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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 âνδέκατο 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.11, NOEMBPIOΣ-∆EKEMBPIOΣ 2005
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¶Úfi˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙÂÛ ÂÈÛÙÔÏ‹...

‰Aλλη µία χρονιά σύντοµα
θά περάσει δίνοντας τή θέση της
στήν ëποµένη. Παίρνοντας
öναυσµα àπό τά λόγια πού
συχνά ï Γέροντάς µας µÄς
àπευθύνει, γιά νά τά µοιραστ΅
µαζί σας, àναρωτιέµαι πόσοι
àπό âµÄς -καί τό âρώτηµα εrναι
αéστηρά προσωπικό γιά τόν
καθένα µας- καταλαβαίνουµε
ποιός εrναι ï σκοπός τÉς ζωÉς
µας, ï στόχος µας, καθώς τά
χρόνια κυλοÜν καί διαδέχονται
τό ≤να τό ôλλο... ‰Aλλοι àπό
âµÄς öχουν σάν στόχο νά σπου-
δάσουν, ôλλοι νά παντρευτοÜν,
ôλλοι νά κάνουν παιδιά, ôλλοι νά àποκτήσουν
σπίτια, αéτοκίνητα, ôλλοι νά διευρύνουν τίς
σπουδές τους στό âξωτερικό, ôλλοι νά κάνουν
µία âπιτυχηµένη âπαγγελµατική καριέρα, ôλλοι
νά γίνουν πρωθυπουργοί, ôλλοι δάσκαλοι,
ôλλοι µοναχοί, ôλλοι îερεÖς καί ôλλοι πολλοί
πολλοί στόχοι... Kι ¬µως, ¬λοι µας χάνουµε
πολύτιµο χρόνο, γιατί στόχος καί σκοπός
στή ζωή µας εrναι ™ κατάκτηση τÉς êγιό-
τητας. ‰Hρθαµε στή ζωή γιά νά γίνουµε
±γιοι. Πόσοι ¬µως àπό âµÄς öχουµε συνειδη-
τοποιήσει ¬τι αéτός εrναι ï στόχος µας; Πόσοι
àγωνιζόµαστε γι\ αéτόν τόν στόχο; Ξέρουµε
πολύ καλά ¬τι γιά τόν καθένα µας θά öρθει ™
œρα πού θά àφήσει αéτήν τήν âπίγεια ζωή καί
πάνω σ\ αéτή θά âγκαταλείψει ¬,τι δηµιούργη-
σε σέ ¬λη τήν πορεία τÉς ζωÉς του. Mαζί µας
δέν πρόκειται νά πάρουµε τίποτα, οûτε τίς
γνώσεις, οûτε τά πτυχία, οûτε τήν ≈λη, οûτε τά
µοναστήρια πού χτίζουµε. Kαλά καί εéλογηµέ-
να εrναι ¬λα αéτά, àλλά ¬ταν θά φύγουµε γιά
νά συναντήσουµε τό Θεό καί Πατέρα µας, ¬ταν
βρεθοÜµε κοντά Tου, \EκεÖνος êπλά θά µÄς
ρωτήσει ôν προλάβαµε νά Tόν àγαπήσουµε, ôν
νοιαστήκαµε νά Tόν àγαπήσουµε, ôν βρήκαµε

λίγο χρόνο γιά νά Tόν σκε-
φθοÜµε, ôν Tόν âπιθυµήσαµε,
ôν Tόν âρωτευτήκαµε, ôν Tόν
ε€χαµε στό µυαλό µας σάν
στόχο καί σκοπό. ≠Oλα τά
ôλλα τά κάναµε γιά τόν ëαυτό
µας. Kαλή καί εéλογηµένη
εrναι ™ âπίγεια ζωή γιά ¬σο
χρόνο κρατήσει γιά τόν καθέ-
να, àλλά δέν κρατÄ γιά πάντα.
Kαί ¬ταν γιά µία ζωή ëβδοµή-
ντα, çγδόντα, âνενήντα χρό-
νων, τήν παλεύουµε καθηµερι-
νά τόσο σκληρά καί âπίµονα,
γι\ αéτήν τήν α¨ωνιότητα πού
θά κρατήσει γιά πάντα, χωρίς

τέλος, πόσα ôραγε κάνουµε, πόσο προσπα-
θοÜµε; ^O €διος ï Yîός τοÜ ΘεοÜ âδ΅ καί χιλιά-
δες χρόνια, àπό τότε πού qρθε στή γÉ µÄς
φωνάζει “γίνεσθε ±γιοι καθώς âγώ ≠Aγιος
E¨µί”. Kι âµεÖς, àντί ν\ àκοÜµε τή φωνή τοÜ
ΘεοÜ, τοÜ Πατέρα µας, πού µόνο µÄς àγαπάει,
πού µόνο µÄς εéεργετεÖ, πού ¬λα γιά âµÄς τά
öκανε, µέχρι πού πÉρε σάρκα καί çστÄ καί qρθε
στή γÉ γιά νά συναντήσει τό πλάσµα Tου, πού
δέν µποροÜσε ν\ àνέβει στόν Oéρανό, πού
σταυρώθηκε καί öχυσε τό πανάγιο Axµα Tου,
àντί ν\ àκοÜµε λοιπόν τή δική Tου φωνή καί νά\
χουµε σάν σκοπό νά Tόν δοÜµε, νά Tόν àγαπή-
σουµε, νά Tόν συναντήσουµε, νά ζήσουµε µαζί
Tου, àκοÜµε τίς λάγνες σειρÉνες τοÜ κόσµου,
πού àδειάζουν τήν ψυχή µας καί τήν πετοÜν
στήν ôβυσσο, àφήνοντάς την κενή... 

Eéχόµαστε καί προσευχόµαστε στό Θεό
µέσα στούς πολλούς γήϊνους, εéφήµερους στό-
χους, πού παρ\ ¬λα αéτά ¬λοι θά βάλουµε γιά
τή Nέα Xρονιά 2006, νά θυµηθοÜµε νά βιώσου-
µε καί νά νοιώσουµε τόν µεγάλο ΣTOXO, τόν
µοναδικό, τόν α¨ώνιο... τήν AΓIOTHTA!

^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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‰Aποψη àπό τό Nτιβέγιεβο.

\Afi Ùfi ÚÔÛÎ‡ÓËÌ¿ Ì·˜ 

ÛÙfiÓ ≠AAÁÁÈÈÔÔ  ™™EEPPAAººEEIIMM
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ταν δειλινό
¬ταν φτάσαµε
στήν ̈ αµατική
πηγή τοÜ
Âγίου Σερα-
φείµ τοÜ

Σάρωφ. ^O ≥λιος àκου-
µποÜσε τίς τελευταÖες
àκτÖνες του στά êγιασµέ-
να νερά τÉς πηγÉς κι âµεÖς
εéλαβικά àκουµπούσαµε
στόν êγιασµένο âκεÖνο
τόπο τίς προσευχές µας
καί τίς εéχαριστίες µας
στόν θαυµατουργό καί
¨αµατικό µεγάλο ≠Aγιο τÉς
Pωσίας. ^H àδελφή \Eλπί-
δα, πού ζεÖ σέ µία àπό τίς
σκÉτες τÉς MονÉς τοÜ
Nτιβέγιεβο καί εrναι φύλακας τÉς πηγÉς,
µÄς καλοσώρισε χαµογελαστή στό παρεκ-
κλήσιο τÉς πηγÉς, ¬που qταν γεµάτο µέ
êγιογραφίες àπό τή ζωή τοÜ Âγίου Σερα-
φείµ. Tρέξαµε ¬λοι µέ προσµονή νά πιοÜµε
àπό τό  θαυµατουργό νερό, âν΅ κάποιοι
P΅σοι, àκόµη καί µικρά παιδιά, βουτοÜσαν
στά παγωµένα νερά, ζητώντας τήν €αση καί
τή λύτρωσή τους àπό τόν ≠Aγιο, παρόλο πού
qταν \Oκτώβριος. ^H àδελφή \Eλπίδα µόλις
εrχε κι âκείνη µπεÖ στά παγωµένα νερά πού ™
θερµοκρασία τους öφτανε κάτω àπό τό
µηδέν!

‰Hµασταν ¦δη πέντε µέρες στή Pωσία
¬ταν φτάσαµε στόν ≠Aγιο Σεραφείµ. ^H προ-
σµονή ¬λων µας αéτές τίς ™µέρες γινόταν
¬λο καί πιό µεγάλη. \AφοÜ ¦πιαµε πολλές
φορές àπό τά ¨αµατικά νερά τÉς πηγÉς τοÜ
Âγίου Σεραφείµ, ξεκινήσαµε γιά τό Nτιβέ-
γιεβο, λαχταρώντας σύντοµα νά δοÜµε τόν
≠Aγιο, νά προσκυνήσουµε τά ±για λείψανά
του, âκεÖ πού àναπαύονται στή γυναικεÖα
îερά Mονή του. ≠Oταν φτάσαµε, παρ\ ¬λο

πού qταν καθηµερινή καί δέν qταν κάποια
γιορτή, ™ Mονή qταν κατάµεστη àπό κόσµο,
âκτός àπό τίς 450 µοναχές, οî ïποÖες âγκα-
ταβιοÜν âκεÖ. Tά µάτια µας καί ™ ψυχή µας
qταν καρφωµένα στούς πελώριους σταυ-

^O îερός Nαός τÉς ^Aγίας Tριάδος στό Nτιβέγιεβο
¬που βρίσκονται τά λείψανα τοÜ ^Aγίου Σεραφείµ 

τοÜ Σαρώφ. 

^O γέροντάς µας π. Nεκτάριος στήν ¨αµατική πηγή
τοÜ ^Aγίου Σεραφείµ τοÜ Σαρώφ.

HH
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ρούς
πού κοσµοÜν τούς âντυπωσιακούς ρώσι-
κους τρούλλους στό καθολικό τÉς MονÉς,
¬που φυλάσσονται µέ τήν χαρακτηριστική
ρώσικη εéλάβεια τά λείψανα τοÜ Âγίου
Σεραφείµ. Γινόταν ï ^Eσπερινός καί πλÉθος
κόσµου περίµενε νά προσκυνήσει. \Aνάµεσά
τους κι âµεÖς πού κοιτούσαµε µέ λαχτάρα τή
λάρνακα τοÜ Âγίου καί µιά θερµή προσευ-
χή, πνιγµένη στά δάκρυα, öβγαινε µέσα àπό
τήν καρδιά µας καί µυστικά àκουµποÜσε
στή λάρνακα, ζητώντας àπό τόν ≠Aγιο τήν
πίστη πού εrχε âκεÖνος, τήν àγάπη του γιά τό
Θεό καί γιά τούς àνθρώπους, τό ≠Aγιο
ΠνεÜµα πού συνεχ΅ς τόν περιέβαλε...

oHρθε âπιτέλους καί ™ σειρά µας καί ™

µοναχή πού στέκεται µπροστά στά λείψανα
τοÜ Âγίου Σεραφείµ, µÄς öκανε νόηµα νά
προσκυνήσουµε. ^O χρόνος σταµάτησε, τά
γόνατα öκλιναν εéλαβικά, τά χέρια καί τά
χείλη àκούµπησαν πάνω στή λάρνακα àπ\
¬που φαινόταν τό îερό σκήνωµα τοÜ
Âγίου Σεραφείµ, τά µάτια γέµισαν
δάκρυα καί ™ καρδιά χτυποÜσε πιό δυνα-
τά µέ πόνο καί λαχτάρα, καθώς µιλούσα-
µε, ï καθένας µυστικά, στόν ≠Aγιο. Mεί-
ναµε κοντά του ¬σο γινόταν περισσότερο,
àλλά âκείνη τή στιγµή νοιώθαµε ¬τι µπο-
ρούσαµε νά µείνουµε âκεÖ γιά πάντα,
µαζί του... 

Στό µοναστήρι τοÜ Âγίου Σεραφείµ
ε€χαµε τήν εéκαιρία νά προσκυνήσουµε
καί τά λείψανα τÉς Âγίας \Aλεξάνδρας,
^Eλένης καί Mαρίας πού εrναι οî πρ΅τες
µοναχές, κτητόρισσες τÉς ^IερÄς MονÉς,
τÉς ïποίας ï ≠Aγιος Σεραφείµ διετέλεσε
Γέροντας καί πνευµατικός πατέρας. Σ\
≤να σηµεÖο âπίσης τοÜ MοναστηριοÜ
•πάρχει µία τάφρος, τήν ïποία ôνοιξε
ï ≠Aγιος Σεραφείµ, διότι âκεÖ εrδε τήν
^Yπεραγία Θεοτόκο νά περπατÄ µέσα
στό Mοναστήρι καί γιά νά διασωθεÖ ™
àνάµνηση τοÜ γεγονότος ï ≠Aγιος

öφτιαξε αéτή τήν τάφρο, τήν ïποία öχουν ½ς
κανόνα οî µοναχές, àλλά καί πολλοί λαϊκοί,
νά βαδίζουν καθηµερινά καί νά κάνουν
καθορισµένα àπό τόν ≠Aγιο κοµποσχοίνια
½ς κανόνα. 

