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Ἡ ἱερατική διαδοχή στόν σύγχρονο κόσμο,
Σεβ. Μητροπολίτου Μονεμβασίας καί Σπάρτης κ. Εὐσταθίου

εβασμιώτατε, σεβαστοί μου ἀδελφοί καί
πατέρες,

Εἶναι ἰδιαίτερη εὐλογία παρά Κυρίου νά βρί-
σκομε σήμερα ἀνάμεσά σας. Εὐχαριστῶ ἀπό
καρδίας τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη σας
Μητροπολίτη Μονεμβασίας καί Σπάρτης κ.
Εὐστάθιο γιά τήν τιμητική πρόσκληση καί
εὐλογία, νά μιλήσω στή σημερινή ἱερατική σύ-
ναξη. Δέν εἶναι εὔκολο νά ἀπευθύνεσαι σέ
Ἱερεῖς μέ πείρα καί πνευματική καλλιέργεια.
Διότι ἡ φήμη τοῦ ἱερατικοῦ σώματος τῆς Μη-
τροπόλεως Σπάρτης εἶναι ἀγαθή. Καί αὐτό
ὀφείλεται πρωτίστως στόν Σεβασμιώτατο
ἀλλά καί σέ ὅλους ἐσᾶς, πού εἴσαστε κοντά
του. 

Στήν Ἐκκλησία ὑπάρχει ἐκτός τῆς ἐξ αἵματος
καί ἡ ἐκ πνεύματος συγγένεια. Ὑπ’ αὐτήν τήν
ἔννοια μέ τόν Σεβασμιώτατο ἔχουμε τό ἑξῆς
κοινό σημεῖο. Ὁ Γέροντάς του μακαριστός Μη-
τροπολίτης Γόρτυνος & Μεγαλουπόλεως
Εὐστάθιος, τυγχάνει δικός μου προκάτοχος
στόν Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελιστρίας
Πατρῶν πού ὑπηρετῶ καί ὅπου διετέλεσε
Ἱεροκήρυκας καί Προϊστάμενος μέχρι τῆς
προαγωγῆς του εἰς Ἀρχιερέα.

Ὁ Σεβασμιώτατος μοῦ ἀνέθεσε νά
ἀναπτύξω ἕνα σημαντικότατο θέμα. Ἡ
ἱερατική διαδοχή στόν σύγχρονο κόσμο, ὡς
ἀναγκαιότητα καί συνευθύνη, ἐπιγράφεται.
Ὁμολογῶ, ὅτι δυσκολεύτηκα, τί νά γράψω. Τά
πράγματα εἶναι ἁπλά, διότι ἡ δοκιμασμένη δι-
σχιλιετής Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας, τά
παραδείγματα τῶν Ἁγίων μας καί οἱ ἱεροί Κα-
νόνες πού ἐκφράζουν αὐτή τήν ἐμπειρία,
ὁριοθετοῦν τά σχετικά μέ τήν Ἱερωσύνη, τίς
προϋποθέσεις καί τίς ἀπαιτήσεις της. Ἀλλά
εἶναι καί δύσκολα, διότι ὁ σύγχρονος κόσμος,

πού ταχέως ἀποχριστιανοποιεῖται, ἐπηρεάζει
σαφῶς καί τό θέμα τῆς ἱερατικῆς κλήσης καί
διαδοχῆς. Γι’ αὐτό μιλᾶμε γιά ἀναγκαιότητα
καί συνευθύνη. Ἡ ἱερατική διαδοχή μας εἶναι
κάτι τό ἀναπόφευκτο ἀλλά καί ἀναγκαῖο. Εἶναι
ὅμως καί συνευθύνη, διότι ἡ ἐξέρευση καί χει-
ροτονία νέων Ἱερέων δέν εἶναι θέμα μόνο τοῦ
Ἀρχιερέως ἤ ἔστω καί τῶν Ἱερέων ἀλλά
ὁλοκλήρου τοῦ σώματος τῆς Ἐκκλησίας,
Κληρικῶν, Μοναχῶν καί λαϊκῶν. 

Ἀπό τό τεράστιο αὐτό θέμα ἤθελα νά
ἐπικεντρώσουμε σήμερα σέ τρία σημεῖα, τά
ὁποῖα ἀλληλοσυμπληρώνονται. Τό πρῶτο, τί
εἶναι ἡ Ἱερωσύνη καί πῶς θέλει ἡ Ἐκκλησία τόν
Ἱερέα. Τό δεύτερο, ποιά εἶναι τά ἐμπόδια γιά
τίς ἱερατικές κλήσεις καί τό τρῖτον νά
μοιραστῶ μαζί σας κάποιες σκέψεις γιά τό τί
πρέπει νά ἐνεργήσουμε.

Τό πρῶτο, τί εἶναι ἡ Ἱερωσύνη καί πῶς θέλει
ἡ Ἐκκλησία τόν Ἱερέα. Ἡ Ἱερωσύνη εἶναι ἕνα
ἀπό τά μεγαλύτερα δῶρα τοῦ Θεοῦ στόν
ἄνθρωπο. Εἶναι Μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας μας,
Θεοΐδρυτο καί ἀπαραίτητο, διότι διά τῆς
Ἱερωσύνης τελοῦνται ὅλα τά ἄλλα Μυστήρια,
πού ὁδηγοῦν στή σωτηρία μας. Μπορεῖ λ.χ. νά
εἶναι συγκεντρωμένοι χιλιάδες χριστιανοί,
ἀλλά χωρίς τήν παρουσία ἑνός Ἱερέως ὅσο καί
νά προσευχηθοῦν, ὅσο καλοί κι ἄν εἶναι, δέν
μπορεῖ νά τελεσθεῖ ἡ Θεία Λειτουργία, νά
γίνει ἡ μεταβολή τοῦ ἄρτου καί τοῦ οἴνου σέ
Σῶμα καί Αἷμα Χριστοῦ, ὥστε νά κοινωνή-
σουν. Εἶναι Θεοΐδρυτο Μυστήριο ἡ Ἱερωσύνη
κι ὄχι μιά ἐφεύρεση ἀνθρώπινη, ὅπως
ὑποστηρίζουν οἱ αἱρετικοί καί οἱ ἀλλόπιστοι.
Ὁ ἴδιος ὁ Κύριος, πρίν καί μετά τήν Ἀνάστασή
Του, ὡς Ἀρχιερέας, χάρισε τήν Ἱερωσύνη τή
δική Του στούς μαθητές Του ἐμφυσώντας καί

Σ
Ἡ ἱερατική διαδοχή στόν σύγχρονο κόσμο,
ὡς ἀναγκαιότητα καί συνευθύνη.
Ἀρχιμ. Ἀμβροσίου Γκουρβέλου,
Προϊσταμένου - Ἐφημερίου Ἱεροῦ Ναοῦ Εὐαγγελιστρίας Πατρῶν
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δίδοντας τό Πανάγιο Πνεῦμα «λάβετε Πνεῦμα
Ἅγιον» (Ἰω. 20,22). Κατά τήν Πεντηκοστή τό
Πανάγιο Πνεῦμα κατῆλθε ἐμφανῶς ἐν εἴδει
πυρίνων γλωσσῶν στούς μαθητές
ὁλοκληρώνοντας τήν Χάρη καί διανέμοντας τά
χαρίσματά Του, ὥστε ὡς Ἀπόστολοι πλέον νά
τελοῦν τά Μυστήρια, νά διδάσκουν τήν
Ἀλήθεια καί νά κυβερνοῦν τήν Ἐκκλησία.
Μέσα ἀπό τή Χειροτονία τῶν διαδόχων τους
οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι καί οἱ διάδοχοί τους
Ἐπίσκοποι μέσα ἀπό τή Χειροτονία τῶν δικῶν
τους διαδόχων σέ μιά συνεχή καί ἀδιάσπαστη
ἁλυσίδα, τή λεγόμενη ἀποστολική διαδοχή,
μεταλαμπάδευσαν σέ μᾶς τήν ὀρθή πίστη καί
τή δυνατότητα νά ἑνωθοῦμε ὑπαρξιακά μέ τόν
Θεό. Οἱ Ἱερεῖς δανείζουμε τά χέρια μας, πού
καί αὐτά εἶναι δικά Του, τά δίδουμε στόν Θεό,
ὥστε μέσα ἀπό ἐμᾶς καί διά τῶν Μυστηρίων
νά μεταμορφώνει τή ζωή μας καί νά ἁγιάζεται
σύμπασα ἡ κτίσις. Δέν μπορεῖ λοιπόν νά
ὑπάρξει Ἐκκλησία χωρίς Ἱερωσύνη.

Ὁ Ἱερέας δέν εἶναι ἕνα συνηθισμένο πρό-
σωπο. Παρά τίς ἁμαρτίες, τίς ἀτέλειες καί τίς
ἀδυναμίες, οἱ ὁποίες ἀναπόφευκτα ὡς
ἄνθρωπο τόν βαρύνουν, ἐξαιτίας τῆς
Ἱερωσύνης πού φέρει, βρίσκεται ἀνάμεσα
στόν Θεό καί στούς ἀνθρώπους. Μεταξύ
οὐρανοῦ καί γῆς! Γι’ αὐτό λέει ὁ Ἱερός Χρυσό-
στομος, ὅτι ἡ Ἱερωσύνη «τελεῖται μέν ἐπί τῆς
γῆς, τάξιν δέ ἐπουρανίων ἔχει ταγμάτων»
(Περί Ἱερωσύνης).

Ὁ Ἱερέας ἐπιτελεῖ ἔργο ὑψηλότερο τῶν
Ἁγίων Ἀγγέλων, διότι οἱ Ἄγγελοι δέν ἔχουν
ἐξουσία νά τελοῦν τή Θεία Λειτουργία, ἐνῶ ὁ
Ἱερεύς μετέχει στήν Ἱερωσύνη τοῦ Χριστοῦ καί
θυσιάζει τόν Ἀμνό τοῦ Θεοῦ! Οἱ Ἄγγελοι δεν
ἔχουν ἐξουσία νά συγχωροῦν ἁμαρτίες, ἐνῶ
στόν Ἱερέα δόθηκε ἡ ἐξουσία «τοῦ δεσμεῖν καί
λύειν» (Ματθ. 16,19) καί ἡ ἀπόφασή του δε-
σμεύει τήν κρίση τοῦ Θεοῦ! Εἶναι οἰκονόμος
τῶν Μυστηρίων τοῦ Θεοῦ! Προσφέρει στόν
Κύριο τίς προσευχές μας καί μεταφέρει στό
λαό «πᾶσαν δόσιν ἀγαθήν καί πᾶν δώρημα τέ-

λειον, ἄνωθεν καταβαίνον ἐκ τοῦ Πατρός τῶν
φώτων» (Θεία Λειτουργία). Προσφέρει τόν
κόσμο στόν Θεό καί κατεβάζει τόν Θεό στόν
κόσμο! 

Πῶς γίνεται κάποιος Ἱερεύς; Ἤδη μιλήσαμε
γιά ἱερατικές κλήσεις. Τί σημαίνει κλῆσις
Θεοῦ; Ἡ Ἱερωσύνη εἶναι κλήση μέ «η» δηλαδή
πρόσκληση, ἀτομική πρόσκληση τοῦ Θεοῦ
κατά τήν ἀνεξιχνίαστη Βουλή Του, σέ κάποιους
ἀνθρώπους νά γίνουν Ἱερεῖς δικοί Του. Καί
αὐτή τήν κλήση - μέ «η» - τή βιώνει ὁ
ἄνθρωπος ὡς κλίση μέ «ι», δηλαδή ὡς δική
Του ἐπιθυμία. Ἀλλά αὐτή ἡ ἱερή ἐπιθυμία, ἡ
κλίση εἶναι ἀπό τό Θεό δοσμένη καί φυτευ-
μένη μέσα σέ κάποιες καρδιές. Ἐμεῖς ἁπλῶς
καλλιεργοῦμε καί δέν ἐμποδίζουμε τήν
ἱερατικές κλήσεις. Γιά νά γίνει κάποιος Κληρι-
κός, πρέπει νά εἶναι ἤ Θεόκλητος ἤ δημόκλη-
τος καί ποτέ αὐτόκλητος. Δηλαδή νά μή
σπεύδει μόνος του νά λάβει τήν ἱερατική τιμή,
ἀλλά νά τόν καλέσει ὁ Θεός μέσα ἀπό τήν
Ἐκκλησία, τόν Ἐπίσκοπο, τόν Πνευματικό πα-
τέρα, τά μέλη τῆς Ἐκκλησίας. «Οὐχ ἑαυτῷ τις
λαμβάνει τήν τιμήν ἀλλ’ ὁ καλούμενος ὑπό
τοῦ Θεοῦ» (Ἑβρ. 5,4), τονίζει ὁ Ἀπόστολος
Παῦλος. Δηλαδή δέν πρέπει νά λαμβάνει κα-
νείς τήν τιμή ἀπό μόνος του, ἀλλά ὅποιος
καλεῖται ἀπό τόν Θεό. Σημειώνει σχετικῶς ὁ
Ἅγιος Παΐσιος, ὅτι, ἄν εἶσαι Θεόκλητος στίς
δυσκολίες σου, θά σέ βοηθήσει ὁ Θεός. Ἄν
εἶσαι δημόκλητος θά σέ συντρέξουν οἱ
ἄνθρωποι. Ἄν εἶσαι ὅμως αὐτόκλητος, ποιός
θά σέ βοηθήσει;

Γράφει ἐπίσης ὁ Ὅσιος Θεόγνωστος
σχετικῶς: «Τό ἀξίωμα τῆς Ἱερωσύνης εἶναι
ἐλαφρό καί ὁ ζυγός της καλός, ἀλλά ὅταν τήν
σηκώνει κανείς καί τήν κατευθύνει ὅπως πρέ-
πει, καί ὅταν δέν ἔχει ἀγοραστεῖ μέ χρήματα
ἡ Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἄν ὅμως τό
ἀδιαπραγμάτευτο ἔχει γίνει ἀντικείμενο δια-
πραγματεύσεως μέ ἀνθρώπινη σκοπιμότητα
καί κάποιο φθαρτό δῶρο, καί δέν ἦρθε ἡ
κλήση στήν Ἱερωσύνη ἀπό τόν Οὐρανό, τότε
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τό φορτίο εἶναι ὑπερβολικά βαρύ, γιατί στη-
ρίζεται σέ κάποιον ἀνάξιο καί χωρίς τήν
ἀπαιτούμενη δύναμη καί ὁ ζυγός εἶναι
ὑπερβολικά σκληρός» (Ὅσιος Θεόγνωστος,
Περί πράξεως, θεωρίας καί Ἱερωσύνης, Φιλο-
καλία, τ.2, σελ.338).

Γι αὐτό προϋπόθεση γιά τήν Χειροτονία ἑνός
πιστοῦ εἶναι πέρα ἀπό τήν συμφωνία τοῦ
Ἐπισκόπου, ἡ συμμαρτυρία πού δίδει ὁ Πνευ-
ματικός Πατέρας τοῦ ὑποψηφίου Κληρικοῦ
καί συνυπογράφεται ἀπό ἀξιόπιστα λαϊκά
μέλη τῆς Ἐκκλησίας ἀλλά καί ἡ θετική μαρτυ-
ρία τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ σώματος, τοῦ λογικοῦ
ποιμνίου, τό ὁποῖο ἐκφράζει τήν ἐπιδοκιμασία
του μέ τό «ἄξιος» στή διάρκεια τοῦ Μυστη-
ρίου τῆς Χειροτονίας.

Ἡ Ἱερωσύνη φυτεύεται ἀπό τό Θεό ὡς κλήση
καί κλίση. Γιά νά φθάσει νά ταυτιστοῦν οἱ δύο
αὐτές κλήσεις χρειάζεται χρόνος ἀρκετός. Δέν
εἶναι τυχαῖο τό γεγονός, ὅτι οἱ ἱεροί Κανόνες
προβλέπουν ὡς κανονική ἡλικία Χειροτονίας
γιά τό Διάκονο τό 25ο καί γιά τόν Πρεσβύτερο
τό 30ο ἔτος, ἄν καί στό θέμα αὐτό ὑπάρχει Συ-
νοδική ἀπόφαση γιά κατ’ οἰκονομίαν Χειροτο-
νία καί σέ μικρότερη ἡλικία. Καί ἀναφέρουν
αὐτά τά ὅρια οἱ Κανόνες σέ μιά ἐποχή, πού οἱ
ἄνθρωποι ὡρίμαζαν νωρίτερα καί ὁ μέσος
ὅρος ζωῆς ἦταν μικρότερος. Ὁ Θεός φυτεύει
τόν σπόρο τῆς Ἱερωσύνης, πού καλλιεργεῖται
ἀπό τόν κεκλημένο μέσα στήν Ἐκκλησία μέ
πολλή ὑπομονή, ἀγῶνα, προσευχή, προσοχή
καί μυστηριακή ζωή. Ἡ Ἐκκλησία θέλει τόν
Κληρικό πολύ ψηλά. Ὅπως τούς ἀξιωματικούς
ὁ στρατός. Στό πλαίσιο αὐτό οἱ Ἅγιοι Πατέρες
μέ βάση τήν Ἁγία Γραφή ἔθεσαν προϋποθέ-
σεις γιά τήν εἴσοδο στά ἱερατικά ἔργα. Ἔχουμε
τά κωλύματα καί τά ἐμπόδια τῆς Ἱερωσύνης.
Κωλύματα, πού ἐμποδίζουν κάποιον νά
ἱερωθεῖ εἶναι τά σοβαρά θανάσιμα
ἁμαρτήματα, ὅπως ὁ φόνος, ἡ ἔκπτωση ἀπό
τήν Ὀρθόδοξη Πίστη, οἱ βαρειές σαρκικές
ἁμαρτίες πρίν καί μετά τόν Γάμο καί τή Χειρο-
τονία, ἡ κλοπή, ἡ ἐνασχόληση μέ εἴδη μαγείας

κ.ἄ. συναφῆ. 
Θά ρωτήσει κάποιος. Ἡ μετάνοια δέν

ἐξαλείφει τήν ἁμαρτία; Ἀπό τήν Παλαιά Δια-
θήκη ἀκόμη γνωρίζουμε, ὅτι στόν Θεό προ-
σφέρουμε τό καλύτερο, τό ἀψεγάδιαστο.
Ἕνας καθηγητής μας στό Πανεπιστήμιο μᾶς
ἔφερνε τό παράδειγμα τῶν πιλότων τῆς
ἀεροπορίας μας, πού, ἄν ἔχουν ἐλάχιστη μυω-
πία, ἀποκλείονται ἀπό τίς πτήσεις. Ὁ δέ Ἅγιος
Παΐσιος σέ ἀνάλογη περίπτωση πού ἔτυχε νά
κρατάει δύο ἀνοξείδωτα κύπελλα πού
κερνοῦσε νερό στούς προσκυνητές, ρώτησε.
-Δε μοῦ λες, ἄν τό κύπελλο σπάσει καί τό
ἡλεκτροκολλήσω τότε δέ θά γίνει γερό;
- Ναί, καί μάλιστα πιό γερό ἀπό ὅ,τι ἦταν πρίν. 
-Τότε, νά πού τό ἕνα μέ τήν κόλληση ἔγινε
πολύ γερό, ἐνῶ τό ἄλλο, πού δέν ἔχει κόλληση,
δέν εἶναι μέν τόσο γερό, ἀλλά εἶναι
ἀπείραχτο. Ὅταν ἔλθει ὁ Βασιλιάς, μέ ποιό πο-
τήρι θά τοῦ δώσουμε νά πιεῖ νερό;
-Μέ τό δεύτερο, τό ἀπείραχτο, πού δέν ἔχει
κολληθεῖ.
- Ε, γιά αὐτό κάνουμε Ἱερεῖς ἐκείνους, πού δέν
ἁμάρτησαν βαριά, ἀσχέτως ἐάν δέν εἶναι τόσο
θερμοί, ὅσο ἐκεῖνοι πού ἁμάρτησαν.

Ἡ χαλαρότητα καί ἐλευθεριότητα τῆς ἐποχῆς
μας ἔχει δημιουργήσει πολλές συζητήσεις γιά
τό θέμα ἀναθεωρήσεως τῶν κωλυμάτων.
Μήπως ὅμως ἔτσι ἀποκαθηλώνουμε τά πρό-
τυπά μας καί ἀποθαρρύνουμε τούς ἀριστεῖς;
Ὑπάρχουν βέβαια ἐκτός τῶν πνευματικῶν καί
πρακτικοί καί ψυχολογικοί λόγοι, πού οἱ ἱεροί
Κανόνες ἔθεσαν τά κωλύματα Ἱερωσύνης. Γιά
παράδειγμα φόνευσες ἔστω καί ἀκουσίως,
πῶς θά ἐξομολογήσεις καί γενικώτερα θά
ἀντιμετωπίσεις τούς συγγενεῖς τοῦ φονευθέν-
τος; Ἀλλά καί ψυχολογικῆς φύσεως λόγοι.
Ἕνας πού ἔχει διαπράξει μιά κωλυτική τῆς
Ἱερωσύνης ἁμαρτία, εἶναι πολύ πιό εὔκολο νά
τή διαπράξει καί πάλι, ὅταν ὑπάρξουν οἱ κα-
τάλληλες συνθῆκες. Γενικώτερα εἶναι
εὐκολώτερο νά πέσεις στό ἴδιο ἁμάρτημα,
διότι σέ πολεμᾶ ὄχι μόνο ἡ ἐπιθυμία ἀλλά καί
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ἡ ἀνάμνηση καί ἡ ἐμπειρία του, σέ συνεργα-
σία πάντοτε μέ τόν διάβολο πού «φουσκώνει»
τά πράγματα. Ἐπειδή πολλά λέγονται γιά τό
θέμα αὐτό, ὅπως καί σέ αὐτά πού θά
ἀκολουθήσουν, πρέπει νά ὑπενθυμίσω, ὅτι ὁ
Ἐπίσκοπος εἶναι ὁ ἁρμόδιος νά κρίνει, ἄν πρέ-
πει ἤ ὄχι νά γίνει οἰκονομία στήν περίπτωση
ἑνός ὑποψηφίου ἤ ἤδη χειροτονημένου
Κληρικοῦ. Θά συνυπολογίσει πολλούς παρά-
γοντες καί σύμφωνα μέ τήν ἁγιοπνευματική
καί ποιμαντική του πείρα καί τόν φωτισμό τοῦ
Θεοῦ, πού ὡς Ἀχιερέας ἔχει, θά κρίνει. 
Ὑπάρχουν βέβαια καί τά ἐμπόδια γιά τή Χει-
ροτονία, μέ κυριότερα τήν ἔλλειψη ψυχικῆς
ὑγείας, τή μή σωματική ἀρτιμέλεια π.χ. νά
εἶναι κανείς τυφλός ἤ μουγγός, ἤ νά τοῦ λείπει
ἕνα χέρι, τήν ἀπουσία ἔστω στοιχειωδῶς
γραμματικῶν γνώσεων, τή σύναψη πλέον τοῦ
ἑνός γάμου, τήν ἐμμονή σέ κάποιο ἐλάττωμα
πού δημιουργεῖ σκανδαλισμό στούς πιστούς,
τήν ἀδιαφορία καί ὀκνηρία κ.ἄ. 

