης. Ἀκολούθησε ἕνα
εὐχάριστο μουσικὸ πρόγραμμα μὲ
παραδοσιακὰ τραγούδια καὶ τραγούδια

τῆς ξενιτιᾶς, τὸ ὁποῖο προσέφεραν ὁ  κα-
ταξιωμένος συμπατριώτης μας  κ. Ζαχα-
ρίας Καρούνης καὶ οἱ συνεργάτες του
ἀπὸ τὸ τοπικὸ σχῆμα «Γραμμές». Στὸν
ἐπίλογο τῆς βραδιᾶς, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης
μας προσέφερε, ὡς εὐλογία, σὲ κάθε
ὁμογενῆ ἕνα ἀναμνηστικὸ δῶρο. Στὸν πε-
ριβάλλοντα χῶρο ἐκτέθηκαν χειροτεχνίες
τῶν τροφίμων τοῦ Ἱδρύματος, καθὼς καὶ
τιμητικὲς διακρίσεις τους ἀπὸ
συμμετοχὲς σὲ ἀγῶνες γιὰ ἄτομα μὲ
εἰδικὲς ἀνάγκες.

Η ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΖΕΡΜΠΙΤΣΗΣ

Τὴν Παρασκευὴ 23 Αὐγούστου 2019 ἡ
Ἐκκλησία μας ἑόρτασε τὴν Ἀπόδοση τῆς
Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου καὶ στὴν Ἱερὰ
Μητρόπολή μας πανηγύρισε μὲ
ἐκκλησιαστικὴ μεγαλοπρέπεια ἡ ἱστορικὴ
Ἱερὰ Μονὴ Ζερμπίτσης στὸν Ταΰγετο. Τὸ
ἀπόγευμα τῆς παραμονῆς τελέσθηκε ὁ
Μέγας Ἀρχιερατικὸς Ἑσπερινὸς μετ’
ἀρτοκλασίας, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ.
Μητροπολίτου μας κ. Εὐσταθίου καὶ μὲ
τὴ συμμετοχὴ πλειάδας κληρικῶν ἀπὸ
τὴν εὐρύτερη περιοχή. Ὁ Σεπτὸς Ποιμε-
νάρχης μας στὸ κήρυγμά του πρὸς τοὺς
εὐλαβεῖς χριστιανούς, ποὺ εἶχαν κατα-
κλύσει κάθε γωνιὰ τῆς Μονῆς, μίλησε γιὰ
τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ
γιὰ ὅλους τοὺς εὐλαβεῖς χριστιανοὺς τὴν
ἀπαντοχή, τὴν ἐλπίδα καὶ τὴν παρηγοριά
τους. Ἰδιαίτερα ἀναφέρθηκε στὴν ἀνάγκη
νὰ ἀκολουθήσουμε πιστὰ τὸν χριστιανικὸ
τρόπο ζωῆς στοὺς ἀποκαλυπτικοὺς
καιροὺς ποὺ βιώνουμε, γιατί αὐτὸς εἶναι
ὁ μόνος δρόμος ποὺ μᾶς ἐξασφαλίζει
ψυχικὴ γαλήνη, εἰλικρινῆ χαρὰ καὶ ἐν
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τέλει τὴ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν.
Ὁλοκληρώνοντας, εὐχήθηκε ἡ Μεγαλό-
χαρη νὰ ἔχει ὑπὸ τὴν σκέπην Της τὴν
ἀδελφότητα τῆς Μονῆς καὶ ὅλους τους
χριστιανοὺς ποὺ συχνὰ τὴν
ἐπισκέπτονται γιὰ νὰ προσευχηθοῦν καὶ
νὰ γαληνεύσουν. Ἀκολούθησε, σὲ
κατανυκτικὸ κλίμα, ἡ περιφορὰ τοῦ Ἱεροῦ
Ἐπιταφίου. Τὴν κυριώνυμη ἡμέρα τῆς
ἑορτῆς τελέσθηκε ὁ Ὄρθρος καί, στὴ συ-
νέχεια, ἡ πανηγυρικὴ Ἀρχιερατικὴ Θεία
Λειτουργία, προεξάρχοντος τοῦ Θεοφ.
Ἐπισκόπου Τολιάρας καὶ Νοτίου Μαδαγα-
σκάρης κ. Προδρόμου. Μετὰ τὸ πέρας
τῆς Θείας Λειτουργίας πραγματοποι-
ήθηκε ἡ λιτάνευση τῆς θαυματουργῆς
ἱερῆς εἰκόνας γύρω ἀπὸ τὸ μοναστήρι.
Μετὰ τὸ πέρας τῆς πανηγύρεως προ-
σφέρθηκε κέρασμα κατὰ τὴ
μοναστηριακὴ τάξη.

Ο ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΣΤΗ ΦΕΡΟΜΕΝΗ
«ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΩΝΟΣ» 
ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΣΠΑΡΤΗ

Σὲ κλίμα κατάνυξης καὶ μυσταγωγίας
τελέσθηκε, τὸ ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς 15
Σεπτεμβρίου 2019,  ὁ Ἀρχιερατικὸς
Ἑσπερινὸς μετ’ ἀρτοκλασίας στὴ φερό-
μενη «Βασιλικὴ τοῦ Ὁσίου Νίκωνος»
στὴν ἀρχαία Σπάρτη, χοροστατοῦντος
τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Εὐσταθίου
καὶ τὴ συμμετοχὴ κληρικῶν ἀπὸ ὅλη τὴ
μητροπολιτική μας περιφέρεια. Στοὺς
πολυπληθεῖς εὐσεβεῖς προσκυνητὲς μί-
λησε ὁ Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεώς μας, Πανοσιολ. Ἀρχιμ.
Θεόφιλος Μαντζαβράκος, ὁ ὁποῖος, μὲ
ἀφορμὴ τὸ κήρυγμα τοῦ Ὁσίου Νίκωνος
περὶ μετανοίας, ἀλλὰ καὶ τὴ μεγάλη