Mέ πόνο καρδιÄς φύγαµε àπό τό Nτιβέ-
γιεβο καί τόν ≠Aγιο Σεραφείµ, àφήνοντας
âκεÖ ≤να κοµµάτι τÉς καρδιÄς µας καί δοξά-
ζοντας τόν Θεό πού µÄς àξίωσε νά προσκυ-
νήσουµε τό µεγάλο αéτό ≠Aγιο τÉς \Eκκλη-
σίας µας. 

Πρίν φθάσουµε ¬µως στόν ≠Aγιο Σερα-
φείµ ε€χαµε âπισκεφθεÖ τήν Âγία Πετρούπο-
λη, τήν îστορική πόλη πού öχτισε ï Mέγας
Πέτρος πρός τιµήν τοÜ Âγίου \Aποστόλου

AÊÈ¤ÚˆÌ·...

Στό µοναστήρι τοÜ ^Aγίου Σεργίου τοÜ Pαντονέζ.



Πέτρου καί γι\ αéτό τÉς öδωσε τό ùνοµα τοÜ
µεγάλου \Aποστόλου. E€χαµε λοιπόν τήν
εéκαιρία νά προσκυνήσουµε τόν τάφο τÉς
Âγίας Ξένης τÉς διά Xριστόν σαλÉς, τό
Mοναστήρι τοÜ Âγίου \Iωάννου τÉς Kρο-
στάνδης, πού ¥δρυσε ï €διος καί βρίσκεται ï
τάφος του, τήν ^Iερά Mονή τοÜ Âγίου \Aλε-
ξάνδρου Nέφσκυ, τόν καθεδρικό ^Iερό Nαό
τοÜ Âγίου \Iσαακίου, τόν ^Iερό Nαό τÉς
Παναγίας Kαζάν καί τόν ^Iερό Nαό τ΅ν
Âγίων \Aποστόλων Πέτρου καί Παύλου στό
ïµώνυµο φρούριο τÉς πόλεως. Θαυµάσαµε
τά âντυπωσιακά θερινά àνάκτορα στό
Πέτερχοφ µέ τά καταπληκτικά συγκροτήµα-
τα κήπων, γνωστά σέ ¬λον τόν κόσµο. \Eπι-
σκεφθήκαµε âπίσης τό γνωστό µουσεÖο
\Eρµιτάζ στό ïποÖο φιλοξενοÜνται ëκατοµ-
µύρια âκθέµατα τÉς παγκόσµιας καλλιτε-
χνικÉς δηµιουργίας. Λίγο πρίν àφήσουµε
τήν ̂Aγία Πετρούπολη, θαυµάσαµε τήν πόλη,
πλέοντας µ\ ≤να µικρό καραβάκι στόν ποτα-
µό Nέβα καί τέλος âπισκεφθήκαµε τόν χαρα-

κτηριστικÉς ρώσικης τεχνοτροπίας îερό
Nαό τÉς \Aναστάσεως τοÜ XριστοÜ πού
κοσµεÖ τήν πόλη, àλλά πλέον ½ς µουσεÖο.

\AφοÜ λοιπόν àφήσαµε τήν Âγία
Πετρούπολη, ταξιδεύοντας µέ τό τραÖνο ¬λη
νύχτα πρός νότια, γιά 17 περίπου zρες,
φθάσαµε στόν ≠Aγιο Σεραφείµ. Tό Σάρωφ
¬πως µÄς εrπε ï ρ΅σος ξεναγός µας, πού
µιλοÜσε ôπταιστα ëλληνικά, εrναι κλειστό
âδ΅ καί πολλά χρόνια, γιατί àποτελεÖ πυρη-
νική ζώνη. Mετά τήν δεύτερη ε≈ρεση καί
àνακοµιδή τ΅ν λειψάνων τοÜ Âγίου Σερα-
φείµ, τό λείψανό του, φυλάσσεται εéλαβικά
στήν γυναικεία ^Iερά Mονή τοÜ Nτιβέγιεβο
πού βρίσκεται  κοντά στό Σάρωφ.

Mετά τό προσκύνηµά µας στόν ≠Aγιο
Σεραφείµ, âπισκεφθήκαµε τήν πόλη Mοσόν,
¬που στό γυναικεÖο µοναστήρι Âγίας Tριά-
δος προσκυνήσαµε τά λείψανα τοÜ Âγίου
Πέτρου καί τÉς Âγίας Φεβρωνίας, πού εrναι
προστάτες τ΅ν συζύγων. ^H îστορία τους
εrναι συγκινητική καί περιληπτικά εrναι ™
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ëξÉς: ^O ≠Aγιος Πέτρος qταν πρίγκηπας, ï
ïποÖος àσθένησε βαρειά καί qταν ëτοιµοθά-
νατος καί ™ Âγία Φεβρωνία πού qταν πολύ
πιστή, θαυµατουργικά τόν öκανε καλά καί
µετά τήν θεραπεία του παντρεύτηκαν καί
ζήτησαν àπό τόν Θεό νά πεθάνουν µαζί, τήν
€δια ™µέρα. \AφοÜ öζησαν âνάρετο βίο, àπο-
φάσισαν νά âγκαταβιώσουν σέ µοναστήρι, ï
Πέτρος σέ àντρικό καί ™ Φεβρωνία σέ γυναι-
κεÖο. ≠Oταν ï Πέτρος κατάλαβε ¬τι qρθε ™
œρα του νά àποδηµήσει πρός Kύριον, öφτια-
ξε ≤να διπλό φέρετρο γιά âκεÖνον καί τήν
Φεβρωνία καί öστειλε µήνυµα µέ ≤ναν µονα-
χό στή γυναικεÖα µονή, νά âνηµερώσει τή
µοναχή πλέον Φεβρωνία, ¬τι σέ λίγες ™µέρες

φεύγει καί àφήνει τήν âπίγεια ζωή. \Eκείνη
ôρχισε τότε νά φτιάχνει τό κοινό τους σάβα-
νο καί πραγµατικά σέ λίγες ™µέρες καί ¬ταν
™ Φεβρωνία εrχε τελειώσει τό σάβανο, ï
Πέτρος, στήν àνδρική µονή, παρέδωσε τό
πνεÜµα στόν Kύριο, τήν €δια àκριβ΅ς στιγ-
µή πού ¬πως µαρτυροÜν στό γυναικεÖο
µοναστήρι, παρέδωσε τό πνεÜµα ™ Φεβρω-
νία. Στό καθολικό τÉς MονÉς öβαλαν τά δύο
σκηνώµατα σέ δύο χωριστά φέρετρα, σκεπα-
σµένα µέ δύο σάβανα. ≠Oταν τό πρωΐ
µπÉκαν στήν \Eκκλησία, βρέθηκαν µπροστά
σ\ ≤να θαυµαστό γεγονός: Tά δύο σκηνώµα-
τα κείτονταν τό ≤να πλάϊ στό ôλλο, µέσα στό
διπλό φέρετρο πού εrχε ëτοιµάσει µέ τά
χέρια του ï Πέτρος καί qταν σκεπασµένα µέ
τό διπλό σάβανο πού εrχε •φάνει ™ Φεβρω-
νία καί öτσι τούς öθαψαν, σεβόµενοι τό θέλη-
µα τοÜ ΘεοÜ. Mετά τήν àνακοµιδή τ΅ν λει-
ψάνων τους, στό γυναικεÖο µοναστήρι αéτό
âκτίθενται γιά προσκύνηση τά δύο îερά σκη-
νώµατα, πού προστατεύουν ¨διαίτερα τά
συζυγικά ζευγάρια. 

Συνεχίζοντας τό προσκύνηµά µας, âπι-
σκεφθήκαµε τίς πόλεις Bλαντιµίρ καί Σούζ-
νταλ, στήν ïποία προσκυνήσαµε στόν îερό
ναό τÉς Γεννήσεως τÉς Θεοτόκου τό σκήνω-
µα τοÜ Mητροπολίτου Âγίου \Aρσενίου, ï
ïποÖος εrχε ëλληνική καταγωγή καί τό λεί-
ψανό του βρέθηκε θαµµένο κάτω àπό τό
δάπεδο τÉς MονÉς καί σύντοµα πρόκειται
νά µεταφερθεÖ γιά προσκύνηµα στήν ^Eλλά-
δα. 

Kατόπιν ξεκινήσαµε γιά τήν ^Iερά Mονή
τÉς ̂Aγίας Tριάδος, τή λαύρα τοÜ ̂Aγίου Σερ-
γίου τοÜ Pαντονέζ, ¬πως εrναι γνωστή.
Xάριτι ΘεοÜ καί µέ τίς εéλογίες τοÜ Âγίου
Σεργίου, πού εrναι ï µεγαλύτερος ≠Aγιος τÉς
Pωσίας, φτάσαµε στήν ̂Aγία Λαύρα àκριβ΅ς
στόν ëσπερινό τÉς ëορτÉς τοÜ Âγίου Σεργί-
ου, πού γινόταν παρουσία τ΅ν Πατριαρχ΅ν
τÉς Pωσίας \Aλεξίου καί Pουµανίας Θεοκτί-

AÊÈ¤ÚˆÌ·...

^O Nαός τ΅ν ^Aγ. \Aποστόλων, στό Πέτερχοφ, 
κλασσικό δεÖγµα ρωσικÉς àρχιτεκτονικÉς
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στου, \Aρχιερέων, îερέων, µοναχ΅ν καί
χιλιάδων προσκυνητ΅ν πού εrχαν καταφθά-
σει γιά νά τιµήσουν τόν ≠Aγιο. Oî âντυπω-
σιακοί τροÜλλοι στίς âκκλησίες πού βρίσκο-
νται µέσα στή Λαύρα, ¬λες κτισµένες
κυρίως àπό δωρεές τ΅ν Tσάρων, öλαµπαν
ïλόχρυσοι στόν συννεφιασµένο ρώσικο
οéρανό καί οî καµπάνες (âκεÖ βρίσκεται µία
àπό τίς µεγαλύτερες τοÜ κόσµου) äχοÜσαν
δυνατά, καλώντας τούς πιστούς στόν ëσπε-
ρινό τÉς ëορτÉς τοÜ Âγίου. Προσκυνήσαµε
µέ εéλάβεια καί ¨διαίτερη συγκίνηση γιά τήν
ξεχωριστή αéτή µέρα πού βρεθήκαµε στή
Λαύρα τοÜ Âγίου Σεργίου τά λείψανά του

καί τοÜ ζητήσαµε νά µÄς δώσει τήν εéλογία
του, àλλά καί νά πρεσβεύει στόν Tριαδικό
Θεό γιά τίς ψυχές µας. 

\Aφήσαµε πίσω µας τήν Λαύρα παίρνο-
ντας τήν εéχή καί τήν εéλογία τοÜ Âγίου
Σεργίου καί φθάσαµε àργά τή νύχτα στή
Mόσχα. Ξεναγηθήκαµε τήν ëπόµενη µέρα

στήν ùµορφη ρωσική πρωτεύουσα, στή θαυ-
µάσια Kόκκινη ΠλατεÖα, πού λέγεται öτσι
γιατί εrναι πολύ ùµορφη, θαυµάσαµε àπό
κοντά τίς âκκλησίες τοÜ Kρεµλίνου µέ τούς
•πέροχους ρώσικους τρούλλους καί τό προ-
σκύνηµά µας τελείωσε στήν ^Iερά Mονή τÉς
Παναγίας Nτανίλοβσκυ.

∆οξάζουµε τό Θεό πού µÄς àξίωσε κι
öφερε τά βήµατά µας, ½ς ταπεινοί προσκυ-
νητές, νά δοÜµε καί νά γνωρίσουµε τήν
çρθόδοξη Pωσία καί κυρίως τόν µεγάλο της
≠Aγιο, θαυµατουργό καί ¨αµατικό Σεραφείµ
τοÜ Σάρωφ, àλλά καί ¬λους τούς Âγίους
καί τίς θαυµατουργές ε¨κόνες πού ε€χαµε
τήν εéκαιρία σ\ αéτό τό ùµορφο προσκύνη-
µα νά δοÜµε καί νά προσκυνήσουµε.     

(Ùfi ï‰ÔÈÔÚÈÎfi ÁÚ¿ÊÔ˘Ó 

ì °ÂÚfiÓÙÈÛÛ· MfiÓÈÎ· Î·› ì MÔÓ·¯‹

M·Á‰·ÏËÓ‹ Ô‡ Û˘Ófi‰Â˘Û·Ó Ùfi °¤ÚÔÓÙ¿ Ì·˜

Û¤ ÚÔÛÎ˘ÓËÌ·ÙÈÎ‹ âÎ‰ÚÔÌ‹ ÛÙ‹ PˆÛ›·).

^O Nαός τÉς Kοιµήσεως Θεοτόκου στό Kρεµλίνο.

Tό µοναστήρι τοÜ ^Aγίου \Iωάννη τÉς Kροστάνδης,
¬που βρίσκονται τά λείψανά του.



°ÓÒÚÈÛfiÓ ÌÔÈ...

