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IEPA MONH AΓIOY NEKTAPIOY
TPIKOPΦO ΦΩKI∆OΣ
330 56 EYΠAΛIO
τηλ.-fax 26340 - 44.391

Tό περιοδικό αéτό ξεκίνησε τήν πορεία µέ 
στόχο τήν κατά Θεόν βοήθεια ¬λων µας. 
KρατÄτε στά χέρια σας τό δέκατο τεÜχος.
Θέλουµε ταπεινά νά âνηµερώσουµε τούς
àναγν΅στες µας, ¬τι: 

TO ΠEPIO∆IKO MAΣ EINAI ∆ΩPEAN. 
^H ταχυπληρωµή πού âσωκλείουµε εrναι 
γιά ¬σους θέλουν προαιρετικά νά àποστεί-
λουν τήν âλεηµοσύνη τους γιά τό Mοναστήρι
µας, πού εrναι •πό àνέγερση καί öχει àνά-
γκη τήν βοήθειά σας.   
≠Oσοι λοιπόν θέλετε νά βοηθήσετε τήν àνέγερση
τÉς MονÉς, καθώς καί τήν öκδοση αéτοÜ τοÜ
περιοδικοÜ, µπορεÖτε νά µÄς àποστέλετε τήν βοή-
θειά σας µέ τήν ταχυπληρωµή πού âσωκλείουµε
¦ µέ κατάθεση στήν \Eθνική Tράπεζα στόν àριθ-
µό 426/440265-04 δίνοντας καί τό ùνοµά σας.
Kατόπιν âνηµερ΅στε µας τηλεφωνικά γιά νά
λάβετε τή σχετική àπόδειξη.

ΣÄς εéχαριστοÜµε θερµά 
\Eκ τοÜ περιοδικοÜ

““MMOONNAAXXIIKKHH  EEKKººPPAA™™HH””““MMOONNAAXXIIKKHH  EEKKººPPAA™™HH””
τ.10, ΣEΠTEMBPIOΣ-OKTΩBPIOΣ  2005
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¶Úfi˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙÂÛ ÂÈÛÙÔÏ‹...

≠Oπως θά δεÖτε ξεφυλλί-

ζοντας τίς σελίδες τοÜ περιο-

δικοÜ µας, σ\ αéτό τό τεÜχος,

àναφερόµαστε στό µυστήριο

τοÜ θανάτου, αéτόν τόν γνω-

στό-ôγνωστο, πού ¬λοι µας

κάποια µέρα θ\ àνταµώσου-

µε....

‰Eχουµε συναντήσει πολ-

λούς àνθρώπους, πού οî

περισσότεροι, γιά νά µήν π΅

¬λοι,  âκφράζουν ≤ναν τέτοιο

φόβο γιά τόν θάνατο, πού οûτε

νά τόν àναφέρουν δέν θέλουν.

Kι ¬µως εrναι τό πιό βέβαιο

γεγονός στή ζωή µας...

≠Oσο ¬µως κι ôν α¨σθανόµαστε ¬τι δέν

ε€µαστε ≤τοιµοι γιά νά φύγουµε àπό αéτή τή

ζωή, τό γεγονός τÉς µετά θάνατον ζωÉς καί τÉς

âλπίδας µας γιά τό öλεος τοÜ ΘεοÜ, δίνει ôλλη

διάσταση στό θάνατο, τόν καθιστÄ ùχι τροµα-

κτικό, àλλά ποθητό καί µέ χαρά àναµενόµε-

νο...^Yπάρχουν ôνθρωποι πού δέν γνωρίζουν ¦

δέν πιστεύουν στή ζωή µετά τόν θάνατο. Aéτοί

πραγµατικά εrναι γιά λύπηση, γιατί δέν âλπί-

ζουν σέ τίποτα καί τό κενό µετά τόν τάφο τούς

δηµιουργεÖ ≤ναν πανικό καί ≤ναν τρόµο. ≠Oσοι

¬µως àγαποÜµε τόν Θεό, πόσο πρέπει νά δια-

φέρουµε àπό αéτές τίς àπόψεις καί αéτά τά

συναισθήµατα! Συναντήσαµε µητέρες πού ï

θάνατος τοÜ παιδιοÜ της (γεγονός πραγµατικά

βαρύτατο καί €σως ï σκληρότερος θάνατος)

öγινε α¨τία νά βροÜν τόν Θεό, νά Tόν γνωρί-

σουν καλύτερα καί νά Tόν àγαπήσουν πολύ.

‰Aλλες πάλι τôβαλαν µέ τόν Θεό, ¬τι τούς πÉρε

τό παιδί, ξεχνώντας ¬τι Aéτός κάποτε τούς τό

öδωσε. ΞεχνÄµε ¬τι ï Θεός εrναι AΓAΠH καί

ποτέ δέν θά öβλαπτε τό πλάσµα Tου, µόνο τό

εéεργετεÖ. 

Kαί ¬πως θά δοÜµε στίς

σελίδες πού àκολουθοÜν, ï

θάνατος εrναι τό τέλος τÉς

êµαρτίας καί τ΅ν àποτελε-

σµάτων της, τοÜ πόνου, τÉς

θλίψης, τ΅ν κόπων, τ΅ν πει-

ρασµ΅ν, τÉς κακίας κλπ. Erναι

âλπίδα νά γνωρίζεις ¬τι αéτός

πού öφυγε ξεκουράζεται πιά

στήν àγκαλιά τοÜ ΘεοÜ. Nαί,

χρειάζεται πίστη γιά νά τό νοι-

ώσεις αéτό, ¬πως τό öνοιωθαν

οî πρ΅τες χριστιανές µητέρες,

γι\ αéτό καί öδιναν στά παιδιά

τους çνόµατα µαρτύρων γιά

νά τούς µιµηθοÜν καί νά τούς µοιάσουν.  Γιατί

τί λέτε, âκεÖνες οî µητέρες δέν àγαποÜσαν τά

παιδιά τους; Kαί βέβαια, àλλά ¬πως καί ™

Mητέρα τοÜ ΘεοÜ πού δέχτηκε τό θέληµα τοÜ

ΘεοÜ-Πατέρα νά κυοφορήσει τόν Yîόν Tου, νά

Tόν µεγαλώσει καί νά Tόν δεÖ νά πάσχει àδί-

κως, νά σταυρώνεται καί τέλος νά πεθαίνει,

κατά τό παράδειγµά της κι âκεÖνες πάνω àπό

¬λους àγαποÜσαν τόν Θεό καί TοÜ εrχαν àπε-

ριόριστη âµπιστοσύνη. Kαθώς ¬µως φεύγει

àπό τήν καρδιά µας ™ àγάπη καί ™ âµπιστοσύ-

νη στόν Θεό, öρχεται ï φόβος καί ™ àγωνία τοÜ

θανάτου. \Aντίθετα, ¬σο περισσότερο àγαπÄς

τόν Θεό, τόσο πιό γρήγορα θέλεις νά βρεθεÖς

κοντά Tου, ¬σο γίνεται πιό κοντά Tου, νά Tόν

βλέπεις, νά Tόν νοιώθεις, νά Tόν πλησιάζεις

¬λο καί περισσότερο νά συγκατοικεÖς µαζί

Tου. ≠Oπως öλεγε καί ï àπόστολος ΠαÜλος καί

νά πεθάνω εrναι κέρδος, γιατί θά ëνωθ΅ γιά

πάντα µέ τόν Xριστό. 

^H ^Hγουµένη,
† Mόνικα Mοναχή 

καί αî σύν âµοί âν Xριστ̈́  àδελφαί.

Aγαπητοί µας âν Xριστ΅ àδελφοί, φίλοι àναγν΅στες 

τοÜ ΠεριοδικοÜ µας ““MMÔÔÓÓ··¯̄ÈÈÎÎ‹‹  òòEEÎÎÊÊÚÚ··ÛÛËË””
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\Aπολυτίκιον
^Ως θεόβρυτον κρήνην τ΅ν àΰλων 
χαρίτων σου, τήν θαυµατουργόν σου
E¨κόνα, Θεοτόκε, πλουτήσαντες· 
âκ ταύτης τ΅ν θαυµάτων τάς ροάς
àντλοÜµεν δαψιλ΅ς ½ς âξ \Eδέµ. 
Σύ γάρ Γοργοϋπήκοος βοηθός πέλεις
τ΅ν âκβοώντων σοι· δόξα τοÖς σοÖς
χαρίσµασιν êγνή, δόξα τFÉ παρθενί÷α
σου, δόξα τFÉ πρός ™µÄς σου àνεκφρά-
στω προνοί÷α ‰Aχραντε.
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E
να àπό τά πολλά çνόµατα
πού προσδίδουµε στήν
Παναγία µας εrναι Γοργοϋ-
πήκοος καί ™ ïµώνυµη θαυ-
µατουργή ε¨κόνα της βρί-

σκεται στήν ^Iερά Mονή ∆οχειαρίου Âγίου
‰Oρους àπό τό 1646. \EκεÖ, ¬πως àναφέρε-
ται στό îστορικό τÉς MονÉς, “λάµπει ½ς
πολύφωτος σελήνη, σάν ôριστος κυβερνή-
της καί σοφός ο¨κονόµος τό διακυβερνÄ”,
φυλάσσοντας àπό κάθε προσβολή καί
âπήρρεια τούς àσκοµένους σέ αéτό ïσίους
πατέρες, àλλά καί ¬σους προστρέχουν σ\
âκείνη µέ πίστη, ζητώντας τήν βοήθειά της.
Kαί γενικά διαφυλάττει καί γοργ΅ς καί
προθύµως •πακούει καί âλεεÖ ¬λους, ¬σοι
τήν εéλαβούµαστε καί τήν âπικαλούµαστε
µέ πίστη.

≠Oπως àναφέρει στό Συναξάρι ï ¬σιος
Nικόδηµος, στή Mονή τοÜ ∆οχειαρίου, στό
δεξί µέρος τÉς Tραπέζης τοÜ MοναστηριοÜ,
βρισκόταν µιά παλαιά ε¨κόνα τÉς Πανα-
γίας. Oî πατέρες τÉς MονÉς àναφέρουν ¬τι
εrχε êγιογραφηθεÖ àπό τήν âποχή τοÜ κτή-
τορος τÉς MονÉς Nεοφύτου, τόν 11ο
α¨΅να. Tό öτος 1646, πού qταν ≤να öτος
πολύ δύσκολο γιά τήν ̂ Iερά Mονή, διότι δέν
εrχε τά àπαραίτητα χρήµατα γιά νά πληρώ-

σει τούς καθορισµένους φόρους στούς
Tούρκους κατακτητές, ï τραπεζάριος τοÜ
MοναστηριοÜ, περνοÜσε µπροστά àπό
αéτήν τήν ε¨κόνα συνεχ΅ς, àκόµα καί τή
νύχτα βαστάζοντας στά χέρια του àναµµέ-
να δαδιά. Mιά βραδυά, âκεÖνο τό öτος, λοι-
πόν, καθώς περνοÜσε καί πάλι µπροστά
àπό τήν ε¨κόνα τÉς Θεοτόκου, àκούει φωνή
νά βγαίνει àπό τήν ε¨κόνα καί νά τοÜ λέει:
“Mήν περνÄς àπό âκεÖ καί µαυρίζεις τόν
τόπο µέ καπνό”. ^O µοναχός νοµίζοντας
¬τι κάποιος ôνθρωπος φώναξε, καταφρό-
νησε τή φωνή καί δέν öδωσε σηµασία. Mετά
àπό λίγες ™µέρες, κι âν΅ âκεÖνος συνέχιζε
νά περνάει µπροστά àπό τήν ε¨κόνα µέ
àναµµένα τά δαδιά, àκούει καί πάλι τή
φωνή νά τοÜ λέει: “oΩ Mοναχέ àµόναχε,
≤ως πότε θά συνεχίσεις νά καπνίζεις τή
µορφή µου καί νά µέ µαυρίζεις àτιµώντας
µε;”. Kαί συγχρόνως µέ τή φωνή öχασε ï
ταλαίπωρος τό φ΅ς του κι öµεινε τυφλός.
‰Eτσι καταλαβαίνοντας τό σφάλµα του, ¬τι
δηλαδή καταφρόνησε τήν πρώτη φωνή καί
δέν •πήκουσε, κατασκεύασε ≤να στασίδι
µπροστά στήν ε¨κόνα τÉς Παναγίας καί τήν
παρακαλοÜσε συνεχ΅ς νά τοÜ συγχωρέσει
αéτό τό âξ\ àπροσεξίας êµάρτηµα καί νά
τοÜ χαρίσει τό φ΅ς του, œστε βλέποντας

OOPP°°OOΩΩ¶¶HHKKOOOO™™OOPP°°OOΩΩ¶¶HHKKOOOO™™

¶¶··ÓÓ··ÁÁ››··  ìì

°°°°
¶á˜ ÉÚÂ Ùfi ùÓÔÌ· ·éÙfi ì ¶·Ó·Á›·

AÊÈ¤ÚˆÌ·...
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τήν Âγία E¨κόνα της νά τήν δοξάζει καί νά
τήν εéχαριστεÖ πάντοτε. Kαί ™ Παναγία
µας, ε¨σάκουσε τήν προσευχή του καί τοÜ
εrπε: “\Iδού, àπό σήµερα σοÜ χαρίζω τό
φ΅ς καί πρόσεξε στό ëξÉς νά µήν περάσεις
µέ àναµµένα δαδιά, γιατί âγώ εrµαι ™ Kυρία
τÉς MονÉς αéτÉς καί γοργά •πακούω σ\
âκείνους πού µέ âπικαλοÜνται καί τούς
χαρίζω τά πρός σωτηρία α¨τήµατά τους,
διότι καλοÜµαι Γοργοϋπήκοος”. 

\Aπό τότε ™ Âγία αéτή ε¨κόνα çνοµάζε-
ται Γοργοϋπήκοος, γιατί πραγµατικά µέ τά
θαυµαστά öργα της συνεχ΅ς àποδεικνύει
¬τι γρήγορα •πακούει σ\ âκείνους πού προ-
στρέχουν σ\ αéτήν µέ εéλάβεια καί πίστη.

Kαί πραγµατικά ™ χάρη της âνεργεÖ
πάµπολλα θαύµατα ùχι µόνο στό ≠Aγιο
‰Oρος, àλλά καί öξω àπό αéτό, σέ πόλεις
καί χωριά, σέ ïλόκληρη τήν ^Eλλάδα, àλλά
καί σέ ôλλα µέρη, ¬που τήν εéλαβοÜνται
καί τήν âπικαλοÜνται. ^H Παναγία ™ Γοργο-
ϋπήκοος εrναι πολύ θαυµατουργή, ¨ατρεύει
διάφορες àσθένειες, χαρίζει παιδιά σέ ôτε-
κνα ζευγάρια, φανερώνει àπολεσθέντα
àντικείµενα, προστατεύει ¬σους κινδυνεύ-
ουν στή θάλασσα, λυτρώνει ¬σους α¨χµα-
λωτίζονται, θεραπεύει àπό τόν πονοκέφα-
λο καί τήν κόπωση, àνορθεÖ τούς παραλύ-
τους, χαρίζει τό φ΅ς στούς τυφλούς, θερα-
πεύει àπό θανατηφόρες àσθένειες, διώκει
τίς àκρίδες àπό τά χωράφια καί ôλλα
πολλά θαυµαστά πού βρίσκονται γραµµένα
στή Mονή ∆οχειαρίου, ½ς θαυµατουργές
âπεµβάσεις τÉς Παναγίας τÉς Γοργοϋπηκό-
ου. 