ἑορτὴ τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ,
ἀναφέρθηκε στὴν ἀνάγκη νὰ ἀντλήσουμε
δύναμη ἀπὸ τὸν Ζωοποιὸ Σταυρὸ ὥστε,
μέσα ἀπὸ μία διαδικασία εἰλικρινοῦς με-
τάνοιας, νὰ μπορέσουμε νὰ
ἀκολουθήσουμε μία ἐνάρετη χριστιανικὴ
ζωή. Κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ Ἑσπερινοῦ,
συγκινησιακὰ φορτισμένη ἦταν ἡ στιγμὴ
ὅπου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας ἀνέγνωσε ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴ δια-
θήκη τοῦ Ὁσίου Νίκωνος. Ἡ ὑπαίθρια
λατρευτικὴ σύναξη ὁλοκληρώθηκε μὲ τὸν
μελίρρυτο λόγο τοῦ σεπτοῦ Ποιμενάρχη
μας, ὁ ὁποῖος εὐχαρίστησε ὅλους ὅσοι
συνέβαλαν στὴν ἐπιτυχία τοῦ Ἑσπερινοῦ,
τοὺς κληρικούς, τοὺς ἱεροψάλτες, τοὺς
τοπικοὺς ἄρχοντες, ἀλλὰ καὶ τοὺς
εὐλαβεῖς χριστιανοὺς ποὺ
ἀνταποκρίθηκαν στὸ κάλεσμα καὶ κατέ-
κλυσαν τὸν ἀρχαιολογικὸ χῶρο.
Ἰδιαίτερες εὐχαριστίες ἀπηύθυνε στὴν
προϊσταμένη τῆς Ἐφορείας Ἀρχαιοτήτων
Λακωνίας κα Πάντου καὶ τοὺς συνεργάτες
της γιὰ τὴν ὁλοπρόθυμη συνεργασία
τους. 

ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΙΕΡΑΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ

Μὲ στόχο τὴ συνεχῆ ἐπιμόρφωση καὶ
κατάρτιση τῶν κληρικῶν τῆς τοπικῆς
Ἐκκλησίας, ποὺ ἀποτελεῖ μία ἀπὸ τὶς
προτεραιότητες τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου
μας κ. Εὐσταθίου, πραγματοποιήθηκε, τὸ
πρωὶ τῆς Δευτέρας 16 Σεπτεμβρίου 2019,
τὸ ἐτήσιο Γενικὸ Ἱερατικὸ Συνέδριο τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, στὴν αἴθουσα
τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου Δ. Σπάρτης, μὲ
θέμα: «Ἡ ἱερατικὴ διαδοχὴ στὸν σύγ-
χρονο κόσμο ὡς ἀναγκαιότητα καὶ συνευ-
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θύνη». Πρὶν ἀπὸ τὴν ἔναρξη τοῦ Συνε-
δρίου, τελέσθηκε ἡ Θεία Λειτουργία στὸν
Μητροπολιτικὸ Ναὸ Εὐαγγελιστρίας. Ἡ
λατρευτικὴ σύναξη ἐπισφραγίστηκε μὲ
τὴν τέλεση ἐπιμνημόσυνης δέησης,  προ-
εξάρχοντος τοῦ σεπτοῦ Ποιμενάρχη μας,
γιὰ τοὺς ἱερεῖς ποὺ ἀπεβίωσαν τὸν
τελευταῖο χρόνο. Συγκεκριμένα μνημο-
νεύτηκαν οἱ ἀείμνηστοι συνταξιοῦχοι
κληρικοί: π. Βασίλειος Σταυρόπουλος,
ἐφημέριος Ρειχέας, π. Παναγιώτης Τσού-
κλερης, ἐφημέριος Σουστιάνων, π. Δημή-
τριος Μάζης, ἐφημέριος Καλλιθέας, καὶ
π. Δημήτριος Λυμπερόπουλος,
ἐφημέριος Λογγάστρας.  Ἐπίσης, μνημο-
νεύτηκε καὶ ὁ ἀοίδιμος π. Δημήτριος Τζα-
νετέας, ὁ ὁποῖος χειροτονήθηκε στὴ
Σπάρτη, ἀλλὰ ὑπηρέτησε τὴν Ἐκκλησία
στὴν Ὀττάβα τοῦ Καναδᾶ. Στὸ
Πνευματικὸ Κέντρο Δ. Σπάρτης τοὺς πα-
ρευρισκόμενους καλωσόρισε ὁ
Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος Σπάρτης Πανο-
σιολ. Ἀρχιμ. π. Σεραφεὶμ Κοσμᾶς, ὁ
ὁποῖος παρουσίασε τὸ βιογραφικὸ τοῦ
εἰσηγητῆ, Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Ἀμβροσίου
Γκουρβέλου, ὁ ὁποῖος εἶναι Ἱεροκήρυκας
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν, καθὼς