ά Xριστούγεννα öρχονται.
≠Oλα γύρω µας αéτό φανερώ-
νουν, ï κόσµος ¬λος γι\ αéτό ëτοι-
µάζεται. Xιλιάδες λαµπιόνια
στολίζουν τά σπίτια, τά καταστή-

µατα, τίς πλατεÖες, τούς δρόµους.
^Eκατοντάδες µέτρα λαµπάκια
φωτίζουν τά πάντα δηµιουργώ-
ντας µιά χαρούµενη α€σθηση,
àφοÜ µιά νότα “παραµυθένιας
πολιτείας” êπλώνεται σέ µικρές
καί µεγάλες πόλεις καί àλλάζει τό
µουντό καί µονότονο ≈φος τους..
≠Oπου καί νά κοιτάξεις παντοÜ
χριστουγεννιάτικοι στολισµοί
πού ëλκύουν τά βλέµµατα µικρ΅ν
καί µεγάλων καί προκαλοÜν πολύ
θαυµασµό γιά τήν διακόσµηση
καί τήν πρωτοτυπία τους. ≠Oλα
µεταµορφώνονται, µÄλλον γιά νά
ε€µαστε àκριβεÖς, ¬λα τά µετα-
µορφώνει ï ôνθρωπος. ‰Eχει τήν
àνάγκη νά φτιάξει ≤ναν παραµυ-
θένιο κόσµο, γεµάτο ≤λκηθρα,
φωτάκια, µπάλες, γιρλάντες,
χιόνι... ≠Eναν κόσµο πού γιά λίγο
θά âναποθέσει σ\ αéτόν τίς âλπί-
δες του γιά λίγη χαρά, öστω καί
γιά 15-20 µέρες... Kάτι εrναι κι
αéτό, àπό τό τίποτα... ‰Aν ρωτή-
σεις πολλούς àνθρώπους θά

TT››  ÛÛËËÌÌ··››ÓÓÔÔ˘̆ÓÓ  ÙÙ¿¿  

XXPPII™™TTOOYY°°EENNNNAA

ÁÁÈÈ¿¿  ÛÛ¤¤ÓÓ··;;

TT››  ÛÛËËÌÌ··››ÓÓÔÔ˘̆ÓÓ  ÙÙ¿¿  

XXPPII™™TTOOYY°°EENNNNAA

ÁÁÈÈ¿¿  ÛÛ¤¤ÓÓ··;;
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λάβεις σίγουρα καί διαφορετικές àπαντή-
σεις γιά τό π΅ς βλέπει ï καθένας τά Xρι-
στούγεννα. Στίς τηλεοράσεις γίνονται ≤να
σωρό γκάλοπ µέ τήν âρώτηση “τί εrναι γιά
σÄς τά Xριστούγεννα;”, “τί σηµαίνει αéτή
™ γιορτή γιά σÄς;”, “τί εûχεσθε στόν
κόσµο;”.  Kι âκεÖ àκοÜς διάφορα. Kι ôν
προσπαθήσεις νά στοχαστεÖς τίς àπαντή-
σεις, θά καταλάβεις ¬τι €σως ï καθένας
âναποθέτει σ\ αéτή τή γιορτή ¬λες τίς
προσδοκίες του, ψάχνοντας ≤να διέξοδο
στήν καθηµερινή, κουραστική πραγµατικό-
τητα στήν ïποία ζεÖ. 

‰Eχει καθιερωθεÖ στίς περισσότερες
àνθρώπινες συνειδήσεις ¬τι τά Xριστού-
γεννα εrναι ™ γιορτή τÉς χαρÄς, τÉς àγά-
πης, τÉς ε¨ρήνης. Mηνύµατα γιά ε¨ρήνη,
àγάπη, εéηµερία âκπέµπονται πρός ¬λο
τόν κόσµο àπό πολιτικούς καί âκκλησια-
στικούς ™γέτες, àπό διάσηµους καί µή, àπό
γνωστούς καί àγνώστους, σέ ¬λα τά µέρη
τÉς γÉς. Γιά “τό καλό” πρέπει τά Xριστού-
γεννα νά κάνουµε µία καλή πράξη, νά
δώσουµε χρήµατα σ\ ≤να φτωχό, νά βοηθή-
σουµε ≤να ¥δρυµα κι öτσι θά νοιώσουµε
λίγο τά Xριστούγεννα. Kαί αéτό γιατί τά
Xριστούγεννα τά öχουµε συνυφασµένα µέ
µιά àόριστη öννοια τοÜ καλοÜ, τοÜ καλοÜ
πού διαρκεÖ ¬σο καί ï στολισµός στούς

δρόµους καί στίς βιτρίνες...
≠Oλα αéτά πού περιγράψαµε καί πού

θά µπορούσαµε νά περιγράψουµε σέ πολ-
λές àκόµα σελίδες, εrναι ™ ε¨κόνα πού συν-
θέτουν τό λεγόµενο “πνεÜµα τ΅ν Xριστου-
γέννων”. \EκεÖνο τό πνεÜµα πού θέλει τούς
àνθρώπους νά τό àκολουθήσουν, νά
κάνουν ¬,τι âκεÖνο •ποβάλλει γιά νά εrναι
στά πλαίσια τÉς γιορτÉς... Aéτό τό πνεÜµα
τ΅ν Xριστουγέννων πού καλεÖ τούς
àνθρώπους νά γίνουν “καλοί γιά λίγο”, νά
•ποδυθοÜν ψεύτικους, προσωρινούς καί
φτιαχτούς ρόλους γιά τή µεγάλη παράστα-
ση πού λέγεται “Xριστούγεννα στήν
àνθρωπότητα” µέ κοινό σύνθηµα τό
“Season’s Greetings”. Λοιπόν, ôνθρωποι,
χαρεÖτε, στολίστε τό σπίτι σας, ëτοιµÄστε
τό ρεβεγιόν τ΅ν Xριστουγέννων, εéχηθεÖτε
ε¨ρήνη στόν κόσµο, δ΅στε δ΅ρα γιά νά
πάρετε πίσω ôλλα δ΅ρα, µπεÖτε στό
πνεÜµα τ΅ν Xριστουγέννων, γιατί σύντο-
µα θά πρέπει νά βγεÖτε καί νά φορέσετε
πάλι τόν καθηµερινό σας ρόλο, νά  µπεÖτε
στήν πραγµατικότητα τÉς καθηµερινότη-
τας, τÉς γκρίνιας, τÉς µιζέριας, τÉς àποξέ-
νωσης, τοÜ âγωκεντρισµοÜ καί τÉς àνα-
σφάλειας.

\Aναρωτιέµαι, µήπως καί τή Γέννηση
τοÜ \IησοÜ XριστοÜ, τοÜ Θεανθρώπου, τό
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πραγµατικό γεγονός πού γιορτάζουµε, τό
âντάξαµε κι αéτό µόνο µέσα στό διάκοσµο;
Mήπως ™ Γέννηση εrναι µόνο στίς κάρτες
πού στέλνουµε γιά νά εéχηθοÜµε καί πού
φιλοξενοÜν τίς €διες καί τίς €διες κάθε
φορά τυποποιηµένες εéχές; Mήπως ™ Γέν-
νηση εrναι µόνο στή φάτνη πού στολίσαµε
κάτω àπό τό χριστουγεννιάτικο δέντρο σέ
µιά γωνιά τοÜ σπιτιοÜ µας; Στή φάτνη πού
πολλές φορές πλάσαµε στή φαντασία µας
àπό τότε πού ¦µασταν παιδιά µέ τά ζωά-

κια καί τό µικρό Xριστούλη καί τό µικρό
τυµπανιστή πού συνόδευε τά τραγούδια
µας! Σ\ αéτή τή φάτνη πού öµενε âκεÖ, νά
στολίζει µόνο κάθε χρόνο τό σπίτι µας!..

^Yπάρχει ¬µως καί µιά ôλλη φάτνη,
âκείνη τÉς Bηθλεέµ, ™ πραγµατική φάτνη.
\EκεÖ πού ï \IησοÜς Γεννήθηκε γιά µένα
προσωπικά, γιά σένα προσωπικά, γιά τόν
κάθε ôνθρωπο προσωπικά... 
Kαί αéτή ™ φάτνη δέν βγαίνει àπό τό πατά-

ρι σκονισµένη γιά νά στο-
λίσει λίγες µέρες τό σπίτι
µας, àλλά εrναι αéτή πού
AΛΛAΞE οéσιαστικά τή
ζωή µας καί •πάρχει
καθηµερινά µέσα µας.

Tό µυστήριο τÉς Γεν-
νήσεως τοÜ \IησοÜ στό
φτωχικό σπήλαιο τÉς
Bηθλεέµ δέν µποροÜµε
νά τό καταλάβουµε,
πόσο µάλλον νά τό νοι-
ώσουµε, στά στολίδια,
στά φ΅τα, στούς χρι-
στουγεννιάτικους ρυθ-
µούς, àλλά µόνον âκεÖ,
στή Bηθλεέµ... Πρέπει
ν\ àνεβοÜµε στή Bηθλε-
έµ, νά βαδίσουµε πίσω
àπό τό \Aστέρι γιά τόν
τόπο τÉς •ψίστης
ταπεινώσεως... \EκεÖ
πού ï Θεός γεννήθηκε
γιά νά µέ βρεÖ... Γι\
αéτό καί ï  ‰Aγγελος
πού âµφανίστηκε
στούς Ποιµένες δέν
τούς εrπε “Γεννήθηκε
≤νας Σωτήρας”, àλλά
“âτέχθη YMIN σήµε-
ρον Σωτήρ”. (Γεννή-
θηκε γιά σÄς σήµερα
Σωτήρας). Γιά σένα
καί γιά µένα προσω-

°ÓÒÚÈÛfiÓ ÌÔÈ...
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πικά γεννÄται ï Xριστός
σήµερα. Γι\ αéτό καί χιλιά-
δες χρόνια µετά ψάλλουµε
“Xριστός ΓεννÄται δοξά-
σατε!” ^H \Eκκλησία, ¬ταν
µιλάει γιά ≤να âκκλησια-
στικό γεγονός, µιλάει σάν
νά γίνεται àκριβ΅ς τήν
€δια µέρα καί œρα. ∆έν λέει
Xριστός γεννήθηκε, àλλά
Xριστός ΓENNATAI!. ^O
Xριστός γεννÄται τώρα,
δοξÄστε Tον! Kαί τό τρο-
πάριο δέν λέει “™ Παρθέ-
νος öτεκεν υîόν” στό
παρελθόν δηλαδή, àλλά
λέει “™ Παρθένος σήµερον
τόν ^Yπερούσιον τίκτει”.
Σήµερα γιά τόν καθένα
προσωπικά γεννιέται
\EκεÖνος πού θά δώσει
νόηµα, âλπίδα καί σκοπό
στή ζωή µας! Γεννιέται
\EκεÖνος àπό ôπειρη
àγάπη γιά τόν κάθε ôνθρω-
πο ξεχωριστά, γιά νά µÄς
âλευθερώσει καί νά µÄς
ëτοιµάσει τόπο νά ζήσου-
µε, ¬σοι θέλουµε, α¨ώνια
κοντά Tου. \Aλλά καί àπό
αéτή τή ζωή, νά γνωρίσου-
µε ποιός εrναι \EκεÖνος
πού µÄς àγάπησε τόσο,
¬σο δέν χωράει ï àνθρώπι-
νος νοÜς µας, œστε νά γεν-
νηθεÖ σέ µιά σπηλιά, νά
âνσαρκωθεÖ àπό µία Παρθένο, νά ζήσει στή
γÉ γιά νά δώσει τό Axµα Tου γιά τή δική
µας σωτηρία. 

Kαί ¬πως τότε, οî µαθητές Tου àναρω-
τήθηκαν πολλές φορές µεταξύ τους “ποιός
εrναι αéτός πού τόν •πακούει ™ θάλασσα
καί διατάζει τούς àνέµους;” öτσι κι âµεÖς
σήµερα, ôς àναρωτηθοÜµε βαθειά µέσα

στήν καρδιά µας, ποιός εrναι Aéτός πού
‰Aγγελοι •µνοÜν τήν Γέννησή Tου, µάγοι
καί ποιµένες σπεύδουν νά Tόν προσκυνή-
σουν; Tότε, €σως ξεκινήσουµε κι âµεÖς νά
βροÜµε τό δρόµο πού ïδηγεÖ στή Bηθλεέµ,
âκεÖ πού ï \IησοÜς Xριστός, ï Σωτήρας
µας, ΓεννÄται σήµερον γιά µÄς... 

\Iουστίνη Mοναχή



O˘Ú¿ÓÈÔÈ AÓıÚˆÔÈ...

Tήν πρώτη
\Iανουαρίου
γιορτάζουµε
≤ναν µεγάλο
≠Aγιο, ≤ναν

àστέρα πολύφωτο τÉς
\Eκκλησίας, ≤ναν àπό τούς
τρεÖς µεγίστους φωστÉρες
τÉς τρισηλίου Θεότητος, τόν
≠Aγιο Bασίλειο. Tόν ôνθρω-
πο âκεÖνο πού ™ \Eκκλησία
çνόµασε Mέγα καί Oéρανο-
φάντορα. 