≠Oταν λοιπόν θεραπεύθηκε àπό τήν
τύφλωσή του ï τραπεζάρης Mοναχός, çνό-
µατι NεÖλος, οî πατέρες τÉς MονÉς öφτια-
ξαν στό χ΅ρο αéτό ≤να παρεκκλήσι πρός
τιµήν τÉς Παναγίας τÉς Γοργοϋπηκόου,
àφοÜ ™ €δια ™ Παναγία χαρακτήρισε τόν
ëαυτό της µέ τό âπίθετο αéτό. \EκεÖ τελεÖται
δύο φορές τήν ëβδοµάδα ™ θεία Λειτουργία,
âκεÖ γίνονται οî κουρές τ΅ν µοναχ΅ν καί
καθηµερινά, πρωΐ καί βράδυ, ψάλλονται
παρακλήσεις µπροστά στήν îερή ε¨κόνα. 

^H πρώτη êγιογραφηθεÖσα ε¨κόνα τÉς
Παναγίας στή Mονή ∆οχειαρίου, πού öγινε
τό 1563, τήν àναφέρει ½ς BρεφοκρατοÜσα,
Φοβερά Προστασία καί Γοργοεπήκοο. Πρέ-
πει νά âπισηµάνουµε λοιπόν, ¬τι ™ Παναγία
¬ταν µίλησε στό µοναχό δέν χρησιµοποίησε
γιά τόν ëαυτό της κανένα àπό τά çνόµατα
πού qταν γραµµένα στήν τοιχογραφία,
δηλαδή Γοργοεπήκοος, BρεφοκρατοÜσα ¦
Φοβερά Προστασία, àλλά κράτησε γιά τόν

AÊÈ¤ÚˆÌ·...
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ëαυτό της τό ùνοµα Γοργοϋπήκοος,
δηλώνοντας µέ τόν τρόπο αéτό ¬τι
•πακούει γρήγορα στίς δεήσεις τ΅ν
πιστ΅ν καί κατ\ âπέκταση ¬τι ™ •πακοή
παίζει τό σηµαντικότερο ρόλο στή
σωτηρία τ΅ν àνθρώπων.

Mετά τό θαÜµα στό µοναχό NεÖλο,
στόν ïποÖο χάρισε πάλι τό φ΅ς του, ™
Παναγία µας θέλησε νά δείξει µιά ôλλη
¨διότητά της, ≤να ôλλο χάρισµα γιά τή
σωτηρία καί τήν πνευµατική προκοπή
τ΅ν àνθρώπων κι öδωσε στόν ëαυτό της
τό ùνοµα Γοργοϋπήκοος, τονίζοντας τό
öργο τÉς διακονίας. ≠Oπως καί ï Yîός
της, öτσι κι âκείνη διακονεÖ µέ ôπειρους
τρόπους τή σωτηρία µας. Kι ¬πως µέ τήν
•πακοή της τότε στά λόγια τοÜ \Aρχαγγέ-
λου Γαβριήλ συνέβαλε στή σωτηρία µας,
öτσι καί τώρα, ½ς •πακούουσα στά
α¨τήµατά µας, âπαναλαµβάνει µέ ταπεί-
νωση: “¨δού ™ δούλη Kυρίου”. ‰Eτσι βοη-
θάει καί σώζει γρήγορα ¬σους µέ πίστη
καταφεύγουν σέ αéτή καί τήν âπικα-
λοÜνται καί τήν τιµοÜν ½ς Γοργοϋπή-
κοο. ‰Eκτοτε πολλές ε¨κόνες, âκκλησίες,
àλλά καί µονές τιµοÜν τήν Παναγία τήν
Γοργοϋπήκοο, ¬πως ôλλωστε κι âµεÖς
πού àποφασίσαµε µέ εéλάβεια νά àφιε-
ρώσουµε τό âσωτερικό παρεκκλήσιο τοÜ
MοναστηριοÜ µας στό ±γιο ùνοµά της.
Γιατί πραγµατικά α¨σθανόµαστε πόσο
µεγάλη àνάγκη öχουµε àπό τίς πρε-
σβεÖες, τίς µεσιτεÖες καί τήν µητρική προ-
στασία Tης στούς δύσκολους καιρούς
πού ζοÜµε. ^H Mητέρα τοÜ Kυρίου µας
µεριµνÄ γοργά γιά τή σωτηρία ¬λων µας
καί àναδίδει χάρη σέ ¬λους ¬σους τήν
âπικαλοÜνται µέ πίστη, âλπίδα καί
àγάπη. ‰Aς τήν âπικαλούµαστε πάντοτε,
ôς ψάλλουµε τήν παράκλησή της καί ôς
τήν πανηγυρίζουµε τήν ™µέρα τÉς ëορτÉς
της, τήν 1η \Oκτωβρίου.        

\Aγαπηµένοι µας φίλοι, θέλουµε νά µοι-

ραστοÜµε µαζί σας τή µεγάλη µας χαρά

καί συγκίνηση ¬που κατέχει τήν καρδιά

µας, àφοÜ µέ τήν χάρη τÉς Παναγίας τÉς

Γοργοϋπηκόου, παραγγείλαµε τό τέµπλο

στό âσωτερικό παρεκκλήσιό µας. ΣÄς

εéχαριστοÜµε θερµά µέσα àπό τά βάθη τÉς

καρδιÄς µας γιά τήν µεγάλη σας àνταπό-

κριση. ≠Oλοι ¬σοι στείλατε öστω κι ≤να

εéρώ γιά τό τέµπλο, γράψαµε τά çνόµατά

σας στό δίπτυχο καί θά µνηµονεύονται

τόσο στίς θεÖες Λειτουργίες, ¬σο καί στίς

παρακλήσεις µας. Στόν ≤να δέ àπό τούς

κίονες àναγράψαµε τό κτητορικό àφιέρω-

µα “^Yπεραγία Θεοτόκε Γοργοϋπή-
κοε πρέσβευε •πέρ τ΅ν προσφε-
ρόντων Σοι τήν δωρεάν ταύτην”.

™™ÄÄ˜̃  ÂÂéé¯̄··ÚÚÈÈÛÛÙÙÔÔÜÜÌÌÂÂ......



^Yπάρχουν
µικροί ≥ρωες;
Tήν àπάντηση
τήν παίρνουµε
κοιτώντας τό
χαµογελαστό
προσωπάκι τÉς
µικρÉς Mαρίας-
\Eβελίνας καί τά
γεµάτα âλπίδα
παιδικά της
µατάκια... 
^H Mαρία-\Eβελί-
να εrναι τρι΅ν
âτ΅ν, ζεÖ στήν

\Aµερική, καί àπό τόν \Iούνιο πάσχει
àπό καρκίνο, âν΅ •ποβάλλεται σέ
χηµειοθεραπεÖες γιά νά µικρύνει ï
ùγκος πού öχει στήν κοιλιά καί νά
µπορέσει νά •ποβληθεÖ σέ âγχείρηση.

∆ίνει τή δική της µάχη γιά τή ζωή,
µέ ¬πλα τήν àθωότητά της καί τήν
àγγελική ψυχούλα της... Kοντά της
öχει τούς àνθρώπους πού τήν öφε-
ραν στόν κόσµο, τούς γονεÖς της,
àλλά καί πολλούς àνθρώπους πού
προσεύχονται γι\ αéτήν.. Mέσα σ\
αéτούς ε€µαστε κι âµεÖς πού àπό
τόσο µακρυά παρακολουθοÜµε àπό
τήν ¨στοσελίδα τοÜ çρθόδοξου îερέα
τÉς âνορίας της, τήν πορεία τÉς
•γείας της καί µέ τήν προσευχή καί
τήν àγάπη µας ταξιδεύουµε νοερ΅ς
χιλιάδες µίλια µακρυά, γιά νά συνα-
ντήσουµε τή µικρή ôρρωστη Mαρία
\Eβελίνα καί νά τÉς συµπαραστα-
θοÜµε. Nοιώθουµε τήν àνάγκη νά
σÄς παρακαλέσουµε νά κάνετε κι
âσεÖς προσευχή γι\ αéτό τό µικρό
àγγελούδι... ΣÄς εéχαριστοÜµε. 

AA™™  KKAANNOOYYMMEE  OO§§OOII
MMIIAA  ¶¶PPOO™™EEYYXXHH  
γιά τή µικρή
Mαρία-\Eβελίνα

AA™™  KKAANNOOYYMMEE  OO§§OOII
MMIIAA  ¶¶PPOO™™EEYYXXHH  

^H µικρή Mαρία \Eβελίνα
àνοίγει τά δ΅ρα πού τÉς
στείλαµε µαζί µέ τίς εéχές
µας. Στή φωτογραφία
δεξιά εrναι µέ τούς γονεÖς
της καί τήν ε¨κόνα τοÜ
^Aγίου \Iωάννη Mαξίµο-
βιτς πού êγιογράφησε ™
Mονή µας καί τόν ïποÖο
οî γονεÖς âπικαλοÜνται 
γιά τό παιδί τους.
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MEΓAΛH ANAΓKH
\Aγαπητοί µας âν Xριστ΅ àδελφοί,

\EπικοινωνοÜµε µαζί σας µέσα àπό αéτήν
τήν âπιστολή, διότι βρισκόµαστε σέ πολύ µεγάλη
àνάγκη, àλλά γνωρίζουµε ¬τι ™ àγάπη σας ποτέ
δέν µÄς âγκατέλειψε, àλλά πάντοτε εrστε κοντά
µας. MÄς öχετε àποδείξει περίτρανα τήν συµπα-
ράστασή σας καί πραγµατικά σÄς α¨σθανόµαστε
àδέλφια µας, γι\ αéτό κι âλπίζουµε ¬τι ™ παρά-
κλησή µας δέν θά πάει χαµένη. ≠Oπως γνωρίζετε
οî περισσότεροι, ï îερός ναός µας τοÜ Âγίου
Nεκταρίου καί ̂Aγίου Φανουρίου, εrναι σέ ™µιτελÉ
κατάσταση γιατί πραγµατικά εrναι πάρα πολύ
µεγάλος (450 τ.µ.) καί ïποιοδήποτε öργο µέσα σέ
αéτόν εrναι πολυδάπανο. ‰Eρχεται ï χειµώνας
καί στήν περιοχή µας ™ θερµοκρασία εrναι συνέ-
χεια χαµηλή καί ï χειµώνας σκληρός. Πιστεύαµε
¬τι µέ τούς προσκυνητές πού συνήθως öχουµε τό
καλοκαίρι, àλλά καί µέ τά πανηγύρια στά ïποÖα
σÄς öχουµε âνηµερώσει ¬τι πηγαίνουµε καί διαθέ-
τουµε τά âργόχειρά µας, θά συγκεντρώναµε τά
χρήµατα γιά νά βάλουµε τήν θέρµανση στήν
\Eκκλησία µας. ∆υστυχ΅ς ¬µως οî âλπίδες µας
διαψεύσθηκαν, διότι ™ ο¨κονοµική κρίση τήν
ïποία ¬λοι α¨σθανόµαστε καί βιώνουµε δέν âπέ-
τρεψε κάτι τέτοιο. ≠Oπως γνωρίζετε, τό µοναστή-
ρι µας δέν öχει κάποια µόνιµα öσοδα καί δέν
παίρνει κονδύλια, οûτε öχουµε µισθούς, συντά-
ξεις καί περιουσίες, öτσι ™ µοναδική µας âλπίδα

εrναι ï Θεός κι âσεÖς πού πάντοτε µÄς βοηθÄτε. Γι\
αéτό χτυπÄµε τήν πόρτα τÉς καρδιÄς σας γιά µιά
àκόµη φορά. BοηθεÖστε µας νά βάλουµε στό ναό
τήν θέρµανση γιά νά µπορέσουµε νά àντιµετωπί-
σουµε τό κρύο. Kαί δέν κρυώνουµε µόνον âµεÖς,
àλλά καί οî προσκυνητές πού öρχονται νά âκκλη-
σιαστοÜν στό µοναστήρι. \EλÄτε στή θέση µας καί
στή θέση τ΅ν προσκυνητ΅ν τÉς MονÉς. E¨λικρινά
θά προτιµούσαµε νά µήν ε€χαµε φθάσει σ\ αéτή τή
δύσκολη θέση, àλλά àφοÜ δέν µπορέσαµε νά
συγκεντρώσουµε τά χρήµατα, öχουµε στηρίξει
¬λες µας τίς âλπίδες σέ âσÄς, διότι πραγµατικά
σκεφτόµαστε π΅ς θά προσευχόµαστε µέσα στό
ψÜχος καί στήν •γρασία.  

BοηθεÖστε µας λοιπόν ¬σο µπορεÖτε, στέλνο-
ντας τόν çβολό σας, µαζί καί µία προσευχή, œστε
ï ≠Aγιος Nεκτάριος νά µÄς βοηθήσει νά κάνουµε
κι αéτό τό öργο στό Nαό του. ≠Oπως καί κάθε
φορά, σÄς ε€µαστε εéγνώµονες γιά τήν àγάπη καί
τήν àνταπόκρισή σας καί ε€µαστε βέβαιες ¬τι ï
≠Aγιος Nεκτάριος θά σÄς βοηθÄ, θά σÄς συµπαρί-
σταται καί θά πρεσβεύει γιά âσÄς καί τήν ο¨κογέ-
νειά σας. Συγχωρέστε µας πού καί πάλι àναγκα-
στήκαµε νά σÄς âνοχλήσουµε...

Mέ àγάπη καί εéχές   
^H ^Hγουµένη

† Mόνικα Mοναχή
καί αî σύν âµοί âν Xριστ΅ àδελφές
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H
\Eκκλησία µας διαιρεÖται σέ
θριαµβεύουσα καί στρατευοµέ-
νη. Στή θριαµβεύουσα àνήκουν
¬σοι öφυγαν γιά τήν ôλλη ζωή
καί τελείωσαν νικηφόρα τόν

àγ΅να τους καί στή στρατευοµένη àνήκουν
αéτοί πού àκόµα àγωνίζονται âδ΅ στή γÉ γιά
νά φθάσουν στή θέωση, àγαπώντας µέ ¬λη τήν
ψυχή καί τή διάνοιά τους τό Θεό. Tά µέλη τÉς
θριαµβεύουσας καί τÉς στρατευοµένης \Eκκλη-
σίας öχουν µιά ôρρηκτη σχέση µεταξύ τους καί
¬πως πληροφορούµαστε τόσο àπό τήν Âγία
Γραφή, ¬σο καί àπό τήν ^Iερά µας Παράδοση,

•πάρχει àµοιβαία πνευµατική âπικοινωνία καί
συµπαράσταση, µέ τήν àγάπη καί τήν προσευ-
χή, µεταξύ τ΅ν µελ΅ν τÉς οéράνιας καί τÉς
âπίγειας \Eκκλησίας. Kαί αéτό γιατί ï θάνατος
α¨σθητά µόνο àλλάζει τίς σχέσεις µεταξύ
αéτ΅ν πού ζοÜν καί αéτ΅ν πού öφυγαν àπό
αéτή τή ζωή γιατί, ¬πως λέει καί ï \Aπόστολος
ΠαÜλος στήν πρός Pωµαίους âπιστολή του
(κεφ. 14΄ 7-8) “ε€τε ζοÜµε, ε€τε πεθαίνουµε àνή-
κουµε στόν Kύριο”. \AφοÜ, ¬πως ε€παµε, ™ ζωή
περνώντας àπό τόν θάνατο συνεχίζεται, αéτοί
πού φεύγουν διατηροÜν τήν πνευµατική τους
âπικοινωνία µέ τά µέλη τÉς \Eκκλησίας πού

T¿ ÌÓËÌfiÛ˘Ó·

Î·› ì 

ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘˜

ÁÈ¿ Ù‹Ó „˘¯‹..

