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Χειροθεσία Πρωτοπρεσβυτέρου Ἰωάννου Σουρλίγγα

ήν Κυριακή 26η Ἰανουαρίου 2014, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνουρίας, κ.κ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, τέλεσε στόν Μητροπολιτικό
Ἱ. Ναό Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως, Ἀρχιερατική Θεία
Λειτουργία καί ἱερό Μνημόσυνο ὑπέρ μακαρίας μνήμης
καί αἰωνίου ἀναπαύσεως τῶν ἀειμνήστων Ἀρχιερέων
τῶν ἀρχιερατευσάντων στήν Ἱ. Μητρόπολη Μαντινείας
καί Κυνουρίας, τῶν Ἱερέων, τῶν ἱερατευσάντων εὐόρκως στόν Μητροπολιτικό Ἱ. Ναό, ὡς καί πάντων τῶν
κεκοιμημένων Εὐεργετων καί Δωρητῶν τοῦ Ἱ. Ναοῦ.
Πρίν τήν Ἀπόλυση τῆς Θ. Λειτουργίας ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας ἀπένειμε τό ὀφφίκιο τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου στόν καλό καί δραστήριο Ἐφημέριο - Προϊστάμενο
τῆς Ἐνορίας τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως π. Ἰωάννη Κ. Σουρλίγγα. Ὁ π. Ἰωάννης ἐργάζεται μέ συνέπεια καί μέ πιστότητα ὅλα αὐτά
τά χρόνια στήν τοπική Ἐκκλησία, ἐξυπηρετεῖ ἀόκνως
τίς λειτουργικές ἀνάγκες τῆς Ἐνορίας μας στήν Τρίπολη καί τῶν Ἐνοριῶν Πάπαρι καί Δάφνης Μανιατίου τοῦ
πρώην Δήμου Βαλτετσίου, διακονεῖ δέ στά γραφεῖα τῆς
Ἱ. Μητροπόλεως ὡς Λογιστής τῆς Ἱ. Μητροπόλεως καί
ἔχει ὑπό τήν προεδρία του τήν Ἱ. Μονή Γοργοεπηκόου
Νεστάνης Μαντινείας. Μέ τή βοήθεια τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας, τῶν συνεργατῶν του τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου, τῶν συνεφημερίων, τῶν ἐθελοντῶν καί
ὅλων τῶν ἐνοριτῶν ἔχει καταστήσει τόν Ναό τοῦ Ἁγίου
Βασιλείου σημεῖο ἀναφορᾶς ἀντάξιο της ἱστορίας του,
ὕστερα ἀπό τίς ἐργασίες ἀνακαινίσεως τῶν δυό τελευταίων ἐτῶν καί ὄχι μόνο. Μάλιστα, στό πρόσωπο τοῦ π.
Ἰωάννου τιμήθηκε καί ἡ πρεσβυτέρα του Ἑλένη καί τά
δυό τέκνα τους, καθώς καί ὅλοι οἱ συνεργάτες αὐτοῦ,
τόσο στήν Ἐνορία τῆς Τριπόλεως, ἀλλά καί στά χωριά,
πού ἐξυπηρετεῖ λειτουργικά, ὅσο καί οἱ ἐνορῖτες τοῦ
Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ. Ὅλοι οἱ συμμετέχοντες στήν Θ.
Λειτουργία μέ προεξάρχοντα τόν Σεβ. Μητροπολίτη
μας ἀναφώνησαν τό «Ἄξιος» γιά τόν π. Ἰωάννη. Ὁ π.
Ἰωάννης, προσερχόμενος νά λάβει τό ὀφφίκιο τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου, εἶπε τά ἑξῆς:
«Σεβασμιώτατε ἅγιε Δέσποτα,
Πέρασαν μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ δεκαοκτώ ἔτη ἀπό

τό ἔτος 1996, ὅπου ἐκ τῶν ἁγίων χειρῶν Σας ἔλαβα
τόν πρῶτο τῆς Ἱερωσύνης βαθμό. Δεκατέσσαρα χρόνια
ἀριθμοῦν ἀπό τόν Δεκέμβριο τοῦ 2001, ὅπου στόν Ἱ.
Ναό Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Τριπόλεως μέ καταστήσατε μέ τήν εὐλογία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος Λειτουργό καί Ὑπουργό τῶν Μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας
μας.
