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1980 - 2020.
Ἀφιέρωμα στὰ 40 χρόνια
Ἀρχιερατείας τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Μονεμβασίας καὶ Σπάρτης κ.κ. Εὐσταθίου.

«Εὐλογῶ καὶ μεγαλύνω καὶ δοξάζω

τὸ ὄνομα τοῦ ἐπέκεινα

πάσης καθαρότητος

Κυρίου τῶν Δυνάμεων,

τοῦ ἀδύτου ἡλίου τῆς δικαιοσύνης,

τὸ ὑπὲρ πᾶν Ὄνομα,

«ἐν ᾧ πᾶν γόνυ κάμπτει

ἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων

καὶ καταχθονίων»,

διότι ἐν εὐμενείᾳ ἐπέβλεψεν

ἐπ’ ἐμὲ καὶ μὲ κατέστησεν

πνευματικὸν πατέρα

καὶ διδάσκαλον ἑνὸς λαοῦ 

εὐσεβεστάτου, εὐγενεστάτου,

φιλοπρoόδου καὶ φιλογενοῦς».

[Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸν ἐνθρονιστήριο λόγο]
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1980 - 2020.
Μὲ πίστη στὸ Θεάνθρωπο καὶ ἀγάπη στὸ συνάνθρωπο. 
«Δῶστε μου τὰ χέρια σας καὶ πάρτε τὴν καρδιά μου».
Ἀρχιμ. Θεοφίλου Μαντζαβράκου, Πρωτοσυγκέλλου Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μονεμβασίας καί Σπάρτης

ἔτη πέρασαν, σεβαστοί μου πατέ-
ρες, ὁσιότατες γερόντισσες. Ἄς θυμηθοῦμε
λίγο, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, τὴν 28η
Αὐγούστου τοῦ 1980  τότε ποὺ ὁ πρωτο-
σύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μεσ-
σηνίας Ἀρχιμανδρίτης Εὐστάθιος Σπηλιώ-
της ἐκλεγόταν ἀπὸ τὴν Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλη-
σίας τῆς Ἑλλάδος Μητροπολίτης τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως Μονεμβασίας καὶ Σπάρτης
καὶ τὴν 31η Αὐγούστου χάριτι τοῦ Πανα-
γίου καὶ Τελεταρχικοῦ Πνεύματος ἐλάμ-
βανε τὸν τῆς Ἀρχιερωσύνης ὑπερμέγιστο
βαθμὸ καὶ ὑψωνόταν ἐν ἐκκλησίᾳ λαοῦ καὶ
ἐν καθέδρᾳ πρεσβυτέρων. Ἔκτοτε ἡ 28η Σε-
πτεμβρίου ἔχει ἀποβεῖ ἡμέρα ὁρόσημο γιὰ
τὴ Μητρόπολή μας καὶ γιὰ τὴν τοπική μας
κοινωνία. Τὴν ἡμέρα ἐκείνη ἡ τοπικὴ
ἐκκλησιαστική μας ἱστορία γύρισε σελίδα,
ἄλλαξε φάση καὶ εἰσῆλθε σὲ νέα πιὸ
δημιουργικὴ περίοδο μὲ ἀπήχηση καὶ
ἀκτινοβολία πρωτόγνωρης γιὰ τὴν ἐπαρχία
μας ἐμβέλειας. 

Στὸ σταυροδρόμι ἐκεῖνο τοῦ χρόνου, ση-
ματοδότης τῆς ἀλλαγῆς, ὁ νέος πνευμα-
τικὸς ποιμένας, ὁ Μονεμβασίας καὶ
Σπάρτης Εὐστάθιος. Μετὰ ἀπὸ τὴν προ-
σφώνηση τοῦ Δημάρχου στὴν πλατεῖα τῆς
Λακωνικῆς πρωτεύουσας, ὁ νέος Μητρο-
πολίτης μεταξὺ ἄλλων ἐγκάρδιων λόγων
κατέληξε στὴ φράση: «Δῶστε μου τὰ χέρια
σας καὶ πάρτε τὴν καρδιά μου». Ἦταν τὸ
συγκινησιακὸ σύνθημα ποὺ προδιέγραψε
τὴν πορεία του, διαμόρφωσε τὶς ἐπιλογές

του, καθόρισε τὴ βούλησή του ἀφήνοντας
ἀνεξίτηλο τό προσωπικό του ἱστορικὸ
ἀποτύπωμα στὸ βίωμα τῶν ἀνθρώπων,
ἐντὸς ἀλλὰ καὶ ἐκτός της ἐκκλησιαστικῆς
μας περιφέρειας. Ναί, Σεβασμιώτατε ποι-
μενάρχα, μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ ἔχουν περά-
σει ἤδη 40 χρόνια, κατὰ τὰ ὁποῖα μὲ
σωφροσύνη καὶ ζηλευτή ἐπιδεξιότητα
οἰακοστροφεῖτε τὸ σκάφος τῆς τοπικῆς μας
ἐκκλησίας. Ναί, ἐπὶ 40 χρόνια στολίζετε μὲ
τὴν παρουσία σας τὸ θρόνο τῆς ἱστορικῆς
Μητροπόλεώς μας καὶ ἡ ἀρχιερατικὴ δια-
κονία σας ἀνθοφορεῖ καὶ καρποφορεῖ τοῦ
Χριστοῦ τὴ λαμπρότητα. Κατὰ τὴν ἡμέρα
τῆς ἐνθρονίσεώς σας, ὅπως πολλὲς φορὲς
ἔχετε ὁμολογήσει, τά πηγαῖα τοῦ λαοῦ χει-
ροκροτήματα μετεβλήθησαν τὴν ἴδια
στιγμὴ σὲ δικά σας καρδιοχτύπια δηλωτικά
τῆς ἱερῆς ἀγωνίας σας γιὰ τὴ χριστοποίηση
καὶ ψυχικὴ σωτηρία τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ.
Ἐπὶ 40 χρόνια μὲ λογισμὸ καὶ τόλμη
ἀκαταπόνητος καὶ πολυτάλαντος διακο-
νεῖτε θεοφιλῶς τὴν ποίμνη τοῦ Κυρίου
«τύπος γιγνόμενος τῶν πιστῶν ἐν πᾶσι».

Ἀδελφοί μου, ἐκ τῶν προτέρων ὀφείλω
νὰ ὑπογραμμίσω τὸν ἐξομολογητικὸ ἴσως
τόνο ποὺ μπορεῖ νὰ ἔχει ἡ ὁμιλία μου, ὡς
πρὸς κάποιες μικρὲς λεπτομέρειες τῆς ζωῆς
τοῦ Δεσπότη μας, ἄγνωστες στοὺς πολ-
λούς. Μὲ ἀπόλυτη ὅμως ἐπίγνωση καὶ πρὸς
δόξαν Θεοῦ θὰ τολμήσω νὰ προσκρούσω
στὴν ταπεινοφροσύνη τοῦ ποιμενάρχη μας
προκαλώντας ἴσως τὴν ἔκπληξη τῶν

40
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πολλῶν γιὰ νὰ δώσω στὰ μάτια σας, πιὸ
ζωντανὴ τὴν εἰκόνα τοῦ Δεσπότη μας, μιὰ
εἰκόνα ποὺ οἱ περισσότεροι δὲ γνωρίζουν.

Ὁ Σεβασμιώτατος πατέρας μας, πιστὸς
στὶς Ἀρχιερατικές του ὑποχρεώσεις ἀπὸ
τὴν πρώτη στιγμὴ τῆς ἐνθρονίσεώς του
διακηρύττει ὅτι εἶναι ἕτοιμος νὰ θυσιάσει
ὅλες τὶς σωματικὲς καὶ ψυχικές του δυνά-
μεις γιὰ τὴν πνευματικὴ ἐξυπηρέτηση τοῦ
λαοῦ του.

Ὡς ἀνθρώπινη προσωπικότητα συγκεν-
τρώνει πολλὲς ἱκανότητες καὶ ἀρετὲς ποὺ
ἁρμόζουν στὸ μεγάλο του ἀξίωμα καὶ λει-
τούργημα. Πάντοτε ἁπλός, εὐπροσήγορος
καὶ μειλίχιος, πρᾶος καὶ ταπεινός, ἔξυπνος,
ὀξυδερκὴς καὶ ὀξύνους, κοινωνικὸς καὶ κα-
ταδεχτικός, μὲ ἀνοιχτὸ μυαλὸ, ποὺ ξέρει νὰ
θέτει στόχους καὶ νὰ βρίσκει εὔκολα τά
μέσα καὶ τοὺς σωστοὺς συνεργάτες ποὺ θὰ
τὸν ὁδηγήσουν στὴν ἐπίτευξή τους. Ἔχει
ὅραμα γιὰ τὴν κοινωνία καὶ ἰδιαίτερα γιὰ

τοὺς νέους μας, στοὺς ὁποίους, ἀπὸ τὴν
πρώτη στιγμὴ ποὺ ἀνέλαβε τὰ ἡνία τῆς
τοπικῆς Ἐκκλησίας, στήριξε πολλὲς ἐλπίδες.
Στὸν ἐνθρονιστήριο λόγο του συγκεκριμένα,
προφητικὰ εἶχε διακηρύξει: «ἂν δὲν
ἐπιτελεσθεῖ κάτι γενναῖο εἰς τὸν τομέα τῆς
νεότητας δὲν θὰ εἶμαι ἥσυχος καὶ
ἱκανοποιημένος». Πραγματικά, τὸ μαρτυρεῖ
ἡ πληθώρα τῶν νέων στὶς νεανικὲς κατασκη-
νώσεις, οἱ ὁποῖες κυριολεκτικὰ σφύζουν
ἀπὸ τὴ μεγάλη προσέλευση παιδιῶν. Οἱ
νέοι στὴν ἡλικία συνεργάτες-κατηχητές, οἱ
νεανικὲς συντροφιὲς ἀλλὰ καὶ ἡ προσέ-
λευση πολλῶν νέων ἀνθρώπων στὸ ἱερὸ μυ-
στήριο τῆς ἐξομολογήσεως καὶ στοὺς ἱεροὺς
ναούς ἀποδεικνύουν τοῦ λόγου τὸ ἀληθές.

Ἡ πνευματικὴ προσφορὰ τοῦ Σεβασμιώ-
τατου Ποιμενάρχου μας εἶναι ἀνεκτίμητη.
Ἐνδεικτικὰ ἀναφέρουμε τὶς 150 χειροτονίες
νέων μορφωμένων κληρικῶν, οἱ ὁποῖοι
στολίζουν τὰ ἱερὰ θυσιαστήρια μεταδίδον-
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τας τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ στοὺς πιστούς της
ἐπαρχίας μας καί ἐπιτελώντας ἀξιόλογο
ποιμαντικό, πνευματικὸ καὶ κοινωνικὸ
ἔργο.

Τὸ ἔτος 2006 ὁ Μητροπολίτης μας
ἀναγορεύτηκε ἐπίτιμος Διδάκτωρ τῆς
Σχολῆς Ἐπιστημῶν, Ἀνθρώπινης Κίνησης καὶ
Ποιότητας Ζωῆς τοῦ Πανεπιστημίου Πελο-
ποννήσου, τοῦ Πανεπιστημίου ποὺ ὁ ἴδιος
ἔκανε ὅ,τι ἦταν ἀνθρωπίνως δυνατὸ, γιὰ  νὰ
ἔρθει στὴν πόλη τῆς Σπάρτης. Καὶ τὸ ἔτος
2019 ἀναγορεύτηκε ἐπίτιμος Διδάκτωρ τοῦ
Τμήματος Πληροφορικῆς τῆς Σχολῆς
Τεχνολογιῶν Πληροφορικῆς καὶ Ἐπικοινω-
νιῶν τοῦ Πανεπιστημίου Πειραιῶς.

Τὸ κηρυκτικὸ ἔργο ἀνεξάντλητο. Ἡ ἀρχὴ
αὐτοῦ τοῦ κηρυκτικοῦ ἔργου τοποθετεῖται
τὸ ἔτος 1966 στὰ ἁγιασμένα βουνὰ τῆς
εὐάνδρου Γορτυνίας. Γιὰ ἐκεῖνο τὸ
εὐλογημένο ξεκίνημα, κατὰ τὸ ὁποῖο δια-
κόνησε δύο ἀρχιερεῖς, τοὺς μακαριστοὺς
Γόρτυνος Εὐστάθιο καὶ Θεόφιλο, ὅλοι
ἔχουν κάτι νὰ ποῦν γιὰ ὅ,τι προσέφερε ὁ
Ἱεροκήρυκας π. Εὐστάθιος στὸν τόπο τους.
Ἐμεῖς ἀρκεῖ μόνο αὐτὸ νὰ ποῦμε, ὅτι τὰ
φτωχὰ παιδιὰ ποὺ πήγαιναν σχολεῖο στὴ
Μεγαλόπολη ἔβρισκαν κάθε μεσημέρι ἕνα
πιάτο ζεστὸ φαγητό. Καὶ τὸ πιάτο αὐτὸ
προερχόταν ἀπὸ τὴ φροντίδα τοῦ
Ἱεροκήρυκος, μὲ ἔσοδα ποὺ ἀντλοῦσε ἀπὸ
τὰ σαρανταλείτουργα ποὺ ἔκανε ὁ ἴδιος
στὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Εὐσταθίου. 

Ὁ Σεβασμιώτατος πάντοτε μὲ τὸν
πατερικὸ κρυστάλλινο λόγο του ἐμπνέει
καὶ ἐνισχύει πνευματικὰ τὸν κουρασμένο
ἄνθρωπο τῆς ἐποχῆς μας. Ἡ παρουσία του
κοντὰ στοὺς πονεμένους, ταλαιπωρημέ-
νους καὶ πενθοῦντες ἀδελφούς μας εἶναι
ἀνεκτίμητη. Πάντα δίπλα στὸν πόνο τους
χωρὶς καμία ἀντίρρηση, ἀκόμα καὶ ὅταν
συμβαίνει νὰ εἶναι σωματικὰ ἐξαντλη-

μένος. Ἔχει παρευρεθεῖ σὲ ὅλους τούς
ἐνοριακοὺς ναοὺς τῆς Μητροπόλεως, σὲ
κηδεῖες εἴτε ὕστερα ἀπὸ πρόσκληση, εἴτε
αὐτοβούλως, ἀμέσως μόλις ὁ ἴδιος πληρο-
φορήθηκε τὸν ἀνθρώπινο πόνο. Ἀκόμα καὶ
ὅταν δὲν μπορεῖ γιὰ λόγους ἀνωτέρας βίας
νὰ παρευρίσκεται ὁ ἴδιος σωματικά, ἡ
ἀγαπῶσα καρδιὰ του βρίσκει τρόπους νὰ
ἐπικοινωνεῖ καὶ νὰ παρηγορεῖ τὰ
πενθηφοροῦντα τέκνα του μὲ ἕνα τηλεφώ-
νημα ἢ μία ἐπιστολή.

Ἡ ἀδιάλειπτη προσευχὴ του ἐνισχύει καὶ
ἐνδυναμώνει τὸ ποίμνιό του γιὰ τὸν
καθημερινὸ ἀγώνα. Αὐτὲς τὶς καθημερινὲς
προσευχὲς μαρτυροῦν στὸ ἐπισκοπικὸ πα-
ρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τὰ φθαρ-
μένα ἀπὸ τὴν καθημερινὴ χρήση μηναῖα,
καθὼς καὶ τὸ εὑρισκόμενο ἐκεῖ ἐπὶ 40 χρό-
νια ἀρχιερατικὸ κομποσκοίνι πάνω στὸ
ψαλτήρι. Θυμόμαστε ἀπὸ τὸν ἐνθρονι-
στήριο λόγο του τὰ ἑξῆς χαρακτηριστικά:
«ὁ Ἱερέας δὲν ἐπιβάλλεται νὰ κάνει μερικὲς
θυσίες μόνο, ἀλλὰ ἡ ζωὴ του ὁλόκληρη
πρέπει νὰ εἶναι θυσία». 

Εὐρίσκεται κοντά στοὺς ἀνθρώπους καὶ
στὶς χαρές τους. Ποτὲ δὲν ἀρνεῖται σὲ κα-
νέναν, ἂν δὲν ἔχει ἄλλες ὑποχρεώσεις νὰ
παρευρίσκεται στοὺς γάμους, τὰ βαφτίσια
τῶν παιδιῶν τους, νὰ συμβουλεύει καὶ νὰ
νουθετεῖ γιὰ τὸ μυστήριο ποὺ συντελεῖται.

Δίπλα ὅμως στὶς ἀρετὲς του βρίσκουμε
καὶ μικρὲς ἀδυναμίες. Ποτὲ δὲ λέγει σὲ κα-
νέναν ὄχι. Ὄντας κουρασμένος, ταλαιπωρη-
μένος, πρώτη ἀπαράβατη προτεραιότητά
του ἔχει τὸν ἄνθρωπο εἰς βάρος πολλὲς
φορὲς τῆς ὑγείας καὶ ἡσυχίας του. Ποιός,
ἀδελφοί μου, πῆγε ποτὲ στὸ γραφεῖο του
ζητώντας οἰκονομικὴ βοήθεια καὶ δὲν
ἔφυγε ἱκανοποιημένος; Ἴσως μάλιστα καὶ
ἄνθρωποι, οἱ ὁποῖοι δὲν εἶχαν πραγματικὴ
ἀνάγκη. Ἀπὸ τὸ δικό του τὸ ὑστέρημα πα-
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ρέχει βοήθεια στοὺς πάντες. Ὁ μισθὸς του
ποτὲ δὲν ὑπάρχει γιὰ τὸν ἑπόμενο μήνα καὶ
αὐτὸ τὸ ἔχει πάρει ἀπὸ τὸν ἁγιασμένο γέ-
ροντά του, ἄνθρωπο τοῦ Θεοῦ, τὸ
μακαριστὸ ἁπλὸ π. Ἀγαθάγγελο Μιχαηλίδη.
Μέσα στὰ γραφεῖα, καθημερινὰ συντε-
λοῦνται θαυμαστὰ γεγονότα μὲ τὶς
ἐλεημοσύνες τοῦ Δεσπότη μας. Εἶναι τόσο
ἀφιλάργυρος, ποὺ ἂν δὲν ὑπῆρχε τώρα ἡ
ἐνάρετη ἀδελφή του Ἄννα καὶ παλιότερα ἡ
μακαριστὴ ἀδελφή του Χριστίνα, δὲν θὰ
εἶχε τὶς περισσότερες φορὲς τὸν ἄρτο τὸν
ἐπιούσιο. Ἔλεγε ὁ μακαριστὸς γέροντάς του
χαριεντιζόμενος ὅτι ὁ Εὐστάθιος στὰ
οἰκονομικά του εἶναι ἀνεπίδεκτος μαθή-
σεως, δὲν κρατᾶ τίποτα γιὰ τὸν ἑαυτό του.