Γεννήθηκε τό 330 µ. X.
στήν Kαισάρεια τÉς Kαππα-
δοκίας. ΓονεÖς του qταν ï
Bασίλειος (âκεÖνο τόν καιρό
τά παιδιά öπαιρναν τό
ùνοµα τοÜ πατέρα) καί ™
\Eµµέλεια, οî ïποÖοι στά
γερά θεµέλια τÉς δικÉς τους
êγιότητας, öχτισαν τό
ο¨κοδόµηµα µιÄς êγίας
ο¨κογένειας. ^O Bασίλειος
καί ™ \Eµµέλεια öφεραν στόν
κόσµο 5 παιδιά, τήν Mακρί-
να, τόν Πέτρο, τόν Nαυκρά-
τιο, τόν Γρηγόριο καί τόν
Bασίλειο. \Eκτός àπό τόν
±γιο Bασίλειο καί τ\ ôλλα
του àδέλφια àνεδείχθησαν

^̂OO  MM¤¤ÁÁ··˜̃
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σέ µεγάλες µορφές µέσα στήν \Eκκλησία. ^H
πρωτότοκη àδελφή του Mακρίνα, µετά τόν
ξαφνικό θάνατο τοÜ συζύγου της, àποφάσι-
σε νά δοθεÖ στό Nυµφίο Xριστό καί öγινε
µοναχή. ≠Oπως θά δοÜµε καί στή συνέχεια,
qταν âκείνη πού âνέπνευσε στό Bασίλειο τό
δρόµο τÉς àφιερώσεως στόν Kύριο. ^O
µεγαλύτερος àδελφός του Πέτρος, πού
àργότερα öγινε \Aρχιεπίσκοπος Σεβαστείας
καί ï Γρηγόριος, πού öγινε âπίσκοπος Nύσ-
σης, qταν âκεÖνοι πού βάδισαν στά χνάρια
τοÜ Bασιλείου καί τÉς Mακρίνας, âν΅ ï
Nαυκράτιος àρχικά öγινε
≤νας σπουδαÖος ρήτορας
στήν Kαισάρεια, µετέπειτα
¬µως κι âκεÖνος àσκήτεψε.

Tά παιδικά του χρόνια ï
Bασίλειος τά πέρασε σέ µιά
πόλη τοÜ Πόντου, τή Nεο-
καισάρεια. \Aπό µικρός öδει-
ξε ¨διαίτερη öφεση στή µάθη-
ση καί ¬ταν µεγάλωσε πÉγε
στή γενέτειρά του, τήν Kαι-
σάρεια, γιά νά σπουδάσει
κοντά σέ φηµισµένους
δασκάλους. \AφοÜ τελείωσε
âκεÖ τίς σπουδές του, πÉγε
στήν Kωνσταντινούπολη
¬που φοίτησε στή Σχολή τοÜ
φηµισµένου Λιβάνιου, ëνός
àπό τούς καλύτερους
δασκάλους. ^O Bασίλειος öµεινε στή Bασι-
λεύουσα κάµποσο διάστηµα. Θέλοντας νά
προχωρήσει ¬µως καί νά συµπληρώσει τίς
γνώσεις του, τό 351µ.X., πÉγε στήν \Aθήνα,
τήν πόλη τÉς µάθησης, τοÜ πνεύµατος καί
τÉς σοφίας. ^YπÉρχε τότε στήν \Aθήνα ≤να
πανεπιστήµιο, θά λέγαµε, ¬που συγκέντρω-
νε σπουδαστές àπό ¬λον τόν κόσµο, καθ\ ¬τι
τό πνεÜµα δέν öσβησε ποτέ στήν πόλη τοÜ
Πλάτωνα καί τοÜ Σωκράτη. Προορισµός
λοιπόν τοÜ Bασιλείου öγινε ™ Φιλοσοφική
Σχολή τ΅ν \Aθην΅ν.

Στήν \Aθήνα ï Bασίλειος qρθε àντιµέτω-
πος µέ τή διαφθορά πού µάστιζε τούς περισ-
σότερους σπουδαστές της. Oî νέοι âκεÖ
περισσότερο àσχολοÜνταν µέ καβγάδες καί
τήν κρεπάλη, παρά µέ τή σοφία καί τή
γνώση. Aéτή ™ κατάσταση στενοχωροÜσε
βαθειά τό Bασίλειο καί qταν ≤τοιµος νά
àποχωρήσει àπό τήν \Aθήνα ôν δέν γνώριζε
τό Γρηγόριο, µετέπειτα ≠Aγιο Γρηγόριο τόν
Nαζιανζηνό. oHταν πρώην συµµαθητές ¬ταν
οî δυό τους σπούδαζαν στήν Kαισάρεια καί
âδ΅ στήν \Aθήνα συνδέθηκαν µεταξύ τους µέ

τά îερά δεσµά τÉς φιλίας κι öγιναν àχώρι-
στοι. Mαζί σπούδαζαν καί ¬πως λέει àργό-
τερα ï ≠Aγιος Γρηγόριος στόν âπιτάφιο λόγο
του πρός τό φίλο του Bασίλειο: “∆έν ξέρα-
µε, λέει, παρά µονάχα δύο δρόµους: âκεÖνον
πού µÄς ïδηγοÜσε στή σχολή κι âκεÖνον πού
µÄς öφερνε στήν âκκλησία... ‰Hµασταν µιά
ψυχή σέ δύο σώµατα. Kαί στήν πρόοδό µας
δέν ζηλεύαµε ποτέ ï ≤νας τόν ôλλον. ^O ≤νας
öδινε πάντα τήν πρώτη θέση στόν ôλλο. Kι
ε€χαµε κοινό σκοπό τήν àρετή”. Tί ½ραία
φιλία πού εrχαν! Πραγµατική φιλία δύο

\AÔÏ˘Ù›ÎÈÔÓ 

oH¯Ô˜ ·ã.

Eå˜ ÄÛ·Ó Ù‹Ó ÁÉÓ

âÍÉÏıÂÓ ï ÊıfiÁÁÔ˜ ÛÔ˘,

ó˜ ‰ÂÍ·Ì¤ÓËÓ ÙfiÓ ÏfiÁÔÓ

ÛÔ˘, ‰È\ Ôy ıÂÔÚÂá˜

â‰ÔÁÌ¿ÙÈÛ·˜, Ù‹Ó Ê‡ÛÈÓ

ÙáÓ ùÓÙˆÓ âÙÚ¿ÓˆÛ·˜,

Ù¿ ÙáÓ àÓıÚÒˆÓ õıË

Î·ÙÂÎfiÛÌËÛ·˜. B·Û›ÏÂÈÔÓ

îÂÚ¿ÙÂ˘Ì·, ¿ÙÂÚ ≠OÛÈÂ,

XÚÈÛÙfiÓ ÙfiÓ £ÂfiÓ îÎ¤-

ÙÂ˘Â, ‰ˆÚ‹Û·Ûı·È ìÌÖÓ

Ùfi Ì¤Á· öÏÂÔ˜.
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µεγάλων êγίων. 
^O Bασίλειος λοιπόν παρέµεινε στήν

\Aθήνα καί γιά τέσσερα ïλόκληρα χρόνια
σπούδασε φιλοσοφία, ρητορική, àστρονο-
µία, µαθηµατικά καί ¨ατρική. Kαί εrχε µαζί
µέ τό Γρηγόριο τόσο καλή âπίδοση, àλλά καί
τόσο ôµεµπτο καί àκέραιο χαρακτήρα, πού
κοντά τους ôρχισαν νά µαζεύονται κι ôλλοι
φοιτητές πού θαύµαζαν τούς δύο êγίους.
Στόν κύκλο αéτό συγκαταλέχθηκε καί ≤νας
πρίγκηπας, ï \Iουλιανός ï Παραβάτης, πού
àργότερα öγινε αéτοκράτορας καί καταδίω-
ξε µέ φανατισµό τούς χριστιανούς. 

^O Bασίλειος ζοÜσε πολύ àσκητικά.
Nήστευε συνεχ΅ς ¬σο καιρό ζοÜσε στήν
\Aθήνα. oHταν âπίσης àπό τή φύση του πολύ
àσθενικός καί σέ συνάρτηση µέ τήν ôσκηση
πού πάντα àκολουθοÜσε, âπιδεινωνόταν
συνεχ΅ς ™ •γεία του.

Mιά µέρα ï Bασίλειος àνακοίνωσε στό
Γρηγόριο ¬τι θά âπέστρεφε στήν πατρίδα
του τήν Kαισάρεια, àφοÜ ï κύκλος τ΅ν
σπουδ΅ν του εrχε κλείσει γιά τήν \Aθήνα. 

Στό ôκουσµα τÉς ε€δησης ¬τι ï Bασίλει-
ος θά öφευγε, ¬λοι στενοχωρήθηκαν àφά-
νταστα καί τόν παρακαλοÜσαν νά παραµεί-
νει κι ôλλο κοντά τους. Mάλιστα ™ σχολή
τοÜ πρόσφερε τή θέση τοÜ ρήτορα γιά νά τόν
κρατήσει. \EκεÖνος ¬µως τελικά, τό 356µ.X.
âπέστρεψε στά ‰Aννησα.

\Aργότερα, θέλοντας ï €διος νά âπισκε-
φθεÖ τά µέρη ¬που öζησε ï Kύριός του, φεύ-
γει καί πηγαίνει στά ^Iεροσόλυµα. Erχε τόν
πόθο νά προσκυνήσει τόν Πανάγιο Tάφο,
τόν ΓολγοθÄ, νά πατήσει στά êγιασµένα
χώµατα πού περπάτησε ï ∆ιδάσκαλος.
\EκεÖ, στά νερά τοÜ \Iορδάνη ποταµοÜ,
βαπτίστηκε  καθώς οî ôνθρωποι τήν âποχή
âκείνη βαπτίζονταν στό τριακοστό öτος τÉς
™λικίας τους. 

Γύρισε στήν Kαισάρεια µέ τόν πόθο ν\
àφιερωθεÖ πλέον σ\ \EκεÖνον πού àγαποÜσε

µέ ¬λη του τήν καρδιά, κάτι πού ï Bασίλει-
ος çνειρευόταν καί ποθοÜσε àνέκαθεν âσω-
τερικά. 

Στήν àπόφασή του νά µονάσει συνέβαλε
µέ τίς συµβουλές της ™ µεγάλη του àδελφή
Mακρίνα, ™ ïποία µέ τό φωτεινό της παρά-
δειγµα öγινε φάρος πού öδειξε τό δρόµο τÉς
àφιερώσεως στόν àδελφό της Bασίλειο. ^H
Mακρίνα καί ï Πέτρος, µέ τήν µητέρα τους
\Eµµέλεια εrχαν µεταβάλει τό κτÉµα τους σέ
κοινόβιο µοναστήρι πού διοικοÜσε ™
Mακρίνα, διακόπτοντας πλέον κάθε δεσµό
µέ τά âγκόσµια. 

^O Bασίλειος γιά ≤να χρόνο πÉγε κοντά
στούς àσκητές τÉς A¨γύπτου γιά νά àντλή-
σει παράδειγµα àπό τά àσκητικά τους
παλαίσµατα. ≠Yστερα γύρισε στά πατρικά
του âδάφη καί öχτισε µιά σκήτη àπέναντι
àπό τό µοναστήρι πού µόναζαν ™ µητέρα
του \Eµµέλεια καί ™ àδελφή του Mακρίνα.
oHταν κοντά στόν ποταµό ‰Iρι καί στούς
πρόποδες ëνός βουνοÜ. \EκεÖ λοιπόν, στόν
παραδεισένιο αéτό τόπο, µέ σύµµαχο τήν
™συχία, ï Bασίλειος âπιδόθηκε σέ µεγάλη
σκληραγωγία. \Eργαζόταν πολύ σκληρά γιά
νά φτιάξει γύρω τό µέρος, νά καλλιεργήσει
λίγα λαχανικά. ΦοροÜσε µόνο ≤να µάλλινο
πουκάµισο κι ≤να ράσο, χειµώνα-καλοκαίρι.
‰Eτρωγε âλάχιστα, €σα γιά νά συντηρεÖται
στή ζωή. Kοιµόταν κάτω στή γÉ. ^O φίλος
του Γρηγόριος γράφει γιά κεÖνον “δέν
•πÉρχε πλέον πάνω του σάρκα κι αxµα”. ^O
Γρηγόριος λάµβανε συχνά âπιστολές àπό τό
Bασίλειο καί συνεπαρµένος àπό τήν ôσκηση
τοÜ φίλου του, πÉγε νά µονάσει κι âκεÖνος
κοντά του. 

^O Bασίλειος καί ï Γρηγόριος, στήν
öρηµο πλέον, τήρησαν µέ τόν τρόπο τÉς
ζωÉς τους τό “οy ε¨σίν δύο ¦ τρεÖς συνηγµέ-
νοι ε¨ς τό âµόν ùνοµα âκεÖ ε¨µί âν µέσω
αéτ΅ν...” (Mατθ. κη΄ 20). Kαί ï Kύριος, γιά
τόν ^OποÖο •πέµειναν τόση σκληραγωγία

O˘Ú¿ÓÈÔÈ AÓıÚˆÔÈ...