Παραπάνω ἀναφερθήκαμε στά κωλύματα
καί τά ἐμπόδια. Θεωρῶ ὅτι πρέπει νά μιλή-
σουμε καί γιά τά προσόντα, τίς ἰκανότητες καί
τά ἐφόδια γιά τήν ἱερατική διακονία. Φυσικά,
ὅπως προείπαμε, χρειάζεται ἡ συστηματική
προσπάθεια προετοιμασίας γιά τήν ἱερατική
διακονία μέσω τῆς ἀπόκτησης τῶν θεοειδῶν
ἀρετῶν καί τῆς ἀποκτήσεως τῶν ἀπαραιτήτων
ἐφοδίων γιά τή θυσιαστική καί κοπιαστική
αὐτή ἀποστολή. Καί ἡ προσπάθεια αὐτή πρέ-
πει νά εἶναι συνεχής μέχρι τέλους, διότι δέν
ἀρκεῖ νά ξεκινήσει ὁ Κληρικός σωστά τήν ἱερή
ὑπηρεσία του, ἀλλά ἔχει μεγάλη σημασία νά
τήν τελειώσει. Νά εἶναι ἔτσι στή ζωή του ὁ
Ἱερέας, ὥστε νά ἐπαληθεύσει ὅσα τοῦ παρήγ-
γειλε ὁ Ἐπίσκοπος πού τόν χειροτόνησε τήν
ὥρα τοῦ μεγάλου Μυστηρίου δίδοντας στά
χέρια του τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ: «λάβε τήν πα-
ρακαταθήκην ταύτην καί φύλαξον αὐτήν, ἕως
τῆς δευτέρας τοῦ Κυρίου Παρουσίας, ὅτε μέλ-
λεις ἀπαιτεῖσθαι αὐτήν», ὅταν δηλαδή θά τοῦ
ζητήσει ὁ Ἀρχιερέας Χριστός λόγο, ἄν σεβά-

στηκε τό Σῶμα Του, τήν Ἐκκλησία Του. 
Ἕνα βασικό ἐφόδιο καί πλεονέκτημα στήν

ἱερατική ζωή εἶναι ἡ ἔξωθεν καλή μαρτυρία,
δηλαδή ἡ ἀγαθή γνώμη τοῦ πληρώματος τῆς
Ἐκκλησίας γιά τόν ποιμένα του. Εἷναι βασικό
νά σέ ἀποδεχθεῖ τό ποίμνιό σου. Ἄν δέ σέ θέ-
λουν γιά Ἱερέα τους, ἄν δέν σέ ἐκτιμοῦν, ἄν
ἔχουν δημιουργηθεῖ σκιές, ἔστω καί ψευδεῖς,
γύρω ἀπό τό πρόσωπό σου, δύσκολα θά
σταθεῖς στό ἔργο σου, θά ταλαιπωρηθεῖς.

Γράφει συμπερασματικῶς γιά τά γνωρί-
σματα τοῦ Ἱερέως ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στίς
ὀνομαζόμενες ποιμαντικές του ἐπιστολές, δη-
λαδή πρός Τῖτον καί στίς δύο πρός Τιμόθεον,
τίς ὁποῖες καλόν εἶναι νά ξαναμελετήσουμε
ὅλοι μας. Συγκεκριμένα στήν Α’ πρός Τιμόθεον
ἐπιστολή, γράφει σχετικῶς μέ τά ὅσα προεί-
παμε. «Εἰ τις ἐπισκοπῆς ὀρέγεται, καλοῦ
ἔργου ἐπιθυμεῖ. δεῖ οὖν τὸν ἐπίσκοπον
ἀνεπίληπτον εἶναι, μιᾶς γυναικὸς ἄνδρα,
νηφάλιον, σώφρονα, κόσμιον, φιλόξενον,
διδακτικόν, μὴ πάροινον, μὴ πλήκτην, μὴ
αἰσχροκερδῆ, ἀλλ' ἐπιεικῆ, ἄμαχον,
ἀφιλάργυρον, τοῦ ἰδίου οἴκου καλῶς
προϊστάμενον, τέκνα ἔχοντα ἐν ὑποταγῇ μετὰ
πάσης σεμνότητος· εἰ δέ τις τοῦ ἰδίου οἴκου
προστῆναι οὐκ οἶδε, πῶς ἐκκλησίας Θεοῦ
ἐπιμελήσεται; μὴ νεόφυτον, ἵνα μὴ τυφωθεὶς
εἰς κρῖμα ἐμπέσῃ τοῦ διαβόλου. δεῖ δὲ αὐτόν
καὶ μαρτυρίαν καλὴν ἔχειν ἀπὸ τῶν ἔξωθεν,
ἵνα μὴ εἰς ὀνειδισμὸν ἐμπέσῃ καὶ παγίδα τοῦ
διαβόλου. Διακόνους ὡσαύτως σεμνούς, μὴ
διλόγους, μὴ οἴνῳ πολλῷ προσέχοντας, μὴ
αἰσχροκερδεῖς, ἔχοντας τὸ μυστήριον τῆς
πίστεως ἐν καθαρᾷ συνειδήσει. καὶ οὗτοι δὲ
δοκιμαζέσθωσαν πρῶτον, εἶτα διακονείτωσαν
ἀνέγκλητοι ὄντες γυναῖκας ὡσαύτως σεμνάς,
μὴ διαβόλους, νηφαλίους, πιστὰς ἐν πᾶσι.
διάκονοι ἔστωσαν μιᾶς γυναικὸς ἄνδρες, τέ-
κνων καλῶς προϊστάμενοι καὶ τῶν ἰδίων
οἴκων. οἱ γὰρ καλῶς διακονήσαντες βαθμὸν
ἑαυτοῖς καλὸν περιποιοῦνται καὶ πολλὴν παρ-
ρησίαν ἐν πίστει τῇ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.». (Α Τιμ.



7 | ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΩΝ Ο «ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ»

3,1-13) Διαβάζω τήν νεοελληνική ἀπόδοση.
Ἁπλῶς νά πῶ ὅτι στήν λέξη Ἐπίσκοπος καί
ἐπισκοπή, συμπεριλαμβάνεται καί ὁ Πρεσβύ-
τερος καί κατ’ ἐπέκταση καί ὁ Διάκονος. «Εἶναι
ἀξιόπιστος ὁ λόγος, ὅτι ἄν κάποιος ποθεῖ
ἐπισκοπικό (ἱερατικό) ἀξίωμα, καλό ἔργο
ἐπιθυμεῖ. Ὅμως, ὁ Ἐπίσκοπος πρέπει νά εἶναι
ἀνεπίληπτος, ἄνδρας μιᾶς γυναικός, ἐγκρατής,
συνετός, εὐπρεπής, φιλόξενος, ἰκανός νά δι-
δάσκει. Ὄχι μέθυσος, ὄχι ἐριστικός, ὄχι
αἰσχροκερδής, αλλά συγκαταβατικός,
εἰρηνικός καί ἀφιλοχρήματος. Νά κυβερνάει
καλά τήν οἰκογένειά του, ἔχοντας τά παιδιά
του σέ ὑποταγή μέ τόν πρέποντα σεβασμό,
γιατί, ἄν δέν ξέρει κανείς νά διευθύνει σωστά
τό δικό του τό σπίτι, πῶς θά ἐπιμεληθεῖ τήν
Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ; Νά μήν εἶναι νεοφώτιστος
γιά νά μήν ὑπερηφανευθεῖ καί πέσει στό ἴδιο
ἁμάρτημα μέ τοῦ διαβόλου. Πρέπει ἐπίσης νά
ἔχει καί καλή μαρτυρία ἀπό τούς ἔξω, γιά νά
μήν πέσει σέ κατηγορία καί σέ παγίδα τοῦ δια-
βόλου.  Οἱ διάκονοι ἐπίσης πρέπει νά εἶναι σε-
μνοί, νά μήν εἶναι διπλοπρόσωποι, νά μήν
παρασύρονται στό πολύ κρασί, νά μήν εἶναι
φιλοχρήματοι, ἀλλά νά διατηροῦν τό μυστή-
ριο τῆς πίστης μέσα τους μέ καθαρή συνεί-
δηση. Μά κι αὐτοί ἀκόμα πού ἔχουν τά
προσόντα αὐτά, ἄς δοκιμάζονται πρῶτα,
ἔπειτα ἄς διακονοῦν, ἄν εἶναι ἀκατηγόρητοι.
Οἱ γυναῖκες τους, ἐπίσης, νά εἶναι σεμνές, νά
μή διαβάλλουν, νά εἶναι νηφάλιες, ἀξιόπιστες
σέ ὅλα. Οἱ διάκονοι νά εἶναι ἄνδρες μιᾶς γυ-
ναικός καί νά κυβερνοῦν σωστά τά παιδιά
τους καί τά σπίτια τους. Διότι ἐκεῖνοι πού διη-
κόνησαν καλῶς ἀποκτοῦν γιά τούς ἑαυτούς
τους καλή θέση στήν Ἐκκλησία καί ἐπιπλέον
ἀποκτοῦν πολλή παρρησία στήν πίστη στόν
Ἰησοῦ Χριστό».  

Ὁ Ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής,
ἑρμηνεύοντας ἀλληγορικῶς τούς βαθμούς τῆς
Ἱερωσύνης γράφει, ὅτι Διάκονοι πρέπει νά γί-
νονται οἱ κεκαθαρμένοι ἀπό τά πάθη, Πρεσβύ-
τεροι οἱ Διάκονοι πού κυριαρχοῦν στούς

λογισμούς καί ἔχουν φτάσει στό φωτισμό, καί
τέλος Ἐπίσκοποι οἱ Πρεσβύτεροι πού ἔχουν
φτάσει στή Θέωση. Πολλοί ὑψηλοί στόχοι!

Γι’ αὐτό ὅταν ἐρώτησαν τόν Ἅγιο Παΐσιο «τί
θέλει ὁ Θεός καί τί θέλουν οἱ ἄνθρωποι ἀπό
τόν Ἱερέα;» ὁ Ὅσιος ἀπήντησε: «Τό τί θέλει ὁ
Θεός εἶναι πολύ μεγάλο, ἄφησέ το. Τώρα τό τί
θέλουν οἱ ἄνθρωποι. Παλιά οἱ Ἱερεῖς ἔκαναν
ἄσκηση, εἶχαν ἀρετή, ἦταν ἅγιοι καί οἱ
ἄνθρωποι τούς εὐλαβοῦνταν. Σήμερα οἱ
ἄνθρωποι θέλουν δύο πράγματα ἀπό τόν
Ἱερέα. Νά εἶναι ἀφιλοχρήματος καί νά ἔχει
ἀγάπη. Ὅταν οἱ ἄνθρωποι βροῦν αὐτά σέ ἕνα
Ἱερέα, τόν θεωροῦν Ἅγιο καί τρέχουν στήν
Ἐκκλησία καί ἀφοῦ τρέχουν στήν Ἐκκλησία
σώζονται. Μετά συγκαταβαίνει ὁ Θεός καί
σώζει καί τόν Ἱερέα. Ὁ Ἱερεύς πάντως πρέπει
νά ἔχει μεγάλη καθαρότητα.» (Γέροντος Παϊ-
σίου, Μέ πόνο καί ἀγάπη γιά τόν σύγχρονο
ἄνθρωπο, σελ.311).

Ὁ Ἱερέας, ἀδελφοί μου, ὡς Ἱερέας θά
μεταβεῖ στήν ἄλλη ζωή. Ἡ ἱερατική εἶναι ἡ
μόνη ἰδιότητα, πού διατηρεῖ ὁ ἄνθρωπος στήν
αἰώνια ζωή. Ἡ Ἱερωσύνη εἶναι μεγαλεῖο, ἀλλά
εἶναι καί εὐθύνη. Γιά αὐτό νά προσευχόμαστε
ἐγκάρδια γιά τόν Ἐπίσκοπό μας, γιά τόν Πνευ-
ματικό μας, γιά τούς Ἱερεῖς μας, ἀλλά καί νά
ζητοῦμε τίς προσευχές τῶν χριστιανῶν μας γιά
ἐμᾶς. Γι’ αὐτό ἡ Ἐκκλησία μᾶς καλεῖ, νά προ-
σευχόμαστε νά ἀναδεικνύει ὁ Θεός νέους
Κληρικούς, γιά νά ποιμαίνουν τόν Λαό τοῦ
Θεοῦ στούς δύσκολους καιρούς μας.
Ἔπειτα ἀπό ὅλα ὅσα εἴπαμε, εἰσέρχομαι στό

δεύτερο σημεῖο τῆς εἰσηγήσεώς μου, σχετικῶς
μέ τά ἐμπόδια γιά τίς ἱερατικές κλήσεις. Ὅλα
ὅσα ἀνέφερα πρός οἰκοδομή καί αὐτοκριτική
ὅλων μας καί ἐμένα προσωπικῶς, πατέρες καί
αδελφοί μου, μᾶς βοηθοῦν στό νά κατανοή-
σουμε τά ἐμπόδια πού ὑψώνονται
διαχρονικῶς καί περισσότερο στίς ἡμέρες μας,
στή φανέρωση καί καλλιέργεια νέων
ἱερατικῶν κλήσεων. Ὁ Σεβασμιώτατος, ὅταν
μέ προσκάλεσε νά μιλήσω καί μοῦ πρότεινε τό
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θέμα, μέ πολύ ποιμαντική ἀγωνία μοῦ εἶπε:
«Ὅταν ἦρθα στήν Σπάρτη εἶχα περίπου 40
ὑποψηφίους Ἱερεῖς καί τώρα ἔχω μετρημέ-
νους στά δάκτυλα! Τί πρέπει νά πράξουμε;»
Καί σκέπτομαι, ἄν ἕνας Σπάρτης μέ τέτοιο
ἔργο, δυσκολεύεται, τότε τί γίνεται εὐρύτερα;
Τά ἐμπόδια στό νά ἐκδηλώσει κάποιος τήν
κλίση του γιά τήν Ἱερωσύνη εἶναι διαχρονικά.
Οὐσιαστικά εἶναι ὁ πονηρός, ὁ αἰώνιος
ἀντίδικός μας καί τά ὄργανα του μέ τά ἔργα
τους. «Πατάξω τόν ποιμένα καί διασκορπισθή-
σονται τά πρόβατα τῆς ποίμνης» εἶναι τό σύν-
θημά του. Χωρίς Ἱερεῖς ἀνοίγει ὁ δρόμος του.
Γι’ αὐτό εἶναι τόσος ὁ πόλεμος, τά σκάνδαλα,
τά περισσότερα ἀνύπαρκτα, οἱ συκοφαντίες
καί οἱ εἰρωνεῖες, ὄχι ἁπλῶς στούς Ἱερεῖς ἀλλά
στήν ἴδια τήν ἁγία Ἱερωσύνη πού δώρησε ὁ
Θεός στόν κόσμο Του. Παραμένει πάντοτε
μωρία καί σκάνδαλο ἡ ζωή τοῦ χριστιανοῦ καί
κατεξοχήν τοῦ Ἱερέως γιά τόν κόσμο. Σέ συν-
δυασμό μέ τό ἀκατήχητον τοῦ λαοῦ μας, εἶναι
πολύ δύσκολο νά μιλήσεις γιά τήν Ἱερωσύνη
στόν σύγχρονο κόσμο. Ἑπομένως νά
ἀναζητήσεις ὑποψήφιους Ἱερεῖς. Σέ κάθε
ἐποχή ἡ Ἱερωσύνη ἦταν κάτι τό ἀκατονόητο ὡς
ἐπιλογή καί τό δύσκολο ὡς τρόπος ζωῆς. Ἀλλά
πῶς νά ἐξηγήσεις στόν διπλανό σου, τί σημαί-
νει κλῆσις Θεοῦ; Ἀξιωθήκαμε νά γίνουμε κλη-
ρικοί καί γνωρίζουμε ἐμπειρικά, τί σημαίνει
κλῆσις Θεοῦ μέ «η» δηλαδή πρόσκληση τοῦ
Θεοῦ φυτεμένη στήν καρδιά μας καί κλίσις μέ
«ι» δηλαδή ἡ συνειδητοποίηση αὐτῆς τῆς
θεϊκῆς κλήσης ἐντός μας. Καί αὐτά δέν
ἐκφράζονται μέ λέξεις, διότι τά ζεῖς καί
ἀνήκουν στόν χῶρο τοῦ ἀνεκφράστου,
ἀκαταλήπτου καί ἀπερινοήτου Θεοῦ. Ἀλλά καί
τί νά πεῖς γιά τήν ἐσωτερική πάλη, τήν πάλη
τοῦ καλουμένου στήν Ἱερωσύνη μέ τό Θεό, γιά
ἐναρμόνιση μέ τό δικό Του θέλημα πού εἶναι
συχνά μακρά καί δύσκολη μέ πτώσεις καί
ἀνορθώσεις, μέ ἀπαγοητεύσεις ἀπό τόν πα-
λαιό ἄνθρωπο ἀλλά καί μέ ἐλπίδα στό ἔλεος
τοῦ καινοποιοῦ Θεοῦ; Ἡ Ἱερωσύνη θά

ἀποτελεῖ πάντοτε καί ἀκόμη περισσότερο σή-
μερα «σημεῖον ἀντιλεγόμενον» «εἰς πτῶσιν
καί ἀνάστασιν πολλῶν» (Λουκ. 2.34). Στίς
ἡμέρες μας πολλοί μιλοῦν γιά μιά νέα ἐποχή,
τήν ὁποία ἐννοοῦν χωρίς Χριστό μέ ἕνα
ἀλλοιωμένο εὐαγγέλιο, σύμφωνο μέ τά πάθη
μας. Παλαιότερα πολεμούσαμε τήν ἀθεΐα καί
σήμερα προπαγανδίζεται ὁ θρησκευτικός συγ-
κρητισμός, πού εἶναι ἐπικινδυνέστερος τῆς
ἀθεΐας. Διότι σχετικοποιεῖ τή μοναδικότητα
τῆς χριστιανικῆς Ἀλήθειας, τήν τοποθετεῖ στό
ἴδιο ἐπίπεδο μέ τίς ἄλλες θρησκεῖες καί
αἱρέσεις καί προωθεῖ μία σύγχυση, ἕνα
ἀνακάτεμα θρησκευτικῶν, φιλοσοφικῶν
δοξασιῶν ἀλλά καί δεισιδαιμονιῶν. Ἀκόμη καί
στόν ἐκκλησιαστικό καί θεολογικό χῶρο
ὑπάρχει μιά σύγχυση, πού ὀφείλεται στήν
ἀπομάκρυνσή μας ἀπό τήν ἀπόλυτη πίστη
στόν Τριαδικό Θεό καί τό Εὐαγγέλιο Του. Ὡς
συνέπεια ἔρχεται ἡ ἀλλαγή προτύπων καί τρό-
που ζωῆς. Σήμερα τά πρότυπα δέν εἶναι οἱ
ἥρωες τῆς πίστης καί τῆς πατρίδος, οἱ
ἄνθρωποι πού ἐργάζονται τίμια, πού κουρά-
ζονται, πού θυσιάζονται, πού εἶναι ὁλιγαρκεῖς,
ἀλλά οἱ ὄμορφοι στό σῶμα, οἱ καταφερτζῆδες,
οἱ λεφτᾶδες, οἱ φιλήδονοι, οἱ ἀνήθικοι, οἱ μαλ-
θακοί, «χαλαροί» ὅπως τούς ἀποκαλοῦν μέ
θαυμασμό τά παιδιά μας, οἱ κενόδοξοι,
τελικῶς οἱ ἄνθρωποι πού κοιτοῦν μόνο τόν
ἑαυτό τους καί δέν πιστεύουν, ὅτι μετά θάνα-
τον ἀκολουθεῖ κρίσις, ὑπάρχει αἰώνια ζωή.
Μεγάλο κακό ἔχουν κάνει ἀρχικῶς οἱ κινημα-
τογραφικές ταινίες καί τηλεοπτικές
ἐκμπομπές, πού δεκαετίες τώρα προβάλλουν
ἀρνητικά πρότυπα καί ἐφάμαρτες συμπεριφο-
ρές, ὡς κάτι τό καινούργιο, τό προοδευτικό, τό
εὐχάριστο καί φυσιολογικό καί ἀντιθέτως
χλευάζουν καί συκοφαντοῦν τό ἠθικό, τό
ἀγαθό, τό φυσιολογικό, τό πνευματικό.
Θυμηθεῖτε ὅλα αὐτά τά χρόνια τήν κατασυκο-
φάντηση τῶν κατηχητικῶν σχολείων, τῶν
χριστιανικῶν ὀργανώσεων, τῶν Ἀρχιερέων καί
Κληρικῶν, τῶν Μοναχῶν καί μάλιστα τοῦ
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Ἁγίου Ὄρους καί τελικῶς τοῦ χριστιανικοῦ
τρόπου ζωῆς. Σήμερα μέ τό διαδίκτυο ὅλα
αὐτά ἔχουν μεγιστοποιηθεῖ καί εἶναι προσβά-
σιμα ἀκόμη καί στά νήπια, πού δέν ἔχουν
ἀνεπτυγμένη τήν κρίση ἀλλά οὔτε καί
ἐπάρκεια γνώσης, στό νά ἀντισταθοῦν στή
γοητεία τοῦ internet.

