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«Ποῦ ἐστιν ὁ τεχθείς Βασιλεύς;»
Σεβ. Μητροπολίτου Μονεμβασίας καί Σπάρτης κ. Εὐσταθίου

ό ἀνεπανάληπτο γεγονός τῆς Γεννή-
σεως τοῦ Κυρίου γιορτάζει ὅλη ἡ χριστια-
νική οἰκουμένη. Ὁ εὐσεβής λαός μας μέ
αἰσθήματα  ἀγάπης καί εὐλάβειας ἀνα-
ζητᾶ τόν Ἐνανθρωπήσαντα Κύριό μας, κα-
τακλύζοντας τούς ὁλοφώτεινους Ναούς
μας καί ἀκούγοντας μέ ἐνδιαφέρον τούς
ἐκπληκτικούς ὕμνους τῶν ἐμπνευσμένων
ὑμνογράφων καί μάλιστα τό «ἡ Παρθένος
σήμερον τόν ὑπερούσιον τίκτει» ἤ τό
«Δεῦτε ἴδωμεν πιστοί ποῦ ἐγεννήθη ὁ Χρι-
στός». Καί οἱ πιό ἀδιάφοροι αὐτή τήν
ἡμέρα δροσίζουν τή διψασμένη ψυχή
τους, ἀφήνοντας γιά λίγο τή σκέψη τους
νά ἀγκαλιάσει ἤ ἔστω νά προσεγγίσει τό
«ξένον καί παράδοξον Μυστήριον», πού
χώρισε τήν ἱστορία ὅλου τοῦ κόσμου σέ
δυό περιόδους.

Ὅμως, «Ποῦ ἐστιν ὁ τεχθείς Βασιλεύς;».
Ποῦ εἶναι ὁ Χριστός; Ποῦ εἶναι ὁ
Ἐνανθρωπήσας Θεός; Οἱ Μάγοι  μέ
ἀγωνία διατύπωναν αὐτήν τήν ἐρώτηση
καί μέ θερμό ἐνδιαφέρον ἐρευνοῦσαν γιά
τόν «κραταιόν Ἄνακτα» τόν γεννηθέντα
Σωτῆρα καί Λυτρωτή. Ἐρώτημα πού τότε
ἦταν πανανθρώπινο. Ἐντοπίζεται στά
χείλη καί τήν ψυχή ὅλης τῆς
προχριστιανικῆς Ἀνθρωπότητας.  Ἀπό τή
στιγμή πού οἱ Πρωτόπλαστοι ἔθεσαν
ἑαυτούς ἐκτός τοῦ Παραδείσου, λόγω τῆς
παρακοῆς τοῦ θείου θελήματος, οἱ
ἀπόγονοί των διακαῶς ἀναζητοῦσαν τόν

Μεσσία. Καί εἶναι ἑπόμενο. Τό Πλάσμα
ποθεῖ τόν Πλάστη του. Oἱ ἄνθρωποι
ἀναζητοῦσαν κατά τήν προχριστιανική
ἐποχή τόν Θεό στη Δημιουργία. Θεοποί-
ησαν τόν Ἥλιο, τή Σελήνη, τά ὄρη, τά ζῶα,
τούς ἄρχοντες, τούς σοφούς ἤ ἔπλασαν
θεούς κατ΄εἰκόνα καί καθ΄ὁμοίωσιν τῆς
ἀτελοῦς ἀνθρώπινης φύσης, ὅπως τό
ἀρχαιοελληνικό δωδεκάθεο. Δηλαδή, λά-
τρευαν τήν κτίση παρά τόν κτίσαντα.

Tήν ἀπάντηση στήν ἐναγώνια
ἀναζήτηση τοῦ Θεοῦ ἔδωσε Ἄγγελος Κυ-
ρίου τή νύκτα τῆς Γεννήσεως στους Ποι-
μένες: «ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον Σωτήρ, ὅς
ἐστι  Χριστός 

Κύριος ἐν πόλει Δαβίδ καί τοῦτο ὑμῖν τό
σημεῖον· εὑρήσετε βρέφος ἐσπαργανω-
μένον, κείμενον ἐν φάτνῃ» (Λουκ. Β΄11-
12). Καί οἱ Ποιμένες, ἁγνοί ἄνθρωποι τῆς
ὑπαίθρου, «ἦλθον σπεύσαντες καί
ἀνεῦρον τήν τε Μαριάμ καί τόν Ἰωσήφ καί
τό Βρέφος κείμενον ἐν τῇ φάτνῃ». Τό Θεῖο
Βρέφος μέ τήν καθοδήγηση τοῦ ἀστέρος
βρῆκαν καί οἱ Μάγοι. Ἄνθρωποι σοφοί καί
ταπεινοί, προσκύνησαν τόν ἐνανθρωπή-
σαντα Θεό καί τοῦ προσέφεραν ὡς δῶρα
τῆς καρδιᾶς τους χρυσό, λίβανο καί
σμῦρνα.   

Καί στά μετά τήν ἔλευση τοῦ Χριστοῦ
χρόνια, ὅμως, οἱ μακράν τοῦ ἀληθινοῦ
Θεοῦ ἄνθρωποι δυστυχῶς πλεονάζουν.
Θεοποιοῦν ἰσχυρά πρόσωπα,  πολιτικούς

Τ
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παράγοντες ἤ ἄθεους ἐπιστήμονες μέ τή
μάταιη ἐλπίδα ὅτι αὐτοί θά λύσουν ὅλα τά
προβλήματά τους καί θά γίνουν οἱ περιπό-
θητοι σωτῆρες τους. Καί σήμερα οἱ
ἄνθρωποι ζητοῦν νά κρίνουν καί νά
ἀνακρίνουν τά πάντα μέ τήν ψυχρή λο-
γική, πού ἐξιδανικεύουν. Γι΄αὐτό δέν
μποροῦν νά δοῦν τόν Θεό, διαψεύδονται
καθημερινά, βιώνουν τό ἄγχος, τήν
ἀπελπισία, τήν ἀγωνία, τό ἀδιέξοδο. «Ποῦ
εἶναι ὁ Θεός;»  ἀναρωτιοῦνται.  

Γιά ἐμᾶς τούς ὀρθόδοξους χριστιανούς,
τό ἐρώτημα ἔχει ἀπαντηθεῖ. Γνωρίσαμε
καί γνωρίζουμε τόν Σωτῆρα καί Λυτρωτή.
Ἔχουμε βαπτιστεῖ στό ὄνομά του.
Ὁμολογοῦμε Πατέρα, Υἱό καί Ἅγιο
Πνεῦμα. Ὁ Θεός εὑρίσκεται ἐπί τῆς ἁγίας
Τραπέζης ὅπου «ὁ ἄρτος ὁ ζῶν ὁ ἐκ τοῦ
οὐρανοῦ καταβάς», ὅπως διακήρυξε ὁ
Ἴδιος καί ὅπως ἐν συνεχεία εἶπε: «ἡ σάρξ
μου ἀληθῶς ἐστι βρῶσις, καί τό αἷμα μου
ἀληθῶς ἐστι πόσις. Ὁ τρώγων μου τήν
σάρκα καί πίνων μου τό αἷμα ἐν ἐμοί
μένει, κἀγώ ἐν αὐτῷ» (Ἰωάν. Στ. 51-56). Γι-
νόμαστε, δηλαδή, σύναιμοι καί σύσσωμοι
Χριστοῦ, ἄν μετέχουμε  ἀξίως τοῦ Μυστη-
ρίου τῆς θείας Εὐχαριστίας.

Ἡ ἡμέρα τῆς Γεννήσεως τοῦ Κυρίου καί
Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ,
ἄς μᾶς δώσει τήν ἀφορμή γιά μία
αὐτοκριτική. Ἄς στρέψουμε τόν νοῦ καί
τήν καρδιά μας πρός τή Βηθλεέμ. Ἄς
ταπεινωθοῦμε ἐνώπιον τοῦ ταπεινωθέν-
τος Θεοῦ. Ἄς παραδώσουμε τόν ἑαυτό μας
στή Χάρη Του καί ἄς λάβουμε τή σωτήρια
ἀπόφαση νά ζήσουμε σύμφωνα μέ τή δι-
δασκαλία Του.

Γνωρίσαμε καί γνωρίζουμε τόν

Σωτῆρα καί Λυτρωτή. Ἔχουμε

βαπτιστεῖ στό ὄνομά του.

Ὁμολογοῦμε Πατέρα, Υἱό καί

Ἅγιο Πνεῦμα. Ὁ Θεός εὑρίσκεται

ἐπί τῆς ἁγίας Τραπέζης ὅπου «ὁ

ἄρτος ὁ ζῶν ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ κατα-

βάς», ὅπως διακήρυξε ὁ Ἴδιος καί

ὅπως ἐν συνεχεία εἶπε: «ἡ σάρξ μου

ἀληθῶς ἐστι βρῶσις, καί τό αἷμα

μου ἀληθῶς ἐστι πόσις. Ὁ τρώγων

μου τήν σάρκα καί πίνων μου τό

αἷμα ἐν ἐμοί μένει, κἀγώ ἐν αὐτῷ»

(Ἰωάν. Στ. 51-56).



να αἰώνιο πρόβλημα, ἐρώτημα
διαρκὲς μὲ πολλὲς ἀπαντήσεις, οἱ ὁποῖες φά-
σκουν καὶ ἀντιφάσκουν χωρὶς νὰ ἀπαντοῦν
στὴν οὐσία τοῦ ἐρωτήματος. 

Ἐμεῖς θὰ πραγματευθοῦμε τὴν ἀπάντησή
μας μέσα ἀπὸ τὰ πατερικὰ κείμενα, τὰ ὁποῖα
κυριολεκτικῶς καὶ μεταφορικῶς σπᾶνε κό-
καλα καὶ θέτουν σὲ σωστὴ βάση τὴν
ἀνθρώπινη γνώση καὶ τὴν πίστη στὸ Θεὸ, ἡ
ὁποία κινεῖται σὲ ἄλλο ἐπίπεδο ποὺ ὁ
ὀρθολογιστὴς ἄνθρωπος τῆς κάθε ἐποχῆς
δυσκολεύεται νὰ κατανοήσει καὶ νὰ βιώσει
ἐσωτερικὰ μέσα του. 

Ὁ ἅγιος Ἰσαὰκ ὁ Σῦρος κάνει ἕνα σπουδαῖο
διαχωρισμὸ: «Ἡ ψυχὴ πορεύεται στὰ μονο-
πάτια τῆς ἄσκησης καὶ στὸ δρόμο τῆς πίστης,
τὴν ὁποία πολλὲς φορὲς κατορθώνει. Ἂν
ὅμως στραφεῖ πάλι πρὸς τὰ πίσω, στοὺς τρό-
πους της γνώσης, ἀμέσως ἡ πλευρὰ τῆς πί-
στης χωλαίνει καὶ χάνεται ἡ νοερὴ τῆς
δύναμη. Αὐτὴ ἡ νοερή δύναμη φανερώνεται
στὴν καθαρὴ ψυχὴ ἀπὸ τὶς ἐναλλαγὲς τῆς
θείας βοηθείας κι ἡ ψυχὴ ἀφοσιώνεται σὲ
αὐτὴν μὲ ἁπλότητα σὲ ὅλα, χωρὶς νὰ χρειάζε-
ται ὁποιαδήποτε ἔρευνα». (Λόγοι ἀσκητικοί
ΜΒ΄. Ἁγίου Ἰσαάκ τοῦ Σύρου) 

Φαίνεται καθαρὰ ὅτι ἡ γνώση εἶναι ἕνα
ἐργαλεῖο, τὸ ὁποῖο ἂν δὲ χρησιμοποιηθεῖ
σωστὰ, μπορεῖ νὰ μᾶς φέρει ἀντίθετα
ἀποτελέσματα ποὺ πολλὲς φορὲς εἶναι κα-
ταστρεπτικά. Ὁ ἅγιος Ἰσαάκ μᾶς ξεκαθαρίζει
ὅτι ὑπάρχει ἡ γνώση ἡ φυσικὴ καὶ ἡ γνώση
ἡ πνευματική. Ἡ γνώση ἡ φυσικὴ

ἐγκεφαλικά μᾶς ἐκθέτει τὴ διδασκαλία τοῦ
Χριστοῦ, ἀλλὰ ἡ κατανόησή της χρειάζεται
γνώση πνευματικὴ γιὰ νὰ ἐμβαθύνουμε στὰ
μυστήρια τῆς σωτηρίας μας. Ὑπάρχει γνώση
ποὺ προηγεῖται τῆς πίστεως καὶ ὑπάρχει
γνώση ποὺ γεννιέται ἀπὸ τὴν πίστη. Ἡ γνώση
ποὺ προηγεῖται τῆς πίστεως εἶναι γνώση
φυσικὴ, ἐνῶ ἡ γνώση ποὺ γεννιέται ἀπὸ τὴν
πίστη εἶναι γνώση πνευματική. Ἡ φυσικὴ
γνώση εἶναι ἔμφυτη γιὰ νὰ διακρίνεται τὸ
καλὸ ἀπὸ τὸ κακό. Ὀνομάζεται φυσικὴ γιατί
δὲν χρειάζεται ἡ συνδρομὴ τῆς μάθησης. Τὴν
ἔθεσε ἐντὸς τῆς λογικῆς μας φύσεως ὁ Θεὸς
καὶ ἡ μάθηση τὴν ἀναπτύσσει. Δὲν ὑπάρχει
ἄνθρωπος ποὺ νὰ μὴν τὴν ἔχει. Τὴν ἔβαλε ὁ
Θεὸς μέσα μας γιὰ νὰ γίνεται ἡ διάκριση
καλοῦ καὶ κακοῦ καὶ γιὰ νὰ κινεῖται
ἀκατάπαυστα μέσα μας.

Μὲ αὐτὴν μποροῦμε νὰ βροῦμε τὸ δρόμο
τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ τηρήσομε τὶς ἐντολές του.
Κι ὅταν ἀκολουθήσει κανεὶς τὰ ἔργα ποὺ
ἐπιβάλλει ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ καὶ προκόψει
λίγο στὴν ἐργασία αὐτὴ, τότε ἡ ψυχὴ του
γεννάει τὴ γνώση τὴν πνευματική. 

Ὁ ἅγιος Χρυσόστομος ταυτίζεται μὲ τὸν
ἅγιο Ἰσαὰκ τὸν Σῦρο λέγοντας ἀκριβῶς τὰ
ἴδια πράγματα. Ὅταν κάποιος θέλει νὰ
ἀκολουθεῖ τὸ φόβο τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν
ὀρθοφροσύνη, τότε σύντομα ἀξιώνεται τὴν
ἀποκάλυψη τοῦ κρυμμένου μυστηρίου.
Φυσικὰ αὐτὴ ἡ γνώση δίδεται ὡς δωρεὰ
χάρη στὴν ἐργασία ποὺ ὑπαγορεύει ὁ φόβος
τοῦ Θεοῦ. Δὲν εἶναι ἀπόκτημα τοῦ

Ἕ
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Ἡ γνώση πού ὁδηγεῖ στό Θεό
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Ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων Σπάρτης
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ἀνθρώπου. Ἡ πνευματικὴ γνώση λοιπὸν
εἶναι ἡ αἴσθηση τοῦ κρυμμένου μυστηρίου
πού ἀποκαλύπτει ὁ Θεὸς σὲ ἐκείνους ποὺ
ἔχουν τὶς προϋποθέσεις. 

Πολλοὶ ἄνθρωποι σήμερα προσπαθοῦν
μέσα ἀπὸ τὴν ἀνθρώπινη φυσική γνώση νὰ
κατανοήσουν τὰ μυστήρια του Θεοῦ. Αὐτὸ
εἶναι ἀδύνατο καὶ ἀκατόρθωτο. Ὁ Κύριός
μας μᾶς τὸ ξεκαθαρίζει: «Ἐάν δὲ γυρίσετε
πίσω καὶ δὲ γίνεται σὰν τὰ παιδιά, δὲ
μπορεῖτε νὰ εἰσέλθετε στὴ Βασιλεία τοῦ
Θεοῦ (Ματθ. 18, 3). Ἡ βασιλεία τῶν
οὐρανῶν εἶναι θεωρία πνευματικὴ καί αὐτὴ
δὲν τὴν ἀνακαλύπτουμε μὲ τὴν ἐνέργεια τῶν
λογισμῶν, ἀλλὰ τὴ γευόμαστε μέσῳ τῆς Χά-
ριτος. Καὶ μέχρι νὰ καθαρθεῖ ὁ ἄνθρωπος,
δὲν μπορεῖ νὰ τοῦ μεταδοθεῖ μὲ διδασκά-
λους, γιατί μὲ τὴν μάθηση δὲν μπορεῖ κανεὶς
νὰ τὴν ἀποκτήσει. Προχωρᾶμε στὴν
πνευματικὴ ζωὴ, ὅταν δὲν ἀπολυτοποιοῦμε
τὴ γνώση, ἀλλὰ ἀκολουθοῦμε τὸ Θεὸ μὲ
πιστὴ καὶ σταθερὴ καρδιὰ. Τότε ἡ Χάρη
ἐπισκιάζει τὸν ἄνθρωπο νὰ κατανοήσει αὐτὰ
ποὺ δὲν μπόρεσε νὰ μάθει ἀπὸ τὴ γνώση.
Ἐξάλλου ἡ Πίστη μας εἶναι ἐξ ἀποκαλύψεως
καὶ ὄχι ἀποτέλεσμα ἀνακάλυψης τοῦ
μυαλοῦ μας. Ὁ ἴδιος ὁ Θεός μᾶς φανερώ-
θηκε, Τὸν εἴδαμε, Τὸν ἀγγίξαμε, φάγαμε μαζί
Του ἀκούσαμε τά θεόσοφα  λόγια Του καὶ
Τόν ἀποδεκτήκαμε ὡς Θεό. 

Οἱ Ἀπόστολοι δὲν εἶχαν ἀνεβεῖ ψηλὰ
πνευματικὰ διά μέσου τῆς ἀνθρώπινης γνώ-
σης, ἀλλὰ διά μέσου τῆς ἐπιφοίτησης τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος. Ἑπομένως ἡ ἀληθινή
γνώση εἶναι καρπὸς τῆς πίστεως καί ὄχι τῶν
ἀνθρωπίνων συλλογισμῶν. Εἶναι δηλαδή
δῶρο τοῦ Θεοῦ πρός τόν ἄνθρωπο.

Οἱ Πατέρες στόν σύγχρονο κόσμο

Ἡ γνώση ποὺ προηγεῖται τῆς πί-

στεως εἶναι γνώση φυσικὴ, ἐνῶ ἡ

γνώση ποὺ γεννιέται ἀπὸ τὴν πίστη

εἶναι γνώση πνευματική. Ἡ

φυσικὴ γνώση εἶναι ἔμφυτη γιὰ νὰ

διακρίνεται τὸ καλὸ ἀπὸ τὸ κακό.

Ὀνομάζεται φυσικὴ γιατί δὲν χρει-

άζεται ἡ συνδρομὴ τῆς μάθησης.