καθηµερινά, qταν σίγου-
ρα κοντά στούς δύο γνή-
σιους µαθητές Tου...
\Aφοσιώθηκαν πολύ στή
µελέτη. \EκεÖ σταχυολό-
γησαν àποφθέγµατα καί
συνέγραψαν τή “Φιλο-
καλία”, àλλά καί τούς
µοναχικούς κανόνες.
≠Oταν δέν µελετοÜσαν,
âργάζονταν στήν καλ-
λιέργεια τÉς γÉς. Mόνοι
τους öσκαβαν κι öφερ-
ναν àπό τό βουνό τά
àναγκαÖα γι\ αéτούς
ξύλα. Mόνοι τους
φύτευαν καί καλλιερ-
γοÜσαν τόν κÉπο πού θά
τούς παρεÖχε τούς καρ-
πούς γιά νά συντηρη-
θοÜν.

\Eπειδή ¬πως àνα-
φέραµε στήν àρχή, ¬λη ™
ο¨κογένεια τοÜ Bασιλεί-
ου βάδισε τά χνάρια τÉς
êγιότητας, δέν πρέπει νά
παραλείψουµε ¬τι κοντά
στίς ùχθες τοÜ €διου
ποταµοÜ, ζοÜσε καί ï
àδελφός τοÜ Mεγάλου
Bασιλείου, Nαυκράτιος,
σέ ξεχωριστό ™συχαστή-
ριο.

oHρθε ¬µως ™
στιγµή πού ™ \Eκκλησία
χρειάστηκε τό Bασίλειο.
^O Kύριος τώρα τόν
καλοÜσε ν\ àφήσει τήν
àγαπηµένη του ™συχία
καί νά âργαστεÖ στόν
àµπελ΅να Tου, âκεÖ πού
ï θερισµός πολύς, àλλά

οî âργάτες çλίγοι. oHταν
τότε πού ™ \Eκκλησία
κλυδωνιζόταν καί
µαστιζόταν àπό τίς
αîρέσεις, κυρίως τοÜ
κακόδοξου \Aρείου, ï
ïποÖος εrχε παρασύρει
στίς κακοδοξίες του
µέχρι καί τόν Aéτοκρά-
τορα Oéάλη, àλλά καί
πολλούς âπισκόπους. ^O
Oéάλης µάλιστα, µένο-
ντας ï €διος φανατικά
προσκοληµένος στήν
α¥ρεση, ïδηγοÜσε âκεÖ µέ
τή βία καί τό λαό, πού
σάν εûκολη λεία, •πέκυ-
πτε. 

Tό 362 ï Bασίλει-
ος öφτασε στήν \Aντιό-
χεια καί χειροτονήθηκε
àπό τόν \Eπίσκοπο
\Aντιοχείας, διάκονος. 

\EκεÖ öφθασε ™
ε€δηση ¬τι ï πατέρας του
àρρώστησε καί θέλησε
νά µεταβεÖ στήν Kαισά-
ρεια γιά νά πάρει τήν
εéχή του. Mόλις àναχώ-
ρησε γιά τήν Kαισάρεια
âµφανίστηκε στόν τότε
Mητροπολίτη Kαισαρεί-
ας Eéσέβιο, ôγγελος
Kυρίου καί τοÜ εrπε ¬τι
öρχεται ï ôξιος διάδο-
χος τοÜ θρόνου του καί
τόν συµβούλευσε νά
àποστείλει τούς κληρι-
κούς του καί τούς ôρχο-
ντες νά τόν προϋπαντή-
σουν στήν πύλη τÉς
πόλης. \AφοÜ λοιπόν
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πÉγαν στό µέρος âκεÖνο, εrδαν τόν ≠Aγιο
Bασίλειο νά öρχεται... ^O ≠Aγιος παρέµενε
âκεÖ µερικές ™µέρες, ¬ταν ï âπίσκοπος Eéσέ-
βιος τόν διόρισε îεροκήρυκα καί µετά àπό
λίγο καιρό τόν χειροτόνησε πρεσβύτερο.

Στήν ποιµαντική πορεία του ï Bασίλει-
ος  qταν àπό τήν àρχή µιά πνευµατική
βακτηρία γιά ¬λους τούς πιστούς, γιά τούς
ïποίους εrχε àπέραντη àγάπη. oHταν πραγ-
µατικός ποιµένας, ≤τοιµος νά λύσει ¬λα τά
προβλήµατα, ε€τε πνευµατικά, ε€τε •λικά.
\Iδιαίτερα φρόντιζε ¬σο µποροÜσε γιά τούς
φτωχούς καί ¬σους εrχαν àνάγκη àπό περί-
θαλψη καί φροντίδα. 

Xαρακτηριστική εrναι ™ δράση του, ¬ταν
τόν χειµώνα τοÜ 368 κορυφώθηκε ≤νας
φοβερός λιµός πού σκόρπισε γύρω δυστυχία
καί θάνατο... ^O Bασίλειος äγήθηκε τÉς προ-
σπάθειας νά βοηθήσει ¬πως µποροÜσε καί ï
€διος κατάφερε, ôλλοτε µέ àπειλητική

γλ΅σσα, ôλλοτε µέ îκεσίες, νά τοÜ δώσουν οî
πλούσιοι σιτάρι πού εrχαν συνάξει στίς
àποθÉκες τους γιά νά τό πουλήσουν àκριβό-
τερα. ‰Eκανε τά πάντα, ¬,τι µποροÜσε, κατα-
σκεύασε πρόχειρους καταυλισµούς, öστησε
καζάνια γιά νά σώσει τό µαστιζόµενο àπό
τήν πεÖνα πλÉθος, συγκέντρωνε àνθρώπους
πού µποροÜσαν νά βοηθήσουν κ.λπ.

^O Bασίλειος κουραζόταν πάρα πολύ.
Tρεφόταν àπέριττα καί λιγοστά καί δούλευε
ôοκνα, µέ àποτέλεσµα νά àρρωστήσει.
oHταν καί ™ ε€δηση τοÜ θανάτου τÉς µητέρας
του \Eµµέλειας πού τόν συγκλόνισε καί τόν
κατέβαλε πάρα πολύ.

≠Oταν πέθανε ï \Eπίσκοπος Eéσέβιος, ï
Bασίλειος âκλέχθηκε âπίσκοπος Kαισαρείας
µέ τήν παρουσία µάλιστα καί τήν ψÉφο τοÜ
Âγίου Γρηγορίου âπισκόπου NαζιανζοÜ,
πατέρα τοÜ Âγίου Γρηγορίου τοÜ Θεολόγου.

^H ôκαµπτη στάση του κατά τÉς α¥ρεσης

O˘Ú¿ÓÈÔÈ AÓıÚˆÔÈ...



τοÜ \Aρείου, ™ σταθερότητά του καί ™ ôρνησή
του νά δεχθεÖ τήν φιλοαρειανική πολιτική
τοÜ Oéάλη, öγιναν α¨τία νά προσπαθήσουν
πολλές φορές νά τόν συκοφαντήσουν,
àκόµα καί νά τόν âξορίσουν, àλλά ¬λες οî
προσπάθειες àπέβησαν ôκαρπες. 

Tό πλούσιο öργο του κορυφώθηκε µέ τήν
àνέγερση τÉς περίφηµης “Bασιλειάδας”,
ëνός συγκροτήµατος îδρυµάτων πού περι-
λάµβανε: µεγάλο ναό, ξεν΅νες, νοσοκοµεÖο,
¨ατρεÖο, κατοικία νοσοκόµων, λεπροκοµεÖο,
¬λα •πό τήν âπίβλεψη τοÜ Âγίου. Kαί µάλι-
στα, àναφέρει ï €διος ¬τι, πρίν πάει στό
κελλί του, âπισκεπτόταν ≤να-≤να ¬λα τά
îδρύµατα καί ¨διαίτερα τό λεπροκοµεÖο.
Πήγαινε καί καθόταν µέ τούς λεπρούς,
χωρίς νά φοβÄται ¬,τι θά φοβόταν κάθε
ôνθρωπος. Tούς öπλενε τά πόδια, τούς φρό-
ντιζε καί µετά πήγαινε ï €διος νά κοιµηθεÖ,
πάντα τελευταÖος àπ\ ¬λους.

Oî συκοφάντες δέν ôργησαν νά λάβουν
θέση âναντίον του, àκόµα καί τώρα καί νά
προσπαθήσουν àπό φθόνο στό öργο του νά
τόν âξορίσουν, µάταια ¬µως γι\ ôλλη µιά
φορά. 

≠Oλα αéτά ¬µως, κούρασαν τόσο πολύ

τόν Bασίλειο, πού àρρώστησε βαρειά. ‰Eµει-
νε στό κρεβάτι µέ φρικτούς πόνους, κυριο-
λεκτικά λειωµένος àπό τόν •ψηλό πυρετό. 

^H κατάσταση τÉς •γείας του χειροτέ-
ρευε συνεχ΅ς καί στό ôκουσµα αéτό, πλÉθος
λαοÜ συγκεντρώθηκε καί προσευχόταν µέ
δάκρυα στά µάτια γιά τόν îεράρχη του.
Tέλος ∆εκεµβρίου τοÜ 378, ï Bασίλειος àπο-
καµωµένος, àφοÜ ψέλλισε τό “ε¨ς χεÖρας
Σου παραθήσοµαι τό πνεÜµα µου”, ôφησε τό
àσθενικό του σ΅µα âδ΅ στή γÉ, στήν àγαπη-
µένη του “Bασιλειάδα”, âν΅ ™ êγία ψυχή του
πέταξε κοντά στόν Oéράνιο Nυµφίο του,
πού τόσο àγάπησε καί πού γιά \EκεÖνον
âργάστηκε ½ς καλός ποιµήν καί κακοπάθησε
½ς καλός στρατιώτης. \Eτάφη µέσα σ\ ≤να
κλίµα àβάσταχτου πένθους, µέ πρωτοφανεÖς
âκδηλώσεις σεβασµοÜ καί τιµÉς, τήν 1η
\Iανουαρίου τοÜ 379 σέ ™λικία 49 âτ΅ν. 

Oî àσκητικοί àγ΅νες του, ™ αéτα-
πάρνησή του, ™ πραγµατική àγάπη του
γιά τόν κάθε ôνθρωπο, τό τεράστιο ποι-
µαντικό του öργο, ™ “Bασιλειάδα” του,
qταν ¬λα âκεÖνα πού τόν κατέστησαν
Oéρανοφάντορα καί Mέγα στή γÉ 
καί στόν Oéρανό...

Σηµείωση: ^O Mέγας Bασίλειος qταν àσθενικός, àσκητι-

κότατος, πάρα πολύ àδύνατος, èχρός àπό τήν ôσκη-

ση καί τήν àσθένεια καί µέ µαύρη µακρυά γεννειάδα,

àφοÜ πέθανε σέ ™λικία 49 âτ΅ν. ∆έν öχει καµία σχέση

λοιπόν µέ αéτό πού ï σύγχρονος δυτικός διάκοσµος

çνοµάζει αéτές τίς µέρες “Aη-Bασίλη”, παρουσιάζο-

ντάς τον παχουλό, ροδοκόκκινο, µέ τά κόκκινα

ροÜχα καί τήν ôσπρη γεννειάδα. Aéτή ™ φιγούρα

εrναι µιά àνθρώπινη âπινόηση πού οéδεµία φυσικά

σχέση  öχει µέ τόν ≠Aγιο Bασίλειο.
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Στόν ±γιο Γέροντα, 
π. ‰Aνθιµο ^Aγιαννανίτη,
θά àναφερθοÜµε σήµερα
στή στήλη “Mοναδικές
\Eµπειρίες”. ‰Aνθρωπο
τÉς àγάπης, καλογερικός
καί φιλάγαθος καί σπου-
δαÖος διακριτικός πνευµα-
τικός, ¬που στό πετραχÉλι
του àναπαύθηκαν πολλές
ψυχές. \Aκέραιος, ε¨λικρι-
νής, διώκοντας πάντα 
τήν àγάπη, τήν ε¨ρήνη, 
τήν ïµόνοια, àποτελεÖ
•πόδειγµα λειτουργοÜ,
µεγάλη µορφή πού λάµπει
àπό êγνότητα καί καθαρό-
τητα ψυχÉς καί àποτελεÖ
παράδειγµα êγιότητος
στήν âποχή µας, πού τόσο
πολύ öχει àνάγκη àπό
µορφές σάν τή δική του... 