Πότε ξεκουράστηκε σὲ διακοπές; Ποτέ.
Ἀπὸ φυλακῆς πρωίας μέχρι νυχτὸς
ἄγρυπνος στὸ ἱερὸ καθῆκον. Ξεκούρασή
του ἡ βοήθεια στὸ συνάνθρωπο. Ἔχει
ὅραμα γιὰ τὴν κοινωνία καὶ πολλὲς φορὲς

συμβαίνει οἱ καθ’ ὕλην ἁρμόδιοι κοσμικοὶ
ἄρχοντες νὰ θαυμάζουν τὴν ἀκάματη δρα-
στηριότητά του, οἱ ἴδιοι μάλιστα θὰ λέγαμε
ὅτι νοιώθουν ἱκανοποιημένοι, ὅταν βλέ-
πουν νὰ ἡττῶνται ἀπὸ ἕναν τέτοιο νικητὴ
ποὺ μοναδικό του κίνητρο εἶναι ἡ ἀγάπη.
Διαθέτει νοῦ ὀργανωτικὸ καὶ εἶναι μάρτυ-
ρες γι’ αὐτὸ τὰ πάμπολλα φιλανθρωπικὰ
ἱδρύματα (17 τὸν ἀριθμὸ) τῆς Μητροπό-
λεώς μας, τὰ ὁποῖα λειτουργοῦν μὲ βάση
πολὺ ὑψηλὲς προδιαγραφὲς σὲ πανελλήνιο
καὶ βαλκανικὸ ἐπίπεδο. Ἀνακουφίζουν
καθημερινὰ ἑκατοντάδες ἀδελφούς μας
καὶ κάνουν ἐλαφρύτερο τὸν πόνο καὶ τὴ δο-
κιμασία τους, ἐφόσον τὰ εὐεργετικὰ
ἀποτελέσματα εἶναι ὁρατὰ καὶ ἁπτὰ στὸν
καθημερινὸ ἐπισκέπτη. Ἀλλὰ καὶ μέσα ἀπὸ
τὰ ἱστορικὰ βιβλία ποὺ ἔχει γράψει γιὰ τὸ
κάθε ἵδρυμα, ὅλοι βλέπουμε πώς ὁ Θεὸς μὲ
θαυμαστὸ τρόπο ἔκανε πραγματικότητα τὸ
ὅραμά του γιὰ αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώπους.
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Φροντίζει γιὰ ὅλες τὶς ἡλικίες καὶ παρέχει
τὴν ἀγάπη του πρὸς πάντες. Ἀκόμα καὶ γιὰ
τὰ νήπια ἵδρυσε καὶ λειτουργεῖ
βρεφονηπιακοὺς σταθμοὺς σὲ Σπάρτη καὶ
Μονεμβάσια, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἀνακου-
φίζει τὶς ἐργαζόμενες μητέρες, ἀλλὰ καὶ τὰ
παιδιά νὰ ζοῦν σὲ ἕνα ἰδανικὸ περιβάλλον,
ποὺ τὰ βοηθάει στὴν ψυχοσωματική τους
ἀνάπτυξη.

Παράλληλα ἡ ἀγωνία του νὰ πλαισι-
ωθοῦν τὰ ψαλτήρια μας μὲ νέους
ἀνθρώπους τὸν ὁδήγησε νὰ ἱδρύσει καὶ νὰ
λειτουργεῖσει Σχολὴ Βυζαντινῆς μουσικῆς.
Ἀφουγκραζόμενος, ἐπίσης, τὸ αἴτημα
πολλῶν καὶ τὸν πόθο ποὺ εἶχαν νὰ μάθουν
ἁγιογραφία ἵδρυσε καὶ λειτουργεῖ τὴ Σχολὴ
Ἁγιογραφίας «Φώτης Κόντογλου». Καὶ μὲ
τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ στὸ Ἱερὸ προσκύνημα
τοῦ Ἁγίου Βασιλείου, στὸ χῶρο τῆς νέας
Βασιλειάδας, κατασκευάζονται ὑπερ-σύγ-
χρονα κτίρια, γιὰ νὰ στεγάσουν τὶς δύο
Σχολές, ὥστε αὐτὲς νὰ λειτουργήσουν στὸ
μέλλον περισσότερο ἄψογα.

Χαριτολογώντας κάποιος καλοπροαίρε-
τος ἄνθρωπος ἔλεγε: «ὅλη ἡ Ἑλλάδα νὰ
πεινάσει ἐμεῖς ἔχουμε τὸ Δεσπότη μας, ποὺ
δὲ θὰ μᾶς ἀφήσει νὰ πεινάσουμε». Εἶπε
κάποτε σὲ ὁμάδα νέων παιδιῶν ποὺ
ἀνησυχοῦσαν μήπως λόγω τῆς οἰκονομικῆς
κρίσης δὲ λειτουργήσουν οἱ κατασκηνώ-
σεις: «μὴν ἀνησυχεῖτε, ἡ κατασκήνωση θὰ
λειτουργήσει καὶ, ἂν ὑπάρξει ἀνάγκη, τὸ
ἐγκόλπιό μου θὰ πουλήσω, ἀκόμα καὶ τὸ
ράσο μου». Καὶ τὰ παιδιὰ ἔφυγαν
ἀναπαυμένα καὶ μὲ τὴν ἀπορία πόσο κοστί-
ζουν ἀλήθεια τὸ ἐγκόλπιο καὶ τὸ ράσο τοῦ
Δεσπότη, ὥστε νὰ ξέρουν τί ποσὸ θὰ πά-
ρουν, ἂν χρειαστεῖ, γιὰ νὰ μὴν κλείσουν οἱ
κατασκηνώσεις.

Θὰ μπορούσαμε νὰ μιλᾶμε ὧρες καὶ νὰ
μὴν ἔχουμε ἀκόμα περιγράψει ἐπάξια αὐτὸ

τὸ σπουδαῖο φιλανθρωπικὸ ἔργο, τὸ ὁποῖο
εἶναι ἀξιόλογο καὶ γιὰ κάποιες πλευρὲς του
οἱ ὁποῖες δὲν εἶναι δυνατὸ νὰ σταθμιστοῦν
ἀντικειμενικὰ, οὔτε νὰ εἰπωθοῦν μὲ λεπτο-
μέρειες, γιατί ὄντως εἶναι πολὺ μεγάλα τα
εὐεργετικὰ ἀποτελέσματα ποὺ ἔχουν στὶς
καρδιὲς καὶ στὶς συνειδήσεις τῶν πιστῶν.

Ἡ ἀγάπη καὶ τὸ ἐνδιαφέρον του νὰ δεῖ τὶς
Ἱερὲς Μονὲς καὶ τὶς ἀδελφότητες νὰ προ-
οδεύουν πνευματικὰ εἶναι ἀπαράμιλλα.
Μὲ δικές του πρωτοβουλίες ὅλες ἔχουν
ἀνακαινιστεῖ καὶ ἐπανδρωθεῖ μὲ νέους
μοναχοὺς καὶ μοναχές. Ἡ παρουσία του
πάντοτε διακριτικὴ καὶ οἱ συμβουλὲς του
σωτήριες, ὅταν κατὰ καιροὺς ἀναδύονται
προβλήματα. Ἡ σαραντάχρονη ἀρχιερατική
του πορεία συνδέεται καὶ μὲ τούτη τὴν
Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτό-
κου, ἀφοῦ ἐφέτος ἑορτάζει τὰ 40 χρόνια
ἡγουμενίας τῆς Γερόντισσας Θεοδοσίας
καὶ ἵδρυσής της ὡς κοινοβίου. Μὲ πολὺ
σεβασμὸ καὶ ἀγάπη γιὰ τὰ τόσα ποὺ ἔχει
κάνει ὁ Σεβασμιώτατος πρὸς τὴν Ἱερὰ
Μονὴ τοῦ Ἱέρακος, ἡ ἀδελφότητα τοῦ ἔχει
ἀφιερώσει προσηκόντως τὸ ἱστορικὸ βι-
βλίο τῆς Μονῆς ποὺ ὅλοι θὰ πάρετε στὸ
τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας. Ὁ ἴδιος
ἄλλωστε φιλακόλουθος καὶ φιλομόναχος
ζεῖ ἀσκητικὴ ζωή. Μὲ τὸ λιτό του βίο καί τε-
λώντας τὶς καθημερινές του ἀκολουθίες
ἀποπνέει σεβασμὸ στοὺς ἀγωνιζόμενους
ἀδελφούς μας. Μέσα ἀπὸ τὴν προσευχὴ
παίρνει δύναμη στὸν ἐπισκοπικό του
ἀγώνα μὲ τὶς πολλὲς στενοχώριες καὶ τὰ
πολλὰ προβλήματα. Κάποτε, βαθύτατα
στενοχωρημένος ἀπὸ ἕνα σοβαρὸ θέμα
ποὺ εἶχε προκύψει, πῆγε νὰ λειτουργήσει
στὴν ἐνορία τῶν Ἀμυκλῶν. Στεκόμενος στὸ
ἱερὸ καὶ ἀντικρίζοντας τὸν Ἐσταυρωμένο
ἀμέσως συλλογίστηκε: «Θεέ μου, ἐσὺ
ἀνέβηκες ἐπάνω στὸ σταυρὸ καὶ σταυρώ-
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θηκες, ἐγὼ δὲν πρέπει νὰ σὲ ἀκολουθήσω
καὶ νὰ σταυρωθῶ;» καὶ ἀμέσως πῆρε τόση
δύναμη, ὥστε ἐκείνη τὴ Θεία Λειτουργία
νὰ τὴ θεωρεῖ ἔκτοτε ὡς τὴν πιὸ ξεχωριστὴ
ἀνάμεσα στὶς ἀναρίθμητες ἄλλες ποὺ
ἐτέλεσε στὴ ζωή του. 

Ἀλλὰ καὶ οἱ Ἁγιορεῖτες πατέρες τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς Ἰβήρων δὲ θὰ ξεχάσουν ποτὲ τὴ
θερμὴ προσευχὴ ποὺ ἔκανε τὸ 1985, ὅταν
εὑρισκόμενος ἐκεῖ γιὰ τὴν πανήγυρη τῆς
Μονῆς ξέσπασε μιὰ μεγάλη πυρκαγιά, ἡ
ὁποία ἔκαιγε μεγάλες ἐκτάσεις γῆς. Εἶπε
τότε ὁ Δεσπότης μας νὰ διακόψουν τὴν
Ἀκολουθία, νὰ πάρουν τὰ ἅγια λείψανα καὶ
νὰ πᾶνε κοντὰ στὴ φωτιά. Ἔτσι καὶ ἔγινε.
Γονατιστὸς προσευχήθηκε καὶ ὕστερα ἀπὸ
λίγο, ἔπιασε βροχὴ καὶ ἐκείνη ἡ μεγάλη καὶ
ἐπικίνδυνη φωτιὰ ἀμέσως ἔσβησε. Βλέ-
πετε, ἡ προσευχὴ κάνει θαύματα καὶ αὐτὸ
τὸ βλέπουμε καὶ στὴν περιοχή μας, μὲ ὅλα
ὅσα γίνονται στὴν ἀκριτικὴ τούτη καὶ Θεο-

φρούρητη Ἱερὰ Μητρόπολη, ἀπὸ τὴν
προσευχὴ τοῦ δεσπότη μας.   

Κατάφερε ἐδῶ καὶ 23 χρόνια ὁ λόγος τοῦ
Εὐαγγελίου νὰ τρέχει ἀκατάπαυστα καὶ νὰ
διαδίδεται μέχρι καὶ τὸ τελευταῖο χωριὸ
μέσω τοῦ ραδιοφωνικοῦ σταθμοῦ, μεταφέ-
ροντας τὸ μήνυμα τῆς σωτηρίας καὶ τῆς
ἐλπίδας στὸν κουρασμένο καὶ ἀπελπισμένο
ἄνθρωπο τῆς ἐποχῆς μας. Αὐτὸς ὁ
ραδιοφωνικὸς ἄμβωνας, ἔργο δικό του,
τρέφει πνευματικὰ χιλιάδες χριστιανούς. 

Ἀθόρυβος καὶ ἀκούραστος παρὰ τὸ
φόρτο ἐργασίας, δὲν παύει νὰ γράφει καὶ
νὰ διδάσκει. Πολλὰ ψυχωφελῆ ἄρθρα καὶ
βιβλία πνευματικοῦ καὶ ἱστορικοῦ περιεχο-
μένου πρὸς οἰκοδομῆ τῶν πιστῶν τῆς
ἐπαρχίας του κυκλοφοροῦν εὐρέως στὴν
Ἱερὰ Μητρόπολη. Τὰ τελευταῖα χρόνια ἔχει
γράψει γιά τὴν ἱστορικὴ πορεία ὅλων των
ἱδρυμάτων, ὥστε νὰ γίνει γνωστὸ σὲ ὅλους
μας πώς καὶ σήμερα γίνονται θαύματα καὶ
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μάλιστα μεγάλα.
Ὁ ἴδιος ἕνα ἔμψυχο καὶ ζωντανὸ βιβλίο

ἐνσαρκώνει τὰ λόγια τῆς Ἁγίας Γραφῆς μὲ
τὸν ἅγιο βίο του. Ἀφοπλίζει ἀκόμα καὶ τὸν
πιὸ κακοπροαίρετο ἄνθρωπο καὶ τὸν ὠθεῖ
νὰ σκεφτεῖ θετικὰ γιὰ τὴν ἀλήθεια τῆς πί-
στης μας, γιατί τελικὰ ὑπάρχουν, ἀδελφοί
μου, πράγματι κάποιοι  ποὺ καῖνε
καθημερινὰ σὰν λαμπάδες, γιὰ νὰ φωτίζον-
ται οἱ ἄνθρωποι καὶ νὰ δοξάζουν τὸ Θεὸ ὄχι
μὲ λόγια, ἄλλα μὲ ἔργα ἀγάπης.  

Ὅλο αὐτὸ τὸ ἔργο ,Σεβασμιώτατε, τόσα
χρόνια τώρα, ἀλλὰ καὶ πρὶν ἐνδυθεῖτε τὸ τι-
μημένο ράσο, ὅπως τόσο χαρισματικὰ ὁ
ἴδιος λέτε, τὸ κάνατε καὶ τὸ κάνετε μὲ τὴ
βοήθεια τοῦ Θεοῦ, τῆς Παναγίας Μητέρας
Του, ποὺ τόσο εὐλαβεῖστε, ἀλλὰ καὶ ὅλων
τῶν ὑπόλοιπων  ἁγίων, τῶν ὁποίων τοὺς
βίους μιμεῖστε. Ἔχετε τὴν εὐλογία τοῦ
Θεοῦ στὴ ζωή σας, ἀλλὰ καὶ εὐχὲς Ἁγίων
Γερόντων καὶ ἀνθρώπων ποὺ ἔγιναν
ὁδοδεῖκτες τῆς δικῆς σας πορείας. Ὅμως
πρὶν ἀπὸ ὅλα εἴχατε τὴν εὐχὴ τῆς
ἀσκήτριας μητέρας σας, μακαριστῆς  Πα-
ναγιώτας, τοῦ ἀνθρώπου ἐκείνου τῆς θυ-
σίας, τῆς προσφορᾶς καὶ τῆς ἀγάπης. Αὐτὴ
ἡ ἐκλεκτὴ μητέρα ἐνήργησε στὸ νὰ
ἀγαπήσει μυστικά τό κάθε παιδὶ της τὸν
Χριστὸ στὴν ψυχή του, καὶ αὐτὸ τὸ διαπι-
στώσαμε στὸ ὁσιακὸ ὄντως τέλος τοῦ τε-
λευταίου ἀπὸ τὰ παιδιὰ της Θεόδωρου
πρὶν λίγους μῆνες. Ἔπειτα, τοῦ ἁγιασμένου
καὶ ἀσκητικοῦ Γέροντά σας Ἀγαθάγγελου
Μιχαηλίδη, τοῦ μοναδικοῦ ἐκείνου
χαρισματικοῦἐκκλησιαστικοῦ ἄνδρα π.
Ἐπιφάνιου Θεοδωρόπουλου, τοῦ πατριώτη
μας Ἁγίου Γέροντος Εὐσέβιου Γιαννακάκη,
ποὺ χωρὶς νὰ τὸν γνωρίζετε καὶ ὁ ἴδιος νὰ
σᾶς γνωρίζει, σᾶς διάλεξε τὴν πρώτη σας
Ἀρχιερατικὴ στολή. Τοῦ σύγχρονου Ἁγίου
καὶ Ἱεραποστόλου π. Ἐφραὶμ τῆς Ἀριζόνας,

ὁ ὁποῖος, χωρὶς νὰ σᾶς ἔχει δεῖ ποτὲ,
πολλὲς φορὲς σὲ ὁμιλίες του, σᾶς πρό-
βαλλε ὡς πρότυπο ἀγωνιστοῦ Ἱεράρχη. Τὴν
εὐχὴ τοῦ πατρὸς Κλεόπα Ἠλίε, ἑνὸς σύγ-
χρονου ἐνάρετου Ρουμάνου ἀσκητοῦ.
Ἄφησα στὸ τέλος τοὺς δύο πρόσφατους
μεγάλους Ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας μας. Τὸν
Ἅγιο Ἰάκωβο Τσαλίκη, ὁ ὁποῖος εἶχε προ-
βλέψει τὴν τόσο εὐλογημένη ἀπὸ τὸ Θεὸ
ἐκλογὴ σας χωρὶς νὰ σᾶς γνωρίζει, ἂν καὶ
ἀργότερα τὸν γνωρίσατε. Εἶχε πεῖ καὶ μάλι-
στα τραγουδιστὰ σὲ ἀρχιερέα, ὅταν τοῦ
ἀνέφερε ἄλλο ὄνομα γιὰ Μονεμβασίας καὶ
Σπάρτης, ὅτι δὲν θὰ ἐκλεγεῖ αὐτός. Καὶ
τέλος πῶς μπορῶ νὰ μὴν ἀναφερθῶ στὴν
ἐδαφιαία μετάνοια ποὺ πολλοὶ εἶδαν νὰ
βάζει ἐνώπιόν σας ὁ Ἅγιος Παΐσιος χωρὶς
νὰ τοῦ ἔχετε προηγουμένως πεῖ ποιὸς
εἶστε, καί στό πόσο εὐλογημένη ἦταν
ὄντως γιὰ ἐσᾶς ἐκείνη ἡ συνάντηση.   