MM¶¶OOPPOOYYMMEE
ÓÓ¿¿  BBOOHH££HH™™OOYYMMEE  
ÙÙÔÔ‡‡˜̃  NNEEKKPPOOYY™™  ÌÌ··˜̃;;
ÓÓ¿¿  BBOOHH££HH™™OOYYMMEE  
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βρίσκονται στή γÉ µέσω τÉς κοινÉς àγάπης στό
Xριστό. ^H àγάπη αéτή µÄς συνδέει ¬λους,
γιατί ™ \Eκκλησία εrναι MIA, κεφαλή öχει τό
Xριστό κι âµεÖς ε€µαστε τά µέλη àπό τό σ΅µα
Tου. Πάνω σ\ αéτή τή σχέση βασίζονται καί τά
µνηµόσυνα τÉς \Eκκλησίας µας, πού ¦δη γίνο-
νται àπό τήν âποχή τ΅ν \Aποστόλων, πρός βοή-
θεια τ΅ν κεκοιµηµένων àδελφ΅ν µας. 

Mέχρι τή ∆ευτέρα Παρουσία τοÜ Kυρίου
µας, ï φάκελος κάθε κεκοιµηµένου µένει àνοι-
χτός. ^H •πόθεση κάθε àνθρώπου θά τελειώσει
ïριστικά τήν ™µέρα τÉς κρίσεως. \Aκόµα ™
κατάσταση γιά κάθε ψυχή εrναι ρευστή, µετα-
βλητή. Kαί αéτό γιατί ï Θεός καί τίς δύο κατα-
στάσεις τ΅ν àνθρώπων, καί τούς ζ΅ντες καί
τούς κεκοιµηµένους, µπορεÖ νά τούς βοηθήσει
µέσω τÉς \Eκκλησίας Tου. \Aνάµεσα σ\ αéτούς
πού φεύγουν καί ¬σους àκόµα ζοÜν, •πάρχει ï
µεσάζων, ï \IησοÜς Xριστός, ï ^OποÖος µÄς
ëνώνει ¬λους καί σέ Aéτόν πρέπει νά àπευθυ-
νόµαστε γιά τίς ψυχές τ΅ν κεκοιµηµένων µας.
Oî ôνθρωποι πού κατέθεσαν ¦δη τό σ΅µα τους
στή γÉ δέν µποροÜν πλέον νά βοηθήσουν οî
€διοι τόν ëαυτό τους, àλλά µποροÜµε νά τούς
βοηθήσουµε âµεÖς, ùχι ¬µως àπό µόνοι µας,
àλλά µέσω τÉς \Eκκλησίας τοÜ XριστοÜ. ∆έν
πρέπει νά ξεχνÄµε ¬τι ™ ψυχή εrναι πνεÜµα κι
öχει àνάγκη àπό πνευµατική βοήθεια. Tό
πρ΅το καί τό κυριότερο µέ τό ïποÖο µπο-
ροÜµε νά βοηθήσουµε θετικά µία ψυχή
εrναι ™ µνηµόνευσή της στή Θεία Λειτουρ-
γία. Oéσιαστικά οûτε τό µνηµόσυνο, οûτε τό
τρισάγιο, οûτε ™ âλεηµοσύνη µπορεÖ νά βοηθή-
σει τόσο θετικά µία ψυχή, ¬σο ™ µνηµόνευσή
της τήν œρα τÉς Θείας Λειτουργίας. Πρέπει
δηλαδή νά πÄµε ≤να πρόσφορο στήν \Eκκλησία
ζυµωµένο µέ προζύµι, ùχι µέ µαγιά, τό ïποÖο
öχουµε àναπιάσει µέ êγιασµό καί βασιλικό
àπό τήν ≠Yψωση τοÜ Tιµίου ΣταυροÜ. ^O îερέ-
ας, στή διάρκεια τÉς Θείας Λειτουργίας, θά
µνηµονεύσει τό ùνοµα τοÜ κεκοιµηµένου καί
τότε âκείνη ™ ψυχή πού µνηµονεύεται κοινωνεÖ

öµµεσα, δηλαδή âπικοινωνεÖ µέ τόν Xριστό.
Aéτή εrναι ™ πιό οéσιαστική βοήθεια πού
δίνουµε στίς ψυχές, διότι ¬σο πιό πολλές
φορές µνηµονεύονται, τόσο περισσότερο àνα-
παύονται, àκόµα κι αéτές πού δέν εrχαν κοι-
νωνήσει Σ΅µα καί Axµα XριστοÜ ποτέ στήν
âπίγεια ζωή τους. ‰Eτσι τά öχει φτιάξει ™ àγάπη
τοÜ XριστοÜ, νά âλεεÖ τό πλάσµα Tου µέχρι τήν
∆ευτέρα Tου Παρουσία, ε€τε εrναι âντός τοÜ
σώµατος, ε€τε εrναι âκτός τοÜ σώµατος. Γιά νά
φτάσει νά ëνωθεÖ ¬µως ™ ψυχή µέ τόν Xριστό
πρέπει, ¬πως προαναφέραµε, κάποιος νά
âνδιαφερθεÖ, νά δοθεÖ τό ùνοµα γιά µνηµόνευ-
ση. ≠Oπως λέγει ï ≠Aγιος \Iωάννης ï Xρυσό-
στοµος “δέν νοµοθετήθηκαν àπό τούς êγίους
\Aποστόλους χωρίς λόγο οî εéχές γιά τούς
àπελθόντες κατά τήν διάρκεια τÉς Θείας Λει-
τουργίας.Γνώριζαν ¬τι προκύπτει µεγάλο κέρ-
δος καί πολύ èφέλεια γι\ αéτούς. ≠Oταν ≤νας
ïλόκληρος λαός •ψώνει τά χέρια του σέ προ-
σευχή καί µαζί µέ ¬λο τό îερατεÖο προσφέρουν
τή φρικτή θυσία, π΅ς νά µήν πετύχουµε µέ τίς
îκεσίες µας τήν θεϊκή εéσπλαγχνία”. Kαί ï
≠Aγιος Συµεών Θεσσαλονίκης, àκολουθώντας
τήν àποστολική παράδοση, γράφει ¬τι τίποτε
ôλλο δέν εrναι τόσο èφέλιµο στόν κεκοιµηµέ-
νο, ¬σο νά τόν µνηµονεύουµε στή Θεία Λει-
τουργία, γιατί âκεÖ ëνώνεται µέ τόν Θεό, διότι
αéτό καθεαυτό τό Axµα τοÜ Kυρίου εrναι
âκεÖνο τό ïποÖο χύνεται γιά µÄς σέ αéτή τή
θυσία καί αéτό καθεαυτό τό  Σ΅µα Tου εrναι
âκεÖνο τό ïποÖο θυσιάζεται πάνω στό ±γιο
θυσιαστήριο.         

Tά µνηµόσυνα εrναι αéτά πού âπίσης
βοηθοÜν τίς ψυχές τ΅ν κεκοιµηµένων. Kατά
τήν διάταξη τÉς \Eκκλησίας µας εrναι τά τριή-
µερα, πού γίνονται στίς τρεÖς ™µέρες àπό τήν
κοίµηση τοÜ νεκροÜ, τά âννιάµερα πού γίνο-
νται στίς 9 ™µέρες, τά σαράντα πού γίνονται
µετά àπό 40 ™µέρες καί τό âτήσιο µνηµόσυνο.
Tά τριήµερα, ¬πως àναφέρονται στό βιβλίο
τ΅ν \Aποστολικ΅ν ∆ιαταγ΅ν, γίνονται πρός
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τιµήν τÉς Âγίας Tριάδος καί σέ àνάµνηση τÉς
τριηµέρου παραµονÉς τοÜ Kυρίου στόν τάφο.
Tά âννιάµερα γίνονται πρός τιµήν τ΅ν 9 àγγε-
λικ΅ν ταγµάτων, µέ τήν εéχή ¬πως ™ ψυχή τοÜ
κεκοιµηµένου συγκαταριθµηθεÖ µεταξύ τ΅ν
àγγέλων. Tά σαράντα τελοÜνται σέ àνάµνηση
τοÜ πένθους τοÜ λαοÜ τοÜ \Iσραήλ γιά τό θάνα-
το τοÜ Mωϋσέως καί γιά τήν παραµονή τοÜ
XριστοÜ âπί 40 ™µέρες στήν γÉ µετά τήν \Aνά-
στασή Tου καί µέχρι τήν \Aνάληψή Tου. Γιά τό
µνηµόσυνο τοÜ ëνός χρόνου δέν •πάρχει συµ-
βολισµός, àλλά εrναι •ποχρεωτικό νά τελεÖται.
\Aναφέρεται ™ τέλεση âτήσιου  µνηµοσύνου àπό
τόν ±γιο Γρηγόριο τόν Θεολόγο στόν “\Eπιτά-
φιο” πρός τόν àδελφό του Kαισάριο. ‰Eχει
καθιερωθεÖ νά τελοÜνται καί τρίµηνα, ëξάµηνα,
âννιάµηνα, δίχρονα καί τρίχρονα, τά ïποÖα
εrναι κι αéτά èφέλιµα γιά τήν ψυχή. ^Yποχρε-
ωτικά πάλι εrναι τά µνηµόσυνα πού τελοÜνται
τά δύο Ψυχοσάββατα πού öχει θεσπίσει ™
\Eκκλησία µας. Tό ≤να εrναι τό Σάββατο τ΅ν
\Aπόκρεω καί τό δεύτερο εrναι âννιά µέρες µετά
τήν \Aνάληψη τοÜ XριστοÜ, δηλαδή τό Σάββατο
πρίν τήν Πεντηκοστή. Kάθε Σάββατο, ¬λο τό
χρόνο, àναφέρονται âπίσης προσευχές àπό τήν
\Eκκλησία γιά ¬λους τούς νεκρούς καί γι\ αéτό
κυρίως τά µνηµόσυνα πρέπει νά τελοÜνται
Σάββατο, âπιπλέον âπειδή ™ Kυριακή εrναι
àναστάσιµη ™µέρα. 

Tό µνηµόσυνο τελεÖται àµέσως µετά τή
Θεία Λειτουργία, γιατί ¬πως τονίσαµε τόν
πρ΅το ρόλο öχει ™ µνηµόνευση καί ™ κοινωνία
τÉς ψυχÉς. Γιά τό µνηµόσυνο öχουµε ëτοιµάσει
âµεÖς οî €διοι τά κόλλυβα, µέ προσευχή γιά τήν
ψυχή τοÜ κεκοιµηµένου καί µέ καθαρή ψυχή,
âξοµολογηµένη καί προετοιµασµένη γιά νά κοι-
νωνήσει τήν ™µέρα τοÜ µνηµοσύνου. Tά κόλλυ-
βα εrναι σιτάρι βρασµένο καί öτσι τά àνέφερε ï
≠Aγιος Θεόδωρος ï Tήρων, ¬ταν âµφανίστηκε
στόν Πατριάρχη Kωνσταντινουπόλεως λέγο-
ντάς του ¬τι ï Aéτοκράτορας \Iουλιανός ï
Παραβάτης µίανε (µόλυνε) ¬λα τά τρόφιµα τÉς

àγορÄς µέ αxµα θυσι΅ν. Tότε παρουσιάστηκε ï
≠Aγιος καί τοÜ παρήγγειλε νά παροτρύνει τό
ποίµνιό του œστε νά µήν àγοράσουν τρόφιµα
àπό τήν àγορά, àλλά νά βράσουν κόλλυβα,
δηλαδή σιτάρι. ^Yπάρχει καί ôλλος λόγος πού
γιά τό µνηµόσυνο χρησιµοποιεÖται τό σιτάρι.
^O Xριστός µας εrπε “\Eάν δέν πέσει ï κόκκος
τοÜ σίτου στή γÉ, δέν àνίσταται καί δέν φέρει
καρπόν πολύ”. Mέ αéτό âννοοÜσε τόν ëαυτό
Tου, ¬τι θά πρέπει δηλαδή νά πέσει στή γÉ (νά
πεθάνει) καί ™ \Aνάστασή Tου θά öφερνε τά
àγαθά àποτελέσµατα. Erναι λοιπόν συµβολική
™ χρήση τοÜ σιταριοÜ καί ε¨κονίζει  τήν àνά-
σταση. ≠Oπως τό σιτάρι ¬ταν πέσει στή γÉ
φυτρώνει καί φέρνει ëκατονταπλασίονα
καρπό, öτσι καί τό πρόσωπο γιά τό ïποÖο φτιά-
χνουµε τά κόλλυβα θά àναστηθεÖ µιά µέρα.
\Aκόµα καί τό κερί πού βάζουµε πάνω στά κόλ-
λυβα συµβολίζει τήν àνάσταση καί àποτελεÖ κι
αéτό ïµολογία πίστεως. Tά κόλλυβα πού
πηγαίνουµε στήν \Eκκλησία διαβάζονται àπό
τόν îερέα, ï ïποÖος τελεÖ τό µνηµόσυνο ¦ τό
τρισάγιο γιά τόν κεκοιµηµένο. Mέ τό τέλος τοÜ
µνηµοσύνου µοιράζουµε τά κόλλυβα στούς
πιστούς πού τά παίρνουν καί λένε γιά τήν ψυχή
âκείνη “ï Θεός νά τόν συγχωρέσει”. Προσεύχο-
νται δηλαδή κι âκεÖνοι γιά τήν ψυχή καί àναπέ-
µπουν δέηση στόν Θεό γιά τήν àνάπαυσή του.

Tά àναγκαÖα γιά τήν τέλεση τοÜ µνηµοσύ-
νου εrναι: τό πρόσφορο, τό νÄµα (ε¨δικό κρασί
γιά τήν θεία Eéχαριστία), τό θυµίαµα, τό λάδι
καί τό κερί. Παλαιότερα πρόσφεραν καί κάτι
φαγώσιµο γιά νά εéχηθοÜν γιά τήν ψυχή τοÜ
κεκοιµηµένου. Σήµερα οî συγγενεÖς προσφέ-
ρουν καφέ καί àρτίδια γιά τόν €διο λόγο, πού
κανείς ¬µως δέν τόν γνωρίζει....