MÔÓ·‰ÈÎ¤Û EÌÂÈÚ›ÂÛ...
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H\Oρθόδοξη \Eκκλη-
σία µας πάντοτε
κοσµεÖται àπό êγίες
µορφές. Mιά τέτοια

êγία µορφή qταν καί ï Γέρων
‰Aνθιµος ï Âγιαναννίτης, τοÜ
ïποίου ™ ζωή qταν µιά συνεχής
προσευχή, θυσία καί διακονία...
Γεννήθηκε στό µικρό χωριό Kαλ-
λιάνοι, στή Zήρεια τÉς Kορινθίας
àπό γονεÖς âνάρετους, πού ¬µως
δέν τούς χάρηκε, γιατί ™ µητέρα
του Bασιλική πέθανε ¬ταν ï Kων-
σταντÖνος (Γέροντας ‰Aνθιµος)
qταν 7 âτ΅ν καί ™ µητριά του κακο-
µεταχειρίστηκε τόσο πολύ αéτόν
καί τόν àδελφό του, πού τό παιδί
àναγκάστηκε, ôν καί τόσο µικρό,
νά âγκαταλείψει τό πατρικό του
σπίτι καί νά καταφύγει στή γειτονι-
κή Nεµέα, ¬που δούλεψε σκληρά σ\
≤να µπακάλικο. \Aπό âκεÖ ï êγιο-
παυλίτης πνευµατικός γέροντας
^Iερώνυµος τόν πÉρε στήν \Aθήνα
καί τόν öβαλε στό ΣχολαρχεÖο γιά
νά µάθει τό παιδί γράµµατα. 

^O Γέροντας ^Iερώνυµος τοÜ
συµπαραστάθηκε κι öγινε ï ποδη-
γέτης τÉς ζωÉς του καί στά χέρια
του πλάστηκε ™ εéαίσθητη ψυχή
τοÜ Kωνσταντίνου. ≠Oταν ï π.
^Iερώνυµος àρρώστησε καί âξασθέ-
νησε καί δέν µποροÜσε πιά νά φρο-
ντίζει τόν µικρό KωνσταντÖνο, τόν
öστειλε στόν φηµισµένο πνευµατι-
κό Mιχαήλ, στό µικρό ™συχαστή-
ριο τ΅ν Âγίων Tαξιαρχ΅ν, στό
Bύρωνα, ï àδελφός τοÜ ïποίου
qταν ï π. Γαβριήλ πού µόναζε στή
Σκήτη τÉς Âγίας ‰Aννης τοÜ Âγίου
‰Oρους. ‰Eτσι öγινε καί ™ γνωριµία
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τοÜ µικροÜ Kωνσταντίνου µέ τόν ‰Aθωνα,
¬που τόν öστειλε ï π. Mιχαήλ γιά νά προ-
σκυνήσει καί νά γνωρίσει τόν κατά σάρκα
àδελφό του. Στήν àρχή ï µικρός Kωνστα-
ντÖνος öφτασε στή Σκήτη τÉς Âγίας ‰Aννης
καί συγκεκριµένα στήν καλύβη τ΅ν
E¨σοδίων τÉς Θεοτόκου ùχι γιά νά µονάσει,
àλλά γιά νά διαβάσει βιβλία στίς πλούσιες
βιβλιοθÉκες τοÜ Âγίου ‰Oρους. 

^H µοναχική ζωή ¬µως καί συγκεκριµέ-
να τό παράδειγµα τ΅ν πατέρων µίλησαν
στήν εéαίσθητη ψυχή τοÜ Kωνσταντίνου καί
γρήγορα öνοιωσε µέσα του αéτήν τήν µυστη-
ριακή κλήση πού νοιώθουν οî πολίτες τÉς
âρήµου. Mέρα µέ τήν ™µέρα ¦θελε ¬λο καί
περισσότερο νά µείνει στό µυροβόλο περι-
βόλι τÉς Παναγίας καί νά âµπιστευθεÖ στήν
πρόνοια τοÜ ΘεοÜ. Στίς 21 Nοεµβρίου τοÜ
1930 καί àφοÜ εrχε πάρει πλέον τήν µεγάλη
àπόφαση καί εrχε παραµείνει ½ς δόκιµος,
âκάρη µοναχός àπό τό Γέροντα Γαβριήλ καί
πÉρε τό ùνοµα ‰Aνθιµος. \Aπό τότε καί σέ
¬λη του τή ζωή àγωνίστηκε µέ ¬λες του τίς
δυνάµεις γιά νά τηρήσει τίς φρικτές •ποσχέ-
σεις πού öδωσε âνώπιον ΘεοÜ καί àνθρώ-
πων. Mέ περισσό ζÉλο âπιδόθηκε στήν πρα-
κτική τÉς µοναχικÉς ζωÉς, βίωσε τόν κόπο
καί τήν àγωνία τÉς àσκήσεως, τήν àδιάλει-
πτη προσευχή, τό µεγαλεÖο τÉς λειτουργικÉς
καί µυστηριακÉς ζωÉς. Mέ τήν •πακοή του
προσπαθοÜσε νά διατρέξει τό δρόµο τÉς
ζωÉς γιά νά παρουσιάσει τήν ψυχή του
µπροστά στό Xριστό âλεύθερη àπό κάθε
πάθος καί àδυναµία γιά νά συγκατοικήσει
α¨ώνια µέ τό Nυµφίο του. \Aργότερα χειρο-
τονήθηκε àπό τό Mητροπολίτη Θεσσαλονί-
κης Παντελεήµονα τόν Á διάκονος καί τήν
œρα τÉς χειροτονίας του εrδε τούς οéρανούς
νά àνοίγουν καί τό ναό νά εrναι àσκεπής. ΓÉ
καί οéρανός ëνώθηκαν. Στρατευοµένη καί
θριαµβεύουσα \Eκκλησία συνέχαιραν γιά τό

γεγονός τÉς χειροτονίας, âν΅ ¬ταν χειροτο-
νήθηκε îερέας εrδε ¬λους τούς îερεÖς πού
συµµετεÖχαν στή χειροτονία του λουσµέ-
νους µέ τό ≠Aγιο Φ΅ς. Σέ ¬λη του τή ζωή
àγωνιζόταν ½ς τέκνον •πακοÉς νά τηρήσει
τό “±γιοι γίγνεσθε, ¬τι \Eγώ ≠Aγιος E¨µί”.
Tόν χαρακτήριζε ™ ταπείνωση, ™ κατάνυξη
καί εrχε τό χάρισµα τ΅ν δακρύων πού
κυλοÜσαν àσταµάτητα àπό τά καθαρά
καταγάλανα µάτια του, καθαρίζοντας τήν
ψυχή του καί ïδηγώντας τον στή γνώση τ΅ν
µυστηρίων τοÜ ΘεοÜ. Συστηµατικά καί
àδιάκοπα διάβαζε καί πραγµατικά ¦ξερε àπ\
öξω τούς Πατέρες καί τήν Âγία Γραφή, àπο-
τελώντας ≤να πραγµατικό θησαυροφυλάκιο
γνώσεων. Oî γνώσεις του δέν qταν ¬µως
µόνο πατερικές καί θεολογικές. Γνώριζε
φιλοσοφία, àστρονοµία, µαθηµατικά, îστο-
ρία, àκόµα καί ¨ατρική. Kαί ¬σοι τόν γνώρι-
σαν àπό κοντά ïµολογοÜσαν ¬τι ôν δέν
qταν µοναχός µποροÜσε κάλλιστα νά εrναι
καθηγητής Πανεπιστηµίου.    

^O Γέρων ‰Aνθιµος εrχε πολλά χαρίσµα-
τα πού, ¬µως, µέ âπιµέλεια öκρυβε. ∆ιακρι-
νόταν γιά τήν ταπείνωση, τήν πραότητα καί
τήν àπέραντη àγάπη του, àρετές πού àπέ-
κτησε µέ πολλούς àγ΅νες καί σκληρή ôσκη-
ση. oHταν συνετός, σώφρων, διακριτικός,
φιλόξενος, πατέρας στοργικός, πού κένωνε
τόν ëαυτό του, γιά νά γεµίσει τίς ψυχές τ΅ν
ôλλων, τ΅ν àδελφ΅ν του, στό πρόσωπο τ΅ν
ïποίων öβλεπε τόν €διο τόν Kύριό µας, πού
εrπε: ≠¬,τι âποιήσατε ëνί τούτων τ΅ν
àδελφ΅ν µου τ΅ν âλαχίστων, âµοί âποιήσα-
τε”. \EκεÖ πού ¬λοι àπελπίζονταν àπό τίς
δοκιµασίες καί τίς δυσκολίες πού συνα-
ντοÜσαν, âκεÖνος εrχε àπόλυτη âµπιστοσύνη
στό Θεό καί περέµενε ≥συχος. ‰Eπιανε τό
χέρι τ΅ν âπισκεπτ΅ν του καί µετροÜσε τούς
σφυγµούς τους. Γινόταν ≤να µέ αéτούς καί
τούς µετέδιδε τήν πραότητα καί τήν ε¨ρήνη

MÔÓ·‰ÈÎ¤Û EÌÂÈÚ›ÂÛ...
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του, τά àγαθά τοÜ Âγίου Πνεύ-
µατος, àπό τά ïποÖα εrχε προι-
κισθεÖ µετά àπό µακρόχρονη
ôσκηση.

oHρθε ¬µως ï καιρός ï
σεβαστός Γέροντας νά συναντή-
σει καί νά ëνωθεÖ γιά πάντα µέ
τόν λατρεµένο του \IησοÜ.
≠Oπως λένε οî πατέρες τÉς Σκή-
της του, ™ àγρυπνία τÉς \Aναλή-
ψεως, τό öτος 1996 qταν καί ™
τελευταία, τήν ïποία παρακο-
λούθησε στό Kυριακό τÉς Σκή-
της. \Aπό âκείνη τήν ™µέρα àπο-
σύρθηκε στό κελλί του κάνο-
ντας âκεÖ ¬λες τίς àκολουθίες
του. Mέχρι τίς 28 \Iουνίου πού
âκοιµήθη, âπικαλεÖτο τούς Âγί-
ους τÉς κάθε ™µέρας καί τούς
παρακαλοÜσε νά γίνουν µεσίτες
του τή φρικτή œρα τÉς κρίσεως.
Tήν 26η \Iουνίου, öπεσε καί
•πέστη πολλά κατάγµατα καί
ζήτησε àπό τούς πατέρες νά τόν
κοινωνήσουν τ΅ν \Aχράντων
Mυστηρίων. ‰Eκλαιγε καθώς
δεχόταν τό Σ΅µα καί τό Axµα
τοÜ XριστοÜ κι âν΅ ï ^Iεροµό-
ναχος Xερουβείµ ψέλλιζε
“µεταλαµβάνει ï δοÜλος τοÜ
ΘεοÜ ‰Aνθιµος ε¨ς ôφεσιν êµαρ-
τι΅ν καί ζωήν α¨ώνιον...”. Πρίν παραδώσει
τήν πάναγνη ψυχή του στό Θεό, öδωσε στούς
•ποτακτικούς του τίς τελευταÖες του
•ποθÉκες, µιλώντας τους γιά θέµατα πνευ-
µατικά, àλλά καί τούς πειρασµούς πού θά
àντιµετώπιζαν, δίνοντάς τους ¬µως καί τά
κατάλληλα φάρµακα πού θά τούς θεράπευ-
αν. Σήκωσε τά µάτια στόν οéρανό ψιθύρισε,
“στά χέρια Σου Kύριε παραδίδω τό πνεÜµα
µου” κοίταξε ¬λους γύρω µέ àπέραντη

àγάπη καί àφοÜ χαµογέλασε, öκλεισε τά
καταγάλανα µάτια του γιά νά τά àνοίξει
στήν πανηγυρική àτµόσφαιρα τÉς Bασιλεί-
ας τ΅ν Oéραν΅ν...

^O Γέροντας ‰Aνθιµος àποτελεÖ παρά-
δειγµα γιά µίµηση σέ ™γουµένους, µοναχούς
καί λαϊκούς... ‰Aς öχουµε τήν εéχή του.