καὶ προϊστάμενος τοῦ Μητροπολιτικοῦ
Ναοῦ Εὐαγγελιστρίας. Ἀκολούθησε ἡ
προσφώνηση τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου
μας, ὁ ὁποῖος εὐχαρίστησε τὸν διακεκρι-
μένο ὁμιλητὴ γιὰ τὴν ἀποδοχὴ τῆς πρό-
σκλησής του, μιλώντας μὲ θερμὰ λόγια
γιὰ τὸ ἦθος, τὴν προσωπικότητα, τὴν
ἐργατικότητα καὶ τὴν πνευματικὴ προ-
σφορά του στὸν χῶρο τῆς Ἐκκλησίας.
Ἀκολούθως, κηρύσσοντας τὴν ἔναρξη τῶν
ἐργασιῶν, ἐπισήμανε στοὺς κληρικοὺς τὴ
σπουδαιότητα τοῦ θέματος. Ἀμέσως
μετὰ τὸν λόγο πῆρε ὁ π. Ἀμβρόσιος
Γκουρβέλος, ὁ ὁποῖος ἀρχικὰ
εὐχαρίστησε τὸν Σεβ. Ποιμενάρχη μας
γιὰ τὴν τιμητική του πρόσκληση. Στὴ συ-
νέχεια, μὲ μεστὸ καὶ γλαφυρὸ λόγο,
ἀνέπτυξε τὸ ἐνδιαφέρον θέμα. Τὸ
Ἱερατικὸ Συνέδριο ὁλοκληρώθηκε μὲ
ἐποικοδομητικὸ διάλογο, κατὰ τὴ διάρ-
κεια τοῦ ὁποίου διευκρινίστηκαν σημεῖα
τῆς τοποθέτησης τοῦ ὁμιλητῆ καὶ δόθη-
καν ἀπαντήσεις σὲ καίριες ἀπορίες τῶν
ἱερέων, τόσο ἀπὸ τὸν ἴδιο ὅσο καὶ ἀπὸ
τὸν Σεβασμιώτατο.

ΤΑ ΟΝΟΜΑΣΤΗΡΙΑ
ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΣ

Στὶς  20  Σεπτεμβρίου 2019 ἡ Ἐκκλησία
μας τίμησε τὴ μνήμη τοῦ Ἁγίου Μεγαλο-
μάρτυρος Εὐσταθίου καὶ τῆς συνοδείας
αὐτοῦ, καὶ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας
ἑόρτασε τὰ σεπτά του Ὀνομαστήρια. Τὸ
ἀπόγευμα τῆς παραμονῆς, στὸν
Μητροπολιτικὸ Ναὸ Εὐαγγελιστρίας στὴ
Σπάρτη, τελέσθηκε ὁ Μέγας Πανηγυρικὸς
Πολυαρχιερατικὸς Ἑσπερινός, τὸν ὁποῖο
λάμπρυναν μὲ τὴν παρουσία τους ὁ Μα-
καριώτατος Ἀρχιεπίσκο- πος Ἀθηνῶν καὶ
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πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος, οἱ Σεβ. Μη-
τροπολίτες Μαντινείας καὶ Κυνουρίας κ.
Ἀλέξανδρος, Καστορίας κ. Σεραφείμ,
Ζιχνῶν καὶ Νευροκοπίου κ. Ἱερόθεος,
Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος, Μάνης κ.
Χρυσόστομος καὶ Σισανίου καὶ Σιατίστης
κ. Ἀθανάσιος, οἱ Θεοφιλέστατοι
Ἐπίσκοποι Τολιάρας καὶ Νοτίου Μαδαγα-
σκάρης κ. Πρόδρομος καὶ Τεγέας κ. Θεό-
κλητος,  καθὼς καὶ πλειάδα κληρικῶν
τόσο ἀπὸ τὴ μητροπολιτική μας περιφέ-
ρεια ὅσο καὶ ἀπὸ ἄλλες περιοχὲς τῆς πα-
τρίδας μας. Στὴν Ἱερὰ Μητρόπολή μας
φυλάσσεται ἀποτμῆμα τῶν Ἱερῶν Λειψά-
νων τοῦ Ἁγίου Εὐσταθίου, τὸ ὁποῖο τέ-
θηκε σὲ προσκύνηση γιὰ εὐλογία καὶ
ἐνίσχυση τοῦ Ἱεροῦ κλήρου καὶ τοῦ
εὐσεβοῦς λαοῦ μας. Τὸν θεῖο λόγο κή-
ρυξε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καστορίας κ.
Σεραφείμ, ὁ ὁποῖος ἀρχικά, μὲ ἀφορμὴ
τὴν πρόσφατη μεγάλη ἑορτὴ τῆς
Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ,
ἀναφέρθηκε στὴ δύναμη ποὺ διαχρονικὰ
ἀντλεῖ ὁ χριστιανὸς ἀπὸ τὸν Ζωοποιὸ
Σταυρό. Στὴ συνέχεια, μίλησε γιὰ τὸν τι-
μώμενο Ἅγιο Εὐστάθιο, τὸν ὁποῖο χαρα-
κτήριζαν ἡ  βαθιὰ πίστη καὶ ἡ ἰώβεια
ὑπομονή. Ὁλοκληρώνοντας τὴ μεστὴ
νοημάτων ὁμιλία του, ὁ Σεβ. Μητροπολί-
της Καστορίας μίλησε μὲ θερμὰ λόγια γιὰ
τὸ ἦθος, τὴν πνευματικότητα καὶ τὴν
ἀνεκτίμητη προσφορὰ τοῦ σεπτοῦ Ποιμε-
νάρχη μας στὴν Ἱερὰ Μητρόπολή μας,
ἀλλὰ καὶ γενικότερα στὴν Ἐκκλησία τῆς
Ἑλλάδος, ἐνῶ τοῦ εὐχήθηκε γιὰ πολλὰ
ἀκόμα χρόνια νὰ ποιμαίνει μὲ τὴν ἴδια
σοφία τὴν τοπικὴ Ἐκκλησία. Μὲ τὴν
ὁλοκλήρωση τοῦ Ἑσπερινοῦ, ὁ Σεβασμιώ-
τατος Μητροπολίτης μας κ. Εὐστάθιος