Mερικοί κάνουν κάποια δωρεά “àντί µνη-
µοσύνου”. Erναι ôλλο ™ âλεηµοσύνη καί ôλλο
τό µνηµόσυνο, γιατί ¬πως τονίσαµε τίποτα δέν
µπορεÖ νά àντικαταστήσει τήν èφέλεια τÉς
ψυχÉς κατά τήν µνηµόνευσή της στή Θεία Λει-
τουργία, ¬που προσφέρεται “ï \Aµνός τοÜ



ΘεοÜ, ï α¥ρων τήν êµαρτίαν τοÜ
κόσµου”.Γι\ αéτό προσφέρουµε στήν
\Eκκλησία τό νÄµα  καί τό πρόσφορο,
πού µεταβάλλονται σέ Σ΅µα καί A÷xµα
XριστοÜ. Φυσικά ™  âλεηµοσύνη βοηθÄ
τήν ψυχή, γιά νά βρεÖ κι âκείνη τό öλεος
πού δίδουµε κι âµεÖς γιά àνακούφιση
σέ κάποιον àναξιοπαθοÜντα àδελφό
µας, γι\ αéτό καί δίδουµε âλεηµοσύνη
¬ταν χάσουµε κάποιον ο¨κεÖο µας,
ζητώντας του νά προσεύχεται γιά τόν
ôνθρωπό µας.

‰Aς κάνουµε λοιπόν ¬,τι µποροÜµε
γιά νά βοηθήσουµε τούς àνθρώπους
µας κατά δύναµη καί τά ôλλα ôς τ\
àφήσουµε στήν àγάπη καί τή φιλευ-
σπλαγχνία τοÜ ΘεοÜ, ™ ïποία δέν öχει
¬ρια. Γι\ αéτό πρίν τήν τελική κρίση δέν
προδικάζει κανένα, àλλά προσφέρει
τήν àγάπη της σέ ¬λα τά µέλη της.

Tέλος, ¬,τι κάνουµε γιά τίς ψυχές,
èφελεÖ καί τούς ζωντανούς, γιατί ï
θάνατος δηµιουργεÖ πόνο καθώς àπο-
χωριζόµαστε τά προσφιλÉ µας πρόσω-
πα. ^H προσευχή καί τό µνηµόσυνο
εrναι ï µόνος τρόπος âπικοινωνίας
µαζί τους.

\Eπειδή γιά ¬λους µας εrναι
ôγνωστη ™ œρα τοÜ θανάτου του,
ôς ε€µαστε πάντοτε ≤τοιµοι γιά νά
àντικρύσουµε τό πρόσωπο τοÜ Xρι-
στοÜ  καί àντί νά περιµένουµε
µετά τό θάνατό µας τίς εéχές καί
τά µνηµόσυνα ôλλων γιά µÄς, θά
qταν καλύτερα νά φροντίσουµε àπό
τώρα γιά τήν àθάνατη ψυχή µας,
öχοντας στήν διάθεσή µας ¬λα τά
µέσα πού µÄς χάρισε ï Xριστός
µας γιά τήν σωτηρία µας.

(Πηγή: àνάτυπο “Tά µνηµόσυνα 
& ™ èφέλειά τους”, 

Bενεδίκτου ^Iεροµ. ^Aγιορείτου)

ΣYNTAΓH ΓIA KOΛΛYBA

Γιά 15-20 ôτοµα

1/4 τοÜ κιλοÜ στάρι
100 γρ. àµυγδαλόψυχα
100 γρ. καρυδόψιχα
1-2 κουταλιές σούπας σουσάµι
1-2 κουταλιές σούπας ρόδι
1/2 φλυτζάνι τσαγιοÜ σταφίδες ξανθές
5-6 κουταλιές σούπας àλεύρι µαλακό
6-8 κουταλιές σούπας γαλέτα
1-2 κουταλιές σούπας κανέλλα
λίγο µαϊντανό ψιλοκοµµένο
1/2 κιλό περίπου ζάχαρη ôχνη
κουφέτα ôσπρα καί χρυσά γιά στόλισµα

Kαθαρίζουµε τό στάρι καί τό βάζουµε νά µου-
σκέψει σέ νερό γιά 6-7 zρες περίπου. Tό βάζουµε
νά βράζει γιά àρκετή œρα, µέχρι νά µαλακώσει καί
νά σκάσει λίγο ™ φύτρα του. Tό σουρώνουµε καί τό
περιχύνουµε µέ κρύο νερό, γιά νά µή λασπώσει. Tό
βάζουµε σέ σουρωτήρι νά στραγγίσει καλά. Στρώ-
νουµε στόν πάγκο πού δουλεύουµε µιά λευκή χνου-
δάτη πετσέτα καί êπλώνουµε πάνω τό στάρι. Tό
σκεπάζουµε µέ µιά ôλλη πετσέτα καί τό àφήνουµε
¬λη τή νύχτα νά στεγνώσει âντελ΅ς. ‰Eχουµε ëτοι-
µάσει âν τ΅ µεταξύ τά •πόλοιπα •λικά ½ς ëξÉς:

\Aσπρίζουµε τά àµύγδαλα καί τά χωρίζουµε
στή µέση κατά µÉκος. Xοντροκόβουµε τά καρύδια,
ψιλοκόβουµε τό µαϊντανό καί καθαρίζουµε τίς
σταφίδες, τό σουσάµι καί τό ρόδι. Tό πρωΐ παίρ-
νουµε µιά πιατέλα ¦ ≤να µπώλ καί βάζουµε µέσα τό
στάρι µαζί µέ τά •λικά πού ëτοιµάσαµε, προσθέτο-
ντας καί τήν κανέλλα. Tά àνακατεύουµε νά ëνω-
θοÜν καλά. Kαβουρδίζουµε σέ κατσαρόλα τό àλεύ-
ρι, µέχρι νά ροδίσει, καί τό àφήνουµε νά κρυώσει.

Bάζουµε πάνω στό ¨σιωµένο στάρι τή γαλέτα,
öτσι πού νά δηµιουργηθεÖ ≤να ïµοιόµορφο στρ΅µα.
Προσθέτουµε τό καβουρδισµένο àλεύρι, öτσι πού
νά δηµιουργηθεÖ ≤να δεύτερο στρ΅µα καί τελευταία
στρώνουµε τή ζάχαρη ôχνη, χρησιµοποι΅ντας µιά
πετσέτα κάτω àπό τίς παλάµες µας καί πιέζοντας
τή ζάχαρη γιά νά γίνει ™ âπιφάνεια λεία. Tέλος, στο-
λίζουµε τά κόλυβα µέ τά κουφέτα, δηµιουργώντας
τό σχÉµα τοÜ ΣταυροÜ στή µέση.
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Σ
τή Συρία •πάρχει ≤να µοναστήρι τÉς Παναγίας τÉς Σαϊντανάγιας. ^H λέξη

εrναι σύνθετη καί στά συριακά σηµαίνει ΣAΪNTA πού σηµαίνει Kυρία καί

NAYA πού σηµαίνει δική µας καί προσδιορίζουν τήν Παναγία ½ς ™ κυρία

µας. Σ\ αéτό τό µοναστήρι λοιπόν, µέσα στήν öρηµο τÉς Συρίας, •πάρχει µία

ε¨κόνα τÉς ^Yπεραγίας Θεοτόκου, τήν ïποία êγιογράφησε ï Eéαγγελιστής

ΛουκÄς καί ™ ïποία àναγράφεται ½ς Παναγία ™ KAXIPA πού στά àραβικά εrναι συνώ-

νυµη τÉς λέξης ΣANTANAΓIA. Xιλιάδες προσκυνητές àπό ¬λα τά µέρη τοÜ κόσµου

καταφθάνουν ¨διαίτερα στά γενέθλια τÉς Παναγίας, στίς 8 Σεπτεµβρίου, γιά νά προσκυ-

νήσουν τήν θαυµατουργή ε¨κόνα της. ^H µονή πανέµορφη, δεσπόζει σ\ ≤ναν •περυψωµέ-
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νο λόφο καί στήν πλούσια βιβλιοθήκη της,

βρίσκονται ëκατοντάδες πολύτιµα χειρόγρα-

φα àπό τά ïποÖα φαίνεται ¬τι ™ Mονή χτί-

στηκε τό 547 µ.X. 

Λέγεται ¬τι ï Aéτοκράτορας \Iουστινια-

νός, διασχίζοντας τήν öρηµο τÉς Συρίας

κατά τόν πόλεµό του µέ τούς Πέρσες, δοκι-

µάστηκε  σκληρά σέ αéτά τά µέρη µαζί µέ τό

στρατό του λόγω âλλείψεως νεροÜ. Στήν

περιοχή πού εrναι χτισµένο τό Mοναστήρι,

âµφανίστηκε στόν Aéτοκράτορα ≤να πανέ-

µορφο âλάφι, τό ïποÖο κυνήγησε âπίµονα.

Kαθώς τό âλάφι öφτασε σέ µία πηγή µέ νερό,

πÉρε τή µορφή τÉς Παναγίας, ™ ïποία ζήτησε

àπό τόν \Iουστινιανό νά τÉς χτίσει σ\ âκεÖνο

àκριβ΅ς τό σηµεÖο ≤να µοναστήρι, ε¨ς àνά-

µνηση τοÜ θαύµατος πού τούς öσωσε àπό τήν

öλλειψη νεροÜ. Γυρίζοντας àπό τόν πόλεµο,

ï \Iουστινιανός διέταξε τούς àρχιτέκτονές

του νά σχεδιάσουν ≤να µοναστήρι γιά νά τό

χτίσει στό σηµεÖο πού τοÜ •πέδειξε ™ Πανα-

γία. \Eπειδή κανένα σχέδιο δέν τόν îκανοποι-

οÜσε, ™ Παναγία âµφανίστηκε καί πάλι ™ €δια

στόν  Aéτοκράτορα καί τοÜ •πέδειξε τό

πανέµορφο σχέδιο µέ τό ïποÖο εrναι χτισµέ-

νο σήµερα τό µοναστήρι. Πολλές îστορίες

καί θαύµατα àναφέρονται àπό προσκυνητές

πού καταφθάνουν στήν ^Iερά Mονή, àλλά τό

πιό συγκλονιστικό àπό ¬λα εrναι αéτό πού

µÄς περιγράφει ï π. \Iγνάτιος, ^Hγούµενος

τÉς MονÉς τ΅ν Ποιµένων, Mπετζαχούρ καί

τό ïποÖο öκανε τό γύρο τοÜ κόσµου µέσα àπό

τίς îστοσελίδες τοÜ ‰Iντερνετ, àλλά καί µέσα

àπό πολλές àναφορές µέσω ραδιοφώνων καί

âφηµερίδων. 

ANAΣTHΣE NEKPO MOYΣOYΛMANO

H ΠANAΓIA ΣTH ΣYPIA

δηµοσιεύθηκε στήν âφηµερίδα 

“OPΘO∆OΞOΣ ΣTYΛOΣ”

Tό ∆εκέµβριο τοÜ 2004, ≤νας µουσουλ-

µάνος Σαουδάραβας, βρÉκε στά MME καί

διηγήθηκε ≤να ζωντανό συγκλονιστικό γεγο-

νός πού öζησε καί πού ôλλαξε àπό τότε ¬λη

του τή ζωή. (Tό διηγήθηκε àπό τήν τηλεόρα-

ση καί τό ραδιόφωνο. ∆ηµοσιεύθηκε σέ âφη-

µερίδες καί περιοδικά σέ ¬λη τή Σαουδική

\Aραβία, Παλαιστίνη καί προφαν΅ς σέ ¬λες

τίς γειτονικές χ΅ρες, âν΅ δηµοσιεύεται στά

\Aραβικά σέ îστοσελίδα.

^O µουσουλµάνος νυµφεύθηκε πρίν àπό

χρόνια µιά κοπέλα, πλούσια µουσουλµάνα,

àλλά στεÖρα. Tά χρόνια περνοÜσαν καί τό

ζευγάρι δέν µποροÜσε νά àποκτήσει παιδιά.

\Eπισκέφθηκαν πολλούς γιατρούς στήν

Σαουδική \Aραβία, àλλά λύση δέν öβρισκαν.

Oî γονεÖς του τοÜ öλεγαν νά πάρει καί δεύτε-

ρη γυναÖκα καί νά κρατήσει καί τήν πρώτη,

àφοÜ ï νόµος τούς âπιτρέπει νά öχουν µέχρι

καί τέσσερεις γυναÖκες. \EκεÖνος κουρασµέ-

νος καί àρκετά στενοχωρηµένος ,πÉρε τή

σύζυγό του νά πÄνε ταξίδι àναψυχÉς στή γει-

τονική àπό τό \Iσραήλ, Συρία, γιά νά ξεκου-

ραστοÜν καί νά ξεχάσουν λίγο τό πρόβληµά

τους. Στή Συρία καί συγκεκριµένα στή ∆αµα-
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σκό νοίκιασε λιµουζίνα µέ ïδηγό-ξεναγό,

¬που àνέλαβε νά τούς πάει σέ ¬λα τά κοσµι-

κά àξιοθέατα τÉς Συρίας. ^O ïδηγός παρατή-

ρησε στό ζευγάρι πού ξεναγοÜσε µιά πικρία,

πόνο καί θλίψη στά πρόσωπά τους. ΠÉρε

λοιπόν τό θάρρος καί τούς ρώτησε γιατί δέν

φαινόντουσαν εéχαριστηµένοι, àφοÜ àνα-

ρωτιόταν µήπως ôραγε öφταιγε ï €διος καί

δέν τούς ôρεσε κάτι στήν ξενάγηση ¦ στήν

περιήγηση πού τούς öκανε. \EκεÖνοι τοÜ âξο-

µολογήθηκαν καί τοÜ âξήγησαν πώς τούς

àπασχολεÖ τό πρόβληµα τÉς àτεκνίας τους.

^O µουσουλµάνος λοιπόν ïδηγός τούς

εrπε ¬τι στή Συρία οî χριστιανοί καί µάλιστα

οî \Oρθόδοξοι Xριστιανοί öχουν τό µονα-

στήρι τÉς Παναγίας τÉς Σεϊντανάγιας (-Σεϊ-

ντανάγια- àραβικά σηµαίνει ∆έσποινα

Kυρία) στό ïποÖο πολλοί ôτεκνοι καταφεύ-

γουν καί προσεύχονται στή θαυµατουργή

ε¨κόνα τÉς Παναγίας γιά νά àποκτήσουν

παιδί. Στό µοναστήρι τούς δίνουν àπό τό

φυτίλι τοÜ καντηλιοÜ τÉς θαυµατουργÉς

αéτÉς ε¨κόνας καί τότε ™ “Mαρία” τ΅ν Xρι-

στιαν΅ν àνταποκρίνεται κατά τήν προαίρε-

ση καί τήν πίστη τους.

\Aµέσως ï Σαουδάραβας καί ™ γυναίκα

του λένε στόν ξεναγό πήγαινέ µας âκεÖ στή

Σεϊντανάγια “τή ∆έσποινα τ΅ν Xριστιαν΅ν”

καί ôν γίνει τό ποθούµενο καί àποκτήσουµε

παιδί θά σοÜ προσφέρω 20.000$ σέ σένα καί

80.000$ στό µοναστήρι. ΠÉγαν στήν ^Iερά

Mονή καί àκολούθησαν τίς ïδηγίες τ΅ν

µοναχ΅ν. \Eπιστρέφοντας στό σπίτι τους ™

γυναίκα öµεινε öγκυος.