Θυμᾶμαι ἀκριβῶς στήν εἰς Πρεσβύτερον χειροτονία
μου, τά λόγια Σας, τά ὁποῖα ἄγγιξαν τήν καρδιά μου
καί λειτουργοῦν ὡς πυξίδα στήν πορεία καί τό δρόμο πού ἀκολούθησα. Ἀναφέρατε τότε χαρακτηριστικά:
«Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός εἶπε, ὅτι “ὅπου ἐγώ
εἰμί, ἐκεῖ καί ὁ διάκονος ὁ ἐμός ἔσται” καί “εἴ τις ἐμοί
διακονεῖ, τιμήσει αὐτόν ὁ Πατήρ”». Συνεχίσατε λέγοντας, ὅτι «ὁ λόγος τοῦ Κυρίου ἔχει ἐφαρμογή σήμερα
σέ σένα, τόν Διάκονον τοῦ Ἐπισκόπου» καί παρακάτω
σημειώσατε: «Ἡ διακονία σου ἦταν μιά διακονία ἄξια
τῆς τιμῆς. Καί γι’ αὐτό σήμερα ἔρχεται ἡ ὥρα τῆς τιμῆς
καί ἡ ἀμοιβή τοῦ ἔργου τοῦ ἀμπελῶνος τοῦ Κυρίου».
Σήμερα ἡ Σεβασμιότητά Σας, ἐπέλεξε αὐτήν τήν
ξεχωριστή ἡμέρα, ὅπου προσευχόμεθα ὅλοι γιά τήν
ἀνάπαυση τῶν μακαριστῶν προκατόχων Σας Ἀρχιερέων, τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν μακαριστῶν Ἱερέων καί τῶν
Εὐεργετῶν καί Δωρητῶν τῆς Ἐκκλησίας ταύτης, νά μοῦ
ἀπονείμετε τό ὀφίκιο τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου. Δηλαδή
νά ἄρω καί νά λάβω ὡς ἄλλος Κυρηναῖος τον Τίμιον
Σταυρόν, ὄχι ἐπί τόν ὦμον μόνο, ἀλλά καί ἐπί τοῦ στήθους.
Ἡττημένος γιά πολλοστή φορά ἐκ τοῦ θείου καί ἱεροῦ θελήματος μέ καρδίαν πάλλουσαν ἀπό ἱερόν φόβον, ἵσταμαι αὐτήν τήν στιγμήν πρό τοῦ φρικτοῦ βηματος, καί τῆς ὑμετέρας ἁγιότητος, ἐπί τῇ συντελέσει τοῦ
εὐσήμου γεγονότος τῆς προχειρίσεώς μου εἰς Πρωτοπρεσβύτερον τῆς Ἐκκλησίας μας.
Ἔρχονται τούτην τήν ὥρα στό μυαλό μου τά λόγια του Κυρίου μας: «Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν,
ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν καί ἀράτω τόν σταυρόν αὐτοῦ
καί ἀκολουθήτω μοι». Ἀναγνωρίζουμε ὅτι αἴροντες
τόν Σταυρό, ἀκολουθοῦμε τόν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό. Ἀν
ἀκολουθοῦμε τόν ἑαυτό μας, δέν μποροῦμε νά ἀκολου-
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θοῦμε Ἐκεῖνον.
Σεβασμιώτατε,
Ὁ Σταυρός πού σήμερα θέσατε ἐπί τοῦ στήθους
μου, ὑπενθυμίζει τό χρέος τῆς διακονίας μου, πού γιά
νά εἶναι ἀληθινή καί ἁγιασμένη δέν μπορεῖ παρά νά
περνᾶ μέσα ἀπό τό μαρτύριο καί τήν μαρτυρία τοῦ
Σταυροῦ. Νά εἶναι Σταυροαναστάσιμη. Αὐτήν τήν
Σταυροαναστάσιμη πορεία πού Σεῖς τόσα χρόνια βιώνετε καί ἀκολουθεῖτε σέ ὑπερμέγιστο βαθμό, καλοῦμαι
καί ἐγώ ὁ ἐλάχιστος νά ἀκολουθήσω.
