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«Ἡ ἀγάπη, ἰσχυρότερη ἀπό τόν θάνατο» 
Σεβ. Μητροπολίτου Μονεμβασίας καί Σπάρτης κ. Εὐσταθίου

φθασε καί ἐφέτος ἡ λαμπροφόρος
ἡμέρα τοῦ Πάσχα, «ἡ μία τῶν Σαββάτων, ἡ
βασιλίς καί κυρία» σύμφωνα μέ τόν θεό-
πνευστο ὑμνογράφο ἅγιο Ἰωάννη τόν Δα-
μασκηνό. Μέχρι χθές ὁ θάνατος ἦταν ὁ
ἐξουσιαστής τῆς ζωῆς τῶν ἀνθρώπων. Σή-
μερα βρίσκεται νικημένος ἀπό τή Ζωή. Τόν
συνέτριψε Ἐκεῖνος πού βάδισε ἀγόγγυστα
τόν δρόμο τῆς θυσιαστικῆς προσφορᾶς καί
ἄς τόν περιγέλασαν οἱ ἄνθρωποι. Τόν νί-
κησε Αὐτός πού προδομένος ἀπό τόν ἴδιο
τόν φίλο καί μαθητή του ἔφτασε μέχρι τόν
Ἅδη, ὅπως φτάνουν ὅλοι ὅσοι ἐπιλέγουν νά
παραμείνουν πιστοί στήν ἀγάπη, καί ἄς
νιώθουν βαριά πολλές φορές τήν ἴδια προ-
δοσία καί τήν ἴδια ἐγκατάλειψη. Ἡ ἀγάπη,
ἐντούτοις, ἀποδείχθηκε ἰσχυρότερη ἀπό
τόν θάνατο. Γι΄αὐτό καί ὁ δρόμος τοῦ
Χριστοῦ εἶχε ἐπιστροφή. Ὁ Ἅδης δέν Τόν
κράτησε. Δέν ἦταν ὁ Γολγοθᾶς τό τέλος γιά
Ἐκεῖνον καί δέν εἶναι οὔτε γιά μᾶς, πού
κουβαλᾶμε τόν μικρό ἤ τόν μεγάλο σταυρό
καθημερινά στούς ὤμους μας.

Φέτος ὅμως, ὁλόκληρη ἡ ἀνθρωπότητα
βιώνει ἕναν ἀνεπανάληπτο Γολγοθᾶ, ἴσως
τόν πιό ἐπώδυνο μετά τά δεινά τοῦ Β΄ Παγ-
κοσμίου Πολέμου. Ἡ πανδημία τοῦ
κορονοϊοῦ ἐπιφέρει πολλαπλές παρενέρ-
γειες. Οἱ καθημερινές δραματικές καί
αἰφνιδιαστικές ἀλλαγές, ὁ περιορισμός στά

σπίτια μας μέ ὑπερβολική πολλές φορές
προσκόλληση στήν τηλεόραση καί τό διαδί-
κτυο, ὁ διάχυτος φόβος, ἡ συνεχής ἀγωνία,
ἡ σωματική καί ψυχική κόπωση, ἡ ἀμοιβαία
καχυποψία, οἱ κρυμμένοι μέχρι τώρα
ἐγωισμοί, οἱ ἀνασφάλειες καί τά πείσματα
πού βγαίνουν ἐκρηκτικά στήν ἐπιφάνεια, ἡ
κλονισμένη ἤδη κοινωνική συνοχή, οἱ ση-
μαντικές οἰκονομικές ἐπιπτώσεις, ὁ
ἀνελέητος βομβαρδισμός τῶν ψυχοφθό-
ρων καί παραπλανητικῶν πολλές φορές
εἰδήσεων καί εἰκόνων συνθέτουν ἀσφαλῶς
ἕνα πρωτόγνωρο καί σκοτεινό σκηνικό.
«Ποιά θά εἶναι ἡ ἑπόμενη μέρα γιά τόν
κάθε ἄνθρωπο καί γιά τόν κόσμο
ὁλόκληρο» εἶναι ἕνα ἐρώτημα πού βασανί-
ζει τή σκέψη μας.

Παράλληλα, αὐτή ἡ σκληρή δοκιμασία
ὅλων μας φέρνει στόν νοῦ ἐσχατολογικοὺς
λόγους τοῦ Κυρίου, χωρία τῆς Ἀποκάλυψης
καί ἐπιβεβαιώνει τήν παντελῆ ἀνεπάρκεια
τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ ἀλαζόνας ἄνθρωπος τῆς
θαυματουργοῦ ἐπιστημονικῆς γνώσης καί
τῆς ἀσύλληπτης τεχνολογικῆς ἰσχύος
ἀδυνατεῖ νά ἀντιμετωπίσει ἕναν νανοϊό,
πού ἔχει κλονίσει συθέμελα τήν ὑφήλιο. Ὁ
ψεύτικος γίγαντας τῆς παντογνωσίας καί
παντοδυναμίας ἐμφανίζεται πλήρως
ἀνήμπορος καί ἰσοπεδωμένος. Καί τό πιό
θλιβερό, δὲ βλέπει τόν Θεό. Τόν ἀπορρίπτει

Ἔ
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ἀκόμη καί τώρα!
Ὁ ἐφετινός ἑορτασμός τοῦ κοσμοσωτή-

ριου γεγονότος τῆς ἐκ τῶν νεκρῶν
ἐγέρσεως τοῦ Κυρίου μας γίνεται,
ἀναπόφευκτα σέ τέτοιες συνθῆκες, δύσκο-
λες, πρωτόγνωρες, ἀποκαλυπτικές. Θά
εὐχηθοῦμε, θά διακηρύξουμε τό “Χριστός
Ανέστη” χωρίς ἀλληλοασπασμούς καί χει-
ραψίες. Μέ μάσκες στά πρόσωπα, μέ ὀσμή
ἀντισηπτικοῦ, σέ ἀπόσταση μεταξύ μας, μέ
ἀπαγορεύσεις καί ἐνδεχομένως πρόστιμα,
ἐάν ἀποδειχθοῦμε ἀνήμποροι νά
συμφιλιωθοῦμε μέ τήν πιεστική πραγματι-
κότητα.

Ὁ Κύριος γνωρίζει γιατί ἔπληξε τήν πα-
τρίδα μας καί ὁλόκληρη τήν ἀνθρωπότητα
ὁ λοιμός τοῦ νέου κορονοϊοῦ, πού ὁδήγησε
καί στήν πρωτοφανῆ ἀπαγόρευση ἀπό τήν
Πολιτεία τῆς ἐκκλησιαστικῆς λατρείας. Πρό-
κειται, πράγματι, γιά ἕναν μεγάλο πειρα-
σμό, γιά μία ἐπώδυνη δοκιμασία
ἑκατομμυρίων ἀνθρώπων.

Καί στό σημεῖο αὐτό ἀναρωτιόμαστε:
Μήπως εἶναι μιά παραχώρηση τῆς ἀγάπης
καί τῆς πρόνοιας τοῦ Θεοῦ «διὰ τὰς
ἁμαρτίας ἡμῶν», ἡ ὁποία μπορεῖ νά μᾶς
βοηθήσει νά ἔρθουμε εἰς ἑαυτόν, νά
στερεωθοῦμε ἀκόμα περισσότερο στόν
βράχο τῆς πίστεως, νά καταλάβουμε τήν
ἀξία τῶν εὐλογιῶν καί τῶν δωρεῶν τοῦ Κυ-
ρίου μας, ὅπως εἶναι ἡ θεία κοινωνία καί ἡ
ἀνθρώπινη ὑγεία; Μήπως εἶναι εὐκαιρία νά
μετανοήσουμε, νά δοῦμε καθαρότερα τόν
προορισμό μας; Ἐν προκειμένῳ, ὁ Ἀπ.
Παῦλος μᾶς νουθετεῖ: «Τίς ἔγνω νοῦν Κυ-

Ὁ Σταυρός ὁδηγεῖ στήν Ἀνάσταση

καί ἡ Μεγάλη Παρασκευή

κυοφορεῖ τή λαμπροφόρο

Κυριακή τοῦ Πάσχα.

Τή λύπη, τήν ἀπόγνωση διαδέχονται

ἡ χαρά, ἡ ἀναδημιουργία, ἡ ζωή,

ἡ σωτηρία καί ἡ εἰρήνη

τῆς Ἀναστάσεως.

Χωρίς σταυρό

δέ νοεῖται ἡ Ἀνάσταση

καί χωρίς Ἀνάσταση

δέν ἔχει νόημα ὁ Σταυρός. 
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ρίου ἤ τίς σύμβουλος αὐτοῦ ἐγένετο;» καί
ἀκόμη: «Ὡς ἀνεξερεύνητα τά κρίματα
αὐτοῦ καί ἀνεξιχνίαστοι αἱ ὁδοί αὐτοῦ»
(Ρωμ. ια’, 33-34).

Εἶναι πράγματι δύσκολο νὰ περιοριζόμα-
στε ὅλοι μαζὶ στὰ σπίτια μας καὶ ὑπαρκτός
ὁ κίνδυνος τῶν ἐντάσεων καί τῶν
ψυχολογικῶν μας ἐκρήξεων. Ἄς προσπαθή-
σουμε, ἐντούτοις, νά μεταβάλουμε τά σπί-
τια μας σέ ἐκκλησίες. Μαζί νά
προσευχηθοῦμε, μαζί νά μελετήσουμε, μαζί
νά ἀγωνισθοῦμε, μαζὶ νά ἁγιασθοῦμε. Λίγη
σκέψη γιά τήν αἰωνιότητα μέσα ἀπό φό-
βους, ἀβεβαιότητες, ἐρωτήματα καί
ἀγωνίες, μπολιασμένη μέ λίγη πίστη, μυ-
στική ἐξομολόγηση, ἐσωτερική προσευχή,
ἐλπίδα στήν πρόνοια τοῦ Θεοῦ, παράδοση
στό θέλημά Του μπορεῖ μεγάλη ὠφέλεια νά
προσφέρει, τήν ὁποία σέ ἄλλη περίσταση
δέ θά εἴχαμε. Ποτέ δέ θά μπορέσουμε νά
κατανοήσουμε τό πάθος τοῦ Κυρίου, ἂν δέ
συνομιλήσουμε μέ τόν δικό μας θάνατο.

Ἀσφαλῶς λυπούμαστε, ἀλλά δέν
ὁδηγούμαστε στήν ἀπελπισία. Δέ θά μᾶς
ἐγκαταλείψει ἡ ἀγάπη καί ἡ φιλανθρωπία
τοῦ πολυεύσπλαχνου Θεοῦ. Καί γι’ αὐτόν
πού ἐλπίζει στόν Θεό, δέν ὑπάρχουν ποτέ
ἀδιέξοδα. Ὅλοι μας, ἐνώπιον αὐτῆς τῆς
φοβερῆς δοκιμασίας μή δειλιάσουμε, μήν
καμφθοῦμε ψυχικά καί μήν κλονιστοῦμε
ἀπό τό βάρος τῆς στενοχώριας και τοῦ
φόβου γιά ὅσα συμβαίνουν. Ἄς
ἐμπνευστοῦμε ἀπό τίς θυσίες καί τίς στερή-
σεις ὅλων ἐκείνων πού μέ κίνδυνο,
ἐξάντληση, ὑπομονή καί αὐταπάρνηση

διακονοῦν τούς ἀσθενεῖς καί ἄς τούς
ἀνάψουμε ἕνα κερί εὐγνωμοσύνης καί
προσευχῆς. Ὅλος ὁ ἐπίγειος δρόμος, ἄς θυ-
μόμαστε ὅτι περνάει μέσα ἀπό σταυρικές
θυσίες.

Ὁ Σταυρός ὁδηγεῖ στήν Ἀνάσταση καί ἡ
Μεγάλη Παρασκευή κυοφορεῖ τή λαμπρο-
φόρο Κυριακή τοῦ Πάσχα. Τή λύπη, τήν
ἀπόγνωση διαδέχονται ἡ χαρά, ἡ
ἀναδημιουργία, ἡ ζωή, ἡ σωτηρία καί ἡ
εἰρήνη τῆς Ἀναστάσεως. Χωρίς σταυρό δέ
νοεῖται ἡ Ἀνάσταση καί χωρίς Ἀνάσταση
δέν ἔχει νόημα ὁ Σταυρός. Στήν παροῦσα
ζωή ὅλοι οἱ ἄνθρωποι βιώνουμε δυσκολίες
καί ἀντιμετωπίζουμε ποικίλους ἐπώδυνους
πειρασμούς. Ἡ κρίση τῶν καιρῶν μας εἶναι
ἕνας βαρύς Σταυρός γιά κάθε ἄνθρωπο. Θά
ἔλθει,ὅμως, καί ἡ χαρά τῆς Ἀναστάσεως. Ἄς
δείξουμε ἀγωνιστικό φρόνημα καί ὁ Θεός
θά βρίσκεται πάντοτε «μεθ΄ἡμῶν». Ἄς βλέ-
πουμε τή ζωή μέ τά μάτια τοῦ Χριστοῦ, δη-
λαδή μέ ἐλπίδα καί φῶς. Φῶς πολύ, ἀκόμη
καί ἐκεῖ πού ὅλα μοιάζουν σκοτεινά.Δέν
μποροῦμε νά πᾶμε φέτος στόν ναό, ἀλλά
ἂς γίνουμε ἐμεῖς ναός Του. Δέν μποροῦμε
νά προσκυνήσουμε τίς ἱερές εἰκόνες, ἀλλά
ἂς ἀφήσουμε νά ἀναστηθεῖ ἡ πεσοῦσα
εἰκόνα Του μέσα μας. Μαζί μέ τόν πόθο μας
νά τρεφόμαστε μέ τό αἷμα τῆς θυσίας τοῦ
Κυρίου μας, ἄς γίνουμε ἐμεῖς θυσία γιά τόν
Χριστό. Καί τότε θά ἀναστηθεῖ ὁ Θεάνθρω-
πος μέσα μας, τότε θά μᾶς δοθεῖ «τὸ
σημεῖον Ἰωνᾶ», μεγαλύτερο ἀπό τό θαῦμα
πού προσδοκοῦμε, ἡ εὐλογία Του περισσό-
τερη ἀπό αὐτή πού φανταζόμαστε.
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ἄνθρωπος ποὺ εἶναι δίβουλος καὶ δί-
γνωμος καὶ δὲ μένει σταθερὸς σὲ μία
ἀπόφαση, εἶναι ἀκατάστατος καὶ ἀσταθὴς
σὲ ὅσα ἀποφασίζει καὶ ἐνεργεῖ. Ἡ διψυχία -
διβουλία εἶναι χαρακτηριστικὸ γνώρισμα
τῆς ἐποχῆς μας. Ὑπάρχει ἐσωτερικό μπέρ-
δεμα ποὺ δυσκολεύει τὸν ἄνθρωπο νὰ
παίρνει ξεκάθαρες ἀποφάσεις. Βασική αἰτία
εἶναι ἡ ἀπομάκρυνση τοῦ σύγχρονου
ἀνθρώπου ἀπὸ τὸ Θεό. Δελεάζεται ἀπὸ τὴν
προκλητικὴ ἁμαρτία, ἀλλὰ ταυτόχρονα
ἐσωτερικὰ μέσα του ἐλέγχεται ἀπὸ τή συ-
νείδησή του μὲ ἀποτέλεσμα νὰ διχάζεται
καὶ νά συγκρούονται μέσα του δυὸ κόσμοι.
Ὁ ἕνας εἶναι ἡ συνείδησή του κι ὁ ἄλλος τὰ
πάθη του. 

Ἡ ἀλλοπρόσαλλη συμπεριφορὰ εἶναι ἕνα
ὑπαρκτὸ πρόβλημα στὶς καθημερινές μας
σχέσεις. 

Σύμπτωμα τοῦ πεπτωκότος ἀνθρώπου ἡ
διβουλία ἤ διψυχία. Ἐσωτερικὰ ὑπάρχει ἡ
πάλη τοῦ καλοῦ καὶ τοῦ κακοῦ. «Ἀνήρ δίψυ-
χος, ἀκατάστατος ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖς
αὐτοῦ» (Ἐπιστολὴ Ἰακώβου, κεφ.α΄, στίχ. 8). 

Τὶς περισσότερες φορὲς διχαζόμαστε
γιατί μεταθέτουμε τὶς εὐθύνες τὶς δικές μας
στοὺς ἄλλους. Χάνουμε τὴν ἐσωτερική μας
ἰσορροπία ἀνατρέποντας ἀκόμη καὶ τὶς
κοινωνικὲς σχέσεις γιατί εἰσχωρεῖ τό πάθος
τοῦ ἐγωισμοῦ. Ἡ δική μας ἄποψη εἶναι πάν-
τοτε σωστή. Μᾶς ἀρέσει νὰ μειώνουμε
τοὺς ἄλλους γιὰ νὰ προβάλουμε τὸ Ἐγώ

μας. Ἀσφαλῶς τὰ ἀποτελέσματα εἶναι
ἀρνητικὰ, ἀλλὰ καὶ διχαστικά. Ἡ μεγάλη
ἰδέα ποὺ ἔχουμε γιὰ τὸν ἑαυτό μας
δημιουργεῖ μία πλασματική εἰκόνα γιὰ χα-
ρίσματα πού στήν πραγματικότητα δὲν
ἔχουμε κι ὅταν ἔρχεται ἡ δύσκολη στιγμὴ νὰ
ἀποδείξουμε τήν ἀλήθεια, φεύγει τὸ
ἔδαφος κάτω ἀπὸ τὰ πόδια μας. Ἡ
αὐθεντικότητα καὶ ἡ ντομπροσύνη εἶναι σί-
γουρα στηρίγματα γιὰ νὰ μὴν πέσουμε στὴν
παγίδα τῆς δυστυχίας - διβουλίας. Τὸ Ἱερὸ
Εὐαγγέλιο μᾶς λέει πολὺ καθαρὰ: «ἔστω δὲ
ὁ λόγος ὑμῶν ναὶ ναί, οὒ οὔ· τὸ δὲ περισσὸν
τούτων ἐκ τοῦ πονηροῦ ἐστιν» (Ματθ. ε΄, 37).
Ἄς εἶναι ὁ λόγος σας ναί, ὅταν πράγματι
εἶναι ναὶ καὶ ὄχι, ὅταν πράγματι εἶναι ὄχι• τὸ
ἐπιπλέον δὲ ἀπὸ αὐτὰ εἶναι ἀπὸ τὸν πο-
νηρό. 

Νὰ μὴ μοιάζουμε μέ τὸ χαμαιλέοντα, ὁ
ὁποῖος ἀλλάζει χρώματα γιὰ νὰ προστα-
τεύεται ἀνάλογα μὲ τὴν περίπτωση. Ὁ
ἄνθρωπος δὲ χρειάζεται νὰ μπεῖ σὲ αὐτὴ τὴ
διαδικασία. Ἡ διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ δὲν
ἀφήνει περιθώρια παρερμηνειῶν καὶ πε-
ρισσότερο ἡ ἴδια ἡ ζωή Του, πού μᾶς δίδαξε
τὴν ἀλήθεια καὶ τὴ γνησιότητα μέχρι τὸ
τέλος τῆς ἐπίγειας πορείας Του. 

Αὐτὸ ποὺ πρέπει νὰ προσέξουμε
ἰδιαίτερα ἐμεῖς οἱ χριστιανοὶ εἶναι νὰ μὴ
μεταβληθεῖ ἡ θρησκευτικότητά μας στήν
ψευδαίσθηση ὅτι κάνουμε σωστὰ τὰ καθή-
κοντά μας, ἐνῶ στήν πραγματικότητα πολ-

Ὁ
Διψυχία - Διβουλία
Ἀρχιμ. Ἐφραίμ Μιλτιάδου, Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 
Ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων Σπάρτης
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λές φορές θρησκεύουμε κάτω ἀπὸ τὸ κρά-
τος τοῦ φόβου καὶ τή δύναμη τῆς συνή-
θειας. 

Ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία μᾶς προτρέπει νὰ
ἀντιμετωπίζουμε τὴ διψυχία μὲ μία πολὺ
ὡραία σύντομη προσευχὴ : «πνεῦμα εὐθές
ἐγκαίνισον ἐν τοῖς ἐγκάτοις μου» (Ψλμ. Ν, 12).

Ὁ στόχος ἐπιτυγχάνεται, ὅταν δὲν πατᾶμε
σὲ δυὸ βάρκες. Τὸ Ἱερὸ Εὐαγγέλιο μᾶς τονί-
ζει ἰδιαίτερα ὅτι δὲν μποροῦμε νὰ δου-
λεύουμε σέ δύο κυρίους. Τὸν ἕναν θὰ
ἀγαπήσουμε καὶ τόν ἄλλον θὰ μισήσουμε.
Τὸ θέμα τῆς σωτηρίας μας δέν μποροῦμε νὰ
τὸ παίρνουμε ἀψήφιστα. Ἡ διγλωσσία μᾶς
ἀποπροσανατολίζει καὶ μᾶς μπερδεύει
ἐσωτερικά. 

Ἡ σύγχρονη ψυχολογία μᾶς παρουσιάζει
τοὺς δίψυχους ὡς διχασμένες προσωπικό-
τητες καὶ ὄχι ὁλοκληρωμένες ποὺ εἶναι τὸ
φυσικὸ κάθε ἀνθρώπου. Ἡ λύση εἶναι νὰ
ἀφεθοῦμε ψυχῇ τε καὶ σώματι στὸ Χριστὸ
καὶ Αὐτὸς ποὺ γνωρίζει τὰ κρυπτὰ τῆς καρ-
δίας μας, θὰ μᾶς δώσει τὴ σύνεση καὶ τὴ
χάρη νὰ πορευθοῦμε σὲ μία νέα πορεία
χωρὶς περιστροφὲς καὶ μισόλογα. Ἡ δική
Του ζωὴ ἄς γίνει καὶ δική μας ζωὴ. Τὰ δικά
Του βήματα ἄς γίνουν καὶ δικά μας βήματα·
μόνο ἔτσι θὰ ὁδηγηθοῦμε μὲ ἀσφάλεια στὴ
βασιλεία Του προγευόμενοι τὰ ἀγαθά της,
ἀκόμη καὶ σὲ αὐτὴ τὴ ζωή. Μὴν ξεχνᾶμε
ποτὲ ὅτι ὁ Κύριός μας μᾶς κάνει
ἀκτινογραφία, ὅσο καί νά κρυβόμαστε ἀπὸ
τὴν ἀλήθεια καὶ τὴν εὐθεία ὁδό, μπροστά
Του εἴμαστε γυμνοὶ καὶ τετραχηλισμένοι. Οἱ
ψευδαισθήσεις καὶ οἱ διπλωματίες δὲν
ἔχουν θέση. Τὸ φῶς δὲ σκιάζεται ποτὲ ἀπὸ
τὰ σκοτάδια τῆς ἁμαρτίας.

Νὰ μὴ μοιάζουμε

μέ τὸ χαμαιλέοντα,

ὁ ὁποῖος ἀλλάζει χρώματα

γιὰ νὰ προστατεύεται

ἀνάλογα μὲ τὴν περίπτωση.

Ὁ ἄνθρωπος δὲ χρειάζεται νὰ μπεῖ

σὲ αὐτὴ τὴ διαδικασία.

Ἡ διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ δὲν

ἀφήνει περιθώρια παρερμηνειῶν

καὶ περισσότερο ἡ ἴδια ἡ ζωή Του, 

πού μᾶς δίδαξε τὴν ἀλήθεια

καὶ τὴ γνησιότητα

μέχρι τὸ τέλος τῆς ἐπίγειας

πορείας Του.

Οἱ Πατέρες στόν σύγχρονο κόσμο



Πρὸς μιὰ νέα κανονικότητα…
Νικολάου Ζαχαράκη, Ἱστορικοῦ
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τίτλος τοῦ ἄρθρου αὐτοῦ εἶναι
ἐνδεικτικὸς μιᾶς κατάστασης τὴν ὁποία
ὅλοι μας βιώνουμε τοὺς τελευταίους μῆνες.
Μιᾶς κατάστασης ἡ ὁποία μᾶς κατέλαβε
κυριολεκτικὰ ἐξ ἀπροόπτου, μεταβάλλον-
τας ριζικὰ καὶ ἐνδεχομένως ἀμετάκλητά
τούς ὅρους καὶ τὶς συνθῆκες τῆς καθημερι-
νότητάς μας. Τὴ νέα αὐτὴ κανονικότητα
ἐπέβαλαν οἱ συνθῆκες τῆς πανδημίας ἡ
ὁποία ἐξακολουθεῖ νὰ πλήττει ἀρκετὲς
χῶρες μὲ ἄδηλη ἀκόμη ἐξέλιξη ὡς πρὸς τὸ
χρονοδιάγραμμα τῆς ἀντιμετώπισής της.
Τῆς νέας αὐτῆς κανονικότητας προηγήθηκε
ἕνα διάστημα στὸ ὁποῖο ὅλοι μας βιώσαμε
μὲ διαφορετικὴ ἴσως ἔνταση, μιὰ συνθήκη
πρωτόγνωρη καὶ ἀναφέρομαι φυσικὰ στὴν
καραντίνα, ὑπὸ τὴν μορφὴ τοῦ ἑκούσιου
προστατευτικοῦ ἐγκλεισμοῦ. Ἑνὸς
ἐγκλεισμοῦ ποὺ ἀρχικὰ ἔγινε σύνθημα, πε-
ριεχόμενο μιᾶς συστηματικῆς καμπάνιας ἐκ
μέρους τοῦ κρατικοῦ φορέα καὶ στὴν ἀκραία
ἐκδοχὴ του ἐπιβλήθηκε ὑπὸ τὴν ἀπειλὴ κυ-
ρώσεων. Μιὰ συνθήκη ἡ ὁποία σὲ πρῶτο
στάδιο βιώθηκε ὡς ἄρνηση, μετέπειτα ὡς
θυμὸς γιὰ νὰ λάβει στὴν ἀκραία ἐκδοχὴ της
χαρακτηριστικὰ φόβου ἀδιεξόδου καὶ
ἀπόγνωσης. Ὁ καθένας μας ἄντλησε ἀπὸ τὸ
ἀπόθεμα τῶν ἐπιλογῶν, τῆς δύναμης καὶ τῶν
ἐναλλακτικῶν του, ὡστόσο φάνηκε ὅτι κά-
ποιες στιγμὲς κι αὐτὸ δὲν ἐπαρκοῦσε, καθὼς
ἀποδεικνυόταν ἀτελέσφορο στὴν πράξη,
ὀδηγώντας σὲ μιὰ ἐσωτερικὴ περιδίνηση. 

Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι ὅλα αὐτὰ συνέβησαν
σὲ χρόνο πυκνὸ καὶ αἰφνίδιο, ἀνακόπτοντας
τὴ ροὴ τῶν γεγονότων καὶ τοῦ προγραμ-
ματισμοῦ ποὺ ὁ καθένας ἔθετε στὴν ζωή του,

καταλύοντας τὴν αἴσθηση τοῦ «ἀπόλυτου
ἐλέγχου» καὶ τῆς «παντοδυναμίας» ποὺ θε-
ωρούσαμε ὅτι μᾶς χαρακτήριζαν, λειτουρ-
γώντας ἐν τέλει ὡς ὑπόμνηση τοῦ
εὔθραυστου καὶ εὐάλωτου τῆς ὑπόστασής
μας. Τὰ δεδομένα ἄλλαξαν μὲ τὴν μεταβολὴ
αὐτὴ νὰ ἐπεκτείνεται καὶ στὸ χῶρο τῆς
λειτουργικῆς καὶ μυστηριακῆς ζωῆς τῆς
Ἐκκλησίας. Κλείσιμο τῶν ναῶν, ἀκολουθίες
κεκλεισμένων τῶν θυρῶν καὶ σὲ χρόνο δεύ-
τερο ἐπιμελὴς τήρηση τῶν ἀποστάσεων σὲ
ἕνα ἐκκλησίασμα μὲ ἀνώτατο ὅριο ἐντὸς καὶ
ἐκτός τοῦ Ναοῦ. Εἰκόνες πρωτόγνωρες καὶ
βιώματα ξένα πρὸς τὴν ἐμπειρία ἑνὸς λαοῦ
ὁ ὁποῖος ἀντιλαμβανόταν τὴν μυστηριακὴ
ζωὴ ὡς κοινωνία προσώπων, ὡς προσέγγιση
καὶ ἐπικοινωνία, ὡς μετοχὴ καὶ μοίρασμα.
Ὁρισμένοι διέκριναν πίσω ἀπὸ τὰ μέτρα
αὐτὰ σχέδια ἀόρατα καὶ ἐπίβουλα καὶ συνω-
μοσίες ποὺ ἐξυφαίνονταν μὲ στόχο νὰ πλή-
ξουν τὸ ἰδιαίτερο στοιχεῖο τῆς ταυτότητάς
μας. Ἡ Ἐκκλησία ἀπὸ τὴν ἄλλη διὰ τῶν
ἐκπροσώπων της ἐπέλεξε νὰ τηρήσει
χαμηλοὺς τόνους συναισθανόμενη τὸ βάρος
τῆς εὐθύνης, λειτουργώντας παραμυθητικὰ
καὶ ἐνισχύοντας τὸ ποίμνιο της ὅπως ἔπραττε
πάντοτε σὲ καιροὺς χαλεπούς. 

Στὶς ὧρες ἐκεῖνες τοῦ ἐγκλεισμοῦ καὶ τῆς
δοκιμῆς τῶν ἐντὸς καὶ ἐκτὸς ὁρίων, στὸ χρόνο
μηδὲν καὶ στὴν ἐπαναλαμβανόμενη ρουτίνα
τῶν ἡμερῶν ποὺ διαδέχονταν ἡ μία τὴν ἄλλη,
ἀκέραιες καὶ ἀπαράλλακτες, ἤρθαμε ὅλοι
ἀναμφίβολα πιὸ κοντὰ μὲ πρόσωπα οἰκεία
ἀλλὰ καὶ μὲ τὸν μεγάλο «ξένο» μὲ τὸν ἴδιο
μας τὸν ἑαυτό, μὲ ὅλα ἐκεῖνα ποὺ ἐπιμελῶς

Ὁ
Νεανικοί Ἀγκυροβολισμοί
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ἀποκρύπταμε καὶ ἀπωθούσαμε καιρὸ
ἐγκλωβισμένοι τάχα «μὲς στὴν πολλὴ συνά-
φεια τοῦ κόσμου, μὲς στὶς πολλὲς κινήσεις κι
ὁμιλίες» ὅπως λέει καὶ ὁ ποιητής. Μιὰ
ἀναμέτρηση ἐνίοτε δημιουργικὴ καὶ ἄλλοτε
λιγότερο ἢ περισσότερο ἐπώδυνη.

Ὡστόσο ἡ ἱστορία ἔχει ἀποδείξει ὅτι ἐποχὲς
καὶ συνθῆκες ὅπως αὐτὲς ποὺ περιγράψαμε
ἀλλὰ καὶ βιώσαμε ἔντονα, μποροῦν νὰ
ἐξελιχθοῦν σὲ μιὰ δυναμικὴ ἀφετηρία. Μιὰ
ἀφετηρία ἐπανεκκίνησης, ἐπανεκτίμησης
ὅσων θεωρούσαμε ὡς τώρα δεδομένα,
καθὼς καὶ ἐπαναπροσέγγισης τῆς σχέσης μας
μὲ τὸν ἑαυτό, τὸν συνάνθρωπο καὶ τὸν Θεό.
Ἀφετηρία οἰκοδόμησης μιᾶς σχέσης
εἰλικρινοῦς καὶ ἄμεσης καὶ στὰ τρία ἐπίπεδα.
Μιᾶς σχέσης ἀπαλλαγμένης ἀπὸ
ἐπιτηδευμένες, ἐπιφανειακοῦ τύπου προ-
σεγγίσεις, λυτρωμένης ἀπὸ τὰ δεσμὰ τοῦ
ὠφελιμισμοῦ καὶ τῆς ὑστεροβουλίας. 

Οἱ δοκιμές, οἱ ἀντοχὲς, οἱ δυνάμεις καὶ ἡ
πίστη στὸν ἑαυτό μας καὶ μόνο, ἐλέγχθηκαν
κι ὅπως φαίνεται ἀποδείχθηκαν ἀνεπαρκεῖς.
Τὸ δίχτυ ἀσφαλείας ποὺ τόσο ἐπιμελῶς πλέ-
καμε τόσα χρόνια ἀγνοώντας ἐπιδεικτικά τά
ὅρια μας, ἀποδείχθηκε ὅτι ἦταν διάτρητο,
ἀνίκανο νὰ συγκρατήσει τοὺς φόβους καὶ τὶς
ἀνασφάλειες, καταδεικνύοντας μὲ τρόπο
ἐμφανῆ τὴν κενότητα τῆς ἔπαρσής μας. Ἡ
μόνη λύση δὲν εἶναι παρὰ ἕνα δυναμικὸ
restart, ἀντίστοιχο μὲ ἐκεῖνο ποὺ κάνουμε
στὸν ὑπολογιστή μας, ὅταν τὸ λειτουργικό
του σύστημα μπλοκάρει. Τὸ μόνο βέβαιο
εἶναι ὅτι ἡ πορεία αὐτὴ δὲν εἶναι τόσο ἁπλὴ
καὶ σίγουρα ὄχι ἐφικτὴ μὲ τὸ πάτημα ἑνὸς
κουμπιοῦ. Ὁ δρόμος τὸν ὁποῖο καλούμαστε
νὰ διανύσουμε εἶναι μακρὺς, ἀλλὰ δὲν
εἴμαστε μόνοι. Παραστέκεται δίπλα μας συ-
νοδοιπόρος Ἐκεῖνος τὸν ὁποῖο ὅλα αὐτὰ τὰ
χρόνια ἴσως καὶ νὰ παραμελήσαμε ἢ καὶ νὰ
ἀγνοήσαμε καὶ μᾶς περιμένει στὸν δρόμο τῆς
συνάντησης…

Ὁ δρόμος τὸν ὁποῖο

καλούμαστε νὰ διανύσουμε

εἶναι μακρὺς,

ἀλλὰ δὲν εἴμαστε μόνοι.

Παραστέκεται δίπλα μας

συνοδοιπόρος Ἐκεῖνος τὸν ὁποῖο

ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια

ἴσως καὶ νὰ παραμελήσαμε

ἢ καὶ νὰ ἀγνοήσαμε

καὶ μᾶς περιμένει

στὸν δρόμο τῆς συνάντησης…

Νεανικοί Ἀγκυροβολισμοί
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τὶς 14 Μαΐου 2013 ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη
Μονεμβασίας καὶ Σπάρτης στερήθηκε ἕνα
καταξιωμένο κληρικό της, τὸν μακαριστὸ
πρωτοπρεσβύτερο π. Παναγιώτη Ρούτση,
ἐφημέριο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Σπυρίδω-
νος Σπάρτης καὶ συνταξιοῦχο ἐκπαιδευτικό.
Ἡ κοίμησή του γέμισε μὲ θλίψη ὄχι μόνο τὰ
πρόσωπα τοῦ οἰκογενειακοῦ του περιβάλ-
λοντος, ἀλλὰ καὶ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους
ποὺ συνδέονταν μαζί του ποικιλοτρόπως
καὶ χαίρονταν τὴν πάντοτε ὠφέλιμη καὶ
χαροποιὸ παρουσία του. Ὁ π. Παναγιώτης
ἦταν ἕνας κληρικὸς ποὺ διακρινόταν γιὰ τὸ
ἦθος του, τὴν ἐργατικότητά του, τὸν εὐθὺ
καὶ φιλαλήθη λόγο του, τὴν ἀνεπιτήδευτη
καὶ πάντοτε εὐγενικὴ συμπεριφορά του
πρὸς ὅλους. Ἦταν ὁ γνήσιος φίλος, ἀφοῦ πί-
στευε ἀκράδαντα στὴ φιλία καὶ ἡ οἰκεία του
φράση ἦταν πάντοτε τὸ «γειά σου, φίλε
μου...», ποὺ τὸ ἔλεγε μὲ ὅλη τὴν ψυχή του.
Παράλληλα ξεχώριζε γιὰ τὴν κατὰ κόσμο
παιδεία του (πτυχιοῦχος Θεολογίας καὶ Φι-
λολογίας), τὴν πλούσια ἐγκυκλοπαιδική του
μόρφωση καὶ γενικὰ γιὰ τὰ πολλὰ χαρί-
σματα ποὺ ἀξιοποιοῦσε μέσα στὸ χῶρο τῆς
Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, ὄχι γιὰ τὴν προσω-
πική του προβολὴ καὶ καταξίωση, ἀλλὰ γιὰ
τὴ δόξα καὶ εὔκλεια αὐτῆς. Ἕνα ἀπὸ τὰ χα-
ρίσματά του ἦταν καὶ ἡ ρητορική του δεινό-
τητα. Ὁ λόγος του (προφορικὸς ἢ γραπτός)
ἦταν πάντοτε οὐσιαστικὸς καὶ μεστὸς νοη-
μάτων καὶ καθήλωνε τὸ ἀκροατήριό του.

Αὐτὸ τὸ χάρισμα εἶχε ἐπισημάνει καὶ ὁ
Σεπτὸς Ποιμενάρχης μας κ. Εὐστάθιος, γι’
αὐτὸ καὶ τὸν εἶχε τιμήσει πολλὲς φορὲς μὲ
τὴν θέση τοῦ ὁμιλητῆ, ἄλλοτε σὲ Ἱερατικὰ
συνέδρια καὶ ἄλλοτε σὲ λατρευτικὲς συνά-
ξεις ἢ ἐπίσημες ἐκδηλώσεις ποὺ διοργά-
νωνε ἡ Ἱερὰ Μητρόπολή μας.

Ο αείμνηστος Πρωτοπρεσβύτερος Πανα-
γιώτης Ρούτσης γεννήθηκε την 9η Σεπτεμ-
βρίου 1944 στα Ανώγεια της Σπάρτης από
τον Σοφιανό και τη Μαρία Ρούτση. Στην ιδι-
αίτερη πατρίδα του τελείωσε τη στοιχειώδη
εκπαίδευση και ολοκλήρωσε τις γυμνασια-
κές του σπουδές στο Γυμνάσιο της Σπάρτης.
Στη συνέχεια έχοντας τον διακαή πόθο της
ιερωσύνης σπούδασε στην Ριζάρειο Εκκλη-
σιαστική Σχολή Αθηνών και ακολούθως φοί-
τησε στη Θεολογική Σχολή Αθηνών
λαμβάνοντας το πτυχίο του και ολοκλή-
ρωσε τις σπουδές του στη Φιλοσοφική
Σχολή Αθηνών, στο Αρχαιολογικό Τμήμα
της, γενόμενος Πτυχιούχος της. Την 28η
Μαΐου 1967 έρχεται σε γάμου κοινωνία
μετά της Χριστίνας Μιχαλοπούλου-αδελ-
φής του μακαριστού πατρός Ιωάννου Μιχα-
λοπούλου εφημερίου του Ι. Ναού Αγίου
Νίκωνος και απέκτησαν δύο κόρες τη
Μαρία και τη Φωτεινή.

Την 15η Οκτωβρίου 1967 μετά από τη
συγκατάθεση της συζύγου του Χριστίνας,
χειροτονήθηκε Διάκονος στον Ιερό Ναό
Αγίας Τριάδος της Ενορίας Αγίου Ιωάννου

«Μνήμης ἐγκώμιον, λήθης ἐμπόδιον»
Ἀρχιμ. Σεραφείμ Κοσμᾶ

Ἀφιέρωμα

Σ
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Σπάρτης από τον αείμνηστο Μητροπολίτη
Μονεμβασίας και Σπάρτης κυρό Κυπριανό
και στη συνέχεια προκειμένου να ολοκλη-
ρώσει τις σπουδές του, μετατίθεται στην
Αθήνα και διορίζεται την 19η Δεκεμβρίου
1967 διάκονος στον Ιερό Ναό Μεταμορφώ-
σεως του Σωτήρος στην Πλάκα Αθηνών. Την
27η Ιουνίου 1971 χειροτονείται Πρεσβύτε-
ρος στην ιδιαίτερη πατρίδα τα Ανώγεια από
την αείμνηστο Μητροπολίτη Μονεμβασίας
και Σπάρτης κυρό Ιερόθεο και διορίζεται την
1η Ιουλίου 1971 Εφημέριος Λευκοχώματος.
Την 1η Αυγούστου του ιδίου έτους μετατί-
θεται ως Εφημέριος στον Ιερό Ναό Αγίας
Γλυκερίας Γαλατσίου της Ιεράς Αρχιεπισκο-
πής Αθηνών, όπου θα παραμείνει μέχρι την
30η Νοεμβρίου του 1975. Την 1η Δεκεμ-
βρίου 1975 θα μετατεθεί στην Ι. Μητρό-
πολή μας και θα διοριστεί Εφημέριος του
Ιερού Ναού Αγίου Σπυρίδωνος Σπάρτης.
Υπήρξε ο κύριος συντελεστής επεκτάσεως
και πλήρους ανακαινίσεως και αγιογραφή-
σεως του Ιερού Ναού ,μετατρέποντας τον,
από ένα μικρό παρεκκλήσιο που ήταν αρ-
χικά, του Ι. Ναού Αγίου Νίκωνος, σε Ενο-
ριακό μεγαλοπρεπή Ναό της πόλεως μας.
Το 1978 διορίστηκε καθηγητής Μέσης Εκ-
παιδεύσεως στη Λακωνία, και υπηρέτησε
στο Λύκειο Ξηροκαμπίου και αργότερα στο
3ο Γυμνάσιο Σπάρτης με ενδιάμεσες απο-
σπάσεις σε διάφορα σχολεία όπου και όταν
οι υπηρεσιακές ανάγκες τον καλούσαν, ως
καθηγητής Φιλόλογος. Από το 3ο Γυμνάσιο
Σπάρτης αφυπηρέτησε τον Αύγουστο του
2003. Έκτοτε αφοσιώθηκε στο Ενοριακό
ποιμαντικό του έργο. Την 22α Δεκεμβρίου
1975 του απενεμήθη υπό του μακαριστού

Μητροπολίτου κυρού Ιεροθέου το οφφίκιο
της πνευματικής πατρότητας και την 12η
Δεκεμβρίου 1977 υπό του ιδίου Μητροπο-
λίτου, το οφφίκιο του Πρωτοπρεσβυτέρου.
Αξιοσημείωτη ήταν η αγάπη του για τα βι-
βλία και η ενασχόληση του με το αγαθόν
της γνώσεως, όχι μόνον της θεολογικής
αλλά και της θύραθεν. Το βιβλίο του «ΠΑ-
ΡΑΔΕΙΣΟΥ ΟΙΚΗΤΟΡΕΣ» που συνέγραψε
μετά του αειμνήστου Αρχιμ. κυρού Παρθε-
νίου Δώριζα αποτελεί αξιόλογο βοήθημα
για όλους μας, όπως και τα αναρίθμητα δη-
μοσιεύματά του στον εκκλησιαστικό και το-
πικό τύπο. Ο μακαριστός π. Παναγιώτης,
διακρινόταν και για τις δύο ιδιότητες που
είχε, ως Εφημέριος και ως Εκπαιδευτικός,
χωρίς η μια να απέβαινε εις βάρος της
άλλης, αλλά αντίθετα, η μία να ενίσχυε την
άλλη.

Ἀφιέρωμα
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ιὰ ἀναπάντεχη συνάντηση μὲ τὴν
ἱστορία, σοῦ ἐπιφυλάσσει ἡ Κονιδίτσα Λα-
κωνίας, ὅταν γιὰ πρώτη φορὰ τὴν
ἐπισκεφθεῖς καὶ φθάσεις ὡς τὴ μικρὴ πλα-
τεία της. Ὁ βυζαντινὸς ναὸς τοῦ Προφήτη
Ἠλία, περίτεχνος καὶ καλοδιατηρημένος,
προβάλλει ἔξαφνα ἐμπρός σου κι
αἰχμαλωτίζει μέ μιᾶς τὸ βλέμμα σου. Στέκε-
σαι ἀναγκαστικὰ καὶ ἀπορημένος
μονολογεῖς: «Πῶς βρέθηκε ἕνα τόσο
σημαντικὸ ἐκκλησιαστικὸ μνημεῖο στὸ κέν-
τρο αὐτοῦ τοῦ χωριοῦ; Πόσους αἰῶνες
ἄραγε ἀναμετρᾶ ὁ τροῦλος του καὶ πόσες
γενεὲς ἀνθρώπων ἔνιωσαν τὴ Θεία Χάρη
κάτω ἀπὸ τὴ σταυρόσχημη στέγη του; Πῶς
ἔγινε καὶ τὸ ἑξαίρεσε ὁ πανδαμάτωρ χρόνος
ἀπὸ τὴ φθορὰ καὶ τὴν ἀφάνεια στὴν ὁποία
περιπίπτουν τὰ ἔργα τῶν ἀνθρώπων; 

Γιὰ νὰ κατανοήσεις ὅμως τὴν
ἀρχιτεκτονικὴ αὐτοῦ του ναοῦ – ἔτσι ὅπως
εἶναι σήμερα – πρέπει νὰ συμβουλευθεῖς
τὸν κορυφαῖο μελετητὴ τῆς βυζαντινῆς τέ-
χνης στὴν Ἑλλάδα, Ἀναστάσιο Ὀρλάνδο: «…
ὁ εἰς μνήμην τοῦ προφήτου Ἠλία τιμώμενος
ναὸς τῆς Κονιδίτσας ἀπαρτίζεται ἐκ τῶν
ἑξῆς μερῶν: α) ἐκ τοῦ κυρίως ναοῦ, β) τοῦ
πρὸς δυσμᾶς αὐτοῦ νάρθηκος, γ) ἑνὸς πρὸς
νότον τοῦ κυρίως ναοῦ προσκεκολλημένου
μικροῦ παρεκκλησίου τιμωμένου εἰς μνή-
μην τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου καὶ δ) ἐκ
τῆς πρὸ ὀλίγων μόλις ἐτῶν κατὰ τὴν νοτίαν
ἐπίσης πλευρὰν τοῦ ναοῦ καὶ τοῦ νάρθηκος
προσκολληθείσης ὀρθογωνίου αἰθούσης
διαλέξεων, ὀγκώδους καὶ ἀκαλαισθήτου

κτίσματος, ὅπερ ἀπέκρυψε τὴν ἀπὸ νότου
θέαν τοῦ ναοῦ, δι’ ὅ καὶ πρέπει ἀπαραι-
τήτως νὰ κατεδαφισθῆ…», Ὀρλάνδος Ἀν.,
Ἄγνωστος βυζαντινὸς ναὸς τῆς Λακωνίας,
περ. Ἑλληνικὰ 15, Τιμητικὸς Σωκράτους Β.
Κουγέα, 1957, σ. 88).

Πράγματι, εἶναι εὐδιάκριτα τά τέσσερα
μέρη τοῦ κτιριακοῦ συγκροτήματος τοῦ
ναοῦ, τόσο στὴν ἐξωτερικὴ πλευρὰ τῶν κτι-
ρίων, ὅσο καὶ στὸ ἐσωτερικό του. Τὸ
ἐνδιαφέρον μας βέβαια, ἑστιάζεται στὸν κυ-
ρίως ναὸ καὶ μὲ τὶς σημειώσεις μας ἀνὰ
χεῖρας, προσπαθοῦμε νὰ ἀποκαταστήσουμε
νοητὰ τὸν ναό, ἔτσι ὅπως τὸν παρέδωσαν οἱ
κατασκευαστές, στοὺς χρῆστες του.
Παρατηροῦμε προσεκτικὰ καὶ ὕστερα δια-
βάζουμε: «Ὁ κυρίως ναός, ἀνήκει εἰς τὴν κα-
τηγορίαν τῶν σχήματος ἐγγεγραμμένου
σταυροῦ τρουλλαίων ναῶν καὶ δὴ τῶν δικιο-
νίων, ἐκείνων δηλ. τῶν ὁποίων ὁ τροῦλλος
ὑψούμενος ἐπὶ τῆς διασταυρώσεως τεσσά-
ρων καμαρῶν στηρίζεται δὶ’ αὐτῶν πρὸς
ἀνατολᾶς μὲν ἐπὶ τῶν μετώπων τῶν τοίχων,
οἵτινες χωρίζουσι τὸ κυρίως ἱερὸν ἀπὸ τῆς
προθέσεως καὶ τοῦ διακονικοῦ, πρὸς
δυσμᾶς δ’ ἐπὶ δύο ἐλευθέρων στηριγμάτων,
συνήθως μὲν μαρμαρίνων κιόνων, σπανιώ-
τερον δέ, ὡς ἐνταύθα, κτιστῶν τετραγώνων
πεσσῶν …», (ὅπ. π., σσ. 88 – 89). Μὲ τὴ βοή-
θεια σχεδίου κατόψεως τοῦ ναοῦ, (ὅπ. π., σ.
90), ὁ μελετητὴς Ὀρλάνδος, ὁριοθετεῖ μὲ
ἀκρίβεια τὸν κυρίως ναό, ποὺ εἶναι σχήμα-
τος ὀρθογωνίου « διαστάσεων 7,65 χ 9,50
μ., φέρον πρὸς ἀνατολᾶς ἐξεχούσας τρεῖς

Ἱερὸς Ναὸς Προφήτη Ἠλία Κονιδίτσας
Λακωνίας

Νικολάου Ι. Κουφοῦ, Ἐκπαιδευτικοῦ - συγγραφέα

Χριστιανικὰ Μνημεῖα τοῦ τόπου μας
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ἐξωτερικῶς τὲ καὶ ἐσωτερικῶς ἡμικυκλικάς
κόγχας ἱεροῦ, ἤτοι: μίαν μεγάλην ἐν τῷ
μέσω (διαμέτρου 2,72 μ.), ἀντιστοιχοῦσαν
πρὸς τὸ κύριον βῆμα καὶ ἀνὰ μίαν μικροτέ-
ραν ἑκατέρωθεν αὐτῆς, ἀντιστοιχοῦσας
πρὸς τὰ παραβήματα, ἤτοι τὴν πρόθεσιν
πρὸς βορρᾶν καὶ τὸ διακονικὸν πρὸς νότον.
Καὶ οἱ μὲν τέσσαρες κύριοι βραχίονες τοῦ
ἐγγεγραμμένου σταυροῦ καλύπτονται, ὡς
συνήθως, διὰ κυλινδρικῶν θόλων, τὰ δὲ τέσ-
σαρα μικρὰ γωνιαῖα διαμερίσματα τοῦ
ὀρθογωνίου καλύπτονται μὲν καὶ αὐτὰ διὰ
καμαρῶν, ὡς συνηθίζεται εἰς τοὺς
ἑλλαδικοὺς ναούς, αἱ καμάραι ὅμως αὗται
παραδόξως δὲν βαίνουσιν, ὡς συνήθως, ἀπ’
Ἃ πρὸς Δ ἀλλ’ ἀπὸ Βορρᾶ πρὸς Νότον», (ὅπ.
π., σ. 89).

Ὁ ναὸς εἶναι κτισμένος ἀπὸ ὀρθογωνίους
λίθους, μὲ μία σειρὰ πλίνθων κατὰ τοὺς
ὁριζοντίους ἁρμούς, ἐνῶ στοὺς κατακόρυ-

φους ἁρμούς, ἔχουν τοποθετηθεῖ τεμάχια
πλίνθων τὰ ὁποῖα σχηματίζουν γράμματα
τοῦ ἀλφαβήτου, ἄλλοτε δεξιόστροφα καὶ
ἄλλοτε ἀριστερόστροφα. Εὔκολα διακρίνει
κανείς τα: (Ε, Κ, Ι, Ζ, Χ, Σ), ἀλλὰ δύσκολα
μπορεῖ νὰ φαντασθεῖ τὸν κρίσιμο ρόλο ποὺ
διαδραματίζουν στὴ μελέτη τοῦ μνημείου,
ἀφοῦ αὐτὰ τὰ πλίθινα γράμματα, ὁδηγοῦν
μὲ ἀσφάλεια στὴ χρονολόγησή του: «Τὰ
γράμματα ταῦτα ἐκτελεσμένα δὶ’ ἁπλῶν καὶ
οὐχὶ πλαστικῶς, ὡς εἰς τὰ κουφικά, μορφω-
μένων πλίνθων, συναντῶνται εἰς πρωίμους
βυζαντινοὺς ναοὺς (πρώτου ἡμίσεος τοῦ
11ου αἱ.) καὶ δύνανται νὰ θεωρηθοῦν ὡς οἱ
πρόδρομοι τῶν κουφικῶν κεραμοπλαστικῶν
διακοσμήσεων. Κατὰ ταῦτα καὶ ὁ ναὸς τῆς
Κονιδίτσας δύναται νὰ χρονολογηθῆ ἀπὸ
τοῦ πρώτου ἡμίσεος τοῦ 11ου αἱ.», (ὅπ. π.,
σσ. 93 – 94). Νὰ σημειώσουμε ἐδῶ, ὅτι
πολλὰ τέτοια γράμματα συναντῶνται καὶ σὲ

Χριστιανικὰ Μνημεῖα τοῦ τόπου μας
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ἄλλους βυζαντινοὺς ναοὺς τῆς ἰδίας ἐποχῆς
ἀνὰ τὴν Ἑλλάδα, ἰδίως δὲ στοὺς ναοὺς τῆς
Καστοριᾶς• Ἅγιο Στέφανο (10ος αἱ.), Ἁγίους
Ἀναργύρους (μέσα 11ου αἱ.) καὶ Ταξιάρχη
πλησίον τοῦ Γυμνασίου (μέσα 11ου αἱ.),
(Μουτσόπουλος Ν., Ἐκκλησίες τῆς
Καστοριᾶς, 9ος - 11ος αἰώνας, σελ., 220,
221, 317, 318 καὶ 398, Ἔκδοση: Παρατηρη-
τής, 1992).

Στὴν τοιχοδομία τοῦ ναοῦ, παρατηροῦμε
μιὰ ὁριζόντια ὀδοντωτὴ ταινία, στὴν
κεντρικὴ κόγχη τοῦ ἱεροῦ πάνω ἀπὸ τὸ πα-
ράθυρο, ἐνῶ ὁ νάρθηκας καὶ τὸ παρεκκλή-
σιο στὴ δυτικὴ καὶ νότια πλευρὰ ἀντίστοιχα,
θεωροῦνται ὅτι εἶναι μεταγενέστερά τοῦ
ναοῦ, κατὰ 25 ἕως 50 ἔτη. Ὁ τροῦλος φέρει
κυλινδρικὴ σφενδόνη μὲ τέσσερα μονόλοβα
παράθυρα, τὰ ὁποῖα ἔχουν ἀνάμεσά τους
τέσσερις ἀβαθεῖς κόγχες. Ἐπίσης, ὁ τροῦλος
τονίζεται ἀπὸ ὀκτὼ κιονίσκους, στερεωμέ-
νους σὲ ἐσοχὲς ἑκατέρωθεν τῶν παραθύ-
ρων καὶ ἀπὸ μιὰ διπλὴ πλίνθινη ταινία ἡ
ὁποία διαμορφώνεται πάνω ἀπὸ τὰ τόξα
τῶν παραθύρων καὶ τῶν κογχῶν. Σήμερα
ὑπάρχει μόνο μία θύρα εἰσόδου τοῦ ναοῦ,
στὴ δυτικὴ πλευρὰ τοῦ νάρθηκα, ἀπὸ τὶς
τρεῖς ποὺ εἶχε ἀρχικὰ ὁ κυρίως ναός, στὸ
μέσον τῆς δυτικῆς, (ὅπου προστέθηκε ὁ
νάρθηκας) τῆς βόρειας (ἡ ὁποία διακρίνεται
τειχισμένη) καὶ τῆς νότιας πλευρᾶς (ὅπου
προστέθηκε τὸ παρεκκλήσιο). Ὁ κυρίως
ναὸς ἔφερε ἀπὸ ἕνα δίλοβο παράθυρο στὴ
βόρεια, τὴ δυτικὴ καὶ τὴ νότια πλευρά του
καὶ τὸ ἱερὸ εἶχε τὸ δικό του, στὴ μεσαία
κόγχη. Δυστυχῶς, ὅλα τά παράθυρα, ἐκτὸς
ἀπὸ αὐτὸ τῆς δυτικῆς πλευρᾶς, κατεστρά-
φησαν γιὰ νὰ γίνουν μεγαλύτερα, ὡστόσο
εἶναι παρήγορο σήμερα τὸ γεγονός, ὅτι
μποροῦμε ἀπὸ τὸ ἐσωτερικό τοῦ ναοῦ νὰ

θαυμάσουμε τὴν ἀρχικὴ μορφή τους, μὲ τὸν
μαρμάρινο διαχωριστικὸ κιονίσκο, στὸ
διασωθὲν δυτικό, «τὸ προβάλλον τοὺς πλι-
θίνους λοβοὺς του ὑπὲρ τὴν στέγην τοῦ νάρ-
θηκος», Ὀρλάνδος, ὅπ. π., σ. 91). Ὁ ναὸς δὲ
φέρει τοιχογραφίες στὸ ἐσωτερικό του, ἐνῶ
κάποτε εἶχε μαρμάρινο τέμπλο, ἀπὸ τὸ
ὁποῖο προφανῶς διασώθηκε μόνο ἕνας
πεσσίσκος, ἀπὸ λευκὸ μάρμαρο, μὲ διακο-
σμημένη τὴν ἐμπρόσθια κατακόρυφη
ἐπιφάνειά του. Αὐτός εἶναι τοποθετημένος
σὲ δεύτερη χρήση, ὡς ὑπέρθυρο τῆς θύρας
τοῦ νάρθηκα.

Τέλος, τὸ μονολοβὸ μὲ ἀετωματικὴ
ἀπόληξη κωδωνοστάσιο, πάνω ἀπὸ τὴ
δυτικὴ εἴσοδο, φρονοῦμε ὅτι κατασκευά-
στηκε ἀμέσως μετὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς
χώρας μας ἀπὸ τὸν τουρκικὸ ζυγὸ καὶ σὲ
τοῦτο συνηγορεῖ ἡ ἐγχάρακτη χρονολογία
(1833), πρὸς τὸ κάτω μέρος τοῦ βορείου
σκέλους του.
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Γεγονότα - Σχόλια

ΘΕΡΜΕΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
ΤΟΥ ΣΕΒ. ΠΟΙΜΕΝΑΡΧΟΥ ΜΑΣ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ Κ. ΚΥΡΙΑΚΟ ΚΑΚΟΥΡΟ

Σέ μία σημαντική προσφορά πρός τήν
Ἱερά Μητρόπολη Μονεμβασίας καί Σπάρ-
της, ἀλλά καί σέ Δήμους τῆς νότιας Πελο-
ποννήσου  προχώρησε ὁ κ. Κυριάκος
Κακοῦρος, ἐπικεφαλῆς τοῦ ὁμωνύμου
Ὁμίλου Ἐμπορίας Αὐτοκινήτων, παρέχοντας,
ἐντελῶς δωρεάν, γιά συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα, αὐτοκίνητα τῶν ἑταιρειῶν πού
ἀντιπροσωπεύει. Στόχος του, τήν ὥρα πού
ἡ κοινωνία δοκιμάζεται ἀπό τήν πανδημία,
νά δώσει δύναμη καί πνοή στούς μαχητές
ἐθελοντές καί λειτουργούς τῶν κοινωνικῶν
φορέων. Τό «Ἐκκλησιαστικό Ἵδρυμα κατ’
οἶκον φροντίδας ἡλικιωμένων καί
ΑΜΕΑ/Βοήθεια στό Σπίτι» τῆς Ἱερᾶς Μητρο-
πόλεώς μας, ἐκπροσώπησε κατά τήν παρά-
δοση τοῦ αὐτοκινήτου ὁ π. Γεώργιος
Σκοπαράντζος. Μέ ἐπιστολή του πρός τόν
ἐπιχειρηματία κ. Κυριάκο Κακοῦρο, ὁ Σεβ.
Μητροπολίτης μας κ. Εὐστάθιος ἐκφράζει
τίς εὐγνώμονες εὐχαριστίες του, γιά τήν
εὐγενική καί φιλάνθρωπη προσφορά τῆς
ἑταιρείας του πρός τό «Ἐκκλησιαστικό
Ἵδρυμα κατ’ οἶκον φροντίδας Ἡλικιωμένων
καί ΑΜΕΑ» τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας. 

ΔΩΡΕΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Σ.Ε.Φ
ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΤΑΫΓΕΤΗΣ

Στό πλαίσιο τῆς ἀνακαίνισης τοῦ Στα-
δίου Εἰρήνης καί Φιλίας στό Φάληρο
προβλέπεται καί ἀντικατάσταση τῶν
παλαιῶν καθισμάτων. Ἐνενήντα ἀπό
αὐτά διατέθηκαν γιά τήν ἐξυπηρέτηση
ἀναγκῶν τῶν Κατασκηνώσεων τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεώς μας στήν Ταϋγέτη. Κατά
τήν διαδικασία παράδοσης – παραλαβῆς,
τήν  Τετάρτη 10 Ἰουνίου 2020,  παραβρέ-
θηκαν ἡ Διευθύντρια τοῦ Σ.Ε.Φ κ. Χρι-
στίνα Τσιλιγκίρη, ὁ ὑπεύθυνος τῶν
Κατασκηνώσεων Ταϋγέτης π. Νικόλαος
Τσέτσεκας καί ὁ ὑπεύθυνος τῶν
ἀκαδημιῶν τοῦ Ὀλυμπιακοῦ στή Σπάρτη
κ. Νικόλαος Πανταζόπουλος, ὁ ὁποῖος καί
μεσολάβησε γιά τήν ὑλοποίηση τῆς
δωρεᾶς. Ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας
εὐχαριστεῖ θερμά τήν Διοίκηση τοῦ Στα-
δίου Εἰρήνης καί Φιλίας, γιά τήν εὐγενική
χειρονομία της, καθώς καί τόν κ. Παντα-
ζόπουλο γιά τό ἀμέριστο ἐνδιαφέρον
του. Τά καθίσματα θά ἀξιοποιηθοῦν στά
γήπεδα καλαθοσφαίρισης καί ποδοσφαί-
ρου, μέ στόχο νά γίνουν πιό λειτουργικά,
δίνοντας παράλληλα χαρά στούς μικρούς
κατασκηνωτές.



ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΩΝ Ο «ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ» | 48

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΝΕΟΥ ΔΙΑΚΟΝΟΥ
Τό Σάββατο 20 Ἰουνίου 2020, στόν  Ἱερό

Ναό Ἁγίου Σπυρίδωνος Σπάρτης, τελέσθηκε
Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος τοῦ Σεβ.
Μητροπολίτου μας κ. Εὐσταθίου καί μέ τή
συμμετοχή του Θεοφ. Ἐπισκόπου Τολιάρας
καί Νοτίου Μαδαγασκάρης κ. Προδρόμου,
κληρικῶν ἀπό τήν εὐρύτερη περιοχή. Κατά
τή διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, ὁ σε-
πτός Ποιμενάρχης μας τέλεσε τήν εἰς Διά-
κονον χειροτονία τοῦ Ὁσιολογιωτάτου
μοναχοῦ τῆς ἀδελφότητας τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
Ἁγίων Ἀναργύρων Πάρνωνα, π. Νικοδήμου
Καρκαμπάση, πού κατάγεται ἀπό τό Λευκό-
χωμα Σπάρτης. Ὁ νέος διάκονος στή χειρο-
τονητήρια ὁμιλία του, φορτισμένος
συγκινησιακά, ἀναφέρθηκε ἀρχικά στό
δέος πού διαπερνᾶ τήν ὕπαρξή του
ἀναλογιζόμενος τό βάρος τῆς εὐθύνης πού

ἀναλαμβάνει ὡς ὑπηρέτης τοῦ Ἱεροῦ Θυ-
σιαστηρίου. Στή συνέχεια, ἀπηύθυνε
εὐγνώμονες εὐχαριστίες πρός ὅλους ὅσοι
τοῦ στάθηκαν στήν μέχρι τώρα πορεία του
καί στήν ἀπόφασή του νά ἀκολουθήσει τή
μοναχική καί ἱερατική ζωή. Τό πρῶτο πρό-
σωπο πού εὐχαρίστησε ἦταν ὁ Σεβ. Μητρο-
πολίτης μας, πού μέ τήν ἀγάπη, τή
σεμνότητα, τή σοφία καί τή διακριτικότητά
του, ἀποτέλεσε τό καλύτερο παράδειγμα
καί τό μεγαλύτερο κίνητρο γιά τήν
ἀπόφασή του. Ἐπίσης εὐχαρίστησε τούς
ἀείμνηστους κληρικούς π. Δημήτριο Πέππα
καί π. Παναγιώτη Ρούτση, πού τόν μύησαν
στήν ἐκκλησιαστική ζωή, τόν γέροντά του
καί πνευματικό του πατέρα, Θεοφ.
Ἐπίσκοπο κ. Πρόδρομο, τήν ἀδελφότητα τῆς
Μονῆς τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων, τούς λοι-
πούς κληρικούς πού τοῦ στάθηκαν, τούς κα-

Ἀπό τή ζωή τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας
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θηγητές του στή Νοσηλευτική Σχολή
Ἀθηνῶν, τούς ἰατρούς καί τούς νοσηλευτές
μέ τούς ὁποίους συνεργάστηκε κατά τήν
πρακτική του, ὅπου γνώρισε τά ὅρια τοῦ
ἀνθρώπινου πόνου, τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμ.
Σεραφείμ Κοσμᾶ, τούς κατηχητές καί τά
παιδιά τῆς Ἐνορίας τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος.
Τέλος, εὐχαρίστησε τούς γονεῖς του καί τά
κατά σάρκα ἀδέλφια του, γιά τήν ἀγάπη,
τήν κατανόηση καί τή στήριξή τους.
Ὁλοκληρώνοντας, παρακάλεσε τόν Πανά-
γαθο Θεό νά ἀνοίξει τή θύρα τοῦ ἐλέους
Του, διά τῶν πρεσβειῶν τῆς Ὑπεραγίας Θε-
οτόκου, τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων, τοῦ Ἁγίου
Γεωργίου, τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος καί τοῦ
Ἁγίου Νικοδήμου. Ἀπό τήν πλευρά του ὁ
σεπτός Ποιμενάρχης μας ἀπηύθυνε πα-
τρικά λόγια ἀγάπης στόν νέο διάκονο. Ὁ Σε-
βασμιώτατος ἐπισήμανε ὅτι τήν ἡμέρα
αὐτή, πού εἶναι ἡ προσωπική του Πεντηκο-
στή, ὁ π. Νικόδημος διατράνωσε τήν πίστη
του, ἐπιβεβαίωσε τήν ἀγάπη του πρός τόν
Κύριο καί βίωσε τήν παράδοση τοῦ
Χριστιανισμοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας μας. Πα-
ράλληλα εὐχαρίστησε τούς γονεῖς τοῦ νεο-
χειροτονηθέντος γιά τή στήριξή τους στήν
κομβική ἀπόφαση τοῦ παιδιοῦ τους, καθώς
καί ὅλους ὅσοι τόν βοήθησαν νά καλλιερ-
γήσει καί νά ἐξωτερικεύσει ὅ,τι ὄμορφο εἶχε
στήν ψυχή του. Ὁλοκληρώνοντας εὐχήθηκε
στό νέο διάκονο νά συνεχίσει μέ τόν ἴδιο
ζῆλο στόν ὡραῖο δρόμο τῆς ἀρετῆς καί τῆς
προσωπικῆς θυσίας. Πρίν τή μετάληψη τῶν

Ἀχράντων Μυστηρίων, ἀπηύθυνε τόν
πηγαῖο λόγο του πρός τό ἐκκλησίασμα καί
ὁ Πρωτοπρεσβύτερος, ἱεραπόστολος καί
ἰατρός π. Εὐάγγελος Παπανικολάου, ὁ
ὁποῖος, μεταξύ ἄλλων, ἀναφέρθηκε στόν
πρῶτο βαθμό της ἱερωσύνης. Μέ τήν
ὁλοκλήρωση της λατρευτικῆς σύναξης, ὁ
νέος διάκονος δέχθηκε τίς εὐχές τοῦ
ἐκκλησιάσματος σέ χαρμόσυνο κλίμα.

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ 
ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

Τήν Παρασκευή 12 Ἰουνίου 2020, στόν
Ἱερό Ναό Ἁγίου Νικολάου Σπάρτης, ὁ Σεβ.
Μητροπολίτης μας κ. Εὐστάθιος τέλεσε τήν
καθιερωμένη Ἱερά Παράκληση γιά τούς μα-
θητές καί τίς μαθήτριες, πού διαγωνίζονται
στίς Πανελλαδικές Ἐξετάσεις γιά τήν
εἰσαγωγή τους στήν Τριτοβάθμια
Ἐκπαίδευση. Ὁ σεπτός Ποιμενάρχης μας
ἀπηύθυνε πατρικά λόγια ἀγάπης στά παιδιά
καί τούς γονεῖς τους ἐπισημαίνοντας, με-
ταξύ ἄλλων, ὅτι ἡ ἐπιτυχία στηρίζεται κυ-
ρίως στήν ἐκ Θεοῦ φώτιση τῶν ὑποψηφίων,
τήν καλή προετοιμασία καί τήν ἐμπιστοσύνη
τῶν παιδιῶν στίς δυνάμεις τους.
Ὁλοκληρώνοντας τόν λόγο του, εὐχήθηκε
στούς μαθητές καί τίς μαθήτριες νά ἔχουν
τίς κρίσιμες αὐτές ἡμέρες ψυχική καί σωμα-
τική ὑγεία καί τά ἀποτελέσματα νά δικαιώ-
σουν τούς κόπους ἐτῶν πού ἔχουν
καταβάλει δίνοντας παράλληλα χαρά στούς
γονεῖς τους, πού πολύ ἔχουν μοχθήσει γιά

Ἀπό τή ζωή τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας
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τήν ἐπιτυχία τους. Κατά τή διάρκεια τῆς
Ἱερᾶς Παράκλησεως ἐκτέθηκε, γιά προσκύ-
νηση καί ψυχική ἐνδυνάμωση τῶν
ὑποψηφίων, ἀπότμημα τῶν ἱερῶν λειψά-
νων τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ, ἐπισκόπου Συμφε-
ρουπόλεως Κριμαίας του ἰατροῦ, πού
φυλάσσεται στήν Ἱερά Μητρόπολή μας.
Μετά τό πέρας τῆς ἀκολουθίας, ὁ Σεβ. Μη-
τροπολίτης μας δώρισε σέ κάθε ὑποψήφιο
συμβολικά, ὡς εὐλογία, ἕναν στυλό καί μία
εἰκόνα.

ΜΕ ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΕΙΑ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ
ΤΟΥ Ι. Ν. OΣΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ 
ΣΤΗΝ ΕΛΙΚΑ

Στὶς 20 καὶ 21 Ἰουνίου 2020, οἱ κάτοικοι τῆς
Ἑλίκας καὶ τῆς εὐρύτερης περιοχῆς Βοιῶν
εἶχαν τὴν πνευματικὴ χαρὰ καὶ τὴν

ἐξαιρετικὴ τιμὴ νὰ ἐγκαινιαστεῖ στὸν τόπο
τους, καὶ συγκεκριμένα στὸν περιβάλλοντα
χῶρο τοῦ ἱδρύματος περιθάλψεως
ἠλικιωμένων καὶ ἀτόμων μὲ εἰδικὲς ἀνάγκες
«ὁ Ἅγιος Χαράλαμπος» τῆς Ἱερᾶς Μητροπό-
λεώς μας, ὁ Ἱερὸς Ναὸς τοῦ Ἁγίου Παϊσίου
τοῦ Ἁγιορείτου. Ὁ περικαλλὴς Ἱερὸς Ναός,
ποὺ εἶναι ὁ μοναδικὸς ποὺ τιμᾶται ἐπ’
ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Παϊσίου στὴν Ἱερὰ Μη-
τρόπολή μας καὶ ἕνας ἀπὸ τοὺς ἐλάχιστους
πανελλαδικά, εἶναι τρισυπόστατος καὶ εἶναι
ἀφιερωμένος ἐπίσης στὸν Ἅγιο Πορφύριο
τὸν Καυσοκαλυβίτη καὶ τὸν Ἅγιο Ἰάκωβο τὸν
ἐν Εὐβοίᾳ (Τσαλίκη), ποὺ μαζὶ μὲ τὸν Ἅγιο
Παΐσιο ἔχουν καταταγεῖ τὰ τελευταῖα χρόνια
στὸ Ἁγιολόγιο τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας. Τὸ
ἑορταστικὸ διήμερο ξεκίνησε τὸ Σάββατο τὸ
ἀπόγευμα μὲ τὴν τέλεση τοῦ πρώτου
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Ἀρχιερατικοῦ Ἑσπερινοῦ στὸν νεόδμητο
ἱδρυματικὸ Ἱερὸ Ναό, χοροστατοῦντος τοῦ
Σεβ. Μητροπολίτη μας κ. Εὐσταθίου. Πρὶν
ἀπὸ τὸν Ἑσπερινό, κατατέθηκαν τὰ ἱερὰ λεί-
ψανα στὴν πρὸς ἐγκαινιασμὸ Ἁγία Τράπεζα.
Στὴν ὁμιλία του ὁ Σεβασμιώτατος
ἀναφέρθηκε στοὺς τρεῖς σύγχρονους
Ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας μας, μὲ τοὺς ὁποίους
εἶχε τὴν τιμὴ νὰ ἔχει πνευματικὴ σχέση καὶ
οἱ ὁποῖοι μὲ τὴ βιοτή, τὸ πλούσιο
πνευματικὸ ἔργο καὶ τὸν ἐμπνευσμένο λόγο
τους ἀπέδειξαν ὅτι ἡ Ἁγιότητα δὲν εἶναι
ὑπόθεση τοῦ μακρινοῦ παρελθόντος, ἀλλὰ
μπορεῖ νὰ κατακτηθεῖ καὶ στὴ σύγχρονη
ἐποχὴ μὲ βαθιὰ πίστη στὸν Θεὸ καὶ
θυσιαστικὴ ἀγάπη πρὸς τὸν συνάνθρωπο.
Ὁλοκληρώνοντας τὸν λόγο του, ὁ σεπτὸς
Ποιμενάρχης μας εὐχήθηκε οἱ τρεῖς Ἅγιοι νὰ
προστατεύουν τὴν εὐρύτερη περιοχὴ καὶ ὁ
ἐγκαινιασθεὶς Ἱερὸς Ναὸς νὰ ἀποτελέσει
πνευματικὸ καταφύγιο γιὰ κάθε χριστιανό.
Τὴν Κυριακὴ τὸ πρωί, προεξάρχοντος τοῦ
Σεβ. Μητροπολίτη μας κ. Εὐσταθίου, τελέ-
σθηκαν ὁ Ὄρθρος, ἡ τελετὴ τῶν ἐγκαινίων
τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καί, στὴ συνέχεια, ἡ πρώτη
Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία. Ὁ Σεβ. Ποιμε-
νάρχης μας κατὰ τὴ διάρκεια τῆς τελετῆς
ἐξηγοῦσε στὸ ἐκκλησίασμα τοὺς
συμβολισμοὺς κάθε πράξεως. Μὲ τὴν
ὁλοκλήρωση τῆς λατρευτικῆς σύναξης,
εὐχαρίστησε θερμὰ ὅλους ὅσοι συνέβαλαν,
ἐπώνυμα ἢ ἀνώνυμα, στὴν ἀνέγερση τοῦ
Ναοῦ, τοὺς κληρικοὺς ποὺ συνέδραμαν καὶ

συμμετεῖχαν στὴν τελετή, καθὼς καὶ τοὺς πι-
στούς, ποὺ μὲ εὐλάβεια παρακολούθησαν
τὰ ἐγκαίνια. Ἀκολούθησε ἡ ἀποκάλυψη τῆς
μαρμάρινης ἐπιγραφῆς στὴν εἴσοδο τοῦ
Ναοῦ.

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΕΘΛΙΟΝ 
ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

Τὸ Γενέθλιον τοῦ Προδρόμου καὶ
Βαπτιστοῦ Ἰωάννου ἑόρτασε τὴν Τετάρτη 24
Ἰουνίου 2020 ἡ Ἐκκλησία μας. Τὸ ἀπόγευμα
τῆς παραμονῆς, στὸν ἱστορικὸ πανηγυρί-
ζοντα Ἐνοριακὸ Ἱερὸ Ναὸ στὴ Μεγάλη
Βρύση Πάρνωνος, τελέσθηκε ὁ Ἀρχιερατικὸς
Ἑσπερινὸς μετ’ ἀρτοκλασίας, χοροστα-
τοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτη μας κ.
Εὐσταθίου. Στὴν ὁμιλία του, ὁ σεπτὸς Ποι-
μενάρχης μας ἀναφέρθηκε στὸν τιμώμενο
Ἅγιο Ἰωάννη τὸν Πρόδρομο, ὁ ὁποῖος σὰν
Αὐγερινὸς προηγήθηκε τοῦ Χριστοῦ γιὰ νὰ
προετοιμάσει τὸν λαὸ καὶ νὰ ἀναπτερώσει
τὶς ἐλπίδες του. Ὁ Σεβασμιώτατος μίλησε,
ἐπίσης, γιὰ τὴ θαυματουργικὴ διάσωση τοῦ
Ἰωάννη κατὰ τὴ βρεφική του ἠλικία, ὅταν ὁ
Ἡρώδης εἶχε δώσει ἐντολὴ γιὰ τὴ σφαγὴ
ὅλων τῶν νηπίων κάτω τῶν δύο ἐτῶν, ἀλλὰ
καὶ γιὰ τὸν θαυμαστὸ τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο
ἐπιβίωσε καὶ ἀνδρώθηκε στὴν ἀφιλόξενη
ἔρημο. Καταλήγοντας, ἐπισήμανε στὸ
ἐκκλησίασμα ὅτι τίποτε δὲν εἶναι ἀδύνατο
ὅταν εἶναι θέλημα Θεοῦ, καὶ γι’ αὐτὸ ἡ
πίστη μας θὰ πρέπει νὰ εἶναι ἀταλάντευτη
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καὶ οἱ ψυχικές μας ἀντοχὲς ἰσχυρὲς κάθε
φορὰ ποὺ μία δυσκολία ἔρχεται στὴ ζωή
μας.

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΠΟΛΙΟΥΧΟ ΤΟΥ ΜΥΣΤΡΑ, ΟΣΙΟ ΓΡΗΓΟΡΙΟ

Στίς 13 καὶ 14 Ἰουνίου 2020, ὁ Μυστρὰς
ἑόρτασε τὸν Πολιοῦχο του Ὅσιο Γρηγόριο
τὸν Μυστριώτη. Τὸ πρόγραμμα τοῦ
ἑορτασμοῦ ξεκίνησε τὸ Σάββατο τὸ
ἀπόγευμα, ὁπότε στὸν νεόδμητο περικαλλῆ
πρῶτο Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου τελέσθηκε ὁ
πανηγυρικὸς Ἀρχιερατικὸς Ἑσπερινὸς μετ’
ἀρτοκλασίας, χοροστα- τοῦντος τοῦ Σεβ.
Μητροπολίτη μας κ. Εὐσταθίου. Στὴν ὁμιλία
του, ὁ σεπτὸς Ποιμενάρχης μας
ἀναφέρθηκε ἀρχικὰ στὸν τιμώμενο Ὅσιο
Γρηγόριο, ποὺ ἀνήκει στὴ χορεία τῶν Λακώ-
νων Ἁγίων καὶ ὁ ὁποῖος, μὲ τὴν ὁσιακή του

ζωὴ καὶ τὸ θεόπνευστο κήρυγμά του,
ἀποτελεῖ παράδειγμα πρὸς μίμηση καὶ
αἰώνιο «στολίδι» γιὰ τὸν Μυστρὰ. Στὴ συ-
νέχεια, ὁ Σεβασμιώτατος μίλησε γιὰ τὴν
ἑορτὴ τῶν Ἁγίων Πάντων, τονίζοντας ὅτι οἱ
Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας, ποὺ εἶναι ἀρκετὰ
ἐκατομμύρια, ἦταν κάθε ἠλικίας καὶ προέρ-
χονταν ἀπὸ ὅλες τὶς κοινωνικὲς τάξεις,
γεγονὸς ποὺ ἀποδεικνύει ὅτι ὁ
ὁποιοσδήποτε μπορεῖ νὰ ἐπιδιώξει καὶ νὰ
κατορθώσει τὴν Ἁγιότητα. 

Ὁλοκληρώνοντας, εὐχήθηκε στοὺς παρευ-
ρισκομένους πιστοὺς νὰ ἔχουν πνεῦμα μα-
θητείας προκειμένου νὰ ἀντλοῦν ἀπὸ τοὺς
βίους τῶν Ἁγίων μας ὅ,τι μπορεῖ νὰ τοὺς
ὠφελήσει ὥστε νὰ ἐξελιχθοῦν πνευματικά.
Τὴν Κυριακὴ τελέσθηκαν ἡ ἀκολουθία τοῦ
Ὄρθρου, ἡ ἀρτοκλασία καὶ ἡ πανηγυρικὴ
Θεία Λειτουργία.
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Χρονικά τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Εὐστάθιος,

κατὰ τὸν μήνα Μάρτιον 2020: 

Ἐ λ ε ι τ ο ύ ρ γ η σ ετὴν 1ην εἰς Παπαδιά-

νικα, τὴν 4ην εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Ζερμπί-

τσης (Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία), τὴν

7ην εἰς τὴν Τρύπην, τὴν 8ην εἰς τὸν

Μητροπολιτικὸν Ναόν, τὴν 9ην εἰς τὴν πα-

νηγυρίζουσαν Ἱερὰν Μονὴν τῶν Ἁγίων Τεσ-

σαράκοντα, τήν 13ην εἰς Ἅγιον Βασίλειον

Σπάρτης (Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία),

τὴν 14ην εἰς τὸν Μητροπολιτικὸν Ναὸν

ὅπου προέστη καὶ τοῦ μνημοσύνου τοῦ

Δημητρίου Καλοειδῆ, τὴν 15ην εἰς τὸν

Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου Νικολάου Σπάρτης ἐπὶ

τῇ ἑορτῇ τῶν Λακώνων Ἁγίων, τὴν 20ήν,

25ην καὶ 29ην εἰς τὸν Μητροπολιτικὸν

Ναόν. 

Ἐ χ ο ρ ο σ τ ά τ η σ ε κατὰ τὸν ἑσπερινόν,

τὴν 1ην εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν τοῦ Ὁσίου Νί-

κωνος (Ἑσπερινὸς Συγγνώμης), τὴν 2αν εἰς

τὴν Ἱερὰν Μονὴν τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων

(Μέγα Ἀπόδειπνον), τὴν 6ην εἰς τὸν

Μητροπολιτικὸν Ναὸν κατὰ τὴν Α’ Στάσιν

τῶν Χαιρετισμῶν, τὴν 8ην εἰς τὴν πανηγυ-

ρίζουσαν Ἱερὰν Μονὴν τῶν Ἁγίων Τεσσα-

ράκοντα, τὴν 13ην εἰς Σκάλαν κατὰ τὴν Β’

Στάσιν τῶν Χαιρετισμῶν, τὴν 14ην εἰς τὸν

Ἱερὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου Νικολάου Σπάρτης,

τὴν 15ην εἰς τὸν Ἱ. Ναὸν τοῦ Ὁσίου Νίκω-

νος (Κατανυκτικὸς Ἑσπερινός), τὴν 24ην εἰς

τὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸν Ναὸν

Εὐαγγελιστρίας Σπάρτης (ὅλων τῶν Ἱερῶν

Ἀκολουθιῶν ἀπὸ τῆς 16ης Μαρτίου

τελεσθεισῶν κεκλεισμένων τῶν θυρῶν).

Ἐ χ ε ι ρ ο τ ό ν η σ ετὴν 15ην εἰς τὸν Ἱερὸν

Ναὸν τοῦ Ἁγίου Νικολάου Σπάρτης εἰς Διά-

κονον τὸν Γεώργιον Πούλιαν.

Π α ρ έ σ τ ητὴν 3ην εἰς Πειραιᾶν εἰς τὴν

Νεκρώσιμον Ἀκολουθίαν τῆς Κηδείας τοῦ

πρ. Μητροπολίτου Πειραιῶς κυροῦ Καλλι-

νίκου.

Ἔ κ ε ι ρ ε Μοναχὸν τὴν 21ην εἰς τὴν

Ἱερὰν Μονὴν Ἁγίων Ἀναργύρων Πάρνωνος

τὸν ἐκλετὸν νέον Γεώργιον Καρκαμπάσην,

ὁνομάσας αὐτὸν Νικόδημον.

Π ρ ο ή δ ρ ε υ σ ε τὴν 6ην συνεδριάσεως

τῆς ἐπιτροπῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως διὰ

τὰς ἑορτὰς τῶν 200 χρόνων ἀπὸ τῆς

Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821, τὴν 11ην συνε-

δριάσεως τοῦ Δ.Σ. τοῦ Ἀσύλου Ἀνιάτων

Σπάρτης καὶ τὴν 17ην συνάξεως τῶν

Διευθυντῶν τῶν ἱδρυμάτων τῆς Ἱερᾶς Μη-

τροπόλεως.
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Κατὰ τὸν μήνα Ἀπρίλιον 2020:

Ἐ λ ε ι τ ο ύ ρ γ η σ ετὴν 5ην, τὴν 12ην, τὴν

16ην, τὴν 18ην, τὴν 19ην καὶ τὴν 26ην εἰς

τὸν Μητροπολιτικὸν Ναὸν (ὅλων τῶν Ἱερῶν

Ἀκολουθιῶν τελεσθεισῶν κεκλεισμένων

τῶν θυρῶν). 

Ἐ χ ο ρ ο σ τ ά τ η σ ετὴν 1ην εἰςτὸν

Μητροπολιτικὸν Ναὸν (Μέγας Κανών), τὴν

12ην (Ἀκάθιστος Ὕμνος), τὴν 12ην, 13ην,

14ην, 15ην, 16ην, 17ην καί 19ην ἐπίσης εἰς

τὸν Μητροπολιτικὸν Ναὸν κατὰ τὰς

ἀκολουθίας τῆς Μεγάλης Ἐβδομάδος καὶ

τοῦ Πάσχα, τὴν 20ήν εἰς τὸ Μετόχιον τῆς

Ἱερᾶς Μονῆς Ἰβήρων καὶ τὴν 26ην εἰς Μο-

νεμβασίαν (ὅλων τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

τελεσθεισῶν κεκλεισμένων τῶν θυρῶν).

Κατὰ τὸν μήνα Μάιον 2020: 

Ἐ λ ε ι τ ο ύ ρ γ η σ ετὴν 5ην εἰς Ἁγίαν

Εἰρήνην (Βάρσοβα), τὴν 10ην εἰς τὸν

Μητροπολιτικὸν Ναὸν, τὴν 17ην εἰς Θεολό-

γον, τὴν 21ην εἰς Νόμια, τὴν 23ην εἰς

Γοῦβες, τὴν 26ην εἰς Ὅσιον Νίκωνα

(Ἀγρυπνία Ἀποδόσεως Πάσχα), τὴν 28ην εἰς

Μαγούλαν, τὴν 29ην εἰς τὸν

Μητροπολιτικὸν Ναὸν τοῦ Μυστρᾶ

(ἐπέτειος Ἁλώσεως) καὶ τὴν 31ην εἰς Ὅσιον

Νίκωνα.

Ἐ χ ο ρ ο σ τ ά τ η σ ε κατὰ τὸν ἑσπερινὸν

τὴν 4ην εἰς τὴν Ἁγίαν Εἰρήνην Μαγούλας,

τὴν 7ην εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου

Ἰωάννου Θεολόγου Ἁγίου Ἰωάννου Μονεμ-

βασίας, τὴν 9ην εἰς τὸν Ἅγιον Νίκωνα, ὅπου

καὶ ηὐλόγησε τὴν ἀρτοκλασίαν τῶν ὁδηγῶν

ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τοῦ προστάτου των Ἁγίου Χρι-

στοφόρου, τὴν 20ὴν εἰς τὴν Μυρτέαν.

Ἐ χ ε ι ρ ο τ ό ν η σ εεἰς πρεσβύτερον τὴν

21ην εἰς Νόμια τὸν Διάκονον Ἀναστάσιον

Κουτσανδρέαν.

Ἐ β ά π τ ι σ ε τὴν 24ην εἰς Σελλασίαν τὸ

τέταρτον τέκνον τοῦ ἐφημερίου τῆς Ἐνορίας

π. Νικολάου Τσέτσεκα, ὀνομάσας αὐτὸ

Ἀγγελικήν. 

Π ρ ο έ σ τ η τὴν 10ην εἰς Ὅσιον Νίκωνα

τῆς Νεκρωσίμου Ἀκολουθίας τῆς Κηδείας

τοῦ Χρήστου Τσαγκαρούλη, υἱοῦ τοῦ πρω-

τοψάλτου τοῦ ὡς ἄνω Ἱεροῦ Ναοῦ Θεοδώ-

ρου Τσαγκαρούλη καὶ ἐγγονοῦ τοῦ

Αἰδεσιμολ. Πρωτ. π. Χρήστου Τσαγκαρούλη,

καὶ τὴν 27ην εἰς Βαλύραν Μεσσηνίας, πα-

ρέστη κατὰ τὴν νεκρώσιμον ἀκολουθίαν

τοῦ ἀδελφοῦ του, Θεοδώρου Σπηλιώτη. 

Κατὰ τὰς ὑπολοίπους ἡμέρας

ἐπικοινώνησε μὲ Ἱερεῖς, μοναστικὰς

ἀδελφότητας, συνεργάτας εἰς τὸ

ποιμαντικὸν ἔργον, πολλοὺς ἀνθρώπους,

ἀσθενεῖς καὶ γέροντας, ἐνισχύσας αὐτοὺς

καταλλήλως εἰς τὴν δοκιμασίαν τῆς πανδη-

μίας καὶ συμπαρεστάθη ποικιλοτρόπως εἰς

τὰ προβλήματα καὶ αἰτήματά των.



Ἀπό τήν εἰς  διάκονον χειροτονίαν  τοῦ  π. Νικοδήμου Καρκαμπάση,
ἀδελφοῦ  τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Ἀναργύρων Πάρνωνος  (Σπάρτη,  20/6/2020)

Ἀπό τόν πανηγυρικό Ἀρχιερατικό Ἑσπερινό τῆς ἑορτῆς τοῦ Γενεθλίου τοῦ Τιμίου Προδρόμου
στή Μεγάλη Βρύση  (23/6/2020)



Ἀπό τά ἐγκαίνια τοῦ νεόδμητου Ἱεροῦ Ναοῦ  τοῦ  Ὁσίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου
στό Γηροκομείον  Ἑλίκας

( Ἑλίκα, 21/6/2020) 