Ὁ Δεσπότης μας ἔζησε καὶ μεγάλωσε σὲ
δύσκολες ἐποχές, ἀλλὰ καὶ σὲ ἐποχὲς μεγά-
λης πνευματικῆς εὐλογίας γιὰ τὴν Ἐκκλησία
μας. Αὐτὸ φαίνεται ἀπὸ τοὺς εὐλογημέ-
νους ἀνθρώπους μὲ τοὺς ὁποίους συνδέ-
θηκε πνευματικὰ καὶ φιλικά. Ὅλοι αὐτοὶ
ποὺ ἐμεῖς ἔτυχε νὰ γνωρίσουμε ἢ νὰ
ἀκούσουμε γιὰ αὐτοὺς εἶναι ἄνθρωποι ἐξ
ὁλοκλήρου ἀφιερωμένοι στὸ χῶρο τῆς
Ἐκκλησίας, ἄνθρωποι θυσίας καὶ
προσφορᾶς. Ὅπως ὁ Σάμου Παντελεήμων,
ὁ Πρεβέζης Μελέτιος, ὁ Καστορίας Γρηγό-
ριος, τὰ δύο ἀδέλφια Γεώργιος καὶ Χρυσό-
στομος Ζαχαροπούλου, ὁ Γέροντας
Πρόδρομος τῆς Ἰβήρων, ἡ Γερόντισσα Με-
λάνη τοῦ Καλαμίου καὶ ἡ κυρία Ἰωάννα
Μαρκοπούλου. Ὅλοι ἄνθρωποι θυσίας καὶ
ἔργων ἀγάπης. Αὐτὸ δείχνει ὅτι ὁ Θεὸς σᾶς
εἶχε εὐλογήσει, πρὶν ἀκόμα φορέσετε τὸ
ράσο. Αὐτὸ μαρτυρεῖ ὅτι καὶ ὁ δικός σας
δρόμος θὰ ἦταν δρόμος θυσίας. Σεβασμιώ-
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τατε, σᾶς δώσαμε τὰ χέρια μας καὶ πήραμε
τὴν καρδιά σας.

Ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, κλείνοντας θὰ ἤθελα
νὰ πῶ στὴν ἀγάπη σας ὅτι στὸ τέλος τῆς
ἀκολουθίας θὰ σᾶς διανεμηθεῖ μιὰ εἰκόνα
μὲ θέμα τὴν οἰκογένεια τοῦ Ἁγίου
Εὐσταθίου, τὸ πρωτότυπο τῆς ὁποίας βρί-
σκεται στὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ καὶ εἶναι
δῶρο τοῦ πατρὸς Ἀγαθαγγέλου πρὸς τὸν
ποιμενάρχη μας. Πίσω ἀπὸ αὐτὴ βρίσκον-
ται γραμμένα τὰ ἑξῆς ἐνθρονιστήρια λόγια
τοῦ Σεβασμιωτάτου μας, τοῦ ὁποίου ἡ
Ἀρχιερατικὴ καὶ ποιμαντορικὴ διαδρομὴ
δείχνει ὅτι ἀποτελοῦν τὸ πιὸ βαθὺ καὶ στα-
θερό του βίωμα. ‘‘«Τεκνία μου ὠδίνω ἄχρις
οὗ μορφωθῇ Χριστὸς ἐν ὑμῖν», ἔγραφε
πρὸς τοὺς Γαλάτας ὁ Ἀπόστολος Παῦλος.
Τοῦτο ἀκριβῶς θὰ εἶναι ἐπιδίωξίς μου καὶ
στόχος τῆς ἀγάπης μου, νὰ μορφωθῇ
δηλαδὴ ὁ χαρακτὴρ τοῦ Χριστοῦ εἰς τὰς
καρδίας τῶν χριστιανῶν μου, ἔστω καὶ ἂν

αὐτὸ ἀπαιτήσῃ ποταμὸν δακρύων,
ἀδιάλειπτον προσευχὴν καὶ συνεχῆ κατ’
ἰδίαν κοπιώδη καὶ πολυχρόνιον
νουθεσίαν’’.  

Γιὰ ὅλους αὐτοὺς τοὺς λόγους καὶ γιὰ
ἄλλους πολλοὺς ὁ ἐπίσκοπος καὶ ποιμε-
νάρχης μας ἀποτελεῖ τὸ κόσμημα τῆς
τοπικῆς μας Ἐκκλησίας καὶ τὴν ἐν Κυρίῳ
καύχηση ὅλων μας καὶ τοῦ καθενὸς ξεχω-
ριστά. Εἴθε ὁ Κύριος τοῦ Ἀμπελῶνος
Ἰησοῦς Χριστὸς, νὰ μᾶς τὸν χαρίζει ὑγιῆ καὶ
μακροημερεύοντα γιὰ πάρα πολλὰ χρόνια
πρὸς πνευματικὴ χαρὰ καὶ εὐφροσύνη τοῦ
ποιμνίου του. Νὰ ἔχετε, Σεβασμιώτατε πα-
τέρα μας, πολύκαρπη καὶ καλλίκαρπη καὶ
τὴν ὑπόλοιπη Ἀρχιερατεία σας. 

---
[ Ὁμιλία ποὺ ἐκφωνήθηκε κατὰ τὴν
πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία στὴν Ἱερὰ
Μονὴ Ἱέρακος στὶς 31 Αὐγούστου 2020.  ]
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Ἡ ἀναγέννηση τοῦ μοναχισμοῦ
καὶ ἡ ἀνασύσταση τῶν Ἱερῶν Μονῶν
Ἀρχιμ. Ἐφραίμ Μιλτιάδου, Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 
Ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων Σπάρτης

Ἅγιος Χρυσόστομος πολύ σοφά
μᾶς λέγει ὅτι ἡ ἀγάπη εἶναι ἐφευρετική.
Πιστεύω ὅτι αὐτή ἡ φράση ταιριάζει
ἀπόλυτα στήν προσωπικότητα τοῦ Σεβα-
σμιωτάτου Ποιμενάρχη μας κ. Εὐσταθίου.
Ἐδῶ καί 40 χρόνια πασχίζει καί βρίσκει
τρόπους γιά νά δοξάζεται τό ὄνομα τοῦ
Ἁγίου Θεοῦ καί ὁ ἴδιος γίνεται
συγκυρηναῖος στόν πόνο χιλιάδων
ἀνθρώπων. Ἡ ἀγάπη του ἀθόρυβα καί συ-
νετά ἀπευθύνεται στά πρόσωπα
ἀνεξαιρέτως ὅλων τῶν συμπολιτῶν μας
καί τά ἀποτελέσματα εἶναι γνωστά. Σέ
καμιά περίπτωση σέ αὐτό τό πολυσχιδές
ἔργο δέ θά ἦταν δυνατόν νά μείνουν
ἀμέτοχα τῆς ἀγάπης του καί τά Ἱερά μας
Μοναστήρια. 

Ἀπό τήν πρώτη στιγμή τῆς ἀναλήψεως
τῶν Ἀρχιερατικῶν του καθηκόντων φρόν-
τισε μέ ἀπαράμιλλη φροντίδα γιά τή συν-
τήρηση, ἐπάνδρωση καί ἀνασύσταση
διαλελυμένων Μονῶν. 
Ὁ ἴδιος, πραγματικός μοναχός ὡς προς τή

λιτή τροφή του, τήν ἁπλή ἀμφίεσή του καί
τήν ἐν γένει βιοτή του, δίνει καλό παρά-
δειγμα σέ ὅλους μας. Ἐνέπνευσε πολλούς
νέους καί νέες νά εἰσέλθουν στόν μονα-
χικό στίβο καί νά ἀφιερωθοῦν ψυχῇ τε καί
σώματι στόν Θεό. Ἡ φιλακόλουθη καθημε-
ρινή του ζωή τόν καθιστᾶ πρότυπο
μοναχοῦ, ἀλλά καί ἡ διάκρισή του γιά τήν
κάθε ξεχωριστή περίπτωση εἰσερχομένου
στίς τάξεις τῶν μοναχῶν δίνει λύσεις καί
οἰκονομεῖ τήν κάθε περίπτωση μέ σύνεση
καί ἀγάπη. 

Τά λόγια τοῦ Ἀποστόλου Παύλου «Δεῖ

οὖν τὸν ἐπίσκοπον ἀνεπίληπτον εἶναι…
νηφάλιον, σώφρονα, κόσμιον, φιλόξενον,
διδακτικόν, μὴ αἰσχροκερδῆ, ἀλλ’ ἐπιεικῆ,
ἄμαχον, ἀφιλάργυρον» (Α΄ ἐπιστολή Ἀπ.
Παύλου πρός Τιμόθεο, στίχοι: 2-4) ταιριά-
ζουν ἀπόλυτα καί στόν δικό μας ἐπίσκοπο. 
Ἄς ἀφουγκραστοῦμε τά πρῶτα του λόγια

καί τό μοναχικό τους πνεῦμα κατά τήν
ἡμέρα τῆς ἐνθρονίσεώς του: «Περαιτέρω
τὴν σκέψιν μου στρέφω πρὸς τοὺς
Ὁσιοτάτους Μοναχοὺς καὶ τὰς Ὁσιοτάτας
Μοναχὰς καὶ τὰς προσευχάς των
ἐπικαλούμενος διὰ τὴν ἐπιτυχίαν τῆς
Ἐπισκοπικῆς μου διακονίας ἐπικαίρως
ὑπενθυμίζω εἰς αὐτοὺς ὅτι “Φῶς τῶν
Ἀγγέλων εἶναι ἡ Ἁγία Τριάς, φῶς τῶν
Μοναχῶν εἶναι οἱ Ἄγγελοι καὶ φῶς τῶν
ἀνθρώπων εἶναι οἱ Μοναχοί”. Εἰς τὸ σύγ-
χρονο ὑλιστικὸ πνεῦμα οἱ μοναχοὶ
ἀντιπαρατάσσουν τὴν ἀκτημοσύνην, διότι
ὁ “γευθεὶς τῶν ἄνω, τῶν κάτω
καταφρονεῖ”. Εἰς τὸ ρεῦμα τῆς διαφθορᾶς
προβάλλουν τὴν δυσκολοκατόρθωτον,
ἀλλὰ ἰσάγγελον ἁγνὴν βιοτὴν καὶ πολι-
τείαν καὶ εἰς τὸν σύγχρονον ἀθεϊσμὸν τὴν
βαθυτάτην πίστιν εἰς τὸν Θεόν, τὸν ὁποῖον
λατρεύουν ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ. Εἶμαι
καὶ ἐγὼ μοναχὸς καὶ θὰ εἶμαι πάντα πρό-
θυμος νὰ πράξω ὅ,τι συντελεῖ εἰς τὴν
εὔρυθμον λειτουργίαν τῶν Ἱερῶν Μονῶν
καὶ εἰς τὴν ψυχικὴν καλλιέργειαν καὶ
πνευματικὴν πρόοδον τῶν ἐνασκουμένων
εἰς τὰς Μοναστικάς Ἀδελφότητας τῆς
ἐπαρχίας μου». 

Δέν ἔμεινε στά λόγια, ἀλλά προχώρησε
στά ἔργα. Φρόντισε στή μακρά διάρκεια

Ὁ
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τῆς ποιμαντορίας του νά ἐπανδρώσει ὅλες
τίς Ἱστορικές καί παλαίφατες Ἱερές Μονές.
Ὅσο ὁ ἴδιος ἔβλεπε τήν ἀνάγκη αὐτή νά
μήν ἱκανοποιεῖται, τόσο ὁ πόνος τῆς
ψυχῆς του μεγάλωνε, ὅπως καί ἡ μυστική
κραυγή του πρός τόν Θεό νά εὐδοκήσει νά
στείλει κάποιους ἀνθρώπους. Kάποια
μικρή ἔστω συνοδεία πού θά ἔπαιρνε στά
χέρια της τή σκυτάλη ἀπό τίς προηγούμε-
νες γενιές τῶν μοναχῶν πού εἶχαν ζήσει μέ
ἄσκηση καί προσευχή ἐπί αἰῶνες σ’
αὐτούς τούς ἱερούς καί πανσεβάσμιους
μοναστηριακούς περιβόλους, τόσο ἡ
κραυγή του αὐτή γινόταν μία βροντώδης
φωνή πού ἠχοῦσε ἀκατάπαυστα ἐνώπιον
τοῦ θρόνου τῆς θείας μεγαλοσύνης, ὥστε
στό τέλος ὁ Θεός νά ἱκανοποιήσει τό δί-
καιο καί θεάρεστο αἴτημά του καί νά τοῦ
στείλει τίς πρῶτες μικρές μοναστικές
συνοδεῖες. Σέ ὁμιλία του σέ κουρά
μοναχοῦ ἐνδεικτικά ἀναφέρει: «Νά γιατί

ὁ Μοναχισμός εἶναι ἡ μεγαλύτερη δύναμη
στά χέρια τῆς Ἐκκλησίας, ἀφοῦ καταρτίζει
ἀνθρώπους τοῦ Θεοῦ πού διαθέτουν
ὑπερβολική δύναμη καί ἀποκτοῦν θαυμά-
σιες ἱκανότητες, χρήσιμες γιά τή στήριξη
τῆς κοινωνίας καί γιά τήν παρηγοριά τῶν
ἀνθρώπων».

Φρόντισε νά ἐξευρεθοῦν πόροι καί προ-
γράμματα γιά τήν ἀνακαίνιση ὅλων τῶν
Μονῶν. Σέ καμιά Ἱερά Μονή δέν
ἀρνήθηκε νά συναινέσει σέ ὅποια
εὐκαιρία δινόταν, γιά νά γίνουν ἔργα
ἀνακαινίσεως καί ἐγκρίσεις μελετῶν, καί
νά προβάλει τά δίκαια αἰτήματα πού κατά
καιρούς παρουσιάζονταν μέ τό
Ἀρχιερατικό του κῦρος καί τήν πολυσχιδῆ
προσωπικότητά του. Ἡ οἰκονομική στήριξή
του μέ προσωπικά του χρήματα δέν
μπορεῖ νά ἀποσιωπηθεῖ. Πολλές φορές ὁ
μισθός του κάλυπτε πάγια ἔξοδα τῶν
Ἱερῶν Μονῶν χωρίς νά γνωρίζει φυσικά

Ἀφιέρωμα
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κανείς τό παραμικρό. Τολμῶ νά τά ἐκθέσω
αὐτά γιατί, ἄν ἐγώ σιωπήσω, καί οἱ «λίθοι
κεκράξονται», ἐφόσον ὁ ἴδιος δέ θά ἤθελε
ποτέ αὐτό νά γραφτεῖ ἤ νὰ ἀκουστεῖ. Δὲν
μποροῦμε, ὅμως, τὸ καλὸ παράδειγμα νὰ
τὸ ἀποσιωπήσουμε, ὅταν λέγεται πρός
Δόξαν Θεοῦ. Στά θέματα ὑγείας τῶν
Μοναχῶν καί Μοναζουσῶν, γιά τήν καλύ-
τερη περίθαλψη καί ἀποκατάσταση τοῦ
ἀγαθοῦ τῆς ὑγείας, συνέβαλε τά μέγιστα
γιά τήν ταχεῖα ἀνάρρωσή τους,
ἀνησυχώντας γιά τήν ἐξέλιξη τοῦ κάθε
προβλήματος ξεχωριστά.

Συγκλονιστικό ὑπῆρξε τό πρακτικό
ἐνδιαφέρον τοῦ Ποιμενάρχη μας γιά τίς
ἀνθρώπινες ἀνάγκες τῶν νέων ἀδελφῶν
μέσα στό πλαίσιο μιᾶς σχέσης τοῦ Τοπικοῦ
Ποιμένα μέ τούς καινούργιους μοναχούς
του, ἡ ὁποία χαρακτηριζόταν ἀπό σπάνια
εὐγένεια, δυσεύρετη διάκριση καί πολύ-
τιμη σύνεση ἐκ μέρους τοῦ Δεσπότη μας,
τόσο ἀπαραίτητες γιά νά μπορέσει ὁ νέος
βλαστός τοῦ μοναχισμοῦ νά πετάξει ρίζες
καί νά αὐξηθεῖ, δίνοντας τούς καρπούς
του στόν καιρό τους. Οἱ νέες ἀδελφότητες
ἐπωφελήθηκαν ἀπό τή μεγάλη διοικητική
του πεῖρα, τό ἀσυνήθιστα πρακτικό
πνεῦμα του καί τήν προνοητικότητά του. 

Τά τελευταῖα 40 χρόνια ὅλοι οἱ νέοι
ἀδελφοί ἐκάρησαν μοναχοί ἀπό τά τίμια
χέρια τοῦ Δεσπότη μας, ὥστε ἀκατάλυτοι
πνευματικοί δεσμοί νά τούς συνδέουν
μαζί του. Ἐξ αὐτῶν τῶν μοναχῶν πολλούς
ἔχει χειροτονήσει ἱερεῖς, οἱ ὁποῖοι
διακονοῦν στό πνευματικό ἔργο τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεώς μας. 

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας
ἐπισκέπτεται εὐκαίρως-ἀκαίρως τίς Ἱερές
Μονές πρός πνευματική ἐνίσχυση καί πα-
ραμυθία, καὶ μέ τόν κρυστάλλινο πνευμα-
τικό λόγο του ἐνισχύει Μοναχούς καί
Μοναχές νά συνεχίσουν μέ ἔνθεο ζῆλο τήν

Σέ ὁμιλία του σέ κουρά μοναχοῦ

ἐνδεικτικά ἀναφέρει:

«Νά γιατί ὁ Μοναχισμός

εἶναι ἡ μεγαλύτερη δύναμη

στά χέρια τῆς Ἐκκλησίας, ἀφοῦ

καταρτίζει ἀνθρώπους τοῦ Θεοῦ

πού διαθέτουν ὑπερβολική δύναμη

καί ἀποκτοῦν θαυμάσιες

ἱκανότητες χρήσιμες

γιά τή στήριξη τῆς κοινωνίας

καί γιά τήν παρηγοριά

τῶν ἀνθρώπων».
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πνευματική τους πορεία. Παρών σέ ὅλες
τίς πανηγύρεις καί ἑορτές τῶν ἀδελφῶν
δείχνει τό ἐνδιαφέρον καί τήν ἀγάπη του.
Ὑποστηρικτής τοῦ μοναχικοῦ ἰδεώδους, τό
ὁποῖο θέλει νά εἶναι ἀσκητικό καί τέτοιο
πού νά μήν συσχηματίζεται μέ τήν τύρβη
καί τή σύγχυση τοῦ κόσμου, ἔχει, ὡστόσο,
κατορθώσει νά ἀνοίξει σπουδαίους διαύ-
λους ἐπικοινωνίας ἀνάμεσα στίς Ἱερές
Μονές καί τό ποίμνιο τῆς Μητροπόλεως
πρός πνευματική ὠφέλεια. 