Ὅλα αὐτά τά χρόνια καί ὡς Διάκονος καί ὡς Ἱερεύς ἔζησα τόν παλμό Σας καί τήν ἀγωνία Σας, γιά
τό ποίμνιό Σας, τά Ἱδρύματα καί τά Μοναστήρια τῆς
Μητροπόλεώς μας. Αἰσθάνθηκα πολλές φορές τό βάρος
τοῦ δικοῦ Σας Σταυροῦ, ἀλλά καί τήν εὐκολία, μέ τήν
ὁποία πορεύεσθε καθημερινά στόν δικό Σας Γολγοθᾶ.
Ἀναγνώρισα στό πρόσωπό Σας τόν ἄξιον διάδοχον τῶν
μακαριστῶν προκατοχών Σας, οἱ ὁποῖοι καί αὐτοί σήκωσαν τόν δικό τους Σταυρό.
Ἐνθυμοῦμαι μία ἀπό τίς πολλές συζητήσεις μας, Σεβασμιώτατε. Μοῦ εἴπατε κάτι πολύ ὄμορφο καί βαθιά
ἐκκλησιολογικό. «Πρέπει» μου τονίσατε να εἶσαι ἄξιος
Κληρικός, γιατί ὡς Ἐπίσκοπος πατῶ στούς ὤμους κάθε
Κληρικοῦ μου κι ὅσο αὐτός ἀνεβαίνει πνευματικά, τόσο
ἀνεβαίνω καί ἐγώ καί μέ αὐτό τόν τρόπο ἐλαφρώνει ὁ
σταυρός μου».
Κατανοοῦμε λοιπόν ὅτι ὁ Σταυρός τοῦ Κυρίου ἀποτελεῖ γιά τή χριστιανική πίστη καί γιά ὅλους ἐμᾶς ἔνα
κορυφαῖο σύμβολο θυσίας καί ἁγιασμοῦ, διότι ἡ σημασία του εἶναι πραγματικά τεράστια. Ὁ Σταυρός μαζί
μέ τήν Ἀνάσταση λειτουργοῦν ὡς δυό βασικοί ἄξονες,
πάνω στούς ὁποίους κινεῖται ἡ ζωή τῶν πιστῶν χριστιανῶν. Ἡ Ἀνάσταση ἕπεται τοῦ Σταυροῦ καί προϋποθέτει τό Σταυρό, καί ὁ Σταυρός προμηνύει τήν Ἀνάσταση. Χωρίς Σταυρό δέν γίνεται Ἀνάσταση. Πάνω σέ
αὐτές τίς ἀρχές στηρίζεται ἡ θεολογία τοῦ Σταυροῦ
καί ἡ σπουδαία σημασία του γιά τή ζωή τῆς Ἐκκλησίας
μας.
Ὁ ἀπόστολος Παύλος τονίζει συχνά στίς θεόπνευστες ἐπιστολές του ὅτι ὁ Σταυρός τοῦ Χριστοῦ εἶναι γι’
αὐτόν καί γιά τήν Ἐκκλησία καύχηση. «Ἐμοί δέ μή γένοιτο καυχᾶσθαι, εἰ μή ἐν τῷ Σταυρῷ τοῦ Κυρίου ἡμῶν
Ἰησοῦ Χριστοῦ», διότι «ὁ λόγος γάρ ὁ τοῦ Σταυροῦ
τοῖς μέν ἀπολλυμένοις μωρία ἐστί, τοῖς δέ σωζομένοις
ἡμῖν δύναμις Θεοῦ ἐστι».
Ὁ Σταυρός πρίν τή μεγάλη σταυρική θυσία τοῦ
Χριστοῦ ἦταν ἕνα φονικό ὄργανο ἐκτέλεσης κακούργων. Ἀφότου ὅμως ὁ σαρκωμένος Θεός πέθανε ὡς κακοῦργος πάνω στό ἐγκάρσιο ξύλο, αὐτό κατέστη πηγή
ἀπολυτρώσεως. Ἀπό μέσο θανατώσεως μεταβλήθηκε σέ
ἀκένωτη πηγή ζωῆς.
Μέ αὐτό τό φωτεινό σύμβολο μέ ἐξοπλίζετε ἀπό
σήμεα στό στῆθος μου, διά νά τό ἔχω ὅπλο κατά τοῦ
διαβόλου, καθώς καί νά τό χρησιμοποιῶ γιά δίαυλο
εὐλογίας πρός τούς χριστιανούς.