Τὴν ἔθεσε ἐντὸς τῆς λογικῆς μας

φύσεως ὁ Θεὸς καὶ ἡ μάθηση τὴν

ἀναπτύσσει. Δὲν ὑπάρχει ἄνθρωπος

ποὺ νὰ μὴν τὴν ἔχει. Τὴν ἔβαλε ὁ

Θεὸς μέσα μας γιὰ νὰ γίνεται ἡ

διάκριση καλοῦ καὶ κακοῦ καὶ γιὰ

νὰ κινεῖται ἀκατάπαυστα μέσα

μας.
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εννήθηκε τὸ 1879 στὸ Χωριὸ Κουραμά-
δες τῆς Κέρκυρας, ἀπὸ γονεῖς πολὺ φτωχοὺς
ἀλλὰ πολὺ τίμιους καὶ πιστούς. Ὁ πατέρας
της λεγόταν Χριστόδουλος Σγουρὸς καὶ ἦταν
ἀπόγονος Βυζαντινῆς οἰκογένειας ποὺ εἶχε
ἐγκατασταθεῖ ἀπὸ αἰῶνες στὴν Κέρκυρα. Ἡ
μάνα της λεγόταν Κωνσταντίνα Γραμμένου.
Προερχόταν ἀπὸ πολύτεκνη οἰκογένεια.
Ἀπὸ τὰ πρῶτα της χρόνια ἔζησε τὴν μεγάλη
φτώχεια, τὴν στέρηση καὶ τὸν θάνατο μέσα
στὴν οἰκογένειά της. Ἀπὸ τὰ δώδεκα παιδιὰ
ποὺ ἔφεραν στὸν κόσμο οἱ γονεῖς της μόνο
πέντε ἐπέζησαν καὶ ἀπὸ αὐτὰ ἕνα ἦταν
σωματικὰ ἀνάπηρο καὶ ἕνα διανοητικά. Τί-
ποτε δικό τους δὲν εἶχαν, ἐκτὸς ἀπὸ ἕνα
μικρὸ σπιτάκι ποὺ ἔμεναν. Τὰ λίγα κτηματά-
κια ποὺ καλλιεργοῦσαν ἦταν ξένα ἀρχοντικὰ
καὶ ἔδιναν μεγάλο μερίδιο ἀπὸ τὴν σοδειά
τους στοὺς κατόχους. Εἶχαν ὅμως πολλὴ
πίστη, ἐλπίδα καὶ ἀγάπη στὸν Θεό. Ὁ πατέ-
ρας της οὐδέποτε βλασφήμησε γιὰ τὴν δυ-
στυχία του καὶ γιὰ τοὺς θανάτους τῶν
παιδιῶν του. Ἀντίθετα εὐχαριστοῦσε τὸν
Θεὸ ποὺ τὰ παιδιὰ του ἀξιώνονταν νὰ γί-
νουν Ἄγγελοι. Ἡ Ἀθηνᾶ ὡς πιὸ μεγάλη (δεύ-
τερη κατὰ σειρά), ἐπωμίστηκε καὶ αὐτὴ τὸ
βάρος καὶ τὴν φροντίδα τῆς οἰκογένειάς της
ἀπὸ ἡλικίας πέντε ἐτῶν. Ἡ μάνα της ξενο-
δούλευε καὶ τῆς ἄφηνε ὅλη τὴν εὐθύνη νὰ
φροντίσει τὰ μικρότερα ἀδέλφια της. Δὲν
εἶχε μὲ τί νὰ τὰ ταΐσει καὶ λυπόταν ποὺ τὰ
ἔβλεπε πεινασμένα, μὰ δὲν μποροῦσε νὰ τὰ
χορτάσει. Δύσκολοι καιροί, φτώχεια καὶ
ἀνέχεια. Σὲ ἡλικία ἑπτὰ ἐτῶν πήγαινε καὶ
αὐτὴ μὲ τὴν μάννα της στὴν ξένη δουλειά,

ποὺ ἐκείνη τὴν ἐποχὴ ἦταν τόσο σκληρή,
ἐνῶ ἡ ἴδια βρισκόταν σὲ τόσο τρυφερὴ
ἡλικία. Ὅμως  ἀπ’ αὐτὴν τὴν ἡλικία εἶχε ζῆλο
καὶ ἄκουγε μὲ προσοχὴ καὶ ἐνδιαφέρον,
ὅταν μιλοῦσαν (ἰδίως ὁ πατέρας της) γιὰ τὸν
Θεό, τοὺς Ἁγίους, γιὰ τὴν Ὀρθόδοξη πίστη
καὶ παράδοσή μας. Ἔτσι ἔγινε φορέας καὶ
βίωνε τὸ πνεῦμα τῆς ἀγάπης καὶ τῆς ἠθικῆς
του Εὐαγγελίου μας.   

Παντρεύτηκε σὲ μεστὴ ἡλικία (27 ἐτῶν). Ὁ
γάμος της ἔγινε μετὰ ἀπὸ περιπέτειες καὶ
ἐπεισόδιο ποὺ πολὺ τὴν στενοχώρησε. Στὸ
σπίτι ποὺ μπῆκε, βρῆκε πολὺ ἐχθρικὸ κλίμα
ἀπέναντί της, γιατί ἡ οἰκογένεια τοῦ ἄνδρα
της δὲν ἤθελε μὲ κανένα τρόπο νὰ τὴν κάνει
νύφη της, ἐπειδὴ ἦταν πολὺ φτωχή.
Δυστυχῶς καὶ ὁ ἄνδρας της, πολλὲς φορὲς
στὴν πορεία τοῦ γάμου τους, παρασυρόταν

Ἡ ἀσκήτρια Ἀθηνᾶ Σγούρου
Ἀρχιμ. π. Εὐσεβίου Ρασσιᾶ 
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ἀπὸ τοὺς δικούς του. Ἡ στενοχώρια της καὶ
ἡ κακὴ μεταχείριση ἦταν καὶ ἀφορμὴ νὰ
ἀποβάλει τὸ πρῶτο παιδί της. Κατὰ τὴν
ἀποβολὴ αὐτὴ ἔπαθε μεγάλη αἱμορραγία
καὶ ὁ γιατρὸς ποὺ κλήθηκε δὲν κατόρθωσε
νὰ τὴν βοηθήσει. Ὅταν τὴν εἶδε νὰ ἔχει
πέσει σὲ κῶμα, ἀποφάνθηκε ὅτι δὲν θὰ
ζήσει, γιατί εἶχε πάρει τὴν πορεία πρὸς τὸν
θάνατο. Ἡ ἀναπνοὴ της ἐλάχιστη, τὸ πρό-
σωπό της κίτρινο, τὸ σῶμα παγωμένο καὶ οἱ
ὧρες περνοῦσαν μὲ ἀγωνία. Ἀπὸ τὸ πρωὶ
μέχρι ἀργὰ τὸ ἀπόγευμα στὴν ἴδια κατά-
σταση. Ἡ μία ἀπὸ τὶς ἀδελφές της προσευ-
χόταν.

Ξαφνικὰ  ὅμως τὴν εἶδαν νὰ ἀνοιγοκλείνει
τὰ μάτια της, νὰ ζωηρεύει τὸ πρόσωπό της,
νὰ κινεῖται τὸ σῶμα της, καὶ ν’ ἀρχίζει νὰ μι-
λάει. Τὰ πρῶτα λόγια τῆς ἦταν: «Ποῦ εἶμαι;
Ποῦ βρίσκομαι; Γιατί ἦρθα πάλι ἐδῶ;».
Σταυροκοπήθηκαν ὅλοι. Θαῦμα! 

Μεγάλο καί ἰσόβιο τό ἐνδιαφέρον της καὶ
ὁ ἀγώνας της γιὰ τὴν ἐλεημοσύνη, ἡ
ἀδιαφορία της γιὰ τὴν ἀπόκτηση ὑλικῶν
ἀγαθῶν, ἡ λαχτάρα της νὰ μιλάει καὶ νὰ
ἀκούει γιὰ τὸν Χριστό, τὴν Παναγία, τοὺς
Ἀγγέλους, τοὺς Ἁγίους- ὁ πόθος της καὶ ἡ σί-
γουρη ἐλπίδα της γιὰ τὴν Ἀνάσταση καὶ
τέλος οἱ ἔγνοιες της, οἱ εὐχὲς καὶ οἱ
προσευχὲς γιὰ ὅλο τὸν κόσμο.

Δὲν μποροῦσε νὰ χορτάσει, ἂν ἤξερε ὅτι
κάποιος δίπλα της πεινάει, οὔτε νὰ
κοιμηθεῖ, ἂν ἤξερε ὅτι κάποιος δὲν ἔχει κρε-
βάτι νὰ μείνει. Μέσα στὴν πολυμελῆ
οἰκογένειά της ἦταν σκάνδαλο καὶ εὐλογία.
Ὅ,τι μάζευε τὸ σκόρπιζε χωρὶς νὰ λογαριάζει
τὴν γκρίνια καὶ τὶς ἀντιδράσεις τῶν ἄλλων.
Ποτὲ ὅμως δὲν τοὺς ἔλειψαν τὰ
ἀπαραίτητα, οὔτε κατὰ τὴν κατοχικὴ καὶ
μετακατοχικὴ φτώχεια.

Στὸ σπίτι της δεχόταν καὶ φιλοξενοῦσε
ὅλους ὅσοι βρίσκονταν ἄστεγοι στὸ χωριὸ ἡ

στὸ Λιβάδι τοῦ Ρόπα, ὅπου εἶχε ἕνα σπιτάκι
καὶ ἔμενε ἐποχιακά. Πέρασαν ἀπὸ τὸ σπίτι
της, ἔφαγαν καὶ κοιμήθηκαν σὲ δύσκολους
καὶ σὲ ἐμπόλεμους καιροὺς Σέρβοι, Ἑβραῖοι,
Ἰταλοί, πρόσφυγες τῆς Μ. Ἀσίας, ζητιάνοι,
γυρολόγοι, πλανόδιοι, ἔμποροι, μοναχοί,
ἱερεῖς, ἀκόμη τσιγγάνοι, ταχυδακτυλουργοὶ
καὶ ψυχοπαθεῖς.

Ἡ καρδιά της δὲν ἔκανε διάκριση, ἔβλεπε
τὸν κάθε ἄνθρωπο ὡς εἰκόνα Θεοῦ, ποὺ ἔχει
ἀνάγκη. Ἔκανε ψυχικὸ χωρὶς νὰ ἀποβλέπει
σὲ ἀνταμοιβή. Δὲν φοβήθηκε ποτὲ οὔτε σκέ-
φθηκε μήπως κινδυνεύσει ἀπὸ τοὺς κάθε
εἴδους ἀνθρώπους ποὺ φιλοξενοῦσε. Σκε-
φτόταν ἁπλὰ καὶ πίστευε στὴν πρόνοια τοῦ
Θεοῦ.

Ὅταν ἔμενε στὸ Λιβάδι (δυὸ ὧρες μακριὰ
ἀπὸ τὸ χωριό), τὸ σπίτι της γινόταν τὸ μόνο
ἀποκούμπι γιὰ κάθε χωριανὸ καὶ μὴ ποὺ ξέ-
μενε ἐκεῖ ἀπὸ κακοκαιρία. Τὸ μέρος ἐκεῖ
ἦταν σχεδὸν ἔρημο. Τί νὰ τοὺς δώσει νὰ
φᾶνε; Δὲν μεριμνοῦσε. «Ἔχει ὁ Θεός»,
ἔλεγε. Ἡ ἀγάπη πάντα οἰκονομάει. Λίγο κα-
λαμποκίσιο ἀλεύρι γιὰ μία κουλούρα στὴν
χόβολη, μὲ λίγο ρύζι μὲ θρούμπα καὶ δυό-
σμο θὰ χόρταιναν, ὅσοι κι ἂν ἦταν. Καὶ ὅταν
ἡ καρδιὰ της λαχταροῦσε νὰ προσφέρει καὶ
κάτι ἄλλο, ἀλλὰ δὲν εἶχε, συνέβαινε μερικὲς
φορὲς καὶ τὸ ἑξῆς ἀξιοθαύμαστο. Ἔρχονταν
οἱ γάτες ἀπὸ τὸν κάμπο ποὺ κυνηγοῦσαν καὶ
τῆς ἔφερναν πότε ὀρτύκια, πότε λαγουδά-
κια, ποὺ, ἀφοῦ τὰ σκότωναν, τὰ ἄφηναν στὰ
πόδια της νιαουρίζοντας. Τὸ περίεργο ἦταν
ὅτι δὲν τῆς ἔφεραν ποτὲ ἀκάθαρτο.

Ἐκεῖ στὸ Λιβάδι ἀξιώθηκε καὶ ἑνὸς
ὁράματος. Ἐνῶ στεκόταν ἔξω ἀπὸ τὴν πόρτα
τοῦ σπιτιοῦ της ἕνα βράδυ, εἶδε σὲ μία
στιγμὴ τὸν οὐρανὸ νὰ ἀστράφτει. Νόμισε ὅτι
θὰ βρέξει. Ὅμως τὸ φῶς μεγάλωνε καὶ ἔφεξε
ὅλος ὁ κάμπος, σὰν νὰ ἦταν μέρα. Τὸ φῶς,
ὅπως ἔλεγε, προερχόταν ἀπὸ κάτι ποὺ
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ἔβλεπε στὸν οὐρανὸ ποὺ ἔμοιαζε σὰν
ὁλόφωτο ἅρμα σὲ σχῆμα πολυελαίου.
Καθὼς περνοῦσε πάνω ἀπὸ τὸ κεφάλι της,
ἔμεινε ἔκθαμβη ἀπὸ τὴν ὀμορφιά του. Τὸ πα-
ρακολούθησε μέχρι ποὺ χάθηκε στὶς πλαγιὲς
ἑνὸς λόφου. (Κανεὶς ἄλλος ἀπὸ τὴν γύρω
περιοχὴ δὲν τὸ εἶδε, ἐκτὸς ἀπὸ ἕνα κοριτσάκι
ὀκτὼ χρόνων ποὺ ἔβοσκε τὰ πρόβατα). Σταυ-
ροκοπήθηκε, δὲν μποροῦσε νὰ τὸ ἐξηγήσει.
Ὕστερα ὅμως ὁ λογισμὸς τῆς εἶπε ὅτι
ἐπρόκειτο γιὰ τὸ χερουβικὸ ἅρμα ποὺ πή-
γαινε σ’ ἕνα ἐρημοκκλήσι, τὸν ἄη-Γιώργη,
ποὺ οἱ ἄνθρωποι τὸ εἶχαν ἐγκαταλείψει καὶ
ἔμενε χρόνια ἀλειτούργητο.

Ζοῦσε μὲ πολλὴ ἁπλότητα καὶ καθαρό-
τητα. Εἶχε τὴν παρουσία τοῦ Θεοῦ κοντά της
καὶ εἶχε πάντα χαρά. Εἶχε ὅμως καὶ
πειρασμοὺς καὶ πολλὲς δοκιμασίες στὴν ζωή
της. Ὁ ἄνδρας της δὲν ἦταν ἄνθρωπος τοῦ
Θεοῦ. Ἦταν νευρικός, βλασφημοῦσε καὶ
αὐτὴ πληγωνόταν.

Νέος, μετὰ ἀπὸ ἕνα ἀτύχημα, ἔχασε
ἐντελῶς τὸ φῶς του καὶ ἡ ἴδια ἔπρεπε νὰ
ὑπομείνει τὴν σοβαρὴ αὐτὴ ἀναπηρία καὶ τὶς
συνακόλουθες παραξενιές του. Περισσότερο
ὅταν μετὰ ἀπὸ λίγα χρόνια ἔπεσε, χτύπησε
καὶ ἔμεινε παράλυτος. Ἡ κόρη της εἶχε
γεννηθεῖ ἀνάπηρη, ἀλλὰ ἦταν καὶ αὐτὴ
ἰδιότροπη, ἀνυπάκουη καὶ ἀτύχησε πολὺ
στὸν γάμο της. Ὁ γιὸς της μικρὸς ἦταν πολὺ
φιλάσθενος. Τρεῖς φορὲς κινδύνευσε νὰ πε-
θάνει. Ἡ εὐσπλαχνία τοῦ Θεοῦ μὲ τὶς
προσευχὲς της τὸν γλύτωσε καὶ τοῦ ἔδωσε
καὶ πολλὰ παιδιά. Ἡ ἴδια εἶχε πάντα προβλή-
ματα μὲ τὴν ὑγεία της, ποὺ τὴν βασάνιζαν
μέχρι τὸ τέλος της. Παρ’ ὅλα αὐτὰ δὲν γόγ-
γυσε ποτέ. Πάντα εὐχόταν. Ἔκλαιγε μετὰ
κλαιόντων καὶ ἔχαιρε μετὰ χαιρόντων. Προ-
σευχόταν γιὰ ὅλον τὸν κόσμο, γνωστοὺς καὶ
ἄγνωστους. Ἡ προσευχὴ της κρατοῦσε
ἀρκετὴ ὥρα.

Τὰ τέλη τῆς ἦταν χριστιανικὰ καὶ εἰρηνικά,
ὄχι ὅμως καὶ ἀνώδυνα. Ἕνα πρωὶ σηκώθηκε
μετὰ ἀπὸ μέρες ποὺ εἶχε μείνει ἄρρωστη στὸ
κρεβάτι, νὰ ταΐσει τὰ πουλιὰ ποὺ τῆς
χτυποῦσαν τὸ τζάμι καὶ φώναζαν, ἔπεσε καὶ
κτύπησε. Ἔκτοτε πονοῦσε καὶ ὑπέφερε.

Ζήτησε τὸν ἱερέα νὰ ἔρθει νὰ τὴν διαβά-
σει, γιατί ἔτσι πίστευε ὅτι θὰ γινόταν καλά.
Ὁ ἱερέας ὅμως δὲν ἦρθε ἐγκαίρως. Ὅταν
ἦρθε τοῦ εἶπε μόλις τὸν εἶδε: «Τώρα, παπά
μου, εἶναι ἀργὰ ποὺ ἦρθες, ἐγὼ θὰ φύγω
ἀπόψε».

Τὴν τελευταία αὐτὴ μέρα, 11 Φεβρουα-
ρίου 1976, ἑορτὴ τῆς Ἁγίας Θεοδώρας καὶ
τοῦ Ἁγίου Βλασίου, εἶχε πολλοὺς πόνους
ἀλλὰ καὶ μία γαλήνια χαρωπὴ προσμονή.
Ἀπὸ τὸ πρωὶ ἄρχισε νὰ παραγγέλνει τὰ τῆς
κηδείας της. Τί ροῦχα θὰ τῆς φοροῦσαν, πῶς
καὶ ποιοὶ θὰ τὴν ἕντυναν, πῶς θὰ τὴν κτένι-
ζαν, ποιοὶ παπάδες θὰ ἔρχονταν κ.λπ.

Μετὰ κάλεσε νὰ ἔρθουν οἱ γειτόνισσες καὶ
ἡ νύφη ἀπὸ τὴν ὁποία, ἀφοῦ τὴν χαιρέτησε,
ζήτησε συγχώρηση, ἂν ποτὲ τὴν εἶχε πικρά-
νει. Ἐπίσης καὶ ὅσους πήγαιναν νὰ τὴν δοῦν,
ἕναν-ἕναν τούς χαιρετοῦσε καὶ ζητοῦσε τὴν
συγχώρησή τους. Πρὸς τὸ σούρουπο ἡ
ἀνυπομονησία της μεγάλωσε. Εἶπε νὰ
προσευχηθοῦν στὸν Θεὸ νὰ τὴν πάρει γρή-
γορα, νὰ μὴν τὴν ἀφήσει ὅλη νύχτα. Δὲν πί-
στεψαν οἱ συγγενεῖς της ὅτι θὰ ἔφευγε
ἐκείνη τὴ νύχτα. Εἶπε στὴ νύφη της νὰ ξυπνή-
σει καὶ τοὺς ἄλλους, ἀλλὰ ἐκείνη δὲν τὴν πί-
στεψε, ἐπειδὴ τὴν ἔβλεπε νὰ ἔχει τὰ λογικά
της καὶ τὴν ὁμιλία της. Ἐκοιμήθη πρὶν ἀπὸ τὶς
δύο καὶ τὰ τελευταῖα της λόγια ἦταν:
«Ὄμορφα-ὄμορφα».