Ἡ ἀγάπη καί ἡ ἐμπιστοσύνη τοῦ Ποιμε-
νάρχη μας πρός τίς Ἱερές Μονές τῆς Μη-
τροπόλεως φαίνεται καί ἀπό τό ὅτι
ἐνθαρρύνει διακριτικά  ἄλλωστε καί ἐν
πυκαζούσῃ Ἐκκλησίᾳ τό τονίζει εὐκαίρως-
ἀκαίρως – πολλούς χριστιανούς νά προ-
στρέχουν στό πετραχῆλι τῶν Ἱερέων τῶν
Ἱερῶν Μονῶν, ἐξομολογούμενοι τά παρα-
πτώματά τους καί λαμβάνοντας ἄφεση καί
πνευματικὴ καθοδήγηση ἀπό αὐτούς. 

Ὁ Θεός γνωρίζει ἀκριβῶς τί προσέφερε ὁ
Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας πρός τίς
Ἱερές Μονές. Ἐμεῖς οἱ Μοναχοί προβάλ-
λουμε ἐλάχιστα καί ἴσως νά μήν
κατανοοῦμε ἄλλα πολύ σοβαρά, τά ὁποῖα
δέν ἔχομε τούς πνευματικούς ὀφθαλμούς
γιά νά τά δοῦμε ἤ νά τά κατανοήσουμε. 
Ἄς εὐχηθοῦμε ὁ Κύριος τῆς Δόξης νά τοῦ

τά ἀνταποδώσει ὅλα μέ τὀν τρόπο πού
Αὐτός γνωρίζει. Ἐμεῖς θά εὐχόμεθα ὁ Ποι-
μενάρχης μας νά ἔχει ὑγεία ψυχῇ τε καί
σώματι, νά Ποιμαίνει τή θεόσωστο
ἐπαρχία του μέ σύνεση καί σοφία, ὅπως
μέχρι σήμερα πορεύεται. Θά κλείσουμε
αὐτό τό μικρό ἀφιέρωμα μέ κάτι πολύ ση-
μαντικό πού ἔλεγε ὁ συγγραφέας π. Βιργ-
κίλ Γκεοργκίου καί ἰσχύει ἀπόλυτα γιά τόν
Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας: «Ὁ
Ἱερωμένος δέν εἶναι ἄνθρωπος, ἀλλά ἡ
θυσία ἑνός ἀνθρώπου πού προστίθεται
στή θυσία τοῦ Χριστοῦ». 

Ἀφιέρωμα



έρασαν 40 χρόνια καρποφόρου ποι-
μαντορίας τοῦ σεπτοῦ Ποιμενάρχου μας
κ. Εὐσταθίου. Ρίχνοντας μία ματιὰ πίσω
στὰ χρόνια αὐτὰ ποὺ πέρασαν, θὰ
ἀναβιώσουμε στιγμὲς πνευματικῆς ἀνα-
γέννησης.

Στιγμὲς ἀξέχαστες, ἀνεπανάληπτες, βιω-
ματικές, ἀπὸ τὴν θυσιαστικὴ ζωὴ
προσφορᾶς πρὸς τὴν Ἐκκλησία καὶ τὸν συ-
νάνθρωπο.

Στιγμὲς ποὺ θὰ μείνουν στὴν ἱστορία, ὡς ὁ
«ἀκούραστος  Ἐπίσκοπος τῆς προσφορᾶς».

Ρίχνοντας μιὰ ματιὰ στὸ βιβλίο του,
«Τοῦτον τὸν οἶκον στερέωσον Κύριε»,
ὅπου ἐκεῖ ἀναφέρονται οἱ Ναοὶ ποὺ
ἐγκαινίασε μέχρι σήμερα καὶ ὑπερβαίνουν
μαζὶ μὲ τὰ θυρανοίξια Ναῶν τοὺς 200,
αὐτὸ ἀπὸ μόνο του εἶναι ἕνας ἄθλος. Ἐδῶ
φαίνεται ὁ ἱερὸς ζῆλος του γιὰ νὰ
ὑπάρχουν Ἱερὰ θυσιαστήρια, καὶ τιμὴ στὰ
ἱερὰ πρόσωπα ποὺ ἀφιέρωσαν θυσιαστικὰ
τὴ ζωή τους στὸ Χριστό.

Παραλείπω τὸ ὑπόλοιπο τεράστιο ποι-
μαντικό, φιλανθρωπικό, κοινωνικό,
ἱεραποστολικὸ ἔργο του, ποὺ εἶναι γνωστὸ,
ὄχι μόνο πανελλαδικὰ, ἀλλὰ ἔχει φτάσει
στὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης.

Ἐκεῖνο ποὺ θέλω νὰ ἐπισημάνω, εἶναι ἡ
μυσταγωγικὴ τέλεση τῆς Θείας Λειτουρ-

γίας καὶ τῶν ἱερῶν μυστηρίων καὶ τῶν
ὁμιλιῶν του,  ποὺ ἀγγίζουν τὶς ψυχὲς τῶν
πιστῶν.

Μεγάλη τιμὴ καὶ εὐλογία γιὰ τὴν ἐνορία
μας, ἦταν τὰ ἐγκαίνια τοῦ μεγαλοπρεποῦς
Ναοῦ μας, τοῦ Ἁγίου Νικολάου Σπάρτης,
ποὺ ἔγιναν μὲ πᾶσα μεγαλοπρέπεια στὶς
19 Ἰουνίου 1983, ἀπὸ τὸν Σεβ. Μητροπο-
λίτη μας κ. Εὐστάθιο καὶ ἀπὸ τὸν
μακαριστὸ Μητροπολίτη Γόρτυνος καὶ Με-
γαλοπόλεως κυρὸ Θεόφιλο καὶ μὲ τὴν πα-
ρουσία πλήθους ἱερέων καὶ λαοῦ.

Ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ ποὺ ἦρθε ὡς
ἐπίσκοπος στὴ Μητρόπολή μας ἀγκάλιασε
τὸ ἔργο τῆς ἀποπεράτωσης τοῦ Ἱεροῦ
Ναοῦ. Τὸ ἐνδιαφέρον, ἡ ἀγωνία, ἡ προ-
σφορά του καὶ ἡ στήριξή του στὶς δυσκο-
λίες ἦταν σημαντική.

Τὴν ἡμέρα τῶν ἐγκαινίων πραγματοποιεῖ
τὴν ἐπιθυμία του νὰ ἀφιερώσει τὸ βόρειο
κλίτος τοῦ Ναοῦ στοὺς Λάκωνες Ἁγίους.
«Τοὺς Ἁγίους ποὺ γεννήθηκαν, ἢ ἔζησαν, ἢ
πέρασαν ἀπὸ τὴ Λακωνία, οἱ ὁποῖοι δόξα-
σαν τὴν περιοχή μας, ἔβαψαν μὲ τὰ μαρ-
τυρικά τους αἵματα τὰ χώματα τῆς
ἱστορικῆς περιοχῆς μας, πότισαν μὲ τὸν
ἱδρῶτα τους καὶ μὲ τὰ δάκρυα τῆς μετα-
νοίας τους καὶ τῆς ἄσκησης, τὸν
εὐλογημένο τόπο μας», ὅπως

Ἡ ἀνάδειξη τῆς τοπικῆς Ἁγιολογίας
ὑπό τοῦ Μητροπολίτου Μονεμβασίας
καί Σπάρτης κ. Εὐσταθίου
Πρωτοπρ. Κωνσταντίνου Ὀρφανάκου, 
Προϊσταμένου - Ἐφημερίου  Ἱ. Ν. Ἁγίου Νικολάου Σπάρτης
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χαρακτηριστικὰ ἔλεγε.

Στὴ χορεία τῶν Λακώνων Ἁγίων ἀνήκουν
συνολικά  24  Ἅγιοι.
Ἀρχικά οἱ πρῶτοι 6 γνωστοὶ τοπικοὶ Ἅγιοι
ἦταν:
-Ὁ  Ὅσιος Νίκων ὁ Μετανοεῖτε ὁ Πολιοῦχος
...........................................(26 Νοεμβρίου)

-Ὁ Ἅγιος Θεόκλητος Λακεδαιμονίας ...........
............................................(1 Δεκεμβρίου)

-Ὁ Ἅγιος Νεομάρτυρας Ἰωάννης .................
...........................................(21 Ὀκτωβρίου)

-Ὁ Ἅγιος Λεόντιος ὁ ἐκ  Μονεμβασίας .......
..........................................(11 Δεκεμβρίου)

-Ὁ Ὅσιος Θωμὰς ὁ ἐν Μαλεῶ ἀσκήσας ......
...................................................(7 Ἰουλίου)

-Ὁ Ὅσιος Γεώργιος ὁ ἐν Μαλεῶ ἀσκήσας ..
.................................................(4 Ἀπριλίου)

Ἀργότερα προστέθηκαν στὴ χορεία τῶν
Λακώνων Ἁγίων, ἄλλοι  4  Ἅγιοι: 
-Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ ἐκ Μυστρᾶ ................
............................(Κυριακὴ Ἁγίων Πάντων)

-Ἡ Ὁσία Ὑπομονὴ, μητέρα τοῦ Κων/νου Πα-
λαιολόγου ..................................(29 Μαΐου)
-Ὁ Ὅσιος Μάξιμος ὁ Γραικὸς .......................

........................(Β΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν)
-Ὁ Ὅσιος Ἠλίας ὁ Νέος (823- 903) ..............

...........................................(17 Αὐγούστου) 

Τὸ ἀνύσταχτο ἐνδιαφέρον τοῦ Μητροπο-
λίτου μας, μελετώντας τὰ συναξάρια καὶ
ἄλλα ἁγιολογικὰ κείμενα, συναντοῦσε καὶ
ἄλλους Ἁγίους ποὺ συνδέονταν μὲ τὴ Λακω-
νία. Γι’ αὐτὸ καὶ ἀνέθεσε στὸ Λάκωνα
ἐπιστήμονα κ. Πέτρο Βλαχάκο, τὴν
ἐπιστημονικὴ μελέτη καὶ ἔρευνα γιὰ τὴν
ἀνεύρεση καὶ ἄλλων Ἁγίων. Μετὰ τὸ πέρας

τῆς ἔρευνας ἀνακαλύφθηκαν καὶ ἄλλοι 14
Ἅγιοι ποὺ σχετίζονται μὲ τὴν περιοχή μας.
Στὸ ἔργο του κ. Βλαχάκου «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΗΣ ΛΑ-
ΚΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ» συμ-
περιλαμβάνονται καί οἱ κάτωθι:
- Ὅσιος Σεραπίων ὁ Σινδώνιος ......................

................................................(21 Μαρτίου)
- Ἅγιος Πέτρος, Ἐπίσκοπος  Μονεμβασίας ..

...............................(Β΄ Κυριακὴ Νηστειῶν)
- Ἅγιος Θεοφάνης, Ἐπίσκοπος Μονεμβασίας

...............................(Β΄ Κυριακὴ Νηστειῶν)
- Ἅγιος Θεόδωρος Κυθήρων .......................

.................................................(12 Μαΐου)
- Ἅγιος Ρωμανὸς ἐπὶ τὴν σκλέπαν ...............

...............................(Β΄ Κυριακὴ Νηστειῶν)
- Ἅγιος Ἰσίδωρος Βουχειρᾶς, Πατριάρχης
Κων/πόλεως ...........(Β΄ Κυριακὴ Νηστειῶν)
- Ἅγιος Φώτιος Μονεμβασίας, Ἐπίσκοπος
Κιέβου ...................(27 Μαΐου & 2 Ἰουλίου)

Ἀφιέρωμα



- Ἅγιος Ρωμανὸς ὁ νεομάρτυς ἐκ Δημηνίτσης
...........................................(6 Ἰανουαρίου)

- Ἅγιος Γαλακτίων ἐξ Ἀναβρυτῆς .................
...............................(Β΄ Κυριακὴ Νηστειῶν)

- Ἅγιος Νεόφυτος ὁ Νεομάρτυς,  Μητροπολί-
της Λακεδαιμονίας....(Β΄ Κυριακὴ Νηστειῶν)
- Ἅγιος Μῆτρος ἢ Δημήτριος  ὁ Πελοποννή-
σιος ............................................(28 Μαΐου)
- Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Νεομάρτυς ἐκ Τουρκολέκα

.........................................(16 Ὀκτωβρίου).

Ἡ μνήμη τους «Σύναξη τῶν Λακώνων
Ἁγίων» ἐχει καθιερωθεῖ να τιμᾶται τὴν Β΄
Κυριακή τῶν Νηστειῶν μέ κάθε
ἐπισημότητα καί λαμπρότητα.

Τὴν Ἀσματικὴ Ἀκολουθία τῆς ἑορτῆς τῶν
τοπικῶν Ἁγίων μας, συνέθεσε κατόπιν πα-
ρακλήσεως τοῦ σεπτοῦ Ποιμενάρχου μας,

ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἐδέσσης κ. Ἰωήλ, ἡ
ὁποία ἐκδίδεται ὑπὸ τοῦ Σεβ. Μητροπολί-
του μας κ.κ Εὐσταθίου, πρὸς ψυχικὴ
ὠφέλεια τῶν φιλακόλουθων χριστιανῶν.
Τὴν εἰκόνα τῶν Ἁγίων φιλοτέχνησε ὁ
ἁγιογράφος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ μας, κ.
Ἰωάννης Βορριᾶς, ἐκ Καλαμάτας. Ἡ εἰκόνα
εἶναι εὐλαβὲς ἀφιέρωμα τοῦ σεπτοῦ Ποι-
μενάρχου μας.

Εὐχόμαστε ταπεινά ὁ Θεὸς νὰ τὸν
ἀξιώσει νὰ γιορτάσει καὶ τὰ πεντηκοστὰ
ἔτη τῆς Ἀρχιερατείας του. Νὰ συνεχίσει νὰ
μᾶς ἐμπνέει μὲ τὴν σεπτὴ καὶ ἐνάρετη  πα-
ρουσία του. Ἀλλὰ καὶ ἐμεῖς νὰ
ἀπολαμβάνουμε τὶς πατρικὲς- Ἀρχιερατικές
του εὐλογίες.

Εἴθε οἱ Λάκωνες Ἅγιοι νὰ τὸν ἐνισχύουν
στὸ ἔργο του.

ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΩΝ Ο «ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ» | 74 Ἀφιέρωμα



75 | ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΩΝ Ο «ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ»Ἀφιέρωμα

Ψηφίδες ἀπό τό ποιμαντικό ἔργο
τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Εὐσταθίου
Βασιλείου Κουδούνη, φιλολόγου,
Διευθυντοῦ τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Βιβλιοθήκης τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Μον/σίας καί Σπάρτης

Σεβ. Μητροπολίτης μας ἀπό τό λυ-
καυγές τῆς ἀρχιερατικῆς του μαρτυρίας
(1980) στό πηδάλιο τῆς κατά Μονεμβασία
καί Σπάρτη θεοτεύκτου ἐκκλησιαστικῆς
ὁλκάδος, μέ τήν ἐγρήγορση νοός καί ψυχῆς,
ἀναπτύσσει μία πολυσχιδῆ ποιμαντική δρα-
στηριότητα. Ἡ διακονία του, πού εἶναι ἡ
ἀναπνοή του, ἐπικεντρώνεται σέ δύο στα-
θερά σημεῖα ἀναφορᾶς, τήν Ἐκκλησία καί
τόν ἄνθρωπο. Πτυχές αὐτῆς ἀποτελοῦν ἡ
ἐργογραφία του καί ἡ Ἐκκλησιαστική Βιβλιο-
θήκη τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, πού θά
παρουσιάσω ἁνδρομερῶς στήν παροῦσα
ἐπικοινωνιακή περίσταση. 

Α. Περιδιάβαση
στή συγγραφική του προσπάθεια

Στό σύνολο τοῦ ποιμαντικοῦ του ἔργου ὁ
συγγραφικός ἀμητός, χωρίς νά διεκδικεῖ λο-
γοτεχνικές δάφνες, κατέχει ἐξέχουσα θέση.
Ὁ ἐλεύθερος χρόνος πού διαθέτει εἶναι πε-
ριορισμένος. Ἐντούτοις, ἔχει ἐκπονήσει
μέχρι σήμερα περισσότερα ἀπό 30 βιβλία
θεολογικοῦ, κατηχητικοῦ και ἱστορικοῦ πε-
ριεχομένου. 

Ὁ θεμελιώδης σκοπός τῆς ἐργογραφίας
συνίσταται στήν ποιμαντική ἐπικοινωνία μέ
τόν λαό τοῦ Θεοῦ, τήν προαγωγή τῶν
χριστιανικῶν ἀξιῶν καί τήν πνευματική
οἰκοδομή τοῦ σώματος τῆς Ἐκκλησίας μας.
Ἐκτός ἀπό τήν ποικιλία στή θεματολογία τά
πονήματά του διακρίνονται καί γιά τόν γό-
νιμο ὑφολογικό τους πλουραλισμό. Εὔλογο
χαρακτηριστικό, ἀφοῦ ἡ θεματολογία εἶναι

εὐρεῖα καί οἱ ἐπικοινωνιακές περιστάσεις
τοῦ λόγου ποικίλες. Συνεπῶς, ἡ ἁπλότητα
καί ἡ γλαφυρότητα, πού ἐπιτυγχάνεται καί
μέ τή χρήση καθημερινοῦ λεξιλογίου καί
σχημάτων λόγου, συνυπάρχουν μέ τή διδα-
κτικότητα, τήν ἐπισημότητα, πού ὑλοποι-
εῖται καί μέ ἀρκετά λόγια γλωσσικά
στοιχεῖα, τήν ἐπιστημονικότητα, τόν εξομο-
λογητικό πολλές φορές τόνο. Κάθε φιλομα-
θής καί καλοπροαίρετος ἀναγνώστης, ἐν
τέλει, μπορεῖ νά καταρτιστεῖ πνευματικά
καί νά ὠφεληθεῖ ψυχικά ἀπό τήν ὁλότητα
τῆς πνευματικῆς του συγκομιδῆς.

Παρακάτω δοκιμάζω μιά κατά περιεχό-
μενο κατηγοριοποίηση τῶν βιβλίων τοῦ
Σεβ. Ποιμενάρχου μας. Παράλληλα, προ-
βαίνω καί σέ ἕνα εὐσύνοπτο σχόλιο διαφω-
τιστικό γιά τό θέμα καί τούς σκοπούς τῆς
συγγραφικῆς προσπάθειας.