ἀπηύθυνε ἕναν σύντομο εὐχαριστήριο
λόγο. Ἀρχικά, εὐχαρίστησε θερμὰ τὸν
Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ
πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμο, ποὺ παρὰ τὸ
ἐπιβαρυμένο πρόγραμμά του θέλησε νὰ
τοῦ εὐχηθεῖ ἀπὸ κοντά. Ἐπίσης,
ἀπηύθυνε εὐγνώμονες εὐχαριστίες
στοὺς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες
καὶ τοὺς Θεοφιλεστάτους Ἐπισκόπους, οἱ
ὁποῖοι τὸν τίμησαν μὲ τὴν παρουσία
τους, στοὺς κληρικοὺς τόσο τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεώς μας, ὅσο καὶ ἄλλων
περιοχῶν ποὺ συμμετεῖχαν στὸν
Ἑσπερινό, τοὺς τοπικοὺς ἄρχοντες καὶ τὸν
εὐσεβῆ λαό, γιὰ τὴν παρουσία καὶ τὴν
ἀγάπη τους. Ἀκολούθως, τὸν λόγο πῆρε
ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν
καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος, ὁ
ὁποῖος ἐξέφρασε τὴ βαθιὰ ἐκτίμησή του
στὸ πρόσωπο τοῦ σεπτοῦ Ποιμενάρχη
μας, ἐκθείασε τὴν ἐν γένει παρουσία καὶ
προσφορά του στὴν Ἐκκλησία τῆς
Ἑλλάδος, ἐνῶ τοῦ εὐχήθηκε ὑγεία καὶ μα-
κροημέρευση ὥστε νὰ συνεχίσει
ἀπρόσκοπτα τὸ πλούσιο πνευματικό,
φιλανθρωπικὸ καὶ κοινωνικό του ἔργο.
Τὴν κυριώνυμη ἡμέρα τῆς ἑορτῆς, στὸν
Ἱδρυματικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Εὐσταθίου
στὸ ἵδρυμα περιθάλψεως χρονίως πα-
σχόντων καὶ ΑΜΕΑ στοὺς Μολάους, τελέ-
σθηκε ἡ Πολυαρχιερατικὴ Θεία
Λειτουργία προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Ποι-
μενάρχου μας καὶ μὲ τὴ συμμετοχὴ τῶν
Σεβ. Μητροπολιτῶν Καστορίας κ. Σερα-
φείμ, Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως κ.
Ἱερεμία, Μάνης κ. Χρυσοστόμου καὶ Σι-
σανίου καὶ Σιατίστης κ. Ἀθανασίου. Στὸν
Ὄρθρο χοροστάτησε ὁ Σεβ. Μητροπολί-
της Μάνης, ἐνῶ λόγο πνευματικῆς
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οἰκοδομῆς ἐκφώνησε ὁ Σεβ. Μητροπολί-
της Σισανίου καὶ Σιατίστης. Μετὰ τὸ
πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας τελέσθηκε
ἡ καθιερωμένη ἐπιμνημόσυνη δέηση
ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν
εὐεργετῶν τοῦ Ἱδρύματος.
Ἐπακολούθησε ἡ Λιτανεία τῆς Ἱερῆς
Εἰκόνας ἐντός του Ἱδρύματος πρὸς
στηριγμὸ καὶ ἐνίσχυση τῶν τροφίμων,
προπορευομένης τῆς Φιλαρμονικῆς Μο-
λάων. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας, μὲ τὴν
ὁλοκλήρωση τῆς θρησκευτικῆς τελετῆς,
εὐχαρίστησε τοὺς Σεβασμιωτάτους Μη-
τροπολίτες καὶ ὅλους τοὺς παρευρισκό-
μενους πιστούς, ποὺ εἶχαν συρρεύσει
ἀπὸ τὴν εὐρύτερη περιοχή, ἐνῶ
ἀντευχήθηκε ὑγεία, χαρὰ καὶ προκοπή.
Στὸν Μητροπολιτικὸ Ναὸ Εὐαγγελιστρίας
Σπάρτης, τὴν κυριώνυμη ἡμέρα τῆς
ἑορτῆς τελέσθηκε ἡ πανηγυρικὴ
Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία προεξάρ-
χοντος τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Τολιάρας
καὶ Νοτίου Μαδαγασκάρης κ. Προδρό-
μου, συλλειτουργούντων ἱερέων τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, ἐνῶ τὸν θεῖο
λόγο κήρυξε ὁ Πανοσ. Ἀρχιμ. Εὐσέβιος
Ρασσιᾶς, ἐφημέριος Ἀμυκλῶν.

Ο ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΣ ΣΤΑ ΚΥ-
ΘΗΡΑ

Μὲ ἐπίκεντρο τὸ νησὶ τῶν Κυθήρων,
ὅπου εὑρέθη καὶ φυλάσσεται ἡ Ἁγία
Εἰκόνα Της, ἑόρτασε ἡ Ὀρθοδοξία τὴν
Πολιοῦχο, Ἔφορο καὶ Προστάτιδα τῆς
νήσου τὴν Παναγία τὴ Μυρτιδιώτισσα.
Στὰ Κύθηρα προσῆλθαν γιὰ νὰ συνεορτά-
σουν οἱ Σεβ. Μητροπολίτες Μονεμβασίας
καὶ Σπάρτης κ. Εὐστάθιος, καὶ Λαρίσης
καὶ Τυρνάβου κ. Ἱερώνυμος, προσκεκλη-