Ὀκτὼ ὧρες ποὺ ἔμεινε μέσα στὸ φέρετρο
τὸ σῶμα τῆς ἦταν ζεστὸ ἀκόμη. Τὸ πρόσωπο
της γαλήνιο, ροδαλό, χαμογελαστὸ καὶ
ἀρυτίδωτο, σὰν πρόσωπο κοριτσιοῦ καὶ ὄχι
αἰωνόβιας γριούλας 97 ἐτῶν.
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ν ὑπῆρχε ἕνας θεσμὸς ποὺ
«πουλοῦσε» Θεό, πιστεύω πὼς θὰ εἶχε
τεράστια ἐπιτυχία καὶ πολλὴ δουλειά.
Ἕνας θεὸς στὰ μέτρα μας θὰ ἦταν
ἰδανικὸς, γιὰ νὰ καλύψει τὶς ἀνάγκες τοῦ
σύγχρονου ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖος ἔχει
μάθει πλέον πατώντας ἕνα κουμπὶ ἢ ἕνα
πλῆκτρο νὰ πραγματοποιεῖ δραστηριότη-
τες, ποὺ ἄλλοτε θὰ ἀπαιτοῦνταν ὧρες,
μέρες, χρόνια…

Δὲν εἶναι λίγες οἱ περιπτώσεις, ὅπου
συζητήσεις γιὰ θέματα τῆς πίστης φαίνε-
ται νὰ καταλήγουν σὲ αὐτὸ ἀκριβῶς, ποὺ
λέει ὁ τίτλος. Οἱ περισσότεροι νέοι λένε
«ναὶ» στὸ Χριστὸ καὶ «ὄχι» στὴν
Ἐκκλησία. Δηλαδή, μπορεῖ νὰ πιστεύουν
στὴν ὕπαρξη τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ δὲν
μποροῦν νά ἀποδεχτοῦν τὴν ἐκκλησία
σὰν ἕνα χῶρο, ὅπου γιὰ νὰ ἀνήκεις πρέ-
πει νὰ ἀκολουθεῖς ἕνα σύνολο κανόνων
συμπεριφορᾶς. «Ἐγὼ πιστεύω στὸ Θεό,
ἀλλὰ δὲν μπορῶ νὰ παραδεχτῶ ὅτι γιὰ νὰ
εἶμαι χριστιανὸς πρέπει νὰ πηγαίνω κάθε
Κυριακὴ στὴν ἐκκλησία, νὰ νηστεύω κτλ»,
εἶναι ἡ ἀπάντηση τῶν περισσότερων νέων
στὴν ἐρώτηση: «Τί γνώμη ἔχεις γιὰ τὸ Χρι-
στό;»

Αὐτὴ ἡ ἄποψη δηλώνει ἄγνοια καὶ γιὰ
τὸ τί σημαίνει πιστεύω στὸ Θεό, ἀλλὰ καὶ
γιὰ τὸ τί εἶναι ἡ ἐκκλησία. 

Γιὰ πολλοὺς ἀνθρώπους ἡ σχέση μὲ τὸ
Χριστὸ δὲν εἶναι σχέση ἀγάπης, ἀλλὰ
συμφεροντολογική. Δηλαδὴ πιστεύω στὸ
Θεὸ γιὰ νὰ μὲ βοηθήσει στὴ δουλειά μου,
στὰ μαθήματα, στὴν ὑγεία μου. Νηστεύω
γιὰ νὰ Τὸν «ὑποχρεώσω» νὰ ἱκανοποιήσει
τὸ τάδε αἴτημά μου. Ἡ στάση αὐτὴ μοι-
άζει μὲ τὴ συμπεριφορὰ ἑνὸς μικροῦ
παιδιοῦ πρὸς τοὺς γονεῖς του, ποὺ
προσπαθεῖ νὰ τοὺς «καλοπιάσει» ἀπὸ
φόβο, ὥστε νὰ ἔχει τὴν εὔνοιά τους.
Ὅμως, ὁ Χριστὸς δὲν μᾶς θέλει φοβισμέ-
νους, ἀλλὰ γνήσιους καὶ εἰλικρινεῖς,
τολμηροὺς καὶ θαρραλέους, πεινασμέ-
νους καὶ συνάμα διαθέσιμους πρὸς χορ-
τασμό. 

Ἂν δὲν κατανοήσουμε αὐτὴ τὴ μεγάλη
ἀλήθεια, ὅτι δηλαδὴ ἡ πίστη μας εἶναι μιὰ
σχέση ἀνάμεσα σέ δύο πρόσωπα, ὅπως
εἶναι καὶ μιὰ φιλία ἢ ἕνας ἔρωτας
ἀνάμεσα σέ δύο ἀνθρώπους, δὲν
μποροῦμε νὰ κατανοήσουμε τί ἦρθε νὰ
κάνει ὁ Χριστὸς στὴ γῆ. Ἂν ὅμως συνειδη-
τοποιήσουμε τὸ γεγονὸς αὐτό, θὰ πρέπει
νὰ ἀναλάβουμε τὶς εὐθύνες μας σὲ αὐτὴ
τὴ σχέση. Ὅπως, γιὰ παράδειγμα, δὲν
μποροῦν δύο φίλοι νὰ μὴ μιλοῦν ποτέ, νὰ
μὴ συναντιοῦνται, νὰ μὴν ἔχουν κοινὰ
ὁράματα, πόθους καὶ ἀπόψεις, ἔτσι
ἀκριβῶς δὲν μπορεῖ κάποιος νὰ λέει ὅτι

Ἕνας Θεὸς στὰ μέτρα μας…
Γεωργίου Καρκαμπάση, Φοιτητοῦ Νοσηλευτικῆς

Νεανικοί Ἀγκυροβολισμοί
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πιστεύει στὸ Χριστό, ἂν δὲν Τοῦ μιλᾶ (προ-
σευχή), δὲν Τὸν συναντᾶ (ἐκκλησιασμός),
δὲν προσπαθεῖ νὰ τὸν γνωρίσει (ἀσκητικὴ
ζωή). Ἄλλωστε ὁ Ἴδιος μας εἶπε πὼς «ἂν
μὲ ἀγαπᾶτε, τηρῆστε τὶς ἐντολές μου…
ἐκεῖνος ποὺ κρατάει τὶς ἐντολές μου καὶ
τὶς ἐκτελεῖ, αὐτὸς μὲ ἀγαπάει… Αὐτὸς ποὺ
δὲν μὲ ἀγαπάει δὲν ἀκολουθεῖ τὰ λόγια
μου».(Ἰωάν. 14, 15-24) 

Ἂν ρωτήσουμε κάποιους ἀκόμα καὶ μορ-
φωμένους ἢ εὐλαβεῖς χριστιανοὺς τί εἶναι
ἡ ἐκκλησία θὰ ἀκούσουμε πολλῶν λογιῶν
ἀπαντήσεις. Ἐκκλησία εἶναι ἕνας σύλλο-
γος, ἕνα κτίριο, οἱ παπάδες, μιὰ ὀργά-
νωση, ἕνας ἀπὸ τοὺς πιὸ σημαντικοὺς
θεσμοὺς τοῦ ἔθνους μας, μιὰ παράδοση
τῶν προγόνων μας. Τίποτα ἀπ’ ὅλα αὐτὰ
δὲν ἰσχύει. Ἐκκλησία εἴμαστε ὅλοι ὅσοι
ἔχουμε βαπτιστεῖ στὸ Ὄνομα τοῦ Χριστοῦ,
εἶναι ἡ οἰκογένεια τοῦ Θεοῦ στὴν ὁποία
ἔχουμε ὅλοι πρόσκληση νὰ ἐνταχθοῦμε μὲ
σκοπὸ τὴν ἐν Χριστῷ ἑνότητά μας. Αὐτό,
βέβαια, φέρει μιὰ μεγάλη εὐθύνη, τὴν
ὁποία προσπαθοῦμε συχνὰ νὰ
ἀρνηθοῦμε. Ἂν ἀγαπήσουμε τὸν Χριστὸ
καὶ ἑνωθοῦμε μαζί Του, αὐτόματα γινόμα-
στε ἕνα, ἀδελφοὶ καὶ συνοδοιπόροι μὲ
ὅλους τούς ἄλλους χριστιανοὺς ὅπου γῆς.
Ποῦ χῶρος γιὰ φιλονικίες, ζήλιες, ἔχθρες,
πολέμους, συμφέροντα; Ἂν πραγματώ-
σουμε τὴν ταυτότητα τοῦ χριστιανοῦ στὴ
ζωή μας, θὰ πρέπει νὰ εἴμαστε ἕτοιμοι νὰ
χάσουμε τὴν κοσμικὴ ἀντίληψη τῆς ζωῆς,
τὴν ἐσωστρέφεια καὶ τὸν ἐγωκεντρισμό

μας. 
Δὲν μποροῦμε νὰ παραβλέψουμε καὶ νὰ

ἀποσιωπήσουμε τὸ γεγονός, ὅτι πολλὲς
φορὲς οἱ κληρικοὶ ἀλλὰ καὶ πολλὰ ἐνεργὰ
μέλη τῆς ἐκκλησίας ἄλλα κηρύττουν καὶ
ἄλλα πράττουν. Εἶναι καὶ αὐτὸς ἕνας
λόγος γιὰ τὸν ὁποῖο οἱ νέοι ἔχουν μιὰ
θολὴ καὶ διαστρεβλωμένη εἰκόνα γιὰ τὸ
Χριστὸ καὶ πολὺ περισσότερο γιὰ τὴν
ἐκκλησία. Ὁ Ματχάμα Γκάντι ἔλεγε:
«Ἀγαπῶ τὸν Χριστό, ἀλλὰ δὲν ἀγαπῶ τοὺς
χριστιανούς, γιατί δὲν μοιάζουν μὲ τὸν
Χριστό». Ὅμως, αὐτὸ δὲν δίνει ἄλλοθι
στὴν ἀντίληψη τοῦ βολέματος, ὅτι φταῖνε
οἱ ἄλλοι, ποὺ δὲν πιστεύω στὸ Θεὸ καὶ δὲν
ἐκκλησιάζομαι. Ἂν ἡ ἐκκλησία εἶναι ἡ
οἰκογένειά μας, τότε οἱ εὐθύνες γιὰ τὰ
προβλήματά της ὡς κοινωνίας ἀνθρώπων
βαραίνουν ὅλα τά μέλη της. Καὶ τοὺς
ἄμεσα ἐνδιαφερόμενους καὶ τοὺς ἐν
ἀγνοία ἀδιάφορους.

Ἡ ἐποχή μας μὲ τὸν τρόπο ζωῆς ποὺ
προτείνει μᾶς ὁδηγεῖ πρὸς τὶς δύο συμ-
πληγάδες πέτρες γιὰ τὸν ἄνθρωπο: τὴν
πνευματικὴ καὶ ψυχικὴ ἀνευθυνότητα καὶ
ξεγνοιασιὰ καὶ τὴν ἀγχωτικὴ καθημερινό-
τητα γιὰ νὰ καλυφθοῦν οἱ διαρκῶς
αὐξανόμενες καταναλωτικὲς ἀνάγκες μας.
Ἕνας Θεὸς στὰ μέτρα μας θὰ ἦταν μικρός,
κοντὸς καὶ λίγος γιὰ νὰ πληρώσει τὴν
ἄδεια καὶ πεινασμένη μας ψυχή. Δόξα
στὴν ἀπεραντοσύνη Του ποὺ μᾶς καλεῖ
στὸ πιὸ ἐπικίνδυνο καὶ συνάμα λυτρωτικὸ
τέντωμα τῆς ὕπαρξής μας ὁλάκερης!

Νεανικοί Ἀγκυροβολισμοί
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ὸ Ἱερὸ Ἐξωκκλήσιο τῆς Κοιμήσεως τῆς
Θεοτόκου, ἢ τῆς Παναγίας στὴ θέση Φουκριὰ
τῆς Συκέας Λακωνίας, σὲ αἰφνιδιάζει πλήρως,
ὅταν τὸ ἐπισκέπτεσαι γιὰ πρώτη φορά. Ξάφ-
νου, τὸ βλέπεις σὲ μικρὴ ἀπόσταση ἐμπρός
σου, ἀφοῦ τὸ ἀπόμερο καὶ τὸ περίκλειστo τοῦ
τόπου, τὸ καθιστοῦσε πάντοτε ἀθέατο καὶ
ἀσφαλές, ἐνῶ τὸ πάλλευκο τῶν τοίχων του,
εὐθὺς σὲ μεταφέρει σὲ κάποιο νησιώτικο σκη-
νικό τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἀρχιπελάγους. Φθάνοντας
στὴ συνέχεια στὴν εἴσοδό του, ἀντικρίζεις μὲ
θαυμασμὸ τὰ ἀρχαῖα μάρμαρα τὰ σκαλιστά,
ποὺ φέρει ἐπάνω του ὡς παράσημα τῆς
ἀρχαιότητός του καὶ συνάμα ἀντιλαμβάνεσαι
ὅτι ἤδη ἔχεις ἀρχίσει νὰ ἐπικοινωνεῖς μυστικὰ
μὲ πολλοὺς ἀνθρώπους, ποὺ κάποτε ζοῦσαν
ἐδῶ, τὴν ἡμέρα ἐργαζόμενοι στοὺς γύρω
ἀγροὺς καὶ ἀπὸ τὸ μεσονύκτιο καὶ μετά,
ἄρχιζαν νὰ δοξολογοῦν τὸν Κύριο, μὲ ὕμνους
καὶ Ψαλμούς.

Πράγματι, ἐδῶ ἦταν χτισμένη μιὰ μικρὴ Ἱερὰ
Μονὴ ποὺ εἶχε στὸ κέντρο της τὸν ὑπάρχοντα
Ναὸ καὶ, ὅπως μαρτυροῦν τὰ σωζόμενα θεμέ-
λια τῶν κτιρίων στὴν ἐσωτερικὴ βορειοδυτικὴ
γωνία τοῦ περιβόλου, ὑπῆρχαν τὰ κελλιά,
καθὼς καὶ οἱ ἀναγκαῖοι βοηθητικοὶ καὶ
ἀποθηκευτικοὶ χῶροι γιὰ τὰ γεωργικὰ καὶ
κτηνοτροφικὰ εἰσοδήματά της. Ἡ ὕπαρξη τῆς
Μονῆς στὴ Φουκριά, ἀναφέρεται στὴ
Στατιστικὴ ΄Ἔκθεση τῆς Ἐπαρχίας Ἐπιδαύρου
Λιμηρᾶς, ἡ ὁποία καταρτίσθηκε κατὰ τὸν
Ὀκτώβριο τοῦ 1828,  προφανῶς ἀπὸ τὸν τότε

Διοικητὴ τῆς Ἐπαρχίας, καὶ σήμερα ἀποκεῖται
στὰ Γενικὰ Ἀρχεῖα τοῦ Κράτους. Σύμφωνα μὲ
τὴν Ἔκθεση, τὸ περιεχόμενο τῆς ὁποίας δημο-
σιεύθηκε ἀπὸ τὴν ἐρευνήτρια Ἑλένη Μπελιά,
ἡ μικρὴ Μονὴ στὴ Φουκριά, ἀνῆκε στὴ Συκιά,
χαρακτηρίζεται ὡς ἐνοριακή, τιμώμενη δὲ
«ἐπ’ ὀνόματι τῆς Θεοτόκου», εἶχε στὴν κατοχὴ
της 565 ρίζες ἐλαιῶν, 60 στρέμματα καλλιερ-
γήσιμης γῆς καὶ δύο στανοτόπια, (Μπελιὰ Ἔλ.,
Στατιστικὰ Στοιχεῖα τῆς Ἐπαρχίας Ἐπιδαύρου
Λιμηρᾶς κατὰ τὸ 1828, Λακ. Σπουδαί, τ. 5,
Πρακτικὰ Α΄ Συνεδρίου Λακ. Σπουδῶν, 7-
11/10/1977, τεῦχος Β΄, Ἐν Ἀθήναις 1980, σσ.
87 - 88).

Ὁ Ναὸς βρίσκεται βορειοανατολικά του
οἰκισμοῦ τῆς Συκέας, σὲ ἀπόσταση πέντε χι-
λιομέτρων «… ναὸς μονόχωρος καμαροσκέπα-
στος (7.07 χ 2.53μ.). Στὸ ἀνατολικὸ τμῆμα,
τρεῖς ἡμικύλινδροι μὲ ἔκκεντρα τεταρτοσφαί-
ρια δείχνουν διαταραχὴ στὴν πλευρὰ αὐτὴ
τοῦ ναοῦ, μετὰ ἴσως ἀπὸ κάποια καταστροφή.
Ἡ τοιχοποιία ἔχει γίνει ἀπὸ ἀργολιθοδομὴ μὲ
ἄτακτα τοποθετημένους κεράμους. Στὸ μέσο
περίπου τῆς βόρειας πλευρᾶς, ἴχνη διπλῆς
σειρᾶς κεραμιδιῶν ὑποδηλώνουν πιθανὸν τὴν
ὕπαρξη ὀδοντωτῆς ταινίας. Ὁ νότιος καὶ ὁ
δυτικὸς τοῖχος ὅμως εἶναι ἐπιχρισμένοι καὶ
ἀποκλείουν σχετικὲς παρατηρήσεις• κάτω ἀπὸ
τὸν ἀσβέστη φαίνονται μονάχα ἐντοιχισμένα
μερικὰ ἀρχιτεκτονικὰ μέλη», (Παναγιωτίδη
Μ., ΠΑΕ 1983 – Α΄, σ. 243 ).

Τὰ ἀρχιτεκτονικὰ μέλη ποὺ διακρίνονται

Ἱερὸς Ναὸς τῆς Παναγίας
στὴ Φουκριὰ Συκέας Λακωνίας
Νικολάου Ι. Κουφοῦ, Ἐκπαιδευτικοῦ - συγγραφέα

Χριστιανικὰ Μνημεῖα τοῦ τόπου μας
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ἀπὸ μακριά, πάνω στοὺς ἀσπρισμένους τοί-
χους τοῦ Ναοῦ, εἶναι δύο ζεύγη ἀποτμημάτων
μαρμάρινων μελῶν, τοποθετημένα ὡς πρόβο-
λοι, τὸ ἕνα ζεῦγος στὴ δυτικὴ πλευρὰ καὶ τὸ
ἄλλο στὴ νότια, πρὸς τὸ δυτικὸ ἄκρο της. Τὸ
σχῆμα τῶν μελῶν, ὁ γλυπτὸς διάκοσμός τους,
μὲ σταυροὺς τύπου Μάλτας ἐναλλασσόμε-
νους στὸ ἕνα ζεῦγος μὲ ἀνθεμόμορφα κοσμή-
ματα καὶ στὸ ἄλλο μὲ τριφυλλωτὸ κόσμημα,
μαρτυροῦν ὅτι αὐτὰ εἶναι ἀρχαιότερα τοῦ
Ναοῦ καὶ πιθανὸν προέρχονται ἀπὸ  κάποιο
ἐπιστύλιο τέμπλου, γειτονικοῦ βυζαντινοῦ
Ναοῦ.

