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Νέα Ηγουμένη στην Ιερά Μονή Αγίου Δημητρίου
Καρακαλά
/ Ιερές Μονές

Με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Αργολίδας κ. Νεκταρίου και
σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό της Ιεράς Μονής Αγίου Δημητρίου
Κακαραλά, διεξήχθησαν την Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 2019 το πρωί στο Καθολικό
της Ιεράς Μονής, κεκλεισμένων των θυρών, οι εκλογές για την ανάδειξη ισόβιας
Ηγουμένης.
Άπαντες οι εγγεγραμμένες αδελφές της Ιεράς Μονής προσήλθαν στην εκλογική
διαδικασία και κατόπιν καταμετρήσεως των ψήφων από την αρμόδια εφορευτική
επιτροπή εξελέγη παμψηφεί ισόβια Ηγουμένη της Ιεράς Μονής Αγίου Δημητρίου
Καρακαλά η Μοναχή Χριστονύμφη.
Μετά το πέρας της εκλογικής διαδικασίας πραγματοποιήθηκε Ευχαριστήριος
Δοξολογία, Χοροστατούντος του Σεπτού Ποιμενάρχου κ. Νεκταρίου, παρουσία του

Ιερού κλήρου, της νεοεκλεγείσης Ηγουμένης, των αδελφών της Ιεράς Μονής, και
πιστών που ανέμεναν το αποτέλεσμα έξω από το Καθολικό της Μονής.
Υπενθίζουμε ότι η μακαριστή Γερόντισσα Ακακία εκοιμήθη την Κυριακή 27
Ιανουαρίου 2019 .
Υπήρξε μια από τις σεβάσμιες μορφές του γυναικείου μοναχισμού στην Αργολίδα
Διακρινόταν πάντα για την αγάπη με την οποία περιέβαλλε όλο τον κόσμο.
Η μονή του Αγίου Δημητρίου ή Καρακαλά είναι άγνωστο πότε κτίσθηκε μιας και
δεν υπάρχει ακριβής ημερομηνία, αναφέρεται σε πατριαρχικό σιγίλιο του 1798.
Γύρω στο 1800 καταστράφηκε από πυρκαγιά.
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Ξαναχτίστηκε το καθολικό της μονής το 1871, σε σχέδιο ναού της Κύθνου, με
μορφή αρχιτεκτονική από την Τραπεζούντα αλλά και στοιχεία ρυθμού φράγκικα.
Είναι αγιογραφημένο από τον Χ. Βούλγαρη με ξυλόγλυπτο τέμπλο.
Το μοναστήρι είχε σημαντική συμβολή στην επανάσταση του 1821 όπου ο
ηγούμενος του Διονύσιος Σουρίλας ξεσηκώνει Χέλι και Κοφίνι και παίρνει και ο
ίδιος μέρος στην πολιορκία του Ναυπλίου. Και αργότερα όσοι γλίτωσαν από τη
μάχη του Πέτα, ήρθαν στο μοναστήρι του Καρακαλά να γίνουν πυρήνας τακτικού
στρατού.
Το 1943 τέλος οι Γερμανοί ανατίναξαν τα λίγα κελιά πού είχε τότε η μονή. Το
Μοναστήρι είναι γνωστό για τα υπέροχα εργόχειρα και κεντήματα που φτιάχνουν
οι αδερφές , μίας εξ αυτών και η μακαριστή Ηγουμένη Ακακία.