μένοι τοῦ ἐπιχωρίου Μητροπολίτου κ. Σε-
ραφείμ. Τὸ ἑσπέρας τελέσθηκε ὁ Μέγας
Ἀρχιερατικὸς Ἑσπερινὸς στὸ Ἱερὸ Προ-
σκύνημα τῶν Μυρτιδίων μὲ
χοροστατοῦντα τὸν Μητροπολίτη Λαρί-
σης καὶ Τυρνάβου κ. Ἱερώνυμον, ὁ ὁποῖος
ἀπηύθυνε ἐμπνευσμένο Θεῖο Λόγο πρὸς
τὸ πολυπληθὲς ἐκκλησίασμα. Τὴν κυριώ-
νυμη ἡμέρα τῆς ἑορτῆς, Τρίτη 24 Σεπτεμ-
βρίου 2019, προεξῆρχε τῆς Θείας
Λειτουργίας ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μο-
νεμβασίας καὶ Σπάρτης κ. Εὐστάθιος, ποὺ
στὸ παρελθὸν εἶχε διατελέσει δύο φορὲς
Τοποτηρητὴς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυ-
θήρων καὶ Ἀντικυθήρων καὶ ἔχει
ἄρρηκτους δεσμοὺς μὲ τὸ νησί. Στὸν
ἐπίκαιρο καὶ μεστὸ λόγο του ἀναφέρθηκε
στὸ πρόσωπο τῆς Παναγίας ὡς
Ὁδηγήτριας καὶ Μητέρας ὅλων μας, ὡς
ἐκείνης ποὺ μᾶς ὁδηγεῖ στὸν Υἱό Της καὶ
Θεὸ καὶ ταυτοχρόνως μᾶς ἀγκαλιάζει σὰν
στοργικὴ Μάνα ὅλους μας! Μετὰ τὴ Θεία
Λειτουργία, ἔγινε μὲ τὴ συνοδεία τῆς
Φιλαρμονικῆς Ποταμοῦ, ἡ πάνδημη Λιτα-
νεία τῆς Ἱερῆς καὶ Θαυματουργῆς Εἰκόνας
τῆς Μυρτιδιώτισσας, ποὺ βρέθηκε στὰ
Κύθηρα μεταξὺ 14ου καὶ 15ου αἰώνα καὶ
ἔκτοτε ἀποτελεῖ τὸ ἱερότερο θησαύρισμα
τοῦ νησιοῦ καὶ ἕνα ἀπὸ τὰ πολυτιμότερα
τῆς ὓφ΄ ἥλιον Ὀρθοδοξίας. 

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ
Τὸ Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου 2019, στὸν

Ἅγιο Δημήτριο Ζάρακος, τελέσθηκαν μὲ
ἐκκλησιαστικὴ μεγαλοπρέπεια τὰ
ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Γεννήσεως τῆς
Θεοτόκου προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μη-
τροπολίτη μας κ. Εὐσταθίου. Ὁ σεπτὸς
Ποιμενάρχης μας, κατὰ τὴ διάρκεια τῆς
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τελετῆς, ἐξηγοῦσε στοὺς εὐλαβεῖς
χριστιανοὺς τὴ διαδικασία καὶ τοὺς
συμβολισμοὺς κάθε ἐνέργειας. Μὲ τὴν
ὁλοκλήρωση τῶν ἐγκαινίων, ὁ ἐφημέριος
τοῦ χωριοῦ, π. Νεκτάριος Κουτσογιαννό-
πουλος, ἐξέφρασε ἐκ μέρους ὅλων τῶν
Ἐνοριτῶν τὴν ἀγάπη καὶ τὴν
εὐγνωμοσύνη τους πρὸς τὸν Σεβασμιώ-
τατο, γιὰ τὴ διαρκῆ στήριξή του σὲ ὅλα τὰ
θέματα ποὺ ἀφοροῦν στὴν Ἐνορία. Πα-
ράλληλα, μὲ ἀφορμὴ τὴν ἐπέτειο τῆς
συμπλήρωσης 39 ἐτῶν ἀπὸ τὴν
Ἐνθρόνιση τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου μας
στὴν Ἱερὰ Μητρόπολή μας, εὐχήθηκε τὰ
ἔτη του νὰ εἶναι πολλά, πολύκαρπα καὶ
καλλίκαρπα. Ἀπὸ τὴν πλευρὰ τοῦ ὁ Σεβ.
Μητροπολίτης μας, ἀφοῦ εὐχαρίστησε
τὸν π. Νεκτάριο γιὰ τὰ καρδιακά του

λόγια, ἀπηύθυνε θερμὲς εὐχαριστίες
πρὸς ὅλους ὅσοι συνέβαλαν, μὲ
ὁποιονδήποτε τρόπο, στὴν ἀνέγερση τοῦ
Ναοῦ, ποὺ πλέον ἀποτελεῖ ἕναν ἀκόμα
«πνευματικὸ φάρο» γιὰ τὴν περιοχή.
Ἐπίσης, εὐχαρίστησε τοὺς κληρικοὺς ποὺ
συμμετεῖχαν στὴν τελετή, κάνοντας
ἰδιαίτερη ἀναφορὰ στὸν Ἀρχιερατικὸ
Ἐπίτροπο Μολάων Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Γε-
ράσιμο Πετρολέκα, ποὺ ἦταν γενικὸς
ὑπεύθυνος γιὰ τὰ ἐγκαίνια, τοὺς καλλικέ-
λαδους ἱεροψάλτες καὶ τὸν εὐσεβῆ λαὸ
ποὺ εἶχε κατακλύσει τὸν Ναὸ καὶ τὸν πε-
ριβάλλοντα χῶρο. Ὁλοκληρώνοντας,
ἀπηύθυνε πατρικὲς νουθεσίες στοὺς κα-
τοίκους τοῦ χωριοῦ, γιὰ τὴν ἀξιοποίηση
τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

Ἀπό τή ζωή τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας
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Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μονεμβασίας καὶ
Σπάρτης κ.κ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ κατὰ τὸν μήνα
Ἰούνιον 2019:

Ἐ λ ε ι τ ο ύ ρ γ η σ ε  τήν 2αν εἰς τόν
Ἱδρυματικόν Ναόν τοῦ Ἀσύλου Ἀνιάτων καί
ἐτέλεσε τό μνημόσυνον τοῦ Κων/νου
Δούκα, τὴν 4ην εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν τοῦ
Ὁσίου Νίκωνος (Ἀγρυπνία ἐπὶ τῇ ἀποδόσει
τοῦ Πάσχα), τήν 6ην εἰς Μαγούλαν, την
8ην εἰς Φάρον Κροκεῶν, τήν 9ην εἰς Κα-
στρί, τὴν 11ην εἰς τὸν Μητροπολιτικὸν
Ναὸν ἐπὶ τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ Συμ-
φερουπόλεως, τὴν 16ην εἰς Σελλασίαν, τὴν
17ην εἰς Σκάλαν, τήν 18ην εἰς τόν Ἱερόν
Ναόν Ἁγίου Νικολάου Σπάρτης (ἀγρυπνία
ἐπετείου ἐγκαινείων), τήν 22αν εἰς Κονιδί-
τσαν καί ἐτέλεσε τό τεσσαρακονθήμερον
μνημόσυνον τοῦ Εὐθυμίου Ἀρβανίτη, πα-
τρός τοῦ ἐφημερίου π. Ἀγαθαγγέλου, τήν
23ην εἰς τὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸν Ναὸν
Ἁγίου Γρηγορίου Μυστρᾶ, τὴν 29ην εἰς τὸν
πανηγυρίζοντα Ἱερὸν Ναὸν Πέτρου καὶ
Παύλου Βασιλικῆς καὶ τὴν 30ήν εἰς τὸν πα-
νηγυρίζοντα Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίων Ἀποστόλων
τῆς ὁμωνύμου ἐνορίας Βοιῶν.