Καταρχάς, μποροῦμε νά διακρίνουμε μία
ὁμάδα μέ βιβλία θεολογικά καί κατήχησης
στά νάματα τῆς χριστιανικῆς διδασκαλίας.
Στό πλαίσιο αὐτό ἐντάσσουμε τά κάτωθι:
«Διδαχικά» (1987), «Τό ἔλαιον στή ζωή τῆς
Ἐκκλησίας» (1999), «Ἀγγελικό πολίτευμα
καί Πολιτεία» (2005), «Ἑόρτια Μηνύματα»
(2006), «Σταλαγματιές ἀπό τό θεῖο Δράμα»
(2010), «Ροδοπέταλα στή χάρη της» (2012).
Σ΄αὐτά ὁ Σεβασμιώτατος περιλαμβάνει κεί-
μενα τά ὁποῖα ἀναδεικνύουν ἐναργῶς τη
σωστική ἀλήθεια πού περικλείεται σέ
κορυφαῖα γεγονότα τῆς ζωῆς τοῦ Χριστοῦ
καί τῆς Θεοτόκου ἤ ἐκφράζεται ἀπό τούς
ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας μας. 

Ἔπειτα, μιά συνεισφορά στήν τοπική

Ὁ



ἐκκλησιαστική ἱστορία ἀποτελοῦν τά
ἑπόμενα ἐντρυφήματα «Ὑπό τήν σκιά τοῦ
Μυστρᾶ, Κληρονομία-παρουσία» (1988),
«Χριστιανική Λακωνία ἐπί δύο χιλιάδες χρό-
νια» (2000), «Ὁμιλία εἰς τά Ἀποκαλυπτήρια
τῶν Προτομῶν τοῦ Ἐθνομάρτυρος Μητρο-
πολίτου Λακεδαιμονίας Ἀνανίου καί τοῦ
Ἐπισκόπου Βρεσθένης Θεοδωρήτου Β΄»
(2007) καί «Ἡ τοπική Ἐκκλησία καί τά Μο-
ναστικά Κέντρα τῆς Λακωνίας» (2006). Τό
τελευταῖο εἶναι ἡ εἰσήγηση κατά τήν
ἀναγόρευσή του σέ ἐπίτιμο Διδάκτορα τοῦ
Παν/μίου Πελοποννήσου. Στό ἴδιο ὑποσύ-
νολο, ἐπιπλέον, περιλαμβάνουμε καί δύο
ἀνάτυπα. Τό πρῶτο προέρχεται ἀπό τά
Πρακτικά τοῦ Α΄Συνεδρίου Λακωνικῶν
Σπουδῶν (1982) καί φέρει τόν τίτλο «Τό Μο-
νύδριο τοῦ Προφήτου Ἠλία παρά τῷ Γεωρ-
γίτσι». Ὁ συγγραφέας παρουσιάζει μία
παλαιά κεραμοσκεπῆ βασιλική ἀφιερω-
μένη στόν προφήτη Ἠλία, ἡ ὁποία εὑρίσκε-
ται στό Γεωργίτσι Ταϋγέτου καί στό
ἀπώτερο παρελθόν λειτουργοῦσε ὡς καθο-
λικό Μονῆς. Τό δεύτερο ἀπό τά Πρακτικά
τοῦ Γ΄Διεθνοῦς Συνεδρίου Πελοποννησι-

ακῶν Σπουδῶν ἔχει τόν τίτλο «Ἀπόπειρα
σκιαγραφήσεως τοῦ Βρεσθένης Θεοδωρή-
του Β΄» (1985). Στό πονημάτιο αὐτό προ-
σεγγίζεται ὁ βίος καί ἡ προσωπικότητα ἑνός
μεγάλου ἐκκλησιαστικοῦ, στρατιωτικοῦ καί
πολιτικοῦ ἀνδρός, πού ἔδρασε κυρίως στή
διάρκεια τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης. Ἡ
ὁμάδα μπορεῖ νά συμπληρωθεῖ μέ τά βι-
βλία «Τοῦτον τόν οἶκον στερέωσον, Κύριε»
(2018) καί «Τό συγγραφικόν ἔργον τοῦ Μη-
τροπολίτου Κυθήρων Μελετίου» (2012). Τό
πρῶτο ἀποτελεῖ λεύκωμα πού περιλαμβά-
νει ὅλους τούς ναούς πού ἔχει ἐγκαινιάσει
μέχρι σήμερα ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας. Τό
πλούσιο φωτογραφικό ὑλικό συνδυάζεται
μέ παράθεση χρήσιμων πληροφοριῶν γιά
κάθε ναό. Ἡ συγκίνηση καί ἡ ἐν Κυρίω καύ-
χηση πού κατακλύζουν τόν συγγραφέα
μπροστά στό πλῆθος τῶν ναῶν καί ἡ
εὐγνωμοσύνη του πρός τούς κτίτορες καί
ὅλους τούς συντελεστές “αὐτοῦ τοῦ θαύμα-
τος” εἶναι, ὅπως ὁ ἴδιος ὁμολογεῖ, τά συναι-
σθήματα πού ὁδήγησαν στήν παροῦσα
ἔκδοση. Τό δεύτερο πόνημα ἀποτελεῖ τήν
εἰσήγηση τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου μας προ-
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σκληθέντος στή διημερίδα γιά τόν μακαρι-
στό Μητροπολίτη Κυθήρων Μελέτιο (Γαλα-
νόπουλο) πού διοργάνωσε τό 2006 ἡ Ἱ.
Μητρόπολη Κυθήρων. 

Περαιτέρω, στόν ἐπιβατήριο λόγο του
πρίν ἀπό 40 χρόνια ὁ προεστώς τῆς τοπικῆς
ἐκκλησίας εἶχε τονίσει: «ἰδιαιτέρως θά
στρέψω τήν προσοχήν μου πρός τούς νέους
τῆς συγχρόνου ταραχώδους καί ἀνησύχου
ἐποχῆς…». Ἔτσι, ἐπισήμανε τό ἀδιάκοπο
ἐνδιαφέρον πού ἐπρόκειτο ὡς ἀρχιερέας νά
δείξει πρός τούς νέους καί ἔχει ἔμπρακτα
ἤδη ἐκδηλώσει πολυτρόπως. Ἡ εἰδική αὐτή
θέση πού κατέχει ἡ νεολαία στό ποιμαντικό
του ὅραμα ἀποτυπώνεται καί στήν ἐκδοτική
προσπάθεια μέ τούς τίτλους «Πότε θά μᾶς
ἀπασχολήσει στά σοβαρά ἡ ψυχαγωγία τῶν
παιδιῶν μας;» (1992), «Παιδί μου,» (2011)
καί «Βοηθῆστε τά παιδιά σας νά γίνουν
ἄνθρωποι» (2017). 

Στό ἑπόμενο ὑποσύνολο κατατάσσω βι-
βλία σχετικά μέ τά φιλανθρωπικά ἱδρύματα
τῆς τοπικῆς μας ἐκκλησίας. Ἡ ἔκδοση αὐτῶν
ἀποβλέπει πρωτίστως νά ἀναδειχθεῖ καί νά
διαφυλαχθεῖ ἡ πολυκύμαντη ἱστορία τῆς
σύστασης καί λειτουργίας κάθε εὐαγοῦς
θεσμοῦ, νά προβληθεῖ ἡ σύμπραξη τοῦ
θείου παράγοντα μέ τήν ἐπίπονη καί
ἐναγώνια ἀνθρώπινη προσπάθεια, νά
τιμηθοῦν ὅσοι μόχθησαν γιά τήν ἀνοικο-
δόμησή τους καί νά ἐκφραστεῖ ἡ πρέπουσα
εὐγνωμοσύνη τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
στούς δωρητές καί εὐεργέτες. Συγκεκρι-
μένα, στήν παροῦσα ὁμάδα ἐντάσσω τά πο-
νήματα: «Ὁμιλία στά ἐγκαίνια τοῦ Ἀσύλου
Ἀνιάτων Σπάρτης» (1988), «Ὁ Θεός, ὁ
ἄνθρωπος, ὁ συνάνθρωπος» (2009), «Κα-
νονισμοί λειτουργίας ἱερῶν καθιδρυμάτων
καί φιλανθρωπικῶν ἱδρυμάτων τῆς Ἱ. Μη-
τροπόλεως Μονεμβασίας καί Σπάρτης»
(2009), «’’Ὄρη τά ὑψηλά ταῖς ἐλάφοις’’-Οἱ
Κατασκηνώσεις τῆς Ταϋγέτης» (2014), «Γιά

τούς λαβωμένους ἀγγέλους μας - οἱ Κατα-
σκηνώσεις (ΑΜΕΑ) Παλαιοκάστρου Νεαπό-
λεως» (2016), «Ὁ Ἀντικαιάδας (χθές,
σήμερα, αὔριο)» (2019), πού καταγράφει
τήν ἱστορία τοῦ Ἀσύλου Ἀνιάτων Σπάρτης,
τοῦ πρώτου ἱδρύματος τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς
μας, «’’Τό γῆρας περικράτησον’’-τό Γηροκο-
μεῖο Νεαπόλεως Βατίκων» (2019), «Τό
Νιάρχειο ἵδρυμα Ἑλίκας» (2020), «’’Ἡ
ἀγάπη πάντα στέγει’’ - Γηροκομεῖο Μο-
λάων» (2020). Στήν κατηγορία αὐτή
μποροῦμε νά τοποθετήσουμε καί τό πονη-
μάτιο «Εἰς Μνημόσυνον αἰώνιον» (2004),
τό ὁποῖο ἐκδόθηκε πρός τιμή τοῦ
ἀειμνήστου Βασιλείου Παναρίτη, φιλογε-
νοῦς πολιτικοῦ ἀνδρός καί μεγάλου
εὐεργέτη τῆς φιλανθρωπικῆς δομῆς τῶν
Μολάων. 

Ἀκολούθως, διακρίνω ἕνα corpus μέ τά
βιβλία: «Ἡ πορεία τῶν οἰκονομικῶν τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος» (2002), «Κείμενα
Ποιμαντικῆς Εὐθύνης» (2013),
«Εἰσηγήσεις-Διαλέξεις» (2013), «Εὐκαίρως-
Ἀκαίρως» (2014) καί «Ψηφίδες ἀτάκτως
ἐρριμμέναι» (2015). Σ΄αὐτά ἐμπεριέχονται
κείμενα πολλαπλῶς ἐνδιαφέροντα. Ἡ θε-
ματολογία εἶναι ποικίλη. Μεταξύ ἄλλων
ἀφορᾶ τήν ἐκκλησιαστική διοίκηση, ζητή-
ματα πνευμα- τικῆς οἰκοδομῆς, παρεμβά-
σεις σέ φλέγοντα κοινωνικά καί ἐθνικά
προβλήματα, εἰσηγή-σεις σέ ἡμερίδες καί
συνέδρια, ὁμιλίες σέ χειροτονίες κληρικῶν,
ἐνθρονίσεις ἀρχιερέων καί σέ ἐπικήδειες
καί ἐπιμνημόσυνες ἀκολουθίες. Ἡ ἔκδοσή
τους ἀποσκοπεῖ στήν τιμή τῶν ἐμπλεκομέ-
νων προσώπων καί φυσικά στήν ὠφέλεια
κάθε ἀναγνώστη. Στήν προκείμενη ὁμάδα
μποροῦμε, ἐπίσης, νά συμπεριλάβουμε καί
τό πονημάτιο «Λόγος παντί τῷ αἰτοῦντι-9
Συνεντεύξεις» (2012). Στίς σελίδες του δια-
λαμβάνονται συνεντεύξεις τοῦ Σεβασμιω-
τάτου σχετικές μέ ἐπίκαιρα θέματα ἐκκλη-
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σιαστικά καί κοινωνικά οἱ ὁποῖες παραχω-
ρήθηκαν κατά καιρούς σέ ἔγκριτα μέσα
μαζικῆς ἐνημέρωσης, περιφερειακῆς ἤ
πανελλαδικῆς ἐμβέλειας.

Ἡ τεσσαρακονταετής ἐργογραφία συμ-
πληρώνεται μέ τά πονήματα «Ἡ
Ἀναγόρευσίς μου εἰς Ἐπίτιμον Διδάκτορα
τοῦ Παν/μίου Πελοποννήσου (2006)»
(2010) καί «Ἡ Εἰσήγησις κατά τήν
ἀναγόρευσίν μου εἰς Ἐπίτιμον Διδάκτορα
τοῦ Παν/μίου Πειραιῶς» (2020). 

Ἐν κατακλείδι, ἡ συγγραφική προσπά-
θεια τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μονεμβα-
σίας και Σπάρτης κ. Εὐσταθίου ἐκπηγάζει
πρωτίστως ἀπό τήν ἐπιθυμία του καί διά
τοῦ τρόπου τούτου νά προσφέρει τροφή
πνευματική καί ὕδωρ ζῶν ἀπό τήν
ἀστείρευτη πηγή τοῦ Εὐαγγελίου καί τῆς
πατερικῆς παράδοσης στό λογικό ποίμνιο
τῆς Ἐπαρχίας μας καί σέ κάθε ἄλλον πού
ἀναζητά τό φῶς, τή δύναμη καί τόν πολιτι-
σμό τοῦ Σταυροῦ. Θέλει, μέ ἄλλα λόγια, νά
ὑπενθυμίσει σέ ὅλους τή μεγάλη ἀλήθεια,
ὅτι ὁ Χριστός εἶναι ἡ μοναδική ἐλπίδα τοῦ
ἀσθμαίνοντος σύγχρονου κόσμου. 

Β. Ἡ Ἐκκλησιαστική Βιβλιοθήκη,
κύτταρο πολιτισμοῦ 

Ἡ ἀξία τῆς Βιβλιοθήκης παραμένει δια-
χρονικά σημαντική. Ἀποτελεῖ ἱστορικά
ἀναγνωρισμένο καί ἀξιόπιστο θεματοφύ-
λακα τῆς πνευματικῆς κληρονομιᾶς ἑνός
λαοῦ καί βασικό παράγοντα ὑποστήριξης
τῆς παιδείας, τῆς ἔρευνας, τῆς ἐπιστήμης,
τῆς ἐν γένει πολιτιστικῆς δημιουργίας. Ἡ
ζωή μιᾶς κοινότητας, ἐξάλλου, ὅπως λένε
εὔστοχα, δέ φαίνεται μόνο στη σφριγηλό-
τητα τῶν ἀνθρώπων της, στίς χαρές, στίς
γιορτές καί στά πανηγύρια, στήν καθημε-
ρινή κινητικότητα. Καθρεφτίζεται καί
στούς χώρους ὅπου ἐμφιλοχωροῦν ἡ
ἀγαλλίαση, ἡ πνευματική ἐγρήγορση καί
δραστηριότητα, ὅπως στήν ἐκκλησία, στό
σχολεῖο, στή Βιβλιοθήκη.

Ἡ τοπική μας Ἐκκλησία, μέ ἐμπνευστή
τόν Σεβ. Μητροπολίτη μας, ἀναγνωρίζον-
τας τήν ἀνυπέρβλητη σπουδαιότητα τοῦ
θεσμοῦ ἐγκαινίασε τό 2015 ἕνα ἀκόμη κοι-
νωφελές ἔργο, ἕνα κύτταρο πολιτισμοῦ μέ
τήν ἐπωνυμία “ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟ-

Ἀφιέρωμα
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ΘΗΚΗ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΣΠΑΡΤΗΣ”.

Ἡ συλλογή στεγάζεται σέ νεόδμητο κτή-
ριο στή Σπάρτη. Εἶναι πολυθεματική, ταξι-
νομημένη καί περιλαμβάνει περίπου
17.000 πονήματα. Ἡ συντριπτική τους
πλειονότητα εἶναι βιβλία ἀπό τήν προσω-
πική βιβλιοθήκη τοῦ Σεβασμιωτάτου δω-
ρηθέντα σ΄ αὐτόν ἀπό τούς ἴδιους τούς
συγγραφεῖς ἤ ἀπό προσφιλῆ του πρό-
σωπα. Τά θεολογικά τεκμήρια ἀποτελοῦν
τόν κορμό της, ἀλλά ἀξιόλογα εἶναι καί τά
λογοτεχνικά, τά ἐκπαιδευτικά, τά ἱστορι-
κά, τά κοινωνιολογικά, τά λεξικά. Μνημει-
ώδη εἶναι τά βιβλία τά ἐκδοθέντα τόν 19ο
αι. πού διατηροῦνται στήν πρωτότυπη
μορφή τους. Ὑπάρχει καί ἐνδιαφέρουσα
Συλλογή Περιοδικῶν. 

Ἡ Βιβλιοθήκη διαθέτει ἀναγνωστήριο,
ἀλλά εἶναι καί δανειστική σύμφωνα μέ
τόν ἐγκεκριμένο ἱδρυτικό καί ἐσωτερικό
κανονισμό λειτουργίας της. Ἔχει τίς πόρ-
τες της ἀνοιχτές γιά ἐλεύθερη καί ἰσότιμη
χρήση ἀπ’ ὅλα τά μέλη τῆς τοπικῆς -καί ὄχι
μόνο- κοινωνίας, κληρικούς καί λαϊκούς
ἀνεξαρτήτως φυλῆς, ἐθνικότητας, φύλου,
γλώσσας, κοινωνικῆς θέσης καί ἐκπαιδευ-
τικοῦ ἐπιπέδου. Στό πλαίσιο τοῦ κεντρικοῦ
σκοποῦ της φιλοδοξεῖ, καί σέ συνεργασία
μέ ἄλλα πολιτιστικά ἱδρύματα τῆς
ἐπαρχίας μας, νά λειτουργήσει ὡς πύλη
στή γνώση καί στόν πολιτισμό.

Ἡ πολιτιστική μας δομή ἀπευθύνεται μέ
τήν ἀποθησαυρισμένη πολυσχιδῆ γνώση
της σέ μία ἴσως μειονότητα ἀλλά μέ δια-
κριτές ποιότητες, τούς βιβλιόφιλους. Γιά
τούς συνανθρώπους μας οἱ ὁποῖοι
ἀναζητοῦν τήν ἀλήθεια, πρωτίστως τή θε-
ολογική, ὡς ἀπάντηση στή σύγχρονη
ἐποχή τῆς παγκόσμιας ἀναθεώρησης, πα-
ραχαράξης καί παραπλάνησης, τό βιβλίο
εἶναι ἴσως τό μόνο ἀξιόπιστο πηδάλιο στόν

ἀπύθμενο και συχνά τρικυμιώδη ὠκεανό
τῆς πληροφορίας και τῆς γνώσης.
Ὁμολογουμένως, βέβαια, ἀπαιτεῖται
ἰδιαίτερη προσήλωση, ὑπομονή καί
ἐπιμονή γιά τήν ἀνακάλυψη καί τόν συσχε-
τισμό τῶν πληροφοριῶν. Καί εἶναι εὔλογο,
διότι τό βιβλίο εἶναι πάθος. Εἶναι μία συ-
νήθεια ἡ ὁποία καλλιεργεῖται, ἀνθίζει καί
καρπίζει πνευματικούς καρπούς. Δέν εἶναι
πολλοί αὐτοί πού ἔχουν τή δυνατότητα και
πρωτίστως τή βούληση, γιά νά προχωρή-
σουν σ' αὐτό τό ταξίδι ζωῆς. Ὅσοι τό τολ-
μήσουν, ὅμως, συνειδητοποιοῦν ὅτι ἀξίζει
κάθε βῆμα του. 