Γέννησε ≤να χαριτωµένο àγοράκι •γιέ-

στατο καί πανέµορφο. Tό θαÜµα τÉς Πανα-

γίας µας öγινε σέ µουσουλµανική ο¨κογένεια.

Mόλις γέννησε ™ σύζυγός του, ï Σαουδά-

ραβας ¦θελε νά âκπληρώσει τό τάµα πού εrχε

κάνει. Tηλεφώνησε λοιπόν στόν ïδηγό-ξενα-

γό πώς θά φθάσει στή ∆αµασκό ζητώντας

του νά τόν παραλάβει àπό τό àεροδρόµιο

τÉς ∆αµασκοÜ. ^O ïδηγός ¬µως, πανοÜργος

καί κακός, ε¨δοποίησε ôλλους δύο φίλους

του γιά νά πÄνε µαζί στό àεροδρόµιο νά

παραλάβουν τόν πλούσιο καί κατόπιν

δολίως νά τόν σκοτώσουν καί νά λάβουν

¬σα χρήµατα θά εrχε µαζί του. ‰Aλλωστε γνώ-

ριζε ¬τι θά µεταφέρει στό µοναστήρι 80.000

δολάρια.

Πράγµατι öτσι κι öγινε. Tόν παρέλαβαν

àπό τό àεροδρόµιο. Kαθ\ ïδόν, χωρίς ï

ôµοιρος νά γνωρίζει τί θά συνέβαινε, τούς

εrπε ¬τι àπό τή χαρά του πώς θά öδινε καί

στούς φίλους τοÜ ïδηγοÜ àπό 10.000 δολά-

ρια. Aéτοί ¬µως, àντί νά τόν πÄνε στό µονα-

στήρι, τόν ïδήγησαν σέ ≤να öρηµο µέρος. Tόν

σκότωσαν καί âν συνεχεία τεµάχισαν τό

σ΅µα του κόβοντας πρ΅τα τό κεφάλι, τά

χέρια καί τά πόδια του σέ κοµµάτια. Tούς

τύφλωσε ¬µως τό πάθος àπό αéτήν τήν

âγκληµατική τους âνέργεια καί àντί νά τόν

πετάξουν στόν τόπο τοÜ âγκλήµατος τόν

öβαλαν στό πόρτ-παγκάζ τοÜ αéτοκινήτου.

\Aφαίρεσαν ¬λα τά χρήµατα καί τό πανάκρι-

βο ρολόϊ πού φοροÜσε. Ξεκίνησαν νά πÄνε

σέ ôλλο âρηµικό µέρος γιά νά τόν πετάξουν.

MπÉκαν στήν âθνική ïδό, àλλά τούς χάλασε

τό αéτοκίνητο καί στάθηκαν στή µέση τοÜ

δρόµου. ^H µηχανή τÉς λιµουζίνας öσβησε

καί κατέβηκαν κάτω γιά νά âλέγξουν τί συνέ-

βη.

≠Eνας περαστικός ïδηγός τούς εrδε καί

σταµάτησε µέ τό αéτοκίνητό του προκειµέ-

νου νά τούς βοηθήσει. \EκεÖνοι ¬µως, φοβού-

µενοι µήπως γίνουν àντιληπτοί γιά τό φοβε-



ρό öγκληµα πού εrχαν διαπράξει, προσποιή-

θηκαν ¬τι δέν θέλουν βοήθεια. 

^O περαστικός ïδηγός ¬µως φεύγοντας

παρατήρησε πώς öσταζε αxµα κάτω àπό τό

πορτ-παγκάζ. \Eξ α¨τίας καί τÉς περίεργης

συµπεριφορÄς τÉς παρέας σκέφθηκε πώς

κάτι κρύβουν καί ε¨δοποίησε τήν àστυνοµία

προκειµένου νά âξετάσει τί συνέβαινε. ^H

συµπεριφορά τ΅ν τρι΅ν τοÜ φάνηκε ≈ποπτη.

^H àστυνοµία öτυχε νά βρίσκεται κοντά

στό σηµεÖο καί περιπολικό öφθασε στό

σηµεÖο πού •ποδείχθηκε µέσα σέ πέντε

λεπτά. Oî àστυνοµικοί εrδαν τό αxµα στό

ïδόστρωµα. Zήτησαν àµέσως νά àνοίξουν

τό πορτ-παγκάζ. Tρεµάµενος ï ïδηγός-

φονιάς τό àνοίγει καί τότε σηκώνεται καί

βγαίνει öξω ï Σαουδάραβας •γιής καί ïλο-

ζώντανος. oHταν γεµάτος α¥µατα βέβαια,

àλλά ραµµένος στά σηµεÖα τοÜ σώµατός του

πού εrχαν τεµαχίσει οî δολοφόνοι του.

\Aµέσως τούς λέει “... ™ νεαρή γυναίκα

πού µοÜ εrπε πώς εrναι ™ Παναγία τελείωσε

καί τίς τελευταÖες ραφές τοÜ λαιµοÜ µου âδ΅

µπροστά (δείχνοντας τό καρύδι τοÜ λαιµοÜ

του), àφοÜ µοÜ öρραψε ¬λο µου τό σ΅µα

πρ΅τα”.

^O κακοποιός âγκληµατίας ταξιτζής καί

οî συνεργοί του öχασαν τά λογικά τους. ∆έν

πίστευαν αéτό πού öβλεπαν. Tρελλάθηκαν.

Oî àστυνοµικοί τούς öδεσαν µέ χειροπέδες

καί τούς ïδήγησαν στίς ψυχιατρικές φυλα-

κές, âν΅ αéτοί φώναζαν σάν δαιµονισµένοι

“...âµεÖς σέ σκοτώσαµε, âµεÖς σέ κοµµατιάσα-

µε, σοÜ κόψαµε τό κεφάλι, π΅ς ζεÖς; Tί εrσαι

σύ; ∆έν εrσαι ôνθρωπος;”.

^O Σαουδάραβας στή συνέχεια µετέβη

στή ∆αµασκό καί ïδηγήθηκε σέ νοσοκοµεÖο.

\Iατροδικαστές, âµπειρογνώµονες, àστυνοµι-

κοί καί ôλλοι, πιστοποίησαν µέ •πογραφές

τό µέγα καί λαµπρό αéτό θαÜµα.

Tά ράµµατα qταν καί εrναι φανερά. Φαι-

νόταν φρεσκο-συναρµολογηµένος, âν΅ δια-

κήρυττε καί ïµολογοÜσε δηµοσίως ¬τι “™

Παναγία µέ öραψε καί µέ àνέστησε µέ τή

δύναµη τοÜ YîοÜ της”. \Aνακοίνωσε µάλιστα

πώς âπιθυµεÖ νά βαπτιστεÖ χριστιανός. Tά

συριακά MME δηµοσίευσαν τό γεγονός, τό

ïποÖο ôρχισε νά λαµβάνει τεράστια àπήχηση

στό λαό.

^O γιατρεµένος καί àναστηµένος Σαου-

δάραβας κάλεσε τηλεφωνικ΅ς ¬λους τούς

δικούς του καί qλθαν στή Συρία. ΠÉγαν στό

µοναστήρι, εéχαρίστησαν τήν Παναγία Σαϊ-

ντανάγια καί πρόσφεραν δεήσεις καί δοξο-

λογίες. \Aντί µάλιστα τοÜ ποσοÜ τ΅ν 80.000

δολλαρίων πού qταν τό àρχικό τάµα του

στήν Παναγία àποφάσισαν νά προσφέρουν

στήν ^Iερά Mονή τό ποσό τ΅ν 800.000 $ γιά

τή µεγάλη εéεργεσία πού προσέφερε στόν

€διο καί τήν ο¨κογένειά του ™ Παναγία µας.

^O €διος σήµερα àφηγεÖται συνεχ΅ς τό

συγκλονιστικό αéτό θαÜµα. Tήν àφήγησή

του àρχίζει πάντοτε λέγοντας “¬ταν ¦µουν

µουσουλµάνος µοÜ συνέβη αéτό κι αéτό

δηλώνοντας ¬τι δέν εrµαι πλέον µουσουλµά-

νος, οûτε αéτός, οûτε ™ ο¨κογένειά του...”. Tό

θαÜµα αéτό τάραξε τίς àραβικές µουσουλµα-

νικές χ΅ρες καί ¬λη τή Mέση \Aνατολή, δηµι-

ούργησε σάλο καί φοβερή öκπληξη. ^Ωστόσο,

âπιχειρήθηκε àπό \Iσλαµιστές θρησκευτικούς

™γέτες νά àµφισβητηθεÖ καί νά •ποβαθµιστεÖ,

œστε νά àποφευχθεÖ ï κίνδυνος µαζικÉς âπι-

στροφÉς τ΅ν µουσουλµάνων στήν \Oρθόδο-

ξη \Eκκλησία τοÜ ζ΅ντος XριστοÜ.

“ZεÖ Kύριος ï Θεός ™µ΅ν, ï Θεός τ΅ν

∆υνάµεων”. (âφηµ. “ΣτÜλος \Oρθοδοξίας φ.59 )  
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OO  °°EEPPOONNTTAA™™ ÙÙÉÉ˜̃

HH££AANNIIAA™™HH££AANNIIAA™™BBBB

Mία σύγχρονη
ïσιακή µορφή πού
λάµπρυνε τά ±για
χώµατα τ΅ν ^Iεροσο-
λύµων εrναι τοÜ
µακαριστοÜ πατρός
Θεοδοσίου, πού
•πÉρξε àνακαινιστής
καί Γέροντας τÉς
γυναικείας ^IερÄς
MονÉς Mάρθας καί
Mαρίας στή Bηθανία.

^O µακαριστός
Γέροντας π. Θεοδό-
σιος MÄκκος, κατά
κόσµο \Iωάννης, γεν-
νήθηκε στήν Σµύρνη
τÉς M.\Aσίας, στίς 7
\Iανουαρίου 1913,
àνήµερα τοÜ Tιµίου
Προδρόµου καί γι\
αéτό τοÜ öδωσαν τό
ùνοµά του. Oî γονεÖς
του, KωνσταντÖνος
καί \Aγγελική, πέθα-
ναν ¬ταν àκόµη qταν
µικρός καί öτσι τόν
µικρό \Iωάννη καί τά
δύο àδέλφια του τά
àνέθρεψαν ™ γιαγιά
καί ™ θεία του. \Aπό
τήν στιγµή πού γεννή-

. £ÂÔ‰fiÛÈÔ˜
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θηκε öδειχνε σηµάδια γιά τό τί θά γινόταν στό
µέλλον.. Kατ\ àρχάς γεννήθηκε µ\ ≤ναν σταυρό
στήν πλάτη καί ¬λοι öλεγαν ¬τι ¬ταν θά µεγα-
λώσει θά γίνει îερέας. Στήν βάπτισή του âπί-
σης τό λάδι στήν κολυµπÉθρα σχηµάτισε σταυ-
ρό καί ï îερέας καλοτύχησε τή νονά του ¬τι τό
βαπτιστήρι της θά γίνει îερέας. \Eπιπλέον, àπό
πολύ µικρός àσχολεÖτο µέ τά πνευµατικά καί
διάβαζε βίους Âγίων καί µάλιστα ™ ζωή τοÜ
Âγίου \Iωάννη τοÜ Kαλυβίτη qταν πού γέννη-
σε στή ψυχή τοÜ παιδιοÜ τήν àγάπη γιά τό
µοναχισµό.

≠Oταν τό 1922 öγινε ™ Mικρασιατική κατα-
στροφή, ï \Iωάννης qταν τότε 9 âτ΅ν καί
πάντοτε θυµόταν τίς φρικτές καί îστορικές
âκεÖνες zρες. ‰Eφυγαν τότε àπό τήν Σµύρνη
καί qρθαν στήν \Aθήνα, ¬που καί πάλι ï \Iωάν-
νης βρÉκε τίς πνευµατικές âκεÖνες µορφές γιά
νά ξεδιψÄ καί öτσι γνώρισε àκόµη καί τόν
≠Aγιο Nικόλαο ΠλανÄ, àλλά καί ôλλους êγί-
ους γεροντάδες.

Σέ äλικία 12 âτ΅ν öφυγε κρυφά àπό τήν
θεία του καί µέ τό καράβι àπό τόν ΠειραιÄ
πÉγε στή Xίο, στό µοναστήρι τοÜ êγίου Mάρ-
κου. ^O ™γούµενος, àρχιµανδρίτης Γαβριήλ,
qταν χαρισµατικός Γέροντας καί ¬ταν µετά
àπό 3 µÉνες ï µικρός \Iωάννης τοÜ ζήτησε νά
τοÜ δώσει εéχή δοκίµου, ï γέροντας τοÜ εrπε
νά περιµένει, γιατί προορίζεται γιά τά ^Iερο-
σόλυµα. \EκεÖνες àκριβ΅ς τίς ™µέρες κατέφθα-
σαν στό µοναστήρι οî συγενεÖς του µέ τήν
àστυνοµία καί τόν πÉραν πίσω στό σπίτι,
διότι qταν àκόµη àνήλικος.     

^O πόθος ¬µως δέν öσβηνε µέ τίποτα καί τό
χαρισµατικό παιδί συνέχιζε νά συχνάζει στά
µοναστήρια ¬πως τ΅ν E¨σοδίων τÉς Θεοτό-
κου στήν Kερατέα, κοντά στόν χαρισµατικό
àρχιµανδρίτη MατθαÖο, µετέπειτα \Eπίσκοπο
Bρεσθένης. Mέ àγρυπνίες, âξοµολόγηση,
νηστεÖες, τριήµερα χωρίς τροφή κατά τίς
Σαρακοστές καί συχνή θεία Kοινωνία, περ-
νοÜσε τά παιδικά του χρόνια ï \Iωάννης. Erχε
συνδεθεÖ καί συχνά πήγαινε µαζί της στούς
âράνους πού öκανε γιά τό µοναστήρι τÉς
Âγίας E¨ρήνης Xρυσοβαλάντου µέ τήν γερό-

ντισσα τÉς MονÉς Mελετία, πού qταν πολύ
âνάρρετη. 

^H γερόντισσα öβλεπε τόν πόθο καί τήν
àγάπη τοÜ µικροÜ γιά τό µοναχισµό καί τοÜ
εrχε ëτοιµάσει τό σχÉµα τÉς κουρÄς του, τό
πολυσταύρι του καί τή ζώνη του. \Aλλά καί ™
Âγία E¨ρήνη τοÜ εrχε âµφανισθεÖ καί τοÜ εrχε
πεÖ ¬τι θά γίνει µοναχός µέ τό ùνοµα Θεοδό-
σιος, ¬πως καί öγινε. 