Ἐ χ ο ρ ο σ τ ά τ η σ ε  κατὰ τὸν ἑσπερινὸν
τήν 5ην εἰς Ἐλαίαν, τὴν 10ην εἰς τὸν
Μητροπολιτικὸν Ναὸν ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τοῦ
Ἁγίου Λουκᾶ τοῦ ἰατροῦ, τήν 15ην εἰς τόν
κοιμητηριακόν Ναόν τοῦ Α’ Κοιμητηρίου
Σπάρτης, τήν 16ην εἰς Νεάπολιν, τήν 23ην
εἰς Μεγάλην Βρύσιν καὶ τὴν 30ήν εἰς τὸν
πανηγυρίζοντα Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίων
Ἀναργύρων Μακρυνάρας.

Π ρ ο έ σ τ η τὴν 11ην εἰς τὸν Ἱερόν Ναὸν
Εἰσοδίων Θεοτόκου Βάρης τῆς Νεκρωσί-
μου Ἀκολουθίας τῆς κηδείας τοῦ Ἰωάννου
Μανώλη.

Ἔ κ ε ι ρ ε τήν 1ην εἰς τήν Ἱεράν Μονήν
Ἱέρακος μεγαλόσχημον τήν μοναχήν Φιλο-
θέην.

Ἐ β ά π τ ι σ ε τήν 1ην εἰς τόν Μητροπολι-
τικόν Ναόν τό τέκνον τοῦ Γεωργίου Βλάχου
ὠνομάσας αὐτό Βασίλειον καί τήν 9ην εἰς
Καστρί τό τέκνον τοῦ Γεωργίου
Οἰκονομάκη, ὠνομάσας αὐτό Ἰωάννην.

Ἐ τ έ λ ε σ ε  ἁγιασμὸν τὴν 15ην εἰς τὴν
Σχολὴν Ἁγιογραφίας καὶ ηὐλόγησε τὴν
ἔκθεσιν τῶν ἔργων τῶν μαθητῶν.

Π α ρ έ σ τ η  τήν 9ην εἰς τήν ἐκδήλωσιν
τοῦ Συλλόγου Ποντίων Νομοῦ Λακωνίας,
τήν 19ην εἰς τήν ἑορτήν τοῦ
Βρεφονηπιακοῦ Σταθμοῦ «Ὁ Ἅγιος Βασί-
λειος» Σπάρτης. 

Ἐ π ε σ κ έ φ θ η  τὴν 26ην εἰς Καλαμάταν
τόν νέον Περιφερειάρχην Πελοππονήσου
κ. Παναγιώτην Νίκαν.

Π ρ ο ή δ ρ ε υ σ ε τὴν 24ην συνεδριάσεως
τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου καί τήν
27ην τοῦ Δ.Σ. καί τοῦ σωματείου τοῦ
Ἀσύλου Ἀνιάτων

Κατὰ τὸν μήνα Ἰούλιον 2019:
Ἐ λ ε ι τ ο ύ ρ γ η σ ε τὴν 1ην εἰς τὸν πανη-

γυρίζοντα Ἱερὸν Ναὸν τῶν Ἁγίων
Ἀναργύρων τοῦ Γηροκομείου Σπάρτης, τὴν
6ην εἰς τὸν Μητροπολιτικὸν Ναὸν Σπάρτης,
τὴν 7ην εἰς τὸν πανηγυρίζοντα ἐνοριακὸν

Χρονικά τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Χρονικά τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
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Ναὸν τῆς Ἁγίας Κυριακῆς Ἀφυσσοῦ, τὴν
8ην εἰς τὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸν Ναὸν τοῦ
Ἁγίου Προκοπίου τῶν Κατασκηνώσεων Νε-
απόλεως, τὴν 9ην εἰς τὸν πανηγυρίζοντα
Ἱερὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος
Ἐλαφονήσου (ἐπέτειος ἐγκαινίων) καὶ ἐν
συνεχεία προέστη τῆς καθιερωμένης Δο-
ξολογίας διὰ τὴν ἕνωσιν τῆς Ἐλαφονήσου
μετὰ τῆς Ἑλλάδος, τὴν 12ην εἰς τὶς Κατα-
σκηνώσεις Ταϋγέτης, τὴν 14ην εἰς τὴν Γλυ-
κόβρυσιν, τὴν 20ην εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν
τοῦ Προφήτου Ἠλία Παρνασίδος προσκε-
κλημένος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Φωκίδος
κ. Θεοκτίστου, τὴν 21ην εἰς τὴν Σκούραν,
τὴν 26ην εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Γεννήσεως
Χριστοῦ Μολάων ἐπὶ τῇ τοπικῇ πανηγύρει,
τὴν 27ην εἰς τὸν ἑορτάζοντα Ἱερὸν Ναὸν
τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος τοῦ Ἀσύλου
Ἀνιάτων Σπάρτης, τὴν 28ην εἰς τὸν Ἱερὸν
Ναὸν τοῦ Ἁγίου Νικολάου Καλυβίων
Σοχᾶς.