Ὁ Σταυρός τοῦ Χριστοῦ ἀποτελεῖ την ἐνοποιό δύναμη τῆς ἀνθρωπότητας. Ἄν τό ξύλο τῆς γνώσεως τοῦ
καλοῦ καί τοῦ κακοῦ στήν Ἐδέμ ἔγινε πρόξενος κακοῦ καί ἔχθρας τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, τό ξύλο τοῦ
Σταυροῦ ἔγινε σημεῖο ἐπανενώσεως τῶν ἀνθρώπων στό
Σῶμα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. Τά δυό ἐγκάρσια
ξύλα, πού συνθέτουν τό σύμβολο τοῦ Σταυροῦ, συμβολίζουν τήν ἕνωση τῶν ἀνθρώπων μέ τό Θεό (κάθετο ξύλο) καί τήν ἕνωση τῶν ἀνθρώπων μεταξύ τους
(ἐγκάρσιο ξύλο). Φυσικά ἡ ἕνωση τῶν ἀνθρώπων περνᾶ
ἀναγκαστικά ἀπό τή σχέση τους μέ τό Θεό.
Τό ἐγκάρσιο ξύλο παριστᾶ, ἐπίσης, τά δυό χέρια τοῦ
Ἐσταυρωμένου Λυτρωτῆ μας, τά ὁποῖα εἶναι ἀνοιγμένα γιά νά ἀγκαλιάσουν ὁλόκληρη τήν ἀνθρωπότητα,
ὅπως ἀκριβῶς, Σεβασμιώτατε, καί ἐσεῖς ἔχετε πάντοτε
ἀνοιγμένα τά χέρια Σας, ἀγκαλιάζοντας καθημερινα τό
ποίμνιο Σας καί τούς ἐν δοκιμασίαις καί θλίψεσιν εὑρισκομένους συνανθρώπους Σας.
Τό σύμβολο τοῦ Τιμίου Σταυροῦ εἶναι ἡ φοβερή δύναμη κατά τῶν ἀντίθεων δυνάμεων. Μέχρι τό σταυρικό
θάνατο τοῦ Χριστοῦ, χρησιμοποιοῦνταν γιά τήν καταστροφή καί τό θάνατο ὡς ὄργανο τοῦ κακοῦ.
«Κύριε ὅπλον κατά τοῦ διαβόλου τόν Σταυρόν Σου
ἡμῖν δέδωκας, φρίττει γάρ καί τρέμει μή φέρων καθορᾶν αὐτοῦ τήν δύναμιν, ὅτι νεκρούς ἀνιστᾶ καί θάνατον κατήργησεν». Τό σύμβολο τοῦ Τιμίου Σταυροῦ
εἶναι τό θαυμαστό φυλακτήριο τῶν πιστῶν. Οἱ πιστοί
φέρουν μέ καμάρι αὐτόν ὡς πολύτιμο καί ἀποτελεσματικό φυλακτήριο κατά τοῦ κακοῦ, ἀλλά καί ὡς ὁμολογία τῆς πίστεώς τους στήν μεγάλη ἀπολυτρωτική θυσία
τοῦ Χριστοῦ.
Στρέφω τό βλέμμα μου στό ἐκθαμβωτικό φῶς τοῦ
Τιμίου Σταυροῦ προκειμένου νά διαλύσω κάθε σκοτεινό κενό τῶν ἁμαρτιῶν τῆς ψυχῆς μου, ἀλλά καί τῶν
ψυχῶν καί τοῦ ποιμνίου μου τό ὁποῖο ὁ Κύριος μοῦ
ἐμπιστεύτηκε. Δέν ἔχω πολλες ἐπιλογές, ἀποδέχομαι
πάραυτα τή λυτρωτική δύναμη τοῦ Σταυροῦ καί τόν
Σταυρό, μέ τόν ὁποῖο Σεῖς σήμερα με ἐξοπλίζετε, καί
συνεχίζω νά βαδίζω ἀσθενής κατά τό ἀνθρώπινον, ἀργά
καί σταθερά στόν δικό μου Γολγοθᾶ. Δέν θέλω νά παραμείνω δοῦλος τῆς ἁμαρτίας καί ἐργάτης τοῦ κακοῦ
παίρνοντας στόν λαιμό μου, ὅπως λέγει καί ὁ λαός, τό
εἰς ἐμέ ἐμπιστευθέν ποίμνιο. Ἡ κλήση πρός τή λύτρωση
εἶναι πάντα ἀνοιχτή γιά ὅλους τούς ἀνθρώπους, φτάνει
νά πάρουμε ἔστω καί ἀργά τήν μεγάλη ἀπόφαση καί
νά τήν ἀποδεχτοῦμε. Ὁ Κύριος μᾶς περιμένει. Ἀποδέχομαι καί ἐγώ σήμερα ὁ ἐλάχιστος τήν χαριτόβρυτον
Θεία Χάρη καί τήν ξεχωριστή εὐλογία ἐκ τῶν τιμίων
χεριῶν Σας ἅγιε Δέσποτα.