^O \Iωάννης σχεδίαζε τήν φυγή του στούς
Âγίους Tόπους, τούς ïποίους ¦δη εrχε âπισκε-
φθεÖ χάρις στή γερόντισσα Mελετία καί τόν
γέροντα Παΐσιο, πού τότε qταν êγιοταφίτης
καί φύλακας τοÜ Παναγίου Tάφου. Mετά àπό
κάποιο διάστηµα πού πέρασε καί âν΅ ï \Iωάν-
νης περίµενε νά âγκριθοÜν τά χαρτιά του γιά
νά φύγει, qρθε ™ πολυπόθητη âκείνη ™µέρα
¬που àνεχώρησε àπό τόν ΠειραιÄ καί öφθασε
àτµοπλοϊκ΅ς στό λιµάνι τÉς Γιάφα (‰Oππη).
Στίς 4 Aéγούστου öφθασε στά ^Iεροσόλυµα καί
öτρεξε νά εéχαριστήσει τόν Θεό στόν ΓολγοθÄ
καί στόν Πανάγιο Tάφο, κάνοντας θερµή προ-
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σευχή καί χύνοντας ôφθονα δάκρυα. \AφοÜ
προσκύνησε σέ ¬λα τά προσκυνήµατα τ΅ν
êγίων Tόπων, πÉγε στόν προορισµό του στόν
≠Aγιο Γεράσιµο τόν \Iορδανίτη, στήν öρηµο τοÜ
\Iορδάνου. \EκεÖ öµαθε τά πρ΅τα µοναχικά
παλαίσµατα καί εrχε πολλούς πειρασµούς καί
âπιθέσεις τοÜ âχθροÜ. ^O Θεός ¬µως γιά àλλοÜ
προόριζε τόν \Iωάννη, ï ïποÖος φεύγει àπό
τήν öρηµο τοÜ \Iορδάνη καί γιά 6 χρόνια
•πηρετεÖ ½ς φύλακας τόν φρικτό ΓολγοθÄ καί
τόν Πανάγιο Tάφο. Λίγο µετά, παραµονή τÉς
Kοιµήσεως τÉς Παναγίας, κείρεται µοναχός
µαζί µέ 16 ôλλους, µεταξύ τ΅ν ïποίων καί ï π.
Φιλούµενος, πού qταν φύλακας τοÜ φρέατος

τοÜ \Iακώβ, ¬που µαρτύ-
ρησε. XειροτονεÖται διά-
κονος στήν ëορτή τοÜ
Âγίου Γρηγορίου τοÜ
ΠαλαµÄ καί τό 1941 κεί-
ρεται µεγαλόσχηµος στόν
≠Aγιο Σάββα ¬που καί
παραµένει γιά µία ëβδο-
µάδα öγκλειστος, προσευ-
χόµενος στόν Θεό καί
εéχαριστώντας Tον πού
τόν àξίωσε νά γίνει µονα-
χός. Tήν €δια χρονιά, àνή-
µερα τοÜ Âγίου ∆ηµητρί-
ου, στό Nαό τÉς \Aναστά-
σεως χειροτονεÖται îερέας
καί τόν κάνουν πρωτοσύ-
γκελλο καί âπί 15 χρόνια
•πηρετεÖ τόν Πανάγιο
Tάφο. Tόν καιρό τοÜ B΄
Παγκοσµίου Πολέµου,
πού ™ ^Eλληνική Kυβέρνη-
ση qταν âξόριστη στή
Mέση \Aνατολή,  ï πατήρ
Θεοδόσιος qταν ï πνευ-
µατικός τους πατέρας
πού προσευχόταν καί
τούς στήριζε µέ τά πνευ-
µατικά του λόγια καί τήν
πατρική του àγάπη. Tό
1945 ζήτησε àπό τόν

Πατριάρχη Tιµόθεο τή Mονή τοÜ Âγίου Λαζά-
ρου γιά νά τήν κάνει γυναικεÖο µοναστήρι. 

Mέ πολλή àγ΅να καί κόπους àνακαίνισε
µαζί µέ τίς τρεÖς πρ΅τες µοναχές τότε, πνευ-
µατικά του παιδιά, τό âρειπωµένο µοναστήρι
τοÜ Âγίου καί ∆ικαίου Λαζάρου, πού παρέλα-
βε σέ ôσχηµη κατάσταση. 

Tό 1965 εrχε τή µεγάλη εéλογία νά εrναι
≤να àπό τά πέντε µέλη τÉς âπιτροπÉς πού πÉγε
στήν \Iταλία νά φέρει τό λείψανο τοÜ Âγίου
Σάββα. Tά ôµφια γιά τό λείψανο τοÜ Âγίου
öρραψαν οî µοναχές τÉς Bηθανίας. Στήν \Iτα-
λία öντυσαν µέ τόν γέροντα τοÜ Âγίου Σάββα,
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µακαριστό πατέρα Σεραφείµ, τό
λείψανο καί κατόπιν öφεραν τό λεί-
ψανο τοÜ êγίου στή Λαύρα του,
¬που καί àνήκει.

^O π. Θεοδόσιος εrχε πολύ στε-
νές σχέσεις µέ τόν βασιλιά τÉς \Iορ-
δανίας Xουσεΐν (πού öχει πλέον
πεθάνει), διότι κάποτε εrχε σώσει τή
ζωή τοÜ βασιλιÄ, ¬ταν âκεÖνος µαζί
µέ τόν παπποÜ του εrχαν πάει στό
Tέµενος τοÜ \Oµάρ καί κάποιοι
ôραβες σκότωσαν τόν παπποÜ καί
προσπάθησαν νά σκοτώσουν καί τόν µικρό
Xουσεΐν. ^O π. Θεοδόσιος, πού τούς συνόδευε,
±ρπαξε τόν µικρό Xουσεΐν, τόν öκρυψε στά
ράσα του κι öτρεξε στό ΠατριαρχεÖο, ¬που καί
ε¨δοποίησε τήν \Iορδανία ¬τι ï µικρός διάδο-
χος ζεÖ. \Aπό αéτήν τήν φιλία εéεργετήθηκαν
πολλοί ôνθρωποι καί πολλές φορές καί τό
ΠατριαρχεÖο, γιατί ï βασιλιάς, πού χρωστοÜσε
τήν ζωή του στόν γέροντα, τόν àγαποÜσε
•περβολικά καί πραγµατοποιοÜσε κάθε α€τηµά
του, ¬σο περνοÜσε àπό τό χέρι του.

^O γέροντας διακρινόταν γιά τήν καθαρή
του ψυχή, πού qταν σάν τοÜ µικροÜ παιδιοÜ.
Συµβούλευε ¬λους νά προσέχουν τούς λογι-
σµούς τους καί νά φροντίζουν γιά τήν καθα-
ρότητα τÉς ψυχÉς τους, ™ ïποία εrναι αéτή ™
ïποία µετά θάνατον παραµένει àθάνατη.
oHταν πολύ âλεήµων ï €διος καί συµβούλευε
καί τούς ôλλους νά δίνουν ¬σο µποροÜν âλεη-
µοσύνη, λέγοντάς τους ¬τι οéσιαστικά âλεοÜν
τόν Θεό. BοηθοÜσε τούς φτωχούς καί τά παι-
διά πού σπούδαζαν, ùχι µόνο τούς ≠Eλληνες,
àλλά καί τούς ‰Aραβες. ≠Oσοι τόν γνώριζαν κι
öρχονταν σέ âπαφή µαζί του, öνοιωθαν τήν
µεγάλη του àγάπη πρός ¬λους àνεξαιρέτως.
Συµπαραστεκόταν σέ κάθε πόνο καί σέ κάθε
δοκιµασία µέσα àπό τήν καρδιά του, ¬πως
àκριβ΅ς τό âπισηµαίνει ï \Aπόστολος ΠαÜλος
“χαίρετε µετά χαιρόντων, κλαίετε µετά κλαιό-
ντων”. Στίς πολλές καί µεγάλες του àρετές
συγκαταλέγεται καί ™ ταπεινοφροσύνη, δεδο-
µένου ¬τι τρεÖς φορές τόν âξέλεξε ™ Σύνοδος
τοÜ Πατριαρχείου \Aρχιερέα καί τίς τρεÖς

παρακάλεσε ταπεινά νά ε¨σακουστεÖ ™ ôρνησή
του. 

^O π. Θεοδόσιος, àφοÜ öζησε µέχρι τά
βαθειά του γεράµατα εéαρεστ΅ντας τόν Θεό,
παρέδωσε τήν êγία ψυχή του στόν Kύριο στίς
27 Aéγούστου 1991, σέ ™λικία 78 âτ΅ν. 

^H ε€δηση τÉς κοιµήσεώς του öπεσε σάν
κεραυνός, ¨διαίτερα στίς µοναχές του, àλλά
καί σέ ¬λη τήν êγιοταφική \Aδελφότητα. TρεÖς
µέρες εrχε âκτεθεÖ σέ προσκύνηµα καί παρόλη
τή ζέστη τοÜ καλοκαιριοÜ, ™ σωρός του δέν
µύριζε καθόλου καί τό σ΅µα του παρέµενε
εûκαµπτο, τό χρ΅µα του öµοιαζε σάν νά qταν
ζωντανός καί φαινόταν περισσότερο σάν νά
κοιµÄται. ^Yπάρχουν πολλές µαρτυρίες àπό
τίς µοναχές, àλλά καί προσκυνητές, πού τόν
εrδαν νά àνοιγοκλείνει τά µάτια του. 

Oî àδελφές, συχνά, τόν βλέπουν στόν ≈πνο
τους νά τούς λέει ¬τι δέν öφυγε, àλλά τίς προ-
σέχει àκόµη καί πολλές φορές α¨σθάνονται τήν
παρουσία του. Tό κενό πού ôφησε, ¨διαίτερα
σέ âκεÖνες, εrναι βέβαια µεγάλο, àλλά καί àπό
âκεÖ πού βρίσκεται, âνώπιον τοÜ ΘεοÜ, πρε-
σβεύει γιά τό ποίµνιό του. 

‰Aς öχουµε τήν εéχή του καί ôς πρεσβεύει
γιά ¬λους µας, γιά τή σωτηρία τ΅ν ψυχ΅ν µας.
Erναι παρήγορο καί àποτελεÖ γιά ¬λους µας
παράδειγµα ™ παρουσία τέτοιων êγίων
µορφ΅ν, ¬πως τοÜ π. Θεοδοσίου, πού öζησε
στίς ™µέρες µας καί βάδισε τόν δρόµο τÉς
êγιότητος, δίνοντας τό µήνυµα σέ ¬λους µας
¬τι àκόµη καί στούς δύσκολους καιρούς µας
µπορεÖ κανείς νά γίνει AΓIOΣ... 
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E
να εrναι τό βέβαιο
γιά τόν καθένα àπό
âµÄς, γιά τούς
φίλους µας, τά
προσφιλÉ µας πρό-

σωπα, τούς γνωστούς καί τούς
àγνώστους, ¬τι µιά µέρα θά
àναχωρήσουµε àπό αéτόν τόν
κόσµο καί γιά τόν καθένα µας,
¬πως καί γιά ¬σους πέρασαν
πάνω στή γÉ καί γιά ¬σους θά
περάσουν, θά öλθει ™ φοβερή
œρα τοÜ θανάτου. 

^O θάνατος δέν εrναι ≤να
φυσικό γεγονός πού συνέβει
àπό τήν àρχή τÉς δηµιουργίας
τοÜ àνθρώπου, ï ïποÖος ¬πως
γνωρίζουµε πλάστηκε àπό τό
Θεό ôφθαρτος καί àθάνατος.
^O θάνατος εrναι àποτέλεσµα
τÉς παρακοÉς τοÜ àνθρώπου
στόν Παράδεισο καί συνδέεται
ôµεσα µέ τό προπατορικό
êµάρτηµα. ^O θάνατος δηλαδή,
qλθε στή ζωή µας µέ τήν êµαρ-
τία τοÜ \Aδάµ καί τÉς Eûας καί
δέν τόν δηµιούργησε àπό τήν
àρχή ï Θεός. 

Πολλές φορές ξεχνÄµε ¬τι
ï Θεός εrναι àγαθός καί ôρα
τίποτα κακό δέν µπορεÖ νά
προέλθει àπό Aéτόν. ∆έν öπλα-
σε τόν ôνθρωπο γιά νά πεθά-
νει, àλλά γιά νά ζήσει α¨ώνια.
≠Oταν ¬µως οî πρωτόπλαστοι
παρήκουσαν στόν Παράδεισο
τήν âντολή τοÜ ΘεοÜ κι öφαγαν
àπό τόν àπαγορευµένο καρπό,
µπÉκε στή ζωή τοÜ àνθρώπου
™ êµαρτία καί διά τÉς êµαρ-
τίας âπÉλθε ï θάνατος. Πρ΅τα
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àπ\ ¬λα συνέβει ï πνευµατικός θάνατος, πού
εrναι ï àποχωρισµός τοÜ àνθρώπου àπό τό
Θεό, καί µετά öρχεται ï σωµατικός θάνατος, ï
χωρισµός δηλαδή, τÉς ψυχÉς àπό τό σ΅µα. Tήν
œρα πού êµάρτησαν οî πρωτόπλαστοι πέθα-
ναν πνευµατικά. Γιατί öχασαν τήν κοινωνία
τους µέ τόν Θεό Πατέρα καί γι\ αéτό àµέσως
γεννήθηκε στήν ψυχή τους ï φόβος καί ™ ντρο-
πή καί àµέσως κρύφτηκαν. \Aργότερα πέθαναν
καί σωµατικά. Kι âπειδή àκριβ΅ς ï θάνατος
εrναι àφύσικο γιά τόν ôνθρωπο γεγονός, γι\
αéτό, ¬πως àκριβ΅ς λέµε καί στή νεκρώσιµη
àκολουθία, “ùντως φοβερώτατον τό τοÜ θανά-
του µυστήριον”.

Στόν Παράδεισο, âκτός àπό τό δένδρο µέ
τόν àπαγορευµένο καρπό, •πÉρχε καί τό δέν-
δρο τÉς àθανασίας. Mέ τήν πτώση τ΅ν πρωτο-
πλάστων, ï Θεός τούς âκδίωξε àπό τόν Παρά-
δεισο γιά νά µή φάγουν àπό τό δένδρο τÉς àθα-
νασίας κι öτσι γίνει àθάνατη ™ êµαρτία. \Aλλά
âπειδή ï Θεός, ½ς φιλάνθρωπος, θέλει ¬λα τά
παιδιά Tου νά σωθοÜν, γι\ αéτό χρησιµοποίησε
τό θάνατο σάν µέσο γιά τήν àνακαίνιση τοÜ
àνθρώπου, àλλά καί ¬λης τÉς κτίσεως, ™ ïποία
συστενάζει àπό τήν êµαρτία τοÜ àνθρώπου.
Mέ τό σωµατικό θάνατο δηλαδή, δίνεται ™
εéκαιρία στόν ôνθρωπο νά µή ζεÖ α¨ώνια µέ
τήν êµαρτία, ™ ïποία φέρνει µαζί της πόνους,
çδύνη, κόπους, στεναγµούς, àσθένειες κ.λπ.
γιατί µέ τόν θάνατο διακόπτεται ™ êµαρτωλή
ζωή τοÜ àνθρώπου. 