Ἐ χ ο ρ ο σ τ ά τ η σ ε τὴν 7ην εἰς τὸν
ἑορτάζοντα Ἱερὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου Προκο-
πίου τῶν Κατασκηνώσεων Νεαπόλεως, τὴν
25ην εἰς τὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸ Ναὸν τῆς
Ἁγίας Παρασκευῆς Σκάλας, τὴν 26ην εἰς
τὸν ἑορτάζοντα Ἱερὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου Παν-
τελεήμονος τοῦ Ἀσύλου Ἀνιάτων Σπάρτης
καὶ τὴν 31ην εἰς Καρυάς κατὰ τὴν
ὑποδοχὴν τῶν Ἱερῶν Λειψάνων τῆς Ἁγίας
Παρασκευῆς.

Η ὐ λ ό γ η σ ε τὴν 6ην εἰς τὴν Ἁγίαν
Παρασκευὴν Μολάων τὸν γάμον τοῦ Σταύ-
ρου Χρυσικάκου, υἱοῦ τοῦ ἀρχιερατικοῦ
Ἐπιτρόπου Σκάλας π. Εὐστρατίου Χρυσικά-
κου, καὶ τῆς Νικολέτας Παναρίτη,
θυγατρὸς τοῦ Προέδρου τοῦ Ἐμπορικοῦ
Ἐπιμελητηρίου Λακωνίας κ. Ἰωάννου Πα-
ναρίτη, τὴν 21ην εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν τοῦ

Ἁγίου Νικολάου Σπάρτης τὸν γάμο τοῦ
Εὐσταθίου Φλώρου καὶ τῆς Θεοδώρας
Ρουσέτου καὶ τὴν 27ην εἰς τὸν
Μητροπολιτικὸν Ναὸν τὸ γάμον τοῦ
Εὐαγγέλου Γιαννοπούλου καὶ τῆς
Ἀδαμαντίας Πολυδωράκη.

Π ρ ο έ σ τ η τὴν 2αν εἰς τὸν Ἅγιον Δημή-
τριον Ζάρακος τῆς Νεκρωσίμου
Ἀκολουθίας τῆς κηδείας τοῦ Μιχαήλ Χρι-
στάκη, τήν 8ην εἰς Ἐλος τῆς κηδείας τῆς
Έλλης Γορανίτου, μητρός τοῦ Ἐφημερίου π.
Ἠλία, τὴν 22αν τῆς κηδείας τῆς Ἀντωνίας-
Γεωργίας Κουλογεωργίου εἰς τὸν
Μητροπολιτικὸν Ναὸν καὶ τὴν 27ην εἰς τὸ
Καστόρι τῆς κηδείας τῆς Τασίας Πάντου.
Ἐ π ε σ κ έ φ θ η  ποιμαντικῶς καὶ ὡμίλησε

κατ’ ἐπανάληψιν εἰς τοὺς κατασκηνωτάς
τῆς Ταϋγέτης, τὴν 29ην μάλιστα μαζὶ μὲ
τὸν Σεβ. Μητροπολίτην Μάνης κ. Χρυσό-
στομον ὅστις καὶ ἀπηύθυνε λόγον
πατρικὸν πρὸς τοὺς ἐλπιδοφόρους νέους
τῆς Μητροπόλεώς μας.

Κατὰ τὸν μήνα Αὔγουστον 2019:
Ἐ λ ε ι τ ο ύ ρ γ η σ ε  τὴν 1ην εἰς τὸν Ἱερὸν

Ναὸν τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Καρυῶν, τὴν
2αν εἰς τὶς κατασκηνώσεις Ταϋγέτης, τὴν
4ην εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου
Ἀθανασίου Γεωργιτσίου, τὴν 6ην εἰς τὸ
ἑορτάζον παρεκκλήσιον τῆς Μεταμορφώ-
σεως Σπάρτης, τὴν 10ην εἰς τὴν Λογκά-
στραν καὶ ἐτέλεσε τὸ τεσσαρακονθήμερον
μνημόσυνον τοῦ Ἱερέως Δημητρίου Λυμ-
περοπούλου, τὴν 11ην εἰς τὰ Βιγκλάφια
Νεαπόλεως καὶ ἐτέλεσε τὸ τεσσαρακονθή-
μερον μνημόσυνον τῆς μητρὸς τοῦ
Ἐφημερίου Λαχίου π. Παναγιώτη Κοντά-
κου, τὴν 15ην εἰς τὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸν
Ναὸν Κοιμ. Θεοτόκου Ἀμυκλῶν, τὴν 18ην
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εἰς τὸ Κυπαρίσσιον Ζάρακος, τὴν 23ην εἰς
τὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸν Ναὸν Κοιμ. Θεο-
τόκου Κρεμαστῆς, τὴν 25ην εἰς τὸν
Βασσαρᾶν, τὴν 26ην εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν
Ἁγίου Τρύφωνος Λαμποκάμπου, τὴν 29ην
εἰς τὸν ἑορτάζοντα Ἱερὸν Ναὸν Τιμίου Προ-
δρόμου Ἀγόργιανης καὶ τὴν 31ην εἰς τὴν
Ἱερὰν Μονὴν Εὐαγγελιστρίας Ἱέρακος διὰ
τὴν ἐπέτειον τῆς εἰς Ἐπίσκοπον Χειροτο-
νίας του.