Ἀποβλέπει, ἀκόμη, ὅπως κάθε πνευμα-
τικός πυλώνας, νά ἀφυπνίσει στήν ψυχή
κάθε φιλομαθοῦς ἀναγνώστη τά μοναδικά
συναισθήματα πού τόν κατακλύζουν, ὅταν
πρωτοξεφυλλίζει ἕνα βιβλίο, ὅταν
παρατηρεῖ τό ἐξώφυλλο καί πρωτοδιαβά-
ζει τό ὀπισθόφυλλο, ὅταν ἐπανέρχεται σ΄
ἕνα συγκεκριμένο χωρίο, ὅταν ὑπογραμ-
μίζει ἀνάμεσα στίς γραμμές τοῦ περιεχο-
μένου ἕνα σημεῖο πού τοῦ δημιούργησε
ἐντύπωση.

Ἐν τέλει ἄς μή λησμονοῦμε ὅτι ἡ ζωή
θέλει κουράγιο. Ὁ μόχθος χρειάζεται δύ-
ναμη, ὁ πόνος θέλει βάλσαμο, ἡ τιτάνια
καί ἀμφίρροπη μάχη τῆς ζωῆς καί τῆς
ψυχῆς μας ἀπαιτεῖ ἑτοιμοπόλεμες
ἐφεδρεῖες ἠθικῶν δυνάμεων. Ἕνα βιβλίο
πού θά ξεφυλλίσουμε, μιά ἑνότητα πού
θά διαβάσουμε, ἕνας λόγος, μιά λέξη
μόνο πού μποροῦμε νά δοῦμε ἤ ν’
ἀκούσουμε κάπου μπορεῖ νά γίνει στύλος
καί λαμπάδα καιομένη γιά τήν ψυχή μας
καί νά τήν κρατήσει ὄρθια καί θερμή σέ
μιά δύσκολη στιγμή ἤ νά τήν ἀνεβάσει σ’
ἕνα ψηλότερο σκαλί στήν κλίμακα τῶν
ἀρετῶν. Καί ὅποιος δυναμώνει καί
ἀνυψώνει τήν ψυχή του, σίγουρα τονώνει
καί ἀνεβάζει καί τή ζωή του.
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τά σαράντα χρόνια τῆς θεάρεστης
Ἀρχιερατείας του, ὁ Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης μας κ. Εὐστάθιος ἔχει παρου-
σιάσει ἕνα πολυποίκιλο πνευματικό,
φιλανθρωπικό καί κοινωνικό ἔργο. Εἶναι
δέ τόσο μεγάλο τό ἔργο αὐτό ὥστε, ἄν κά-
ποιος ἐπιχειρήσει νά τό παρουσιάσει
στήν ὁλότητά του, εἶναι πιθανό νά παρα-
λείψει ἄθελά του κάποιες πτυχές, πού
μπορεῖ νά μήν εἶναι ἰδιαίτερα προβεβλη-
μένες, εἶναι, ὅμως, ἐξίσου σημαντικές. 

Μία τέτοια προσφορά καλοῦμαι νά
ἀναπτύξω μέ περιεκτικό τρόπο. Ὁ λόγος
γιά τή διάσωση καί ἀνάδειξη μέρους τῆς
τοπικῆς ἐκκλησιαστικῆς κληρονομιᾶς,
ὅπως αὐτή ἐκφράζεται μέσα ἀπό πολύ-
τιμα κειμήλια. Χειρόγραφοι κώδικες
Ἱερῶν Μονῶν, φορητές εἰκόνες,
ἐκκλησιαστικά σκεύη, προσωπικά εἴδη
τοῦ Ἐπισκόπου Βρεσθένης Θεοδώρητου
Β΄ καί ἄλλων ἱστορικῶν ἐκκλησιαστικῶν
προσωπικοτήτων καί ἀρκετά ἀκόμα,
ἀποτέλεσαν ἀντικείμενο ἰδιαίτερης μέρι-
μνας γιά τόν σεπτό Ποιμενάρχη μας.

Ἡ Λακωνία, γνωστή ἀπό τήν ἀρχαία
ἐποχή γιά τόν περίφημο πολιτισμό τῆς
Σπάρτης, δέν ἔπαυσε καί κατά τούς χρι-
στιανικούς χρόνους ν’ ἀποτελεῖ ἰσχυρό
πνευματικό κέντρο καί πόλο ἕλξεως χι-
λιάδων ἐπισκεπτῶν, τόσο γιά τίς

ἀνυπέρβλη-τες φυσικές καλλονές, ὅσο,
κυρίως, γιά τή μεγάλη πνευματική ἀκμή
τοῦ Δεσποτάτου τοῦ Μυστρᾶ. Τά
ἐκκλησιαστικά μνημεῖα τοῦ εὐρύτερου
χώρου τῆς Λακωνίας ἀποτελοῦν
παλαῖστρες πνευματικές, θησαυρούς
ἀνεκτίμητους καί, ἀναμφισβήτητα, πολι-
τιστικές παρακαταθῆκες. Ἡ τοπική
Ἐκκλησία μέ τά περίφημα Μοναστήρια
της καί τό πλούσιο, διά μέσου τῶν
αἰώνων, πνευματικό καί πολιτιστικό της
ἔργο, στάθηκε βιγλάτορας καί κιβωτός
τῆς Βυζαντινῆς, Μεταβυζαντινῆς καί
Νεοελληνικῆς τέχνης καί παράδοσης.

Γνωρίζοντας ὅλα αὐτά, ὁ Σεβ. Μητροπο-
λίτης μας, ἀπό τό ξεκίνημα κιόλας τῆς
ἀρχιερατικῆς του διακονίας, ἔδειξε
ἐνδιαφέρον γιά τή μοῖρα τῶν πολύτιμων
αὐτῶν θησαυρῶν. Τίς προηγούμενες δε-
καετίες, ἰδιαίτερη μέριμνα γιά τή διάσωση
καί συγκέντρωση τῶν χειρογράφων κωδί-
κων τῶν Ἱερῶν Μονῶν, τῶν φορητῶν
εἰκόνων, τῶν τέμπλων καί τῶν
ἐκκλησιαστικῶν σκευῶν ἐπέδειξαν οἱ μα-
καριστοί Μητροπολῖτες Μονεμβασίας καί
Σπάρτης Διονύσιος Δάφνος (1936-1959)
καί Κυπριανός Πουλάκος (1959-1970).
Ὕστερα ἀπό διάφορες μετακινήσεις, τά
κειμήλια ἀποθηκεύτηκαν στήν Ἱερά Μονή
Ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, μέ

Μουσεῖο Ἐκκλησιαστικῆς Τέχνης Ἱ.Μ.Μ.Σ: 
Μία σημαντική πολιτιστική προσφορά
τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου μας 

Σ
Δημητρίου Μπαγιώκου, φιλολόγου
Διευθυντοῦ τοῦ Μουσείου Ἐκκλησιαστικῆς Τέχνης τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Μον/σίας καί Σπάρτης
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ἀπόφαση τοῦ ἀείμνηστου Μητροπολίτη
Ἱεροθέου Κυριαζόπουλου (1971-1980).
Ἐκεῖ, ὅμως, εὑρισκόμενα ἀποτελοῦσαν
εὔκολη λεία γιά τούς φυσικούς τους
ἐχθρούς, ὅπως τόν χρόνο, τήν ὑγρασία καί
τά τρωκτικά.

Σ’ αὐτή τήν κατάσταση, ὑπό τόν κίνδυνο
τῆς φθορᾶς καί τῆς λήθης, τά βρῆκε ὁ Σε-
βασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.
Εὐστάθιος, ὁ ὁποῖος διακατεχόμενος ἀπό
ἰδιαίτερη εὐαισθησία σέ θέματα
πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς, μερίμνησε γιά
τή διάσωσή τους, ἀλλά καί γιά τήν περαι-
τέρω συγκέντρωση κειμηλίων. Ἄμεσα, μέ
ἐντολή τοῦ Σεβασμιωτάτου, ξεκίνησε συ-
στηματικό πρόγραμμα συντήρησης, τόσο
τῶν χειρόγραφων κωδίκων ὅσο καί τῶν
φορητῶν εἰκόνων, βασιζόμενο σέ ποι-
οτικά ἐπιστημονικά κριτήρια. Ἡ προσπά-
θεια αὐτή, παρά τό μεγάλο οἰκονομικό
κόστος της, συνεχίζεται καί στίς μέρες
μας, ἔτσι ὥστε τά κειμήλια αὐτά νά
ἀποτελοῦν ἀντικείμενο θαυμασμοῦ, ἀλλά

καί ἐπιστημονικῶν μελετῶν γιά τίς
ἑπόμενες γενιές. 

Ἀπό τή στιγμή πού ἡ σημαντική αὐτή
κληρονομιά διεσώθη, ἑπόμενο βῆμα ἦταν
ἡ φύλαξη καί ἀνάδειξή της μέσω τῆς
ἵδρυσης, τό 1991, τοῦ Μουσείου
Ἐκκλησιαστικῆς Τέχνης. Τά πρῶτα χρόνια
τό Μουσεῖο στεγάστηκε στόν β΄ ὄροφο
τοῦ Ἐπισκοπείου, ὅμως ὁ Σεβ. Ποιμενάρ-
χης μας συνεχῶς εἶχε κατά νοῦ τή δημι-
ουργία ἑνός σύγχρονου καί λειτουργικοῦ
χώρου, πού θά ἦταν ἐπισκέψιμος ἀπό τό
εὐρύ κοινό καί θά ἀποτελοῦσε «στολίδι»
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, «κτῆμα» τῆς
τοπικῆς κοινωνίας καί ἐνδιαφέροντα
σταθμό γιά τούς εὐσεβεῖς ἐπισκέπτες τοῦ
τόπου. Ὅταν τό παρακείμενο τοῦ
Ἐπισκοπείου κτήριο ἐπεστράφη στήν Ἱερά
Μητρόπολή μας, ὕστερα ἀπό τήν ἐπί σει-
ράν ἐτῶν παραχώρησή του γιά τή στέγαση
τῶν Πανεπιστημιακῶν Σχολῶν τῆς Σπάρ-
της (ἄλλη μία τεράστια προσφορά τοῦ Σε-
βασμιωτάτου στήν τοπική κοινωνία),
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ὡρίμασε ἡ ἰδέα γιά τήν κατασκευή ἐκεῖ
τοῦ νέου Μουσείου. Οἱ ἐργασίες
κατασκευῆς ξεκίνησαν τό 2014, ὑπό τήν
ἐπίβλεψη τοῦ διακεκριμένου Μουσειολό-
γου κ. Ἰωάννη Γκερέκου. Τά ἐγκαίνια τοῦ
Μουσείου τελέσθηκαν μέ λαμπρότητα τόν
Σεπτέμβριο τοῦ 2015. Ὁ ἀξιόλογος αὐτός
χῶρος βρίσκεται στόν 1ο ὄροφο τοῦ κτη-
ρίου ἐπί τῆς ὀδοῦ Λυσάνδρου 3 καί εἶναι
ἐπισκέψιμος κάθε Τρίτη καί Πέμπτη τίς
πρωινές ὧρες μέ ἐλεύθερη εἴσοδο. Πα-
ράλληλα, καθ’ ὅλη τή διάρκεια τοῦ ἔτους,
ὀργανώνονται ἐπισκέψεις ἀπό σχολεῖα
τοῦ τόπου μας, κατηχητικές ὁμάδες ἤ
ἄλλους ἐκδομεῖς. Στό ἰσόγειο τοῦ ἴδιου
κτηρίου φιλοξενοῦνται ἡ ἀξιόλογη
Ἐκκλησιαστική Βιβλιοθήκη τῆς Μητροπό-
λεως, καθώς καί οἱ ἐγκαταστάσεις τοῦ
Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς τοπικῆς
Ἐκκλησίας.

Στό Μουσεῖο Ἐκκλησιαστικῆς Τέχνης
μπορεῖ νά θαυμάσει κανείς φορητές
εἰκόνες διαφόρων χρονικῶν περιόδων,

τάσεων καί τεχνοτροπιῶν, σπάνιας ἀξίας
χειρόγραφους κώδικες ἀπό Μοναστήρια
τῆς περιοχῆς, ἐξαιρετικά δείγματα
χρυσο-κεντητικῆς, ἀξιοθαύμαστα ἔργα
ἐκκλη-σιαστικῆς ἀργυροχρυσοχοΐας, πε-
ρίτεχνα ξυλόγλυπτα, καθώς καί μία ση-
μαντική συλλογή ἀρχιερατικῶν εἰδῶν,
προσφορά τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητρο-
πολίτη μας. Τό σύνολο τῶν ἐκθεμάτων
ἀποκαλύπτει ἕνα ἀπίθανο σκηνικό τῆς
ἑλληνικῆς ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας, φω-
τισμένο ἀπό διάφορες πλευρές, γνωστές
ἤ ἄγνωστες, πού ξαφνιάζουν ἀκόμα καί
αὐτόν τόν ἔμπειρο ἐρευνητή ἤ βαθυστό-
χαστο ἱερουργό τοῦ Ὑψίστου.

Εὐχόμαστε ὁ Πανάγαθος Θεός νά χαρί-
σει πολλά καί δημιουργικά χρόνια στόν
Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας, ὥστε
νά συνεχίσει νά ἀποτελεῖ, γιά τό ποίμνιό
του καί ὅποιον ἄλλο προστρέχει σέ
αὐτόν, τόν ἐκφραστή τῆς σύνεσης, τόν
κυματοθραύστη, τόν ἐμψυχωτή καί τόν
γαλήνιο ὁδηγό.
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δοὺ ἐγώ εἰμι ἐν μέσῳ ὑμῶν ὡς ὁ
διακονῶν”. Τὸ λέντιον τῆς Μ. Πέμπτης τοῦ
Δεσπότου Χριστοῦ θὰ εἶναι ὑπόδειγμα εἰς
τὸν βίον μου, ἀφοῦ τῶν ταπεινοφρονούν-
των ἐστὶν ὁ Χριστὸς καὶ οὐ τῶν
ἐπαιρομένων ἐπὶ τὸ ποίμνιον αὐτοῦ»
(ἐνθρον. λόγος).

Στήν ἀνατολή τῆς ἀρχιερατικῆς του ποι-
μαντορίας ὁ  Παναγιώτατος Ποιμενάρχης
μας κ. Εὐστάθιος κατέδειξε τήν πρόθεσή
του νά ἀναπτύξει τό ἔργο τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεώς μας σέ ὅλες, κατά τό μέτρο τοῦ
ἐφικτοῦ, τίς διαστάσεις του. Κατάφερε,
τελικά, νά καλύψει ἕνα εὐρύτατο φάσμα
ἐκκλησιαστικῆς, κοινωνικῆς καί φιλαν-
θρωπικῆς διακονίας καί προσφορᾶς. 

Στή θεολογική μαρτυρία καί στό ὅραμα
τῆς πολύπλευρης διακονίας τοῦ σοφοῦ
οἰακοστρόφου τῆς θεοτεύκτου ὁλκάδος
διακρίνουμε δύο σταθερά σημεῖα
ἀναφορᾶς, τήν Ἐκκλησία καί τόν κόσμο.
Μέσα στά δύο αὐτά μεγέθη κινήθηκαν
καί κινοῦνται ἡ σκέψη του, ἡ προσφορά
του καί ἡ ἀγωνία του. Δέν εἶναι τυχαῖο ὅτι
γιά 40 χρόνια δέ χόρτασε τόν ὕπνο.

Ἀπό τήν πρώτη στιγμή πού ἡ χάρις τοῦ
Θεοῦ ὁδήγησε τά βήματα τοῦ Παναγιω-
τάτου Μητροπολίτου Μονεμβασίας καί
Σπάρτης κ. Εὐσταθίου στόν τόπο μας, ἔχει
ταυτίσει τή ζωή του μέ τή μαρτυρία πί-
στεως, ἀγωνιζόμενος νυχθημερόν γιά τήν
ἐκκλησία, γιά τόν λαό, γιά τή νεολαία
ἰδιαίτερα, γιά τούς ἐμπερίστατους
ἀδελφούς, δίνοντας ὅλα αὐτά τά σαράντα

χρόνια τή μαρτυρία τοῦ καλοῦ ποιμένα.
Σέ καιρούς δύσκολους εἶναι καθημερινά

δίπλα μας, τόσο στίς χαρές ὅσο καί στίς
θλίψεις μας. Ἡ καρδιά του, σάν λαμπάδα
ἀρετῶν «καιομένη», ἐκπέμπει πρός ὅλους
μας τό φῶς τό ἱλαρόν, τῆς ὁσιότητας, τῆς
ὁμολογίας, τῆς δικαιοσύνης, ἐλέγχοντάς
μας πάντοτε μετά διακρίσεως καί στηλι-
τεύοντας ὅ,τι ἀποτελεῖ ἐκτροπή τοῦ θείου
θελήματος, οἰκοδομώντας ὅλους μας
πρός «πᾶν ἔργον ἀγαθόν» (Τίτον 3:1)
μέσα ἀπό τήν προβολή τοῦ δικοῦ του
φωτεινοῦ παραδείγματος. Ἄλλωστε τό
πρόσωπό του εἶναι αὐτό πού μᾶς
ἐμπνέει, ὁ λόγος του αὐτός πού μᾶς ξε-
κουράζει καί ἡ παρουσία του γιά ὅλους
μας ἀποτελεῖ πηγή ἐλπίδας, χαρᾶς,
αἰσιοδοξίας, πίστεως καί ἀγάπης.
Ἡ Ἐκκλησία ἀπό τή φύση της εἶναι ὁ κατ’

ἐξοχήν χῶρος τῶν νέων, γιατί μπορεῖ, μέ
τόν πιό οὐσιαστικό τρόπο, νά πληρώσει
τίς ὑπαρξιακές τους ἀνάγκες καί νά νοη-
ματοδοτήσει τή ζωή τους.

Στήν Ἐκκλησία ὁ νέος ἄνθρωπος δέ στο-
χάζεται γιά τόν Θεό, δέ φιλοσοφεῖ
ἀφηρημένα γιά τήν ὕπαρξή Του, ἀλλά
βιώνει ἐν σαρκί τήν παρουσία Του, γίνεται
μέτοχος τῆς Θείας ζωῆς Του. Στήν
Ἐκκλησία πάντοτε ὁ νέος ἄνθρωπος ἔχει
τή δυνατότητα νά γευθεῖ τήν ἀλήθεια, τή
δυνατότητα τῆς θεώσεως στά πρόσωπα
τῶν παλαιότερων καί τῶν νεότερων
ἀνθρώπων τοῦ Θεοῦ. Γνωρίζουμε,
ἄλλωστε, ὅτι ἡ ἁπλή συνάντηση καί

Ἐξ ὅλης τῆς καρδίας καί ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς 
ἡ ἀγάπη του πρός τούς Νέους

«Ἰ

Ἰωάννου Γκοβάτσου, Θεολόγου



μόνον, ἀκόμη καί ἐπαναστατημένων νέων,
μέ ἅγιες μορφές, ὅπως ὁ ὅσιος Ἰάκωβος,
ὁ ὅσιος Παΐσιος, ὁ ὅσιος Πορφύριος, ὁ
πατήρ Φιλόθεος, ἦταν γι’ αὐτούς τό πέρας
πάσης ἀντιλογίας.

Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ὁ φυσικός χῶρος τῶν
νέων, γιατί εἶναι ἕνας δυναμικός χῶρος,
ἕνας χῶρος γεμάτος δύναμη καί ζωή, ἕνας
χῶρος ἄθλησης. Τό ἀγώνισμα μέγιστον. Ἡ
πραγμάτωση τῆς Ὄντως ζωῆς, ὁ ἁγιασμός
τοῦ προσώπου, ἡ θέωσή Του, δηλαδή ἡ
πλήρης καταξίωση τῆς ζωῆς.

Ὅσον ἀφορᾶ τούς τρόπους καί τούς δρό-
μους προσέγγισης τῶν νέων ἀνθρώπων, τό
πρῶτο πού χρειάζεται εἶναι ἡ ὑπομονή καί
ἡ ἀγάπη, ὅπως συχνά ἐπαναλαμβάνει ὁ
Παναγιώτατος Μητροπολίτης μας κ.
Εὐστάθιος. Ἡ ποιμαντική διακονία τῶν
νέων στή Μητρόπολη Μονεμβασίας καί
Σπάρτης εἶναι μία ὁλοκληρωμένη
ἀπάντηση γιά τό τί μπορεῖ νά κάνει ἕνας
Πατέρας πνευματικός γιά νά πλησιάσει καί
νά διαλεχθεῖ μέ τούς νέους ἀνθρώπους.
Δέν εἶναι κυρίως τά μέσα, ἀλλά ὁ τρόπος

– καί ὁ τρόπος εἶναι ἡ ἀγάπη.
Ὅπως ἔλεγε ὁ ὅσιος Πορφύριος, ὅταν

ἐμεῖς συμβουλεύουμε τά παιδιά μας, ἡ
φωνή μας φθάνει στά αὐτιά τους. Ὅταν,
ὅμως, τούς μιλάει ὁ Θεός, ὁ λόγος Του
φθάνει στήν καρδιά τους.

Ὁ σεπτός ποιμενάρχης μας, ἀπό τήν
πρώτη ἡμέρα τῆς ἀρχιερατικῆς διακονίας
στή μητροπολιτική περιφέρειά μας,
ἀσχολήθηκε ἐξ ὅλης τῆς καρδίας καί ἐξ
ὅλης τῆς ψυχῆς του μέ τή νεότητα. Αὐτό,
ἄλλωστε, μαρτυρεῖται ἀπό:
• τήν ἵδρυση τοῦ Γραφείου Νεότητος τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, τό ὁποῖο δημι-
ουργήθηκε ἀπό τίς πρῶτες ἡμέρες τῆς
ποιμαντορίας τοῦ Παναγιωτάτου Μητρο-
πολίτου μας κ. Εὐσταθίου, ἀπόδειξη τῆς
μεγάλης του ποιμαντικῆς μέριμνας γιά τά
παιδιά καί τούς νέους μας. Σκοπός τοῦ
Γραφείου Νεότητος εἶναι ἡ ὀργάνωση, ἡ
στελέχωση καί ὁ συντονισμός τοῦ
ποιμαντικοῦ-κατηχητικοῦ ἔργου τῆς
τοπικῆς μας Ἐκκλησίας πού ἀφορᾶ πρω-
τίστως τά παιδιά καί τούς νέους, ἀλλά καί
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τούς μεγαλύτερους. Ἔτσι, κάθε χρόνο γί-
νεται προσπάθεια νά ὀργανωθοῦν ὅσο τό
δυνατόν περισσότερα κατηχητικά τμή-
ματα προσχολικῆς ἠλικίας, Δημοτικοῦ,
Γυμνασίου, Λυκείου, συνάξεις ἀποφοίτων
καί νέων, καθώς καί κύκλοι μελέτης Ἁγίας
Γραφῆς. Δεύτερο μέλημα τοῦ Γραφείου
εἶναι ἡ δημιουργία τοῦ ἀπαραίτητου
κατηχητικοῦ ὑλικοῦ (βιβλία γιά τά παιδιά
καί βοηθήματα διδασκαλίας γιά τούς κα-
τηχητές συνοδευόμενα ἀπό παράλληλες
ἐκδόσεις ὑποστηρικτικοῦ ὀπτικοακου-
στικοῦ ὑλικοῦ, εἰδικές ἐκδόσεις γιά παι-
χνίδια, χειροτεχνίες κ. ἄ.) καί ἡ δωρεάν
διάθεσή τους σέ ὅλα τά παιδιά καί τούς
συνεργάτες τοῦ πνευματικοῦ ἔργου τῆς
κατήχησης. Παράλληλα, τό Γραφεῖο,
ὀργανώνει κατ’ ἔτος παράλληλες δραστη-
ριότητες σέ ἐπίπεδο Ἱερᾶς Μητροπόλεως,
ὅπως οἱ ἀθλητικές ἐκδηλώσεις (πρωτα-
θλήματα ποδοσφαίρου, πετοσφαίρισης,
καλαθοσφαίρισης), μαθητικούς διαγωνι-
σμούς, ἐπιμορφωτικές ἐκδρομές καί
ἐξορμήσεις σέ θρησκευτικούς καί
ἱστορικούς προορισμούς. Διοργανώνει
ποικίλες ἐκδηλώσεις σέ ὅλη τή διάρκεια
τοῦ χρόνου, ὅπως ἡμερίδες ἐπιμόρφωσης
κατηχητῶν καί στελεχῶν τοῦ πνευματικοῦ
ἔργου. Ἐπίσης, προετοιμάζει τίς ἑορτές
τῶν Χριστουγέννων, τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν
καί τῆς λήξης τοῦ κατηχητικοῦ ἔτους.
• τήν ἵδρυση Σχολῆς Γονέων ἡ ὁποία
λειτουργεῖ ἀπό τό 1983 καί ἦταν πρωτο-
ποριακό ἔργο στόν ἑλλαδικό χῶρο.
• τή δημιουργία «Ταμείου ὑποτροφιῶν
γιά φοιτητές καί μαθητές» καί «Ταμείου
ὑποτροφιῶν γιά ὅλους ἀνεξαιρέτως τούς
φοιτητές ἐκκλησιαστικῶν σχολῶν καί τῆς
θεολογικῆς σχολῆς» οἱ ὁποῖοι προορίζον-
ται γιά τήν Ἱεροσύνη, ἀπό τό ταμεῖο τοῦ

ἱεροῦ προσκυνήματος Ἁγίου Νεκταρίου
Συκέας.
• τίς ὑποτροφίες πού δίνονται ἀπό τό
«Ἐκκλησιαστικό Ἵδρυμα ἀδελφῶν Πανα-
γιώτου, Ἑλένης καί Χρυσάνθου Τζάκα ἐκ
Κρεμαστῆς». Σύμφωνα μέ τό Καταστα-
τικό, σκοπός τοῦ Ἱδρύματος εἶναι ἡ
ἐνίσχυση ἑνός φοιτητῆ τῆς Ἰατρικῆς
Σχολῆς καί ἑνός ὑποψηφίου κληρικοῦ ἤ
κληρικοῦ φοιτητῆ τῆς Θεολογικῆς ἤ ἄλλης
Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς μέ τή χορηγία
ἐφάπαξ χρηματικοῦ ποσοῦ κατά τό ἔτος
εἰσαγωγῆς του στή σχολή.
• τήν ἀναδιοργάνωση τῶν Κατηχητικῶν
Σχολείων καί τῶν τριῶν βαθμίδων.
• τήν ἵδρυση καί ἐγκαινίαση 28
ἐνοριακῶν Κέντρων Νεότητος.
• τήν ἵδρυση ἑνός καλαίσθητου κτηρίου
στή Σπάρτη, παραπλεύρως τοῦ
Ἐπισκοπείου, πού ὀνομάστηκε Νεανική
Γωνιά, προοριζόμενο γιά τό νεανικό κοινό
τῆς Μητροπόλεως, τό ὁποῖο διατέθηκε
ἐπί σειράν ἐτῶν, ἄνευ ἐνοικίου, γιά τή
λειτουργία τῆς Πανεπιστημιακῆς Σχολῆς
τῆς Σπάρτης. Τό Κέντρο αὐτό ἐγκαινι-
άσθηκε σέ μεγαλοπρεπῆ τελετή μέ τήν
παρουσία τοῦ ἀοιδίμου Ἀρχι-επισκόπου
Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κυροῦ Χριστο-
δούλου, στίς 25 Νοεμβρίου 1998, σέ μιά
σημαντική ἡμέρα γιά τήν πόλη τῆς Σπάρ-
της καί τόν Νομό Λακωνίας, ἀφοῦ
ἑορτάζονταν τά χίλια χρόνια ἀπό τήν κοί-
μηση τοῦ πολιούχου Ὁσίου Νίκωνος τοῦ
Μετανοεῖτε.
• τή θεμελίωση καί λειτουργία στή
Σπάρτη τοῦ Βρεφονηπιακοῦ Σταθμοῦ «Ὁ
Ἅγιος Βασίλειος», ὅπου φιλοξενοῦνται
περίπου 50 βρέφη καί νήπια. 
• τή θεμελίωση καί λειτουργία στή Μο-
νεμβασία τοῦ Βρεφονηπιακοῦ Σταθμοῦ
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«Παναγία Χρυσαφίτισσα», ὅπου φιλο-
ξενοῦνται 40 βρέφη καί νήπια.
• τή θεμελίωση καί ἐγκαινίαση, στόν
ὀρεινό οἰκισμό Ταϋγέτης Μυστρᾶ, τῶν
μόνιμων Νεανικῶν Κατασκηνώσεων, πού
φιλοξενοῦν κάθε καλοκαίρι 500 παιδιά
Δημοτικοῦ, Γυμνασίου, Λυκείου, καθώς
καί φοιτητές.

Ἡ τοπική μας ἐκκλησία, ὅπως διαπιστώ-
θηκε ἀπό τά ἀνωτέρω, δίνει στους νέους
τήν ἐλευθερία τῆς ἀγάπης. Ἀγάπη κι
ἐλευθερία χωρίς Χριστό δέν ἔχουν νόημα
καί ἀληθινό περιεχόμενο. Ὁ κάθε νέος
καλεῖται νά θυμηθεῖ ὅτι ὁ Χριστός δέν τόν
ἐγκαταλείπει, ὅποιο μονοπάτι κι ἄν δια-
λέξει, ἀρκεῖ νά θέλει νά Τόν νιώσει πα-
ρόντα στή ζωή του. Ἡ εἰκόνα μέ τόν
Χριστό νά χτυπᾶ τήν πόρτα, τό πόμολο
τῆς ὁποίας εἶναι ἀπό μέσα, εἶναι ἡ εἰκόνα
τῆς Ἐκκλησίας στήν ἐποχή μας. Ἡ μητρό-
πολή μας, μέ ὁδηγό τόν ποιμενάρχη μας,
ἐκφράζει μέ τή στάση της χαρά καί ὄχι μι-
ζέρια, καί αὐτό διότι δέν ἔχει λόγο
ἀφοριστικό, ἀλλά μεστό ἀπό ἐπιχειρή-

ματα καί ἀγάπη, δἐν ἐκφράζει τήν ὁδό τῆς
τιμωρίας, ἀλλά τῆς σωτηρίας, μέ διάθεση
πάντοτε νά βοηθεῖ τούς νέους νά
ἀνακαλύψουν ἰδανικά, τόν ἑαυτό τους,
τίς δυνατότητές τους, νά νιώσουν ξεχωρι-
στά πρόσωπα σέ μιά ἐποχή κατά τήν
ὁποία προωθεῖται ἡ μαζοποίηση.

Μέσα ἀπό τά βάθη τῆς καρδιᾶς μας καί
εὐγνώμονες γιά ὄσα πνευματικά καί
ὑλικά ἀγαθά μᾶς προσφέρει ὁ σεπτός
Ποιμενάρχης μας στά σαράντα χρόνια τῆς
ἀρχιερατικῆς του διακονίας καί γιά τήν
ἀνύστακτη ποιμαντική του φροντίδα,
προσευχόμαστε πρός τόν Ἀρχιποίμενα
τῆς Ἐκκλησίας Ἰησοῦ Χριστό, διά
πρεσβειῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί
πάντων τῶν ἁγίων, νά τόν διαφυλάττει
πάντοτε καί νά τόν χαρίζει στό λογικό Του
ποίμνιο «σῷον, ἔντιμον, ὑγιᾶ, μακροημε-
ρεύοντα καὶ ὀρθοτομοῦντα τὸν Λόγον τῆς
Αὐτοῦ Ἀληθείας», ὥστε νά συνεχίσει ἐπί
ἔτη πολλά νά φωτίζει τή νεολαία καί ὅλο
τόν λαό μέ τό θερμουργό του κήρυγμα
καί τό σωστικό του ἔργο.



Ἱερά Μητρόπολη Μονεμβασίας καί
Σπάρτης, μέ μακραίωνη ἐκκλησιαστική
ἱστορία καί παράδοση, ἀναγόμενη στούς
πρώτους χριστιανικούς αἰῶνες, λαμπρύνεται
ἀπό πλῆθος χριστιανικῶν μνημείων τῆς
βυζαντινῆς καί μεταβυζαντινῆς περιόδου. Ὁ
ὑλικός πλοῦτος καί ἡ προσήλωση στά χρι-
στιανικά ἰδεώδη τῶν βυζαντινῶν ἀρχόντων
τοῦ Μυστρᾶ, τῆς Μονεμβασίας, τῶν Φράγ-
κων ἡγεμόνων τοῦ Γερακίου καί τῶν γηγενῶν
κτηματιῶν τῆς Λακεδαιμονίας,  καθώς καί ἡ
ἀδιάλειπτη μέριμνα τῶν ἐκκλησιαστικῶν
ἀξιωματούχων, συνετέλεσαν στήν ἀνέγερση
πάμπολλων Ἱερῶν Ναῶν, πρός ἐξυπηρέτηση
τῶν λατρευτικῶν ἀναγκῶν τῆς ἐνοριακῆς καί
μοναστικῆς ζωῆς τῶν χριστιανῶν κατοίκων
τῆς περιοχῆς τους.
Σέ ὅλα τά σημεῖα τῆς Μητροπολιτικῆς περι-

φερείας, πού ἁπλώνει τά βόρεια σύνορά της
ἀνάμεσα στίς δυτικές κορυφές τοῦ Πάρνωνα
καί τίς ἀνατολικές τοῦ Ταϋγέτου, τά δέ νότια
ἐπί τοῦ ἀπόκρημνου ἀκρωτηρίου τοῦ
Μαλέα, συναντᾶ κανείς ἀρχαῖες ἐκκλησίες,
οἱ ὁποῖες ἀντιπροσωπεύουν ὅλες τίς περιό-
δους τῆς χριστιανικῆς τέχνης καί ἀντα-
νακλοῦν τό ἱστορικό, μνημειακό καί
πνευματικό μεγαλεῖο τοῦ χριστιανισμοῦ. Λεί-
ψανα χριστιανικῶν βασιλικῶν, πού ἔφερε
στό φῶς ἡ ἀρχαιολογική σκαπάνη, περίτεχνοι
Ἱεροί Ναοί πού χρησιμοποιοῦνται γιά αἰῶνες
ὡς ἐνοριακοί, Καθολικά Ἱερῶν Μονῶν πού
ἔσβησε ἡ φήμη καί ἡ αἴγλη τους, δυσπρόσιτα
ἀσκητήρια μέ σπηλαιώδεις κατάγραφους
Ναούς, ἐρειπωμένα καί ἀσκεπῆ ἐξωκλήσια,
μέ τίς μορφές τῶν Ἁγίων ἐπί τῶν διερρηγμέ-
νων  τοιχίων τους νά δέονται πρός τόν Παν-

τοκράτορα Κύριο, τόν ἐπισκοποῦντα τά σύμ-
παντα ἐκ τοῦ παμφώτου θόλου τοῦ
οὐρανοῦ.   
Τά χριστιανικά μνημεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπό-