Σεβασμιώτατε, ἅγιοι Πατέρες, Διάκονε, εὐλογημένοι
μου ἐνορῖτες,
Θά ἤθελα αὐτήν τήν σημαντική ὥρα τῆς ζωῆς μου νά
ἀναπέμψω ὁλοκάρδια δοξολογία καί εὐχαριστία πρός
τόν ἅγιο Βασίλειο καί τόν Τριαδικό Θεό διά τήν τιμή
καί τήν εὐλογία, πού μου χάρισαν γιά μία ἀκόμη φόρα.
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Δέν θέλω νά ἀρκεστῶ σέ εὐχαριστίες προσωπικές
τούτην τήν ὥρα, παρά μόνο χρέος μου εἶναι νά εὐχαριστήσω ἐξαιρετικά τόν Σεβ. Πατέρα καί Ποιμενάρχη
μας, τόν Σεβ. Μητροπολίτη Μαντινείας καί Κυνουρίας
κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΝ, διά τήν τιμή καί τήν ἐμπιστοσύνη,
πού δείχνει γιά μία ἀκόμα φορά στό πρόσωπό μου
καί νά τόν διαβεβαιώσω ὅτι θά ἐργαστῶ ἀνελλιπῶς μέ
σκοπό τήν σωτηρία τοῦ Λαοῦ, τήν στήριξη τῶν χριστιανῶν, ἀλλά καί τήν συντήρηση καί ἀνακαίνιση τῶν
Ναῶν καί τῶν Μονῶν, τῶν ὁποίων τυγχάνω ὑπεύθυνος.
Ἄλλωστε εἶναι τοῖς πᾶσι γνωστό ὅτι μέ τήν δική Σας
πρωτοβουλία, Σεβασμιώτατε, καί τόν δικό Σας ἀγῶνα
βρισκόμαστε σήμερα μέσα σέ ἕναν ἀνακαινισμένο Μητροπολιτικό Ναό, γεγονός, τό ὁποῖο πλέον χαροποιεῖ
τούς ἐνορῖτες μας, ἀλλά καί ὅλους τους Ἀρκάδες, οἱ
ὁποῖοι εἶναι περήφανοι γιά τό ξεχωριστό αὐτό μνημεῖο,
πού μας ἄφησαν οἱ πρόγονοί μας.
Σᾶς εὐχαριστῶ ὅλους γιά μία ἀκόμα φορά, γιά τήν
παρουσία σας σήμερα ἐδῶ, ζητῶ τήν προσευχή σας,
ἔτσι ὥστε ἐν ὑγείᾳ, πρῶτα ὁ Θεός, νά καταστῶ καθαρό δοχεῖο τῆς χάριτος τοῦ Κυρίου καί ἄξιος Λειτουργός τοῦ ἐπιγείου ἤ καί τοῦ ἐπουρανίου Θυσιαστηρίου.
Ἀμήν».

Ἀπό τήν δραστηριότητα
τῆς ἐνορίας μας

Τ

ήν Κυριακή 26/1/2014, τελέστηκε στόν Μητροπολιτικό Ναό ἀπό τόν Σεβ. Μητροπολίτη μας
κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ τό Μνημόσυνο τῶν ἀειμνήστων Ἀρχιερέων τῶν ἀρχιερατευσάντων στήν Ἱ. Μητρόπολη Μαντινείας καί Κυνουρίας, τῶν Ἱερέων τῶν
ἱερατευσάντων στόν Μητροπολιτικό Ναό καί πάντων
τῶν κεκοιμημένων Εὐεργετῶν καί Δωρητῶν τοῦ Ναοῦ.
Τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου 25/1/2014, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας, πλαισιούμενος ἀπό Ἱερεῖς τῆς πόλεως,
τέλεσε Τρισάγιο στό μνῆμα τῶν προκατόχων του Ἀρχιερέων, στό Κοιμητήριο τοῦ Ἱ. Ναοῦ Μεταμορφώσεως
Σωτῆρος Τριπόλεως. Τήν Κυριακή στήν Θ. Λειτουργία
καί στό ἱ. Μνημόσυνο συμμετεῖχαν μέ κάθε ἱεροπρέπεια εὐσεβεῖς χριστιανοί, ἐνορῖτες καί ἄρχοντες τοῦ
τόπου, τιμώντας ἀπό κοινοῦ τους μακαριστούς Ἀρχιερεῖς, Ἱερεῖς καί τούς Εὐεργέτας τοῦ Μητροπολιτικοῦ
Ναοῦ. Τό ἱερό αὐτό Μνημόσυνο τελεῖται κάθε χρόνο
τόν μῆνα Ἰανουάριο, ἀπό τόν Σεβ. Μητροπολίτη μας
καί τό Ἐκκλ. Συμβούλιο τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ,
ὡς ἐλάχιστο ἀντίδωρο, ὑποχρέωση καί ἀναγνώριση τῆς
προσφορᾶς τῶν μακαριστῶν Ἀρχιερέων καί πάντων
τῶν κεκοιμημένων Εὐεργετῶν καί Δωρητῶν.
ήν Κυριακή 26/1/2014, μετά τήν Θ. Λειτουργία
καί ὥρα 11.00 π.μ., πραγματοποιήθηκε ἡ κοπή
τῆς Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιττας τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ στήν αἴθουσα τοῦ κέντρου ἑστιάσεως «ΕΘΝΙΚΟΝ» ἐπί τῆς πλατείας Ἁγ. Βασιλείου. Τήν
Βασιλόπιττα εὐλόγησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ.κ.
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Ἀπό τήν Χειροθεσία τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου
Ἰωάννου Σουρλίγγα (26/1/2014)
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ. Ἡ εἴσοδος ἦταν ἐλεύθερη ἐνῷ ὑπῆρχε
λαχειοφόρος ἀγορά, μέ σκοπό τή συνέχιση τῶν ἐργασιῶν τῆς ἀνακαινίσεως τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ. Τά
δῶρα πού κληρώθηκαν ἦταν προσφορά ἐνοριτῶν καί
Τριπολιτῶν, πού στηρίζουν τήν Ἐνορία τοῦ ἱστορικοῦ
Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ μας. Στή συνέχεια πρσφέρθηκε
γεῦμα καί τοπικός οἶνος, προσφορά τοῦ Ἐκκλ. Συμβουλίου.
ήν Τρίτη 4/2/2014 συμπληρώθηκαν 171 χρόνια
ἀπό τήν 4ην/2/1843, ἡμέρα κατά τήν ὁποίαν ὁ
ἡρωικός Θεόδωρος Κολοκοτρώνης παρέδωσε
τήν ψυχή του στά χέρια τοῦ Θεοῦ. Ἐπ’ εὐκαιρία τῆς
ἱστορικῆς αὐτῆς ἐπετείου, ἡ Ἱ. Μητρόπολη Μαντινείας
καί Κυνουρίας, πραγματοποίησε στόν Μητροπολιτικό
Ναό τήν Κυριακή 2/2/2014 ἐκδήλωση τιμῆς καί μνήμης
γιά τό θρυλικό Γέρο τοῦ Μοριᾶ. Τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
χοροστάτησε στήν Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ καί τέλεσε ἱερό Μνημόσυνο ὑπέρ ἀναπαύσεως τοῦ γενναίου
Στρατηγοῦ. Ἀμέσως μετά ὁ κ. Γεώργιος Ζαχαρόπουλος, Ἐκκλ. ἐπίτροπος τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ, καί
ὁ κ. Ἠλίας Χαλκιάς, Καθηγητής Φιλόλογος, ὁμίλησαν
ἐμπεριστατωμένα γιά τόν Πολέμαρχο Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, ὁ μέν γιά τήν πορεία καί τή βιωτή του μέχρι τό
1821, ὁ δέ γιά τήν πνευματικότητα, τήν ἐκκλησιολογική
καί τή χριστιανική πορεία τοῦ μακαριστοῦ Θεοδώρου
Κολοκοτρώνη. Τήν ὅλη ἐπιτυχημένη ἐκδήλωση ἔκλεισε ἡ Χορωδία Τριπόλεως μέ Χοράρχη τόν κ. Μιχαήλ
Γαργαλιώνη καί μέ τήν ἄριστη ἐκτέλεση τραγουδιῶν,
ἀφιερωμένων στήν ξεχωριστή αὐτή μορφή τοῦ ἐλευθερωτοῦ τῆς Πατρίδος μας. Τέλος, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης
μας εὐχαρίστησε τούς ὁμιλητές καί τούς διοργανωτές
τῆς ἐκδηλώσεως, καθώς καί τούς συμμετέχοντας Τριπολίτες, οἱ ὁποῖοι προσῆλθαν, προσευχήθηκαν καί ἀπέδωσαν τιμή πρός τό πρόσωπο τοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ
Θεοδώρου τοῦ Κολοκοτρώνη.