Ἐ χ ο ρ ο σ τ ά τ η σ ε  κατὰ τὸν ἑσπερινὸν
καὶ ἐν συνεχείᾳ κατὰ τὸν παρακλητικὸν Κα-
νόνα, τὴν 2αν εἰς τάς κατασκηνώσεις Ταϋ-
γέτης, τὴν 4ην εἰς τὸ Φοινίκι, τὴν 5ην εἰς
τὴν Μεταμόρφωσιν, τὴν 6ην εἰς τὴν
Ἀπιδέαν, τὴν 7ην εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Κα-
στρίου, τὴν 8ην εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Ζερμ-
πίτσης, τὴν 10ην εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν τοῦ
Ἁγίου Σπυρίδωνος Σπάρτης, τὴν 11ην εἰς
Παραδείσι τῆς Νεαπόλεως, τὴν 12ην εἰς
τὸν Ἅγιον Νικόλαον Βοιῶν, τὴν 13ην εἰς τὴν
Ἐλαφόνησον, τὴν 14ην εἰς τὴν Ἀγόριανην,
τὴν 22αν εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Ζερμπίτσης,
τὴν 23ην εἰς τὸ Ἱερὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου
Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ τοῦ Β΄ Κοιμητηρίου
Σπάρτης καὶ προέστη τῆς Λιτανείας ἐντός
τοῦ Κοιμητηρίου, τὴν 26ην εἰς τὰ Ἀνώγεια,
τὴν 28ην εἰς τὴν Ἀσέα Τριπόλεως, καὶ τὴν
31ην εἰς Γοράνους.

Η ὐ λ ό γ η σ ε  τὴν 17ην εἰς Κονιδίτσαν
τὸν γάμον τοῦ Μιχαὴλ Νικολακάκη καὶ τῆς
Ἑλένης Βαλιώτη θυγατρὸς, τοῦ Δημάρχου
Σπάρτης κ. Εὐαγγέλου Βαλιώτη.
Ἐ ν ε κ α ι ν ί α σ ε τὴν 17ην εἰς Ἀλαγονίαν

Μεσσηνίας τὸν Ἱ. Ναὸν τῆς Ἁγίας
Παρασκευῆς καὶ τὴν 31ην εἰς Γοράνους τὸ
μεγάλον καμπαναρίον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
Ἁγίου Γεωργίου ποὺ κατεσκεύασαν μὲ
ἔρανον οἱ ἐνορίται καὶ οἱ ὁμογενεῖς.

Π ρ ο έ σ τ η τὴν 30ην εἰς Νεάπολιν τῆς
Νεκρωσίμου Ἀκολουθίας τῆς κηδείας τῆς
Εὐφροσύνης Δουμάνη, Προέδρου τῶν ἐν
Πειραιεῖ Νεαπολιτῶν.

Ὥ ρ κ ι σ ε τὴν 25ην τὸν Δήμαρχον κ. Πέ-
τρον Δούκα καὶ τὰ Συμβούλια τοῦ Δήμου
Σπάρτης, τὴν ἰδίαν ἡμέραν εἰς τὴν Σκάλαν
τὸν Δήμαρχον κ. Δῆμον Βέρδον καὶ τὰ Συμ-
βούλια τοῦ Δήμου Εὐρώτα, τὴν 28ην εἰς
Μολάους τὸν Δήμαρχον κ. Ἡρακλήν Τριχεί-
λην καὶ τὰ Συμβούλια τοῦ Δήμου Μονεμ-
βασίας, ἐνῶ παρέστη τὴν 25ην εἰς Τρίπολιν
κατὰ τὴν ὁρκωμοσίαν τοῦ Περιφερειάρχη
Πελοποννήσου κ. Παναγιώτη Νίκα.

Π ρ ο ή δ ρ ε υ σ ε τὴν 28ην τοῦ
Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου.

Π α ρ έ σ τ η εἰς Τουρκολέκα Μεγαλοπό-
λεως κατὰ τὰς ἐκδηλώσεις τὴν 24ην εἰς
τιμὴν τοῦ Νικήτα (Νικηταρᾶ) Σταματελο-
πούλου καὶ ἐτέλεσε τὸ καθιερωμένον τρι-
σάγιον παρουσία τοῦ Προέδρου τῆς
Δημοκρατίας κ. Προκοπίου Παυλοπούλου.

Ὑ π ε δ έ χ θ η τὴν 19ην εἰς τὸν αὔλειον
χῶρον τοῦ Ἱδρύματος περιθάλψεως Χρο-
νίως Πασχόντων Σπάρτης τούς Ὁμογενεῖς
μας ἀπὸ Ἀμερικὴν, Καναδᾶ, Αὐστραλίαν,
καὶ Εὐρώπην καὶ ἔδωκε χαρὰν εἰς τὰ
ἀπόδημα παιδιὰ τῆς Λακωνίας μὲ τὴν εἰς
τιμὴν τους ἑορταστικὴν ἐκδήλωσιν.

Κατὰ τὰς ὑπολοίπους ἡμέρας ἐδέχθη εἰς
τὸ Γραφεῖον Ἐκκλησιαστικὰ Συμβούλια,
Ἱερεῖς, τοπικοὺς φορεῖς, πολλοὺς
ὁμογενεῖς καὶ ἐπεσκέφθη τὸ Νοσοκομεῖον
Σπάρτης καὶ τὰ Ἱδρύματα τῆς Ἱερᾶς Μητρο-
πόλεώς κατ’ ἐπανάληψιν.



Ἀπό τόν Ἀρχιερατικό Ἑσπερινό στή φερώνυμη βασιλική τοῦ Ὁσίου Νίκωνος
στήν ἀκρόπολη τῆς ἀρχαῖας Σπάρτης.  (15/9/2019)

Ἀπό τήν ἑορτή τῆς Παναγίας τῆς Μυρτιδιωτίσσης στά Κύθηρα,
προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Εὐσταθίου.  (24/9/2019)



Ἀπό τά ὁνομαστήρια τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Εὐσταθίου, μέ τήν παρουσία τοῦ Μακ.
Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου καί ἄλλων ἀρχιερέων.

(ἄνω ἀπό τόν Ἑσπερινό στόν Μητροπολιτικό Ναό Σπάρτης καί κάτω ἀπό τή  Θεία Λειτουργία στόν
ἱδρυματικό Ναό Ἁγίου Εὐσταθίου Γηροκομείου Μολάων)