≠Oσον àφορÄ ¬µως τόν πνευµατικό θάνα-
το, δηλαδή τό χωρισµό τÉς ψυχÉς àπό τό Θεό,
αéτός εrναι α¨ώνιος καί πραγµατικά τροµακτι-
κό καί àβάστακτο γεγονός, πού ™ àνθρώπινη
φύση δέν µπορεÖ νά àντέξει. Γι\ αéτό καί
µιλοÜν µέ τόσο φοβερά λόγια γιά τήν κόλαση,
διότι εrναι πραγµατική κόλαση, µέ ¬λες αéτές
τίς φρικτές περιγραφές πού κατά καιρούς
àκοÜµε, διότι ™ στέρηση τοÜ ΘεοÜ θά εrναι
τόσο çδυνηρή, πού àνθρώπινο στόµα δέν µπο-
ρεÖ νά περιγράψει µέ λόγια τόν πόνο καί τήν
çδύνη αéτÉς τÉς κατάστασης. Aéτός ï α¨ώνιος
χωρισµός καί ™ àτέλειωτη τιµωρία εrναι ï δεύ-

τερος καί α¨ώνιος θάνατος τ΅ν ψυχ΅ν πού
àρνήθηκαν στήν âπίγεια ζωή τους τόν Θεό κι
âπέλεξαν νά ζήσουν µακρυά Tου. 

Tόν σωµατικό θάνατο θά τόν ζήσουµε ¬λοι
καί αéτό τό ξέρουµε àπό τήν ™µέρα πού γεν-
νιόµαστε. Aéτό πού πολλοί δέν γνωρίζουµε
εrναι ¬τι ™ ζωή µας εrναι ≤νας συνεχής θάνα-
τος, γιατί καθηµερινά τό σ΅µα µας µεταβάλλε-
ται: ™ σύλληψη, ™ διάπλαση τοÜ âµβρύου, ™
νηπιακή ™λικία, ™ νεότητα, τά γηρατειά εrναι ™
πορεία πού ï καθένας µας διαγράφει βαδίζο-
ντας πρός τόν θάνατο.

Πολλοί àπό µÄς €σως àναρωτηθοÜµε γιατί
âξ\ α¨τίας τοÜ \Aδάµ καί τÉς Eûας πού παρή-
κουσαν νά βασανίζεται ¬λο τό àνθρώπινο
γένος; Γιατί κατηγοροÜµε τόν \Aδάµ; ‰Aν âξετά-
σει ï καθένας àπό âµÄς καλύτερα τόν ëαυτό
του, θά δεÖ ¬τι ε€µαστε περισσότερο öνοχοι καί
àξιοκατάκριτοι àπό αéτόν. Γιατί âκεÖνος δοκί-
µασε àπό τόν àπαγορευµένο καρπό, χωρίς νά
öχει τήν πεÖρα τÉς êµαρτίας. \EµεÖς, πού γνω-
ρίζουµε τά àποτελέσµατα τÉς êµαρτίας, γιατί
συνεχίζουµε νά τή διαπράττουµε; Γι\ αéτό,
àφοÜ σήµερα ™ âντολή τοÜ ΘεοÜ εrναι ™ €δια, ôς
àγωνιστοÜµε µέ τή µετάνοια νά •πακούσουµε
σ\ Aéτόν. Γιατί ï €διος ï Θεός µέ τήν παρουσία
τοÜ YîοÜ Tου πάνω στή γÉ, µέ τήν Σταύρωση
καί τήν \Aνάστασή Tου, µÄς ôνοιξε τόν δρόµο
γιά τόν χαµένο Παράδεισο... Γιά νά γιατρευτεÖ
™ κάθε êµαρτία, qταν àνάγκη νά χύσει ¬λο τό
Axµα Tου πάνω στό Σταυρό ï Xριστός, ï
Λυτρωτής τοÜ κόσµου. ‰Hδη ï Tίµιος Πρόδρο-
µος, ï Bαπτιστής καί µέγας τ΅ν προφητ΅ν,
πρίν àκόµα ï Xριστός àναλάβει τή δηµόσια
δράση Tου, κήρυττε “µετανοεÖτε γιατί öφθασε ™
Bασιλεία τ΅ν Oéραν΅ν”. Kαί ¬πως λέει ï
≠Aγιος Γρηγόριος ï ΠαλαµÄς, πρίν àπό τήν
âνανθρώπηση τοÜ Λόγου τοÜ ΘεοÜ, τόσο
àπεÖχε àπό âµÄς ™ Bασιλεία τ΅ν Oéραν΅ν, ¬σο
àπέχει ï οéρανός àπό τή γÉ. \AφοÜ ¬µως ï
Bασιλεύς τ΅ν Oéραν΅ν qλθε καί εéδόκησε νά
ëνωθεÖ µαζί µας, öφτασε σέ ¬λους µας ™ Bασι-
λεία τ΅ν Oéραν΅ν. 

\Aπό τότε καταργήθηκε στήν οéσία ï θάνα-
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τος. Tουλάχιστον γιά ¬σους àγαποÜν τό Θεό
καί µέ τήν καθηµερινή τους µετάνοια ποθοÜν
νά συζήσουν µαζί Tου α¨ώνια. ∆έν •πάρχει
πλέον θάνατος, •πάρχει µετάβαση σέ µιά ôλλη
ζωή πού θά εrναι α¨ώνια καί πού δέν µποροÜµε
νά τή δοÜµε µέ τά µάτια µας. \Aπό τήν âπίγεια
ζωή του ï καθένας âπιλέγει σέ ποιόν τόπο θά
κατοικήσει: ôλλοι âπιλέγουν ν\ àγαποÜν τό Θεό
καί σέ ¬λη τους τή ζωή προσπαθοÜν νά öλθουν
¬σο γίνεται κοντά Tου καί νά TοÜ προσφέρουν
¬λη τους τήν àγάπη, µέ ¬λη τους τήν ψυχή καί
¬λη τους τή διάνοια καί ôλλοι ¬µως âπιλέγουν
καί àρνοÜνται τό Θεό καί δέν νοιώθουν τίποτε
γιά Aéτόν, οûτε καί κάνουν τίποτα γιά νά Tόν
προσεγγίσουν. \Aνάµεσα σ\ αéτές τίς δύο κατα-
στάσεις •πάρχει µεγάλο χάσµα, τό €διο χάσµα
πού •πάρχει àνάµεσα στήν κόλαση καί στόν
Παράδεισο. ∆έν πρόκειται στήν οéσία γιά δύο
διαφορετικούς τόπους, àλλά γιά δύο διαφορε-
τικούς τρόπους ζωÉς, πού ™ âφαρµογή τους
ξεκινÄ àπό αéτή τή ζωή. ^H àγάπη τοÜ ΘεοÜ
êπλώνεται σέ ¬λους ™ €δια καί στούς κολασµέ-
νους àκόµη καί στόν €διο τόν διάβολο καί τούς
δαίµονες. \Aλλά ™ διαφορετική τους πνευµατι-
κή κατάσταση καί ¨διαίτερα τό γεγονός ¬τι δέν

àγαποÜν τόν Θεό καθιστÄ τήν àγάπη τοÜ ΘεοÜ
µαρτύριο γι\  αéτούς καί πÜρ πού τούς καίει... 

^O καθένας µας λοιπόν πού àγαπÄ τό Θεό
καί κάθε µέρα τÉς ζωÉς του àγωνίζεται νά öλθει
¬σο γίνεται πιό κοντά Tου, ôς διαγράψει τή
λέξη “θάνατος”. Γιατί τό τέλος αéτÉς τÉς ζωÉς
σηµαίνει τήν àρχή τÉς α¨ώνιας ζωÉς κοντά
στόν \Aγαπηµένο µας, πού µιά ζωή παλεύαµε
νά συναντήσουµε. Πεθαίνοντας, âλευθερώνεται
™ α¨ώνια καί àθάνατη ψυχή µας καί πετÄ πρός
àντάµωση τοÜ àγαπηµένου µας \IησοÜ, γιά µιά
α¨ώνια συµβίωση µαζί Tου, βλέποντας τό àγα-
πηµένο Tου πρόσωπο πού qταν πόθος µας σ\
αéτή τή ζωή νά δοÜµε καί στήν ôλλη öχουµε τήν
εéκαιρία νά τό βλέπουµε ε¨ς τούς α¨΅νες τ΅ν
α¨ώνων. ‰Aς µήν ξεχνÄµε ¬µως ¬τι ï Θεός ζητÄ
τό δικό µας “θέλω” καί τή συγκατάθεσή µας,
γιά νά µÄς öχει κοντά Tου, κανέναν µας δέν θά
πάρει µέ τό ζόρι, κανενός τήν θέληση δέν παρα-
βιάζει. ‰Aς âλπίσουµε ¬τι ¬λο καί περισσότεροι
ôνθρωποι, γιατί γιά ¬λους σταυρώθηκε ï Xρι-
στός, θά TοÜ χαρίσουν τήν àγάπη τους καί θά
ξεκινήσουν àπό αéτή τή ζωή τήν πορεία τους
πρός \EκεÖνον, µέχρι νά Tόν συναντήσουν καί
νά συγκατοικήσουν µαζί Tου α¨ώνια...
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(9.00-2.00 τό πρωΐ καί 6.00-9.00 τό àπόγευµα)

H
παρασκευή àλλά καί ™

χρήση τοÜ θυµιάµατος

àφορÄ τόν Θεό, ε¨ς τόν

^ΟποÖον πρέπει νά προ-

σφέρουµε πάντα τό

καλύτερο. Γι\ αéτό γιά τήν κατασκευή τοÜ

θυµιάµατος χρησιµοποιοÜµε τά καλύτερα

•λικά, πρώτης ποιότητας καί µέ τόν παρα-

δοσιακό τρόπο, πού χρόνια τώρα κατα-

σκευάζεται τό γνήσιο λιβάνι. Mέ τά καλύ-

τερα •λικά, µέ προσευχή καί προσοχή, ™

^Iερά Mονή µας κατασκευάζει γνήσιο

θυµίαµα σέ πολλά àρώµατα: 

XEPOYBIKO, TPIANTAΦYΛΛO, 

ΓAP∆ENIA, MYPO, TEPIPEM

MYPO TOY ΣAPΩΦ, 

BHΘΛEEM, AΞION EΣTI,

BIOΛETTA, AΓPIOΛOYΛOY∆O,
NYXTOΛOYΛOY∆O,
ΣTAYPOΛOYΛOY∆O,
ANAΣTAΣIMO

Tό θυµίαµα αéτό τό χρησιµοποιοÜµε στίς
àκολουθίες µας, àλλά καί τό διαθέτουµε
στούς πιστούς πού µÄς τό ζητοÜν καί τό
στέλνουµε ταχυδροµικ΅ς. ≠Oσοι θέλετε
µπορεÖτε νά àπευθύνεσθε στήν ^Iερά Mονή
µας γιά νά σÄς àποστείλουµε θυµίαµα.

°°NNHH™™IIOO  ££YYMMIIAAMMAA  ((§§ÈÈ‚‚¿¿ÓÓÈÈ))°°NNHH™™IIOO  ££YYMMIIAAMMAA ((§§ÈÈ‚‚¿¿ÓÓÈÈ))

¢È¿ ¯ÂÈÚfi˜ Î·È ÓÂ‡Ì·ÙÔ˜...
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Tί είναι
^O θυρεοειδής •περλειτουργεÖ, παράγει περισ-

σότερες ïρµόνες, µέ àποτέλεσµα νά αéξάνεται ï

ρυθµός µεταβολισµοÜ στόν çργανισµό µας.

Tί τόν προκαλεÖ

-^H νόσος Graves (™ πιό συχνή α¨τία τοÜ •περ-

θυρεοειδισµοÜ), συχνότερη σέ ¬σους öχουν

γενετική προδιάθεση, àφορÄ 5-6 φορές περισ-

σότερο τίς γυναÖκες.

-Tά τοξικά àδενώµατα τοÜ θυρεοειδοÜς (•περ-

πλασία τ΅ν àδένων).

-Oî θυρεοειδίτιδες (φλεγµονή τοÜ θυρεοειδοÜς),

οî ïποÖες µετά •ποπίπτουν σέ •ποθυρεοειδι-

σµό.

-Oî διαταραχές τÉς λειτουργίας τÉς •πόφυσης

(σπάνια α¨τία).

^H διάγνωση
Bασικά στοιχεÖα γιά τήν àσθένεια δίνουν τό

îστορικό καί ™ κλινική âξέταση τοÜ àσθενοÜς. Στή

συνέχεια γίνεται âργαστηριακός öλεγχος τ΅ν âπι-

πέδων τ΅ν ïρµον΅ν. ‰Aν ™ âξέταση δείξει αéξηµέ-

νη θυροξίνη καί χαµηλή TSH (ïρµόνη πού παρά-

γεται àπό τήν πρόσθια •πόφυση καί εrναι •πεύ-

θυνη γιά τόν öλεγχο τÉς σύνθεσης T4 καί T3),

•πάρχει •περθυρεοειδισµός. Tά α€τια τÉς πάθη-

σης διερευν΅νται µέ σπινθηρογράφηµα.

Π΅ς θεραπεύεται
-Mέ àντιθυρεοειδικά φάρµακα, πού àναστέλ-

λουν τή σύνθεση θυρεοειδικ΅ν ïρµον΅ν.

-Mέ χορήγηση ραδιενεργοÜ ¨ωδίου, συνήθως σέ

περίπτωση •ποτροπÉς τÉς νόσου τοÜ Graves

καί σέ τοξικό àδένωµα σέ δόση πού âξαρτÄται

àπό τό µέγεθος τοÜ θυρεοειδοÜς, âν΅ àποφεύ-

γεται σέ ™λικία γονιµότητας.

-Mέ χειρουργική àφαίρεση τοÜ θυρεοειδοÜς, σέ

περίπτωση πού ™ διόγκωση τοÜ àδένα δυσκο-

λεύει τήν κατάποση καί τήν àναπνοή.

Ξέρετε ¬τι...
-Oî πιό σοβαρές âπιπλοκές τοÜ •περθυρεοειδι-

σµοÜ àφοροÜν τήν διαταραχή τοÜ καρδιακοÜ

ρυθµοÜ;

-Πρίν àκόµα κάνουν τήν âµφάνισή τους ôλλα

συµπτώµατα, µπορεÖ νά öχει προκαλέσει çστε-

οπόρωση;

-≠Oσοι πάσχουν àπό τή νόσο τοÜ Graves παρου-

σιάζουν καί çφθαλµολογικά προβλήµατα,

¬πως âξόφθαλµο (προβολή τ΅ν µατι΅ν),

θόλωση τÉς ¬ρασης, διπλωπία ¦ βλεφαροσπα-

σµούς; 

-Πρέπει νά âλέγχετε τακτικά τά âπίπεδα τ΅ν

ïρµον΅ν σας, àκόµα κι ôν öχουν ρυθµιστεÖ µέ

τά φάρµακα πού παίρνετε, œστε νά àποφεύγε-

τε ïποιαδήποτε âπιπλοκή ¦ àπορρύθµιση τÉς

πάθησής σας; 

EÓ ÛÒÌ·ÙÈ ˘ÁÈÂ›...