ερά Ἀγρυπνία τελέστηκε στόν Μητροπολιτικό
μας Ναό τήν Τετάρτη 26/2/2014, ἐπί τῇ μνήμη
τοῦ ἁγίου Προκοπίου τοῦ Δεκαπολίτου. Λίγο
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Μνημόσυνο γιά τόν Θεόδωρο Κολοκοτρώνη
στόν Μητροπολιτικό Ναό (4/2/2014)
πρό τῆς Ἀγρυπνίας εἶχε μεταφερθεῖ στόν Μητροπολιτικό Ναό πρός προσκύνησιν ἡ τιμία κάρα τοῦ Ἁγίου,
ἡ ὁποία φυλάσσεται στήν Ἱ. Μονή Γοργοεπηκόου Νεστάνης. Στήν Ἀκουλουθία μετεῖχαν οἱ Μοναχοί τῆς νέας
Ἀδελφότητος τῆς Μονῆς, Ἱερεῖς τῆς πόλεως καί ὁ Λαός
τοῦ Θεοῦ.
ήν Κυριακή 2/3/2014 στόν Μητροπολιτικό μας
Ναό τελέσθηκε ὁ πρῶτος Κατανυκτικός Ἐσπερινός («Ἑσπερινός τῆς Συγγνώμης») ἐπί τῇ
εἰσόδῳ μας στήν Μεγάλη Τεσσαρακοστή, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου μας κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ,
πλαισιωμένου ἀπό Ἱερεῖς τῆς Τριπόλεως καί τῶν γύρω
περιφερειῶν. Οἱ ἐνορῖτες τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ καί
ὁ πιστός Λαός τῆς Τριπόλεως κατέκλεισαν καί φέτος
μέ κατάνυξη καί ἱεροπρέπεια τόν Μητροπολιτικό Ναό,
συμμετέχοντας στήν ξεχωριστή Ἀκολουθία τοῦ Κατανυκτικοῦ Ἑσπερινοῦ. Στό τέλος τῆς Ἀκολουθίας, ὡς ὁρίζει
τό ἐκκλησιαστικό Τυπικό, τό πλήρωμα τοῦ ἐκκλησιάσματος, δηλαδή Κλῆρος καί Λαός, ἀντήλλαξαν ἀσπασμούς συγχωρήσεως καί εὐχές γιά καλό πνευματικό
ἀγῶνα ἐν ὄψει τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Σαρακοστῆς. Ὁ
Σεβ. Μητροπολίτης στήν ὁμιλία του, τόνισε τήν μεγάλη
σημασία πού ἔχει ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Συγγνώμης γιά τήν εἴσοδό μας στήν Μ. Τεσσαρακοστή γιά
τόν πνευματικό ἀγῶνα, πού καλούμαστε νά ἐντατικοποιήσουμε αὐτήν τήν περίοδο καί κλείνοντας εὐχήθηκε
τό στάδιο τῆς νηστείας καί τοῦ ἀγῶνα νά τό διέλθουμε
μέ ὑγεία καί κάθε εὐλογία παρά Κυρίω.
ήν Τετάρτη 5/3/2014 ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας
κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, τέλεσε τήν πρώτη ἑσπερινή Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία στόν Μητροπολιτικό Ναό, παρουσία Ἱερέων τῆς πόλεως, εὐλαβῶν
ἐνοριτῶν καί Τριπολιτῶν. Ἐπειδή ἡ Μεγάλη Τεσσαρα-
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κοστή εἶναι κατεξοχήν περίοδος πένθιμος καί ὁ πανηγυρικός χαρακτῆρας τῆς Θ. Εὐχαριστίας δέν συμφωνεῖ μέ
τόν πένθιμο χαρακτῆρα τῆς περιόδου αὐτῆς, ἡ Ἐκκλησία ὅρισε ἡ Θ. Λειτουργια νά τελεῖται μόνο τά Σάββατα
καί τίς Κυριακές τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς, μέ ἐξαίρεση
τήν ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, ἐάν ἑορτάζει ἀπό Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, τίς δέ λοιπές ἡμέρες τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς να τελεῖται ἡ Θ. Λειτουργία
τῶν Προηγιασμένων Δώρων.
έ πλῆθος κόσμου καί σέ ἕναν κατάμεστο Ναό
ἀπό ἐργαζομένους, μαθητές καί νέους, τελέστηκε καί φέτος ἡ δεύτερη Ἀκολουθία
τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Θεοτόκου στόν Μητροπολιτικό
μας Ναό. Στήν Ἀκολουθία τῶν πρώτων Χαιρετισμῶν,
τήν Παρασκευή 7/3/2014, οἱ ἐνορῖτες μας καί ὁ Λαός
τῆς Τριπόλεως εἶχαν τήν ἐξαιρετική εὐλογία νά προσκυνήσουν τήν ἱερά Εἰκόνα τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου,
ρωσικῆς προελεύσεως καί τέχνης, τήν ὁποία ἀφιέρωσε
στόν Μητροπολιτικό Ναό ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ.κ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ὀνομάζοντάς την «Παναγία τῶν Χαιρετισμῶν», καί ἡ ὁποία θά παραμείνει ἐσαεί στόν Μητροπολιτικό Ναό τῆς Τριπόλεως, ὡς ἱερό κειμήλιο αὐτοῦ
καί πρός διηνεκῆ εὐλογία τῶν πιστῶν τῆς Ἐκκλησίας
μας. Οἱ Ἱερεῖς, τό Ἐκκλ. Συμβούλιο καί τό πλήρωμα
τῆς Ἐνορίας τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως ἐκφράζουμε τίς θερμές εὐχαριστίες μας
πρός τόν Σεβ. Μητροπολίτη μας γιά τήν μεγάλη αὐτή
εὐλογία πού μᾶς προσέφερε.
έ ἐντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οἱ ἐργασίες ἀνακαινίσεως στό ἐσωτερικό τοῦ Μητροπολιτικοῦ μας Ναοῦ. Μέχρι σήμερα ἔχουν
ὁλοκληρωθεῖ τά ἔργα συντηρήσεως καί ἀναχρωματισμοῦ τῶν παραστάσεων τοῦ νοτίου τυμπάνου τοῦ Ναοῦ
(παράσταση ἁγ. Δημητρίου), ἡ κατασκευή νεῶν κλιμάκων στά δύο κωδωνοστάσια, ἡ ἀμοβολή καί ἁρμολόγηση τῶν τοιχείων τῶν κωδωνοστασίων, τό σοβάτισμα τοῦ
ἐσωτερικοῦ τους, ὁ καθαρισμός τῶν κωδώνων, ἡ στεγανοποίηση τῆς ὀροφῆς τῶν κωδωνοστασίων, ἡ κατασκευή
νέων παραθύρων σ’ αὐτά, ἡ ἀντικατάσταση τῶν ἠλεκτολογικῶν ἐγκαταστάσεων κ.ἄ. Τό Ἐκκλ. Συμβούλιο
ἐκφράζει τίς θερμές εὐχαριστίες του στούς δωρητές, μέ
τήν οἰκονομική ἐνίσχυση τῶν ὁποίων πραγματοποιήθηκαν τά παραπάνω ἔργα, καί ἀπευθύνει ἔκκληση πρός
κάθε κατεύθυνση γιά τήν οἰκονομική στήριξη τῆς συνεχίσεως καί ὁλοκληρώσεως τῶν ἔργων συντηρήσεως καί
ἀνακαινίσεως τοῦ Ναοῦ.
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