Ὅμως ἔχουμε ἔλλειψη προτύπων καί ἀπό
ἐμᾶς τούς ἴδιους τούς Κληρικούς. Δέν εἴμαστε
πάντοτε καλά πρότυπα. Γράφει ὁ Ἅγιος
Παΐσιος σχετικῶς «Ἐμεῖς οἱ Μοναχοί, ἀλλά καί
οἱ Κληρικοί, σκορποῦμε ἀθεΐα, ὅταν δέν ζοῦμε
σύμφωνα μέ τό Εὐαγγέλιο. Ὁ κόσμος ἔχει
ἀνάγκη ἀπό τίς ἀρετές μας ὄχι ἀπό τά χάλια
μας.... Εἴμαστε ἄνθρωποι. Ἔχουμε ἀτέλειες,
ἔχουμε πτώσεις, τέλος πάντων, ἀλλά δέν κάνει
νά γινώμαστε αἰτία, νά σκανδαλίζεται ὁ
ἄλλος» (Γέροντος Παϊσίου, Μέ πόνο καί
ἀγάπη γιά τόν σύγχρονο ἄνθρωπο, σελ.319).   

Δέν λησμονῶ χρόνια πρίν ταξίδευα πρός
Ἀθήνα καί ἕνας μεσήλικας συνεπιβάτης πού
ἔμαθε τήν ἰδιότητά μου ὡς φοιτητοῦ τῆς Θεο-
λογίας, μέ ρώτησε ἄν τό ἐπέλεξα ἤ ἁπλῶς
ἔτυχε νά βρεθῶ στην Θεολογική Σχολή. Ὅταν
τοῦ ἀπήντησα, ὅτι ἦταν ἐπιλογή, μοῦ
ἐκμυστηρεύτηκε, ὅτι σταμάτησε νά
ἐκκλησιάζεται καί νά νηστεύει, ὅταν μικρό
παιδί, κάποια Μεγάλη Παρασκευή,
ὑπηρετώντας στό ἱερό Βῆμα, εἶδε ἔκπληκτος
τόν Ἱερέα νά τρώει κρέας. Φυσικά εἶχε κι αὐτός
τήν εὐθύνη του, πού δέν ξεπέρασε τόν νεανικό
του σκανδαλισμό, ἀλλά τί θά ἀπολογηθοῦμε
γιά τίς δικές μας ἁμαρτίες καί τίς περισσότε-
ρες παραλείψεις;

Ὅλη αὐτή ἡ κατάσταση ἔχει διαβρώσει τά
θεμέλια τῆς κοινωνίας μας κτυπώντας καί
ἀποδυναμώνοντας τό τρίπτυχο, πίστη, πα-
τρίδα καί οἰκογένεια, τούς πυλῶνες τῆς
ὕπαρξής μας ὡς Ὀρθοδόξου γένους. Οἱ πολι-
τικοί γάμοι ἔχουν ὑπερβεῖ τούς
ἐκκλησιαστικούς, χωρίς νά συνυπολογίσουμε
τά σύμφωνα τῆς λεγομένης ἐλεύθερης συμ-
βίωσης. Τά διαζύγια τείνουν στήν ἀναλογία

ἕνα στούς δύο γάμους. Μεγάλο ἐμπόδιο στό
θέμα τῶν ἱερατικῶν κλήσεων ἀποτελεῖ καί ἡ
ὀλιγοτεκνία. Δέ γεννιοῦνται παιδιά μέ κύριο
αἴτιο τήν ὀλιγοπιστία καί ἀστοργία τῆς ἐποχῆς
μας. Παλιά, μέ φτώχειες καί πολέμους,
χωροῦσαν πολλοί σέ ἕνα μικρό σπίτι καί σή-
μερα δέν μᾶς χωρᾶ ὁ τόπος οὔτε ἐμᾶς! Τό σύγ-
χρονο μεγάλο ἔγκλημα τῆς ἐρημώσεως τῆς
ὑπαίθρου καί τῆς ἀστυφιλίας, πού ἄδειασε
τήν ἑλληνική ἐπαρχία, μᾶς ὁδήγησε σέ
ἄσχημες καταστάσεις. Θέλουν τά χωριά παπᾶ.
Ποῦ νά βρεθεῖ; Νέοι στά χωριά δέν ὑπάρχουν,
ὥστε νά ὑπάρξουν καί ὑποψήφιοι Ἱερεῖς. Οὔτε
γέροντες σέ λίγα χρόνια θά ζοῦν ἐκεῖ. Μαζί μέ
αὐτό συναρτᾶται τό πρόβλημα εὑρέσεως κα-
τάλληλης συζύγου, γιά νά συντροφεύσει καί
βοηθήσει τόν σύζυγο Ἱερέα της στό σπουδαῖο
ἔργο του. Γενικώτερα καί ὄχι μόνο στήν
Ἑλλάδα τό ὅραμα τοῦ σύχρονου ἀνθρώπου
εἶναι ἡ εὐδαιμονία μέ τή μορφή πού τήν πε-
ριγράψαμε, δηλαδή ἡ μέ κάθε τρόπο, θεμιτό
ἤ ἀθέμιτο, ἀναζήτηση τῆς καλοπέρασης.
Οὐσιαστικῶς εἶναι μιά ἔμπρακτη ἀθεΐα καί
ἕνας ἀντιχριστιανισμός, ἕνα ἄλλο εὐαγγέλιο
χωρίς Χριστό. Δηλαδή χωρίς Σταυρό, χωρίς
ἀγάπη, χωρίς θυσία.

Στίς ἡμέρες μας προστέθηκε καί τό ἐμπόδιο
τοῦ μή διορισμοῦ Ἐφημερίων ἀπό τό κράτος
μας. Ἕνα πρόβλημα πού ἀπασχολεῖ τή
διοικοῦσα Ἐκκλησία μας καί πιστεύουμε, ὅτι
οἱ ἅγιοι Ἀρχιερεῖς μας μέ τούς κατάλληλους
συνεργάτες τους σχεδιάζουν καί προγραμμα-
τίζουν τίς περαιτέρω ἐνέργειες γιά τό μέλλον
τῆς οἰκονομικῆς στήριξης τῶν Κληρικῶν. Αὐτό
σημαίνει καί ἀπό δικῆς μας πλευρᾶς ἀνάληψη
προσπάθειας, γιά τή διαφύλαξη καί
ἀξιοποίηση ὅσων περιουσιακῶν στοιχείων
ἔχουμε στίς ἐνορίες μας, διότι ὅλα μᾶλλον θά
χρειασθοῦν. Γιά παράδειγμα νά ὑπάρχει ἕνα
σπίτι γιά τόν Ἱερέα ἤ κάποιο ἀκίνητο πού ἡ μί-
σθωσή του θά συμβάλλει στή συντήρησή του.
Γενικώτερα ὀφείλουμε νά ἐνεργοποιηθοῦμε
ὅλοι μας, διότι ἐκτός τῶν ἄλλων καί μέ τή δια-
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φαινόμενη ἀλλοίωση τοῦ πληθυσμοῦ τῆς πα-
τρίδος μας, ἴσως ἀθετηθεῖ ἡ ὑποχρέωση τοῦ
ἑλληνικοῦ κράτους νά μισθοδοτεῖ τούς Ἱερεῖς.
Πάντως ἡ Ἐκκλησία θά πορευθεῖ, ὅπως μέχρι
τώρα δύο χιλιάδες χρόνια. Στήριγμά της καί
προνοητής της εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Χριστός! Ἐδῶ οἱ
παλαιοημερολογίτες συντηροῦν πλουσιοπά-
ροχα τούς λειτουργούς τους καί τό πλήρωμα
τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ δέ θά συντηρήσει
τούς ποιμένες του; Ἁπλά ἴσως ταλαιπω-
ρηθοῦμε λίγο, γιά τίς ἁμαρτίες καί παραλεί-
ψεις μας μᾶλλον, ἀλλά ὅλα θά πᾶνε καλά!
Μήν ξεχνοῦμε, ὅτι ἔχουμε τήν Ἀλήθεια καί
στεκόμαστε πάνω σέ χώματα σπαρμένα μέ τά
αἵματα καί τούς ἱδρῶτες τῶν Ἁγίων μας. Μοι-
άζουμε οἱ Κληρικοί λίγο σάν γίγαντες μέ
μυαλό παιδιοῦ, πού δέν μποροῦν νά χρησιμο-
ποιήσουν τή δύναμή τους!

Τό τρίτο σημεῖο γιά τό τί πρέπει νά πρά-
ξουμε, ἔρχεται ὡς φυσική συνέχεια καί συμ-
πλήρωση τῶν ὅσων προαναφέραμε σχετικῶς
μέ τά αἴτια τῆς ἐλλείψεως ἱερατικῶν κλήσεων
στίς μέρες μας.

Χρειάζεται κατήχηση τοῦ λαοῦ μας καί στό
θέμα τῆς Ἱερωσύνης. Νά μιλοῦμε γιά τήν ἀξία
της. Εἶναι ἀλήθεια, ὅτι ἡ σχέση τοῦ λαοῦ μας,
τῶν Ἑλλήνων, μέ τούς Ἱερεῖς εἶναι ἀντιφατική.
Ὅλοι ἀγαποῦν τούς καλούς Ἱερεῖς, τούς θέ-
λουν, ἀπαιτοῦν νά εἶναι κοντά τους κάθε
στιγμή, ἀλλά ὅμως οὔτε οἱ ἴδιοι, ἄν κληθοῦν,
οὔτε τά παιδιά τους δέ θέλουν νά ἱερωθοῦν.
Βρίζουν συχνά καί κρίνουν ἐξουθενωτικά γιά
ἀληθινά ἤ μή σκάνδαλα τούς Ἱερεῖς καί τίς
οἰκογένειές τους, ἐλάχιστοι ὅμως δέχονται
εἴτε οἱ ἴδιοι εἴτε ὁ γιός τους νά χειροτονηθεῖ
Ἱερέας ἤ ἡ κόρη τους νά γίνει πρεσβυτέρα. Καί
θεωροῦμε, ὅτι ἔχουμε χριστιανικές
οἰκογένειες. Καί ἕνα ἐρώτημα πρός ὅλους
ἐμᾶς τούς Ἱερεῖς. Θέλουμε τό παιδί μας, ὁ συγ-
γενής μας νά χειροτονηθεῖ κληρικός; Ἤ ἕνα κο-
ρίτσι μας νά γίνει πρεσβυτέρα; Δέ θά ὑπάρξει
κάτι καλύτερο στήν Ἐκκλησία μας, ἄν δέν προ-
σφέρουμε οἱ ἴδιοι, ἐμεῖς πού ζοῦμε πιό συνει-

δητά τήν Ἱερωσύνη καί τήν ἐν Χριστῷ ζωή,
αὐτό πού μποροῦμε στό κεφάλαιο
«Ἱερωσύνη» καί εἰδικώτερα ἱερατικές κλήσεις.
Ἐκτός ἄν δέν χαιρόμαστε τήν Ἱερωσύνη μας,
μή γένοιτο!

Ἕνα βασικό θέμα εἶναι ἡ προβολή τῶν
καλῶν προτύπων Ἱερέων καί πρεσβυτερῶν. Ἡ
ἐποχή μας σέ συνεργασία μέ τή μεταπτωτική
μας φύση, ἀρέσκεται στό νά παρουσιάζει τίς
ἀκαθαρσίες. Ἔλεγε ὁ Ἅγιος Παΐσιος, ὅτι ἡ
Ἐκκλησία εἶναι ἕνας κῆπος, πού ἐκτός ἀπό τά
ἄνθη ἔχει καί ἀκαθαρσίες. Κάποιοι ἕλκονται
ἀπό τίς ἀκαθαρσίες σάν τίς μῦγες καί ἄλλοι
ἀπό τήν εὐωδία καί τό νέκταρ τῶν λουλουδιῶν
σάν τίς μέλισσες. Ὅσοι ἐπισκεφθήκατε τό
Ἅγιον Ὄρος ἤ ἐδῶ τά ὡραῖα καί πνευματικά
Μοναστήρια σας καί παρακαθίσατε στήν τρά-
πεζα, στό φαγητό δηλαδή, θά παρατηρήσατε,
ὅτι αὐτός πού διαβάζει ἕνα ἀνάγνωσμα τήν
ὥρα πού οἱ ὑπόλοιποι τρῶνε, συνήθως διαβά-
ζει τά θαυμάσια τοῦ Θεοῦ, τά κατορθώματα
τῶν Ἁγίων καί συμβουλές, πῶς θά πραγματο-
ποιήσουμε τίς ἀρετές καί σπανίως καί μέ λίγα
λόγια τίς πτώσεις, τά σκάνδαλα, τίς ἀποτυχίες.
Τό ἴδιο συμβαίνει καί στούς Ναούς μας. Πολύ
περιορισμένα ζωγραφίζουμε τούς δαίμονες
καί τά ἔργα τους. Ὅλες σχεδόν τίς ἐπιφάνειες
καλύπτουν ἡ ζωή τοῦ Κυρίου μας, τῆς
Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τῶν Ἀγγέλων καί τῶν
Ἁγίων μας. Γιατί; Διότι προβάλλοντας τό
ἀγαθό ἐνθουσιάζεσαι, λαμβάνεις δύναμη νά
μιμηθεῖς καί ἐσύ, ἔστω καί λίγο, τούς Ἁγίους
μας. Ἀντιθέτως ἀκούγοντας τά ἀποτελέσματα
τῆς ἀνθρώπινης ἐμπάθειας ἀποθαρρύνεσαι,
ἀσυναίσθητα ἀπογοητεύεσαι. Ἄν αὐτό
συνδυαστεῖ μέ τήν ἑκούσια ἐνασχόλησή μας
μέ τά σύγχρονα σκάνδαλα, τότε ἀφήνεις τόν
πνευματικό ἀγῶνα, σκέπτεσαι ὅτι ὅλοι ἴδιοι
εἶναι, ὅλα χάλασαν, ὅτι δέν εἶναι κατορθωτή ἡ
ἀρετή στίς μέρες μας, ὅτι ματαιοπονεῖς νά
ἀλλάξεις τόν ἑαυτό σου καί τούς γύρω σου.
Βέβαια σέ αὐτό φταίει καί ἡ ἀπομάκρυνση τῆς
θείας χάριτος καί βοηθείας, λόγω τῆς
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ἱεροκατάκρισης καί μάλιστα τῆς
συστηματικῆς. Ὅπως μοῦ ἔλεγε ἕνας γέροντας
πολύπειρος, ἕνας λόγος πού οἱ
ἱεροσπουδαστές καί γενικώτερα οἱ νέοι πού
εἶναι κοντά μας, δέν προχωροῦν στήν
Ἱερωσύνη, εἶναι ἡ ἐνασχόλησή τους μέ τά
ἐκκλησιαστικά σκάνδαλα καί κουτσομπολιά.
Μοῦ ἔλεγε χαρακτηριστικά: «Εἶναι σάν νά
περπατᾶς καί στό δρόμο μέσα σέ ἐφημερίδες
εἶναι τυλιγμένες ἀκαθαρσίες. Καί ἐσύ ἀντί νά
τίς προσπεράσεις, πᾶς καί τίς κλωτσᾶς καί σχί-
ζεται τό περιτύλιγμα καί σέ πιάνει ἡ βρῶμα».

Στό δρόμο γιά τήν Ἱερωσύνη ὅλων μας, ὁ
Θεός ἔστειλε κάποιον πού μᾶς ἐντυπωσίασε,
μᾶς ἐνθουσίασε, μᾶς ἐνέπνευσε πού εἴπαμε
«σάν αὐτόν θέλω νά γίνω κι ἐγώ!» Θά πῶ κάτι,
πού μοῦ ἔχει πεῖ ὁ Μητροπολίτης Πατρῶν κ.
Χρυσόστομος, ὁ Ποιμενάρχης μου, πού μέ τήν
εὐλογία του ἦρθα ἐδῶ. Ἦταν μικρό παιδί καί
μέ τούς δικούς του εἶχαν μεταβεῖ γιά προσκύ-
νημα στήν Μονή Ἀμπελακίου στήν ἐπαρχία
Μεγαλουπόλεως, τήν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τῆς
Μεταμορφώσεως. Λειτουργός καί
Ἱεροκήρυκας ὁ π. Εὐστάθιος, νέος κληρικός
τότε. Ὁ Δεσπότης μας στά σκαλοπάτια τοῦ
ἁγίου Βήματος συνεπαρμένος παρακολου-
θοῦσε τόν χαρισματικό Ἱεροκήρυκα καί μέσα
του τόν τοποθέτησε ὡς πρότυπο στή δική του
καρδιά, πού φυτεμένη ἦταν ἡ κλήση γιά τήν
Ἱερωσύνη. Μᾶς τό διηγεῖται καί καμαρώνει, ὅτι
σέ πολλά, ἀκόμη καί ἀσυναίσθητα, ἀκολουθεῖ
τόν τότε π. Εὐστάθιο καί νῦν Μητροπολίτη Μο-
νεμβασίας καί Σπάρτης. Τή δική μου ἱερατική
κλήση τήν ἐνθουσίασαν δύο κυρίως πρόσωπα,
ὁ ἀείμνηστος Μητροπολίτης Κερκύρας Πολύ-
καρπος, ἀδελφικός φίλος τοῦ πατέρα μου καί
ὁ Ἅγιος Παΐσιος, πού εἶχα τήν εὐλογία κάποιες
φορές νά συναντήσω. Ὅλοι μας νομίζω
μποροῦμε πολλά νά καταθέσουμε σέ αὐτό. Τό
ἐρώτημα εἶναι, ἐσεῖς, ἐγώ τί πρότυπα εἴμαστε;
Διότι ἕνας συγκροτημένος ἄνθρωπος θά βρεῖ
καί σύζυγο καί θά πορευθεῖ σωστά ὡς Κληρι-
κός. Πρῶτα θά γίνεις σωστός ἄνθρωπος καί συ-

νειδητός χριστιανός καί μετά Ἱερέας τοῦ
Ὑψίστου. Ἄν δέν εἶσαι σωστός πρίν, τότε ἡ
ἄνοδός σου στά ἱερατικά ἔργα δέ θα σέ βοη-
θήσει οὔτε θά σέ καλύψει ἀλλά θά σέ ἐκθέσει
ἀποκαλύπτοντας τά ἐλαττώματά σου. Γιά πα-
ράδειγμα ἄν δέν μάθει κάποιος νά κοινωνεῖ τα-
κτικά καί προετοιμασμένος, πῶς ὡς Κληρικός
πού εἶναι τρόπον τινα ἀναγκασμένος νά
λειτουργεῖ τακτικά, θά κοινωνεῖ ἀκατακρίτως;

Ὁ νέος Ὅσιος τῆς Ἐκκλησίας μας καί Γέρον-
τας τῶν Πατρῶν ὁ π. Γερβάσιος, τοῦ ὁποίου
μεγάλο ποσοστό Κληρικῶν τῆς Μητροπόλεως
Πατρῶν εἴμαστε ἔμμεσα ἤ ἄμεσα ἔκγονοί του,
ἔχει νά μᾶς δώσει κάποιες δοκιμασμένες λύ-
σεις στό θέμα πού μᾶς ἀπασχολεῖ. Ὁ ἴδιος
ἔγινε πνευματικός γεννήτωρ πλῆθους
Κληρικῶν καί λαϊκῶν, οἱ ὁποῖοι μᾶς διηγοῦνται
τά κατ’ αὐτόν. Ὁ π. Γερβάσιος στηριζόμενος
στήν Παράδοσή μας ἔδωσε ἔμφαση στό πνευ-
ματικό του ἔργο σέ δύο κυρίως τομεῖς, οἱ
ὁποῖοι εἶναι ἐξόχως ἐπίκαιροι. Ὁ πρῶτος εἶναι
ἡ Θ. Λατρεία καί ὁ δεύτερος ἡ Κατήχηση. Καί
στά δύο κατέστη πρωτοπόρος, ἀλλά πάντοτε
συνδεδεμένος μέ τίς πατερικές πηγές. 