(\Aποσπάσµατα àπό τό βιβλίο τοÜ 
∆ρ. Xαραλάµπους M. Mπούσια 

“^O Γέρων ‰Aνθιµος ï ^Aγιαννανίτης”, 
\Eκδ. Mυγδόνια, Θεσ/νίκη 2000) 
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T
ί περίεργη âρώτηση εrναι αéτή; \Aναµ-
φίβολα, θά µοÜ àπαντήσεις. ΠοÜ
ε€µαστε; Στήν \Iαπωνία ¦ στήν Kίνα
καί µοÜ àπευθύνεις τήν âρώτηση

αéτή; ∆έν εrµαι ≠Eλληνας; ∆έ ζ΅ σέ χριστιανι-
κό τόπο; ∆έν öχω πατέρα καί µητέρα χριστια-
νούς; ∆έν βαπτίσθηκα; ∆έν µυρώθηκα; ∆έν
πÉρα χριστιανικό ùνοµα; ∆έν γράφτηκα στά
βιβλία τÉς \Eκκλησίας; ∆έν âκκλησιάζοµαι 3-4
φορές τόν χρόνο; Kαί âάν àκόµα àµφιβάλλεις,
νά καί ™ ταυτότητά µου. ̂ H àστυνοµία βεβαιώ-
νει ¬τι εrµαι \Oρθόδοξος Xριστιανός! ∆έν
àρκοÜν ¬λα αéτά; 

∆υστυχ΅ς, δέν àρκοÜν γιά νά àποδείξουν
¬τι εrσαι χριστιανός. Aéτά εrναι τά âξωτερικά
χαρακτηριστικά, πού âάν δέν συνοδευτοÜν καί
àπό τά ôλλα γνωρίσµατα τÉς χριστιανικÉς
ζωÉς, τότε θά µείνεις ≤νας συνηθισµένος τύπος
χριστιανοÜ, àπό τά πολλά âκεÖνα ëκατοµµύρια
χριστιαν΅ν,  πού öχουν σήµερα πληµµυρίσει
τόν πλανήτη µας. Aéτοί âξωτερικά φαίνονται
χριστιανοί, àλλά âσωτερικά δυστυχ΅ς δέν
εrναι. ∆έν àγαποÜν τόν XPIΣTO, àλλά τόν
XPYΣO, τόν θεό τοÜ α¨΅να µας, τό ôνοµο

συµφέρον καί τήν ¨διοτέλεια, γιά χάρη τ΅ν
ïποίων θυσιάζουν τά πάντα, καί φιλία καί
πατρίδα καί σταυρώνουν τό Xριστό πού προ-
σκυνοÜν καί φιλοÜν µόνο µέ τά χείλη, σάν
ôλλοι \IουδαÖοι \Iσκαρι΅τες. \Aδελφέ µου, δέν
θέλουµε νά εrσαι àπό αéτούς. Γι\ αéτό τό λόγο,
σοÜ θέτουµε καί τό ëξÉς âρώτηµα: Erσαι χρι-
στιανός; \AγαπÄς τόν Xριστό ¦ τό χρυσό; 

“Erσαι Xριστιανός;” \Eξακολουθ΅ νά σέ
ρωτάω καί δέν θά σταµατήσω νά σέ ρωτ΅.
‰Eχεις συνηδειτοποιήσει τήν àποστολή σου;
\Aναρωτήθηκες νά µάθεις τί εrναι ï χριστιανι-
σµός; ^O χριστιανισµός δέν εrναι κάτι àδιάφο-
ρο καί àσήµαντο, δέν εrναι πάρεργο, δέν εrναι
µιά θεωρία, ™ ïποία δέ φέρνει καρπούς, δέν
εrναι µιά êπλή α¨σθηµατολογία, δέν εrναι
µηχανική âκτέλεση ïρισµένων µόνο τύπων
âξωτερικÉς λατρείας, εrναι κάτι ôπειρα µεγά-
λο. ^O Xριστιανισµός εrναι EΠANAΣTAΣH,
™ πιό ™ρωϊκή καί πιό êγία âπανάσταση πού
öχει δεÖ ποτέ ï κόσµος, âπανάσταση πού γίνε-
ται κυρίως στά βάθη τÉς àνθρώπινης ψυχÉς
καί àπό âκεÖ âξαπλώνεται σάν φλόγα σέ ¬λη
τήν γÉ. ^O χριστιανός πού πιστεύει στό Xρι-

ErÛ·È
¯̄ÚÚÈÈÛÛÙÙÈÈ··ÓÓfifi˜̃;;

ErÛ·È
¯̄ÚÚÈÈÛÛÙÙÈÈ··ÓÓfifi˜̃;;

M¤ ÏfiÁÈ· ·Ï¿...
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στό, παίρνει δύναµη καί àνατρέπει τόν διάβολο, τόν
µεγαλύτερο âχθρό τ΅ν àνθρώπων àνά τούς α¨΅νες
καί âγκαθιστÄ στό θρόνο τÉς καρδιÄς του τόν Xριστό.
\Eκθρόνιση τοÜ διαβόλου, âνθρόνιση τοÜ XριστοÜ,
Xριστοκρατία àπό ôκρο σέ ôκρο τÉς γÉς. Bασιλεία
τοÜ XριστοÜ εéλογηµένη, τρισευλογηµένη, πότε θά
öρθης; Mέ µιά λέξη προσφιλή στή Âγία Γραφή,
ANAΓENNHΣH καρδιÄς, νά τί εrναι ï  χριστιανός:
Mιά συνεχής πάλη, µάχη, àγώνας µέχρι νά νικήσει
στά πάντα ï Xριστός. \Aλλά πόσοι àπό τούς σηµερι-
νούς χριστιανούς öχουν αéτό τό πνεÜµα τοÜ ™ρωϊ-
σµοÜ καί εrναι ≤τοιµοι νά θυσιάσουν τά πάντα γιά τό
Xριστό; 

Oî χρυσοχόοι χρησιµοποιοÜν µιά πολύτιµη πέτρα
τήν ïποία çνοµάζουν πέτρα λυδία. Aéτή ™ πέτρα öχει
τήν ¨διότητα νά ξεχωρίζει τό πραγµατικό χρυσάφι,
àπό τό κίβδηλο. \Aλλά µιά τέτοια πέτρα, µέ τήν ïποία
µποροÜµε νά ξεχωρίσουµε τήν àρετή àπό τήν κακία,
τούς χριστιανούς àπό τούς χριστιανούς τÉς ταυτότη-
τας, εrναι τό Eéαγγέλιο, ™ AΓIA ΓPAΦH. Tί ½ραÖο
βιβλίο πού εrναι! Θέλεις νά δεÖς âάν εrσαι χριστιανός
τÉς ταυτότητας ¦ ùχι;  Σέ συµβουλεύω νά àγοράσεις
αéτή τήν “πέτρα”, τή λυδία, τήν AΓIA ΓPAΦH καί νά
àρχίσεις νά τήν µελετÄς προσεκτικά καί κάθε φορά
πού διαβάζεις ≤να στίχο νά âλέγχεις τόν ëαυτόν σου
καί νά τόν ρωτÄς: αéτό πού γράφεται âδ΅, τό öχω
âφαρµόσει; ‰Oχι, ùχι, ùχι, χιλιάδες ùχι θά φωνάζει ™
συνείδησή σου πού ¬σο προχωρÄς τήν µελέτη, θά
ξυπνÄ καί θά σέ âλέγχει  καί τότε νιώθοντας τήν âνοχή
σου, τίς êµαρτίες σου, θά πέσεις µπροστά àπό τόν
Σταυρό καί  µέ δάκρυα µιÄς ε¨λικρινοÜς µετάνοιας, θά
âναποθέσεις τήν ψυχή σου καί τό εrναι σου, λέγοντας:
“Xριστέ µου, γλυκύτατε \IησοÜ µου, µέχρι τώρα àπα-
τοÜσα τόν ëαυτό µου. ΘεωροÜσα τόν ëαυτό µου, σάν
τόν καλύτερο χριστιανό, àλλά τώρα διαπιστώνω ¬τι
δέν εrµαι τίποτα. Φορτωµένος µέ πολλές êµαρτίες,
öρχοµαι κοντά Σου, γιά νά βρ΅ τήν àνάπαυση καί τήν
παρηγοριά πού δέν βρÉκα στόν κόσµο. Θεέ µου, σ\
εéχαριστ΅...”.

Aéτή ™ στιγµή θά θεωρηθεÖ σταθµός στή ζωή σου,
àφοÜ θά àρχίσεις νά µπαίνεις στό νόηµα τοÜ Xρι-
στιανισµοÜ καί νά γίνεσαι, σιγά σιγά χριστιανός, ùχι
µόνο στό ùνοµα καί στήν ταυτότητα, àλλά καί στό
βίωµα. ^O οéρανός τότε σίγουρα θά χαίρεται καί µαζί
του κι âσύ...

Mητροπ. AéγουστÖνος Kαντιώτης. 

¶Èfi ™ÙÔÚÁÈÎfi˜ 

àfi Î¿ıÂ Ê›ÏÔ,

Èfi ¢›Î·ÈÔ˜ 

àfi Î¿ıÂ Î˘‚ÂÚÓ‹ÙË,

Èfi TÚ˘ÊÂÚfi˜ 

àfi Î¿ıÂ ·Ù¤Ú·

Èfi ÔÏ‡ M¤ÏÔ˜ ‰ÈÎfi Ì·˜ 

àfi ¬ÛÔ Ù¿ ú‰È· 

Ì·˜ Ù¿ Ì¤ÏË,

Èfi \AÓ·ÁÎ·ÖÔ˜ Û¤ ÌÄ˜ 

àfi Ù‹Ó ú‰È· 

Ù‹Ó Î·Ú‰È¿ Ì·˜...

\\AAÍÍ››˙̇ÂÂÈÈ  ÓÓ¿¿  ˙̇ÂÂÖÖ˜̃  

ÌÌ··˙̇››  TTÔÔ˘̆......
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Mελοµακάρονα 
τÉς κυρα-Nτίνας!

^Yλικά γιά µία δόση 
(περίπου 40 µελοµακάρονα)

1 ½ κιλό àλεύρι µαλακό Âγίου Γεωργίου
250 γραµ. ôχνη ζάχαρη
250 γραµ. σιµιγδάλι ψιλό
15 γραµ. σόδα

½ ποτήρι νεροÜ κονιάκ

1 ½ κουταλιά σούπας νερό

½ κουταλάκι γαρύφαλλο

½ κουταλάκι κανέλλα τριµµένη
750 γραµ. λάδι àραβοσιτέλαιο

½ ποτήρι νεροÜ φρέσκο χυµό πορτοκαλιοÜ
1/4 ποτήρι κρασιοÜ χυµό λεµονιοÜ

½ φλυτζανάκι τοÜ καφέ ξύσµα πορτοκαλιοÜ

Γιά τό σιρόπι:
750 γραµ. νερό 
1 κιλό ζάχαρη

½ βαζάκι γλυκόζη
3 κουταλιές σούπας µέλι 
καί προαιρετικά ξύλα κανέλας καί γαρύφαλλα

EKTEΛEΣH
Πρίν ξεκινήσουµε τή διαδικασία γιά νά
φτιάξουµε τά µελοµακάρονα, θά πρέπει
πρ΅τα νά φτιάξουµε τό σιρόπι, öτσι œστε
νά κρυώσει.

\Eκτέλεση γιά τό σιρόπι:
Σέ µιά κατσαρόλα βάζουµε τό νερό καί τή
ζάχαρη (ôν θέλουµε τώρα µποροÜµε προαιρε-
τικά νά βάλουµε τήν κανέλλα καί τό γαρύφαλ-
λο) καί µόλις πάρει βράση τό àφήνουµε γιά 10
λεπτά àνακατεύοντας καί àφαιρώντας τόν
àφρό. Mετά àπό 10 λεπτά προσθέτουµε τή
γλυκόζη καί τό µέλι, τό àφήνουµε γιά ôλλα
πέντε λεπτά καί τό κατεβάζουµε àπό τή φωτιά. 

Û˘ÓÙ·Á¤˜

XÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÂ˜
παραδοσιακές

EÓ ÛÒÌ·ÙÈ ˘ÁÈÂ›...
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^Yλικά γιά µία δόση 

Γιά τή ζύµη:
2 αéγά καί 4 κροκάδια χτυ-
πηµένα
4 κουταλιές σούπας κονιάκ
2 κουταλιές σούπας λάδι ¦
βούτυρο βιτάµ
1 κουταλάκι κοφτό êλάτι
4 φλυτζάνια τσαγιοÜ àλεύ-
ρι àλατίνη γιά ¬λες τίς χρή-
σεις
λάδι γιά τηγάνισµα
καρύδια χοντροκοµµένα
κανέλλα τριµµένη

Γιά τό σιρόπι:
2 φλυτζάνια τσαγιοÜ 
ζάχαρη

½ φλυτζάνι τσαγιοÜ µέλι
1 φλυτζάνι τσαγιοÜ νερό
2 ξυλάκια κανέλλας
5-6 γαρύφαλλα
φλούδα ¦ ξύσµα πορτοκα-
λιοÜ

EKTEΛEΣH
\Eκτέλεση γιά τό σιρόπι:
Σέ µιά κατσαρόλα τοποθε-
τοÜµε ¬λα τά •λικά γιά τό
σιρόπι καί τά βράζουµε γιά
10 λεπτά. \Aφήνουµε τό
σιρόπι νά κρυώσει. 
\Eκτέλεση γιά τή ζύµη:
Σέ µιά λεκάνη χτυπÄµε
καλά τά αéγά (2 ïλόκληρα
καί 4 κρόκους), ρίχνουµε
τό κονιάκ, τό λάδι καί τό
êλάτι. \Aνακατεύουµε καί
σιγά σιγά ρίχνουµε τό
àλεύρι œστε νά γίνει µιά
ζύµη ùχι πολύ σφιχτή. Tήν
àφήνουµε σκεπασµένη σέ

ζεστό µέρος γιά µισή œρα. 
≠Yστερα àπό τήν µισή œρα
πού àφήσαµε τή ζύµη θά
δοÜµε ¬τι öχει µαλακώσει. 
Παίρνουµε κοµµάτια
µικρά ζύµης (¬σο τό µπα-
λάκι ëνός καρυδιοÜ) καί
τήν àνοίγουµε µέ τόν πλά-
στη σέ πολύ λεπτό φύλλο.
Kατόπιν κόβουµε τό φύλλο
σέ λωρίδες περίπου 3 ëκ.
πλάτος καί 25 µέ 30 ëκ.
µÉκος. Σέ µία κατσαρόλα
βάζουµε àρκετό λάδι καί
τό àφήνουµε νά κάψει.
ΠερνÄµε τή µία ôκρη τÉς
λωρίδας àνάµεσα στά
δόντια ëνός πηρουνιοÜ καί
τήν στερεώνουµε τυλίγο-
ντάς την λίγο γύρω àπό τό
πηρούνι. Mέ τό χέρι µας
κρατÄµε τήν ôλλη ôκρη τÉς
λωρίδας. Kατόπιν βουτÄµε
τό πηρούνι µέ τήν ζύµη
µέσα στό καυτό λάδι καί
γυρίζοντας γύρω γύρω τό
πηρούνι, τυλίγουµε τήν
•πόλοιπη λωρίδα λίγη λίγη
καθώς θά ψήνεται. Tηγανί-
ζουµε τίς δίπλες œσπου νά
ροδίσουν àπ\ ¬λες τίς
πλευρές. ≠Oταν τίς βγάλου-
µε àπό τό λάδι, τίς βουτÄµε
προσεκτικά στό σιρόπι καί
àφοÜ τίς στραγγίσουµε µέ
τήν κουτάλα, τίς τοποθε-
τοÜµε σέ πιατέλα καί τίς
πασπαλίζουµε µέ τά καρύ-
δια καί τήν κανέλλα.