Ἐσωτερικὰ ὁ Ναός, φέρει κατὰ μῆκος τῆς
βόρειας καὶ νότιας πλευρᾶς τρία τυφλὰ
ἀψιδώματα, ἀπὸ τὰ ὁποῖα τὰ δύο ἀνοίγονται
στὸν κυρίως Ναὸ καὶ τὸ τρίτο στὸ Ἱερό. Τὸ
ἀνατολικὸ τμῆμα τοῦ δαπέδου τοῦ κυρίως
Ναοῦ, καλύπτεται μὲ τετράγωνους

ὀπτόπλινθους, διακοσμημένους μὲ χιαστὶ ρα-
βδώσεις, παρόμοιους μὲ αὐτοὺς ποὺ
ὑπάρχουν στὸ δάπεδο τοῦ Καθολικοῦ της
Ἱερᾶς Μονῆς Τιμίου Προδρόμου, στὸ Συντζάφι
τῆς Χρύσαφας Λακωνίας (1625).  Ἐντός τοῦ
Ἱεροῦ, βλέπει κανείς, ὅτι στὴν κεντρικὴ ἁψίδα
του, ἔχουν ἐντοιχισθεῖ δεξιὰ καὶ ἀριστερά της,
δύο ἀποτμήματα ἀράβδωτων κιόνων ἀπὸ
μάρμαρο, ἡ Ἁγία Τράπεζα εἶναι κτιστὴ καὶ στὴ
βορειοανατολικὴ γωνία, πλάι καὶ λίγο χαμηλό-
τερα ἀπὸ τὴν ἁγία Πρόθεση, ὑπάρχει τὸ χω-
νευτήρι.

Οἱ ἐσωτερικὲς ἐπιφάνειες τοῦ Ναοῦ ἦταν
καλυμμένες ἀπὸ τοιχογραφίες, ἐκ τῶν ὁποίων
σήμερα σώζεται ἕνα μέρος τους στὴν καμάρα,
σὲ διάφορα σημεῖα τῶν τοίχων καὶ σὲ
διαδοχικὰ στρώματα. Οἱ τοιχογραφίες τοῦ κυ-
ρίως Ναοῦ, σύμφωνα μὲ τὴν εἰκονογραφικὴ
καὶ τεχνοτροπικὴ ἀνάλυση τῆς Μαρίας Πανα-

Χριστιανικὰ Μνημεῖα τοῦ τόπου μας
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γιωτίδη, ἀνάγονται γύρω στὸ 1300, (ΠΑΕ 1983
– Α΄, σ. 247). Ἀπὸ τὶς τοιχογραφίες, νὰ
ἀναφέρουμε ἐνδεικτικά, τὴν ἐντυπωσιακὴ πα-
ράσταση τοῦ ἔνθρονου Χριστοῦ «τοῦ
Ἀντιφωνητῆ», ποὺ εἰκονίζεται στὸ ἀνατολικὸ
ἀψίδωμα τοῦ νότιου τοίχου. 

«Ὁ γραπτὸς διάκοσμος ἦταν καλυμμένος
ἀπὸ πολλὰ στρώματα ἀσβέστη, τὰ τελευταῖα
χρόνια (1994) σὲ πρόχειρη ἔρευνα ποὺ ἔκανε
ὁ Ἐφημέριος λίγο πρὶν τὸν ἑσπερινό τῆς πανη-
γύρεως ἀπεκαλύφθη ὅτι ὑπάρχουν τοιχογρα-
φίες, ἀμέσως μετὰ ἀπὸ τὶς πρέπουσες
ἐνέργειες τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου Συ-
κέας καὶ τὴν ἔγκρισιν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Μονεμβασίας καὶ Σπάρτης συνεργεῖο εἰδικῶν
συντηρητῶν τῆς 5ης Ἐφορίας Βυζαντινῶν
Ἀρχαιοτήτων ποὺ ἔχει ἕδρα τὴ Σπάρτη μὲ τὶς
ὁδηγίες εἰδικοῦ ἐπιστήμονος καὶ μὲ δαπάνη
τῶν εὐσεβῶν κατοίκων τῆς Συκιᾶς πραγματο-
ποιήθηκαν ἐργασίες καθαρισμοῦ, συντήρη-
σης, στερέωσης καὶ ἀποκάλυψης τῶν
τοιχογραφιῶν. Ἀπεκαλύφθησαν τρία στρώ-
ματα τοιχογραφιῶν μὲ θέματα ποὺ χρειάζεται
κανεὶς νὰ ἐπισκεφθεῖ τὸν Ναὸ τῆς Παναγίας …
γιὰ νὰ θαυμάσει … καὶ ποὺ δὲν περιγράφονται
σὲ λίγες γραμμές …», (Πρωτοπρεσβύτερος,
Σταῦρος Βαρρᾶς, Ἱ. Ν. τῆς Παναγίας στὴ Φου-
κριά, Ἡμερολόγιον Συκέας, 2004).

Στὴ νότια πλευρὰ τῆς ἁψίδας τοῦ Ἱεροῦ Βή-
ματος καὶ παρὰ τὴ βάση τοῦ τεταρτοσφαιρίου,
ἐντός τοῦ ὁποίου εἰκονίζεται ἡ Θεοτόκος μὲ
τὸν Χριστό, στὸν τύπο τῆς «Βλαχερνίτισσας»,
ὑπάρχει γραπτὴ ἐπικλητικὴ ἐπιγραφὴ ἄνευ
χρονολογήσεως, περικλειομένη ὑπὸ ἐρυθρᾶς
ταινίας. Ἡ ἐπιγραφὴ συνδέεται πιθανότατα μὲ
χορηγία ὑπὲρ τῆς Μονῆς, εἶναι κεφαλαι-
ογράμματος, ἐκτείνεται σὲ δέκα στίχους καὶ ὁ
ὀλιγογράμματος συντάκτης της, ἀναφέρει

μόνο τό βαπτιστικὸ ὄνομα τοῦ χορηγοῦ, ὁ
ὁποῖος ἦταν οἰκογενειάρχης καὶ προφανῶς κά-
λυψε τὴ δαπάνη τοῦ νεότερου στρώματος τῆς
ἁγιογραφήσεως τοῦ Καθολικοῦ: «+ ΚΕ ΒΟΗΘΗ
ΤΟΝ / ΔΟΥΛΟΝ CΟΥ ΕΥ / ΣΤΡΑΤΗΟΝ Κ /
CΗΝΧΟΡΕCΟΝ / ΤΕC ΑΜΑΡΤΗ / ΕC ΑΥΠΤΟΝ Α
/ ΜΑ CHMBHOY / ΚΕ ΤΕΚΝΗC Α / ΜΗΝ ΓΕ-
ΝΗΤΟ / ΚΕ», (+ ΚΥΡΙΕ ΒΟΗΘΕΙ ΤΟΝ ΔΟΥΛΟΝ
ΣΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΡΗΣΟΝ ΤΙΣ ΑΜΑΡ-
ΤΙΕΣ ΑΥΤΩΝ ΑΜΑ ΣΥΜΒΙΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΟΙΣ
ΑΜΗΝ ΓΕΝΟΙΤΟ ΚΥΡΙΕ). Τὸ περιεχόμενο τῆς
ἐπιγραφῆς, τὸ μέγεθος τῶν γραμμάτων καὶ ἡ
θέση της, ἄνωθεν καὶ δεξιά τῆς Ἁγίας Τραπέ-
ζης, μαρτυροῦν ὅτι αὐτὴ εἶχε ὡς σκοπὸ τὴ
διαχρονικὴ ἀνάγνωσή της, ἀπὸ τοὺς
ἱερουργοῦντες ἐπὶ τοῦ Ἱεροῦ Θυσιαστηρίου
κληρικούς, τοῦ Μοναστηριακοῦ Ναοῦ τῆς Πα-
ναγίας στὴ Φουκριά.

Χριστιανικὰ Μνημεῖα τοῦ τόπου μας
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Ο ΔΡΟΜΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΟΥΣΗΣ
ΑΦΙΕΡΩΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΣΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΑΣ

Τήν Πέμπτη 17 Ὀκτωβρίου 2019
ἐπισκέφθηκε τὸν Σεβ. Μητροπολίτη μας κ.
Εὐστάθιο, ὁ 87χρονος δρομέας μεγάλων
ἀποστάσεων κ. Παναγιώτης Δούσης, ὁ
ὁποῖος ἔχει δεκάδες διεθνεῖς καὶ πανελλή-
νιες διακρίσεις, ἐνῶ συνεχίζει νὰ τρέχει μὲ
τὴν ἴδια ἔνταση παρὰ τὴν ἡλικία του. Τὸν
Μεσσήνιο ἀθλητή, ποὺ διατηρεῖ ἐπὶ σειρὰ
ἐτῶν πνευματικὸ δεσμὸ μὲ τὸν σεπτὸ Ποι-
μενάρχη μας, συνόδευε ὁ γαμπρός του,
Δημοτικὸς Σύμβουλος τοῦ Δήμου Σπάρτης
κ. Χρῆστος Μπουγάδης. Ὁ Σεβασμιώτατος
συνεχάρη τὸν ἀειθαλῆ ἀθλητὴ γιὰ τὸ ψυ-
χικό του σθένος, ἀφοῦ, παρὰ τὰ ὅποια
προβλήματα ἔχει ἀντιμετωπίσει στὴ ζωή
του, συνεχίζει νὰ διακρίνεται σὲ διεθνεῖς
ἀγῶνες καὶ νὰ δίνει τὸ παράδειγμα τῆς
ὑγιεινῆς ζωῆς σὲ μικροὺς καὶ μεγάλους.
Ἀπὸ τὴν πλευρὰ του ὁ 87χρονος δρομέας
ἀναφέρθηκε στὶς δύσκολες στιγμὲς τῆς
ζωῆς του, ποὺ δὲν τὸν ἀποθάρρυναν ἀλλὰ
τὸν χαλύβδωσαν, ἐνῶ εὐχαρίστησε θερμὰ
τὸν σεπτὸ Ποιμενάρχη μας γιὰ τὴν
πνευματικὴ καθοδήγηση καὶ τὴν ψυχικὴ
στήριξη ποὺ τοῦ παρέχει ἁπλόχερα.
Ἀκολούθως ὁ κ. Δούσης πρόσφερε στὸν
Σεβασμιώτατο ἕνα ἀπὸ τὰ χρυσὰ μετάλλια
ποὺ κατέκτησε στοὺς πρόσφατους
Βαλκανικοὺς ἀγῶνες τοῦ Βουκουρεστίου.
Μάλιστα ἐπισήμανε ὅτι ὁ ἀγώνας διε-
ξήχθη στὶς 20 Σεπτεμβρίου, ἡμέρα τῆς
ὀνομαστικῆς ἑορτῆς τοῦ Σεβ. Ποιμενάρ-

χου μας, γεγονὸς ποὺ τοῦ ἔδωσε ἀκόμα
μεγαλύτερη δύναμη γιὰ νὰ ἐπιτύχει τὸν
στόχο του. Ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε
θερμὰ τὸν 87χρονο ἀθλητὴ γιὰ τὴν
τιμητικὴ προσφορά του, ὑπογραμμίζοντας
ὅτι τὸ μετάλλιο αὐτὸ θὰ κοσμεῖ τὸ
γραφεῖο του καὶ θὰ ἀποτελεῖ τὸ καλύτερο
παράδειγμα ψυχικῆς δύναμης, πίστης καὶ
ἐλπίδας, γιὰ ὅλους ὅσοι τὸν
ἐπισκέπτονται.

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΝΕΟΥ ΚΛΗΡΙΚΟΥ
Ἔνας νέος καί φέρελπις κληρικός προ-

στέθηκε στή μεγάλη ἱερατική οἰκογένεια
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας. Τὴν Κυριακὴ
20 Ὀκτωβρίου 2019, στὸν Μητροπολιτικὸ
Ναὸ Εὐαγγελιστρίας, τελέσθηκε Δισαρχιε-
ρατική Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος
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τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Εὐσταθίου
καὶ μὲ τὴ συμμετοχὴ τοῦ Θεοφ.
Ἐπισκόπου Τολιάρας καὶ Νοτίου Μαδαγα-
σκάρης κ. Προδρόμου. Συμπροσευχόμε-
νος παρέστη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης
Καμεροῦν κ. Γρηγόριος. Κατὰ τὴ διάρκεια
τῆς λατρευτικῆς σύναξης, τελέσθηκε ἡ εἰς
Διάκονον χειροτονία τοῦ
Ὀσιολογιωτάτου Μοναχοῦ τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς Ἁγίων Ἀναργύρων Πάρνωνος, π.
Γρηγορίου Βαλτογιάννη. Τήν 1η Νοεμ-
βρίου 2019, κατά τήν πανήγυρη τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων, ὁ σεπτὸς
Ποιμενάρχης μας τέλεσε τὴν εἰς Πρεσβύ-
τερον χειροτονία τοῦ ἱεροδιακόνου
πατρὸς Γρηγορίου Βαλτογιάννη, μὲ τὴ
συμμετοχὴ τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Τολιά-
ρας καὶ Νοτίου Μαδαγασκάρης κ. Προ-
δρόμου. Μετὰ τὴν εἰς Πρεσβύτερον
χειροτονία, ὁ Σεβ. ἀπένειμε τὸ ὀφφίκιο

τοῦ Ἀρχιμανδρίτου στὸν π. Γρηγόριο, ἐνῶ
προχώρησε καὶ στὴν ἐπίσημη
ἀνακοίνωση τοῦ διορισμοῦ τοῦ ἐν λόγῳ
ἱερομονάχου ὡς Ἡγουμένου τῆς Μονῆς,
εὐχόμενος ἐπὶ τῶν ἡμερῶν του καὶ μὲ τὴ
βοήθεια τοῦ Πανάγαθου Θεοῦ, τὸ
ἱστορικὸ Μοναστήρι νὰ γνωρίσει
λαμπρὲς ἡμέρες. Ὁ νέος κληρικός στίς
χειροτονητήριες ὁμιλίες του ἀναφέρθηκε
στὸ δέος ποὺ διαπερνᾶ τὴν ὕπαρξή του
ἀναλογιζόμενος τὸ βάρος τῆς εὐθύνης
ποὺ ἀναλαμβάνει ὡς ὑπηρέτης τοῦ Ἱεροῦ
Θυσιαστηρίου. Επικαλέστηκε τὴ χάρη καὶ
τὴν εὐλογία τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θε-
ολόγου, τοῦ ὁποίου τὸ ὄνομα ἔλαβε κατὰ
τὴ μοναχικὴ του κουρά, καθὼς καὶ τῶν
Ἁγίων Ἀναργύρων τῶν ὁποίων τὴν
ἱστορικὴ Μονὴ στὸν Πάρνωνα κλήθηκε
ἀπὸ τὸν Πανάγαθο Θεὸ νὰ ὑπηρετεῖ.
Ἐπίσης εὐχαρίστησε ὅλους ὅσοι τοῦ στά-

ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΩΝ Ο «ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ» | 104 Ἀπό τή ζωή τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας



105 | ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΩΝ Ο «ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ»Ἀπό τή ζωή τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας

θηκαν κατὰ τὴ διάρκεια τῆς μέχρι σήμερα
βιοτής του, ὅπως τοὺς γονεῖς καὶ τοὺς κα-
θηγητές του. Στάθηκε δὲ ἰδιαίτερα στὸν
Σεβ. Μητροπολίτη μας, ποὺ ἀπὸ τὴν
πρώτη στιγμὴ τῆς πνευματικῆς τους σχέ-
σης τὸν περιέβαλε μὲ ἀγάπη καὶ
ἐμπιστοσύνη, καθὼς καὶ στὸν Θεοφ.
Ἐπίσκοπο κ. Πρόδρομο, τὸν ὁποῖο χαρα-
κτήρισε δεύτερο πατέρα. Ἀπὸ τὴν πλευρὰ
του ὁ σεπτὸς Ποιμενάρχης μας ἀπηύθυνε
πατρικὲς συμβουλὲς στὸν νέο κληρικό,
ἐκθείασε τὴν ἐπιστημονική του κατάρ-
τιση, τὸ ἦθος καὶ τὸ χάρισμα ποὺ ἔχει
στὸν λόγο, ἐνῶ τοῦ εὐχήθηκε νὰ συνεχί-
σει μὲ τὸν ἴδιο ζῆλο στὸν ὡραῖο δρόμο
τῆς ἀρετῆς καὶ τῆς προσωπικῆς θυσίας,
ποὺ πηγάζει ἀπὸ τὴν ἀγάπη, χωρὶς ὅρους
καὶ ὅρια, πρὸς τὸν Θεὸ καὶ τὸν συνάν-
θρωπο. Ὁ νέος κληρικός π. Γρηγόριος
Βαλτογιάννης εἶναι ἕνας χαρισματικὸς
νέος. Εἶναι πτυχιοῦχος θεολογίας τοῦ Πα-
νεπιστημίου Ἀθηνῶν, πτυχιοῦχος
Διαπανεπιστημιακοῦ καὶ Διατμηματικοῦ
Προγράμματος Μεταπτυχιακῶν Σπουδῶν
στὴν Ἠθικὴ Φιλοσοφία καὶ πτυχιοῦχος
Μεταπτυχιακοῦ Προγράμματος
Εἰδίκευσης, ὑπὸ τὸν τίτλο: "Ὀρθόδοξη θε-
ολογία καὶ χριστιανικὸς πολιτισμός".
Ἐπίσης εἶναι ὑποψήφιος διδάκτορας θε-
ολογίας καὶ ὑποψήφιος διδάκτορας
βυζαντινῆς φιλοσοφίας. Γνωρίζει ἄριστα
τὴν ἀγγλικὴ καὶ πολὺ καλὰ τὴ γαλλικὴ καὶ
τὴν ἰταλικὴ γλώσσα, ἐνῶ κατέχει καὶ δί-
πλωμα χρήστη ἠλεκτρονικῶν
ὑπολογιστῶν. Ἔχει ἤδη συμμετάσχει, ὡς
ὁμιλητής, σὲ διάφορες λατρευτικὲς συνά-
ξεις ἢ ἐκδηλώσεις τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας,
ὕστερα ἀπὸ παραίνεση τοῦ Σεβ. Ποιμε-
νάρχου μας, ἐνώ ἦταν καὶ εἰσηγητής στὸ
παρελθὸν σὲ συνέδρια πανελλαδικῆς φύ-
σεως.

ΤΟ ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ ΤΙΜΗΣΕ
ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Τὸ Ἵδρυμα Περιθάλψεως Χρονίως Πα-
σχόντων “Ὁ Ἅγιος Παντελεήμων” Σπάρτης,
στὰ πλαίσια ἑορτασμοῦ τῆς 3ης Δεκεμ-
βρίου, ὑποδέχτηκε σχολεῖα τοῦ τόπου
μας, γιὰ νὰ γιορτάσουν ὅλοι μαζὶ τὴν
ἡμέρα ποὺ εἶναι ἀφιερωμένη στὰ Ἄτομα
μὲ Ἀναπηρίες. Στὴν πρόσκληση τοῦ
Ἱδρύματος ἀνταποκρίθηκαν ἐκπαιδευτικοὶ
καὶ μαθητὲς τοῦ Εἰδικοῦ Δημοτικοῦ καὶ
Νηπιαγωγείου Σπάρτης, τοῦ 3ου Νηπια-
γωγείου Σπάρτης του 9ου Δημοτικοῦ σχο-
λείου Σπάρτης καὶ τοῦ 2ου Γυμνασίου
Σπάρτης. Ἀρχικὰ οἱ μαθητὲς τῶν σχολείων
μαζὶ μὲ τοὺς ἐκπαιδευτικούς τους εἶχαν
τὴν δυνατότητα νὰ παρακολουθήσουν πα-
ράσταση καραγκιόζη τοῦ κ. Τάσου
Ἀνδριώτη στὶς ἐγκαταστάσεις τοῦ Κέντρου
Ἀποθεραπείας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Μονεμβασίας καὶ Σπάρτης. Τὴν ἐκδήλωση
προλόγισε ἡ Κοινωνικὴ Λειτουργός τοῦ
Ἱδρύματος, κ. Παναγιώτα Ἀλεβετσοβίτη
τονίζοντας χαρακτηριστικὰ ὅτι: " Τὰ Ἄτομα
μὲ Ἀναπηρίες ὀφείλουμε νὰ τὰ ἐντάξουμε
στὴν καθημερινότητά μας, νὰ σταθοῦμε
δίπλα τους, νὰ τοὺς ἀγκαλιάσουμε, νὰ
τοὺς ἀποδεχθοῦμε ὅπως εἶναι καὶ νὰ στη-
ρίξουμε τὶς προσπάθειές τους". Ἐν
συνεχείᾳ ἡ Ἐκπαιδευτικός, κ. Σταυρούλα
Μπορέτου καὶ μία μαθήτρια τοῦ 2ου Γυ-
μνασίου Σπάρτης ἀπηύθυναν τὸ δικό τους
μήνυμα γιὰ τὴν 3η Δεκεμβρίου.
Ἀκολούθησε ἡ θεατρικὴ παράσταση " Ὁ
Λαγὸς καὶ ἡ Χελώνα" ποὺ παρουσίασαν
ἀπὸ κοινοῦ τρόφιμοι τοῦ Ἱδρύματος καὶ
μαθητὲς τοῦ 2ου Γυμνασίου Σπάρτης καὶ
πρόσφερε σὲ ὅλους ἕνα σπουδαῖο μά-
θημα ἀγάπης καὶ ἀνθρωπιᾶς. Τήν
ἐκδήλωση ἔκλεισε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης
μας καὶ Πρόεδρος τοῦ Ἱδρύματος κ.
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Εὐστάθιος, εὐχαριστώντας τοὺς
ἐκπροσώπους τῆς ἐκπαίδευσης καθὼς καὶ
τὰ σχολεῖα γιὰ τὴν παρουσία τους στὸ
Ἵδρυμα. Ἀναφέρθηκε στὰ Ἄτομα μὲ
Ἀναπηρίες καὶ πόσο σημαντικὴ εἶναι ἡ
προσφορὰ τῆς ἀγάπης καὶ τῆς βοήθειας
ὅλων μας στοὺς πάσχοντες συνανθρώπους
μας και ἐπαίνεσε τὴν ξεχωριστὴ συνεργα-
σία τῶν τροφίμων τοῦ Ἱδρύματος μὲ τοὺς
μαθητὲς τοῦ 2ου Γυμνασίου Σπάρτης.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ
ΤΟΥ ΠΟΝΤΙΑΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Μὲ μία ἀξιόλογη ἐκδήλωση μνήμης, γιὰ
τὴ συμπλήρωση 100 ἐτῶν ἀπὸ τὴ γενοκτο-
νία τοῦ Ποντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ, ποὺ ἔλαβε
χώρα στὸ Πνευματικὸ Κέντρο Δ. Σπάρτης,
ὁλοκληρώθηκε τὸ ἑορταστικὸ πρόγραμμα
γιὰ τὸν Πολιοῦχο τῆς Σπάρτης, Ὅσιο Νί-

κωνα «τὸν Μετανοεῖτε». Τὴν ἐκδήλωση,
ποὺ πραγματοποιήθηκε τὸ ἀπόγευμα τῆς
Κυριακῆς 1η Δεκεμβρίου 2019 καὶ
τελοῦσε ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Μητρο-
πόλεώς μας, συνδιοργάνωσαν τὸ Λύκειο
Ἑλληνίδων Σπάρτης, ὁ Σύλλογος Ποντίων
Λακωνίας, ἡ Ἐρασιτεχνικὴ Θεατρικὴ
Ὁμάδα Λακωνίας, ἡ Βυζαντινὴ χορωδία
τῆς Σχολῆς "Πέτρος ὁ Λακεδαιμόνιος" τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας καὶ ὁ Ἱερός Ναός
Ὁσίου Νίκωνος. Τοὺς παρευρισκόμενους
καλωσόρισε ὁ Προϊστάμενος τοῦ Ἱεροῦ
Ναοῦ Ὁσίου Νίκωνος Πρωτ. Ἀθανάσιος
Σπηλιώτης. Ἀκολούθησε τὸ πρόγραμμα
τῆς χορωδίας τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς
Μουσικῆς "Πέτρος ὁ Λακεδαιμόνιος", ὑπὸ
τὴ διεύθυνση τοῦ ὑπεύθυνου τῆς Σχολῆς
κ. Παναγιώτη Χρόνη, ποὺ περιελάμβανε
τὰ ἀπολυτίκια τοῦ Ὁσίου Νίκωνος, τῶν
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Ἁγίων Τεσσαράκοντα μαρτύρων, τοῦ
Ἁγίου Γεωργίου Καρσλίδη καὶ τῆς Πανα-
γίας Σουμελᾶ καθὼς καὶ τὰ στιχηρὰ Αἴνων
τοῦ Ὁσίου Νίκωνος. Κεντρικὸς ὁμιλητῆς
τῆς ἐκδήλωσης ἦταν ὁ ἐφέτης κ. Νικόλαος
Σταυριανίδης τοῦ ὁποίου ἡ ὁμιλία εἶχε
τίτλο: "Γενοκτονία τοῦ Ποντιακοῦ
Ἑλληνισμοῦ: Παρελθὸν – Παρὸν – Μέλ-
λον". Στὴ συνέχεια μέλη τῆς Ἐρασιτεχνικῆς
Θεατρικῆς Ὁμάδας Λακωνίας, μὲ τὴ συνο-
δεία παραδοσιακῶν ὀργάνων,
ἀφηγήθηκαν μὲ γλαφυρὸ τρόπο κείμενα
καὶ ἀπήγγειλαν ποιήματα, σχετικὰ μὲ τὸ
δράμα τῶν Ποντίων. Τὸ πρόγραμμα συνε-
χίστηκε μὲ τὴ χορωδία τοῦ Λυκείου τῶν
Ἑλληνίδων Σπάρτης, τὰ μέλη τῆς ὁποίας,
ἐνδεδυμένα μὲ παραδοσιακὲς στολὲς καὶ
ὑπὸ τὴν διεύθυνση τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ κ.
Γεωργίου Μανωλόπουλου, τραγούδησαν
παραδοσιακὰ τραγούδια. Τὰ τραγούδια
προλόγισε ἡ καθηγήτρια φιλόλογος κ. Με-
ταξία Παπαποστόλου. Τὴν ἐκδήλωση
ἐπισφράγισε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ.
Εὐστάθιος, ὁ ὁποῖος ἀρχικὰ συνεχάρη
τοὺς διοργανωτὲς τῶν ἑορταστικῶν
ἐκδηλώσεων γιὰ τὸν πολιοῦχο τῆς Σπάρ-
της, καθὼς καὶ τοὺς ἐμπνευστὲς καὶ συμ-
μετέχοντες τῆς ἐξαιρετικῆς ἐκδήλωσης
τιμῆς καὶ μνήμης. Ὁ σεπτὸς Ποιμενάρχης
μας ἐπισήμανε ὅτι ἡ ἱστορικὴ μνήμη σὲ
ἕνα λαὸ εἶναι ἀπαραίτητη, ὥστε νὰ
ἀποτελεῖ ὁδηγὸ γιὰ τὸ μέλλον λειτουρ-
γώντας ἀποτρεπτικὰ στὴν ἐπανάληψη
λαθῶν ποὺ κόστισαν στὴν Πατρίδα μας.
Ἐπίσης ἀναφέρθηκε στὸν Ὅσιο Νίκωνα,
ποὺ καταγόταν ἀπὸ τὸν Πόντο, καὶ σὲ
ἄλλους Ἁγίους της Ἐκκλησίας μας, ποὺ
ἁγίασαν στὸν μαρτυρικὸ αὐτὸν τόπο.
Ὀλοκληρώνοντας ὑπογράμμισε ὅτι ὁ Πόν-
τος καὶ ἄλλοι τόποι ποὺ ἄνθισε ὁ
Ἑλληνισμὸς ἀπὸ ἀρχαιοτάτων χρόνων, δὲ

θὰ πρέπει νὰ χαρακτηρίζονται "χαμένες
Πατρίδες", ἀλλὰ "ἀλησμόνητες Πατρίδες".

ΜΕ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΛΑΜΠΡΟΤΗΤΑ
Η ΣΠΑΡΤΗ ΤΙΜΗΣΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΟΥΧΟ ΤΗΣ

Μὲ θρησκευτικὴ μεγαλοπρέπεια, πάν-
δημη συμμετοχὴ καὶ ἐκκλησιαστικὴ κατά-
νυξη ἡ Σπάρτη ἑόρτασε καὶ φέτος, τὴν
Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2019, τὴ μνήμη τοῦ
Ὁσίου πατρὸς Νίκωνος τοῦ ”Μετανοεῖτε”,
Πολιούχου αὐτῆς. Μὲ τὴν πρέπουσα λαμ-
πρότητα καὶ θρησκευτικὴ κατάνυξη τελέ-
σθηκε τὸ ἀπόγευμα τῆς Δευτέρας 25
Νοεμβρίου 2019, στὸν περικαλλῆ Ἱερὸ
Ναὸ τοῦ Ὁσίου, ὁ Μέγας Πανηγυρικὸς
Πολυαρχιερατικὸς Ἑσπερινὸς ἐπὶ τῇ ἑορτῇ
τοῦ Πολιούχου τῆς Σπάρτης. Στὴν
ἑσπερινὴ λατρευτικὴ σύναξη
συμμετεῖχαν, ὡς προσκεκλημένοι τοῦ
σεπτοῦ Ποιμενάρχου μας κ. Εὐσταθίου, οἱ
Σεβ. Μητροπολίτες Νέας Κρήνης καὶ
Καλαμαριᾶς κ. Ἰουστίνος καὶ Κεφαλληνίας
κ. Δημήτριος, καθὼς καὶ ὁ
Ἀρχιγραμματέας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου,
Θεοφ. Ἐπίσκοπος Ὠρεῶν κ. Φιλόθεος, ὁ
ὁποῖος χοροστάτησε. Ὁ Σεβ. Μητροπολί-
της μας κ. Εὐστάθιος, ἀμέσως μετὰ τὴν
ἀρτοκλασία, ἀναφέρθηκε στὴ χαρμόσυνη
ἑορτὴ τοῦ Πολιούχου τῆς Σπάρτης, Ὁσίου
Νίκωνος «τοῦ Μετανοεῖτε», ὁ ὁποῖος ἐπὶ
χίλια καὶ πλέον ἔτη προστατεύει τὴ Λακε-
δαίμονα καὶ ἀποτελεῖ τὸν πνευματικὸ πα-
τέρα τῶν ἀνθρώπων ποὺ ἔχουν πνεῦμα
μαθητείας. Στὴ συνέχεια παρουσίασε στὸ
ἐκκλησίασμα μὲ ἐπαινετικὰ λόγια τοὺς Σε-
βασμιώτατους Μητροπολίτες καὶ τὸν Θε-
οφιλέστατο Ἐπίσκοπο, τοὺς ὁποίους καὶ
εὐχαρίστησε γιὰ τὴν εὐγενικὴ ἀποδοχὴ
τῆς πρόσκλησής του. Τὸν Θεῖο λόγο κή-
ρυξε ὁ Ἀρχιγραμματέας τῆς Ἱερᾶς Συνό-
δου, Θεοφ. Ἐπίσκοπος Ὠρεῶν κ.
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Φιλόθεος, ὁ ὁποῖος ἀρχικά, διερμηνεύον-
τας καὶ τὰ αἰσθήματα τῶν παρευρισκομέ-
νων Μητροπολιτῶν, εὐχαρίστησε τὸν
σεπτὸ Ποιμενάρχη μας γιὰ τὴν εὐγενικὴ
ὅσο καὶ τιμητικὴ πρόσκληση. Ἐπίσης
εὐχαρίστησε τὸν Σεβασμιώτατο, ἐπειδὴ
μὲ τὴ βιοτή, τὸν λόγο καὶ τὰ ἔργα του τιμᾶ
τὴν Ὀρθοδοξία καὶ δίνει τὴ δυνατότητα
στοὺς νεώτερους νὰ γίνουν μαθητές του
στὸ ἦθος, τὴν εὐστάθεια καὶ τὴν ἀγάπη
του γιὰ τὴν Ἐκκλησία. Στὴ συνέχεια ὁ Θε-
οφιλέστατος ἀναφέρθηκε στὸν τιμώμενο
Ἅγιο, ποὺ ἀποτέλεσε μία δεσπόζουσα
μορφὴ τοῦ Χριστιανισμοῦ γιὰ τὴ Σπάρτη
καὶ ὁλόκληρη τὴ Λακωνία σὲ μία
ἐξαιρετικὰ δύσκολη ἐποχή. Ὁ Θεοφιλέ-
στατος στάθηκε ἰδιαίτερα στὸν πυρῆνα
τοῦ κηρύγματος τοῦ Ὁσίου Νίκωνος
ὑπογραμμίζοντας ὅτι ἡ μετάνοια ἀποτελεῖ
τὴν ἀπόδειξη τῆς ἀπέραντης ἀγάπης τοῦ
Θεοῦ πρὸς τὸν Ἄνθρωπο. Ὁ Θεός, ἀκόμα
καὶ ὅταν ὁ Ἄνθρωπος ἁμαρτάνει, πάντα
τὸν ἐπιζητεῖ καὶ ἀγωνιᾶ για τὴν ἐπιστροφή
του στὴν πατρικὴ ἀγκαλιά. Τὴν κυριώνυμη
ἡμέρα τῆς ἑορτῆς, στὸν περικαλλῆ Ἱερὸ
Ναὸ τελέσθηκε ἀρχικὰ ὁ Ὄρθρος
χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου
Κεφαλληνίας κ. Δημητρίου, καί ἐν
συνεχείᾳ ἡ Πολυαρχιερατικὴ Θεία Λει-
τουργία, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητρο-
πολίτου Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς κ.
Ἰουστίνου καί συλλειτουργούντων τῶν
Σεβ. Μητροπολιτών Κεφαλληνίας κ. Δημη-
τρίου, Μάνης κ. Χρυσόστόμου, τοῦ Θεοφ.
Ἐπισκόπου Ὠρεῶν κ. Φιλοθέου καὶ τοῦ
σεπτοῦ Ποιμενάρχου μας κ. Εὐσταθίου.
Λόγο πνευματικῆς οἰκοδομῆς ἐξεφώνησε
ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Νέας Κρήνης καὶ
Καλαμαριᾶς κ. Ἰουστίνος, ὁ ὁποῖος ἀρχικὰ
εὐχαρίστησε θερμά, γιὰ τὴν τιμητικὴ πρό-
σκληση, τὸν Σεβ. Μητροπολίτη μας κ.

Εὐστάθιο, τὸν ὁποῖο χαρακτήρισε
πνευματικὸ διδάσκαλό του καὶ καύχημα
γιὰ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος.
Ἀπευθυνόμενος στοὺς πιστούς, ποὺ εἶχαν
κατακλύσει τὸν Ναό, μίλησε γιὰ τὸν τιμώ-
μενο Ὅσιο Νίκωνα. Ἰδιαίτερα στάθηκε
στὴν ἀλλοτρίωση καὶ τὸν πνευματικὸ
ἀποπροσανατολισμὸ τῆς ἐποχῆς μας προ-
τρέποντας τὸ ἐκκλησίασμα νὰ στραφεῖ, μὲ
μετάνοια καὶ προσευχή, σὲ ὅσα
πραγματικὰ ἔχουν ἀξία καὶ τὰ ὁποῖα μόνο
ἡ "ἐν Χριστῷ ζωὴ" μπορεῖ νὰ ἐξασφαλίσει.
Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας,
ὑπὸ τοὺς παιανισμοὺς τῆς φιλαρμονικῆς
τοῦ Δήμου Σπάρτης καὶ μὲ τὴ συνοδεία
στρατιωτικοῦ ἀγήματος καθὼς καὶ τῆς μα-
θητιώσας νεολαίας καὶ ἄλλων φορέων τῆς
πόλης, πραγματοποιήθηκε ἡ λιτάνευση
τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τοῦ Ὁσίου Νίκωνος δια-
μέσου τῶν κεντρικῶν ὁδῶν τῆς λακωνικῆς
πρωτεύουσας. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας
κ. Εὐστάθιος, κατακλείοντας τὴν
πανηγυρικὴ σύναξη, εὐχαρίστησε
ἐγκάρδια ὅλους ὅσοι παρέστησαν καὶ συ-
νετέλεσαν στὴν ἐπιτυχία της. Ἰδιαίτερη
εὐγνωμοσύνη ἐξέφρασε πρὸς τοὺς Σεβα-
σμιωτάτους Μητροπολίτες καὶ τὸν Θεοφι-
λέστατο Ἐπίσκοπο ποὺ ἀνταποκρίθηκαν
στὴν πρόσκλησή του, τοὺς ἐφημέριους καὶ
τοὺς λοιποὺς διακονοῦντες τοῦ Ἱεροῦ
Ναοῦ, τὸν εὐαγῆ Κλῆρο, τὶς Ἀρχές, τοὺς
καλλικέλαδους ἱεροψάλτες, τοὺς εὐσεβεῖς
πιστούς, τὸ Στρατό, τὴν Ἀστυνομία, τὴν
Πυροσβεστική, τοὺς διάφορους
πολιτιστικοὺς φορεῖς τῆς πόλης
(Φιλαρμονικὴ Δ. Σπάρτης, Λύκειο
Ἑλληνίδων, Σῶμα Ἑλλήνων Ὁδηγῶν, κ.α)
τοὺς μαθητὲς τῶν σχολείων, καθὼς καὶ
τοὺς ἐκπαιδευτικούς τους. Ξεχωριστὲς
εὐχαριστίες ἀπηύθυνε πρὸς τὸν
Ραδιοφωνικὸ Σταθμὸ τῆς Ἐκκλησίας τῆς
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Ἑλλάδος γιὰ τὴν ἀναμετάδοση, τόσο τοῦ
Ἑσπερινοῦ ὅσο καὶ τῆς Θ. Λειτουργίας,
καθὼς καὶ πρὸς τὰ τοπικὰ Μ.Μ.Ε. γιὰ τὴν
προβολὴ τῆς θρησκευτικῆς πανήγυρης.

Ο ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΣ ΕΠΙΤΙΜΟΣ
ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Τὸ ἀπόγευμα τῆς Παρασκευῆς 22 Νοεμ-
βρίου 2019, στὴν αἴθουσα "Φάρος" τοῦ
Κέντρου Πολιτισμοῦ τοῦ Ἱδρύματος
"Σταῦρος Νιάρχος", ἔλαβε χώρα ἡ Τελετὴ
Ἀναγόρευσης τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας
κ. Εὐσταθίου σὲ Ἐπίτιμο Διδάκτορα τοῦ
Τμήματος Πληροφορικῆς τῆς Σχολῆς
Τεχνολογιῶν, Πληροφορικῆς καὶ
Ἐπικοινωνιῶν τοῦ Πανεπιστημίου
Πειραιῶς. Τὴν ἐκδήλωση τίμησαν μὲ τὴν
παρουσία τους ὁ Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος
Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ.
Ἱερώνυμος, ὁ ἐπιχώριος Σέβ. Μητροπολί-
της Πειραιῶς κ. Σεραφεὶμ καὶ ἀρκετοὶ
ἀκόμα Ἀρχιερεῖς, δεκάδες κληρικοί, ὁ
Γενικὸς Γραμματέας τοῦ Ὑπουργείου Παι-
δείας, ὡς ἐκπρόσωπος τῆς Κυβέρνησης, κ.
Γεώργιος Καλαντζῆς, ἐκπρόσωποι τῶν
Κομμάτων, Βουλευτές, πρώην Ὑπουργοί,
αἱρετοί τῆς τοπικῆς αὐτοδιοίκησης,
δικαστικοὶ λειτουργοί, στελέχη τῶν Σωμά-
των Ἀσφαλείας, ἀκαδημαϊκοί,
ἐκπρόσωποι φορέων, φοιτητὲς καὶ πλῆθος
κόσμου. Ἡ ἐκδήλωση ξεκίνησε μὲ μουσικὸ
πρόγραμμα ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ χορωδία
καὶ τὸ κιθαριστικὸ σύνολο τοῦ Μουσικοῦ
Σχολείου Σπάρτης. Ἀκολούθησε προσφώ-
νηση τοῦ Πρύτανη τοῦ Πανεπιστημίου
Πειραιῶς κ. Ἀγγέλου Κότιου, ὁ ὁποῖος,
μεταξὺ ἄλλων, ἔκανε εἰδικὴ ἀναφορὰ
στὴν ἱστορία τῆς ἀναγόρευσης τῶν
ἐπιτίμων διδακτόρων παρουσιάζοντας,

μάλιστα, διεθνεῖς προσωπικότητες ποὺ
φέρουν τὸν συγκεκριμένο τίτλο.
Ἀναφέρθηκε, ἀκόμη, στοὺς λόγους, γιὰ
τοὺς ὁποίους ἐπέλεξαν νὰ ἀναγορεύσουν
τὸν Σεβ. Μητροπολίτη μας Ἐπίτιμο Διδά-
κτορα ὑπογραμμίζοντας τὴ σημαντικὴ
συμβολή του στὸν πολιτισμὸ καὶ τὰ γράμ-
ματα, ἀλλὰ καὶ τὸ πλούσιο πνευματικό,
φιλανθρωπικὸ καὶ κοινωνικό του ἔργο. Στὴ
συνέχεια χαιρετισμὸ ἀπηύθυνε ὁ Πρό-
εδρος τοῦ τμήματος Πληροφορικῆς
καθηγητὴς κ. Γεώργιος Τσιχριντζῆς, ὁ
ὁποῖος ἀναφέρθηκε στὸ ἔργο τοῦ τμήμα-
τος, στὰ προγράμματα καὶ τὶς διεθνεῖς
διακρίσεις του. Ὀλοκληρώνοντας
εὐχαρίστησε θερμὰ τὸν Σεβ. Ποιμενάρχη
μας γιὰ τὴν τιμητικὴ ἀποδοχὴ τῆς πρότα-
σης τοῦ τμήματος, ἐνῶ τοῦ εὐχήθηκε
ὑγεία καὶ μακροημέρευση, ὥστε νὰ συνε-
χίσει ἀπρόσκοπτα το ἔργο ἀγάπης ποὺ
ἐπιτελεῖ μὲ ζῆλο καὶ συνέπεια. Ἡ τελετὴ
συνεχίστηκε μὲ ἀναλυτικὴ παρουσίαση
τοῦ πολυποίκιλου ἔργου τοῦ Σεβασμιωτά-
του ἀπὸ τὸν συμπατριώτη μας κ. Δημήτριο
Βέργαδο, ἀναπληρωτὴ Πρόεδρο τοῦ τμή-
ματος Πληροφορικῆς, ἀναπληρωτὴ
καθηγητὴ καὶ Διευθυντὴ τοῦ Προγράμμα-
τος Μεταπτυχιακῶν Σπουδῶν μὲ τίτλο:
"Ψηφιακὸς Πολιτισμός, Ἔξυπνες Πόλεις,
ἸοΤ καὶ προηγμένες ψηφιακὲς Τεχνολο-
γίες", ὁ ὁποῖος εἶχε κάνει καὶ τὴν ἀρχικὴ
εἰσήγηση στὴ Σύγκλητο τοῦ Πανεπιστη-
μίου γιὰ τὴν ἀναγόρευση τοῦ Σεβ. Ποιμε-
νάρχου μας. Ἀκολούθησαν ἡ Ἀναγόρευση
μὲ ἀνάγνωση τῶν κειμένων τοῦ ψηφίσμα-
τος τῆς Σχολῆς καὶ ἡ ἐπίδοση τοῦ διπλώ-
ματος, τῶν κειμένων τοῦ ψηφίσματος καὶ
τῆς ἀναγόρευσης. Παίρνοντας τὸν λόγο ὁ
Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Εὐστάθιος,
ἐμφανῶς συγκινημένος, εὐχαρίστησε τὸν
Πρύτανη, τὴ Σύγκλητο καὶ τὰ μέλη τοῦ Πα-
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νεπιστημίου Πειραιῶς γιὰ τὴν ἐξαιρετικὴ
τιμή. «Οἱ ἔπαινοι σας κ. Πρύτανη θὰ
προσδιορίζουν τὴν εὐθύνη μου» τόνισε ὁ
σεπτὸς Ποιμενάρχης μας, ἐνῶ πρόσθεσε
ὅτι ἡ τιμητικὴ διάκριση ἀνήκει στὴ Μη-
τρόπολη Μονεμβασίας καὶ Σπάρτης,
ἀλλὰ «ἁπλώνεται» καὶ στὴν Ἐκκλησία τῆς
Ἑλλάδος. Ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας στὴ
συνέχεια εὐχαρίστησε θερμά τό Ἵδρυμα
"Σταῦρος Νιάρχος" γιὰ τὴν προσφορὰ
τοῦ χώρου, ἀλλὰ καὶ τῆς δεξίωσης, καθὼς
καὶ ὅλους τούς ἐπίσημους προσκεκλημέ-
νους γιὰ τὴν τιμητικὴ παρουσία τους.
Ἀκολούθως ἀνέγνωσε τὴν
ἐμπεριστατωμένη εἰσήγησή του, μὲ
θέμα: «Σκιαγράφηση τῆς θέσης τῆς
Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας ἀπέναντι στὴ σύγ-
χρονη ὑπολογιστικὴ καὶ διαδικτυακὴ τε-
χνολογία». Ο Σεβασμιώτατος, ἀφοῦ
τεκμηριωμένα ἀπέρριψε τὴ ρομαντικὴ
ἀπαισιοδοξία καὶ τὴν τεχνοκρατικὴ
ὑπεραισιοδοξία ὡς στάσεις ἀπέναντι
στὴν ἁλματώδη σύγχρονη τεχνολογικὴ
πρόοδο τῆς Πληροφορικῆς, ἀνέπτυξε τὴν
πρόταση τῆς ρεαλιστικῆς αἰσιοδοξίας
ποὺ καταθέτει ἡ Ἐκκλησία μας.
Ὁλοκληρώνοντας ὑπογράμμισε ὅτι ἡ
σωστὴ διαχείριση τοῦ δαιδαλώδους
ψηφιακοῦ κόσμου καὶ ἡ ἐπακόλουθη
ἀποφυγὴ τῶν ἐπιζήμιων ἐκφάνσεών του
εἶναι κατὰ βάση συνάρτηση τῆς
ἀναγνώρισης καὶ τῆς συνειδητοποίησης
τῆς ἀξίας τοῦ μέτρου καὶ τῶν κανόνων,
τῆς ἐγκράτειας καὶ τῆς αὐτοπειθαρχίας,
τῆς κριτικῆς καὶ διακριτικῆς στάσης στὸ
πολυκύμαντο πλαίσιο τῆς καθημερινῆς
μας συμπεριφορᾶς. Στὴ διαμόρφωση τέ-
τοιων, ἀνθεκτικῶν καὶ ἰσορροπημένων
προσωπικοτήτων, ποὺ φέρουν βαθύ το
αἴσθημα τῆς εὐθύνης, ἐπιβάλλεται νὰ
ἀποβλέπουν κατὰ προτεραιότητα οἱ θε-

μελιώδεις φορεῖς τῆς διαπαιδαγώγησης
(οἰκογένεια, Ἐκκλησία, Σχολεῖο, Μ.Μ.Ε.),
ἄν, βέβαια, ἐπιθυμοῦμε μία βιώσιμη καὶ
θαλερὴ ἀνθρώπινη κοινωνία. Στὸν
ἐπίλογο τῆς βραδιᾶς παρατέθηκε δε-
ξίωση, ἡ ὁποία ἦταν μία ἀκόμα εὐγενικὴ
προσφορὰ τοῦ Ἱδρύματος «Σταῦρος
Νιάρχος».

ΕΚΔΗΜΙΑ Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΛΙΑΡΟΥ
Σὲ ἡλικία 87 ἐτῶν ἀπεβίωσε τὴ Δευτέρα

25 Νοεμβρίου 2019 ὁ συνταξιοῦχος
κληρικὸς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας π.
Παναγιώτης Λιάρος. Ἡ Ἐξόδιος
ἀκολουθία τελέσθηκε τὸ ἀπόγευμα τῆς
Τρίτης 26 Νοεμβρίου στὸν Ἐνοριακὸ Ἱερό
Ναό Ἁγίου Σπυρίδωνος Ἐλαφονήσου. Ὁ
ἀοίδιμος π. Παναγιώτης Λιάρος, τοῦ Γε-
ωργίου καὶ τῆς Περσεφόνης, γεννήθηκε
στὶς 13 Σεπτεμβρίου 1932 στὴν
Ἐλαφόνησο. Ἐνυμφεύθη τὸ 1962 τὴν
Ἀναστασία Παρασκευᾶ, μὲ τὴν ὁποία
ἀπέκτησαν πέντε τέκνα: τὸν Γεώργιο, τὸν
Κωνσταντῖνο, τὴν Περσεφόνη, τὸν Νικό-

Ἀπό τή ζωή τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας



111 | ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΩΝ Ο «ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ»Ἀπό τή ζωή τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας

λαο καὶ τὴ Γεωργία. Χειροτονήθηκε διά-
κονος στὶς 22 Δεκεμβρίου 1968, στὸν
Ἱερό Ναό Ὁσίου Νίκωνος Σπάρτης καὶ
πρεσβύτερος στὶς 30 Ἰανουαρίου 1969
στὸν ἴδιο Ναό, ἀπὸ τὸν μακαριστὸ Μη-
τροπολίτη Μονεμβασίας καὶ Σπάρτης
κυρὸ Κυπριανό. Ἀπὸ τὴν 1η Φεβρουα-
ρίου 1969 ἕως τὶς 31 Μαρτίου 1972 δια-
κόνησε τὴν Ἐνορία Βελανιδίων.
Ἀκολούθως καὶ μέχρι τὴ συνταξιοδότησή
του τὸ 2005, ὑπηρέτησε τὴν Ἐνορία
Ἐλαφονήσου. Στὶς 13 Ἰουνίου 1982 ὁ Σεβ.
Μητροπολίτης μας κ. Εὐστάθιος τὸν χει-
ροθέτησε Πνευματικό, ἐνῶ στὶς 9 Ἰουλίου
2000 τοῦ ἀπένειμε τὸ ὀφίκκιο τοῦ Πρω-
τοπρεσβύτερου θέλοντας μὲ αὐτὸν τὸν
τρόπο νὰ τὸν τιμήσει γιὰ τὴν πολυετῆ
προσφορά του στὴν τοπικὴ Ἐκκλησία, τὴν
ὁποία ὑπηρέτησε μὲ συνέπεια καὶ ταπει-
νότητα. Ὁ Ἀναστάς Κύριος της ζωῆς καὶ
τοῦ θανάτου, ἃς ἀναπαύει τὴν ψυχή του
καὶ ἄς τὸν κατατάξει μεταξύ τῶν δικαίων.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΒΙΟ

Τὸ Ἵδρυμα Ποιμαντικῆς Ἐπιμορφώσεως
τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, σὲ συ-
νεργασία μὲ τὴν Ἱερὰ Μητρόπολή μας, στὸ
πλαίσιο τῆς Πράξης «Ἀνάπτυξη
Ἱκανοτήτων Ἀνθρώπινου Δυναμικοῦ σὲ
ὑπηρεσίες Κοινωνικῆς Πρόνοιας μὲ
ἔμφαση στὶς δομὲς τῆς Ἐκκλησίας», ποὺ
συγχρηματοδοτεῖται ἀπὸ τὸ Εὐρωπαϊκὸ
Κοινωνικὸ Ταμεῖο καὶ ἀπὸ ἐθνικοὺς πό-
ρους, ὑλοποίησε ἐκπαιδευτικὸ πρό-
γραμμα, μὲ θέμα: «Διαχείριση
προβλημάτων οἰκογενειακοῦ βίου». Ἡ
ἐναρκτήρια συνεδρία πραγματοποιήθηκε
τὴν Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2019, στὸ
Ἐνοριακὸ Πνευματικὸ Κέντρο Τσεραμιού.

Ἀρχικά, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ.
Εὐστάθιος τέλεσε τὸν Ἁγιασμὸ εὐχόμενος
εὐόδωση τῶν σκοπῶν τοῦ προγράμματος,
τὸ ὁποῖο πραγματεύεται ἕνα σημαντικὸ
θέμα γιὰ τὴν νεοελληνικὴ κοινωνία.
Ἀκολούθησε ὁμιλία τοῦ διδάκτορα
παιδιατρικῆς κ. Παρασκευὰ Κουτσοβίτη, ὁ
ὁποῖος ἀνέπτυξε τὸ θέμα: "Οἱ ἐπιπτώσεις
τοῦ διαζυγίου στὰ μέλη τῆς οἰκογένειας".
Τό ἐκπαιδευτικό πρόγραμμα συνεχίστηκε
περιλαμβάνοντας τίς ἑξής συνεδρίες: "Ἡ
οἰκογένεια ὡς σύστημα, ἡ λειτουργικὴ
οἰκογένεια, ἡ κρίση στὸν θεσμὸ τῆς
οἰκογένειας" μέ ὁμιλητή τόν Πανοσ.
Ἀρχιμ. Συμεὼν Βενετσιάνο, Διευθυντὴ τοῦ
Ἱδρύματος Νεότητας καὶ Οἰκογένειας τῆς
Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, "Ἡ
ἐξισορρόπηση ἐπαγγελματικῆς καὶ
οἰκογενειακῆς ζωῆς" μέ ὁμιλητή τόν
καθηγητὴ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πα-
νεπιστημίου Ἀθηνῶν Πανοσ. Ἀρχιμ. Γρη-
γόριο Παπαθωμᾶ, "Ἡ περιγραφὴ καὶ ἡ
σημασία τοῦ ρόλου τοῦ πατέρα καὶ τῆς
μητέρας σὲ περιστάσεις κρίσης", με
ὁμιλήτρια τήν ἐκπαιδευτικὸ κα Μαριάννα
Δρέ, "Προγράμματα ποιμαντικῆς γιὰ τὸν
γάμο καὶ τὴν οἰκογένεια. Πρωτοβουλίες
γιὰ δραστηριότητες καὶ ἐκπαίδευση ἀπὸ
τὴν περίοδο πρὸ τοῦ γάμου ὡς τὸν ἔγγαμο
βίο καὶ τὶς σχολὲς γονέων", με ὁμιλητή τόν
διδάκτορα θεολογίας καὶ ἐφημέριο τοῦ
Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου τῆς Ἱερᾶς
Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν Πρωτ. Θεμιστοκλῆ
Χριστοδούλου και τέλος "Εἰδικὰ θέματα
ποιμαντικῆς της οἰκογένειας – οἱ
μεταβολὲς στὶς σύγχρονες κοινωνίες καὶ ἡ
ἐπίδρασή τους στὴν οἰκογένεια. Νέες
μορφὲς οἰκογένειας", μέ ὁμιλητή τόν
καθηγητὴ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πα-
νεπιστημίου Ἀθηνῶν Πανοσ. Ἀρχιμ. Γρη-
γόριο Παπαθωμᾶ.
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ
ΔΙΟΚΛΕΙΑΣ Κ. ΚΑΛΛΙΣΤΟΥ ΓΟΥΕΑΡ
ΜΕ ΟΜΑΔΑ ΒΡΕΤΑΝΩΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ
ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΣ

Τήν Τετάρτη 30 Ὀκτωβρίου 2019, ὁ Σεβ.
Μητροπολίτης Διοκλείας κ. Κάλλιστος
Γουέαρ, ὡς ἐπικεφαλῆς ὁμάδας
Βρετανῶν, συναντήθηκε με τον Σεβ. Μη-
τροπολίτη μας κ. Εὐστάθιο στὸ γραφεῖο
του. Ἀκολούθως μετέβη μὲ τὸν σεπτὸ Ποι-
μενάρχη μας στὸν Μητροπολιτικὸ Ναὸ
Εὐαγγελιστρίας, ὅπου ἤδη γινόταν ξενά-
γηση στοὺς ἐπισκέπτες. Στὴν ὁμιλία του ὁ
Μητροπολίτης Διοκλείας ἐξέφρασε τὴ
χαρά του, ἀφενὸς ἐπειδὴ ἐπισκέπτεται –
γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ – τὴν εὐλογημένη γῆ
τῆς Λακεδαίμονος, ἀφετέρου ἐπειδὴ εἶχε
τὴν εὐκαιρία νὰ συναντηθεῖ μὲ τὸν Σεβ.
Μητροπολίτη μας μὲ τὸν ὁποῖο τὸν συν-
δέει ἰσχυρὸς πνευματικὸς δεσμός. Ἀπὸ
τὴν πλευρὰ του ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας
καλωσόρισε ἀρχικά τούς προσκυνητές,
ἀναφέρθηκε στὴν ἱστορία τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεώς μας καὶ ἰδιαίτερά τοῦ
Βυζαντινοῦ Μυστρᾶ, ἐνῶ εὐχήθηκε ἡ δια-
μονή τους στὸν τόπο μας νὰ εἶναι
εὐχάριστη καὶ ὠφέλιμη. Ἐπίσης ἐκθείασε
τὸν Σεβ. Μητροπολίτη Διοκλείας γιὰ τὸ
πλούσιο πνευματικό του ἔργο καὶ τὴν ἐν
γένει παρουσία του στὴν Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία. Ἐπιπλέον ἐπισήμανε τὴν καθο-
ριστική, γιὰ τὴν πνευματικὴ πορεία τοῦ κ.
Καλλίστου, ἐπίσκεψη ποὺ εἶχε στὸν
Μυστρᾶ τὸ 1954, σὲ ἡλικία 20 ἐτῶν, ὅταν
καὶ ἄρχισε νὰ μελετᾶ ἐπισταμένως τὴν
ἱστορία τοῦ Βυζαντίου, ἀποφασίζοντας
τελικὰ νὰ ἀσπασθεῖ τὴν Ὀρθοδοξία. Μὲ
τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ὁμιλίας του, πρό-
σφερε στὸν Σεβασμιώτατο κ. Κάλλιστο, ὡς
ἀνάμνηση τῆς ἐπίσκεψής του, ἕνα
ἐγκόλπιο καὶ ἕνα ἀρχιερατικὸ μπαστούνι.

Στὴ συνέχεια οἱ ἐπισκέπτες μετέβησαν
στὸ κτίριο παραπλεύρως τοῦ
Ἐπισκοπείου. Ἀρχικὰ ἐνημερώθηκαν γιὰ
τὴ λειτουργία τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Βιβλιο-
θήκης ἀπὸ τὸν Διευθυντὴ της κ. Βασίλειο
Κουδούνη. Ἀκολούθως ἐπισκέφθηκαν τὸ
Μουσεῖο Ἐκκλησιαστικῆς Τέχνης, ὅπου ξε-
ναγήθηκαν ἀπὸ τὸν Διευθυντὴ του κ. Δη-
μήτριο Μπαγιῶκο ἔχοντας τὴν εὐκαιρία νὰ
θαυμάσουν τὴν συλλογὴ πολύτιμων κει-
μηλίων τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας. Ἐπίσης ἡ
ὁμάδα τῶν προσκυνητῶν ξεναγήθηκε
στὸν ἀρχαιολογικὸ χῶρο τοῦ Μυστρᾶ καί
προσκύνησε στὶς Ἱερὲς Μονὲς Ζερμπίτσης
καὶ Γόλας.

Η ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ ΤΙΜΗΣΕ
ΤΟΝ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΑΣ

Μὲ μεγάλη ἐπιτυχία καὶ τὴν παρουσία
πλήθους κόσμου, τὴν Παρασκευὴ 20 Δεκεμ-
βρίου 2019, στὸ Πνευματικὸ Κέντρο “Πολύ-
βιος” τῆς Μεγαλόπολης, ἡ Ἱερά Μητρόπολη
Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως και ὁ Δῆμος
Μεγαλοπόλεως πραγματοποίησαν τιμητική
ἐκδήλωση, με την εὐκαιρία συμπληρώσεως
40 ἐτῶν Ἀρχιερατείας τοῦ Σεβ. Μητροπολί-
του μας κ. Εὐσταθίου. Παρέστησαν οἱ Σεβ.
Μητροπολίτες Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως
κ. Ἱερεμίας καὶ Μονεμβασίας καὶ Σπάρτης κ.
Εὐστάθιος, ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης Ἀρκαδίας
κ. Χρῆστος Λαμπρόπουλος, ὁ Δήμαρχος Με-
γαλόπολης κ. Θανάσης Χριστογιαννόπου-
λος, μέλη τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου,
καθὼς καὶ ἐκπρόσωποι ἄλλων τοπικῶν Φο-
ρέων. Τὴν ἐκδήλωση προλόγισε ὁ Πρωτο-
σύγκελλος τῆς Μητροπόλεως Γόρτυνος,
Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Ἰάκωβος Κανάκης.
Ἀκολούθησε προβολὴ βίντεο ἀπὸ τὴ ζωὴ καὶ
τὸ ἔργο τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ.
Εὐσταθίου. Στὴ συνέχεια, ἀποδόθηκαν χρι-
στουγεννιάτικοι ὕμνοι καὶ κάλαντα ἀπὸ τὴ
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Μικτὴ Χορωδία τῆς νεοσυσταθείσας
Μουσικῆς Σχολῆς τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας,
ὑπὸ τὴ διεύθυνση τοῦ Πρωτοψάλτη κ. Νικο-
λάου Ταπραντζῆ. Ἀμέσως μετά, παρουσιά-
σθηκαν παραδοσιακοὶ τοπικοὶ χοροὶ ὑπὸ τὸ
συντονισμὸ τοῦ Μουσικοδιδασκάλου κ. Νι-
κολάου Ἀθανασόπουλου, καθὼς καὶ τὸ
θεατρικὸ ἔργο: “Ὁ Χριστὸς στὸ Κάστρο” τοῦ
Ἀλέξανδρου Παπαδιαμάντη, ἀπὸ τὸ
Βιωματικὸ Ἐργαστήριο τῆς Μητροπόλεως
ὑπὸ τὴν ἐπίβλεψη τῆς Φιλολόγου – Λαογρά-
φου κ. Θεοδώρας Σπανοῦ. Πρὸ τῆς λήξεως
τῆς ἐκδήλωσης, ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος
στὴν ὁμιλία του ἐξῆρε τὴ χαρισματικὴ προ-
σωπικότητα τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας,
χαρακτηρίζοντας τον “ἐργάτη τοῦ
Εὐαγγελίου”. Μὲ τὴ σειρὰ του ὁ Δήμαρχος
Μεγαλόπολης ἀναφέρθηκε στὴν προσφορὰ
καὶ τὸ ἔργο τοῦ τιμωμένου Ἱεράρχη στὴ Μη-
τρόπολη Γόρτυνος, ἐνῶ τοῦ ἀπένειμε τὸν
τίτλο τοῦ Ἐπιτίμου Δημότη Μεγαλοπόλεως,
κατόπιν ἀποφάσεως τοῦ Δημοτικοῦ Συμ-

βουλίου. Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος τίμησε
τὸν Σεπτό Ποιμενάρχη μας μὲ τὸ παράσημο
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γόρτυνος, τὸ ὁποῖο
ἀπεικονίζει τὸν Ἐθνομάρτυρα Πατριάρχη
Γρηγόριο τόν Ε΄. Τέλος, ὁ τιμώμενος Μητρο-
πολίτης Σπάρτης φανερὰ συγκινημένος
εὐχαρίστησε τὴν Μητρόπολη Γόρτυνος,
καθὼς καὶ τὸν Δῆμο Μεγαλοπόλεως γιὰ τὴν
τιμὴ στὸ πρόσωπό του, ἀναφερόμενος σὲ
ἰδιαίτερα σημαντικὲς στιγμὲς τῆς διακονίας
του στὴν εὐρύτερη περιοχὴ τῆς Μεγαλόπο-
λης. 

ΤΟ ΓΕΕΘΑ ΤΙΜΗΣΕ
ΤΟΝ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΑΣ

Ἡ Εἰδικὴ Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ ἐπὶ Εἰδικῶν
Ποιμαντικῶν θεμάτων καὶ Καταστάσεων
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος καὶ ἡ Διεύθυνση τοῦ Σώματος
Στρατιωτικῶν Ἱερέων ΓΕΕΘΑ συνδιοργά-
νωσαν ἐπετειακὴ ἐκδήλωση, τὸ ἀπόγευμα
τῆς Δευτέρας 16 Δεκεμβρίου 2019, μὲ
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θέμα: "190 ἔτη παρουσίας στρατιωτικῶν
ἱερέων στὶς Ἑλληνικὲς Ἔνοπλες Δυνάμεις",
ἡ ὁποία ἔλαβε χώρα στὴ Λέσχη
Ἀξιωματικῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων στὴν
Ἀθήνα. Στὴ μεστὴ νοημάτων ἐκδήλωση,
ὅπου παρέστησαν ὁ Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος
Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος,
ὁ Ὑφυπουργὸς Ἐθνικῆς Ἄμυνας κ.
Ἀλκιβιάδης Στεφανῆς καὶ σύσσωμη ἡ
ἡγεσία τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων, προσκε-
κλημένος ἦταν καὶ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης
μας κ. Εὐστάθιος. Ὕστερα ἀπὸ τοὺς
χαιρετισμοὺς τῶν ἐπισήμων προσκεκλη-
μένων καὶ τὴν ἐκφώνηση τῶν
ἐνδιαφερουσῶν ὁμιλιῶν, ἔγινε ἡ παρου-
σίαση τοῦ ἀξιόλογου βιβλίου τοῦ Πανο-
σιολ. Ἀρχιμ. Μελετίου Κουράκλη,
Διευθυντῆ ΣΙ/ΓΕΣ, μὲ τίτλο: "Ἡ προσφορὰ
τῶν ἱερέων στὸν Ἑλληνικὸ Στρατό". Ἡ
ἐκδήλωση συνεχίστηκε μὲ τὴν ἐπίδοση
πλακετῶν σὲ τιμώμενα πρόσωπα γιὰ τὴν
προσφορά τους, ὡς ἱερωμένοι, στὸν
Ἑλληνικὸ Στρατό. Τὴν προσφώνηση τῶν τι-
μωμένων ἔκανε ὁ ἐμπνευστὴς τῆς
ἐκδήλωσης καὶ Διευθυντὴς τοῦ Σώματος
Στρατιωτικῶν Ἱερέων ΓΕΕΘΑ Αἰδεσιμολ.
Πρωτ. Ταξίαρχος Νικόλαος Γουρδούπης. Ὁ
πρώτος ποὺ τιμήθηκε ἦταν ὁ Σεβ. Μητρο-
πολίτης μας κ. Εὐστάθιος, γιὰ τὴν ἄριστη
λειτουργικὴ ἐξυπηρέτηση τοῦ στρατοπέ-
δου "Συνταγματάρχη Κων/νου Δαβάκη"
ἀπὸ ἀξιόλογους ἱερεῖς τῆς μητροπολιτικῆς
μας περιφέρειας, καθὼς καὶ γιὰ τὴν
αὐτοπρόσωπη παρουσία του σὲ ὅλες τὶς
θρησκευτικὲς ἀκολουθίες καὶ τὶς
ἑορταστικὲς ἐκδηλώσεις. Ὁ π. Νικόλαος
Γουρδούπης, μὲ θερμὰ λόγια ἀγάπης καὶ
σεβασμοῦ, προσφώνησε τὸν σεπτὸ Ποιμε-
νάρχη μας εὐχαριστώντας τον γιὰ τὴν
ἀμέριστη καὶ ὁλοπρόθυμη στήριξή του
στοὺς ἀξιωματικούς, ὑπαξιωματικοὺς καὶ

ὁπλίτες τοῦ Κέντρου Ἐκπαιδεύσεως
Ἐφοδιασμοῦ Μεταφορῶν. Τήν βράβευση
ἔκανε ὁ Ὑφυπουργὸς Ἐθνικῆς Ἄμυνας κ.
Ἀλκιβιάδης Στεφανῆς. Παίρνοντας τὸν
λόγο ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας, ἐμφανῶς
συγκινημένος, εὐχαρίστησε κατὰ πρώτον
τὸν Πανάγαθο Θεὸ ποὺ τὸν ἀξίωσε νὰ
γευτεῖ μία ἀκόμα ἀπρόσμενη χαρά. Στὴ
συνέχεια εὐχαρίστησε τὴν ἡγεσία τοῦ
ΓΕΕΘΑ καὶ ἰδιαιτέρως τὸν π. Νικόλαο
Γουρδούπη, γιὰ τὴν τιμητικὴ ὅσο καὶ
αἰφνιδιαστικὴ αὐτὴ διάκριση,
ἐπισημαίνοντας ὅτι ὅλα τά χρόνια τῆς
ποιμαντικῆς του διακονίας δὲν κάνει τί-
ποτα περισσότερο ἀπ’ ὅσα τοῦ
ὑποδεικνύουν τὸ καθῆκον γιὰ τὴν Πατρίδα
καὶ ἡ ἀγάπη του γιὰ τὰ μόνιμα μέλη τοῦ
Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ καὶ τὰ στρατευμένα
νιάτα. Παράλληλα τόνισε ὅτι ἡ τιμὴ αὐτὴ
ἀντανακλᾶ στοὺς ἱερεῖς τῆς Ἱερᾶς Μητρο-
πόλεώς μας, οἱ ὁποῖοι μὲ μεγάλη προθυ-
μία καὶ συνέπεια ἐξυπηρετοῦν τὶς ἀνάγκες
τοῦ στρατοπέδου "Συνταγματάρχη Κων-
σταντίνου Δαβάκη". Ὀλοκληρώνοντας
ἀπηύθυνε ἔκκληση πρὸς τὴν πολιτικὴ καὶ
στρατιωτικὴ ἡγεσία νὰ μεριμνήσουν γιὰ
τὴν ἐνδυνάμωση τοῦ ἱστορικοῦ Κέντρου
Ἐκπαιδεύσεως Ἐφοδιασμοῦ Μεταφορῶν,
ποὺ ἀποτελεῖ "κόσμημα" γιὰ τὸν Ἑλληνικὸ
Στρατό. Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἐκδήλωσης
ἔγινε ἀπόδοση τροπαρίων καὶ παρου-
σίαση σύντομου θεατρικοῦ ἀπὸ μαθητὲς
καὶ μαθήτριες τῶν ἐκπαιδευτηρίων
"Ἀπόστολος Παῦλος" Κορίνθου.

ΑΠΟΝΟΜΗ ΠΤΥΧΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ
ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ “ΦΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ”

Ἡ Σχολὴ Ἁγιογραφίας "Φώτης Κόντο-
γλου" τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας πραγ-
ματοποίησε τὸ ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου 14
Δεκεμβρίου 2019, στὸ Πνευματικὸ Κέντρο
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Δήμου Σπάρτης, ἐκδήλωση γιὰ τὴν τελετὴ
ἀπονομῆς πτυχίων στοὺς πρώτους τελει-
όφοιτους φορητῆς εἰκόνας. Ἡ ἐκδήλωση
ἄνοιξε μὲ ἑορταστικοὺς ὕμνους ἀπὸ τὴ
Σχολὴ Βυζαντινῆς Μουσικῆς "Πέτρος ὁ Λα-
κεδαιμόνιος" τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας
ὑπὸ τὴ διεύθυνση τοῦ ὑπεύθυνου τῆς
Σχολῆς κ. Παναγιώτη Χρόνη. Στὴ συνέχεια
χαιρετισμὸ ἀπηύθυνε ὁ Διευθυντὴς τῆς
Σχολῆς Ἁγιογραφίας διδάκτορας κ. Χρή-
στος Καρύδης, ὁ ὁποῖος προέτρεψε τοὺς
πρώτους πτυχιούχους τῆς Σχολῆς νὰ συνε-
χίσουν στὸν ὡραῖο δρόμο τῆς θεόπνευστης
αὐτῆς τέχνης ἐνισχύοντας τὸ ταλέντο τους.
Παράλληλα εὐχαρίστησε τὸν Σεβ. Μητρο-
πολίτη μας κ. Εὐστάθιο γιὰ τὴ συνεχῆ καὶ
ἀμέριστη στήριξη, τοὺς συναδέλφους κα-
θηγητές, τὴ γραμματεία καὶ τοὺς
σπουδαστὲς γιὰ τὴν ἄψογη συνεργασία. Ἐκ
μέρους τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ προσωπικοῦ μί-
λησε ὁ καθηγητής κ. Στυλιανὸς Γεωργαντώ-
νης, ὁ ὁποῖος ἐπισήμανε ὅτι ὁ κάθε
ἁγιογράφος, πέρα ἀπὸ τὶς βασικὲς γνώσεις
ποὺ μπορεῖ νὰ ἀποκομίσει ἀπὸ τὶς σπουδές
του, ὀφείλει νὰ βάλει τὴ δική του σφρα-

γίδα στὰ ἔργα του καὶ νὰ φροντίζει νὰ
ἐξελίσσεται συνεχῶς. Ἐπίσης,
ἀπευθυνόμενος, στοὺς πτυχιούχους, τοὺς
διαβεβαίωσε ὅτι ἡ Σχολὴ θὰ εἶναι πάντα
στὸ πλευρό τους σὲ ὅ,τι χρειαστοῦν. Ὡς
ἐκπρόσωποι τῶν πτυχιούχων μίλησαν ἡ
ἐκπαιδευτικὸς κ. Ἑλένη Παπαδόγιαννη καὶ
ὁ ὑποστράτηγος ἐν ἀποστρατείᾳ κ.
Ἀθανάσιος Ρεκουνιώτης, οἱ ὁποῖοι
ἀναφέρθηκαν στὴν ὄμορφη τριετῆ αὐτὴ
ἐμπειρία, ἀλλὰ καὶ σὲ ὅσα ἀποκόμισαν ἀπὸ
τήν ἐντρύφηση στὴν τέχνη τῆς
ἁγιογραφίας. Παράλληλα ἔγιναν καὶ
ἐπισημάνσεις γιὰ τὴν περαιτέρω βελτίωση
τῆς λειτουργίας τῆς Σχολῆς. Ἡ ἐκδήλωση
συνεχίστηκε μὲ τὴν ὁμιλία τοῦ σεπτοῦ Ποι-
μενάρχου μας, ὁ ὁποῖος συνεχάρη τὸ
ἐκπαιδευτικὸ προσωπικό, τοὺς
ἐργαζόμενους καὶ τοὺς σπουδαστὲς γιὰ τὴν
ἄρτια συνεργασία καὶ τὰ ἐξαιρετικὰ
ἀποτελέσματα. Ἐπίσης συνεχάρη τοὺς
διοργανωτὲς καὶ τοὺς συμμετέχοντες τῆς
ἐκδήλωσης, ποὺ ξεπέρασε κάθε προσδο-
κία. Ἡ βραδιά ὁλοκληρώθηκε μὲ ἀπονομὴ
τῶν πτυχίων σὲ χαρμόσυνο κλίμα. 

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

Ἐ λ ε ι τ ο ύ ρ γ η σ ε τὴν 1ην εἰς τοὺς Ἁγίους
Ἀποστόλους Βοιῶν, τὴν 7ην εἰς τὴν Ἱερὰν
Μονὴν τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων Πάρνωνος, τὴν
8ην εἰς τὴν πανηγυρίζουσαν Ἱερὰν Μονὴν Φα-
νερωμένης, τὴν 14ην εἰς τὸν ἑορτάζοντα Ἱερὸν
Ναὸν Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ Ξηροκαμ-
πίου, τὴν 15ην εἰς τὸν Μητροπολιτικὸν Ναόν,
τὴν 20ην εἰς τὸν ἑορτάζοντα Ἱερὸν Ναὸν τοῦ
Ἁγίου Εὐσταθίου τοῦ Ἱδρύματος τῶν Μολάων
συλλειτουργησάντων καὶ τῶν Σεβ. Μητροπο-
λιτῶν Καστορίας κ. Σεραφείμ, Γόρτυνος κ.
Ἱερεμίου, Μάνης κ. Χρυσοστόμου καὶ Σιατίστης
κ. Ἀθανασίου, τὴν 21ην εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν τῆς
Ἁγίας Βαρβάρας, τὴν 22αν εἰς τὸ Γούναριν, τὴν
24ην εἰς τὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸν Ναὸν τῆς
Μυρτιδιωτίσσης ἐν Κυθήροις μετὰ τῶν Σεβ.
Μητροπολιτῶν Κυθήρων κ. Σεραφεὶμ καὶ Λα-
ρίσης κ. Ἱερωνύμου, τὴν 28ην εἰς τὸν Ἱερόν
Ναόν Γεν. Θεοτόκου εἰς Ἅγιον Δημήτριον Ζά-
ρακος καὶ τὴν 29ην εἰς Ἁγίους Ἀναργύρους.
Ἐ χ ο ρ ο σ τ ά τ η σ ε κατὰ τὸν ἑσπερινόν, τὴν

7ην εἰς τὸν ἑορτάζοντα Ἱερὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου
Λεοντίου Μονεμβασίας καὶ προέστη τῆς Λιτα-
νείας τῶν ἱερῶν λειψάνων τοῦ Ἁγίου, τὴν 13ην
εἰς τὸν ἑορτάζοντα Ἱερὸν Ναὸν τῆς Ὑψώσεως
τοῦ Τιμίου Σταυροῦ Ἀλευρούς, τὴν 14ην εἰς τὸν
Ἱ. Ναὸν Ὁσίου Νίκωνος τῆς Ἱερᾶς Ἀκολουθίας
τῶν Χαιρετισμῶν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καὶ ἐν
συνεχείᾳ εὐλόγησε τοὺς ἄρτους ὑπὲρ ὑγείας
τῶν Ἐφέδρων ἀξιωματικῶν τοῦ Νομοῦ Λακω-
νίας, τὴν 15ην εἰς τὴν φερομένην Βασιλικήν
τοῦ Ὁσίου Νίκωνος εἰς τὴν Ἀκρόπολιν τῆς
ἀρχαίας Σπάρτης, τὴν 19ην εἰς τὸν
Μητροπολιτικὸν Ναόν, ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου

Εὐσταθίου συμπροσευχομένων τοῦ Μακαριω-
τάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης
Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου καὶ τῶν Σεβ.
Μητροπολιτῶν Μαντινείας κ. Ἀλεξάνδρου, Κα-
στορίας κ. Σεραφείμ, Ζιχνῶν κ. Ἰεροθέου, Μεσ-
σηνίας κ. Χρυσοστόμου, Μάνης κ.
Χρυσοστόμου, Σιατίστης κ. Ἀθανασίου καὶ τῶν
Θεοφ. Ἐπισκόπων Τολιάρας κ. Προδρόμου καὶ
Τεγέας κ. Θεοκλήτου καὶ τὴν 23ην εἰς τὴν Μυρ-
τιδιώτισσαν Κυθήρων.

Η ὐ λ ό γ η σ ε τὴν 1ην εἰς Ἐλαφόνησον τὸ
γάμον τοῦ Μιχαὴλ Μιχαλέτου υἱοῦ τοῦ
ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου Νεαπόλεως π. Διονυ-
σίου καὶ τῆς Εὐαγγελίας Γκόγκου, τὴν 15ην εἰς
Ἀναβρυτὴν τὸν γάμον τοῦ Δημητρίου Βαχα-
βιώλου καὶ τῆς Γεωργίας Λερίκου καὶ τὴν 29ην
εἰς Μαγούλαν τὸν γάμου τοῦ Βασιλείου Φω-
τοπούλου, υἱοῦ τοῦ Ἐφημερίου Μαγούλας π.
Γεωργίου καὶ τῆς Ἀντωνίας Τσουρούνη.

Ὑ π ε δ έ χ θ η εἰς τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν
διὰ Χρίσεως Ἁγίου Μύρου καὶ ὑπογραφῆς Λι-
βέλου εἰς τὴν Συκέαν τὴν 21ην τὴν καθολικὴν
Ἰζαμπέλαν κατόπιν λεπτομεροῦς Κατηχήσεως.

Π ρ ο έ σ τ η τὴν 2αν εἰς Ἅγιον Ἰωάννην Μο-
νεμβασίας τῆς Νεκρωσίμου Ἀκολουθίας τῆς
κηδείας τοῦ Γεωργίου Καπελέρη πενθεροῦ τοῦ
ὁδηγοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως κ. Δημητρίου
Σκιαδᾶ, τὴν 18ην εἰς κοιμητήριον Νέας Σμύρ-
νης τῆς κηδείας τῆς συγγενοῦς του Βασιλικῆς
Παπαγιάννη, τὴν 19ην εἰς τὸν Μητροπολιτικὸν
Ναὸν τῆς κηδείας τοῦ Μεγάλου Εὐεργέτου Δη-
μητρίου Καλοειδῆ καὶ τὴν 26ην εἰς Μολάους
τῆς κηδείας τῆς Αἰκατερίνης Λαμπούση.

Ἐ τ έ λ ε σ ε τὴν 11ην τὸν ἁγιασμὸν ἐπὶ τῇ
ἐνάρξει τοῦ νέου Σχολικοῦ Ἔτους εἰς τὰ
Σχολεῖα, 2ον Γυμνάσιον, 2ον Λύκειον, 3ον Γυ-
μνάσιον καὶ εἰς τὸ Μουσικὸν Σχολεῖον.

Χρονικά τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Χρονικά τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
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Ἐ π ρ α γ μ α τα ο π ο ί η σ ε τὸ Γενικὸν
Ἱερατικὸν Συνέδριον ἐν Σπάρτῃ τὴν 16ην μὲ κύ-
ριον ὁμιλητὴν τὸν Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π.
Ἀμβρόσιο Γκουρβέλον λαμπρὸν κληρικὸν τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρών.

Π ρ ο ή δ ρ ε υ σ ε τὴν 4ην Συμβουλίου τοῦ
Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Σπάρτης, τὴν 5ην τοῦ
Ἱδρύματος «Βοήθεια στὸ Σπίτι» τὴν ἰδίαν
ἡμέραν συσκέψεως μὲ τοὺς Διευθυντᾶς ὅλων
τῶν Ἱδρυμάτων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καὶ
τὴν 12ην τοῦ Δ.Σ. τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς
Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Π α ρ έ σ τ η τὴν 2αν εἰς Παπαδιάνικα καὶ
ἐτέλεσε τὸν ἁγιασμὸν καὶ ὡμίλησε εἰς τὴν
ἐπιστημονικὴν Ἡμερίδα μὲ θέμα τὴν ἀξία τῆς
Ἑλληνικῆς Γλώσσης μὲ ἐμπνευστὴν τὴν Πρε-
σβυτέραν τῆς ἐνορίας κ. Ἑλένης Κάμπρα.

Ὑποτροφίαι ἐδόθησαν τὴν 25ην ἐκ τοῦ Κλη-
ροδοτήματος «Χρυσάνθου-Παναγιώτου καὶ
Ἑλένης Τζάκα» εἰς φοιτητὴν τῆς θεολογίας,
φοιτητὴν τῆς ἰατρικῆς καὶ μικρότερα ποσὰ σὲ
10 ἐπιλαχόντες εἰς διαφόρους ἄλλας Σχολᾶς.

Κατὰ τὸν μήνα Ὀκτώβριο 2019:
Ἐ λ ε ι τ ο ύ ρ γ η σ ε τὴν 6ην εἰς τὸν Ἅγιον

Ἰωάννην Σπάρτης καὶ ἐτέλεσε τὸ τεσσαρακον-
θήμερον μνημόσυνον τοῦ Γεωργίου Καπελέρη,
τὴν 13ην εἰς τὸν Μητροπολιτικὸν Ναὸν κατὰ
τὴν χειροτονίαν τοῦ Μητροπολίτη Καλαβρύ-
των καὶ Αἰγιαλείας Ἱερωνύμου, τὴν 19ην εἰς τὴν
Ἁγίαν Μονὴν Ναυπλίου καὶ ἐτέλεσε τὸ τεσσα-
ρακονθήμερον Μνημόσυνον τοῦ Βασιλείου
Μπότσου, ἀδελφοῦ του Προέδρου τοῦ
Ἐλεγκτικοῦ Συνεδρίου κ. Ἀποστόλου, τὴν 20ήν
εἰς τὴν ἐνορίαν τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων, τὴν
21ην εἰς τὸν ἑορτάζοντα Ναὸν τοῦ Ἁγίου Νεο-
μάρτυρος Ἰωάννου εἰς Γεράκι, τὴν 23ην εἰς τὸν
Μητροπολιτικὸν Ναὸν (Λειτουργία Ἁγίου
Ἰακώβου), τὴν 26ην εἰς τὸν ἴδιον Ναὸν καὶ
ἐτέλεσε τὸ τεσσαρακονθήμερον μνημόσυνον
τοῦ ἀειμνήστου Δημητρίου Καλοειδῆ, τὴν 27ην
εἰς τὴν Καλλιθέαν καὶ ἐτέλεσε τὸ ἐτήσιον μνη-
μόσυνον τοῦ Ἱερέως Δημητρίου Μάζη, τὴν

28ην εἰς τὸν Μητροπολιτικὸν Ναὸν καί προ-
έστη τῆς καθιερωμένης Δοξολογίας.

Ἐ χ ο ρ ο σ τ ά τ η σ ε κατὰ τὸν ἑσπερινὸν τὴν
20ήν εἰς τὸν ἑορτάζοντα Ἱερὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου
Νεομάρτυρος Ἰωάννου εἰς Γοῦβες, τὴν 25ην εἰς
τὸν ἑορτάζοντα Ἱερὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου Δημη-
τρίου Πακίων καὶ τὴν 31ην εἰς τὸν ἑορτάζοντα
Ἱερὸν Ναὸν τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων τοῦ Γηροκο-
μείου Σπάρτης.
Ἐ β ά π τ ι σ ε τὴν 27ην εἰς τὸ Μετόχιον Ἰβήρων

τὸ τέκνον τοῦ Σταύρου καὶ τῆς Μαριάννα Λά-
ζαρη εἰς τὸ ὁποῖον ἐδόθη τὸ ὄνομα Παναγιώ-
της.

Π ρ ο έ σ τ η τὴν 2αν τῆς νεκρωσίμου
Ἀκολουθίας τῆς κηδείας τοῦ Ἀθανασίου
Σιγαλοῦ εἰς Γεωργίτσι, τὴν 4ην εἰς Μετόχιον Ἱ.
Μονῆς Ἰβήρων Τρισαγίου διὰ τὸν ἀείμνηστον
Μητροπολίτην Σπάρτης Ἰερόθεον, τὴν 9ην εἰς
Ἱ. Μονὴν Ἰωάννου Θεολόγου Ἀρχιεπισκοπῆς
Ἀθηνῶν Τρισαγίου διὰ τὸν ἀείμνηστον Μητρο-
πολίτην Κυπριανὸν ὅπου ἐκεῖ ἀναπαύεται.
Π ρ ο ή δ ρ ε υ σ ε τὴν 25ην συνεδριάσεως τοῦ

Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου, τὴν 28ην Συνά-
ξεως τῆς Ἀδελφότητος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν
Ἁγίων Ἀναργύρων καὶ τὴν 31ην συνάξεως τῶν
Ἀρχιερατικῶν Ἐπιτρόπων τῆς Ἱερᾶς Μητροπό-
λεως.

Ἐ π ρ α γ μ α τ ο π ο ί η σ ε συναντήσεις τὴν
1ην, τὴν 2αν, τὴν 12ην καί τὴν 17ην, εἰς
διαφορετικοὺς Ναοὺς τὴν κάθε φοράν, καθ’
ὁμάδας Ἱερέων μὲ τάς πρεσβυτέρας των καὶ εἰς
οἰκογενειακὴν ἀτμόσφαιραν συνεζήτησεν προ-
βλήματα ποὺ ἀπασχολοῦν τάς ἱερατικάς
οἰκογενείας. 

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

ζουσαν Ἱερὰν Μονὴν τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων
Πάρνωνος, τὴν 3ην εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν τοῦ
Ὁσίου Νίκωνος, τὴν 9ην εἰς τὸν ἑορτάζοντα
Προσκυνηματικὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου
Συκέας, τὴν 8ην εἰς τὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸν
Ναὸν Ταξιαρχῶν Λαγίου, τὴν 10ην εἰς τὸ Γεωρ-
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γίτσι καὶ προέστη τοῦ μνημοσύνου διὰ τοὺς ἐκ
Γεωργιτσίου πεσόντας Ἀεροπόρους, τὴν 11ην
εἰς τὸν Προσκυνηματικὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου Βα-
σιλείου Σπάρτης, τὴν 13ην εἰς τὸ Γύθειον ἐπὶ
τοῖς ὀνομαστηρίοις τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου
Μάνης κ. Χρυσοστόμου, τὴν 21ην εἰς τὸν
Μητροπολιτικὸν Ναὸν καὶ προέστη τῆς Δοξο-
λογίας ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων,
τὴν 24ην ἐπίσης εἰς τὸν Μητροπολιτικὸν Ναὸν
καὶ προέστη τοῦ καθιερωμένου μνημοσύνου
τῶν 118 ἐκτελεσθέντων εἰς τὸ Μονοδένδρι, τὴν
26ην εἰς τὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸν Ναὸν τοῦ
Πολιούχου μας Ὁσίου Νίκωνος συλλειτουργη-
σάντων καὶ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Νέας Κρή-
νης καὶ Καλαμαριᾶς κ. Ἰουστίνου, Κεφαλληνίας
κ. Δημητρίου, Μάνης κ. Χρυσοστόμου καὶ τοῦ
Θεοφιλεστάτου Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἱερᾶς Συ-
νόδου Ἐπισκόπου Ὠρεῶν κ. Φιλοθέου.

Ἐ χ ο ρ ο σ τ ά τ η σ ε κατὰ τὸν ἑσπερινὸν τὴν
2αν εἰς Μυρτέαν, τὴν 7ην εἰς τὸν πανηγυρί-
ζοντα Ἱερὸν Ναὸν Ταξιαρχῶν Νιάτων, τὴν 8ην
εἰς τὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου Νε-
κταρίου Βλαχιώτη, τὴν 17ην εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν
τοῦ Ὁσίου Νίκωνος κατὰ τὴν ἐνθρόνισιν τῆς
Ἱερᾶς Εἰκόνος καὶ τὴν ἔναρξιν τῆς ἑβδομάδος
τοῦ Ὁσίου Νίκωνος, τὴν 20ήν εἰς τὸ πανηγυρί-
ζον Μετόχιον τῆς Ἱ. Μονῆς Ἰβήρων εἰς Ἅγιον
Ἰωάννην Σπάρτης, τὴν 25ην εἰς τὸν πανηγυρί-
ζοντα Ἱερὸν Ναὸν τοῦ Πολιούχου μας Ὁσίου
Νίκωνος καὶ τὴν 29ην εἰς τὸν ἑορτάζοντα Ἱερὸν
Ναὸν τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου, τοῦ ὁμωνύμου
οἰκισμοῦ Βλαχιώτη.
Ἐ β ά π τ ι σ ε τὴν 3ην εἰς τὸν Μητροπολιτικὸν

Ναὸν τὸ τέκνον τῶν Γιοχάνες καὶ Ἀναστασίας
Κάσπαρ εἰς τὸ ὁποῖον ἐδόθη τὸ ὄνομα Ρα-
φαήλ.
Η ὐ λ ό γ η σ ε τὴν 16ην εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν τῆς

Μεταμορφώσεως Σπάρτης τὸν γάμον τοῦ
Μιχαὴλ Βακαλοπούλου καὶ τῆς Κων/νας Πανά-
γου.

Π ρ ο έ σ τ η τὴν 20ην εἰς Μαγούλαν τῆς Νε-
κρωσίμου Ἀκολουθίας τῆς κηδείας τοῦ Λυ-
κειάρχου Φωτίου Κανακοπούλου αἰφνιδίως

ἀποθανόντος, τὴν 21ην εἰς τὸν
Μητροπολιτικὸν Ναὸν τῆς κηδείας τῆς
Σταματικῆς Κούτσαρη.

Ἐ χ ε ι ρ ο τ ό ν η σ ε τὴν 1ην εἰς τὴν Ἱερὰν
Μονὴν Ἁγίων Ἀναργύρων Πρεσβύτερόν τόν
Διάκονον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς π. Γρηγόριον Βαλ-
τογιάννην, συλλειτουργοῦντος τοῦ Θεοφ.
Ἐπισκόπου Τολιάρας κ. Προδρόμου, ὅστις καὶ
ἐχειροθέτησεν Ἀρχιμανδρίτην τὸν νέον Πρε-
σβύτερον.
Ἐ τ έ λ ε σ ε τὴν Ἀκολουθίαν τοῦ ἁγιασμοῦ ἐπὶ

τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου Ἐπιμορφωτικοῦ διὰ Ἱερεῖς
Σεμιναρίου τὴν 5ην εἰς τὸ Τσεραμιὸν καὶ παρη-
κολούθησε τὰ μαθήματα τῆς ἡμέρας ἐκείνης
καὶ κατὰ τὴν 28ην εἰς τὸ Ἀφυσού.

Ἐ τ έ λ ε σ ε τὴν 24ην εἰς τὸ Μονοδένδρι Τρι-
σάγιον διὰ τοὺς ἐκτελεσθέντας 118 καὶ τὴν
26ην πρὸ τοῦ ἡρώου αὐτῶν ἐν Σπάρτῃ ἐπίσης
Τρισάγιον, παρόντων τῶν ἀρχόντων τῆς πό-
λεως καὶ τῶν σεβομένων τὴν μνήμην τῶν πε-
σόντων.

Ἐ π ε σ κ έ φ θ η τὴν 13ην τὸν Σεβ. Μητροπο-
λίτην Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομον εὐχηθείς διὰ
τὰ ὀνομαστήριά αὐτοῦ.

Π α ρ έ σ τ η τὴν 23ην εἰς Αἴγιον κατὰ τὴν
Ἐνθρόνισιν τοῦ νέου Μητροπολίτου Καλαβρύ-
των καὶ Αἰγιαλείας κ. Ἱερωνύμου.
Π ρ ο ή δ ρ ε υ σ ε τὴν 28ην Συνεδριάσεως τοῦ

Δ.Σ. τοῦ Ἀσύλου Ἀνιάτων Σπάρτης καὶ τὴν 29ην
συνεδριάσεως τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβου-
λίου.

Κατὰ τὰς ὑπολοίπους ἐργασίμους ἡμέρας
ἐδέχθη εἰς τὸ Γραφεῖον Ἱερεῖς, Ἐκκλησιαστικὰ
Συμβούλια, ἀξιωματούχους τῆς Πολιτείας,
πλῆθος ἁπλῶν ἀνθρώπων ποὺ ἐξέθεσαν τὰ
προβλήματά τους καὶ ἐζήτησαν τὴν ἠθικὴν
ἀλλὰ καὶ εἰς πολλάς περιπτώσεις καὶ τὴν ὑλικὴν
συμπαράστασίν του καὶ ἐπεσκέφθη πολλάκις
τὰ ἱδρύματα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, τὸ
Νοσοκομεῖον Σπάρτης καὶ πολλάς οἰκογενείας
πενθούντων.



Ἀπό τήν ἐπίσκεψη τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Διοκλείας κ. Καλλίστου στόν Σεβ. Ποιμενάρχη μας κ. Εὐστάθιο
(Σπάρτη, 30/10/2019)

Ἀπό τήν ἀπονομή τιμητικῆς διακρίσεως πρός τόν Σεβ. Μητροπολίτη μας κ. Εὐστάθιο ἀπό τό ΓΕΕΘΑ
(Ἀθήνα, 16/12/2019)



Ἀπό τήν ἀνακήρυξη τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Εὐσταθίου,
σέ ἐπίτιμο διδάκτορα τοῦ Πανεπιστημίου Πειραιῶς (Κέντρο Πολιτισμοῦ «Σταύρος Νιάρχος», 22/11/2019)

Ἀπό τό Ἀρχιερατικό συλλείτουργο τῆς ἑορτῆς τοῦ πολιούχου Ὁσίου Νίκωνος μέ τήν συμμετοχή τῶν Σεβ.
Ἱεραρχῶν  Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς κ. Ἰουστίνου, Κεφαλληνίας κ. Δημητρίου, Μάνης κ. Χρυσοστό-

μου, Ὠρεῶν κ. Φιλοθέου καί τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Εὐσταθίου  (Σπάρτη, 26/11/2019)