Ἀρχικά ὁ π. Γερβάσιος ἐργάστηκε μέσα ἀπό
τό Μυστήριο τῆς Ἐξομολογήσεως, στό ὁποῖο
μεγίστη σημασία ἔδινε καί δικαίως. Διότι ὁ
Πνευματικός καί ἡ ἐμπιστοσύνη σ’ αὐτόν, θά
μᾶς κρατήσει στό Χριστό καί στήν ἐλπίδα, ὅταν
ἀρχίζουν οἱ μπόρες καί οἱ πειρασμοί τῆς ζωῆς.
Μέσα στό Ἐξομολογητήριο καλλιεργοῦσε θε-
όσδοτες κλήσεις εἴτε γιά τήν ἀφιέρωση καί τόν
μοναχισμό εἴτε γιά τήν οἰκογενειακή ζωή. Καί
ἀπό τίς δυό τάξεις πιστῶν ἑτοίμαζε καί κατήρ-
τιζε τά στελέχη τοῦ πνευματικοῦ ἔργου του, τά
ὁποῖα ἦταν πολλά σέ ὅλη τήν Ἑλλάδα.
Ἀκολουθώντας τήν πατερική διδασκαλία, ὅπως
τά γραφόμενα ἀπό τόν Μ. Βασίλειο,
συνιστοῦσε τήν συχνή καί καλῶς προετοιμα-
σμένη Θεία Κοινωνία. Ὁ ἴδιος λειτουργοῦσε
τουλάχιστον τετράκις τῆς ἑβδομάδος, κάνο-
ντας καί ὀλιγόλεπτο κήρυγμα, διότι γνώριζε
ἐμπειρικῶς, ὅτι ἀπό τό Ἅγιο Θυσιαστήριο
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ξεκινοῦν καί καταλήγουν τά πάντα. Γύρω ἀπό
τή Θ. Κοινωνία περιστρέφεται ὅλη μας ἡ ζωή
καί τό αἰώνιο μέλλον μας. Ὅμως προχώρησε
καί περαιτέρω. Ὡς θεοφώτιστος ἀλλά καί
εὐφυής ἄνθρωπος ἔβλεπε, ὅτι γιά νά
κρατηθοῦν οἱ ἄνθρωποι στόν δρόμο τοῦ
Εὐαγγελίου καί ἰδιαίτερα οἱ νέοι δέν ἀρκεῖ
μόνο ἡ συμμετοχή στά ἱερά Μυστήρια ἤ σέ
ἕνα ὡριαῖο ἑβδομαδιαῖο κήρυγμα, ἀλλά χρει-
άζεται ἡ ἀλληλοβοήθεια καί στήριξη μεταξύ
τῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία στηρίζεται
στήν κοινωνία καί στόν σύνδεσμο τῆς ἐν
Χριστῷ ἀδελφότητος. «Ἀδελφός ὑπό ἀδελφοῦ
βοηθούμενος ὡς πόλις ὀχυρά» (Παρ. 18,19)
σημειώνει ὁ ἀδιάψευστος ἁγιογραφικός
λόγος. Ὁ π. Γερβάσιος ἵδρυσε τά πρῶτα κατη-
χητικά σχολεῖα στήν Ἑλλάδα τόν Ἀπρίλιο τοῦ
1923 ὡς ἕνα ὁλοκληρωμένο σύστημα ζωῆς καί
πνευματικῆς τροφῆς, πού ἀγκαλιάζει, εἰ δυνα-
τόν, ὅλη τήν ζωή τοῦ ἀνθρώπου. Γιά τά νήπια
δημιούργησε τά πρῶτα ἐκκλησιαστικά
νηπιαγωγεῖα. Στήν συνέχεια οἱ κατηχητικές
ὁμάδες εἶχαν χωριστεῖ σέ τρεῖς βαθμίδες κατά
φῦλο καί ἡλικία. Εἶχε συντάξει καί σχετικά βοη-
θήματα καί προγράμματα διδασκαλίας, πού
δείχνουν τήν σοβαρότητα καί συστηματικό-
τητα τῆς ὅλης προσπάθειας. Διοργάνωνε
ἀκόμη ἐκδρομές μέ κέντρο τήν Θεία Λειτουρ-
γία ἀλλά καί τήν ψυχαγωγία καί τήν ἐν Χριστῷ
ἀναστροφή. Καί ἐπειδή γνώριζε τήν σημασία
τῆς κοινῆς ζωῆς ἵδρυσε τίς παιδικές ἐξοχές καί
κατασκηνώσεις, ἤδη πρίν τόν Β΄ Παγκόσμιο πό-
λεμο. Ἐπίσης χρησιμοποίησε χριστιανικά
ἄσματα κατάλληλα γιά τά παιδιά. 

Ὅμως, ἡ κατήχηση δέ σταματοῦσε ποτέ. Γι’
αὐτό, γιά κάθε ἡλικία καί τάξη ἀνθρώπων γί-
νονταν πνευματικές συνάξεις, τέσσερις φορές
τήν ἑβδομάδα. Οἱ κατηχητικές συναντήσεις δέ
σταματοῦσαν οὔτε τό καλοκαίρι. Ὁ διάβολος,
ἔλεγε, δέν κάνει διακοπές τό καλοκαίρι, του-
ναντίον κάνει γενική ἐπιστράτευση καί
ὁλομέτωπη ἐπίθεση κατά τῶν χριστιανῶν. Καί
ὅταν τόν ρωτοῦσαν, πότε θά πάρει ἄδεια,

ἀπαντοῦσε «ὅταν πάρει καί ὁ διάβολος».
Ὁ δεύτερος ἄξονας τοῦ ἔργου του ἦταν ἡ

Θεία Λατρεία. Βασικό στοιχεῖο τῆς
πνευματικῆς ἐργασίας ἀνάμεσα στούς νέους
καί τούς μεγαλυτέρους ἦταν ἡ λειτουργική
ζωή. Καθιέρωσε τίς ὄρθρου βαθέος Θεῖες Λει-
τουργίες, προκειμένου νά ἀνεφοδιάζονται
πνευματικά οἱ πιστοί καί μάλιστα οἱ
ἐργαζόμενοι, οἱ ὁποῖοι ἐγκαίρως ἔπρεπε νά
βρίσκονται στήν καθημερινή ἐργασία τους.
Σχεδόν καθημερινῶς ἡ ἀκολουθία ξεκινοῦσε
στίς 3 τό πρωί καί τελείωνε κατά τίς 7 μαζί μέ
τή Θεία Λειτουργία. Ὅσοι ἔζησαν τίς Λειτουρ-
γίες αὐτές μιλοῦν γιά οὐράνιες καταστάσεις. Ὁ
π. Γερβάσιος στεκόταν πάντοτε ὄρθιος, σιωπη-
λός, σκυμμένος ἐλαφρῶς πρός ἀνατολάς, προ-
σευχόμενος, μέ δάκρυα στά μάτια. Ἡ
συμψαλμωδία, μάλιστα κατά τίς μαθητικές
Λειτουργίες, ἡ σωστή ἐκφορά τῶν
ἐκφωνήσεων καί τῶν εὐχῶν, ἡ κατανυκτική
ἀτμόσφαιρα, ἡ λιτότητα καί ἡ σοβαρότητα,
δημιουργοῦσαν μιά εἰκόνα τῶν
πρωτοχριστιανικῶν λατρευτικῶν συνάξεων.
Μοναχός συνειδητός ὁ ἴδιος καθιέρωσε μονα-
στηριακές πρακτικές στό καθημερινό πρό-
γραμμα τῶν Κατασκηνώσεων καί τῶν
Λειτουργιῶν. Στίς Κατασκηνώσεις καθημερινά
προβλέπεται μέχρι σήμερα σύντομος Ὄρθρος,
Ἁγιογραφική καί ἁγιολογική μελέτη, Ἑσπερινός
καί Ἀπόδειπνο. Εἶναι διαπιστωμένο, ὅτι οἱ κα-
τασκηνωτές τῆς Ἀναπλαστικῆς γνωρίζουν νά
διαβάζουν κείμενα, νά ψάλλουν, νά βρίσκουν
χωρία τῆς Ἁγίας Γραφῆς, νά γνωρίζουν βασικές
ἀρχές τῆς Ὀρθοδόξου πίστης μας, νά ἔχουν
στοιχειώδη ἀντιαιρετική πανοπλία. Βέβαια
εἶναι Κατασκήνωση «δύσκολη», ἀλλά, ὅπως
στόν Στρατό ὑπάρχουν πολλά σώματα καί
ὅπλα, ἔτσι καί στήν Ἐκκλησία χρειαζόμαστε
εἰδικές δυνάμεις γιά ὅσους τό ἐπιθυμοῦν. Δέν
τίς καταργοῦμε ἤ τίς ὑποτιμοῦμε, ἐπειδή ἐμεῖς
δέν τίς ἀντέχομε. 

Μή γελιόμαστε, οἱ νέοι καλοί κληρικοί θά
ἀναδειχθοῦν, ἐκτός ἐξαιρέσεων, μέσα ἀπό τέ-
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τοιες προσπάθειες, ἀπό Ἱερεῖς, Πνευματικούς
καί Μοναχούς μέ φωτεινή ζωή καί μέ
ἱεραποστολικό πνεῦμα. Τό νά καταρτίσουμε
συνειδητοποιημένους χριστιανούς καί ὑγιεῖς
οἰκογένειες καί ἐξ αὐτῶν σωστούς Κληρικούς
ἀπαιτεῖ πολυχρόνια, θυσιαστική προσπάθεια. 
Στό σημεῖο αὐτό τίθεται ἕνα βασικό ἐρώτημα,
πού καθένας μας ὀφείλει νά τό ἀπαντήσει
μέσα του. Μᾶς ἐνδιαφέρει ζωηρά τό θέμα τῆς
διαδοχῆς μας, ἀκόμη κι ἄν εἴμαστε κάποιοι νε-
ώτεροι; Προσευχόμαστε θερμά γι’ αὐτό; Καί
κάτι εἰδικώτερο, μήπως δέν πολυθέλουμε, φο-
βούμενοι τήν θέση μας; Ὁ ἅγιος Μαντινείας κ.
Ἀλέξανδρος πρό μηνῶν δημοσίευσε ἕνα βιβλίο
μέ τήν ἱστορία τοῦ τόπου καταγωγῆς του. Κα-
ταγράφει μιά παράδοση σχετικῶς μέ τόν Ἅγιο
Ἀθανάσιο Χριστιανουπόλεως καί τή διαδοχή
τοῦ γέροντος Ἱερέως στό χωριό Ἀνεμοδούριο.
Σᾶς τή μεταφέρω: «Ὁ Ἱερεύς τοῦ
Ἀνεμοδουρίου εἶχε μπεῖ στά χρόνια καί
ἐπιθυμοῦσε νά ἀφήσει διάδοχό του τόν υἱό
του. Παρακαλοῦσε λοιπόν τόν Δεσπότη του,
τόν Χριστιανουπόλεως, νά τόν χειροτονήσει
Ἱερέα καί νά τόν τοποθετήσει ἐφημέριο τοῦ
χωριοῦ. Ὅμως ὁ Ἅγιος Ἀθανάσιος δέν
ἀποφάσιζε νά τελέσει αὐτή τή χειροτονία,
γιατί εἶχε διαπιστώσει ὅτι ὁ υἱός τοῦ παπᾶ δέν
ἦτο κατάλληλο πρόσωπο γιά νά γίνει Ἱερεύς.

Ἀντιθέτως στό περιβάλλον τοῦ Ἱερέως εἶχε
διακρίνει ἕνα νέο, πού εἶχε ὅλες τίς χάρες τοῦ
Θεοῦ καί γι’ αὐτό προέκρινε καί ἀπεφάσισε νά
χειροτονήσει αὐτόν, πού ἦταν υἱός τῆς χήρας,
ἀδελφῆς τοῦ παπᾶ καί ὀνομαζόταν Παῦλος. Τό
χωριό τόν ἀγαποῦσε καί τόν ἐκτιμοῦσε πολύ.
Εἶπε τήν ἀπόφασή του στόν παπᾶ, ὅτι δέν
μπορεῖ νά χειροτονήσει τόν νέο πού ἦταν υἱός
του, ἐπειδή δἐν τόν εὑρίσκει κατάλληλο καί ὅτι
θά χειροτονήσει Ἱερέα τόν ἀνεψιόν του πού καί
εὐλαβής ἦταν καί τήν ἐκτίμηση τοῦ κόσμου
εἶχε κερδίσει. Ὁ παπᾶς στήν ἀπόφαση τοῦ Δε-
σπότη δέν ἀντέδρασε καί προσεποιήθη ὅτι
συμφωνεῖ, εἶχε ὅμως τό σχέδιό του.

Ὅταν ὁ Δεσπότης πρός τό βράδυ θά

ἀναχωροῦσε ἀπό τό χωριό, ὁ παπᾶς κάλεσε
τόν ἀνεψιό του Παῦλο καί τοῦ ἐζήτησε νά συ-
νοδεύσουν μαζί  τόν Δεσπότη στό πλησιέστερο
χωριό, ὅπου θά κατέλυε τό βράδυ. Ἔτσι καί
ἔγινε. Στήν ἐπιστροφή ὅμως ὁ δρόμος διερχό-
ταν ἀπό χεῖλος ἀπόκρημνης χαράδρας καί
ἀπροσπέλαστης... Καθώς τό βράδυ ἐβάδιζαν,
ὁ παπᾶς ξαφνικά ἔδωσε μιά σπρωξιά στόν
ἀμέριμνο ἀνεψιό του καί τόν κατακρήμνισε
στή χαράδρα ἐγκαταλείποντάς τον ἀβοήθητον.
Ὁ νέος μέσα στή χαράδρα ἦταν καταδικασμέ-
νος νά πεθάνει μαρτυρικά, διότι χωρίς ἄλλου
βοήθεια δέν μποροῦσε νά σωθεῖ καί βοήθεια
δέν ὑπῆρχε ἀπό πουθενά. Ζητοῦσε, φώναζε
βοήθεια ἀλλά κανείς δέν τόν ἄκουγε. Ἡ χήρα
μάνα του, ὅμως, ὅταν εἶδε ὅτι, ἐνῶ ἡ νύχτα
ἐπροχώρει, τό παιδί της δέν ἐφαίνετο που-
θενά, ξεσήκωσε τό χωριό καί παίρνοντας τόν
δρόμο καί φωνάζοντας ἔφθασε καί στόν τόπο
ὅπου ἦταν κατακρημνισμένο τό παιδί. Στό
ἄκουσμα τῶν κραυγῶν τῆς μητέρας του
ἀνταποκρίθηκε καί ἔδωσε σημεῖα ζωῆς. Τότε οἱ
συγχωριανοί του μέ πολλές προσπάθειες καί
αὐτοθυσία, ἀπελευθέρωσαν τόν νέο ἀπό τόν
τόπο τοῦ μαρτυρίου του καί τόν ἔφεραν πανη-
γυρικά στό χωριό.

Ὁ Δεσπότης Ἅγιος Ἀθανάσιος Μητροπολίτης
Χριστιανουπόλεως ἐτιμώρησε τόν κακόν γέρο-
Ἱερέα καί ἐχειροτόνησε Ἱερέα καί Ἐφημέριο τοῦ
χωριοῦ τόν Παῦλο, πού τό ἐπώνυμό του ἦταν
Γεραμῆς» (Μητροπολίτου Μαντινείας & Κυ-
νουρίας Ἀλεξάνδρου, Ἀπό τό Ὀρεσθάσιον στό
Πάπαρι, σελ. 374-375)

Δέ θά συμπληρώσω κάτι ἄλλο. Ἡ Ἱερωσύνη
εἶναι τοῦ Χριστοῦ καί ὄχι ἰδιοκτησία μας. Ἄς
προσέξουμε καί ἑρευνήσουμε πολύ τά κίνητρά
μας, τίς ἐπιθυμίες μας, τίς ἀνασφάλειές μας,
τίς ἐνέργειές μας σέ συνεργασία μέ τόν Πνευ-
ματικό μας. 
Σεβασμιώτατε, σεβαστοί πατέρες καί ἀδελφοί
μου,

Πιθανόν ὅσα εἶπα νά δείχνουν ἀκατόρθωτα
γιά τούς ἀδύνατους ὥμους μας. Ὅμως δέν
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πρέπει ποτέ νά λησμονοῦμε, ὅτι στή δική μας
ἀπαραίτητη προσπάθεια ἔρχεται ἡ Χάρις τοῦ
Θεοῦ, γιά νά θεραπεύσει τά ἀσθενῆ καί νά
ἀναπληρώσει τά ἐλλείποντα. Περατώνοντας
τά ὅσα εἶχα νά μοιραστῶ, μέ πολύ σεβασμό
στά πρόσωπά σας, μαζί σας, σχετικῶς μέ τό
θέμα τῆς ἱερατικῆς διαδοχῆς στόν σύγχρονο
κόσμο, ὡς ἀναγκαιότητος καί συνευθύνης, θά
ἤθελα νά ἀναφέρω ἕνα σύγχρονο παρά-
δειγμα ἱερατικῆς κλήσης, στό ὁποῖο συνεργά-
στηκαν ἕνας ἁπλός ἐφημέριος, ἕνας λαϊκός,
οἱ κάτοικοι ἑνός χωριοῦ καί τελικῶς ἕνας δια-
κεκριμένος Ἐπίσκοπος. Βρισκόμαστε στό ἔτος
1991. Ἕνας νεαρός Ἀλβανός ἦλθε στήν
Ἑλλάδα μαζί μέ χιλιάδες συμπατριώτες του,
ὅταν ἄνοιξαν τά σύνορα, νά ἐργαστεῖ. Κατέ-
ληξε στό χωριό Βάλτα τῶν Γαργαλιάνων. Τοῦ
ἔκανε ἐντύπωση ἡ Ἐκκλησία τοῦ χωριοῦ καί
ἕνα ἀπόγευμα μπῆκε μέσα. Ρώτησε τόν Ἱερέα,
πῶς θά μποροῦσε, νά μάθει περισσότερα γιά
τήν Ὀρθοδοξία. Ὁ ἴδιος προήρχετο ἀπό μου-
σουλμανική οἰκογένεια ἀλλά λόγω τοῦ
ἀθεϊστικοῦ καθεστῶτος, παρέμενε ἄνευ θρη-
σκείας. Ὁ παπᾶς τοῦ εἶπε: «Ἐγώ δέν ξέρω
πολλά νά σέ διδάξω. Ὅμως στό χωριό μας
ὑπάρχει ἕνας μορφωμένος καί καλός
ἄνθρωπος, πού ψάλλει καί κηρύττει στήν
Ἐκκλησία μας καί ἐπιπλέον στό σπίτι του
κάνει συγκεντρώσεις γιά πνευματικά θέματα.
Γεώργιο Γρηγορόπουλο, τόν λένε καί μένει
στό σπίτι δίπλα στά ἀφεντικά σου. Αὐτόν νά
βρεῖς. Ὁ Γρηγορόπουλος, νομικός,
συνταξιοῦχος γραμματέας Εἰσαγγελίας
Ἐφετῶν καί φλογερός ἐργάτης τοῦ
Εὐαγγελίου, ὁ ὁποῖος λόγω πολιομυελίτιδος
ἀπό νήπιο ἦταν ἀνάπηρος, δέχθηκε μέ ἀγάπη
τόν νεαρό Ἀλβανό. Τόν δίδαξε ἑλληνικά. Τόν
κατήχησε στήν χριστιανική πίστη. Ἔλεγε μά-
λιστα, ὅτι στά τόσα χρόνια πού ἐργαζόταν
ἱεραποστολικῶς πρώτη φορά εἶδε τέτοιο ζῆλο
καί λαχτάρα γιά τόν λόγο τοῦ Θεοῦ. Βαπτί-
σθηκε στό χωριό μέ τό ὄνομα Νικόλαος.
Ἀνάδοχοι τά ἀφεντικά του καί δίπλα τους πε-

ριχαρής ὁ κατηχητής του, ὁ ὁποῖος βλέποντας
τή φιλομάθεια καί τήν ἀγάπη του στό Χριστό,
τόν συνέστησε στόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀλβανίας
κ. Ἀναστάσιο. Ἡ συνέχεια ἦταν εὐλογημένη.
Τελείωσε τό σχολεῖο, τήν Θεολογική Σχολή
Ἀθηνῶν, ἐκάρη Μοναχός διατηρώντας τό ἴδιο
ὄνομα Νικόλαος, μιά καί εὐλαβεῖτο
ἰδιαιτέρως τόν Ἅγιο, χειροτονήθηκε Ἱερεύς καί
σήμερα εἶναι ὁ Μητροπολίτης Ἀπολλωνίας
καί Φιέρι Νικόλαος, Πρύτανης τῆς Θεολογικῆς
Ἀκαδημίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀλβανίας. Πέ-
ρασαν χρόνια καί ἦλθε ἡ 19η Ὀκτωβρίου τοῦ
2010, ὅπου ὁ Γεώργιος Γρηγορόπουλος
ἐκοιμήθη. Στήν Ἐξόδιο Ἀκολουθία δίπλα στόν
προεξάρχοντα Μητροπολίτη Τριφυλλίας &
Ὀλυμπίας κ. Χρυσόστομο, στεκόταν καί ἕνας
ἄλλος Ἐπίσκοπος, ὁ Νικόλαος, πού ὅλη νύκτα
εἶχε ταξιδέψει μέ τό λεωφορεῖο ἀπό τό Δυρ-
ράχιο μέχρι τήν Μεσσηνία. Ἔψαλε τούς
ὕμνους στά ἀλβανικά ἀλλά μίλησε στά
ἑλληνικά γιά τόν ἄνθρωπο πού μεταμόρφωσε
τήν ζωή του, συγκινώντας τό πλῆθος τῶν
ἀνθρώπων μέ τά λόγια του ἀλλά καί τήν
ἁπλότητα καί ταπείνωσή του.

Πῶς τή θυμήθηκα τήν ἱστορία αὐτή; Ὁ
πρῶτος λόγος ὅτι δείχνει ἔμπρακτα, πῶς
ἐφαρμόζεται αὐτή ἡ ἀναγκαιότητα καί ἡ συ-
νευθύνη ὅλων τῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας γιά
τήν ἱερατική διαδοχή. Ἀλλά καί ὑπάρχει καί
ἕνας δεύτερος λόγος. Ὁ ἀείμνηστος Γεώργιος
Γρηγορόπουλος ἦταν ὄχι ἁπλῶς ὁ ἀνάδοχός
μου ἀλλά καί ἕνας πνευματικός μου
εὐεργέτης. Ἐπιπλέον ἦταν ἕνας ἄνθρωπος πού
ἐκαυχᾶτο, ὅτι τόν τιμοῦσε μέ τή φιλία του,
ἀπό τήν ἐποχή πού ὑπηρετοῦσε στήν ὀρεινή
Γορτυνία, ὁ σεπτός Ποιμενάρχης σας, Σεβα-
σμιώτατος κ. Εὐστάθιος.