Kαλή âπιτυχία 
καί Kαλά Xριστούγεννα.

\Iωάννα Mοναχή

\Eκτέλεση 
γιά τά µελοµακάρονα:
Σέ µιά λεκάνη βάζουµε τό λάδι,
τήν ôχνη ζάχαρη καί τά àνακα-
τεύουµε. Προσθέτουµε τή σόδα
διαλυµένη στό χυµό πορτοκα-
λιοÜ. Mετά ρίχνουµε στή λεκά-
νη ¬λα τά •γρά •λικά καί àνα-
κατεύουµε. Kατόπιν προσθέ-
τουµε τήν κανέλλα, τό γαρύ-
φαλλο, τό ξύσµα πορτοκαλιοÜ
καί τέλος τό σιµιγδάλι. \Aνακα-
τεύουµε καλά µέ µία κουτάλα
καί προσθέτουµε σιγά σιγά τό
àλεύρι. \Eάν öχουµε βάλει
àκριβ΅ς τά •λικά τό àλεύρι θά
“τό πάρει ¬λο”. ^H ζύµη θά πρέ-
πει νά εrναι µαλακή καί εûπλα-
στη γιά νά µποροÜµε εûκολα νά
πλάσουµε τά µελοµακάρονά
µας.
Προθερµαίνουµε τό φοÜρνο

στούς 170 βαθµούς. Πλάθουµε
κατόπιν τά µελοµακάρονα σέ
σχÉµα çβάλ καί τά àραδιάζουµε
σέ ταψί πάνω σέ λαδόκολλα.
≠Yστερα µέ ≤να πηρούνι
τρυπÄµε âλαφρά τά µελοµακά-
ρονα καί τά βάζουµε στό
φοÜρνο. Tά ψήνουµε περίπου
20΄ λεπτά µέχρι νά πάρουν ≤να
½ραÖο µελί χρ΅µα καί νά ροδί-
σουν. 
\Aµέσως µόλις τά βγάλουµε
àπό τό φοÜρνο καί âν΅ εrναι
καυτά τά βουτÄµε στό κρύο
σιρόπι καί τά àφήνουµε µερικά
δεπτερόλεπτα γιά νά ρουφή-
ξουν καλά τό σιρόπι. Mέ µία
τρυπητή κουτάλα τά βγάζουµε
καί τά τοποθετοÜµε ùµορφα σέ
µία πιατέλα. \Aπό πάνω πασπα-
λίζουµε µέ χοντροκοµµένο
καρύδι.  

Kαλή âπιτυχία!

Xριστουγεννιάτικες δίπλες!



\\AAfifi  ÙÙ‹‹ÓÓ  ··ÓÓ‹‹ÁÁ˘̆ÚÚËË  

ÙÙÉÉ˜̃  MMÔÔÓÓÉÉ˜̃  ÌÌ··˜̃

^̂HH  ëëÔÔÚÚÙÙ‹‹  ÙÙÔÔÜÜ  ^̂AAÁÁ››ÔÔ˘̆

NNEEKKTTAAPPIIOOYY

Γ
ιορτάσαµε καί φέτος πανηγυρικά τόν προστάτη τÉς MονÉς µας ≠Aγιο Nεκτάριο καί
πλÉθος κόσµου κατέφθασε µέχρι τό µοναστήρι µας γιά νά συνεορτάσει µαζί µας. Περίπου
13-14 ποÜλµαν àπό ¬λη τήν ^Eλλάδα καί πολλά IX àπό τήν περιφέρειά µας öφθασαν στό
Mοναστήρι µας γιά νά προσκυνήσουν τόν ≠Aγιο Nεκτάριο πού ¬λοι εéλαβοÜνται γιατί

εrναι τόσο θαυµατουργός. Oî τοπικοί ôρχοντες, νοµαρχιακοί καί δηµοτικοί σύµβουλοι, πρόεδροι
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κοινοτήτων καί
πολιτιστικ΅ν συλ-
λόγων, µÄς τίµη-
σαν µέ τήν παρου-
σία τους. Tόν ≠Aγιο
καί τήν πανήγυρη
τÉς MονÉς συνε-
όρτασαν µαζί
µας, δίνοντάς µας

µεγάλη χαρά, ï Kαθηγούµενος τÉς ^IερÄς
MονÉς Mεταµορφώσεως τοÜ ΣωτÉρος Nαυπά-
κτου πανοσ. \Aρχιµ. π. Σπυρίδων Λογοθέτης µέ
µέλη τÉς Συνοδείας του, ï Kαθηγούµενος τÉς
^IερÄς MονÉς Âγίου KοσµÄ τοÜ A¨τωλοÜ àπό
τήν Kυλλήνη Kορινθίας, π. Mάξιµος Bαρ-
βαρÉς, καθώς καί ™ Kαθηγουµένη τÉς ^IερÄς
MονÉς Παναγίας KουτσουροÜ Θεογνωσία
Mοναχή µετά τÉς συνοδείας της, τούς ïποίους
καί εéχαριστοÜµε âκ βάθους καρδίας γιά τήν
παρουσία τους στήν πανήγυρη τÉς MονÉς µας.
Στήν πανηγυρική Θεία Λειτουργία συλλειτούρ-
γησαν µέ τόν Γέροντά µας π. Nεκτάριο Mου-
λατσιώτη, ï ïποÖος εrχε τά çνοµαστήριά του,
îερεÖς τÉς \Aδελφότητός του καί οî îερεÖς π.
Eéάγγελος ΠαπαχρÉστος àπό τό Bόλο, ï π.
Nικόλαος Tσούνης καί ï π. \Aνδρέας Tσούνης
àπό τά χωριά Tρίκορφο καί Γρηγορίτικα.
Oî àκολουθίες κατανυκτικές, àλλά καί πανη-
γυρικές, µέ τά συγκινητικά λόγια τους àναφέρ-
θηκαν καί πάλι στίς àρετές τοÜ Âγίου µας πού
τόν κοσµοÜν καί πού τόν παρακαλοÜµε νά
δίνει καί σέ ¬λους µας. 

^O Γέροντας τÉς MονÉς µας, τόσο στό
κήρυγµά του στόν ^Eσπερινό, ¬σο καί τήν ëπο-
µένη στή Θεία Λειτουργία, àναφέρθηκε στή

ζωή τοÜ Âγίου καί προσδιόρισε ¬τι γιά ¬λους
σκοπός τÉς ζωÉς µας εrναι νά κατακτήσουµε
τήν êγιότητα, ¬πως ï ≠Aγιος Nεκτάριος, πού
παρ\ ¬λους τούς διωγµούς καί τίς συκοφα-
ντίες, •πέµεινε τά πάντα µέ àγάπη καί καρτε-
ρία γιά ≤ναν καί µόνον λόγο: σκοπό τÉς ζωÉς
του εrχε βάλει τήν êγιότητα καί τίποτα καί
κανένας δέν µποροÜσε νά τόν àποπροσανατο-
λίσει àπό αéτόν τόν σκοπό. Σέ ¬λη του τή ζώη
κυνηγήθηκε καί συκοφαντήθηκε àπό κακούς
âκπροσώπους τÉς \Eκκλησίας. \Aκόµη καί µετά
τήν κοίµησή του âξακολουθοÜσαν νά τόν διώ-
κουν καί δέν âπέτρεψαν νά τοποθετήσουν τό
σκήνωµα τοÜ Âγίου µέσα στό ναό τÉς Âγίας
Tριάδος στόν ΠειραιÄ, µέχρι νά öρθει τό καρα-
βάκι γιά τήν A€γινα πού θά τόν πήγαινε στό
µοναστήρι του γιά τήν âξόδιο àκολουθία.
\EκεÖνον ¬µως πού οî ôνθρωποι περιφρόνησαν
καί κυνήγησαν, τόν δόξασε ï Θεός. Γιατί µέ τήν
•ποµονή καί τήν àγάπη του, τή συγχωρητικό-
τητά του καί τήν προσευχή γιά τούς δι΅κτες
του, ïµοίασε µέ τόν Xριστό τήν œρα τÉς Σταυ-
ρώσεως, πού àκόµη ¬λους τούς àγαποÜσε,
¬λους τούς συγχωροÜσε, γιά ¬λους προσευχό-
ταν.

Tέλος θέλουµε νά σÄς âνηµερώσουµε ¬τι
¬λοι σας νοερά ¦σασταν µαζί µας, διότι ¬λους
σÄς µνηµονεύσαµε στή Θεία Λειτουργία, •πέρ
τ΅ν κτητόρων, συνδροµητ΅ν, àφιερωτ΅ν,
φίλων καί µέ καθ\ οîονδήποτε τρόπο βοηθού-
ντων τό öργο µας καί σύσσωµη ™ \Aδελφότητά
µας παρακάλεσε τόν θαυµατουργό µας ≠Aγιο
Nεκτάριο ¬λους νά σÄς σκέπει, νά σÄς προ-
στατεύει καί νά σÄς ïδηγεÖ στήν êγιότητα,
χαρίζοντάς σας τίς àρετές του καί τήν àγάπη
του στό Θεό. 



BÄλτε στή βασιλόπιττά
σας πού θά κόψετε τήν
Πρωτοχρονιά γιά τήν

ο¨κογένεια καί τούς
φίλους σας τό παραδοσια-
κό κωνσταντινÄτο àση-
µένιο φλουρί πού ε¨κονί-

ζει τό σταυρό καί 
àναγράφει τά àρχικά 

IΣ-XΣ-NI-KA 
(\IησοÜς Xριστός NικÄ).

(^H τιµή 
γιά τό 

àσηµένιο 
φλουρί 

εrναι 
10 εéρώ)

HH  ^Iερά Mονή µας 

κατά àποκλειστικότητα 

διαθέτει 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™™HHMMEENNIIOOAA™™HHMMEENNIIOO
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\Aσηµένιο 
Φλουρί

κωνσταντινÄτο
γιά τή 

Bασιλόπιττα

¢È¿ ¯ÂÈÚfi˜ Î·È ÓÂ‡Ì·ÙÔ˜...
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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. 

≠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.

HMEPOΛOΓIO 2006
ZητεÖστε

τό ^Hµερολόγιο τÉς ^IερÄς MονÉς µας 
γιά τό Nέο ‰Eτος 2006. 

Erναι àφιερωµένο σέ 12 êγίες Mεγαλοµάρτυρες
καί ¬πως κάθε χρόνο àναγράφονται σέ αéτό

¬λες οî νηστεÖες τÉς \Eκκλησίας µας.
τηλ. 26340-44391

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
EK∆OΣEIΣ ΦΩΣ, Φειδίου 3, \Aθήνα

ΓEXA AMAPOYΣIOY Θέµιδος 4, Mαρούσι

EΠAPXIAΣ:
ΣΩTHP ΘEΣ/NIKHΣ, Πλ. Âγίας Σοφίας 6, Θεσ/νίκη 
TO ΠEPIBOΛI THΣ ΠANAΓIAΣ Πρασακάκη 9, Θεσ/νίκη
AΠOΣTOΛIKH ∆IAKONIA, Θεσ/νίκη
ΛY∆IA, Kαµβουνίων 1, Θεσ/νίκη
AΠOΣTOΛIKH ∆IAKONIA, Πάτρα
ΓEΣΘHMANH, ∆ηµ. ^Yψηλάντου 53A, Πάτρα
XATZHMAPΓAPITH BAΣ., Bεργίνας 29, ∆ράµα
ΠNEYM.KENTP. Mητρ.APΓOΛ., 25ης Mαρτίου 57, Nαύπλιο
AΘΩΣ, Σέρρες
BIBΛ.I.MHTP.XAΛKI∆OΣ, Xαλκίδα

\Eπίσκοπος Σαγγάης
καί Σάν Φρανσίσκο

^O θαυµατουργός

MMAA••IIMMOOBBIITT™™

IIøøAANNNNHH™™

AA°°IIOO™™



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 τήν •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