λεως Μονεμβασίας καί Σπάρτῆς, ἀποτελοῦν
τούς ἀδιάψευστους μάρτυρες τῆς ἱστορίας
τῆς περιοχῆς της, ἀπό τούς πρώιμους βυζαν-
τινούς χρόνους ἕως καί τή μεταβυζαντινή πε-
ρίοδο καί λειτουργοῦν ὡς διαχρονικά
τοπόσημα, ὄχι μόνον ἱστορικῆς, ἀλλά καί
πολιτιστικῆς καί διδακτικῆς ἀναφορᾶς. Ἡ
ἱστορικότητα τῶν μνημείων καθίσταται πρό-
δηλη, ἀφοῦ ὁρισμένα ἀπό αὐτά συνδέονται
μέ κορυφαῖα ἐθνικά γεγονότα κατά τή βυζαν-
τινή ἐποχή, μέ τήν ἐπιβίωση τοῦ χειμαζόμε-
νου Ἑλληνισμοῦ στή μακραίωνη δουλεία του
στόν Ὀθωμανό κατακτητή ἤ μέ τή δράση καί
τίς θυσίες τῶν ἐπαναστατημένων Ἑλλήνων,
πρίν καί μετά τήν ἔναρξη τοῦ Ἱεροῦ ἀγώνα
τοῦ 1821. Χαρακτηριστικό  παράδειγμα, ὁ
Ναός τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, ἡ Μητρόπολη
τοῦ Μυστρᾶ, ἐντός τοῦ ὁποίου στέφθηκε
στίς 6 Ἰανουαρίου 1449, ὁ τελευταῖος βυζαν-
τινός αὐτοκράτορας, Κωνσταντῖνος Παλαι-
ολόγος, στόν χῶρο του σφαγιάσθηκε ἀπό
τούς Ὀθωμανούς τό 1760, ὁ νέος Ἅγιος τῆς
Ἐκκλησίας μας, Ἀνανίας Λαμπάρδης, Μητρο-
πολίτης Λακεδαιμονίας καί Ἐθνομάρτυρας,
ἐνῶ σοβαρά πολεμικά γεγονότα διαδραμα-
τίσθηκαν σ’ αὐτόν κατά τήν ἀποτυχημένη
ἐπανάσταση τῶν Ἑλλήνων τό 1770
(Ὀρλωφικά). Ἄλλα πάλι, μέσω τῶν ὀνομάτων
καί τῆς καταγωγῆς τῶν κτητόρων ἤ τῶν
χορηγῶν τῶν ἁγιογραφήσεών τους,
ἀποκαλύπτουν τήν εἰκόνα τῆς κοινωνικῆς καί
οἰκονομικῆς κατάστασης διαφόρων οἰκισμῶν

Χριστιανικά μνημεῖα καί ἐπισκοπική μέριμνα
Νικολάου Ἰ. Κουφοῦ, 
Ἐκπαιδευτικοῦ - συγγραφέαἩ
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καί τόπων, κατά τήν ἐποχή τῆς ἐκτελέσεως
τῶν ἀναφερόμενων ἔργων. Ὡς πρός τήν καλ-
λιτεχνική ἀξία τους, τά ἐν λόγῳ μνημεῖα, ὡς
ἔργα τέχνης, εἶναι αὐθεντικά δημιουργήματα
τῆς καλλιτεχνικῆς παραγωγῆς τῆς Βυζαντινῆς
Αὐτοκρατορίας καί τῆς παραδόσεώς της, ἡ
ὁποία συνεχίσθηκε καί μετά τήν πτώση της
στά χέρια τῶν Ὀθωμανῶν, κατά τό 1453.
Στούς  περίτεχνους βυζαντινούς ναούς (βασι-
λικές τρουλλαῖες ἤ θολωτές, σταυροειδεῖς,
τρίκογχους, ὀκταγωνικούς καί τίς διάφορες
παραλλαγές τους), ἡ ἀρχιτεκτονική κατόρ-
θωσε μέσω τῆς χρήσεως τοῦ μέτρου καί τῆς
ἁρμονίας, νά δημιουργήσει τήν αἴσθηση τοῦ
ἀπείρου, μέσα στόν πεπερασμένο χῶρο τοῦ
κτίσματος. Ἐπιπρόσθετα, τά χριστιανικά
μνημεῖα, ὡς αὐτούσια κατάλοιπα τοῦ παρελ-
θόντος, ἀποτελοῦν τίς λεγόμενες
πρωτογενεῖς ἤ ἄμεσες ἱστορικές πηγές, οἱ
ὁποῖες πρέπει νά ἀξιοποιοῦνται ἀπό τούς
ἐκπαιδευτικούς τῶν σχολείων μας, κατά τή
διδακτική καί μαθησιακή διαδικασία. Ἡ
ἐκπαιδευτική ἐπίσκεψη τῶν μαθητῶν στίς
ἀρχαῖες ἐκκλησίες τῆς περιοχῆς τους ἐνισχύει
τά κίνητρα γιά μάθηση, συμβάλλει στή με-

λέτη τῆς τοπικῆς ἱστορίας, καλλιεργεῖ τήν
ἑλληνορθόδοξη συνείδηση, ὅπως καί τήν
αἰσθητική ἀγωγή.           

Ὁ ἀείμνηστος Νικόλαος Δρανδάκης, ὡς
ἐπιμελητής βυζαντινῶν ἀρχαιοτήτων
Μυστρᾶ (1950 – 1961) καί ἀργότερα ὡς κα-
θηγητής τῆς βυζαντινῆς ἀρχαιολογίας, ἔχει
καταγράψει 173 Ναούς βυζαντινῆς καί
μεταβυζαντινῆς περιόδου, οἱ ὁποῖοι
εὑρίσκονται ἐντός τῶν ὁρίων τῆς Μητροπό-
λεως Μονεμβασίας καί Σπάρτης, καί πιό συγ-
κεκριμένα, 116 στήν πρώην ἐπαρχία
Λακεδαίμονος καί 57 στήν πρώην ἐπαρχία
Ἐπιδαύρου Λιμηρᾶς τοῦ νομοῦ Λακωνίας. Τά
μνημεῖα αὐτά συμπεριλαμβάνονται στό
«Σχεδίασμα Καταλόγου τῶν τοιχογραφημέ-
νων βυζαντινῶν καί μεταβυζαντινῶν ναῶν
τῆς Λακωνίας», (Δρανδάκη Νικ., Λακωνικαί
Σπουδαί, τ. 13ος, ἐν Ἀθήναις 1996, σσ. 168 –
199). Ἐπίσης, θά πρέπει νά ἀναφερθεῖ ἡ
ἀνεκτίμητη προσφορά τοῦ ἀκάματου
ἐρευνητή Δρανδάκη στή μελέτη, τή γνώση
καί τή συντήρηση τῶν χριστιανικῶν μνημείων
ὁλόκληρης τῆς Λακωνίας, καί ἰδίως τῆς
Μάνης.
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Κεφαλαιώδη σημασία, ὅμως, γιά τήν προ-
στασία τῶν χριστιανικῶν μνημείων καί κειμη-
λίων τῆς Μητροπόλεως ἔχει ἡ διαποίμανση
αὐτῆς, ἐπί σαράντα συναπτά ἔτη, ἀπό τόν
σεπτό Ποιμενάρχη μας, κ. Εὐστάθιο, ὁ ὁποῖος
ὡς Ἐπίσκοπος μέ βαθιά καλλιεργημένη προ-
σωπικότητα καί ἔντονη ἱστορική συνείδηση,
ἐπέδειξε ἀμέριστο ἐνδιαφέρον γιά τούς σιω-
πηλούς καί ἀνεκτίμητους μάρτυρες τῆς
ἱστορίας καί τοῦ πολιτισμοῦ μας. Κατά τήν
τεσσαρακονταετῆ Ἀρχιερατεία του στήν Ἱερά
Μητρόπολη Μονεμβασίας καί Σπάρτης, στό
πλαίσιο τῆς πολυσχιδοῦς δράσεώς του καί
τῆς ὑποδειγματικῆς διοργανώσεως τοῦ
λατρευτικοῦ, πνευματικοῦ καί
φιλανθρωπικοῦ ἔργου τῆς Μητροπόλεως,
ἀνέπτυξε μιά βιωματική σχέση μέ τά χριστια-
νικά μνημεῑα τῆς περιοχῆς εὐθύνης του,
φροντίζοντας παράλληλα γιά τή συντήρηση
καί ἀποκατάστασή τους, τή μελέτη καί διά-
σωση τῆς ἱστορίας τους, τήν ἀνάδειξη τῆς
πνευματικῆς προσφορᾶς τους, καί τή συνει-
σφορά τους στή διατήρηση τῆς πολιτιστικῆς
κληρονομιᾶς καί τῆς ἐθνικῆς ταυτότητας. Ὁ
ἴδιος διατηρεῖ ἀγαστή συνεργασία μέ τίς
ἁρμόδιες ὑπηρεσίες τῆς Ἐφορείας
Ἀρχαιοτήτων Λακωνίας, ἔργο τῶν ὁποίων
εἶναι ἡ προστασία, προβολή καί ἀνάδειξη
τῶν χριστιανικῶν μνημείων ὡς πολιτιστικῶν
ἀγαθῶν πού συγκροτοῦν τήν πολιτιστική
κληρονομιά μας (Ἀρχαιολογικός Νόμος,
3028/2002, ἄρθρο 2), μέ στόχο νά
ἐπιτυγχάνεται πάντοτε, ὁ συνδυασμός τοῦ
μουσειακοῦ μέ τόν λειτουργικό προορισμό
τῶν λατρευτικῶν μνημείων. Ἀπό τή θέση τοῦ
Προέδρου τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου,
ἐγκρίνει τήν ἐκτέλεση ἐργασιῶν
ἀποκαταστάσεως καί συντηρήσεως τῶν μνη-
μείων ἀπό συνεργεῖα τῆς Ἐφορείας
Ἀρχαιοτήτων Λακωνίας καί, ὡς Ἐπίσκοπος,
ἐπισκέπτεται κάθε μνημεῖο που βρίσκεται σέ
προσβάσιμη ἤ δυσπρόσιτη τοποθεσία, προ-

τρέποντας παράλληλα τούς Ἐφημερίους καί
τά Μέλη τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων νά
κινητοποιηθοῦν γιά τή διάσωση τῶν μνη-
μείων πού ἐμπίπτουν στά ὅρια τῆς ἐνορίας
τους.  Μέ πρωτοβουλία του, ἐπίσης,
ἱδρύθηκε τό ἔτος 1991, Μουσεῖο
Ἐκκλησιαστικῆς Τέχνης, τό ὁποῖο λειτουργεῖ
ὡς κιβωτός πατρογονικῶν θησαυρῶν, ἀφοῦ
ἐκεῖ μπορεῖ νά θαυμάσει κανείς μιά πλούσια
συλλογή πολύτιμων κειμηλίων, όπως «φορη-
τές εἰκόνες διαφόρων χρονικῶν περιόδων,
τάσεων καί τεχνοτροπιῶν, σπάνιας ἀξίας χει-
ρόγραφα κωδίκων ἀπό Μοναστήρια τῆς
περιοχῆς, ἐξαιρετικά δείγματα χρυσοκεντη-
τικῆς, ἀξιοθαύμαστα ἔργα ἐκκλησιαστικῆς
ἀργυροχρυσοχοΐας, περίτεχνα ξυλόγλυπτα,
καθώς καί μία σημαντική συλλογή ἀρχιε-
ρατικῶν εἰδῶν, προσφορά τοῦ Σεβασμιωτά-
του Μητροπολίτη μας κ. κ. Εὐσταθίου»,
(Ἱστοσελίδα Ι. Μ. Μ & Σ).  

Ἀπό τήν ἀρχή τῆς Ἀρχιερατικῆς διακονίας
του, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ.
Εὐστάθιος ἔστρεψε τό ἐνδιαφέρον του πρός
τήν ἔρευνα τῶν ἱστορικῶν πηγῶν τῶν
ἐκκλησιαστικῶν μνημείων τῆς περιφερείας
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του, καί ἰδιαίτερα τῶν ἀπομακρυσμένων καί
ἀφημένων στή λήθη καί τή φθορά τοῦ χρό-
νου. Πρός τόν σκοπό αὐτό, μέ ἐπιστημονική
μέθοδο, μελέτησε τούς Κώδικες τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς Γεωργιτσίου Λακωνίας, ἀναδεικνύ-
οντας τήν ἱστορία τῆς ἐπανεμφανίσεώς της
κατά τά τέλη τοῦ ΙΗ΄ αἰῶνος καί προβάλλον-
τας τή μορφή τοῦ νέου Κτήτορός της, τοῦ ἐκ
Γεωργιτσίου διδασκάλου Ἱερεμία. Τήν
ἐργασία του αὐτή ἀνακοίνωσε στό Α΄ Τοπικό
Συνέδριο Λακωνικῶν Μελετῶν, πού πραγ-
ματοποιήθηκε στούς Μολάους ἀπό 5 ἕως 7
Ιουνίου 1982, με τίτλο: «Τό Μονύδριον Προ-
φήτου Ἠλιοῦ παρά τῷ Γεωργίτσι» (Πελοπον-
νησιακά, Πρακτικά τοῦ Α΄ Τοπικοῦ
Συνεδρίου Λακωνικῶν Μελετῶν, Ἀθῆναι
1982, σσ. 49 – 57). 

Μέ μεγάλη προθυμία ἐνθαρρύνει κάθε
ἐρευνητή - συγγραφέα, ὁ ὁποῖος ἀναλαμ-
βάνει τό ἔργο τῆς παρουσίασης τῆς ἱστορίας
τῶν ἱερῶν καθιδρυμάτων τῆς Ἱερᾶς Μητρο-
πόλεώς του. Προσωπικά, δέ θά ξεχάσω τή
στιγμή πού ἤμουν στό Γραφεῖο του καί τοῦ
ἀνακοίνωσα τήν πρόθεσή μου νά συγγράψω
τήν ἱστορία τῆς, διαλυμένης ἀπό τό ἔτος
1834, Ἱερᾶς Μονῆς Τιμίου Προδρόμου στό
Συντζάφι τῆς Χρύσαφας. Ὅταν τό ἄκουσε, τό
πρόσωπό του φωτίσθηκε ξαφνικά καί εὐθύς
μοῦ ἀποκάλυψε τήν ὕπαρξη μιᾶς ἰδιαίτερης
πνευματικῆς σχέσης του μέ τόν ἱερό χῶρο τῆς
συγκεκριμένης Μονῆς, λέγοντάς μου χαρα-
κτηριστικά: «Κάτι γεννήθηκε μέσα μου γι’
αὐτή τή Μονή ἀπό τήν πρώτη κιόλας
ἐπίσκεψή μου σ’ αὐτή!». Στή συνέχεια, τά
ἐνθαρρυντικά του λόγια τά ἐξέλαβα περισσό-
τερο ὡς ἐντολή παρά ὡς προτροπή γιά τήν
ὁλοκλήρωση τῆς συγγραφῆς μου γιά τή
Μονή τοῦ Συντζαφίου.

Ἐπειδή εἶναι ἀδύνατο νά ἀναφερθοῦν
ἀναλυτικά οἱ ἀγῶνες καί οἱ ἀγωνίες τοῦ Σε-
βασμιωτάτου κ. Εὐσταθίου γιά κάθε μνημεῖο
πού ἔχει δεχθεῖ ἐπέμβαση προστασίας καί

ἀνάδειξης ἀπό τήν Ἀρχαιολογική Ὑπηρεσία,
θά ἀναφέρουμε ὡς ἀντιπροσωπευτικό  πα-
ράδειγμα, τήν περίπτωση τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
Ἀγίων Τεσσαράκοντα Σπάρτης. Ἡ Μονή
ἀποτελεῖ ἕνα ἀπό τά σημαντικότερα μονα-
στηριακά συγκροτήματα τῆς Λακωνίας. Τό
καθολικό της εἶναι τρίκογχος σταυροειδής
τρουλλαῖος ναός «ἀθωνίτικου» τύπου (1620),
ὁ κυρίως ναός καί ὁ νάρθηκας εἶναι κατάγρα-
φοι ἀπό τοιχογραφίες τοῦ Γεωργίου Μόσχου,
ἐνῶ στά βόρεια τοῦ Καθολικοῦ εἶναι κτισμέ-
νος ὁ ναός τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς, κατά τό ἔτος
1707. Ἕνα μεγάλο μέρος τοῦ κτηριακοῦ συγ-
κροτήματος τῆς Μονῆς ἀνακαινίστηκε τό
2008, μέ Πρόγραμμα τῆς Εὐρωπαϊκῆς
Ἕνωσης. Τόσο ἡ ἔνταξη τῆς Μονῆς στό Πρό-
γραμμα ὅσο καί γενικά ἡ ἔγκριση καί
ὁλοκλήρωσή του ἕως τό τέλος τῆς ἀνακαίνι-
σης, ἀποτελοῦν κατ’ ἐξοχήν ἔργα τοῦ Σεβα-
σμιωτάτου. Ἐπίσης, μεγάλη ἦταν καί ἡ ὑλική
βοήθειά του γιά τήν ὁλοκλήρωση τῶν ἔργων
ἀνακαίνισης τῆς Μονῆς, ὅπως: τσιμεντοενέ-
σεις, κεραμοσκεπές, πλακοστρώσεις, ἀνακαί-
νιση ὁρισμένων κελιῶν, ἑλκυστῆρες στούς
Ναούς, ἐπενδύσεις τσιμέντων μέ πέτρα καί
διάφορα ἄλλα ἐξωραϊστικά ἔργα, πού δίνουν
σήμερα στή Μονή μιά καλαίσθητη ὄψη, μέ
τή διατήρηση τῆς παραδοσιακῆς μορφῆς τῶν
κτηρίων της καί τήν ἐγγύηση τῆς συνέχειάς
της στόν χρόνο.
Περαίνοντας τή σύντομη γραφή μας γιά τά

χριστιανικά μνημεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπό-
λεως Μονεμβασίας καί Σπάρτης, διά τῆς
ὁποίας τιμοῦμε τήν ἐπέτειο τῆς
τεσσαρακονταετοῦς θεοφιλοῦς Ἀρχιερατι-
κῆς διακονίας τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητρο-
πολίτου μας κ. Εὐσταθίου, προσευχόμαστε
στόν Πανάγαθο Θεό νά τοῦ χαρίζει ὑγεία καί
δύναμη, ὥστε νά συνεχίσει ἀπρόσκοπτα τήν
πολύτιμη προσφορά του, τόσο πρός τό ποί-
μνιό του, ὅσο καί πρός τήν Ἐκκλησία γενικό-
τερα.
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«Πιστεύω ὅτι οὐδεμία ἐπιτυχία

εἶναι δυνατὴ ἐν τῇ ποιμαντορίᾳ

ἄνευ ἀγάπης τοῦ ποιμένος

πρὸς τὸ ποίμνιον ἡ ὁποία

κάποτε φθάνει καὶ μέχρι θυσίας

τῆς ζωῆς αὐτοῦ. «Ὁ ποιμὴν ὁ

καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν

ὑπὲρ τῶν προβάτων» κατὰ τὴν δι-

δασκαλίαν τοῦ Κυρίου. 

Ὁ εὐσυνείδητος καὶ σώφρων

Ἐπίσκοπος, ὁ δοῦλος τοῦ Χριστοῦ,

ὁ μὴ συσχηματιζόμενος καὶ

συμβιβαζόμενος πρὸς τὴν

οἱανδήποτε κοσμικότητα,

τὰ στίγματα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ

ὀφείλει διαρκῶς

μὲ ἡρωισμὸν μάρτυρος νὰ βαστάζῃ

καὶ προθύμως νὰ ἐπιτελῇ

τὴν αἱματοβαφῆ διακονίαν του».

[Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸν ἐνθρονιστήριο λόγο]