Σεβασμιώτατε, σᾶς εὐχαριστῶ πολύ! Ζητῶ
τήν εὐχή ὅλων σας!

(Εἰσήγηση πού πραγματοποιήθηκε στό Γενικό
Ἱερατικό Συνέδριο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μο-
νεμβασίας & Σπάρτης στίς 16 Σεπτεμβρίου 2019)
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ταν κάποιος ἀποφασίσει νὰ ταξιδέ-
ψει καὶ δὴ στὸ ἐξωτερικὸ, κάνει τὴν ἀνάλογη
προετοιμασία. Ἑτοιμάζει βαλίτσες, παίρνει
μαζί του ὅλα τὰ φάρμακά του, τακτοποιεῖ
γενικὰ ὅλες τὶς ἐκκρεμότητές του καὶ γενικὰ,
ὅταν θὰ ἀπουσιάζει, νὰ εἶναι ὅλα τακτοποι-
ημένα.

Γιὰ ἕνα τόσο μικρὸ ταξίδι γίνονται ὅλες
αὐτὲς οἱ προετοιμασίες. Δυστυχῶς γιὰ τὸ
μεγάλο ταξίδι, τὸ ὁποῖο δὲν ἔχει ἐπιστροφή
πολλὲς φορὲς δὲ γίνεται καμμιὰ προετοιμα-
σία, ἀλλὰ ὑπάρχει ἀδιαφορία καὶ ἐπιπο-
λαιότητα. Πρέπει νὰ ἐμβαθύνουμε καὶ νὰ
δοῦμε ὅτι ὅλη μας ἡ ζωὴ ἔχει ὡς κατάληξη
αὐτὸ τὸ ταξίδι. Ὁ Ἅγιος Χρυσόστομος πολὺ
εὔστοχα μᾶς λέει ὅτι ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ
ἦρθε ὁ Ἰησοῦς στὸν κόσμο, ἀπὸ τότε ὁ θά-
νατος ἔγινε ὕπνος. Δὲν πρέπει νὰ φοβόμα-
στε τὸ θάνατο, ἀλλὰ τὴν ἁμαρτία. Γιατί δὲ
γέννησε ὁ θάνατος τὴν ἁμαρτία, ἀλλὰ ἡ
ἁμαρτία ἐγέννησε γιὰ μᾶς τὸ θάνατο, ἐνῶ ὁ
θάνατος ἔγινε φάρμακο τῆς ἁμαρτίας. Ὁ θά-
νατος γιὰ ἐκείνους ποὺ ἔζησαν ἐνάρετα
εἶναι μετάβαση πρὸς τὰ καλύτερα καὶ
ἀποδημία πρὸς τὰ ἀνώτερα. Ὁ θάνατος τοῦ
Κυρίου μᾶς δώρισε τὴν ἀθανασία, ἀφοῦ κα-
τέβηκε στὸν Ἅδη, παρέλυσε τὰ νεῦρα του
καὶ κατήργησε τὴ δύναμή του. Κι αὐτὸν ποὺ
ἦταν πρὶν τὸ θάνατο τοῦ Χριστοῦ φοβερὸς
καί ἀμείλικτος, τὸν περιφρόνησε καὶ ἔχουμε
πολλὰ παραδείγματα ἁγίων ἀνδρῶν ποὺ
ἐπιθυμοῦσαν μὲ μεγάλη χαρὰ τὸ θάνατο,
ὅπως μᾶς φωνάζει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος:
«τὸ νὰ ἐκδημήσω ἀπὸ τὴ ζωή αὐτὴ καὶ νὰ
εἶμαι μαζὶ μὲ τὸ Χριστό, εἶναι ἀσυγκρίτως

καλύτερο γιὰ μένα» (Φιλιπ. 1, 23). 
Ὁ πιστὸς ἄνθρωπος δὲν πηγαίνει πρὸς τὸ

θάνατο, ἀλλὰ ἀπὸ τοὺς ἀγῶνες πρὸς τὰ
βραβεῖα, ἀπὸ τὴν πάλη πρὸς τὰ στεφάνια,
ἀπὸ τὴν ταραγμένη θάλασσα πρὸς τὸ
ἀκύμαντο λιμάνι. Ὁ θάνατος εἶναι
ἀνάπαυση καὶ ἀπαλλαγή ἀπὸ τοὺς κόπους,
ἀνταπόδοση τῶν ἱδρώτων καί ἀμοιβὴ καὶ
στεφάνι γιὰ τὰ παλαίσματα. Ὁ σοφός
Ἱεράρχης ἅγιος Χρυσόστομος πολύ
παραστατικὰ μᾶς ὁμιλεῖ μὲ παραδείγματα,
ποὺ τὰ κατανοοῦν ἀκόμα καὶ τὰ μικρὰ
παιδιὰ: «Ὅταν πρόκειται κανεὶς νὰ κτίσει
ἕνα σπίτι ποὺ εἶναι ἑτοιμόρροπο καὶ παλιό,
βγάζει πρῶτα τοὺς ἐνοίκους καὶ μετὰ γκρε-
μίζει τὸ σπίτι καὶ χτίζει καινούργιο, καλύ-
τερο. Καὶ ἐκείνους ποὺ βγῆκαν ἔξω, δὲν τοὺς
στενοχωρεῖ αὐτὸ ποὺ ἔγινε, ἀλλὰ περισσό-
τερο τοὺς χαροποιεῖ, γιατί δὲ βλέπουν τὸ
γκρέμισμα, ποὺ φαίνεται, ἀλλά φαντάζονται
τὴ μελλοντικὴ οἰκοδομή, ποὺ δὲ βλέπουν.
Ἔτσι λοιπὸν καὶ ὁ Θεός, ἐπειδὴ πρόκειται νὰ
κατασκευάσει κάτι καινούργιο, δηλαδὴ τὸ
ἀναστημένο σῶμα μας, καὶ τὴν ψυχὴ ποὺ
κατοικεῖ μέσα σὲ αὐτὸ τὴν βγάζει πρῶτα
ἔξω, σὰν ἀπό κάποιο σπίτι, ὥστε, ἀφοῦ τὴν
κάνει λαμπρότερη, νὰ τήν βάλει πάλι μέσα
μὲ μεγαλύτερη δόξα. Ἄς μὴν προσέχουμε
λοιπὸν τὸ γκρέμισμα, ἀλλὰ τὴ μελλοντικὴ
λαμπρότητα» (Λόγος Ε΄. ΕΠΕ : 25, 554-556)

Ὁ θάνατος δὲν μπῆκε στὴ ζωή μας σάν
ἕνας τυχαῖος δάσκαλος φιλοσοφίας, ἀλλὰ
γιὰ νὰ παιδαγωγεῖ τὴ σκέψη μας, νὰ
χαλιναγωγεῖ τὰ πάθη τῆς ψυχῆς μας, νὰ μᾶς
προσγειώνει στὴν πραγματικότητα. Ὁ θάνα-

Ὅ
Προετοιμασία γιὰ τὸ μεγάλο ταξίδι
Ἀρχιμ. Ἐφραίμ Μιλτιάδου,
Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων Σπάρτης

Οἱ Πατέρες στόν σύγχρονο κόσμο
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τος δὲν εἶναι ἐξαφάνιση τοῦ ἀνθρώπου,
ἀλλὰ καταστροφὴ τῆς θνητότητας καὶ
ἀνάλωση τῆς φθορᾶς• δὲν καταστρέφει τὸ
σῶμα, ἀλλὰ ἐξαφανίζει τὴ φθορά, γιατί ἡ
οὐσία του μένει καὶ θὰ ἀναστηθεῖ μὲ μεγα-
λύτερη δόξα, ἀλλὰ ὄχι ὅλων τῶν ἀνθρώπων.
Δηλαδή, ἡ μὲν ἀνάσταση θὰ εἶναι κοινὴ γιὰ
ὅλους, ἡ δὲ ἔνδοξη ἀνάσταση θὰ εἶναι γιὰ
ἐκείνους ποὺ ἔζησαν ἐνάρετα. Ὁ Ἀπόστολος
Παῦλος τοὺς πεθαμένους δὲν τοὺς ὀνομάζει
νεκρούς, ἀλλά κοιμηθέντας καὶ γράφει : «Δὲ
θέλω ἐσεῖς νὰ ἀγνοεῖτε, ἀδελφοί, γι’ αὐτοὺς
ποὺ ἔχουν κοιμηθεῖ» (Α΄ Θεσ. 4, 13). Γιατί ὁ
δίκαιος κι ἂν πεθάνει, δὲν πέθανε, ἀλλὰ
κοιμᾶται. Δὲν εἶναι ὁ θάνατος κακός, ἀλλὰ ὁ
κακὸς θάνατος εἶναι κακός. Λέει στοὺς
ψαλμοὺς: «Ὁ θάνατος τῶν ἁμαρτωλῶν εἶναι
κακὸς» (ψλμ. 33, 22) καὶ τὸν ὀνομάζει κακὸ
θάνατο, ὅταν κάποιος φεύγει ἀπὸ αὐτὴ τὴ
ζωὴ μὲ βεβαρημένη συνείδηση, μὲ πολλὲς
ἁμαρτίες ἀνεξομολόγητες.

Στὴ ζωή μας θέλαμε νὰ κάνουμε πολλὰ τα-
ξίδια, ἀλλὰ ἔμειναν ἀνεκπλήρωτα. Τὸ μονα-
δικό μας ταξίδι ποὺ θὰ πραγματοποιηθεῖ,
θέλουμε, δὲ θέλουμε, εἶναι τὸ ταξίδι πρὸς τὸ
θάνατο. Ἡ ἐλπίδα μας εἶναι ὁ Ἀναστημένος
Κύριος, ὁ ὁποῖος ἐθριάμβευσε πατώντας
κυριολεκτικῶς τὸ θάνατο καὶ ὀδηγώντας
τοὺς ἀνθρώπους στὴν Ἀθανασία. 

Ὁ ἄνθρωπος λυτρώθηκε, ἀφοῦ
ἐλευθερώθηκε ἀπὸ τὴν ἁμαρτία καὶ τὸν
πνευματικὸ θάνατο μὲ τὴ θυσία τοῦ Χριστοῦ
πάνω στὸ Σταυρὸ, ὥστε διὰ τοῦ Σταυροῦ καὶ
τῆς Ἀναστάσεως τὰ πράγματα ἀνατράπηκαν,
γιατί ὁ θάνατος ἔχασε τὴν ἐξουσία του. 

Ἄς προετοιμαστοῦμε ὅλοι μας, γιὰ τὸ με-
γάλο ταξίδι ποὺ δὲν ἔχει ἐπιστροφή. Θὰ
εἶναι ἡ καλύτερη προσφορά πρὸς τὸν ἑαυτό
μας τό νὰ «ἐξαγοράσουμε» τὸν καιρὸ τῆς
ἐδῶ ζωῆς μας μὲ βραβεῖο τὴν αἰωνιότητα.

Οἱ Πατέρες στόν σύγχρονο κόσμο

Ὁ ἄνθρωπος λυτρώθηκε, ἀφοῦ

ἐλευθερώθηκε ἀπὸ τὴν ἁμαρτία

καὶ τὸν πνευματικὸ θάνατο μὲ τὴ

θυσία τοῦ Χριστοῦ πάνω στὸ

Σταυρὸ, ὥστε διὰ τοῦ Σταυροῦ

καὶ τῆς Ἀναστάσεως τὰ πράγματα

ἀνατράπηκαν, γιατί ὁ θάνατος

ἔχασε τὴν ἐξουσία του.



τήν Τρίπολη, ὁδός Σεραγίου, ἀριθμός
13, ἔζησε μία εὐλογημένη ψυχή, ἡ κυρα–
Γιαννούλα Θάνου ἀλλά πολύ θά ἀδικηθεῖ
ἀπό τά λίγα πού γράφονται καί πού δέν
μποροῦν νά ἀποδώσουν τήν μεγάλη πνευ-
ματική κατάστασή της. Γεννήθηκε στίς 22
Ἰανουαρίου 1923 στό χωριό Λάβδα
Τριπόλεως. Ἦταν δευτερότοκη ἀπό
τέσσερα ἀδέλφια. Κατά τίς διηγήσεις της
προερχόταν ἀπό φτωχή οἰκογένεια, ἀλλά
ἦταν πολύ πιστοί οἱ γονεῖς της. Ἡ μάνα της
ἰδιαίτερα ἦταν πολύ εὐλαβής. Τήν εἶχε ὡς
πρότυπο στήν ζωή της καί ἔλεγε: «Ἐγώ δέν
φθάνω στήν μάνα μου». Τήν πάντρεψαν
μέ τόν Δημήτριο Θάνο. Ἀπέκτησαν τρία
παιδιά. Εἶχαν μεγάλη φτώχεια. Ἀγόρασε
ραπτομηχανή καί ἔραβε. Οἰκονομοῦσε
ἀρκετά καί σιγά–σιγά εἶχαν αὐτάρκεια,
ἔκτισαν καί σπίτι. Ἦταν πολύ ἐργατική καί
πολύ ἐλεήμων.

Ὁ ἄνδρας της πωλοῦσε λαχεῖα καί ὅλη
τήν ἡμέρα ἦταν στά μαγαζιά στήν
πλατείῖα. Πολλές φορές ἐπέστρεφε μεθυ-
σμένος. Τήν ἔβγαζε ἔξω ἀπό τό σπίτι καί
ἔπαιρνε τό τουφέκι νά τήν τουφεκίσει.
Ἐκεῖνο ὅμως πού τήν πλήγωνε περισσό-
τερο ἦταν πού βλασφημοῦσε. Δέν τήν
ἄφηνε οὔτε νά ἀνάβει τό καντήλι. Μία
φορά βλασφημοῦσε καί ἡ κ. Γιαννούλα
προσευχόταν, ἔκλαιγε καί ἔλεγε στήν ἁγία
Παρασκευή: «Καλύτερα νά τόν τυφλώσεις
παρά νά βλασφημᾶ τόν Θεό». Ὅταν μετά
ξύπνησε ἀπό τόν ὕπνο του, ἦταν τρομαγ-
μένος καί φώναξε τήν κυρα– Γιαννούλα νά

ἀνάψη τό καντήλι. Κύριος οἶδε τί συνέβη.
Ἔκτοτε σταμάτησε νά βλαστημᾶ.

Ἀνέθρεψε τά παιδιά της μέ φόβο Θεοῦ,
τά κράτησε ἀνεπηρέαστα ἀπό ὅλη αὐτή
τήν κατάσταση, ἀγωνίστηκε καί τά
ἀποκατέστησε. Κάποια φορά μέ τίς προ-
σευχές της σώθηκε ὁ γυιός της, ὅταν
ἔπεσε σέ γκρεμό μέ τό αὐτοκίνητό του.
Ἀπό διαίσθηση, ὡς μητέρα, κατάλαβε τόν
κίνδυνο, προσευχήθηκε καί ὁ Θεός τόν
ἔσωσε.

Ἡ κυρα–Γιαννούλα στήν Κατοχή ἔσωσε
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Γιαννούλα Θάνου
Ἀρχιμ. π. Εὐσεβίου Ρασσιᾶ 
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τόν ἄνδρα της ἀπό τούς Γερμανούς.
Ἤθελαν νά τόν σκοτώσουν. Αὐτή ἔπεσε
γονατιστή στά πόδια τους καί μέ λόγια καί
σχήματα ταπεινά, ἱκετευτικά ἡ σκληρό-
τητα τῶν Γερμανῶν στρατιωτῶν μεταβλή-
θηκε σέ συμπάθεια. Ἡ κυρα–Γιαννούλα
ζοῦσε ἀθόρυβα καί ταπεινά. Δέν ἀνῆκε σέ
συλλόγους φιλανθρωπικούς, δέν ἤξερε
κανείς τίς ἐλεημοσύνες της. Ἔκανε φα-
γητά, γλυκά καί τά πήγαινε σέ φτωχές
οἰκογένειες, σέ χῆρες καί ὀρφανά. Μία
φορά πῆγε ψωμί σέ μιά χήρα γυναῖκα καί
ἐκείνη ξέσπασε σέ κλάματα καί
εὐχαριστίες, γιατί τά παιδιά της
πεινοῦσαν καί δέν εἶχε νά τούς δώσει
ψωμί. Πίστεψε ὅτι ὁ Θεός φώτισε τήν
κυρα–Γιαννούλα, γιατί πρίν ἀπό λίγο στήν
προσευχή της ἡ χήρα ζητοῦσε ἀπό τόν
Θεό ψωμί γιά τά παιδιά της.

Ἐπισκεπτόταν τίς φυλακές καί βοηθοῦσε
τούς φυλακισμένους στίς ἀνάγκες τους.
Κάθε ἑβδομάδα ἔκανε ἕνα ταψί κέικ,
ἔπαιρνε διάφορα ἄλλα φαγώσιμα καί πή-
γαινε στό γηροκομεῖο, γιά νά δώσει χαρά.
Αὐτό γινόταν ἀνελλιπῶς. Τό ἴδιο ἔκανε καί
στούς τυφλούς. Δέν ξεκουραζόταν
καθόλου. Φρόντιζε ἀσθενεῖς νά μήν τούς
λείψουν τά φάρμακά τους καί ἡ ἴδια τούς
ἔκανε τίς ἐνέσεις. Σπλαχνιζόταν ὅλους καί
βοηθοῦσε ἰδιαίτερα τούς φυλακισμένους,
τούς τυφλούς καί τούς γέρους. Μαγείρευε
γιά τήν οἰκογένειά της καί ἔτρεχε στόν
προφήτη Ἠλία νά καθαρίσει, νά πλύνει, νά
κάνει τίς ἀκολουθίες. Εἶχε ταπείνωση καί
διάκριση. Ἡ εὐσπλαχνία της γιά τούς
ἀναξιοπαθοῦντες τήν ἔκανε νά φθάσει καί
σέ ἀνώτερους παράγοντες, γιά νά ζητήσει
βοήθεια γιά νέους ἄνεργους καί
οἰκογενειάρχες φτωχούς. Τά προλάβαινε

ὅλα. Ἦταν πολύ ἄξια. Ἔβαζε κῆπο καί
ἔδινε κηπευτικά σέ πολλούς. Τά αὐγά ἀπό
τίς κότες πού εἶχε δέν τά πωλοῦσε, τά
ἔδινε σέ φτωχούς. Ἔκανε χυλοπίτες
τσουβάλια ὁλόκληρα καί μοίραζε σέ
οἰκογένειες πού εἶχαν ἀνάγκη. Μόνη της
ἤ μέ κάποια φίλη της κρυφά καί ἀθόρυβα
πήγαινε σάν νοσοκόμα κάνοντας ἐνέσεις
σέ φτωχούς ἀρρώστους. Βοηθοῦσε τίς γει-
τόνισσες στίς ἀνάγκες τους, ὅταν
ἀρρώσταιναν καί ἀδυνατοῦσαν νά
ἐξυπηρετοῦν τό σπίτι τους. Συμμετεῖχε
στά προβλήματά τους, σάν νά ἦταν δικά
της. Ἔκανε προσευχή καί εὕρισκε πάντα
λύσεις. Ἡ ἀγάπη της οἰκονομοῦσε τά δύ-
σκολα καί ἀνέπαυε τούς ἀνθρώπους.

Ἡ εὐλογημένη ψυχή ἀγαποῦσε πολύ τήν
Ἐκκλησία. Ἡ Ἐκκλησία ἦταν ἡ ζωή της.
Καθημερινῶς πήγαινε σέ ναούς, γιά νά
προσευχηθεί καί νά ἀντλήσει δύναμη ἀπό
τή χάρη τῆς Παναγίας καί τῶν Ἁγίων. Ἡ
ἀρρώστια τοῦ γυιοῦ της Κωνσταντίνου τήν
ἔκανε δυνατή καί μέ τήν προσευχή παρη-
γοριόταν. Κάθε μέρα διάβαζε τήν Παρά-
κληση τῆς Παναγίας. Ἐκκλησιαζόταν,
ἐξωμολογούνταν καί κοινωνοῦσε τακτικά.
Ἡ εὐλάβειά της φαίνεται καί ἀπό τό ἑξῆς:
Εἶχε βγάλει ἀντικλείδια ἀπό ὅλα τά
ἐξωκκλήσια τῆς Τριπόλεως. Σχεδόν κάθε
μέρα ἔπαιρνε τό μπουκαλάκι μέ τό λάδι
στό ἕνα χέρι καί στό ἄλλο τό κομποσχοίνι
καί πήγαινε, ἄναβε τά καντήλια καί μόνη
της στήν ἐρημιά προσευχόταν γιά πολλή
ὥρα.

Κάποτε πού πῆγε στόν ἅγιο Μηνᾶ ξέχασε
νά πάρει τό κλειδί μαζί της. Ἔκλαιγε καί
προσευχόταν καί ἔλεγε «τί νά κάνω
τώρα;». Καί ξαφνικά ἄνοιξε μόνη της ἡ
πόρτα.
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Ἄλλη φορά πού πῆγε στόν ἅγιο Δημήτριο
μέ τήν Μαρία Κολοκοτρώνη ἄκουσαν
ψαλμωδίες. Νόμισαν ὅτι γίνεται
Ἑσπερινός. Ἀλλά δέν ἦταν κανείς μέσα. Ἡ
Μαρία ἄκουσε μόνο βήματα, ἡ κυρα–
Γιαννούλα εἶδε τόν ἅγιο Δημήτριο.

Χαιρόταν νά βοηθᾶ ἀπό τό ὑστέρημά
της Ἐκκλησίες καί Μοναστήρια. Ἔστελνε
σέ Μοναστήρια τρόφιμα, χρήματα ἀλλά
καί ὀνόματα πού εἶχαν ἀνάγκη γιά νά μνη-
μονεύονται. Ἔκανε πολλές δωρεές σέ
φτωχά προσκυνήματα, σέ ἐκκλησούλες
μικρῶν χωριῶν, ὅπου μάθαινε ὅτι ἔχουν
ἀνάγκες. Ἔστελνε ἱερά σκεύη, καμπάνες,
σταυρούς καί μόνη της ἔραβε σέ μιά
ραπτομηχανή παλαιᾶς τεχνολογίας ἀκόμη
καί τίς νύχτες καλύμματα καί ἄμφια.
Ἐπισκεπτόταν φτωχά μοναστήρια, ὅπου
ἦταν δυό–τρεῖς ἡλικιωμένες καλογριές, τίς
ὁποῖες βοηθοῦσε. Τό σπίτι της ἦταν κονάκι
τῶν μοναχῶν ἀπό τά μοναστήρια τῆς
περιοχῆς ὅταν ἔρχονταν στήν πόλη γιά
ἰατρικούς λόγους ἤ γιά ὑποθέσεις τους. Οἱ
χριστιανοί τῆς Τριπόλεως τήν ἤξεραν καί
μέ σεβασμό μιλοῦσαν γιά τήν κυρα–Γιαν-
νούλα. Ἔλεγε ἡ πρεσβυτέρα Ἀντιγόνη Δη-
μητρίου Κακαβούλη: «Ἐμεῖς τήν
κυρα–Γιαννούλα ἔχουμε», δηλαδή ὡς
ὑπόδειγμα τελείου χριστιανοῦ. Εἶχε πνευ-
ματικές σχέσεις μέ ἱερεῖς καί μοναχές, κυ-
ρίως τίς ἀδελφές τῆς Ἱ. Μονῆς Ἐπάνω
Χρέπας. Ἔκανε προσευχή πολλή γιά ὅσους
εἶχαν ἀνάγκη. Συμμετεῖχε στόν πόνο καί
στά προβλήματα τῶν ἀνθρώπων.
Ἀγαποῦσε πολύ τόν Θεό. Ὅλες οἱ συζητή-
σεις της περιστρέφονταν γύρω ἀπό τόν
Θεό καί κατέληγαν στόν Θεό. Χαιρόσουν
νά τήν ἀκοῦς νά διηγεῖται καί νά συμβου-
λεύει. Σέ ἀνθρώπους μέ προβλήματα καί

ἀδιέξοδα συνιστοῦσε ὑπομονή καί
προσευχή. Σοῦ μετέδιδε μία χαρά καί μία
ἐλπίδα μέ δύναμη. Ἀπέφευγε νά
ἀναφέρει τίς δυστυχίες πού πέρασε, γιά
νά μή στενοχωρηθοῦν οἱ ἄλλοι. Ἡ θεία
Χάρη ἔχει τήν ἰδιότητα σάν τόν μαγνήτη
νά τραβᾶ κοντά της ἀνθρώπους. Τήν
κυρα–Γιαννούλα τήν ἐπεσκέπτονταν πολ-
λοί λαϊκοί καί κληρικοί, ἀκόμη καί
ἁγιορεῖτες μοναχοί. Ἔφευγαν ὠφελημένοι
καί ἐντυπωσιασμένοι, τούς ἔδινε εὐλογίες
καί τούς ἔβαζε στήν προσευχή της.

Ἐνῶ ζοῦσε καί ἀγωνιζόταν σάν μοναχή,
ποτέ της δέ σκέφθηκε νά γίνει μοναχή.
Μετά τήν κοίμηση τοῦ συζύγου της, τόν
ὁποῖο ὑπηρέτησε ἀγόγγυστα, τοῦ ἔκανε
σαρανταλείτουργο καί τά μνημόσυνα.
Ὅταν κάποιος τήν παρώότρυνε νά πάρη
τό μοναχικό σχῆμα, ἀρνήθηκε ἀπό ταπεί-
νωση λέγοντας ὅτι δέν εἶναι ἄξια.

Στό τέλος τῆς ζωῆς της ἔμενε μέ τήν
κόρη της Ἑλένη στή Βέροια. Ἔσπασε τό
πόδι της, ἀνάρρωσε καί μετά ἔπαθε
ἐγκεφαλικό. Στίς 16 Μαρτίου τοῦ ἔτους
2002 ἐκοιμήθη εἰρηνικά καί ἐπορεύθη ἡ
μακαρία ψυχή της στόν Κύριο πού
ἀγάπησε ἐξ ὅλης καρδίας καί ὑπηρέτησε
ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος της.

Φεύγοντας ἀπό τήν πρόσκαιρη αὐτή
ζωή δέν παρέλειψε νά περάσει νά χαιρε-
τήσει γνωστό της ἀγαπητό πρόσωπο. Εἶδε
στόν ὕπνο του τήν ψυχή της νά ἀνεβαίνη
βιαστική καί χαρούμενη χωρίς νά γνωρί-
ζει τήν κοίμησή της.

(Ἀπό τό βιβλίο «Ἀσκητές μέσα στόν κόσμο»,
Κεντρική διάθεση βιβλίου: Ἱερόν
Ἡσυχαστήριον «Ἅγιος Ιωάννης ὁ Πρόδρο-
μος», Μεταμόρφωσις Χαλκιδικής)
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ὰ Βέροια, ποὺ ὡς οἰκισμὸς ἀνήκουν
στὴν Τοπικὴ Κοινότητα Βασσαρὰ Λακωνίας -
γενέτειρα τοῦ γράφοντος- χαρακτηρίζονται
ἀπὸ τὸ πλῆθος τῶν ἱερῶν ναῶν, ποὺ ἔχουν
ἀνεγερθεῖ στὴν περιφέρειά τους, κατὰ τὸ
διάβα τῶν αἰώνων. Ἕνας ἀπὸ τοὺς ναοὺς
αὐτούς, τιμώμενος ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Νι-
κολάου, Ἐπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας τοῦ
Θαυματουργοῦ, κατατάσσεται στὰ
ἀξιολογότερα βυζαντινὰ μνημεῖα τοῦ τόπου
μας. Ὁ ναός, ἔχει μελετηθεῖ
ἐμπεριστατωμένα ἀπὸ τοὺς εἰδικοὺς
ἐπιστήμονες, ἔχουν πραγματοποιηθεῖ σ’
αὐτόν, ἀπὸ τὴν ἁρμόδια Ἀρχαιολογικὴ
Ὑπηρεσία, ἐδῶ καὶ τέσσερις περίπου δεκαε-
τίες, οἱ ἀναγκαῖες στερεωτικὲς ἐργασίες,
ἔχουν συντηρηθεῖ οἱ περίφημες τοιχογρα-
φίες του, μερικὲς ἀπὸ τὶς ὁποῖες
ἀποτοιχίστηκαν καὶ ἔφτασαν στὰ πέρατα τοῦ
κόσμου, γιὰ νὰ ἐκτεθοῦν ὡς ἔξοχα δείγματα
ἑλληνικῆς χριστιανικῆς τέχνης. Ἀπὸ τὸν
Αὔγουστο τοῦ 1988 ἕως τὸν Ἰανουάριο τοῦ
1990, οἱ τοιχογραφίες τοῦ Ἁγίου Νικολάου
Βεροίων, ταξίδεψαν μὲ τὴν Ἔκθεση «HOLY
IMAGE, HOLY SPACE / ICONS AND FRESCOES
FROM GREECE», στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες
τῆς Ἀμερικῆς καὶ πιὸ συγκεκριμένα στὴ Βαλ-
τιμόρη τοῦ Μέριλαντ, στὸ Μαϊάμι τῆς Φλό-
ριντα, στὸ Φὸρτ Γουὸρθ τοῦ Τέξας, στὸ Σὰν
Φρανσίσκο, στὸ Κλίβελαντ τοῦ Ὀχάιο καὶ στὸ
Ντιτρόιτ τοῦ Μίσιγκαν, (Κουφοῦ Ν., Τὰ Βέ-
ροια Λακεδαίμονος, Μνῆμες καὶ Μνημεῖα,
Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίων Ἀναργύρων, Πάρνων,

2001, σ. 187).
Ἐπίσης, ἀξιοσημείωτο εἶναι, ὅτι ὁ πρῶτος

ποὺ ἀσχολήθηκε μὲ τὸ μνημεῖο, ἦταν ὁ πρω-
τοπόρος ἱστοριοδίφης, Ἀγησίλαος Σγουρί-
τσας, καταγόμενος ἐκ Βασσαρᾶ, ὁ ὁποῖος
συνέγραψε τὴν τοπικὴ ἱστορία τῆς γενέτει-
ράς του καὶ τὴ δημοσίευσε μὲ τὴ μορφὴ βι-
βλίου, ἓν ἔτει 1903, ὡς φοιτητὴς τότε τοῦ
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Στὸ δυσεύρετο
πλέον βιβλίο του, ποὺ φέρει τὸν τίτλο «
Βασσαρᾶς – Βέρροια », ὁ Σγουρίτσας, σημεί-
ωσε ὅτι ὁ καταγραφος ναός, διασώζει τοιχο-
γραφίες δύο στρωμάτων, δημοσίευσε
σχεδίασμα καὶ μετέγραψε τὴ γραπτὴ
ἐπιγραφή, ποὺ ὑπῆρχε στὸ κτιστὸ τέμπλο
τοῦ ναοῦ, ἀκριβῶς πάνω ἀπὸ τὴν Ὡραία
Πύλη, ἐνῶ στὸ κείμενο τῆς περιγραφῆς τοῦ
μνημείου, σημειώνει μεταξὺ ἄλλων καὶ τὰ
ἑξῆς: «Τὸ παρεκκλήσιον Ἅγ. Νικόλαος ὅστις
ἐχρησίμευε πότε καὶ ὡς ἐνοριακὸς ναὸς καὶ
ὡς Νεκροταφεῖον, εἶναι ἡ πρώτη ἐκκλησία
κατὰ πᾶσαν πιθανότητα ἥτις ἐκτίσθη ἀφ’
ὅτου ὁ Χριστιανισμὸς εἰσήχθη εἰς τὸν τόπον
μας, ἢ πάντως ἀπὸ τὰς πρώτας. … Κινδυνεύει
ἤδη ὅμως ἀτυχῶς νὰ κρημνισθῆ ἐκ τῆς
ἀβελτηρίας τῶν φιλοθρήσκων ἐπιτρόπων
τοῦ ἐνοριακοῦ μας ναοῦ «Ἅγιοι Ταξιάρχαι»
καὶ οὕτω νὰ χάσωμεν τὸ καλλίτερον κειμή-
λιον τὸ ὁποῖον ἔχει ὁ τόπος μας νὰ ἐπιδείξη.
Εἶναι πολύτιμος θησαυρὸς τὸ ἐκκλησίδριον
«Ἅγιος Νικόλαος» ὑπὸ ἀρχαιολογικὴν
ἔποψιν, καὶ πρέπει τάχιστα οἱ ἁρμόδιοι νὰ
τὸ ἐπισκευάσουν ἐξωτερικῶς ἵνα μὴ

Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Νικολάου Βεροίων - Λακωνίας
Νικολάου Ι. Κουφοῦ, 
Ἐκπαιδευτικοῦ - συγγραφέα

Χριστιανικὰ Μνημεῖα τοῦ τόπου μας
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ὑποστῶμεν ἀνεπανόρθωτον ζημίαν», (Σγου-
ρίτσα Ἄγ., «Βασσαρᾶς – Βέρροια», σσ. 119 –
120).

Ὁ ναός, ποὺ φέρει μία μικρὴ θύρα εἰσόδου
στὴ νότια πλευρά, πρὸς τὸ δυτικὸ ἄκρο της
καὶ ἕνα μικρὸ παράθυρο στὸ μέσον της
δυτικῆς πλευρᾶς, περιγράφεται ἀπὸ τὸν Νι-
κόλαο Δρανδάκη, ὁ ὁποῖος τὸν ἐπισκέφθηκε
ὅταν ἦταν ἐπιμελητὴς τῶν βυζαντινῶν
ἀρχαιοτήτων Μυστρᾶ καὶ στὴ συνέχεια δη-
μοσίευσε τὴ γραπτὴ ἐπιγραφή, ἄνωθέν τῆς
Ὡραίας Πύλης τοῦ Ἱεροῦ, προσθέτοντας καὶ
τὴν ἀκόλουθη λιτὴ περιγραφὴ τοῦ μνημείου:
«Ὁ ναΐσκος (διαστ. 5.40 μ. χ 2.24 μ.) εἶναι μο-
νοκάμαρος μὲ ἐν σφενδόνιον, στηριζόμενον
εἰς παραστάδας. Διασώζει τοιχογραφίας δύο
στρωμάτων, ὡς ἤδη παρετήρησεν ὁ ΣΓΟΥΡΙ-
ΤΣΑΣ. Ἡ ἐπιγραφὴ ἀναφέρεται εἰς τὸν χρόνον
κατασκευῆς τῶν νεωτέρων», (Δρανδάκη Ν.,
Χριστιανικαὶ Ἐπιγραφαὶ Λακωνικῆς, Λακ.
Σπουδαί, τ. Δ ΄, 2009, σσ. 141 - 142). 

Ἡ ἐπιγραφὴ ἡ ὁποία ἀποτοιχίσθηκε ἀπὸ

τὴν Ἀρχαιολογικὴ Ὑπηρεσία, ἀποτελεῖται
ἀπὸ τὸ ἀκόλουθο κείμενο, σύμφωνα μὲ τὴ
μεταγραφὴ τοῦ Σγουρίτσα: «Ἀνιστορήθη ὁ
θεῖος καὶ πάνσεπτος ναὸς οὗτος τοῦ ἐν
Ἁγίοις πατρός, ἠμῶν Νικολάου
ἀρχιεπισκόπου μύρων τῆς λυκίας, τοῦ
θαυματουργοῦ, θεοφιλεστάτου ἐπισκόπου
Βρεσθένης κυρίου Νεοφύτου ἐν ἔτει ἀπὸ κτί-
σεως κόσμου 7085 ἀπὸ δὲ τῆς ἐνσάρκου
οἰκονομίας …. 1596», Σγουρίτσας, ὄπ. π., σσ.
118 – 119).

Γιὰ τὶς τοιχογραφίες ποὺ ἀποτοιχίσθηκαν,
ἡ ἀρχαιολόγος Αἰμιλία Μπακούρου, μᾶς
δίδει τὶς ἑξῆς πληροφορίες: «Ὁ ναὸς σώζει,
ὅπως εἶναι γνωστό, τοιχογραφίες σὲ δύο
στρώματα : τὸ παλιότερο ἀνήκει πιθανῶς
στὸ 13ο αἱ., ἐνῶ τὸ νεότερο χρονολογεῖται,
μὲ ἐπιγραφή, στὰ 1597. Γι’ αὐτὸ ἡ Ἐφορεία
προχώρησε στὴν ἀποτοίχιση τοῦ δεύτερου
(νεότερου στρώματος), τὸ ὁποῖο κάλυπτε
τὴν ἀρχικὴ τοιχογράφηση. … Στὸ κτιστὸ τέμ-
πλο, πάνω ἀπὸ τὴν Ὡραία Πύλη, ἡ ἐπιγραφὴ

Χριστιανικὰ Μνημεῖα τοῦ τόπου μας
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τοῦ ναοῦ, καὶ δεξιὰ κι ἀριστερά της Πύλης, ὁ
Χριστὸς καὶ ἡ Παναγία ἀντίστοιχα, καθισμέ-
νοι σὲ θρόνους. … Ἡ τεχνοτροπία μᾶς παρου-
σιάζει πρόσωπα σκοτεινά, μελαγχολικά, μὲ
λεπτὲς παράλληλες καὶ ἔντονα λευκὲς τὶς
γραμμὲς τῶν φώτων ἡ πτυχολογία εἶναι κά-
ποτε πλούσια, ὅμως ἄκαμπτη μὲ γωνιώδεις
ἀπολήξεις καὶ σκληρὰ φῶτα. Γίνεται μιὰ προ-
σπάθεια νὰ ἀποδοθεῖ τὸ βάθος στὶς παρα-
στάσεις, ἀλλὰ δὲν εἶναι ἀρκετὰ ἐπιτυχής.
Στοὺς χρωματισμοὺς δὲν ὑπάρχει ποικιλία,
ἐπικρατεῖ ὅμως εὐαισθησία καὶ προσεκτικὴ
παράθεση ἰδίων χρωματικὰ τόνων. Ἡ τέχνη
θὰ μποροῦσε νὰ χαρακτηριστεῖ συντηρη-
τική, ἀπηχεῖ ἀναμνήσεις ἀπὸ τὴν παλαιολό-
γεια τῆς γύρω περιοχῆς (κυρίως Γεράκι), μὲ
φανερὴ τὴν ἐπίδραση τῶν φορητῶν
εἰκόνων», (Μπακούρου Αἰμ., Ἀρχαιολογικὸν
Δελτίον, τ. 38 (1983), Ἀθήνα 1989, σ. 103).

Σήμερα, ὁ ἐπισκέπτης τοῦ ναοῦ, βλέπει
στὶς ἐπιφάνειές του, τὶς παραστάσεις τοῦ
ἀρχικοῦ στρώματος τοιχογραφιῶν, οἱ ὁποῖες
ἀνάγονται στὴν ὕστερη βυζαντινὴ περίοδο.
Οἱ παραστάσεις ἔχουν ὑποστεῖ ἀρκετὴ
φθορὰ ἀπὸ τὸν χρόνο καὶ τὴν ὑγρασία καὶ
φέρουν χτυπήματα ἀπὸ αἰχμηρὸ ἐργαλεῖο,
προκειμένου νὰ πιάσει τὸ ἑπόμενο στρῶμα
κονιάματος. Ἐκεῖνο ποὺ εὔκολα παρατηρεῖ
κανείς, εἶναι ὅτι οἱ παραστάσεις τοῦ δευτέ-
ρου στρώματος ποὺ ἀποτοιχίσθηκαν δὲν
εἶναι οἱ ἀντίστοιχες ἴδιες του πρώτου στρώ-
ματος, ποὺ φαίνονται σήμερα στὸν ναό. Ὡς
χαρακτηριστικότερο παράδειγμα θὰ
ἀναφέρουμε τὶς δύο παραστάσεις τοῦ τέμ-
πλου, ὅπου αὐτὲς ποὺ ἀποτοιχίστηκαν ἦταν
τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Θεοτόκου σὲ θρόνους,
ἐνῶ οἱ ἀρχικὲς εἶναι τοῦ Ἁγίου Νικολάου στὴ
θέση τοῦ Χριστοῦ καὶ ἀντίστοιχα ἑνὸς

Ἀρχαγγέλου στὴ θέση τῆς Θεοτόκου. Γιὰ τὴν
παράσταση τοῦ Ἀρχαγγέλου, ἔχουμε νὰ πα-
ρατηρήσουμε τὰ ἑξῆς: Ὁ Ἀρχάγγελος,
εἰκονίζεται ἡμίσωμος, μετωπικός, μὲ
ἀνακτορικὴ περιβολή, νὰ κρατάει τὰ
αὐτοκρατορικὰ σύμβολα, τὸ σκῆπτρο καὶ τὴ
σφαίρα. Μὲ τὸ δεξί του χέρι κρατάει τὸ
σκῆπτρο, τὸ ὁποῖο συμβολίζει τὴν ἀδιαίρετη
θεϊκὴ ἐξουσία καὶ μὲ τὸ ἀριστερὸ τὴ σφαίρα,
ἡμιεξίτηλη, ἡ ὁποία φέρει τὸ σύμβολο, ποὺ
δηλώνει τὸν Χριστό, ἐνῶ παράλληλα ἡ ἴδια,
συμβολίζει τὴν ἐξουσία Του σὲ ὁλόκληρη τὴν
Οἰκουμένη. Ἡ παράσταση τοῦ Ἀρχαγγέλου,
ἢ Ταξιάρχη, στὴ θέση αὐτή, ὑποδηλώνει ὅτι
ὁ ναός, ἦταν πιθανῶς ἀφιερωμένος καὶ στὸν
Ταξιάρχη καὶ γιὰ τὸν λόγο αὐτόν, ὁ νέος
ἐνοριακὸς ναὸς τῶν Βεροίων, ποὺ ἀνεγέρθη
γύρω στὸ ἔτος 1611, ἀφιερώθηκε στὴ σύ-
ναξη τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν, Μιχαὴλ
καὶ Γαβριήλ.
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Γεγονότα - Σχόλια

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΕΣ ΝΕΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ 
Νέοι κληρικοί προστέθηκαν στήν ἱερατική

οἰκογένεια τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, λα-
βόντες τήν  Ἁγία Ἱερωσύνη ὑπό τῶν τιμίων
χειρῶν τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου μας κ.
Εὐσταθίου. Συγκεκριμένα τὴν Κυριακὴ 29
Δεκεμβρίου 2019, στὸν Μητροπολιτικὸ Ναὸ
Εὐαγγελιστρίας στὴ Σπάρτη, κατὰ τὴ διάρ-
κεια τῆς λατρευτικῆς σύναξης, ὁ Σεπτὸς Ποι-
μενάρχης μας τέλεσε τὴν εἰς Πρεσβύτερον
χειροτονία τοῦ ἱεροδιακόνου π. Ραφαὴλ
Τσάλτα. Πρὶν τὴν ὁλοκλήρωση τῆς Θείας Λει-
τουργίας, ὁ Σεβασμιώτατος χειροθέτησε
Ἀρχιμανδρίτη τὸν π. Ραφαὴλ εὐχόμενος ὁ
σταυρὸς ποὺ θὰ φέρει στὸ στῆθος του καὶ τὸ
ἐπιγονάτιο ποὺ θὰ συνοδεύει τὴν ἱερατικὴ
ἐνδυμασία του, νὰ τοῦ ὑπενθυμίζουν κάθε
στιγμὴ τὴν βαρύτητα τῆς ἀποστολῆς του,
καθὼς καὶ τὴν ἀνάγκη γιὰ ταπεινότητα καὶ
θυσιαστικὴ ἀγάπη πρὸς τὸν συνάνθρωπο.
Ἀκολούθως ὁ Σεβασμιώτατος γνωστοποίησε
ὅτι ὁ π. Ραφαὴλ θὰ εἶναι ἐφημέριος –
ἱεροκήρυκας ἔχοντας ὑπὸ τὴν πνευματικὴ
εὐθύνη του, πέρα ἀπὸ μία Ἐνορία τὴν ὁποία
θὰ ἀναλάβει, ἄλλα εἴκοσι χωριὰ τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεώς μας. Ἐπίσης τὴν Κυριακὴ 23
Φεβρουαρίου 2020 τελέσθηκε Ἀρχιερατικὴ
Θεία Λειτουργία στὸν Ἱερό Ναό Ἁγίου Λεον-
τίου  Μονεμβασίας προεξάρχοντος τοῦ Σεβ.
Μητροπολίτου μας κ. Εὐσταθίου. Κατὰ τὴ
διάρκεια τῆς λατρευτικῆς σύναξης ὁ Σεπτὸς
Ποιμενάρχης μας τέλεσε τὴν εἰς διάκονον
χειροτονία τοῦ κ. Ἀναστασίου Κουτσανδρέα
ἀπὸ τὰ Νόμια, ποὺ εἶναι ἔγγαμος καὶ πατέ-
ρας τριῶν παιδιῶν. Τέλος κατά τήν ἑορτή
τῶν Λακώνων Αγίων στόν Ἱερό Ναό τοῦ
Ἁγίου Νικολάου Σπάρτης,στίς 15 Μαρτίου

2020 Κυριακή Β’ Νηστειῶν, τελέσθηκε ἡ εἰς
διάκονον χειροτονία ἑνὸς εὐσεβοῦς νέου,
τοῦ κ. Γεωργίου Πούλια, ἐκ Νάξου, τοῦ
ὁποίου ἡ σύζυγος, Αἰκατερίνη, εἶναι κόρη
τοῦ π. Κυριάκου Ἀμανατίδη, ἐφημερίου τοῦ
προσκυνηματικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Βασι-
λείου Σπάρτης.  Οἱ νεοχειροτονηθέντες στὴν
ὁμιλία τους ἐξέφρασαν τὶς εὐχαριστίες τους
σὲ ὅλους ὅσοι στάθηκαν δίπλα τους καὶ τούς
βοήθησαν σὲ κάθε βῆμα τῆς ζωῆς τους καί
ἱδαίτερα ἐξέφρασαν τὴν εὐγνωμοσύνη τους
στὸν Σεβ. Μητροπολίτη μας κ. Εὐστάθιο γιὰ
τὴν ἀγάπη, τὴ στοργὴ καί τό διαρκές
ἐνδιαφέρον του.Στούς νέους κληρικούς
ἀπευθύνθηκε καταλλήλως ὁ Σεβ. Μητροπο-
λίτης μας κ. Εὐστάθιος, τονίζοντας πὼς ἡ ζωὴ
τοῦ κληρικοῦ εἶναι σταυροαναστάσιμη, ἐνῶ
τὸ Ἱερατικὸ ἀξίωμα καὶ στοὺς τρεῖς βαθμούς
του, προϋποθέτει τὴ διαρκῆ διακονία, τόσο
πρὸς τὸν Θεό, ὅσο καὶ πρὸς τοὺς
ἀνθρώπους.

ΕΚΔΗΜΙΑ Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΣΩΚΡΗ
Σὲ ἡλικία 78 ἐτῶν ἀπεβίωσε τὰ ξημερώματα

τῆς Κυριακῆς 26 Ἰανουαρίου 2020, ὁ
ἀείμνηστος ἐφημέριος Τραπεζοντῆς π. Πα-
ναγιώτης Τσώκρης. Ἡ Ἐξόδιος ἀκολουθία τε-
λέσθηκε τὸ ἀπόγευμα τῆς Δευτέρας στὸν
κατάμεστο ἀπὸ πιστοὺς Ἱερό Ναό Ἁγίας
Τριάδας Τραπεζοντῆς προεξάρχοντος τοῦ
Σεβ. Μητροπολίτη μας κ. Εὐσταθίου, τὸν
ὁποῖο συνεπικούρησε πλειάδα ἱερέων τῆς
τοπικῆς Ἐκκλησίας. Ὁ σεπτὸς Ποιμενάρχης
μας στὸν ἐπικήδειο λόγο του, ἐμφανῶς συγ-
κινημένος, ἐπισήμανε τὴ βαθιὰ πίστη τοῦ
ἐκλιπόντα στὸ Θεό, τὸ ἦθος, τὴ σεμνότητα
καὶ τὴν πολυετῆ προσφορά του στὴν Ἐνορία
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Τραπεζοντής, ἐνῶ ἐκθείασε τὴν χριστιανικὴ
οἰκογένεια ποὺ δημιούργησε μὲ τὴν πρεσβυ-
τέρα του. Ὁ ἀοίδιμος π. Παναγιώτης Τσώ-
κρης, τοῦ Ἰωάννη καὶ τῆς Παναγιώτας,
γεννήθηκε στὶς 30 Ἰανουαρίου 1942 στὴν
Βάρσοβα. Ἐνυμφεύθηκε τὸ 1965 μὲ τὴν Πα-
ναγιώτα Λυμπεροπούλου, μὲ τὴν ὁποία
ἀπέκτησαν τέσσερα τέκνα: τὴ Δήμητρα, τὸν
Ἰωάννη, τὸν Χρῆστο καὶ τὸν Ἀνάργυρο. Ἦταν
ἀπόφοιτος τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Λυκείου Κα-
λαμάτας. Χειροτονήθηκε διάκονος στὶς 27
Ἰουλίου 1986 στὸν Ἰδρυματικὸ Ναὸ τοῦ
Ἁγίου Παντελεήμονος στὸ Ἄσυλο Ἀνιάτων
Σπάρτης καὶ πρεσβύτερος στὶς 15
Αὐγούστου τοῦ ἰδίου ἔτους στὸν
Μητροπολιτικὸ Ναὸ Εὐαγγελιστρίας, ἀπὸ
τὸν Σεβ. Μητροπολίτη μας κ. Εὐστάθιο. Ἀπὸ
τότε καὶ μέχρι τὴν ἐκδημία του ὑπηρέτησε μὲ
συνέπεια καὶ ταπεινότητα τὴν Ἐνορία
Τραπεζοντῆς. Ἀπὸ τὸ 1997 ἕως τὸ 2004 εἶχε
ἀναλάβει τὴν διοικητικὴ καὶ λειτουργικὴ
ἐξυπηρέτηση τῆς Ἐνορίας Ἁγίας Εἰρήνης
(Βαρσόβης), ἐνῶ ἀπὸ τὸ Φεβρουάριο τοῦ
2009 ἕως τὸν Ἰούλιο τοῦ 2010 εἶχε ἀναλάβει

τὴν διοικητικὴ καὶ λειτουργικὴ ἐξυπηρέτηση
τῆς Ἐνορίας Λευκοχώματος. Στὶς 31 Μαρτίου
1997 ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας τὸν χειροθέ-
τησε Πνευματικό, ἐνῶ στὶς 27 Ἰουλίου 2010
τοῦ ἀπένειμε τὸ ὀφίκκιο τοῦ Οἰκονόμου. Ὁ
Ἀναστᾶς Κύριος της ζωῆς καὶ τοῦ θανάτου,
ἄς ἀναπαύει τὴν ψυχή του καὶ ἄς τὸν κατα-
τάξει μεταξύ τῶν δικαίων Του.

ΚΛΗΡΙΚΟΛΑΪΚΕΣ ΣΥΝΑΞΕΙΣ
ΣΤΗ ΣΠΑΡΤΗ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΜΟΛΑΟΥΣ 

Μὲ πρωτοβουλία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου
μας κ. Εὐσταθίου, πραγματοποιήθηκαν δυὸ
κληρικολαϊκὲς συνάξεις γιὰ τὸν ἀπολογισμὸ
καὶ τὸν συντονισμὸ τοῦ φιλανθρωπικοῦ
ἔργου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας. Πιὸ συγ-
κεκριμένα, τὴ Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου
2020, στὸν Μητροπολιτικὸ Ναὸ
Εὐαγγελιστρίας στὴ Σπάρτη, πραγματοποι-
ήθηκε ἡ πρώτη κληρικολαϊκὴ σύναξη, ὑπὸ
τὸν Σεβ. Μητροπολίτη μας κ. Εὐστάθιο, μὲ τὴ
συμμετοχὴ τῶν μελῶν τῶν Φιλοπτώχων Τα-
μείων τῶν Ἀρχιερατικῶν Ἐπιτροπειῶν Σπάρ-
της, Ξηροκαμπίου, Βρεσθένων, Πελλάνας,
Σκάλας καὶ Γερακίου. Προηγήθηκε ἡ τέλεση
τῆς Θείας Λειτουργίας. Τοὺς παρευρισκόμε-
νους καλωσόρισε ὁ Γενικὸς Ἀρχιερατικὸς
Ἐπίτροπος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας καὶ
ἐφημέριος Κοκκινόραχης Πρωτ. Συμεὼν Πα-
παγεωργίου. Ἀκολούθησε ἡ ἐνδεικτικὴ πα-
ρουσίαση ἀπολογιστικῶν στοιχείων καὶ τοῦ
φιλανθρωπικοῦ ἔργου κάποιων Ἐνοριῶν.
Συγκεκριμένα τὸν λόγο πῆραν κατὰ σειρά: ὁ
Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος Σπάρτης καὶ
ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Σπυρίδω-
νος Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Σεραφεὶμ Κοσμᾶς, ὁ
ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου
Σπάρτης Πρωτ. Κωνσταντίνος Ὀρφανάκος, ὁ
Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος καὶ ἐφημέριος Ξη-
ροκαμπίου Πρωτ. Γεώργιος Λάτσης, ὁ
Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος καὶ ἐφημέριος Κα-
στορείου Πρωτ. Νεκτάριος Παπαδόπουλος
καὶ ὁ Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος Βρεσθένων,

Ἀπό τή ζωή τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας
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ἐφημέριος Κλαδᾶ  καὶ ὑπεύθυνος τοῦ
Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεώς μας Πρωτ. Βασίλειος Μιχαλόχρη-
στας. Τὴν Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2020
πραγματοποιήθηκε, στὸ Ἐνοριακὸ
Πνευματικὸ Κέντρο Μολάων, ἡ δεύτερη
κληρικολαϊκὴ σύναξη, μὲ τὴ συμμετοχὴ τῶν
μελῶν τῶν Φιλοπτώχων Ταμείων τῶν
Ἀρχιερατικῶν Ἐπιτροπειῶν Μολάων, Βλα-
χιώτη, Ἀσωποῦ, Μονεμβασίας, Ἑλίκας καὶ
Νεαπόλεως. Προηγήθηκε ἡ τέλεση τῆς Θείας
Λειτουργίας στὸν Ἱερὸ Ναὸ Γεννήσεως τοῦ
Χριστοῦ. Τοὺς παρευρισκόμενους καλωσό-
ρισε ὁ Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος Μολάων,
ἐφημέριος Πακίων καὶ Διευθυντὴς τοῦ
Ἱδρύματος «Ἡ Ἁγία Παρασκευὴ» Πρωτ. Πα-
ναγιώτης Λεγάκης. Ἀκολούθησε ἡ ἐνδεικτικὴ
παρουσίαση ἀπολογιστικῶν στοιχείων καὶ
τοῦ φιλανθρωπικοῦ ἔργου κάποιων
Ἐνοριῶν. Συγκεκριμένα τὸν λόγο πῆραν κατὰ
σειρά: ὁ ἐφημέριος Νεάπολεως καὶ
Διευθυντὴς τοῦ Ἱδρύματος «Ὁ Ἅγιος
Ἀθανάσιος» Πρωτ. Παναγιώτης Ἀρώνης, ὁ
Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος καὶ ἐφημέριος Βλα-
χιώτη Πρωτ. Βασίλειος Καπερώνης, ὁ
Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος καὶ ἐφημέριος Μο-
νεμβασίας Πρωτ. Κωνσταντίνος Κρυπωτός, ὁ
ἐφημέριος Νιάτων π. Κυριάκος Χρηστάκης,
ὁ ἐφημέριος Παπαδιανίκων Οικ. Γεώργιος
Κάμπρας καὶ ὁ Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος Βρε-
σθένων, ἐφημέριος Κλαδὰ καὶ ὑπεύθυνός
του Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεώς μας Πρωτ. Βασίλειος Μιχαλό-
χρηστας.  Καὶ στὶς δυὸ συνάξεις στὶς ὁμιλίες
του, ὁ σεπτὸς Ποιμενάρχης μας ἀναφέρθηκε
σὲ ἕναν ἀπὸ τοὺς πυλῶνες τῆς χριστιανικῆς
ζωῆς, ποὺ ἀποτελοῦν ἡ φιλανθρωπία καὶ ἡ
ἐλεημοσύνη, συνεχάρη κληρικοὺς καὶ λαϊ-
κούς, γιὰ τὴν σημαντικὴ προσπάθεια ποὺ κα-
ταβάλλουν στὰ Φιλόπτωχα Ταμεῖα τῆς
τοπικῆς Ἐκκλησίας μὲ στόχο τὴν ἀνακούφιση
τῶν ἐμπερίστατων συνανθρώπων μας.
Ἀκολούθησε ἐποικοδομητικὸς διάλογος μὲ

τὸν Σεβασμιώτατο νὰ ἀπαντᾶ σὲ εὔλογα
ἐρωτήματα κληρικῶν καὶ λαϊκῶν, ποὺ
ἀφοροῦσαν στὴν ὅσο τὸν δυνατὸν καλύτερη
λειτουργία τῶν Φιλοπτώχων Ταμείων.

Ο ΒΡΟΝΤΑΜΑΣ ΤΙΜΗΣΕ
ΤΟΝ ΣΕΒ. ΠΟΙΜΕΝΑΡΧΗ ΜΑΣ

Τὴν Κυριακὴ 9 Φεβρουαρίου 2020, στὸν
Ἱερὸ Ναὸ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου
Βρονταμᾶ, τελέσθηκε Ἀρχιερατικὴ Θεία
Λειτουργία προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητρο-
πολίτου μας κ. Εὐσταθίου. Κατὰ τὴ διάρκεια
τῆς λατρευτικῆς σύναξης τελέσθηκε μνημό-
συνο ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν
ἀειμνήστων εὐεργετῶν τοῦ χωριοῦ καὶ τοῦ
ζεύγους Ἰωάννη καὶ Ἑλένης Σταύρου.
Ἀκολούθως, στὸ Πνευματικὸ Κέντρο
Βρονταμᾶ, μὲ πρωτοβουλία τοῦ Συμβου-
λίου τῆς Τοπικῆς Κοινότητας ὕστερα ἀπὸ
πρόταση τῆς Προέδρου του κας Ἑλένης
Φαρλέκα – Καρκᾶ, ἔλαβε χώρα τιμητικὴ
ἐκδήλωση γιὰ τὸν σεπτὸ Ποιμενάρχη μας
μὲ ἀφορμὴ τὴν συμπλήρωση φέτος σα-
ράντα ἐτῶν ἀρχιερατικῆς διακονίας στὴν
Ἱερὰ Μητρόπολή μας. Τοὺς παρευρισκόμε-
νους καλωσόρισε ἡ κα Χριστίνα Νικολέττου
Φαρλέκα. Σύντομο χαιρετισμὸ ἀπηύθυναν
οἱ Βουλευτὲς κύριοι Ἀθανάσιος Δαβάκης
καὶ Νεοκλὴς Κρητικὸς καὶ ὁ Δήμαρχος Δ.
Εὐρώτα κ. Δῆμος Βέρδος. Τὴν παρουσίαση
τοῦ μεγάλου πνευματικοῦ, φιλανθρωπικοῦ
καὶ κοινωνικοῦ ἔργου τοῦ Σεβ. Μητροπολί-
του μας, εἶχε ἀναλάβει ἡ νομικὸς κ. Πανα-
γιώτα Σταπάκη. Τὴν ἀπονομὴ τῆς τιμητικῆς
πλακέτας στὸν Σεβασμιώτατο ἔκανε ὁ Περι-
φερειάρχης  Πελοποννήσου κ. Παναγιώτης
Νίκας, χαρακτηρίζοντας τυχερὴ τὴ Λακωνία,
ποὺ ἀπολαμβάνει ἐπὶ τέσσερις δεκαετίες τὸ
ἐξαιρετικὰ σημαντικὸ καὶ πολυποίκιλο ἔργο
του. Ὀλοκληρώνοντας εὐχήθηκε στὸν Σεβ.
Ποιμενάρχη μας ὑγεία καὶ μακροημέρευση,
ὥστε νὰ συνεχίσει ἀπρόσκοπτά το θεάρε-
στο ἔργο του. Παίρνοντας τὸν λόγο ὁ Σεβ.

Ἀπό τή ζωή τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας
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Μητροπολίτης μας εὐχαρίστησε ἀρχικά,
ἐμφανῶς συγκινημένος, ὅλους ὅσοι
ὀργάνωσαν καὶ συμμετεῖχαν στὴν εὐγενικὴ
αὐτὴ πρωτοβουλία. Στὴ συνέχεια
ἐπισήμανε ὅτι ὅλα ὅσα ἔχουν συντελεστεῖ
στὴν Ἱερὰ Μητρόπολή μας τὰ σαράντα χρό-
νια της ἀρχιερατείας τοῦ εἶναι καρπὸς τῆς
μέριμνας καὶ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, καθὼς
καὶ τῆς συνεργασίας κληρικῶν καὶ πολλῶν
εὐσεβῶν χριστιανῶν, ποὺ στάθηκαν μὲ
συγκινητικὴ προθυμία στὸ πλευρὸ τοῦ Μη-
τροπολίτου τους. Στὴν ἐκδήλωση παραβρέ-
θηκαν ἐπίσης, ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης Π.Ἑ
Λακωνίας κ. Θεόδωρος Βερούτης, ὁ
θεματικὸς Ἀντιπεριφερειάρχης κ. Νίκωνας
Τζινιέρης, κληρικοὶ τῆς εὐρύτερης περιοχῆς,
ἐκπρόσωποι συλλόγων καὶ φορέων καθὼς
καὶ πλῆθος Βρονταμιτῶν.

ΛΑΜΠΡΗ ΠΑΝΗΓΥΡΗ ΣΤΗΝ Ι.Μ. ΑΓΙΩΝ
ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ

Στὶς 9 Μαρτίου ἡ Ἐκκλησία μας ἑόρτασε
τὴν μνήμη τῶν Ἁγίων Τεσσαράκοντα
Μαρτύρων τῶν ἐν τῇ λίμνη τῆς Σεβα-

στείας μαρτυρησάντων καὶ στὴν Ἱερὰ Μη-
τρόπολή μας πανηγύρισε ἡ ἱστορικὴ φε-
ρώνυμη Ἱερὰ Μονὴ. Τὸ ἀπόγευμα τῆς
παραμονῆς τελέσθηκε, μὲ ἐκκλησιαστικὴ
μεγαλοπρέπεια, ὁ πανηγυρικὸς
Δισαρχιερατικὸς Ἑσπερινὸς μετ’
ἀρτοκλασίας. Στὸν Ἑσπερινὸ χοροστάτησε
ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μάνης κ. Χρυσόστο-
μος, ὡς προσκεκλημένος τοῦ Σεβ. Μητρο-
πολίτου μας κ. Εὐσταθίου καὶ τῆς
ἀδελφότητας τῆς Μονῆς. Στὴ λατρευτικὴ
σύναξη συμμετεῖχε πλειάδα κληρικῶν
τόσο ἀπὸ τὴν Μητροπολιτική μας περιφέ-
ρεια ὅσο καὶ ἀπό ὄμορες Ἱερὲς Μητροπό-
λεις. Κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ Ἑσπερινοῦ, ὀ
σεπτὸς Ποιμενάρχης μας εὐχαρίστησε
θερμὰ τόν Σεβ. Μητροπολίτη Μάνης γιὰ
τὴν παρουσία του, ἐνῶ τὸν κάλεσε νὰ
ἀπευθύνει λόγο πνευματικῆς οἰκοδομῆς.
Παίρνοντας τὸν λόγο ὁ Σεβ. Μητροπολί-
της  Μάνης κ. Χρυσόστομος εὐχαρίστησε
θερμὰ τὸν Σεβ. Ποιμενάρχη μας γιὰ τὴν
εὐκαιρία ποὺ τοῦ ἔδωσε νὰ χοροστατήσει
στὸν πανηγυρικὸ Ἑσπερινό τῆς ἱστορικῆς
αὐτῆς Μονῆς τοῦ Πάρνωνα. Στὴ συνέχεια
ἀπευθυνόμενος στὸ ἐκκλησίασμα
ἀναφέρθηκε στὸ φρικτὸ μαρτύριο τῶν
Ἁγίων Τεσσαράκοντα καὶ στοὺς
ἐγκωμιαστικοὺς λόγους ποὺ ἔκαναν γι’
αὐτὸ ὁ Μέγας Βασίλειος καὶ ὁ Ἅγιος Γρη-
γόριος. Ἰδιαίτερα στάθηκε στὴ φράση τῶν
Ἁγίων Τεσσαράκοντα κατὰ τὴ διάρκεια
τοῦ μαρτυρίου τους ‘’Μόνον ἀγαθὸν ὁ
Χριστός’’, ποὺ μὲ λακωνικὸ τρόπο
ἐπισημαίνει ὅτι ἡ πραγματικὴ χαρά, ἡ
ἁρμονία καὶ ἡ ψυχικὴ γαλήνη πηγάζουν
μόνο ἀπὸ τὴν ἐν Χριστῷ ζωή.
Ὀλοκληρώνοντας ἐκθείασε τὴν
ἀδελφότητα τῆς Μονῆς, ἐνῶ
ὑπογράμμισε τὴν σπουδαιότητα τῶν
Μοναστηριῶν, τὰ ὁποῖα χαρακτήρισε
προπύργια τῆς Ὀρθοδοξίας. Τὴν κυριώ-
νυμη ἡμέρα τελέσθηκε ἡ Ἀρχιερατικὴ
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Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία προεξάρ-
χοντος  τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ.
Εὐσταθίου. Τὸν θεῖο λόγο κήρυξε ο
ἱεροκήρυκας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κα-
λαβρύτων Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Χρυσόστομος
Μυλωνάς. Ἐπισφραγίζοντας τὴν
λατρευτικὴ σύναξη, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης
μας εὐχαρίστησε θερμὰ τὸν Σεβ. Μητρο-
πολίτη Μάνης καὶ τὸν ἱεροκήρυκα τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καλαβρύτων καὶ
Αἰγιαλείας γιὰ τὶς μεστὲς νοημάτων
ὁμιλίες τους, τοὺς κληρικοὺς γιὰ τὴν συμ-
μετοχή τους καὶ τὴν ἀδελφότητα τῆς
Μονῆς, μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν Καθηγούμενο
Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Ἐφραὶμ Μιλτιάδου, ποὺ
μὲ τὸν ἐμπνευσμένο λόγο καὶ τὸν ἐνάρετο
βίο τους ἔχουν μετατρέψει τὸ Μοναστήρι
σὲ ‘’πνευματικὸ φάρο’’ τῆς περιοχῆς.
Ἐπίσης εὐχαρίστησε τοὺς ἐκπαιδευτικούς
τοῦ  Δημοτικοῦ Σχολείου Σκούρας γιὰ τὴ
συμμετοχὴ τους μαζὶ μὲ τὰ παιδιά, τοὺς
τοπικοὺς ἄρχοντες καὶ τοὺς ἐκπροσώπους
τῶν Σωμάτων Ἀσφαλείας καθὼς καὶ τοὺς
προσκυνητὲς ποὺ κατέκλυσαν τοὺς χώ-
ρους τῆς Μονῆς.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΣ 
ΣΤΟΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ
ΜΟΛΑΩΝ – ΠΑΚΙΩΝ

Ἐπίσκεψη στὸν Συνεταιρισμὸ Ἐλαιολάδου
Μολάων – Πακίων πραγματοποίησε τὴν
Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2020 ὁ Σεβ. Μη-
τροπολίτης μας κ. Εὐστάθιος, τὸν ὁποῖο
συνόδευαν ὁ Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος Μο-
λάων καὶ Διευθυντὴς τοῦ Ἱδρύματος «Ἡ
Ἁγία Παρασκευὴ» Πρωτ. Παναγιώτης Λε-
γάκης, ὁ ἐφημέριος Μολάων Πανοσιολ.
Ἄρχιμ. Εὐστάθιος Πορφύρης καὶ ὁ
Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος Βρεσθένων Πρωτ.
Βασίλειος Μιχαλόχρηστας. Τὸν Σεπτὸ Ποι-
μενάρχη μας ὑποδέχθηκαν ἐγκάρδια ὁ
Διευθυντὴς κ. Παναγιώτης Ντανάκας καὶ
ἄλλα μέλη τοῦ Συνεταιρισμοῦ. Ὁ Σεβα-
σμιώτατος ξεναγήθηκε ἀπὸ τὸν κ. Ντανάκα
στὶς ἄρτιες ἐγκαταστάσεις τοῦ
Συνεταιρισμοῦ ἐκφράζοντας τὸν θαυμα-
σμό του γιὰ ὅλα ὅσα ἔχουν καταφέρει οἱ
ντόπιοι παραγωγοί. Πρὶν τὴν ὁλοκλήρωση
τῆς ἐπίσκεψης, ὁ Σεβασμιώτατος
εὐχήθηκε τόσο στὸν Διευθυντή, ὅσα καὶ
στὰ ὑπόλοιπα μέλη τοῦ Συνεταιρισμοῦ,
προσωπικὴ καὶ οἰκογενειακὴ ὑγεία καὶ
κατὰ Θεὸν προκοπή. Ἰδιαίτερα στὸ προσω-
πικό τῆς Μονάδας εὐχήθηκε καλὴ δύναμη,
ὥστε νὰ φέρει εἰς πέρας μὲ ἐπιτυχία τὸν
αὐξημένο, λόγω ἐλαιοκομικῆς περιόδου,
φόρτο ἐργασίας.

Ἀπό τή ζωή τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας
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Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μονεμβασίας καὶ
Σπάρτης κ.κ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ κατὰ τὸν μήνα Δε-
κέμβριο 2019,

Ἐ λ ε ι τ ο ύ ρ γ η σ ε  τὴν 1ην εἰς τὸ Κα-
στόρειον ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Θεοκλή-
του Λακεδαιμονίας, τὴν 4ην εἰς τὸν
πανηγυρίζοντα Ἱερὸν Ναὸν τῆς Ἁγίας Βαρ-
βάρας Καλογωνιᾶς, τὴν 6ην εἰς τὸν πανη-
γυρίζοντα Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου Νικολάου
Σπάρτης, τὴν 8ην εἰς τὴν ἐνορίαν
Ἀφυσσοῦ, τὴν 12ην εἰς τὸν πανηγυρί-
ζοντα Ἱερὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος
Μυστρᾶ, τὴν 15ην εἰς τὴν Στεφανιάν, τὴν
18ην εἰς τὸ Μετόχιον Ἰβήρων καὶ ἐτέλεσε
τὸν μνημόσυνον τῆς σεβαστῆς Μητρὸς
του Παναγιώτας, τὴν 22αν εἰς τὴν Ἱερὰν
Μονὴν τῶν Ἁγίων Τεσσαράκοντα, τὴν
25ην εἰς τὸν Μητροπολιτικὸν Ναόν, τὴν
26ην εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Ζερμπίτσης, τὴν
27ην εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν τῶν Ἁγίων
Ἀναργύρων, τὴν 29ην εἰς τὸν
Μητροπολιτικὸν Ναὸν καὶ τὴν 30ήν
ἐχοροστάτησε κατὰ τὴν Θ. Λειτουργίαν
εἰς τὸ Ἐπισκοπικὸν Παρεκκλήσιον τοῦ
Ἁγίου Ἀθανασίου ἐπὶ τῇ ἐπετείῳ τῶν
ἐγκαινίων αὐτοῦ.
Ἐ χ ο ρ ο σ τ ά τ η σ ε κατὰ τὸν ἑσπερινόν,

τὴν 3ην εἰς τὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸν Ναὸν
Ἁγίας Βαρβάρας Καλογωνιᾶς, τὴν 5ην εἰς
τὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου Νι-
κολάου Σπάρτης, τὴν 10ην εἰς τὸν
ἑορτάζοντα Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου Λεοντίου

Μονεμβασίας, τὴν 11ην εἰς τὸν πανηγυρί-
ζοντα Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου Σπυρίδωνος
Σπάρτης, τὴν 23ην εἰς τὸν
Μητροπολιτικὸν Ναὸν κατὰ τὴν
Ἀκολουθίαν τῶν Μ. Ὡρῶν, τὴν 24ην εἰς
τὸν ἑορτάζοντα Ἱερὸν Ναὸν Γεννήσεως
τοῦ Κυρίου Μολάων, καὶ τὴν 31ην εἰς τὸν
πανηγυρίζοντα Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου Βασι-
λείου Σπάρτης μὲ τὴν συμμετοχὴν ὅλων
τῶν Ἱερέων τῆς πόλεως ἐνώ ἐν συνεχείᾳ
ἔκοψε τὴν πίταν.
Ἐ χ ε ι ρ ο τ ό ν η σ ε τὴν 6ην εἰς τὸν Ἅγιον

Νικόλαον Σπάρτης Πρεσβύτερον τὸν Διά-
κονον τοῦ Ναοῦ π. Νικόλαον Τσέγκαν καὶ
τὴν 29ην εἰς τὸν Μητροπολιτικὸν Ναὸν
Πρεσβύτερον τὸν Ἱερολογιώτατον Διάκο-
νον τοῦ Ναοῦ Ραφαὴλ Τσάλταν εἰς τὸν
ὁποῖον ἀπένειμε καὶ τὸ ὀφφίκιον τοῦ
Ἀρχιμανδρίτου.

Ἐ β ά π τ ι σ ε τὴν 1ην εἰς τὴν Ἱερὰν
Μονὴν Ζερμπίτσης τὸ 6ον τέκνον τῆς
οἰκογενείας Ἐπαμεινώνδα Νικολάου εἰς
τὸ ὁποῖον ἐδόθη τὸ ὄνομα Θωμᾶς.

Π ρ ο έ σ τ η τὴν 2αν εἰς τὸ Συκαράκι τῆς
Νεκρωσίμου Ἀκολουθίας τῆς Κηδείας τῆς
Ἀγγελικῆς Ἀρριανᾶ καὶ τὴν 31ην εἰς τὸν
Μητροπολιτικὸν Ναὸν τῆς Κηδείας τῆς
Εὐαγγελίας Γεωργακούλια, ἐκπαιδευτικοῦ.

Π ρ ο έ σ τ η ἐπίσης τρισαγίου τὴν 1ην
εἰς Καραβάν τοῦ πολύνεκρου ἀτυχήματος
ποὺ ἐστοίχισε τὴν ζωὴν 12 στρατιωτῶν.

Ἐ τ έ λ ε σ ε Ἁγιασμὸν τὴν 5ην εἰς τὸ
ΚΕΕΜ Σπάρτης καὶ ὡμίλησεν ἐπικαίρως

Χρονικά τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Χρονικά τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
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πρὸς τὰ στρατευμένα νιάτα.
Π ρ ο ή δ ρ ε υ σ ε τὴν 9ην συνεδριάσεως

τοῦ Δ.Σ. Γηροκομείου Νεαπόλεως, τὴν
ἰδίαν ἡμέραν τοῦ Δ.Σ. τῶν Κατασκηνώ-
σεων τῶν ΑΜΕΑ Παλαιοκάστρου καὶ τὴν
ἰδίαν ἐπίσης ἡμέραν τοῦ Γηροκομείου
Ἑλίκας καὶ τὴν ἰδίαν ἐπίσης ἡμέραν τοῦ
Βρεφονηπιακοῦ Σταθμοῦ Μονεμβασίας,
τὴν 10ην συνεδριάσεως τοῦ Δ.Σ. τοῦ Γη-
ροκομείου Μολάων, τὴν 13ην τοῦ Δ.Σ. τοῦ
Προγράμματος «Βοήθεια στὸ Σπίτι».

Π α ρ έ σ τ η τὴν 1ην εἰς τὸ Πνευματικὸν
Κέντρον Σπάρτης ἐκδηλώσεως διὰ τὰ 100
χρόνια τῆς γενοκτονίας τῶν Ποντίων, εἰς
τόν ἴδιον χῶρον τὴν 14ην τῆς ἐκπληκτικῆς
ἐκδηλώσεως καὶ ἀπονομῆς 30 πτυχίων
τῆς Σχολῆς Ἁγιογραφίας τῆς Ἱ. Μητροπό-
λεώς μας καὶ εἰς τόν ἴδιον χῶρον τὴν 18ην
ἑορταστικῆς ἐκδηλώσεως τῆς Σχολῆς
Βυζαντινῆς Μουσικῆς καὶ ἀπονομῆς πτυ-
χίων, ἐνῶ τὴν 20ήν παρέστη εἰς
ἑορταστικήν ἐκδήλωσιν καὶ προσφοράν
δώρων διὰ τὰ παιδιὰ τῶν ἱερέων.

Ἑ δ έ χ θ η  τήν 31ην ὁμάδες παιδιῶν, τὸ
Λύκειον τῶν Ἑλληνίδων καὶ τὸν στρατὸν
καὶ ἤκουσε τὰ Κάλαντα.

Κατὰ τὸν μήνα Ἰανουάριον 2020:

Ἐ λ ε ι τ ο ύ ρ γ η σ ε  τὴν 1ην εἰς τὸν
Μητροπολιτικὸν Ναὸν καὶ ἐν συνεχείᾳ
προέστη τῆς καθιερωμένης Δοξολογίας
ἐπὶ τῷ Νέῳ Ἔτει, τήν 4ην εἰς Ἐλαφόνησον
καί ἐτέλεσε τό τεσσαρακονθήμερον μνη-
μόσυνον τοῦ μακαριστοῦ ἱερέως Πανα-
γιώτου Λιάρου, τὴν 5ην εἰς Ἅγιον
Νικόλαον Βοιῶν καὶ ἐτέλεσε τὸν Μέγαν

Ἁγιασμὸν, τὴν 6ην εἰς Νεάπολιν, ἐν
συνεχείᾳ ἐτέλεσε τὸν Μέγαν Ἁγιασμὸν
ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τῶν Θεοφανείων καί τήν κα-
τάδυσιν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, τήν 7ην εἰς
Ὅσιον Νίκωνα, τήν 9ην εἰς τήν Ἱεράν
Μονήν Ἁγίων Τεσσαράκοντα, τὴν 18ην εἰς
Βαλύραν Μεσσηνίας, τὴν 23ην εἰς τὴν
Ἱερὰν Μονὴν Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλα-
μίου Ἀργολίδος καὶ προέστη τοῦ καθιερω-
μένου μνημοσύνου τοῦ ἀειμνήστου
Γέροντος του Ἀρχιμ. Ἀγαθαγγέλου καὶ τὴν
30ὴν εἰς τὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸν Ναὸν
Τριῶν Ἱεραρχῶν (ὑπόγειος Ναὸς Ἁγίου Νι-
κολάου Σπάρτης).

Ἐ χ ο ρ ο σ τ ά τ η σ ε κατὰ τὸν Ἑσπερινὸν
τὴν 3ην εἰς τὸν Μητροπολιτικὸν Ναὸν καὶ
κατὰ τὴν Ἀκολουθίαν τῶν Μεγάλων Ὡρῶν,
τὴν 17ην εἰς τὸ ἑορτάζον Μητροπολιτικὸν
Παρεκκλήσιον καὶ τὴν 29ην εἰς τὸν Ἱερὸν
Ναὸν τοῦ πολιούχου μας.

Η ὐ λ ό γ η σ ε  τὴν 1ην τὴν πίταν εἰς τήν
Περιφερειακὴν Ἑνότητα Σπάρτης καί εἰς
τό ΚΕΕΜ, τὴν 2αν εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν τοῦ
Ὁσίου Νίκωνος τὴν πίταν τῶν στελεχῶν
τοῦ Νεανικοῦ ἔργου τῆς Ἱερᾶς Μητροπό-
λεως, τὴν 3ην τὴν πίταν τῶν Γραφείων τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί τοῦ Γηροκομείου
Ἑλίκας τήν 6ην τήν πίταν τοῦ Γηροκομείου
Νεαπόλεως, τὴν 12ην τὴν πίταν τοῦ
Ἀσύλου Ἀνιάτων Σπάρτης, τοῦ Λυκείου
Ἑλληνίδων καί τοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ
Σπάρτης, τὴν 13ην τὴν πίταν τοῦ Συλλό-
γου Γορτυνίων Σπάρτης, τὴν 14ην τὴν
πίταν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ζερμπίτσης, τὴν
16ην τὴν πίταν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς  Ἁγίων
Ἀναργύρων, τὴν 19ην τὴν πίταν τοῦ Γηρο-
κομείου Μολάων καί τὴν 21ην τὴν πίταν
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τοῦ Εἰδικοῦ Σχολείου Σπάρτης.
Π ρ ο έ σ τ η τῆς Νεκρωσίμου Ἀκολουθίας

τῆς Κηδείας τοῦ Γεωργίου Γιαννούλη τήν
13ην εἰς Καστρί, και τήν 27ην εἰς Τραπε-
ζοντήν τῆς Νεκρωσίμου Ἀκολουθίας τῆς
Κηδείας τοῦ ἐφημερίου τῆς Ἐνορίας,
μακαριστοῦ ἱερέως Παναγιώτου Τσώκρη.

Π ρ ο ή δ ρ ε υ σ ε τὴν 11ην τοῦ Δ.Σ. τοῦ
Ἀσύλου Ἀνιάτων καί τήν 31ην τοῦ
Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου.

Κατὰ τὸν μήνα Φεβρουάριον:

Ἐ λ ε ι τ ο ύ ρ γ η σ ε  τὴν 2αν εἰς τὸν πα-
νηγυρίζοντα Ἱερὸν Ναὸν Ὑπαπαντῆς Βορ-
δόνιας, τὴν 8ην εἰς Γκοριτσάν καί ἐτέλεσε
τό τεσσαρακονθήμερον μνημόσυνον τοῦ
Παναγιώτου Λυμπεράκη, πατρός τοῦ
ἐφημερίου Λογκάστρας π. Ἀλεξάνδρου,
τήν 9ην εἰς Βρονταμάν, τὴν 10ην εἰς τὸν
πανηγυρίζοντα Ἱερὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου Χα-
ραλάμπους Ἑλίκας, τὴν 16ην εἰς τὸν Ἱερὸν
Ναὸν Ἁγίων Κων/νου καί Ἐλένης Πειραιῶς
καὶ ἐν συνεχείᾳ προέστη τοῦ τεσσαρακον-
θημέρου Μνημοσύνου τῆς ἀειμνήστου
Εὐγενίας Νεζερίτη, τὴν 20ήν εἰς Ἱεράν
Μονήν Ἁγίων Τεσσαράκοντα καὶ ἐν
συνεχείᾳ προέστη τοῦ τεσσαρακονθημέ-
ρου Μνημοσύνου τῆς ἀειμνήστου Καλλιό-
πης Μιλτιάδου, μητρός τοῦ
καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀρχιμ.
Ἐφραίμ, τήν 22αν εἰς Καλογωνιάν καὶ ἐν
συνεχείᾳ προέστη τοῦ τεσσαρακονθημέ-
ρου Μνημοσύνου τοῦ ἀειμνήστου Νικο-
λάου Ζαγκανᾶ, τήν 23ην εἰς Μονεμβασίαν
καί τήν 29ην εἰς Τραπεζοντήν καὶ ἐν
συνεχείᾳ προέστη τοῦ τεσσαρακονθημέ-

ρου Μνημοσύνου τοῦ ἀειμνήστου
ἐφημερίου Παναγιώτου Τσώκρη.

Ἐ χ ο ρ ο σ τ ά τ η σ ε  τὴν 1ην εἰς τὸν πα-
νηγυρίζοντα Ἱερὸν Ναὸν Ὑπαπαντῆς Περι-
στερίου Λακωνίας καὶ τὴν 9ην εἰς τὸν
πανηγυρίζοντα Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου Χαρα-
λάμπους Λαχίου.

Ἐ χ ε ι ρ ο τ ό ν η σ ε  Διάκονον τήν 23ην
εἰς Μονεμβασίαν  τόν Ἀναστάσιον Κου-
τσανδρέαν.

Η ὐ λ ό γ η σ ε τὴν 10ην εἰς τὸν Ἱερὸν
Ναὸν Ἐσταυρωμένου  Αἰγάλεω τὸν γάμον
τοῦ Γεωργίου Πούλια, ὑποψηφίου
κληρικοῦ καὶ τῆς Αἰκατερίνης Ἀμανατίδου,
θυγατρός τοῦ ἐφημερίου π. Κυριάκου
Ἀμανατίδη.
Ἐπίσης, ηὐλόγησε τὴν 16ην τὴν πίταν τοῦ

Συλλόγου ΑΜΕΑ Λακωνίας.
Π ρ ο έ σ τ η τὴν 19ην τῆς Νεκρωσίμου

Ἀκολουθίας τῆς Κηδείας τῆς Στυλιανῆς Γε-
ωργανέ εἰς τὸν Μητροπολικὸν Ναόν.
Ἐ π ρ α γ μ α τ ο π ο ί η σ ε  Κληρικολαϊκάς

Συνάξεις τήν 3ην εἰς Σπάρτην καί τήν 5ην
εἰς Μολάους.
Π ρ ο ή δ ρ ε υ σ ε  τὴν 7ην συνεδριάσεως

τοῦ Δ.Σ. τοῦ Μουσείου καί τὴν ἰδίαν
ἡμέραν συνεδριάσεως τοῦ Δ.Σ. τῆς Βιβλιο-
θήκης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Κατὰ τὰς λοιπὰς ἡμέρας, ἐπεσκέφθη τὰ
Ἱδρύματα, τὸ Νοσοκομεῖον Σπάρτης καὶ
πολλὰς βαρυπενθούσας οἰκογενείας ἢ
ἀσθενεῖς εἰς τὰς οἰκίας των, ἐνώ ἐδέχθη
πολλοὺς κληρικοὺς καὶ λαϊκοὺς εἰς τὰ
Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καὶ συμ-
παρεστάθη ποικιλοτρόπως εἰς τὰ προβλή-
ματα καὶ αἰτήματά των.



Ἀπό τήν εἰς πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ π. Ραφαήλ Τσάλτα
(Σπάρτη,  29/12/2019)

Ἀπό τήν πανήγυρη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων,
χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μάνης κ. Χρυσοστόμου

(Σπάρτη,  9/3/2020)



Ἀπό τήν εἰς διάκονον χειροτονία τοῦ π. Ἀναστασίου Κουτσανδρέα
(Μονεμβασία, 23/2/2020) 

Ἀπό τήν εἰς  διάκονον χειροτονία τοῦ π. Γεωργίου Πούλια 
(Σπάρτη, 15/3/2020)