υπερθυρεοειδισµός
-Tαχυκαρδία (α€σθηµα παλµ΅ν)
-Nευρικότητα
-Mειωµένη àντοχή
-∆ιάρροια
-^Yπερβολική âφίδρωση
-Mυϊκή àδυναµία
-Tρέµουλο στά χέρια

-\Aπώλεια βάρους, παρά τήν ùρεξη γιά φαγητό
-∆υσανεξία στή ζέστη
-Tριχόπτωση
-∆ερµατικά προβλήµατα
-∆ιαταραχές στήν âµµηνορρυσία
-\Eξόφθαλµος
-Bρογχοκήλη (διόγκωση τοÜ θυρεοειδοÜς àδένα)

TA ΣYMΠTΩMATA TOY YΠEPΘYPEOEI∆IΣMOY
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Tί είναι
Πρόκειται γιά τήν •πολειτουργία τοÜ θυρεοει-

δοÜς àδένα, µέ öντονες âπιπτώσεις σέ ¬λα τά

συστήµατα τοÜ àνθρώπου.

≠Oµως οî σοβαρότερες âπιδράσεις παρουσιά-

ζονται στήν καρδιά, àφοÜ µπορεÖ νά προκαλέσει

περικαρδίτιδες, µυοκαρδιοπάθεια, στεφανιαÖα

àνεπάρκεια, àρρυθµίες κ.ô.

Tί τόν προκαλεÖ
-^H νόσος Hashimoto (™ πιό συχνή α¨τία, πού

çφείλεται σέ πρωτοπαθή βλάβη τοÜ θυρεοει-

δοÜς àπό χρόνια αéτοάνοση θυρεοειδίτιδα).

-^H καταστροφή τοÜ θυρεοειδοÜς µέ ραδιενεργό

¨ώδιο ¦ ™ ïλική àφαίρεσή του.

-^H φλεγµονή τοÜ θυρεοειδοÜς (θυρεοειδίτιδα

µετά τόν τοκετό) καί βλάβη τÉς •πόφυσης.

^H διάγνωση
^H αéξηµένη TSH στό αxµα àποτελεÖ àσφαλή

διάγνωση. Γιά τήν âπιβεβαίωση τοÜ προβλήµατος

µπορεÖ νά γίνει καταµέτρηση τόσο τÉς T4 ¬σο καί

τÉς T3.

Π΅ς θεραπεύεται
^H χορήγηση θυροξίνης, µέ τή µορφή χαπι΅ν,

àποτελεÖ τή λύση γιά κάθε µορφή •ποθυρεοειδι-

σµοÜ. ^H µέση δόση •ποκατάστασης εrναι 1,7

µg/κιλό σωµατικοÜ βάρους τήν ™µέρα. Oî ™λικιω-

µένοι χρειάζονται µικρές δόσεις, âν΅ οî öφηβοι

καί οî öγκυοι µεγαλύτερες. ≠Oσο πιό βαριÄς µορ-

φÉς εrναι ï •ποθυρεοειδισµός, τόσο βραδύτερα

αéξάνονται καί οî δόσεις.

Ξέρετε ¬τι...
-Παρά τίς öντονες âπιπτώσεις τοÜ •ποθυρεοειδι-

σµοÜ στόν çργανισµό (σέ δέρµα καί µαλλιά), οî

ïποÖες εéθύνονται γιά τήν γερασµένη ùψη πού

παρουσιάζει ï πάσχοντας, µία καί µόνο θερα-

πεία àρκεÖ γιά νά µεταµορφώσει στήν κυριολε-

ξία κάποιον πού πάσχει àπ\ αéτόν;

-Mετά τή διάγνωση καί àφοÜ àρχίσει ™ θερα-

πεία, ≈στερα àπό 2-3 µÉνες εrναι àπαραίτητη

µιά âπανεξέταση;

-‰Aν µιά µέρα ξεχάσετε νά πάρετε τό χάπι σας,

δέν χρειάζεται νά σÄς πιάσει πανικός. \AρκεÖ

νά µήν τό âπαναλαµβάνετε συχνά.

-^H συχνότητά του âξαρτÄται àπό τήν âθνικότη-

τα, τόν τόπο διαµονÉς καί τήν διατροφή.

Πρέπει νά κάνουν προληπτικό öλεγχο...
-Tά νεογέννητα καί ¬σοι öχουν βεβαρηµένο

ο¨κογενειακό îστορικό θυρεοειδοπαθει΅ν.

-≠Oσοι öχουν συµπληρώσει τό 65ο öτος τÉς

™λικίας τους.

-≠Oσοι πάσχουν àπό λεύκη, àπό ρευµατοειδή

àρθρίτιδα, àνεπάρκεια âπινεφριδίων.

-≠Oσοι •ποφέρουν àπό διάφορες àλλεργίες.

-Oî λεχ΅νες, 1-2 µÉνες µετά τόν τοκετό.  

περ. Forma τ.5

υποθυρεοειδισµός
-\Aδυναµία
-Mειωµένη àντοχή
-∆υσκοιλιότητα
-\Aρθρίτιδες
-Ξηροδερµία
-∆ιαταραχές στή µνήµη
-∆ιαταραχές στήν âµµηνορρυσία (συχνότερη καί

µεγαλύτερης ποσότητας)
-∆ιαταραχές γονιµότητας
-Kράµπες
-Kατάθλιψη
-^Yπνηλία
-Aûξηση τοÜ σωµατικοÜ βάρους 

TA ΣYMΠTΩMATA TOY YΠOΘYPEOEI∆IΣMOY



\Eπίσκοπος Σαγγάης 
καί Σάν Φρανσίσκο

^O θαυµατουργός

MMAA••IIMMOOBBIITT™™

IIøøAANNNNHH™™

AA°°IIOO™™

≠Oσοι δέν öχετε διαβάσει àκόµα τή βιογραφία τοÜ Âγίου \Iωάννη Mαξίµοβιτς σÄς
προτείνουµε àνεπιφύλακτα νά τήν àναζητήσετε στά χριστιανικά βιβλιοπωλεÖα γιά νά
γνωρίσετε τή µεγάλη µορφή ëνός νέου Âγίου τ΅ν καιρ΅ν µας. Erναι βέβαιο ¬τι ï ≠Aγιος
\Iωάννης ùχι µόνο θά µαγνητίσει τίς ψυχές ¬λων σας, àλλά καί θά γίνει ï àγαπηµένος
προστάτης ≠Aγιος τÉς ο¨κογενείας σας.

Kεντρική ∆ιάθεση:
IEPA MONH AΓIOY NEKTAPIOY

τηλ. 26340 - 44391 (9-2 & 6-9)
ISBN 960-88314-0-7

Θά τό βρεÖτε στά βιβλιοπωλεÖα: 

AΘHNΩN:
AΠOΣTOΛIKH ∆IAKONIA ∆ραγατσανίου 2, \Aθήνα
NEKTAPIOΣ ΠANAΓOΠOYΛOΣ Xαβρίου 3, \Aθήνα
AΓION OPOΣ, Γερανίου 20 \Aθήνα
ΦIΛOKAΛIA, BουλÉς 36, \Aθήνα
AΣTHP, Λυκούργου 10, \Aθήνα
ZOYΛIA KYPIAKH, Âγ. \Aποστόλων 5, Kυψέλη
ΓEXA AMAPOYΣIOY Θέµιδος 4, Mαρούσι

EK∆OΣEIΣ AKPITAΣ, \Eφέσσου 24, N. Σµύρνη

EΠAPXIAΣ:
ΣΩTHP ΘEΣ/NIKHΣ, Πλ. Âγίας Σοφίας 6, Θεσ/νίκη 
TO ΠEPIBOΛI THΣ ΠANAΓIAΣ Πρασακάκη 9, Θεσ/νίκη
ΛY∆IA, Kαµβουνίων 1, Θεσ/νίκη
ΓEΣΘHMANH, ∆ηµ. ^Yψηλάντου 53A, Πάτρα
ΠNEYM.KENTPO I.N.AΓ.∆HMHTPIOY, ‰Aρτα
MAPTYPIA, Πλ. E¨σοδίων, Xανιά Kρήτης
TO ΦΩΣ, \Aρλιώτη 27, Kέρκυρα
XATZHMAPΓAPITH BAΣ., Bεργίνας 29, ∆ράµα
ΠNEYM.KENTP. Mητρ.APΓOΛI∆OΣ, 25ης Mαρτίου 57, Nαύπλιο
ΓPAIKOΣ AΠOΣTOΛOΣ, Mητρ. Bαρνάβα 10, Kατερίνη
AΘΩΣ, Σέρρες
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ZητεÖστε
τό ^Hµερολόγιο τÉς ^IερÄς MονÉς µας γιά τό 2006. 

Erναι àφιερωµένο σέ 12 êγίες Mεγαλοµάρτυρες καί ¬πως κάθε

χρόνο àναγράφονται σέ αéτό ¬λες οî νηστεÖες τÉς \Eκκλησίας µας.

τηλ. 26340-44391

HMEPOΛOΓIO 2006
≠Oπως κάθε χρόνο, öτσι

καί φέτος τό µοναστήρι µας
âξέδωσε τό ™µερολόγιο γιά τό
öτος 2006, àφιερωµένο στίς
êγίες Mεγαλοµάρτυρες πού
τόσο àγαποÜµε καί εéλαβού-
µεθα καί πού εéχόµαστε ¬λο
τό χρόνο νά σÄς öχουν •πό
τήν προστασία τους καί νά
πρεσβεύουν γιά âσÄς. 

Στό ™µερολόγιό µας àνα-
γράφονται âπίσης ¬λες οî
νηστεÖες àναλυτικά γιά κάθε
™µέρα, βοηθώντας σας öτσι
στόν πνευµατικό σας àγ΅να.
Kαί πάλι βέβαια, ¬πως κάθε
χρόνο ™ öκδοσή του εrναι
φροντισµένη ¨διαίτερα, εrναι
öγχρωµο, àδιάβροχο καί µπο-
ρεÖτε νά τό κρεµάσετε ¦ νά τό
öχετε âπιτραπέζιο.

\Eπειδή κάθε χρόνο τό
^Hµερολόγιό µας âξαντλεÖται
γρήγορα, γι\ αéτό θά σÄς
παρακαλούσαµε âγκαίρως νά
µÄς τηλεφωνήσετε γιά νά τό
προµηθευθεÖτε.

¢È¿ ¯ÂÈÚfi˜ Î·È ÓÂ‡Ì·ÙÔ˜...



HH^Iερά Mονή µας κατά àποκλειστικότητα

κατασκεύασε àσηµένια µενταγιόν 

µέ êλυσίδα γιά τό λαιµό, πού ε¨κονίζουν 

σέ σµάλτο τήν ΠANAΓIA µας, τόν ≠Aγιό µας

NEKTAPIO (στήν πρώτη êγιογραφηθεÖσα 

ε¨κόνα του) 

καί τόν ≠Aγιο IΩANNH Mαξίµοβιτς.

≠Oσοι âπιθυµεÖτε, µποροÜµε νά σÄς

àποστείλουµε κάποιο àπό αéτά 

γιά νά τά φορÄτε ½ς εéλογία. 

TIMH EKAΣTOY MENTAΓION: 15€ 

+ ταχυδροµικά öξοδα 

Συσκευασία σέ βελούδινο πουγκί γιά δ΅ρο.

AA™™HHMMEENNIIOO
Ê˘Ï·¯Ùfi

--ÙÙÉÉ˜̃  ¶¶AANNAA°°IIAA™™

--ÙÙÔÔÜÜ  AA°°IIOOYY  NNEEKKTTAAPPIIOOYY

--ÙÙÔÔÜÜ  AA°°IIOOYY  IIøøAANNNNHH  MMAA••IIMMOOBBIITT™™

❀

❀
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¢È¿ ¯ÂÈÚfi˜ Î·È ÓÂ‡Ì·ÙÔ˜...

BÄλτε στή βασιλό-
πιττά σας πού θά
κόψετε τήν Πρωτο-
χρονιά γιά τήν ο¨κογέ-
νεια καί τούς φίλους
σας τό παραδοσιακό 
κωνσταντινÄτο àση-
µένιο φλουρί
πού ε¨κονίζει τό σταυ-
ρό καί 
àναγράφει τά àρχικά 

IΣ-XΣ-NI-KA 
(\IησοÜς Xριστός

NικÄ).

\Aσηµένιο Φλουρί
κωνσταντινÄτο

γιά τή Bασιλόπιττα

KÔÌÔÛ¯Ô›ÓÈ·
Ì¤ Ùfi ÎÏ·‰› 
ÙÉ˜ âÏÈÄ˜

\Aνάµεσα στά κοµποσχοίνια πού
φτιάχνουµε προσθέσαµε ≤να àκόµα, πού
τό στολίζει ≤να àσηµένιο κλαδί âλιÄς, τό
σύµβολο τÉς \Aθήνας καί τÉς ε¨ρήνης. 

(^H τιµή γιά τό 
àσηµένιο 

κωνσταντινÄτο 
φλουρί 

εrναι 10 εéρώ)



\Αγαπητοί µας àδελφοί, στίς 9 Nοεµβρίου, ™µέρα
Tετάρτη, πανηγυρίζουµε τόν προστάτη τÉς MονÉς µας ≠Aγιο
Nεκτάριο τόν θαυµατουργό. Στή Mονή φυλάσεται τεµάχιο
λειψάνου τοÜ Âγίου Nεκταρίου καθώς καί ™ ε¨κόνα του,
πού êγιογράφησε ï àνηψιός του \Aναστάσιος KεφαλÄς
καί αéτήν τήν ™µέρα âκτίθενται σέ προσκύνηµα τ΅ν πιστ΅ν. 

ΣÄς περιµένουµε κοντά µας γιά νά τιµήσουµε µαζί καί 
νά συνεορτάσουµε τόν θαυµατουργό ≠Aγιό µας Nεκτάριο.

τήν TETAPTH 9 NOEMBPIOY
ëορτή τοÜ AΓIOY NNEEKKTTAAPPIIOOYY

ΣÄς προσκαλοÜµε
¬λους νά öλθετε
κοντά µας στήν 
Πανήγυρη τÉς

MονÉς µας

\Aπό τήν \Aθήνα διοργανώνεται âκδροµή µέ ποÜλµαν 
àπό τήν κ. ^Eλένη \Aλεξοπούλου τηλ. 210 - 97.38.478

Tρίτη 8 Nοεµβρίου: 5.30 µ.µ. Πανηγυρικός ^Eσπερινός 
µετ\ àρτοκλασίας καί θείου κηρύγµατος.

Tετάρτη 9 Nοεµβρίου: 7.30 π.µ. Πανηγυρική Θεία Λειτουργία 
µετ\ àρτοκλασίας καί θείου κηρύγµατος.

10.30 π.µ. Λιτάνευσις τÉς ^IερÄς E¨κόνος 
καί τ΅ν êγίων Λειψάνων τοÜ Âγίου Nεκταρίου.

11.00 π.µ. Θά προσφερθεÖ καφές 
καί κέρασµα στούς προσκυνητές. 

Tό πρόγραµµα τ΅ν ^Iερ΅ν \Aκολουθι΅ν öχει ½ς ëξÉς:


