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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 τέταρτο τεÜχος.
Θέλουµε ταπεινά νά âνηµερώσουµε τούς
àναγν΅στες µας, ¬τι: 

Tό περιοδικό µας εrναι δωρεάν. ^H ταχυπλη-
ρωµή πού âσωκλείουµε εrναι γιά ¬σους
θέλουν προαιρετικά νά àποστείλουν τήν âλε-
ηµοσύνη τους γιά τό Mοναστήρι πού εrναι
καινούργιο καί öχει àνάγκη àπό βοήθεια.   

≠Oσοι λοιπόν θέλετε νά βοηθήσετε τήν àνέγερση
τÉς MονÉς, καθώς καί τήν öκδοση αéτοÜ τοÜ
περιοδικοÜ, µπορεÖτε νά µÄς àποστέλετε τήν
βοήθειά σας µέ τήν ταχυπληρωµή πού âσωκλεί-
ουµε ¦ µέ κατάθεση στήν \Eθνική Tράπεζα
στόν àριθµό 426/440265-04 δίνοντας καί τό
ùνοµά σας. Kατόπιν âνηµερ΅στε µας τηλεφωνι-
κά γιά νά λάβετε τή σχετική àπόδειξη.

ΣÄς εéχαριστοÜµε θερµά 
\Eκ τοÜ περιοδικοÜ
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¶Úfi˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙÂÛ ÂÈÛÙÔÏ‹...

έρασε τό καλοκαίρι κι

âλπίζουµε ¬λοι σας νά βρήκα-

τε τήν εéκαιρία νά ξεκουρα-

στεÖτε κοντά στή µοναδική

ëλληνική φύση, κάνοντας µιά àνάπαυλα τÉς

κούρασης καί τ΅ν µεριµν΅ν πού σίγουρα öχετε

κι âσεÖς στή ζωή σας. 

Γιά âµÄς âδ΅ στό Mοναστήρι µας αéτοί οî

τρεÖς µÉνες κύλησαν κυρίως µέ τήν •ποδοχή

τοÜ κόσµου πού àπό τό πρωΐ µέχρι τή δύση

τοÜ ™λίου καταφθάνουν στό Mοναστήρι µας

γιά νά ξεκουραστοÜν ψυχικά καί νά πάρουν

δύναµη àπό τόν θαυµατουργό µας ≠Aγιο

Nεκτάριο, ζητώντας τίς µεσιτεÖες καί τήν προ-

στασία του. Kαθώς ï ≥λιος γέρνει στή ∆ύση

του, τότε οéσιαστικά àρχίζει γιά µÄς ™ œρα γιά

τό διακόνηµα µέχρι τά βαθιά µεσάνυχτα. Mαζί

µέ τά χέρια πού âργάζονται, ï νοÜς τρέχει µέ

λαχτάρα πρός τό Θεό ψυθιρίζοντας µέ τό

στόµα προσευχές γιά ¬σους µÄς µίλησαν γιά

τόν πόνο καί τήν àνάγκη τους, àλλά καί γιά

¬λο τόν κόσµο πού ζεÖ χωρίς âλπίδα µακρυά

àπό τό Θεό. Πόσες φορές öχουµε àναλογιστεÖ

τό πόσο τυχερές ε€µαστε πού ζοÜµε µέσα στό

λιµάνι τοÜ XριστοÜ µας, στό γλυκό µοναστη-

ράκι µας...  

Aéτό τό καλοκαίρι ¬µως εrχε καί κάτι δια-

φορετικό. E€χαµε τήν µεγάλη εéλογία ν\ àσχο-

ληθοÜµε µέ τή µετάφραση καί τήν âπιµέλεια

τÉς öκδοσης ëνός νέου βιβλίου πού àφορÄ τό

βίο ëνός νεοφανοÜς Pώσσου Âγίου, τοÜ Âγίου

\Iωάννη Mαξίµοβιτς. ^H παρουσία τοÜ Âγίου

\Iωάννη στή ζωή µας ξεκίνησε πρίν àπό πολλά

χρόνια, σχεδόν àπό τήν àρχή πού δηµιουργή-

θηκε ™ \Aδελφότητά

µας. Aéτή τή χρονιά

ε€χαµε τή µεγάλη

εéλογία νά συνα-

ντήσουµε àπό κοντά

µία γυναίκα πού

öζησε καί διακόνησε

τόν ≠Aγιο \Iωάννη

¬ταν âκεÖνος qταν

\Eπίσκοπος ∆υτικÉς Eéρώπης στό Παρίσι.

‰Hδη ε€χαµε öρθει σέ âπαφή γιά νά πάρουµε τά

συγγραφικά δικαιώµατα τÉς àγγλικÉς öκδοσης

τÉς βιογραφίας του. Mέ τή βοήθεια τοÜ ΘεοÜ

καί τή συµπαράσταση τοÜ Âγίου \Iωάννη τό

βιβλίο τελικά âκδόθηκε, δίνοντας σέ ¬λους µας

τήν εéκαιρία νά γνωρίσουµε αéτή τή µεγάλη

µορφή πού öζησε στήν âποχή µας καί àποτελεÖ

παράδειγµα γιά ¬λους µας. E€µαστε βέβαιες

¬τι ï ≠Aγιος \Iωάννης θά µαγνητίσει τίς ψυχές

τ΅ν ^Eλλήνων, θά µÄς ïδηγήσει µέ τό παρά-

δειγµά του καί θά µÄς àποδείξει ¬τι ™ êγιότη-

τα δέν εrναι γιά µÄς τούς àνθρώπους τοÜ 21ου

α¨΅να ≤να ôπιαστο ùνειρο.

^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””

\Eπίσκοπος Σαγγάης 
καί Σάν Φρανσίσκο

EK∆OΣH 1η 
IEPAΣ MONHΣ
AΓ.NEKTAPIOY
∆ΩPI∆OΣ

^O θαυµατουργός
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H
µαρτυρική γÉ τοÜ Kόσοβο καί τÉς Mετό-
για, ™ κοιτίδα τÉς Σέρβικης \Oρθοδοξίας,
γιά ôλλη µιά φορά öγινε àντικείµενο
âσκεµµένης καί çργανωµένης âπίθεσης. Tό
Mάρτιο τοÜ 2004 µ\ ≤να çργανωµένο σχέ-

διο πού çνοµάστηκε
“πογκρόµ”, \Aλβανοί àντάρ-
τες âπιτέθηκαν στούς Σέρ-
βους τοÜ Kόσοβο µέ µιά
σειρά καλά çργανωµένων
âπιθέσεων, σκοτώνοντας 29
àνθρώπους καί τραυµατί-
ζοντας ëκατοντάδες
ôλλους, àφήνοντας πίσω
τους χιλιάδες ôστεγους καί
περισσότερες àπό 35 âκκλη-
σίες καί µοναστήρια, ε€τε âν
µέρει, ε€τε ïλοκληρωτικά
κατεστραµµένες µαζί µέ τίς
ëκατοντάδες τ΅ν σπιτι΅ν.

\Aνάµεσα στά ±για µέρη
πού καταστράφηκαν κατά
τή διάρκεια αéτ΅ν τ΅ν
™µερ΅ν τρόµου qταν καί τό
µοναστήρι τ΅ν Âγίων
\Aρχαγγέλων κοντά στήν
πόλη Πρίζρεν. Tό µοναστή-

™EPBIA:καÖνε 
τήν \Oρθοδοξία!
™EPBIA:καÖνε 
τήν \Oρθοδοξία!

AÊÈ¤ÚˆÌ·...



ρι εrχε χτιστεÖ
µεταξύ τοÜ 1343
καί 1352 àπό τόν
Tσάρο NτοÜσαν
καί καταστράφηκε
γιά πρώτη φορά
τόν 16ο α¨΅να àπό
τόν MουσουλµÄνο
Σινάν ΠασÄ, (ï
ïποÖος εrχε âπίσης
κάψει καί τά ±για
λείψανα τοÜ Âγίου Σάββα
καί ï ïποÖος πÉρε τά •λικά
àπό τήν âκκλησία πού
öκαψε καί τά χρησιµοποίη-
σε γιά νά χτίσει τό τζαµί
του). ^H àνοικοδόµηση τÉς
MονÉς ξεκίνησε πάλι τό
1990, ¬ταν ï âπίσκοπος
\Aρτέµιος àνέλαβε τήν \Eπι-
σκοπή τÉς Pάσκα-Πρίζρεν
καί Kόσοβο-Mετόγια. Σύµ-
φωνα µέ µάρτυρες µιά
àλβανική συµµορία πανη-
γύριζαν ¬λη τή νύχτα

καθώς τό µοναστήρι καιγό-
ταν ¬ταν τό γερµανικό

KFOR (∆υνάµεις τοÜ NATO
στό Kόσοβο) µέ στρατι΅τες
του êπλά κοιτοÜσε τίς
καταστροφές χωρίς νά
âπεµβαίνει πουθενά. 

≠Eνα ôλλο âπίσης µονα-
στήρι καταστράφηκε τήν
€δια œρα στό Nτέβιτς, τό
ïποÖο àνοικοδοµήθηκε àπό
τόν ≠Aγιο \Iωαννίκιο τό

πρ΅το µισό τοÜ 15ου
α¨΅νος. \Eπειδή âν τ΅
µεταξύ εrχε κατα-
στραφεÖ àπό τούς
Tούρκους λίγο àργό-
τερα ξαναχτίστηκε
στό µέσον περίπου
τοÜ 16ου α¨΅να. Tό
1941 κατά τή διάρ-
κεια τοÜ B΄ Παγκο-
σµίου Πολέµου οî
\Aλβανοί συνεργά-
στηκαν µέ τούς
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Kατεστραµένα κελλιά µοναζουσ΅ν.

Kοιτώντας τά âρείπια τÉς MονÉς Devic.

Γυρνώντας στό 
Mοναστήρι µετά 
τήν καταστροφή.
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Nαζί καί γι\ ôλλη µιά φορά κατέστρεψαν τό
Mοναστήρι δολοφονώντας µέ κτηνώδη
τρόπο τόν ^Hγούµενο. Mόνο ï τάφος πού
περιεÖχε τά λείψανα τοÜ Âγίου \Iωαννίκιου
προφυλάχθηκε καί σώθηκε. Tό 1947 τό
µοναστήρι ξαναχτίστηκε καί αéτή τή φορά

öγινε γυναικεία ^Iερά Mονή. Mετά τήν τελευ-
ταία âπίθεση τό Mάρτιο τοÜ 2004 µόνο ≤νας
âρειπωµένος σκελετός τÉς MονÉς àπέµεινε.
Tά κελλιά τ΅ν µοναζουσ΅ν κάηκαν ïλο-
σχερ΅ς. Στό παρεκκλήσιο τοÜ Âγίου \Iωαν-
νίκιου οî \Aλβανοί χρησιµοποίησαν τσεκού-
ρια γιά νά καταστρέψουν τίς µαρµάρινες
πλάκες στόν τάφο τοÜ Âγίου καί µετά öβα-
λαν φωτιά µέσα στόν τάφο. Eéτυχ΅ς ¬µως

τά λείψανα τοÜ Âγίου τά εrχαν διαφυλάξει
σέ ôλλο µέρος καί σώθηκαν. Tό µοναστήρι
στό Nτέβιτς δέν εrχε ξαναδεÖ τέτοιες θηριω-
δίες βαρβαρισµοÜ στά 400 χρόνια τÉς îστο-
ρίας του, οûτε àκόµα ¬ταν qταν •πόδουλοι
στόν Tουρκικό ζυγό.

Mιά ôλλη τραγωδία συνέβει στήν âνο-
ριακή âκκλησία τÉς Kοιµήσεως τÉς ^Yπερα-
γίας Θεοτόκου Tζακόβικα πού âπίσης öκα-
ψαν. Oî πέντες εéσεβεÖς καί τόσο θαρραλέες
γυναÖκες πού öµεναν σ\ αéτή τήν âκκλησία
àπό τόν πόλεµο τοÜ 1999 àναγκάστηκαν νά
âκδιωχθοÜν àπό âκεÖ. \Aντίθετα µέ τό γερµα-

νικό, τό \Iταλικό KFOR µέ τούς στρατι΅τες
του, µερικοί àπό τούς ïποίους χτυπήθηκαν,

AÊÈ¤ÚˆÌ·...

^O ^Hγούµενος π. Γερµανός µπροστά στήν ^Iερά Mονή Âγ. \Aρχαγγέλλων 
µετά àπό τήν καταστροφή.



µέ πολύ θάρρος •περασπίστηκαν τήν
\Eκκλησία καί τίς γυναÖκες, àλλά τελικά
•πέκυψαν γιατί οî \Aλβανοί àντάρτες qταν
πολλοί περισσότεροι, πάνω àπό 1.500 ïπλι-
σµένοι µέ αéτόµατα ¬πλα, χειροβοµβίδες,
µολότοφ καί σιδερένιους λοστούς. \Aργότε-
ρα οî \Aλβανοί öστρωσαν µέ µπολντόζα ¬λη
τή γύρω περιοχή κατεδαφίζοντας ¬,τι àπέ-

µεινε àπό τήν καµ-
µένη âκκλησία καί
χρησιµοποιώντας
αéτό τό χ΅ρο γιά
πάρκινγκ.

\Aνάµεσα στίς
âκκλησίες πού
καταστράφηκαν
qταν âπίσης καί ï
θαυµάσιος Kαθε-
δρικός Nαός Λέβι-
ζα στό Πρίζρεν.
Πολλές êγιογρα-
φίες îστορικές
καταστράφηκαν
àπό τή φωτιά àνά-
µεσα στίς ïποÖες
qταν καί ™ περίφη-
µη ε¨κόνα τÉς
^Yπεραγίας Θεοτό-

κου τÉς \Eλεούσας, ™ ïποία êγιογραφήθηκε
περίπου τόν 12ο α¨΅να, πρίν àκόµα τήν
àναστήλωση τÉς \Eκκλησίας τόν 14ο α¨΅να.

^H àδιαφορία καί ™ àδράνεια ¬λων αéτ΅ν
πού öπρεπε νά προστατέψουν τίς σέρβικες
âκκλησίες ïδήγησαν τόν \Eπίσκοπο \Iωαννί-
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Oî Mοναχές τÉς MονÉς Devic µπροστά στό καµµένο Mοναστήρι τους.

Kόσσοβο: ^O καµµένος ναός 
τοÜ Âγίου Γεωργίου.

≠O,τι àπέµεινε µετά τήν καταστροφή.
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κιο τοÜ Mπουντιµίλ καί Nικσίκ νά δηλώ-
σει ¬τι ¬πως öγινε πρίν àπό πολλά χρόνια
στό παλάτι τοÜ Ποντίου Πιλάτου καί ™
àδιαφορία καί οî διαφωνίες ïδήγησαν τό
Xριστό στό ΓολγοθÄ, öτσι καί τώρα ™
àδιαφορία τοÜ NATO καί οî \Aλβανοί τρο-
µοκράτες κατέστρεψαν τήν çµορφιά τ΅ν
êγιογραφι΅ν τοÜ XριστοÜ στήν Λέβιζα
καί τίς µετέτρεψαν σέ στάχτη. 

^O âπίσκοπος \Aρτέµιος, ï πνευµατι-
κός ïδηγός τ΅ν Σέρβων στό Kόσοβο καί
µαθητής τοÜ Âγίου \Iουστίνου Πόποβιτς

öχει κατηγορήσει καί τίς δύο πλευρές
γιά βιαιοπραγίες. \Aπό τό 1999
àναγκάστηκε νά µπεÖ σέ âνεργό
δράση στήν πολιτική ½ς ï κυριό-
τερος àντιπρόσωπος, διεθν΅ς
àναγνωρισµένος, γιά τό ποίµνιό
του. Aéτή τή χρονιά ï \Eπίσκο-
πος \Aρτέµιος âπισκέφθηκε τήν
\Aµερική πάρα πολλές φορές âκ
µέρους τÉς âµπόλεµης \Eπι-
σκοπÉς. ‰Eκανε µία ïµιλία στίς 2
Φεβρουαρίου τοÜ 2004 στόν
Kαθεδρικό Nαό τοÜ Âγίου \Iωάν-
νου τοÜ BαπτιστÉ στήν Oéάσι-
γκτον. Στήν ïµιλία του τόνισε τήν
πνευµατική φύση τοÜ àγ΅να πού
κάνει τό ποίµνιό του, περιγράφο-
ντας ¬λα ¬σα •ποφέρουν καί
παρακαλ΅ντας νά προσεύχονται

γι\ αéτούς. Mετά àπό τά φρικαλέα γεγονό-
τα πού àκολούθησαν, δύο µÉνες àργότερα,
âπέστρεψε στήν \Aµερική καί αéτή τή φορά
µίλησε γι\ ôλλη µιά φορά σ\ ≤να πολύ µεγα-
λύτερο κύκλο, αéτή τή φορά στό \Iνστι-
τοÜτο Θρησκει΅ν καί ∆ηµόσιας Πολι-
τικÉς. Aéτή ™ ïµιλία γιά εéνόητους
λόγους âπικεντρώθηκε στά πολιτικά καί
πολιτιστικά δρώµενα τÉς κατάστασης στό
Kόσοβο, καυτηριάζοντας τόν τρόπο πού
τό NATO καί τά ^Hνωµένη ‰Eθνη öχουν

AÊÈ¤ÚˆÌ·...

Kατεστραµένος îερός ναός.

\Aπαρηγόρητοι οî âκδιωχθέντες Σέρβοι.
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χειριστεÖ µέχρι τώρα τό ρόλο τους ½ς
ε¨ρηνοποιοί στήν περιοχή αéτή. 

Θά àφήσουµε τίς φωτογραφίες µέ
τίς λεζάντες τους νά µιλήσουν àπό µόνες
τους γιά τήν βαρβαρότητα, τό διωγµό
καί τά µαρτύρια πού öχει •ποστεÖ ™
\Oρθόδοξη Σερβία, οî \Eκκλησίες καί τά
Mοναστήρια της àπό φανατικούς \Aλβα-
νούς µουσουλµάνους. ≠Oταν τήν €δια
œρα ε€µαστε ≤τοιµοι νά τούς àνεγείρου-
µε τό τζαµί τους καί τό πολιτιστικό τους
κέντρο καί νά τούς δώσουµε àκόµα καί
τίς προδιαγραφές γιά νά δηµιουργήσουν
τήν πολυπληθή πολιτεία τους στήν
περιοχή τÉς Παιανίας, τήν €δια œρα οî
φωτιές στή Σερβία δέν öχουν àκόµα σβή-
σει àπό ¬λους αéτούς πού ζητοÜν âλευ-
θερία καί àνεξιθρησκεία, àλλά αéτό
êπλά εrναι ≤να προπέτασµα γιά τά µελ-
λοντικά σχέδιά τους àκόµα καί στήν
\Oρθόδοξη ^Eλλάδα.

Oî προσπάθειες γιά νά âπουλωθοÜν
¬σο τό δυνατόν γρηγορότερα οî πληγές
πού προκάλεσε τό αîµατοκύλισµα στό
Kοσσυφοπέδιο, βρÉκαν àνταπόκριση
àπό τήν \Eκκλησία τÉς ^Eλλάδος. Mέσω
τÉς µή κυβερνητικÉς çργάνωσης τÉς
\Eκκλησίας τÉς ^Eλλάδος µέ τήν âπωνυ-
µία “\Aλληλεγγύη” àναπτύχθηκε καί ïλο-
κληρώθηκε ≤να σηµαντικό πρόγραµµα
τό ïποÖο εrχε σάν στόχο τήν àνοικοδό-
µηση τοÜ ^IεροÜ NαοÜ Παµµεγίστων
Tαξιαρχ΅ν στό χωριό \Oζοτζάν, καθώς
καί τÉς ^IερÄς MονÉς Γκρατσάνιτσα,
≤δρα τÉς \EπισκοπÉς Pάσκα καί Πρίζρεν.
^H çργάνωση αéτή δηµιουργήθηκε τό
Mάϊο τοÜ 2002 µέ τήν πρωτοβουλία τοÜ
\Aρχιεπισκόπου \Aθην΅ν καί πάσης
^Eλλάδος κ. Xριστοδούλου καί µέ σκοπό
νά προσφέρει àνθρωπιστική βοήθεια σέ
µαρτυρικές περιοχές àπό τά Bαλκάνια
≤ως τή Mέση \Aνατολή καί àπό τόν Kαύ-
κασο ≤ως τήν \Aφρική. 

E
rναι ôκρως συγκινητικό τό γεγονός ¬τι οî
Σέρβοι µοναχοί καί µοναχές δηλώνουν
¬τι δέν θά âγκαταλείψουν τά Mοναστήρια

τους παρόλο πού εrναι ïλοσχερ΅ς κατεστραµµέ-
να àπό τήν µανία τ΅ν \Aλβαν΅ν àνταρτ΅ν, àλλά
θά παραµείνουν âκεÖ γιά νά τά ξαναχτίσουν àπό
τήν àρχή δηµιουργώντας µέ τή θυσία τους καί
τήν πίστη τους τίς προϋποθέσεις γιά νά ξανα-
χτυπήσουν οî καµπάνες καί πάλι στό Kοσσυφο-
πέδιο καί γύρω àπό τούς προµαχ΅νες τÉς
\Oρθοδοξίας νά βροÜν καταφύγιο οî σύγχρονοι
Σέρβοι µάρτυρες. ‰Aς τούς θυµόµαστε πάντα
στήν προσευχή µας...



°ÓÒÚÈÛfiÓ ÌÔÈ...

O Tίµιος Σταυρός εrναι τό êγιώτα-
το Σύµβολο τ΅ν χριστιαν΅ν. Mόλις
δοÜµε τό êπλό του σχÉµα πού γίνεται
µόνον µέ δύο γραµµές, àµέσως µέ
πίστη τό προσκυνοÜµε. Kάθε ôνθρωπος
µπορεÖ εûκολα νά κάνει τό σηµεÖο τοÜ
ΣταυροÜ, ε€τε στό σ΅µα του, ε€τε
âπάνω σέ ôλλο, ε€τε πάνω σ\ ≤να τοÖχο
¦ στό νερό ¦ στόν àέρα... àλλά καί
ïλόκληρη ™ πλάση εrναι γεµάτη àπό
αéτό τό îερό σχÉµα καί θυµίζει στούς
χριστιανούς τό πάθος τοÜ XριστοÜ.
Φαίνεται στά τέσσερα σηµεÖα τοÜ ïρί-
ζοντα, στίς λεγόµενες σταυρώσεις τ΅ν
δένδρων, στά συµπλέγµατα τ΅ν ôστρων,
στίς σχισµές τ΅ν βράχων, στό ξεκλάδι-
σµα τ΅ν ποταµ΅ν, στά çστÄ τ΅ν ζώων
καί τ΅ν ψαρι΅ν, στό δέρµα τ΅ν φιδι΅ν,
στά φύλλα τ΅ν λουλουδι΅ν καί νοµίζεις
¬τι ï Θεός öβαλε τό σχÉµα τοÜ σταυ-
ροÜ σέ ¬λη τή φύση γιά νά µÄς τό
•πενθυµίζει.

K
άθε φορά πού κάνουµε τό σταυρό

µας ïµολογοÜµε καί διακηρύττου-

µε τήν πίστη µας στήν àλήθεια τοÜ

Eéαγγελίου, στόν ^Eσταυρωµένο

^̂HH  îîÛÛÙÙÔÔÚÚ››··  

ÙÙÔÔÜÜ  ™™TTAAYYPPOOYY

^̂HH  îîÛÛÙÙÔÔÚÚ››··  

ÙÙÔÔÜÜ  ™™TTAAYYPPOOYY
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καί \Aναστάντα Xριστό µας. ∆ηλώνουµε ï

καθένας µας προσωπικά ¬τι στή ζωή µας àκο-

λουθοÜµε τό παράδειγµα τοÜ Kυρίου µας καί

σηκώνουµε ï καθένας àπό âµÄς τόν σταυρό

του, τήν προσωπική του εéθύνη γιά τή µαρτυ-

ρία τοÜ Eéαγγελίου µέσα στόν κόσµο πού

ζοÜµε. Kάνοντας τό σταυρό µας ïµολογοÜµε

τήν πίστη µας, τήν διακηρύττουµε καί

àντλοÜµε δύναµη γιά τήν καθηµερινή µας ζωή. 

^O σταυρός εrναι ïλόκληρη ™ ζωή µας.
≠Oταν γεννιόµαστε µέ τή βάπτισή µας, µÄς
δίνει ï îερέας ≤να σταυρό. Πεθαίνουµε καί

πάνω στόν τάφο µας βάζουν πάλι ≤να
σταυρό. ^O σταυρός εrναι ™ àφετηρία καί

τό τέρµα τÉς ζωÉς µας.

Erναι τό καύχηµα καί ™ σωτηρία µας.
\AρκεÖ νά βυθίσει κανείς ≤να σταυρό στό νερό κι
àµέσως αéτό γίνεται êγιασµός. ≠Oπως γράφει ï
îερός Xρυσόστοµος, ï Σταυρός πού qταν ùργα-
νο καταδίκης, öγινε ôξιος τÉς µεγαλύτερης
τιµÉς, àπό σύµβολο κατακρίσεως öγινε µέσο
σωτηρίας, àπό ùργανο α¨σχύνης καί κολάσεως
τώρα öγινε àφορµή δόξας καί τιµÉς. ̂ O σταυρός
µας δέν στολίζει µόνο τή φύση, àλλά καί τά
δηµιουργήµατά µας. \EµεÖς οî ôνθρωποι βάλα-
µε τό σχÉµα τοÜ σταυροÜ παντοÜ, στούς τρούλ-
λους, στά κωδωνοστάσια τ΅ν âκκλησι΅ν, στούς
τάφους, στίς σηµαÖες, στά κατάρτια τ΅ν πλοί-
ων, σέ µέρη ψηλά, στά βουνά γιά νά φαίνεται
àπό µακριά, στά στολίδια τ΅ν γυναικ΅ν, στά
ψωµιά, στίς βρÜσες στά χωριά, καί ¬πως λέει
καί πάλι ï ≠Aγιος \Iωάννης ï Xρυσόστοµος,
παντοÜ βρίσκεται αéτό τό σχÉµα, στούς àρχη-
γούς καί στό λαό, στίς γυναÖκες καί στούς
ôνδρες, στούς µοναχούς καί στούς παντρεµέ-
νους, στούς δούλους καί στούς âλεύθερους, στά
σπίτια, στίς àγορές, στίς âρηµίες, στούς δρό-
µους, στά βουνά, στίς θάλασσες, στά νησιά, στά
πλοÖα, στά κρεβάτια, στά ροÜχα, στά συµπόσια,
σέ σκεύη χρυσά, σέ µαργαρίτες, σέ ζωγραφιές... 

Tόν Σταυρό τόν συναντοÜµε àρχικά στήν

Παλαιά ∆ιαθήκη τήν âποχή πού ï MωϋσÉς ïδή-
γησε τό λαό τοÜ \Iσραήλ µακριά àπό τήν
A€γυπτο καί àπό τήν κυριαρχία τοÜ Φαραώ.
≠Oπως λέει καί ™ •µνολογία τÉς \Eκκλησίας µας
στίς Kαταβασίες “Σταυρόν χαράξας MωσÉς...
τήν \Eρυθράν διέτεµεν...”. Kαθώς δηλαδή ï
στρατός τοÜ Φαραώ κυνηγοÜσε τόν MωϋσÉ καί
τόν λαό του, φτάνοντας στήν \Eρυθρά Θάλασ-
σα, ï MωϋσÉς σηµείωσε µέ τό χέρι του τό
σηµεÖο τοÜ ΣταυροÜ, ôνοιξε ™ θάλασσα στά δύο
καί πέρασαν ½ς διά ξηρÄς. Tά κύµατα γίνανε
•δάτινα τοίχη καί πέρασαν οî ^EβραÖοι στήν
àπέναντι ùχθη χωρίς νά βραχοÜν κôν τά πόδια
τους. ≠Oταν πέρασε καί ï τελευταÖος ̂ EβραÖος ï
MωϋσÉς, χάραξε καί πάλι σταυροειδ΅ς τήν
θάλασσα, ™ ïποία öκλεισε πίσω τους. 

Tόν σταυρό συναντοÜµε âπίσης στήν
öρηµο, ¬ταν οî ^EβραÖοι àγανακτισµένοι âνα-
ντίον τοÜ ΘεοÜ εrχαν àρχίσει νά àπιστοÜν καί
ν\ êµαρτάνουν καί τότε ï Θεός âπέτρεψε νά
βγοÜν τά δηλητηριώδη φίδια πού κατέτρωγαν
τούς ^Eβραίους καί πέθαιναν κατά χιλιάδες.
\EκεÖνοι οî ^EβραÖοι öτρεξαν µετανοιωµένοι
στόν MωϋσÉ ζητώντας συγχώρεση γιά τήν àγα-
νάκτησή τους. Tότε ï MωϋσÉς προσευχήθηκε
στό Θεό, ï ^OποÖος τοÜ öδωσε τήν âντολή νά
àνέβει στήν κορυφή τοÜ λόφου, νά •ψώσει ≤να
κοντάρι καί πάνω του νά φτιάξει ≤να χάλκινο
φίδι. ≠Oποιον δάγκωναν τά φίδια öπρεπε νά
γυρίσει καί νά κοιτάζει τό ξύλο αéτό (πού συµ-
βολίζει τό Σταυρό) πάνω στό λόφο κι öτσι θά
σωζόταν καί θά γλίτωνε àπό τό θάνατο.

H
îστορία τοÜ Tιµίου ΣταυροÜ,
σύµφωνα µέ τήν Παράδοσή
µας, ¬πως µÄς τήν âξιστόρησαν
στήν ^Iερά Mονή Tιµίου Σταυ-

ροÜ στά ^Iεροσόλυµα καί ¬πως öχει êγιογραφη-
θεÖ αéτή ™ îστορία µέσα στό ναό τÉς MονÉς
ξεκινÄ àπό πολύ παλαιά. \Aπό τότε πού ï
\Aβραάµ φιλοξένησε κάτω àπό τή δρÜ τοÜ
MαµβρÉ TρεÖς \Aγγέλους, πού τόν âπισκέφθη-
καν γιά νά δοκιµάσουν τή φιλοξενία του. Aéτοί
οî TρεÖς ‰Aγγελοι qταν ™ Âγία Tριάδα, ï Πατήρ,



°ÓÒÚÈÛfiÓ ÌÔÈ...

ï Yîός καί τό ≠Aγιο ΠνεÜµα πού πάντοτε
•πÉρχαν καί πάντοτε εrναι µαζί. ^O \Aβραάµ µέ
τή γυναίκα του Σάρρα περιποιήθηκαν τούς
TρεÖς \Aγγέλους οî ïποÖοι, àφοÜ εéλόγησαν τόν
\Aβραάµ καί τήν ο¨κογένειά του, öφυγαν. ‰Aφη-
σαν ¬µως πίσω τους, κατά τήν Παράδοση, τά
τρία ραβδιά τους, ½ς εéλογία, διότι πολύ εéα-
ρεστήθηκαν àπό τήν φιλοξενία τοÜ \Aβραάµ.
≠Oταν ™ Σάρρα βρÉκε τά ραβδιά µετά àπό λίγες
™µέρες δέν τούς öδωσε καµία σηµασία καί τά
öριξε στή φωτιά. Erδε ¬µως ¬τι âκεÖνα δέν καί-
γονταν καί öβγαζαν µονάχα καπνό. Tά πέταξε
στήν ôκρη. ≠Oταν ï Λώτ öφυγε àπό τά Σόδοµα
κι àφοÜ êµάρτησε µέ τίς κόρες του, πÉγε κλαί-
γοντας νά ζητήσει συγχώρεση àπό τόν θεÖο του
\Aβραάµ, ï ïποÖος τοÜ öδωσε τά τρία ραβδιά
πού τοÜ εrχαν àφήσει οî TρεÖς ‰Aγγελοι καί τοÜ
εrπε νά τά φυτέψει σ\ ≤να λάκκο καί νά τά ποτί-
ζει κάθε ™µέρα µέχρι ν\ àνθίσουν. ‰Aν ôνθιζαν
αéτό θά σήµαινε πώς ™ êµαρτία του συγχωρέ-
θηκε àπό τό Θεό. ‰Eτσι ï Λώτ γιά πολλά χρό-
νια τά πότιζε µέ νερό πού öφερνε àπό τόν \Iορ-
δάνη Ποταµό, µέχρι πού τελικά, µετά àπό
σαράντα χρόνια ôνθισαν κι öβγαλαν τρία κλα-
διά: ≤να κυπαρίσσι, µία πεύκη καί ≤ναν κέδρο
ε¨ς τύπον τÉς Âγίας Tριάδος. ≠Oταν τό δένδρο
µεγάλωσε καί οî ^EβραÖοι öφτιαχναν τό Nαό
τοÜ Σολοµ΅ντος τό διάλεξαν γιά νά τό βάλουν
σάν κεντρικό δοκάρι στό Nαό. \AφοÜ πÉραν τά
µέτρα τό öκοψαν àλλά ¬ταν πÉγαν νά τό τοπο-
θετήσουν εrδαν πώς qταν µεγάλο καί àφοÜ τό
öκοψαν τότε παραδόξως öπεσε µικρό. Aéτό
âπαναλήφθηκε àρκετές φορές, µία µίκραινε,
µία µεγάλωνε κι öτσι δέν µποροÜσαν νά τό
τοποθετήσουν στό Nαό. Tότε τό θεώρησαν
κατηραµένο ξύλο λόγω τÉς êµαρτίας τοÜ Λώτ
κι àποφάσισαν νά τό πετάξουν. ≠Oταν λοιπόν
qρθε ï καιρός τÉς Σταυρώσεως τοÜ Kυρίου
µας θυµήθηκαν ¬τι εrχαν πετάξει τό κατηραµέ-
νο αéτό ξύλο στήν Kοιλάδα τ΅ν Kέδρων καί
τό πÉραν καί σταύρωσαν τόν Xριστό. Kαί
¬πως ï Θεός µέ αéτό τό ξύλο πού ôνθισε öδωσε
τήν συγχώρεση στό Λώτ, µέ τό €διο ξύλο δόθη-

κε καί σέ âµÄς ™ ôφεση τ΅ν êµαρτι΅ν µας. 
Στή Pωµαϊκή âποχή ï Σταυρός àποτελεÖ

τήν âσχάτη τ΅ν ποιν΅ν, τόν àτιµωτικότερο
θάνατο, τόν πιό âξευτελιστικό. Tήν âποχή âκεί-
νη qταν φονικό ¬πλο, àλλά µετά àπό τήν Σταύ-
ρωση τοÜ Kυρίου µας àποτελεÖ γιά âµÄς àντι-
κείµενο λατρείας, àφοÜ âπάνω στό σταυρό
êπλώθηκε τό Σ΅µα τοÜ XριστοÜ µας καί χύθη-
κε τό Tίµιο Axµα Tου, âξαγιάσθηκε καί µετα-
τράπηκε σέ Tίµιο καί Zωοποιό Ξύλο. ≠Oταν τό
µαντήλι πού σκούπισε τόν îδρώτα του ï \Aπό-
στολος Πέτρος θαυµατουργεÖ, πόσο µÄλλον τό
Tίµιο Ξύλο τοÜ ΣταυροÜ πάνω στό ïποÖο
êπλώθηκε τό Σ΅µα τοÜ XριστοÜ µας! Mάλιστα
εrναι τό µοναδικό Ξύλο πού δέν âπιπλέει στό
νερό ¬πως ¬λα τά •πόλοιπα ξύλα, àλλά βυθί-
ζεται στόν πάτο. \Eπίσης µία âπιπλέον ̈ διότητα
τοÜ Tιµίου Ξύλου εrναι ¬τι ¬ταν τό àκουµπή-
σεις σέ àλεύρι ζυµωµένο µέ νερό, φουσκώνει
καί γίνεται ψωµί. 

^O Σταυρός àποτελεÖται àπό δύο ξύλα, ≤να
κάθετο καί ≤να çριζόντιο. Tό κάθετο εrναι ™
σκάλα πού ≤νωσε τή γÉ µέ τόν οéρανό, τό Θεό
µέ τόν ôνθρωπο. Tό çριζόντιο εrναι οî πτέρυ-
γες πού ≤νωσαν καί σκέπασαν ¬λους τούς
àνθρώπους µαζί. Tό κάθετο ξύλο συµβολίζει
τήν àγάπη πού öχει ï Θεός πρός τόν ôνθρωπο
καί ï ôνθρωπος πρός τό Θεό καί τό çριζόντιο
τήν àγάπη πού ëνώνει ¬λους τούς àνθρώπους
µεταξύ τους, τό ≤να µέ τόν ôλλον.

Πρέπει ¬µως τόν σταυρό µας νά τόν
κάνουµε σωστά. Πρ΅τα ëνώνουµε τά τρία µας
δάχτυλα, τόν àντίχειρα, τό δείκτη καί τό µεσο-
δάκτυλο, καλά ëνωµένα χωρίς νά öχουν µεταξύ
τους κενό καί κλείνουµε τά ôλλα δύο. Bάζουµε
τά τρία αéτά δάκτυλα στό µέτωπό µας, δεύτε-
ρον στήν κοιλιά µας, τρίτον στόν δεξιό µας
tµο καί τέταρτον στόν àριστερό. Tότε πραγ-
µατικά σηµειώνουµε τόν àληθινό σταυρό
âπάνω µας. Tά τρία δάκτυλα αéτά εrναι σύµβο-
λο τÉς Âγίας Tριάδος, τοÜ Πατρός, τοÜ YîοÜ
καί τοÜ Âγίου Πνεύµατος. ^O σταυρός σηµαί-
νει: “Kύριέ µου, \Eσύ πού εrσαι στούς οéρα-
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νούς (καί àκουµπÄµε τά τρία µας δάκτυλα στό
µέτωπό µας) καί κατέβηκες στή γÉ (καί àκου-
µπÄµε τά δάκτυλά µας στή κοιλιά µας), βάλε
µας στά δεξιά σου τήν ™µέρα τÉς Kρίσεως (καί
àκουµπÄµε τά δάκτυλά µας στό δεξί tµο) καί
ùχι στά àριστερά σου (καί àκουµπÄµε τά
δάκτυλά µας στόν àριστερό tµο). 

Στίς 14 Σεπτεµβρίου γιορτάζουµε τήν
≈ψωση τοÜ Tιµίου ΣταυροÜ. ^H îστορία τÉς
ëορτÉς αéτÉς εrναι ™ ëξÉς: ≠Oταν ï Mέγας Kων-
σταντÖνος νίκησε µέ τό λάβαρο “âν τούτω νίκα”
τόν àντίπαλό του Mαξέντιο κι öµεινε µονοκρά-
τορας τÉς Aéτοκρατορίας, προέτρεψε τόν âπί-
σκοπο ^Iεροσολύµων Mακάριο νά βρεÖ τόν

Tίµιο Σταυρό. ^H µητέρα του, Âγία ^Eλένη, εrδε
¬ραµα âκ ΘεοÜ πού τήν πρόσταξε νά πάει αéτο-
προσώπως στούς Âγίους Tόπους γιά νά βρεÖ
τόν Σταυρό. Zήτησε λοιπόν τή συγκατάθεση
τοÜ γιοÜ της κι öφυγε γιά τά ^Iεροσόλυµα.         

^H Παράδοση àναφέρει ¬τι µετά τήν Σταύ-
ρωση τοÜ XριστοÜ µας ï Tίµιος Σταυρός καί µέ
τήν πάροδο τοÜ χρόνου, παραχώθηκε µέσα στό
λόφο τοÜ ΓολγοθÄ. ≠Oταν öφθασε λοιπόν στά
^Iεροσόλυµα ™ Âγία ^Eλένη ôρχισε νά ψάχνει,
àλλά κανείς δέ γνώριζε ποÜ βρισκόταν ï λεγό-
µενος Kρανίου Tόπος ¬που σταυρώθηκε ï Xρι-
στός. ≠Oταν τελικά ≤νας ^EβραÖος βρέθηκε νά
γνωρίζει τόν λόφο τοÜ ΓολγοθÄ δέν ¦ξερε σέ
ποιό σηµεÖο àκριβ΅ς τοÜ λόφου öγινε ™ Σταύ-
ρωση. Προσευχήθηκε λοιπόν ™ Âγία ^Eλένη µέ
τόν \Eπίσκοπο ^Iεροσολύµων Mακάριο καί ¬λο
τό λαό γιά νά φανερώσει ï Θεός τόν Σταυρό.
Kαί τότε σχίσθηκε ï βράχος τοÜ ΓολγοθÄ καί
ôρρητη εéωδία πληµµύρισε τόν τόπο. \Aπό τό
σηµεÖο τÉς σχισµÉς àναδυόταν ≤να φυτό, ï
γνωστός σέ ¬λους µας βασιλικός. Tότε ™ βασί-
λισσα συγκεντρώνοντας πλÉθος àπό τεχνίτες
καί âργάτες öσκαψαν καί βρÉκαν τόν τάφο τοÜ
XριστοÜ καί κοντά στόν τάφο τρεÖς Σταυρούς.
Λίγο πιό κεÖ βρÉκαν τούς ≥λους µέ τούς ïποί-
ους καρφώθηκε ï Xριστός στόν Σταυρό. \Eπει-
δή δέν ¦ξεραν ποιός àπό τούς τρεÖς εrναι ï
δεσποτικός Σταυρός, ο¨κονόµησε ï Θεός καί
καθώς στήν πόλη µία àρχόντισσα öπασχε àπό
µία àνίατη àσθένεια àκούµπησαν καί τούς
τρεÖς σταυρούς âπάνω της καί ï τρίτος Σταυ-
ρός θαυµατουργικά τήν θεράπευσε. (βλ. Συνα-
ξαριστής, I∆́  Σεπτεµβρίου τ.9ος σελ.308).
≠Oταν ôκουσαν ¬λοι ¬τι βρέθηκε ï Σταυρός τοÜ
XριστοÜ öτρεξαν γιά νά τόν προσκυνήσουν καί
νά τόν àσπασθοÜν. ^H Âγία ^Eλένη γιά νά µπο-
ρέσουν ¬λοι νά δοÜν τόν Tίµιο Σταυρό öφτιαξε
≤ναν •ψηλό θρόνο πάνω στόν ïποÖο àνέβηκε ï
\Eπίσκοπος Mακάριος καί παίρνοντας τόν
Tίµιο Σταυρό τόν ≈ψωσε, σταυρώνοντας τά
τέσσερα σηµεÖα τοÜ ïρίζοντα, ¬πως àκριβ΅ς
κάνουν καί οî îερεÖς µας σήµερα, âν΅ ï λαός
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µετά δακρύων προσκυνοÜσε καί ζητοÜσε τό
öλεος τοÜ ΘεοÜ. \Aπό τότε âπικράτησε στίς 14
Σεπτεµβρίου νά γιορτάζουµε τήν ≠Yψωση τοÜ
Tιµίου ΣταυροÜ καί εrναι ™µέρα νηστείας,
àφοÜ ï Σταυρός πάντοτε µÄς •πενθυµίζει τό
πάθος τοÜ XριστοÜ. ≠Oπως ≤νας ôνθρωπος
πού κάνει τήν àνακοµιδή τ΅ν λειψάνων τοÜ
πατέρα, τÉς µητέρας ¦ τοÜ παιδιοÜ του θλίβεται
καθώς θυµÄται τόν συγγενή του, öτσι κι âµεÖς οî
χριστιανοί καθώς βλέπουµε τόν Tίµιο Σταυρό,
πάνω στόν ïποÖο ï Xριστός µας θυσιάστηκε
γιά µÄς, θλιβόµαστε πού, âν΅ \EκεÖνος γιά âµÄς
σταυρώθηκε, âµεÖς àκόµη δέν öχουµε κάνει κάτι
γιά νά TοÜ àποδείξουµε τήν àγάπη µας. 

Oî χριστιανοί âκείνη τήν ™µέρα àπόλαυσαν
καί εrδαν τόν ποθούµενο Σταυρό, δόξασαν τόν
Θεό καί ™ Âγία ^Eλένη διέταξε καί τόν πριόνι-
σαν στή µέση κατά τό πάχος κι öτσι ï µισός
Σταυρός öµεινε στά ^Iεροσόλυµα καί τοποθετή-

θηκε σέ àσηµένια θήκη, âν΅ τό ôλλο κοµµάτι
καί τούς τίµιους ≥λους πÉρε µαζί της καί τά
πÉγε στόν γιό της M. KωνσταντÖνο, στήν Kων-
σταντινούπολη. ‰Eκτισε δέ τόσο στό ΓολγοθÄ
¬σο καί στή Bηθλεέµ, àλλά καί στό ‰Oρος τ΅ν
\Eλαι΅ν καί σέ πολλά ôλλα σηµεÖα, \Eκκλησίες
γιά νά διαφυλαχθοÜν οî τόποι ¬που öζησε τήν
âπίγεια ζωή Tου ï Kύριός µας \IησοÜς Xριστός. 

\Aπό τήν Γέννηση τοÜ XριστοÜ µας µέχρι
τήν ε≈ρεση τοÜ Tιµίου ΣταυροÜ πέρασαν 326
χρόνια. ^O Tίµιος Σταυρός στήν Kωνσταντι-
νούπολη παραδόθηκε àπό τόν ≠Aγιο Kωνστα-
ντÖνο, πού τόν •ποδέχθηκε µέ τιµές καί τόν
προσκύνησε µέ πολύ πόθο, στόν Πατριάρχη
Kωνσταντινουπόλεως γιά νά φυλαχθεÖ στό
σκευοφυλάκιο τοÜ Πατριαρχείου. \Aπό âκεÖ ï
Tίµιος Σταυρός µοιράστηκε τελικά σέ ¬λον τόν
κόσµο ½ς εéλογία γιά νά προσκυνεÖται καί νά
χαρίζει τήν εéλογία καί τήν €αση σέ ¬σους µέ
πίστη τόν àσπάζονται καί τόν προσκυνοÜν,
ζητώντας τό öλεος τοÜ ΘεοÜ. 

K
ι âµεÖς τόσα χρόνια µετά,

κάπου, κάποτε θά ε€χαµε τήν

εéκαιρία καί τήν εéλογία νά

προσκυνήσουµε τεµάχιο τοÜ

Tιµίου ΣταυροÜ, àλλά κυρίως öχουµε µιά

µεγαλύτερη àκόµη εéλογία νά ε€µαστε τά

παιδιά ëνός ΘεοÜ πού δέ στάθηκε ψηλά

στόν Oéρανό êπλά νά µÄς κοιτÄ, àλλά

àπό τή µεγάλη Tου àγάπη καί τήν àπέρα-

ντη λαχτάρα Tου γιά µÄς qρθε στή γÉ,

öγινε àπό Θεός ôνθρωπος καί öχυσε τό

αxµα Tου γιά âµÄς. Ποιά εrναι ™ µεγαλύτε-

ρη àπόδειξη τÉς àγάπης Tου αéτÉς ¬ταν

≤νας Θεός θυσιάζεται; Kάνοντας τό σταυ-

ρό µας αéτό νά θυµόµαστε, τήν àγάπη

Tου µέχρι θυσίας. Kαί ôς τόν παρακα-

λοÜµε νά σταλάξει öστω µιά ρανίδα àγά-

πης καί στή δική µας σκληρή καρδιά... 
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ZητοÜµε τή βοήθειά σας γιά νά πάρουµε 
τό TEMΠΛO στό παρεκκλήσιο
τÉς Παναγίας τÉς Γοργοϋπηκόου 

\Aγαπητοί µας àδελφοί, 
Tό παρεκκλήσιο τÉς ^IερÄς MονÉς µας, àφιερωµένο στήν Παναγία τή Γοργοϋπήκοο öχει

τήν àνάγκη ¬λων σας. Tό πρ΅το πού θά τοποθετηθεÖ εrναι τό ξυλόγλυπτο τέµπλο, 
γι\ αéτό γιά ôλλη µιά φορά σÄς παρακαλοÜµε νά µÄς βοηθήσετε àπό τό •στέρηµα ¦ τό περίσ-
σευµά σας. Kαί νά εrστε βέβαιοι ¬τι τά çνόµατά σας ½ς κτίτορες τοÜ παρεκκλησίου τÉς
Παναγίας µας θά µνηµονεύονται στό δίπτυχό µας âσαεί. ≠Oπως οî κτίτορες θά βοηθήσουν τό
âκκλησάκι τÉς Παναγίας µας γιά νά àποκτήσει τό τέµπλο του, öτσι καί ™ Παναγία µας ¨διαί-
τερα ½ς Γοργοϋπήκοος, γοργά θά προστρέχει στίς àνάγκες σας. 
ΠαρακαλοÜµε λοιπόν νά µÄς βοηθήσετε γιά νά συγκεντρώσουµε τά 20.000 εéρώ πού κοστίζει
τό ùµορφο, ξυλόγλυπτο τέµπλο τοÜ παρεκκλησίου τÉς Παναγίας τÉς Γοργοϋπηκόου.
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O˘Ú¿ÓÈÔÈ AÓıÚˆÔÈ...

O
≠Aγιος Kυπριανός καταγόταν
àπό µιά πλούσια ο¨κογένεια
Συγκλητικ΅ν τÉς Kαρχηδό-
νας. Mεγαλώνοντας ôρχισε ν\
àσχολεÖται, ½ς ε¨δωλολάτρης
πού qταν, µέ τή µαγεία καί

σύντοµα öγινε ≤νας διάσηµος µάγος τÉς âποχÉς
του. 

^H Âγία \Iουστίνη καταγόταν àπό τήν
\Aντιόχεια καί qταν κόρη ëνός ε¨δωλολάτρη
îερέα, τοÜ A¨δέσιου. ‰Aν καί qταν ε¨δωλολά-
τρισσα κι âκείνη, εrχε ψυχή καλοπροαίρετη, γι\
αéτό καί ¬ταν ôκουσε γιά τόν  Xριστό àπό
≤ναν διάκονο, τόν Πραΰλιο, àµέσως πίστεψε
µέ τήν καρδιά της σ\ \EκεÖνον. 

‰Aρχισε κρυφά νά πηγαίνει στήν \Eκκλησία
τ΅ν Xριστιαν΅ν καί σύντοµα öκανε καί τούς
γονεÖς της νά βαπτιστοÜν χριστιανοί. Mάλιστα
ï A¨δέσιος öγινε àπό îερέας τ΅ν ε¨δώλων, îερέ-
ας τοÜ ^Yψίστου. 

^H \Iουστίνη µετά τό θάνατο τ΅ν γονέων

της, àποφάσισε ν\ àφιερώσει ïλοκληρωτικά τή
ζωή της στόν Nυµφίο Xριστό. Mιά µεγάλη
δοκιµασία δέν ôργησε νά τήν βρεÖ ¬ταν κάποι-
ος νέος, πού τόν öλεγαν \Aγλαΐδα, βλέποντάς
την µιά µέρα νά πηγαίνει τήν âκκλησία, τήν
âρωτεύθηκε παράφορα καί προσπάθησε νά τήν
àποκτήσει γιά âκεÖνον. ^H \Iουστίνη ¬µως εrχε
ïλοκληρωτικά àφιερώσει τή ζωή της στόν
Nυµφίο Xριστό καί öτσι τόν àπέκρουσε µέ âπι-
µονή. 

^O \Aγλαΐδας ¬µως δέν σταµατοÜσε τήν
προσπάθειά του. Tυφλωµένος àπό τήν âπιθυ-
µία νά τήν àποκτήσει, δέν δίστασε àκόµα καί
νά âπισκεφθεÖ τόν διασηµότερο µάγο τÉς
âποχÉς âκείνης, τόν Kυπριανό, γιά τόν ïποÖο
àναφέραµε στήν àρχή, ζητώντας του νά κάνει
µάγια γιά νά γίνει δική του ™ \Iουστίνη. 

^O Kυπριανός ζήτησε βοήθεια àπό ≤να
φοβερό δαιµόνιο àπό âκεÖνα πού τόν •πηρε-
τοÜσαν.  \EκεÖνο öδωσε στόν Kυπριανό ≤να
àγγεÖο καί τοÜ εrπε νά ραντίσει τό σπίτι τÉς
\Iουστίνης µέ τό περιεχόµενό του, κάτι πού ï
µάγος öκανε àµέσως. ^H Âγία σηκώθηκε στίς 3
τή νύχτα γιά νά προσευχηθεÖ ¬πως συνήθως
öκανε κι âπειδή àµέσως àνεγνώρισε τό φοβερό
σαρκικό πειρασµό πού qρθε âναντίον της,
ôρχισε νά ψάλλει τούς ψαλµούς τοÜ ∆αβίδ
ζητώντας àπό τόν Kύριο νά τή λυτρώσει. Kαί
¬ταν öκανε τό σταυρό της, τό φοβερό δαιµόνιο
τÉς πορνείας öφυγε καταντροπιασµένο. Aéτό
συνέβει ôλλες δύο φορές µέ àκόµα µεγαλύτερα
δαιµόνια πού âπικαλέσθηκε ï Kυπριανός. Kαί
τό τελευταÖο ¬ταν ντροπιασµένο γύρισε πίσω
στό µάγο, τοÜ ïµολόγησε ¬τι ¬που τυπωθεÖ τό
σηµεÖο τοÜ ΣταυροÜ οî δαίµονες φεύγουν

OOîî  ≠≠AAÁÁÈÈÔÔÈÈ

KK˘̆ÚÚÈÈ··ÓÓfifi˜̃  

ÎÎ··››  \\IIÔÔ˘̆ÛÛÙÙ››ÓÓËË
^H µνήµη τους τιµÄται στίς 2 \Oκτωβρίου
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ντροπιασµένοι. 
^O Kυπριανός τότε ôρχισε νά ψάχνει τί

εrχε ™ \Iουστίνα πού δέν τήν öπιαναν τά µάγια
καί µόλις öµαθε ¬τι qταν Xριστιανή καί µέ τή
δύναµη τοÜ ΣταυροÜ συνέτριβε κάθε δαιµονι-
κή âνέργεια, κατάλαβε ¬τι ™ δύναµη τ΅ν
πονηρ΅ν πνευµάτων µέ τά ïποÖα συνεργαζό-
ταν, qταν àνίσχυρη µπροστά στούς Xριστια-
νούς. Tότε κατεφρόνησε τούς δαίµονες, àπο-
στράφηκε τήν πλάνη του καί πίστεψε στό Xρι-
στό. ‰Eκαψε τά µαγικά του βιβλία καί τά
ε€δωλά του καί κατέφυγε στόν \Eπίσκοπο
‰Aνθιµο γιά νά âξοµολογηθεÖ. Bαπτίστηκε καί
λίγο àργότερα χειροτονήθηκε îερέας. \Eργά-
στηκε πάρα πολύ γιά νά µεταδώσει τήν πίστη
του πού τώρα πιά εrχε γεµίσει τή ζωή του καί
qταν ≤τοιµος àκόµα καί νά θυσιαστεÖ γιά τόν
Xριστό. \Aργότερα ï λαός τόν âξέλεξε \Eπίσκο-
πο Kαρχηδόνος καί στή διακονία τÉς \Eκκλη-
σίας ï Kυπριανός öδειξε πραγµατικά àποστο-
λικό ζÉλο. ^H φήµη του âξαπλώθηκε παντοÜ.
Tήν \Iουστίνη τήν χειροτόνησε διακόνισσα καί
™γουµένη àνάµεσα στίς àσκήτριες τÉς âποχÉς
της.  

\EκεÖνο τόν καιρό ξεκίνησαν àπό τό Bασι-
λιά ∆έκιο διωγµοί κατά τ΅ν Xριστιαν΅ν, οî
ïποÖοι συνεχίστηκαν καί àπό ëπόµενους
™γεµόνες. Γιά τούς ε¨δωλολάτρες ï Kυπριανός
qταν τό âπίκεντρο τ΅ν χριστιαν΅ν, γι\ αéτό καί
τόν âξόρισαν γιατί âνίσχυε καί προέτρεπε τούς
χριστιανούς àκόµα καί στά µαρτύρια γιά τήν
àγάπη τοÜ XριστοÜ. Γι\ αéτή τή µεγάλη πνευ-
µατική καί àποστολική δράση του κάποιοι
àσεβεÖς κατήγγειλαν στόν κόµητα τÉς \Aνα-
τολÉς Eéτόλµιο, ¬τι ï Kυπριανός µέ τά λόγια
του πείθει τούς Xριστιανούς ν\ àρνοÜνται
τούς θεούς τ΅ν ε¨δώλων καί µάλιστα προτρέ-
πει σ\ αéτό καί τήν \Iουστίνη. Tότε âκεÖνος
κάλεσε τούς Âγίους νά âµφανιστοÜν âνώπιόν
του καί ν\ àπολογηθοÜν. \AφοÜ στίς âρωτήσεις
τοÜ ™γεµόνα ï Kυπριανός ïµολόγησε ¬τι qταν
àλήθεια ¬σα λέγονταν, âκεÖνος διέταξε νά κρε-
µαστεÖ ï ≠Aγιος καί νά ξεσκίζεται, âν΅ τήν \Iου-
στίνη διέταξαν νά τήν δέρνουν στό πρόσωπο
καί στά µάτια. Oî ≠Aγιοι •πέµειναν τά βασανι-
στήρια καί τόν πόνο καί κατόπιν φυλακίστη-

καν. Mετά àπό λίγες ™µέρες πάλι τούς öφεραν
σέ δεύτερη âξέταση καί βλέποντας àµετακίνητη
τήν àγάπη τους γιά τόν Xριστό, çργισµένος ï
™γεµόνας διέταξε νά τούς βάλουν σ\ ≤να τηγά-
νι µέ λάδι πού öκαιγε. ^O Kυπριανός πρ΅τος
µέ àνδρεία πήδησε µέσα καί βλέποντας τήν
\Iουστίνη νά δειλιάζει µπροστά στό τηγάνι, τήν
âνθάρρυνε •πενθυµίζοντάς της ¬τι νίκησε τό
διάβολο µέ τήν πίστη της. ‰Eτσι δυναµωµένη
µπÉκε κι âκείνη στή φωτιά. Oî δύο ≠Aγιοι ¬µως
δέν öνοιωθαν τή φλόγα καί ï ™γεµόνας γιά νά
τούς àποδείξει ¬τι µέ µαγικές ¨διότητες δέν
καίγονταν, öπεσε ï €διος µέσα âπικαλούµενος
τήν βοήθεια τοÜ ∆ία. ‰Eτσι βρÉκε φρικτό θάνα-
το, àφοÜ κάηκε στή φωτιά πού εrχε ρίξει τούς
Âγίους. Kάποιος συγγενής τοÜ ™γεµόνα, âξορ-
γισµένος γιά τό θάνατό του, διενέργησε καί
öστειλαν τούς Âγίους στόν Kλαύδιο Kαίσαρα,
ï ïποÖος θεώρησε àνώφελο νά τούς βασανίσει
καί διέταξε νά àποκεφαλιστοÜν. ≠Oταν τό
ôκουσαν οî ≠Aγιοι χάρηκαν, γιατί θά àξιώνο-
νταν νά δώσουν τό αxµα τους γιά \EκεÖνον πού
öχυσε τό δικό Tου Axµα στό Σταυρό. ^O ≠Aγιος
Kυπριανός φοβούµενος τήν àσθενή γυναικεία
φύση, παρακάλεσε τούς δήµιους νά θανατώ-
σουν πρ΅τα τήν \Iουστίνη καί µετά âκεÖνον.
‰Eτσι ™ ≠Aγία \Iουστίνη πρώτη καί ï ≠Aγιος
Kυπριανός àµέσως µετά, δέχθηκαν τό στεφάνι
τοÜ µαρτυρίου πού τούς κατέστησε γνήσιους
µιµητές τοÜ Kυρίου τους πού τόσο àγάπησαν
καί àκολούθησαν ¬ταν Tόν γνώρισαν, σέ δια-
φορετική στιγµή ï καθένας. 

≠Oταν àποκεφάλιζαν τόν ≠Aγιο Kυπριανό,
κάποιος Θεόκτιστος πού περνοÜσε àπό âκεÖ µέ
τό ôλογό του, àναφώνησε: “‰Aδικα θανατώνε-
ται αéτός ï δίκαιος ôνθρωπος!”. Tότε ≤νας
συνακόλουθος τοÜ ™γεµόνα, γυρίζοντας µέ τό
ôλογό του σκότωσε κι âκεÖνον. ‰Eτσι ≤νας τρί-
τος µάρτυρας προστέθηκε καί öδωσε âκείνη τήν
™µέρα τό αxµα του γιά τό Xριστό καί γιά τήν
Σταυρική Tου θυσία... 

Oî ≠Aγιοι Kυπριανός καί \Iουστίνη öχουν
τήν Xάρη àπό τόν Kύριο νά διαλύουν κάθε
µαγική τέχνη καί δαιµονική προσβολή στούς
àνθρώπους.
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^O Θαυµατουργός

O
≠Aγιος ‰Aνθιµος γεννήθηκε τήν 1η
\Iουλίου τοÜ 1869 στά Λειβάδια τÉς
Xίου. Στό ≠Aγιο Bάπτισµα, öλαβε τό
ùνοµα \Aργύριος. Oî γονεÖς του,
KωνσταντÖνος καί \Aγγεριώ Bαγιά-

νου, φτωχοί ôνθρωποι, µά εéσεβεÖς καί µέ καλή
καρδιά, àνέθρεψαν µέ δυσκολίες τά δυό τους παι-
διά, τό Nικόλα καί τόν \Aργύρη. Γι’ αéτό καί àνα-
γκάστηκαν νά σταµατήσουν τό µικρό τους γιό àπό
τό σχολεÖο, ¬ταν χρειάστηκαν βοήθεια γιά νά âξα-
σφαλίζουν τά πρός τό ζÉν. ^O µικρός \Aργύρης,

παρόλο πού δέν àγαποÜσε ¨διαίτερα τό
ΣχολεÖο καί τά γράµµατα, πρόθυµα
•πάκουσε στήν öκκληση τ΅ν φτωχ΅ν
γονι΅ν του. oHταν ≤να παιδί διαφορετικό
àπό τά ôλλα τÉς ™λικίας του. TοÜ ôρεσε
νά συζητÄ σοβαρά, àλλά παράλληλα
qταν ≤να παιδί πολύ àγαπητό καί ξέγνοι-
αστο ¬ταν βρισκόταν µέ ôλλα παιδιά.

\Aπό πολύ µικρός µπÉκε στόν àγ΅να
γιά τήν âπιβίωση, καθώς τόν öστελνε ™
µητέρα του µ\ ≤να καλαθάκι µέ χόρτα νά
τά πουλήσει στήν πλατεία τÉς πόλεως...
‰Eτσι λοιπόν, ξεκινοÜσε τό βαρύ χειµ΅να,
πολύ πρωΐ, µέ τό καλαθάκι του στό χέρι
κατηφορίζοντας στούς χιονισµένους
δρόµους. Στεκόταν στήν πλατεία καί
öτρεµε àπό τό κρύο, àλλά •ποµονετικά
καί àγόγγυστα περίµενε νά πουλήσει τά
χόρτα του... Mετά, κουρασµένο, παγωµέ-
νο καί βουρκωµένο, καθώς πονοÜσε àπό
τό τσουχτερό κρύο, öπαιρνε τό δρόµο τοÜ
γυρισµοÜ, âν΅ ™ µητέρα του τόν περίµενε
µέ λίγο ζεστό νερό γιά νά ξεπαγώσουν τά
χεράκια του. Σέ ™λικία 8 âτ΅ν, τόν öστει-
λαν κοντά σ\ ≤ναν τσαγκάρη νά µάθει τήν
τέχνη του, ï ïποÖος τοÜ µάθαινε καί γιά
τό Θεό καί τά µονοπάτια τÉς àρετÉς...

Kάθε Kυριακή, ï µικρός \Aργύρης
πήγαινε γιά νά âκκλησιαστεÖ στό Mονα-
στήρι τ΅ν Âγίων Nικήτα, \Iωσήφ καί
\Iωάννου. \EκεÖ γνώρισε τόν ≠Aγιο Nεκτά-

^O ≠Aγιος ‰Aνθιµος, îδρυτής καί κτήτωρ τÉς ^IερÄς MονÉς
Παναγίας τÉς Bοήθειας, στή Xίο.

ÙÙÉÉ˜̃ XX››ÔÔ˘̆

^̂AAÁÁÈÈÔÔ˜̃

AANN££IIMMOO™™AANN££IIMMOO™™

MÔÓ·‰ÈÎ¤Û EÌÂÈÚ›ÂÛ...
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ριο, îεροδιάκονο τότε, ï ïποÖος µετά àπό µιά
συζήτηση πού εrχε µέ τόν 8χρονο \Aργύρη, εrπε
στό Γέροντα τÉς MονÉς, Παχώµιο: “Bλέπετε
Γέροντα, αéτό τό παιδί; Mιά µέρα θά γίνει
≠Aγιος”. ^H προφητεία τοÜ Âγίου Nεκταρίου,
φυσικά âκπληρώθηκε!

^O νεαρός \Aργύρης, σέ ™λικία 17 âτ΅ν, àπο-
φάσισε νά γίνει µοναχός. ‰Eτσι, àναχώρησε
γιά τό Mοναστήρι
τ΅ν Âγ. Πατέρων,
τοÜ Γερόντος καί
πνευµατικοÜ του
πατέρα Παχωµίου,
στό Προβάτειο
‰Oρος. \EκεÖ, µέ πολύ
ζÉλο, ôρχισε νά àγω-
νίζεται σκληρά µέ
¬πλα του, τή νηστεία,
τήν προσευχή καί τήν
•πακοή στό Γέροντά
του. \Aργότερα, ζήτη-
σε àπό τό Γέροντά
του Παχώµιο, τήν
εéλογία νά χτίσει δυό
µικρά κελλάκια σέ
κάποιο âρηµικό
πατρικό του χωρα-
φάκι, γιά νά συνεχί-
σει âκεÖ τούς àσκητι-
κούς του àγ΅νες.
\EκεÖ, àντιµετώπισε
πολλές âπιθέσεις τοÜ
µισόκαλου âχθροÜ, ï
ïποÖος µέ διαφορετικές πανουργίες θέλησε νά
γκρεµίσει τό νεαρό àσκητή àπό τό πνευµατικό
του ≈ψος. ‰Aλλοτε, τοÜ âµφανιζόταν σάν
κατσίκα, àνεβαίνοντας στή στέγη τοÜ κελλιοÜ
του, ôλλοτε öσειε ïλόκληρο τό κελλί του,
φώναζε καί γλεντοÜσε. ΠροσπαθοÜσε νά τοÜ
προκαλέσει φόβο γιά νά τόν àποκάµει. \Aλλά ï
≠Aγιος, δέν λύγισε. Erχε κοντά του πάντοτε µιά
ε¨κόνα, πού τοÜ εrχε δώσει ™ µητέρα του καί
qταν τÉς γιαγιÄς του. ^O €διος τήν εrχε çνοµά-
σει: “Παναγία ™ Bοήθεια”. ^H Παναγία µας,
πάντοτε τόν öσωζε καί τόν βοηθοÜσε στίς

φανερές âπιθέσεις τοÜ διαβόλου. 
Tό 1910, κατόπιν προτροπÉς τοÜ àναδόχου

του, πÉγε στό \Aδραµύτιον, ¬που •ποκύπτο-
ντας στό θέληµα τοÜ ΘεοÜ, χειροτονήθηκε ∆ιά-
κονος καί τήν âποµένη, στίς 8 Nοεµβρίου, ̂ Iερέ-
ας στόν I.N. ≠Aγ. ‰Aννης στό Kορδελιό τÉς
Σµύρνης. 

Tό 1911, âπισκέφθηκε τό ≠Aγιον ‰Oρος, περ-
πάτησε àπ\ ôκρη σ\
ôκρη καί γνώρισε
¬λους τούς µοναχούς
καί τούς àσκητές,
συλλέγοντας àπό τήν
àρετή τους.

Tό 1912, âπέστρε-
ψε στή Xίο καί µέ
δική του θέληση, àνέ-
λαβε âφηµέριος στό
ΛεπροκοµεÖο τÉς
Xίου. \EκεÖ, ™ κατά-
σταση qταν àπό ¬λες
τίς πλευρές àπελπι-
στική καί ™ γεµάτη
àγάπη καρδιά του,
¦θελε νά βοηθήσει
¬σο µποροÜσε,
αéτούς τούς πονεµέ-
νους καί βασανισµέ-
νους àνθρώπους.
Πρόσφερε, µιά ™λια-
χτίδα âλπίδας καί
φωτός, µέ τήν âξοµο-
λόγηση, τή Θεία Kοι-

νωνία, στή σκοτεινή ζωή τ΅ν λεπρ΅ν. Στάθηκε
δίπλα τους, γιατρεύοντας πρ΅τα àπ\ ¬λα, τήν
ψυχή τους. 

Oî àσθενεÖς, öγιναν µάρτυρες τ΅ν θαυµα-
στ΅ν σηµείων, πού ™ πίστη τοÜ Âγίου διενερ-
γοÜσε. Oî προσευχές του, χάριζαν τήν θερα-
πεία σέ πολλούς, öδιωχναν δαιµόνια! Mιά
φορά, κάποιος παραπονέθηκε στόν ≠Aγιο, ¬τι
≤νας ποντικός τρώει τά φυτίλια àπό τό καντή-
λι τÉς Παναγίας. ^O ≠Aγιος τοÜ εrπε: “Mή στε-
ναχωριέσαι, ™ Παναγία θά πιάσει τόν κλέφτη”. 

Tήν ëπόµενη ™µέρα, τήν œρα πού λειτουρ-
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γοÜσε, ≤νας ποντικός βγαίνει στό καντήλι
κι àρχίζει νά τρώει τό φυτίλι. Tότε, ≤να
àόρατο χέρι, τόν βουτάει καί τόν κρατάει
στόν àέρα. ≠Oταν ï ≠Aγιος τελείωσε τήν
προσκοµιδή, πÉγε àπό κάτω καί εrπε στόν
ποντικό: “‰Eλα, φτάνει, κατέβα κάτω”.
\EκεÖνος •πακούοντας, àνέβηκε στόν zµο
του καί àφοÜ ï ≠Aγιος τόν âπετίµησε µέ
καλοσύνη λέγοντάς του νά µή βρίσκει τήν
τροφή του στήν \Eκκλησία, öφυγε τρεχάτος
καί οéδέποτε âµφανίστηκε πάλι.

\Aργότερα, τό 1912, µέ προτροπή
πολλ΅ν µοναζουσ΅ν πού σώθηκαν àπό τό
διωγµό πού •πέστησαν οî Xριστιανοί τÉς
M. \Aσίας àπό τούς Tούρκους, ξεκίνησε νά
χτίζει ≤να µικρό µοναστηράκι γιά νά στε-
γάσει αéτές τίς ψυχές πού τόν εrχαν πνευ-
µατικό τους πατέρα καί καθοδηγητή.

Tό 1928, öκανε µόνος του τό σχέδιο τÉς
MονÉς καί öβαλε θεµέλια. Mέ πολύ κόπο
καί µόχθο, ξεκίνησαν οî àδελφές µέ τόν
≠Aγιο νά àνεγείρουν τό Mοναστήρι. ≠Oλη
τή νύχτα, ëτοίµαζαν τά •λικά γιά νά τά
βροÜν ≤τοιµα οî âργάτες καί νά συνεχίσουν
τήν âργασία τους. ^O ≠Aγιος, δούλεψε πολύ
σκληρά γιά τή Mονή, φυτεύοντας δένδρα
καρποφόρα γιά νά τρέφονται οî µοναχές.
Mέσα σέ δύο χρόνια, χτίσθηκε ™ Mονή στή
Xίο καί çνοµάστηκε, “Παναγία ™ Bοή-
θεια”. Σιγά-σιγά, οî µοναχές öγιναν 70,
¬λες •πό τήν πνευµατική προστασία καί
καθοδήγηση τοÜ Âγίου. ≠Oλες οî µοναχές
πού τόν öζησαν, öχουν πάµπολλες µαρτυ-
ρίες χαραγµένες στήν καρδιά τους àπό τά
θαύµατα πού âπιτελοÜσε ï ≠Aγιος, ¬σο
qταν àκόµα âν ζωÉ! Πόσες φορές συνοµί-
λησε µέ àγγέλους, àκόµη καί µέ τήν €δια τή
Θεοτόκο, πού τόσο πολύ àγαποÜσε... Oî
διδαχές καί οî πολύτιµες συµβουλές του,
καταγράφηκαν σέ βιβλία καί διαφωτίζουν
µέχρι καί σήµερα, τίς διψασµένες ψυχές. 

Kάποτε, âν΅ βρισκόταν στήν τραπεζα-
ρία τÉς MονÉς, ï ≠Aγιος σηκώθηκε καί βια-
στικός καί τροµαγµένος πετάχθηκε öξω,
φωνάζοντας δυνατά στούς âργάτες πού

MÔÓ·‰ÈÎ¤Û EÌÂÈÚ›ÂÛ...

Tό κελλάκι τοÜ ^Aγίου \Aνθίµου.

Φωτογραφία τοÜ ^Aγίου κοντά στόν τάφο του 
¬ταν τόν ëτοίµαζε.
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öσκαβαν µέ δυναµίτη µέσα στό βουνό:
“ΠαντελÉ η η η.... Φύγετε γρήγορα àπό\ κεÖ πού
εrστε!” \EκεÖνοι, τό öκαναν γρήγορα καί àπο-
ρηµένοι καί σέ λίγο τό βουνό πού βρισκόταν
λίγα λεπτά πρίν, öσκασε κι öπεσε! Tροµαγµέ-
νοι, öπεσαν στά πόδια του εéχαριστώντας τον
πού τούς öσωσε.

Mία àπό τίς µοναχές διηγεÖται ¬τι, κάποια
µέρα καί âν΅ ï ≠Aγιος καθόταν στό κρεβατάκι
του καί εrχε àποκοιµηθεÖ, εrδε ≤ναν ‰Aγγελο
µπροστά àπό τόν ≠Aγιο πού τοÜ εrπε: “‰Aνθιµε,
àκολούθα µε!”. ^O ≠Aγιος ôνοιξε τά µάτια του,
κοίταξε τόν ‰Aγγελο καί κάτι σάν µιά λευκή
σκιά βγÉκε àπό µέσα του καί τόν àκολούθησε.
Mετά àπό λίγο οî µοναχές τόν σκούνταγαν γιά
νά τόν ε¨δοποιήσουν γιά τήν τράπεζα, àλλά
âκεÖνος δέν συνερχόταν, qταν σάν να àπουσία-
ζε! Mετά àπό µία œρα συνÉλθε καί ψυθίρισε:
“∆όξα σοι ï Θεός! Tούς öσωσες Παναγία
µου!”. Oî µοναχές τόν ρώτησαν τί συνέβει
àλλά âκεÖνος àπέφυγε νά πεÖ κάτι παραπάνω.

Mετά àπό ≤να µÉνα, ≤νας νέος πού qταν
καπετάνιος öτρεξε συγκλονισµένος καί öπεσε
κλαίγοντας µπροστά στά γόνατά τοÜ Âγίου
λέγοντας: “Σ\ εéχαριστοÜµε ≠Aγιέ µας Γέροντα
πού µÄς öσωσες!”. ^O ≠Aγιος àπάντησε ¬τι δέν
qταν âκεÖνος, àλλά ™ Παναγία. 

Kατόπιν προτροπÉς τÉς ™γουµένης ï καπε-
τάνιος διηγήθηκε στίς Mοναχές ¬τι, καθώς
ταξίδευαν στόν èκεανό öπεσαν σ\ ≤να φοβερό
κυκλώνα àπό ¬που qταν àδύνατο νά ξεφύ-
γουν. Πάλευαν µέ τά κύµατα καί τό σφοδρότα-
το ôνεµο χωρίς âλπίδα. \EκεÖνος τότε àπελπι-
σµένος öβγαλε µιά ε¨κόνα τοÜ Âγίου Γέροντα
πού εrχε πάντα âπάνω του φωνάζοντάς του:
“Σ΅σε µας ≠Aγιε ‰Aνθιµε!”. \Aµέσως τότε εrδε
τόν ≠Aγιο ‰Aνθιµο πάνω àπό τό πλοÖο καί τοÜ
φώναξε: “Mή φοβÄσαι παιδί µου!”. Kαί πÉρε
τό πλοÖο πετώντας το ≤να µίλι µακριά àπό τόν
κυκλώνα!”. ‰Eτσι σώθηκαν. Πόσα τέτοια θαυ-
µαστά εrχαν νά διηγηθοÜν οî µοναχές πού τόν
öζησαν!     

Tό 1960, ï ≠Aγιος àρρώστησε βαριά καί ï
€διος παρηγοροÜσε τίς µοναχές καί τά πνευµα-
τικά του παιδιά, λέγοντάς τους ¬τι qρθε ™ œρα

πού ï Kύριος τόν καλοÜσε ν\ àναχωρήσει àπ\
αéτή τή ζωή.

Στίς 15 Φεβρουαρίου 1960, 10 λεπτά πρίν
παραδώσει τήν àφιερωµένη στό Θεό ψυχή του,
àκούστηκε µιά γλυκιά φωνή: “‰Aνθιµε, öλα
παιδί µου στό Xριστό σου, πού τόσο Mέ δίψα-
σες”. \EκεÖνος, προσήλωσε τά µάτια του âκεÖ
àπό ¬που àκούστηκε ™ φωνή καί àφοÜ φωτί-
σθηκε τό πρόσωπό του, àνεχώρησε γιά νά
συναντήσει τόν \Aγαπηµένο του \IησοÜ Xριστό,
πού τόσο πολύ àγάπησε καί νά συγκατοικήσει
α¨ώνια µαζί Tου...

Mακάρι οî εéχές του καί οî πρεσβεÖες του
νά µÄς συνοδεύουν πάντα γιά νά µιµηθοÜµε
τήν àγάπη του...

Λίγο πιό öξω àπό τήν πόλη τÉς Xίου, συνα-
ντÄ κανείς τή Mονή “Παναγίας τÉς Bοήθειας”
πού öχτισε ï ≠Aγιος ‰Aνθιµος καί πού σήµερα
âγκαταβιώνουν àρκετές µοναχές, •πό τή σκέπη
καί τήν εéλογία τοÜ ̂Aγίου ̂ IδρυτοÜ τÉς MονÉς.
\EκεÖ βρίσκεται ™ κάρα τοÜ Âγίου, ï τάφος του,
àλλά καί ™ ζωντανή παρουσία διαµέσου τ΅ν
πολλ΅ν θαυµάτων πού καθηµερινά âπιτελεÖ σέ
¬σους προστρέχουν στή χάρη του. Tόν ≠Aγιο,
¨διαιτέρως âπικαλοÜνται οî ôτεκνες γυναÖκες
καί âκεÖνος τούς χαρίζει τό ποθούµενο.

^O τάφος τοÜ ^Aγίου.
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M¤ ÏfiÁÈ· ·Ï¿...

¶
άρα πολλοί ôνθρωποι •ποφέ-

ρουν àπό κατάθλιψη. \Aκόµα κι

ôν ¬λα πηγαίνουν καλά, àκόµα

κι ôν öχουν τά πάντα στή ζωή

τους, àκόµα κι ôν δέν στερήθη-

καν ποτέ καί τίποτα. Kι ¬µως... ^Yπάρχουν ôνθρωποι

πού àκόµα καί τότε κάτι τούς λείπει. ≠Eνα µεγάλο κενό

•πάρχει µέσα τους, τούς διακατέχει τόσο πολύ πού δέν

µποροÜν νά γελάσουν, νά χαροÜν, νά σταθοÜν στή ζωή. 

‰Aραγε γιατί âν΅ κάποιος öχει τά πάντα, àκοÜς

àπό τό στόµα του τίς λέξεις “νοιώθω θλίψη, •ποφέρω

àπό µελαγχολία, µένω µόνος καί κλαίω, âκεÖ πού

γελάω ξαφνικά παγώνει τό χαµόγελο καί τό βλέµµα

µου χάνεται...” καί τόσες ôλλες âκφράσεις πού δεί-

χνουν τό µέγεθος µιÄς θλίψης àνεξήγητης €σως, àλλά

•παρκτÉς.

Tό µυστικό κρύβεται στίς λέξεις “öχω τά πάντα”.

\EξαρτÄται τό τί σηµαίνει γιά σένα νά öχεις τά πάντα.

Συνήθως λέµε θέλω νά öχω αéτό ¦ âκεÖνο, àνάλογα ôν

àφορÄ κάποιο πρόσωπο ¦ κάτι •λικό ¦ àκόµα καί

κάποια ¨διότητα ¦ âπάγγελµα. Kαί τότε θά εrµαι εéτυ-

≠Oταν ™ ψυχή 
àρρωσταίνει àπό 
κατάθλιψη... 

≠Oταν ™ ψυχή 
àρρωσταίνει àπό 
κατάθλιψη... 

χισµένη ¦ εéτυχισµένος. ≠Oµως δέν

λαµβάνουµε •π\ ùψη κάτι πολύ σηµα-

ντικό: 

OTI EXOYME ΨYXH.
Γι\ αéτό καί ùχι µόνο ¬ταν χάσου-

µε κάτι πού ε€χαµε ¦ ¬ταν δέν µπορέ-

σουµε νά àποκτήσουµε κάτι πού θά

θέλαµε, àλλά àκόµα κι ôν τά öχουµε

¬λα, νοιώθουµε πολλές φορές τά

πάντα νά σκοτεινιάζουν γύρω µας:

\AγνοοÜµε τήν ≈παρξη τÉς ψυχÉς µας.

Tή λέξη “ψυχή” τή χρησιµοποιοÜµε

πολύ συχνά στό καθηµερινό µας λεξι-

λόγιο: 

- “\Aπό τά βάθη τÉς ψυχÉς µου σοÜ

εûχοµαι...”

- “Πόνεσε ™ ψυχή µου βλέποντας

αéτό τό θέαµα!”

- “Γιατί µοÜ φέρεσαι öτσι; \Eγώ δέν

öχω ψυχή;!” καί πολλές ôλλες âκφρά-

σεις. Kαί µέ σθένος •περασπιζόµαστε
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τά “δικαιώµατα τÉς ψυχÉς µας”, τά συναισθή-

µατά µας, χωρίς νά θέλουµε ποτέ κανένας νά

µÄς πληγώσει. Kαί στό τέλος ε€µαστε âµεÖς οî

€διοι πού πληγώνουµε τήν ψυχή µας. Γιατί

¬πως λέει καί ï ≠Aγιος \Iωάννης ï Xρυσόστο-

µος “κανείς δέν µπορεÖ νά σέ βλάψει ôν âσύ ï

€διος δέν βλάψεις πρ΅τα τήν ψυχή σου”. 

\Aλλά δυστυχ΅ς ξεχνοÜµε ¬τι àπό âκεÖ,

àπό τήν ψυχή µας προέρχεται καί ™ θλίψη. Tό

σ΅µα µας δέν λυπÄται. Kι ôν δέν λυπηθεÖ, δέν

πονέσει ™ ψυχή µας, τό σ΅µα µας δέν àντιδρÄ. 

Aéτή ™ ψυχή εrναι πού δέν îκανοποιεÖται

µόνο µέ τά γήϊνα, àλλά ψάχνει καί âπειδή εrναι

πλασµένη àπό τόν ‰Iδιο τό Θεό àναζητÄ τόν

Πλάστη, τόν Πατέρα της, τόν ∆ηµιουργό της... 

\Eκτός àπό τό σ΅µα, ï καθένας µας öχει

καί µία ψυχή. Mία και µοναδική, πού δέν àντι-

καθίσταται µέ τίποτα, δέν àνταλλάσσεται µέ

τίποτα καί ôν τή χάσει κανείς, δέν µπορεÖ νά

βρεÖ ôλλη. Kαί ¬πως λέει καί ï ≠Aγιος \Iωάννης

“‰Aν χάσεις χρήµατα, µπορεÖς νά δώσεις χρή-

µατα. Tό €διο θά συµβεÖ ôν χάσεις τό σπίτι σου,

τά ζ΅α σου, ¬τιδήποτε öχεις”. MπορεÖς δηλαδή

νά τά àποκτήσεις ξανά. “‰Aν ¬µως χάσεις τήν

ψυχή σου, ôλλη ψυχή δέν θά µπορέσεις ν\ àπο-

κτήσεις, àλλά καί ôν ï κόσµος εrναι ¬λος δικός

σου, καί ôν εrσαι βασιλιάς τÉς ο¨κουµένης, δέν

θά µπορέσεις öστω κι ôν πληρώσεις ¬λα ¬σα

öχεις µαζί µέ τήν O¨κουµένη ïλόκληρη, ναί δέν

θά µπορέσεις νά àγοράσεις öστω καί µία

ψυχή!” 

Kαί γιά νά τό καταλάβουµε καλύτερα µÄς

λέει ¬τι µέχρι καί γιά τό σ΅µα, ôν •ποθέσουµε

¬τι κάποιος öχει µιά àνίατη àσθένεια, ¬,τι καί

νά δώσει, καί  χρήµατα καί âπιταγές καί πόλεις

ïλόκληρες, δέν µπορεÖ νά àγοράσει ≤να και-

νούργιο σ΅µα, πόσο µÄλλον µία ψυχή.

^O Θεός µÄς τά öδωσε ¬λα διπλά: δύο

µάτια, δύο αéτιά, δύο χέρια· καί τό öκανε αéτό

γιατί âάν τό ≤να àπό τά δύο •ποστεÖ κάτι, νά

µποροÜµε νά âξυπηρετηθοÜµε àπό τό ôλλο.

Ψυχή ¬µως µÄς öδωσε µόνο µία...”.

‰Aν λοιπόν τήν τσαλακώσουµε, τήν παρα-

πετάξουµε, τήν παραµελήσουµε τότε τί θά µÄς

δώσει âκείνη; Θλίψη, δυσφορία, ≤να κατρακύ-

λισµα. Γι\ αéτό καί ™ ψυχή πού πέφτει µέσα

στήν àπελπισία µπορεÖ νά φτάσει µέχρι τόν

πάτο καί δέν σταµατÄ µέχρι νά καταστραφεÖ. 

Kαί τό σίγουρο εrναι ¬τι µέσα σ\ ¬λα αéτά

™ ψυχή κουράζεται. Γιατί εrναι πλασµένη γι\

ôλλα. ΦανταστεÖτε κάποια ψυχή πού öχει

παραδοθεÖ στήν κρεπάλη, στήν öντονη ζωή µέ

µεθύσια, ναρκωτικά, τσιγάρο καί τόσα ôλλα...

^Yπάρχουν στιγµές πού ™ ψυχή αéτή νοιώθει

αéτό πού δείχνουν ™ λέξεις “Φτάνει πιά!”

“Kουράστηκα!” “Bαρέθηκα πιά!” Γιατί κατα-

πιέζεται τότε ™ ψυχή. ∆έν εrναι âλεύθερη. Kαί

¬σο καί ôν àκούγεται παράξενο οî ¬ροι τÉς

âλευθερίας àντιστρέφονται σέ ¬σους νοµίζουν

¬τι âλευθερία εrναι νά κάνεις τά πάντα, χωρίς

φραγµό, χωρίς ¬ριο, χωρίς µέτρο. Tότε εrσαι

δεσµευµένος. Tότε πολύ σύντοµα θά κορεστεÖ

καί ™ δική σου ψυχή καί θ\ àκούσεις κι âσύ τόν

ëαυτό σου νά λέει: “∆έ µέ γεµίζει τίποτα... τά

βαρέθηκα ¬λα!” 

Kαταλήγοντας, αéτό πού θέλει ™ ψυχή

εrναι ï ΘEOΣ. Γιατί \EκεÖνος τήν öπλασε καί

\EκεÖνος µόνο ξέρει νά τήν κάνει εéτυχισµένη. 

Πόσες φορές ¬ταν σοÜ δείχνουν àγάπη,

¬ταν α¨σθάνεσαι ¬τι àγαπÄς καί νοιώθεις ¬λα

τά ùµορφα συναισθήµατα µέσα στήν ψυχή σου

γίνεσαι χαρούµενος ôνθρωπος καί γεµίζεις; 

Ξέρεις γιατί; Γιατί ï Θεός εrναι \Aγάπη.

Kαί ™ \Aγάπη εrναι ï Θεός. ≠Oταν νοιώθεις τό

σκίρτηµα τÉς àγάπης νοιώθεις τό Θεό. Γιατί

εrναι ™ TEΛEIA AΓAΠH. Kαί ôν θέλεις νά

ξεκουράσεις τήν ψυχή σου, γνώρισε τήν àγάπη

καί νά εrσαι σίγουρος ¬τι θά γνωρίσεις καί τό

Θεό. ^O Θεός µÄς öδωσε τό σ΅µα πλασµένο

àπό τή γÉ, γιά νά τό àνεβάσουµε κι αéτό στόν

Oéρανό καί ùχι âξ α¨τίας τοÜ σώµατος νά

γκρεµίσουµε τήν ψυχή στή γÉ...

Kαλή ξεκούραση... 
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... EÓ ÛˆÌ·ÙÈ ˘ÁÈÂÈ.

^H µεταλλαγµένη àπειλή.

H
γενετική µηχανική δίνει
τή δυνατότητα κατα-
σκευÉς νέων φυτ΅ν,
ζώων καί µικροοργανι-
σµ΅ν πού δέν µποροÜν

νά προκύψουν µέσα àπό κάποια φυσι-
κή διαδικασία àναπαραγωγÉς, παρεµ-

βαίνοντας στό DNA. Oî γνώσεις πού
öχουµε µέχρι σήµερα γιά τή συµπεριφο-
ρά τους, àλλά καί τίς âπιπτώσεις τους
στό φυσικό περιβάλλον καί τήν •γεία
εrναι âλάχιστες. Mέ êπλά λόγια λοιπόν,
âν àγνοία µας, συµµετέχουµε στό µεγα-
λύτερο πείραµα πού öγινε ποτέ στόν
πλανήτη.

Oî µεταλλαγµένοι çργανισµοί,
µποροÜν νά διασταυρωθοÜν µέ φυσι-
κούς çργανισµούς καί νά àναπαρα-
χθοÜν, νά µεταναστεύσουν καί νά µετα-
φερθοÜν, µέ àπρόβλεπτες καί àνεξέλε-
γκτες συνέπειες. ^H àπελευθέρωση τ΅ν
µεταλλαγµένων çργανισµ΅ν στό περι-
βάλλον εrναι µιά µή àντιστρεπτή διαδι-
κασία: δέν •πάρχει τρόπος νά τούς
“àποσύρουµε” ¬ταν διαπιστώσουµε τίς
¬ποιες àρνητικές âπιπτώσεις τους.^H
γενετική ρύπανση àποτελεÖ €σως τή

µεγαλύτερη àπειλή γιά τό φυσικό περιβάλλον καί τή
βιοποικιλότητα.

^Eκατοµµύρια πολίτες, âπιστή-
µονες καί çργανώσεις σέ ¬λο
τόν κόσµο εrναι àντίθετοι

(pdf) µέ τήν àπελευθέ-
ρωση τ΅ν µεταλλαγ-
µένων çργανισµ΅ν
στό περιβάλλον καί
τή χρήση τους στά
τρόφιµα καί àνη-
συχοÜν γιά τίς
πιθανές âπιπτώ-
σεις.

Tά γενετικά
µεταλλαγµένα προϊό-
ντα δέν εrναι πιό γευστι-
κά, πιό θρεπτικά, πιό
φθηνά ¦ πιό àποδοτικά àπό τά
φυσικά. ∆ηµιουργοÜνται, παράγο-
νται καί προωθοÜνται στήν àγορά µέ µοναδικό κριτή-
ριο τό ο¨κονοµικό συµφέρον τ΅ν πολυεθνικ΅ν τ΅ν
µεταλλαγµένων.

Oî πολυεθνικές  τ΅ν µεταλλαγµένων πιέζουν γιά
τή µαζική àπελευθέρωση τ΅ν προϊόντων τους καί τή
χρήση στήν τροφική êλυσίδα. Oî ëταιρεÖες, àλλά καί οî
κυβερνήσεις πού προωθοÜν τά µεταλλαγµένα âπιδιώ-
κουν νά σταµατήσουν κάθε προσπάθεια γιά τόν περιο-

Mεταλλαγµένα 
Προϊόντα

Mεταλλαγµένα 
Προϊόντα

^O κίνδυνος στό πιάτο µας...
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ρισµό τ΅ν προϊόντων τους καί τή δηµιουργία
νοµοθεσίας πού θά âλέγχει  τούς µεταλλαγµέ-
νους çργανισµούς καί θά δίνει τή δυνατότητα
τόσο στούς καταναλωτές ¬σο καί στούς àγρό-
τες νά âπιλέξουν. Kαί ï λόγος εrναι êπλός: ™
συντριπτική πλειοψηφία τ΅ν καταναλωτ΅ν
καθώς καί àγρότες σέ ¬λο τόν κόσµο εrναι
âντελ΅ς àντίθετοι στήν àπελευθέρωση µεταλ-
λαγµένων çργανισµ΅ν στό περιβάλλον καί στή
χρήση τους στά τρόφιµα. 

Γενετικά τροποποιηµένα τρόφιµα:
Kίνδυνος ¦ ùχι γιά τήν •γεία 

τοÜ àνθρώπου;

Γ
ενετικά µεταλλαγµένος çργανισµός
εrναι ≤νας ζωντανός çργανισµός, ï
ïποÖος δηµιουργήθηκε τεχνητά
àλλοιώνοντας τή γενετική του ταυ-
τότητα µέ τήν προσθήκη ¦ καί µέ τήν

àφαίρεση γονιδίων πού προέρχονται àπό
çργανισµούς πού àνήκουν σέ âντελ΅ς διαφο-
ρετικά ε€δη.

Ποιός ¬µως ï σκοπός τÉς àπελευθέρωσης
γενετικά τροποποιηµένων çργανισµ΅ν στό
περιβάλλον µέσα àπό τήν καλλιέργειά τους;
Erναι µιά êπλά âµπορική κίνηση ¦ µιά λύση
στήν καταπολέµηση τÉς πείνας καί µιά  προ-
σπάθεια γιά τήν προστασία τ΅ν καλλιεργει΅ν;

^O ôνθρωπος öχει âπέµβει στό γενετικό

κώδικα τ΅ν προϊόντων αéτ΅ν, µέ σκοπό τή
µεγιστοποίηση τÉς παραγωγÉς τους. Bέβαια,
àποβλέπει καί στή µεγιστοποίηση τÉς àντοχÉς
τους σέ δύσκολες καιρικές συνθÉκες καί στήν
παραγωγή καλύτερων ποικιλι΅ν φυτ΅ν. Λέγε-
ται ¬τι µέ αéτόν τόν τρόπο, θά µπορέσουµε νά
àντιµετωπίσουµε τόν •περπληθυσµό τοÜ πλα-
νήτη µας. Παράλληλα ¬µως, •πάρχουν καί οî
πιθανοί κίνδυνοι µέ κυριότερους: τήν πιθανό-
τητα àνάπτυξης àλλεργι΅ν, τήν àλλοίωση τÉς
φυσικÉς χλωρίδας µέ µή προβλέψιµες συνέπει-
ες, τή µείωση τÉς βιοποικιλότητας, τήν πιθανή
âπανεµφάνιση ξεχασµέων àσθενει΅ν, àλλά καί
τήν συγκέντρωση τÉς παραγωγÉς στά χέρια
λίγων πολυεθνικ΅ν ε¨ς βάρος τοÜ àγροτικοÜ
λαοÜ. 

Πολλές àπόψεις öχουν àκουσθεÖ, àλλά
λίγα στοιχεÖα àπό κλινικά àποτελέσµατα
öχουν δηµοσιευθεÖ καί αéτά àσαφÉ. ^Oπότε
κανείς δέν µπορεÖ νά πεÖ κατηγορηµατικά καί
µέ àπόλυτη βεβαιότητα ¬τι οî âφαρµογές τÉς
βιοτεχνολογίας  àποτελοÜν βελτίωση ¦ àπειλή
γιά τήν ποιότητα ζωÉς, γιατί πρόκειται γιά µία
κατάσταση âν âξελίξει.

^H àναµφισβήτητη κοινωνική àντίδραση
τουλάχιστον στήν Eéρώπη, θά qταν âνδεχοµέ-
νως µικρότερη ôν µποροÜσε νά τεκµηριωθεÖ
¬τι τό πρόβληµα τÉς àσθένειας τ΅ν “τρελ΅ν
àγελάδων” θά µποροÜσε νά εrχε àποφευχθεÖ
ôν εrχε χρησιµοποιηθεÖ γενετική βιοτεχνολογία
γιά τήν παραγωγή ζωοτροφ΅ν στή θέση τÉς
“κανιβαλικÉς” àνακύκλωσης.

Γεγονός εrναι ¬µως ¬τι τά “âπιτεύγµατα”
τÉς γενετικÉς µηχανÉς καί τÉς βιοτεχνολογίας
âξελίσσονται âρήµην τ΅ν καταναλωτ΅ν πού
βρίσκονται µπροστά σ\ ≤να φαινόµενο µέ
àπρόβλεπτες καί àνεξέλεγκτες συνέπειες,
χωρίς νά µπορεÖ  νά σχηµατίσει àντικειµενική
γνώµη.

Tά πρ΅τα γενετικά τροποποιηµένα τρόφι-
µα δηµιουργήθηκαν στίς HΠA τό 1983 καί
αéτά qταν δενδρύλλια καπνοÜ πού qταν àνθε-
κτικά στά àντιβιοτικά. \Aπό τότε, ™ âπιστήµη
τÉς βιοτεχνολογίας öχει δηµιουργήσει πολλά
µεταλλαγµένα, ¬πως:
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... EÓ ÛˆÌ·ÙÈ ˘ÁÈÂÈ.

➦ Kαλαµπόκι καί σόγια πού θά χρησιµοποι-

οÜνται γιά τήν παραγωγή λαδιοÜ µέ λιγό-
τερα κορεσµένα λίπη.

➦ Πατάτες µέ χαµηλά λιπαρά  καί µεγάλη

περιεκτικότητα σέ ôµυλο πού θά àπορρο-
φοÜν λιγότερο λάδι στό τηγάνισµα.

➦ Pύζι, µέ µεγάλη περιεκτικότητα σέ λυσίνη.

➦ ΦροÜτα καί λαχανικά µέ •ψηλά âπίπεδα

βιταµιν΅ν C, E, καθώς καί B- καροτίνης
(συστατικά πού συµβάλλουν προληπτικά
στήν καταπολέµηση χρόνιων àσθενει΅ν).

➦ Φυτά àνθεκτικά στά καταστροφικά öντοµα

καί ζιζάνια.
➦ Φυτά àνθεκτικά στήν ξηρασία.

➦ Γευστικότατες ντοµάτες ¬λο τό χρόνο πού

öχουν φυσιολογική γεύση καί ôρωµα.
Στήν ^Eλλάδα, τό πρ΅το µεταλλαγµένο

προϊόν πού πÉρε ôδεια γιά πειραµατική καλ-

λιέργεια qταν ντοµάτα τÉς ëταιρείας Zeneca,
πού εrχε •ποστεÖ τροποποίηση γιά âπιβράδυν-
ση τÉς ½ρίµανσης. Mετά àκολούθησε ™ ôδεια
γιά καλλιέργεια µεταλλαγµένου βαµβακιοÜ τÉς

ëταιρείας Monsanto πού âµφανίζει âντοµοκτό-
νο δράση καί àντοχή σέ ζιζανιοκτόνο τÉς €διας
ëταιρείας. Mετά τό βαµβάκι, qταν ™ σειρά τοÜ
µεταλλαγµένου καλαµποκιοÜ τÉς ëταιρείας

Xελλασίντ γιά λογαριασµό τÉς Agrevo. Στή
συνέχεια öχουµε τά µεταλλαγµένα ζαχαρότευτ-
λα πού öχουν •ποστεÖ τροποποίηση, œστε νά
παρουσιάζεται αéξηµένη àντοχή σέ ζιζανιο-
κτόνα συγκεκριµένων ëταιρει΅ν.

Tά µεταλλαγµένα προϊόντα λοιπόν, àργά
καί σταθερά, “τρυπώνουν” στή διατροφή µας.
\Aγαπηµένα µας προϊόντα, ¬πως σοκολάτες,
µπισκότα, σνάκ, σάντουιτς, γλυκά, πίτες, παι-
δικές τροφές κλπ, µπορεÖ νά περιέχουν µεταλ-
λαγµένη σόγια ¦ καλαµπόκι, ½ς βασικά συστα-
τικά ¦ πρόσθετα (π.χ. λεκινθίνη, γλυκόζη, àµυ-
λοσιρόπια, ζελατίνη, φρουκτόζη κλπ).

Σύντοµα θά δοÜµε στό τραπέζι µας:
Kρέας, µέ àνθρώπινο γονίδιο. Tό γενετικά

τροποποιηµένο πρόβατο, µέ τό ùνοµα

“Tracy” περιέχει στό γενετικό του κώδικα
τό àνθρώπινο γονίδιο πού παράγει τήν

οéσία ôλφα-1-\Aντιθρεψίνη. Tό γενετικά
τροποποιηµένο γουρούνι µέ àνθρώπινες
αéξητικές ïρµόνες, γίνεται γιγάντιο, τό
κρέας του περιέχει λιγότερο λίπος, πάσχει
¬µως àπό τήν âξασθένηση τοÜ àνοσοποιη-
τικοÜ συστήµατος.

Γάλα àγελάδας µέ àνθρώπινο γονίδιο.
Mεταβιβάζοντας στόν γενετικό κώδικα
βοδιοÜ τό àνθρώπινο γονίδιο πού παράγει
τήν πρωτεΐνη “λακτοφερίνη” ™ ïποία
περιέχεται στό µητρικό γάλα, τό γάλα τ΅ν
àγελάδων πού γονιµοποιήθηκαν àπό τό
βόδι αéτό, περιέχουν στό γάλα τους αéτή
τήν πρωτεΐνη.

Kοτόπουλα µέ γονίδια µοσχαριοÜ. Erναι
κοτόπουλο, γενετικά τροποποιηµένο œστε
νά παράγει τήν αéξητική ïρµόνη τ΅ν
µοσχαρι΅ν, νά γίνεται µεγαλύτερο καί νά
περιέχει λιγότερο λίπος.

Σπαράγγι, µέ γονίδια àρουραίου. Mέ τήν
χρήση γονιδίου àρουραίου τό σπαράγγι
γίνεται àνθεκτικό στά ζιζανιοκτόνα.

Nτοµάτες µέ γονίδια ψαριοÜ. Tροποποιηµέ-
νες, οî ντοµάτες γίνονται àνθεκτικές στό
κρύο, œστε νά µποροÜν νά καλλιεργηθοÜν
καί στίς βόρειες χ΅ρες.

Πατάτες µέ γονίδια σκορπιοÜ. Oî πατάτες
âµπλουτίζονται µέ τά γονίδια τοÜ σκορ-
πιοÜ πού παράγουν τό δηλητήριό του, œστε
νά γίνονται πιό àνθεκτικές στά διάφορα
öντοµα. Tό δηλητήριο, θά βρίσκεται, φυσι-
κά, καί στίς πατάτες.

Λάχανο µέ γονίδια βακτηρίων. Tό λάχανο
âµπλουτίζεται µέ τά γονίδια τοÜ δηλητη-

ριώδους Baccillus Thuringensis πού τό προ-
στατεύουν àπό τίς κάµπιες.

Kάπου âδ΅, εûλογα γεννιέται τό âρώτηµα:
Tελικά τί εrναι àκίνδυνο καί τί πρέπει νά
τρ΅µε; Σέ κάθε περίπτωση πάντως, εrναι
δικαίωµα ¬λων νά γνωρίζουν ôν ≤να τρόφιµο
εrναι ¦ ùχι γενετικά τροποποιηµένο. ‰Iσως ™
âπιστροφή σέ παραδοσιακότερες µορφές δια-
τροφÉς, νά βοηθοÜσε. ≠Eνας βασικός κανόνας
παραµένει ™ µικρότερη κατανάλωση κρέατος,
™ µεγαλύτερη ποικιλία στά τρόφιµα.

www.Greenpiace.gr/www.natural diet.gr



T¿ ‰ÈÎ¿ Û·Û ÏfiÁÈ·...

AΓAΠH KAΛΠOΠOYΛOY

“...ΣÄς εéχαριστοÜµε γιά τό καταπληκτι-
κό περιοδικό πού βγάζετε. Aéτό τό περιοδι-
κό δέν τό διαβάζουµε, αéτό τό περιοδικό τό
ζοÜµε!” ΣÄς παρακαλ΅ νά γράψετε αéτά τά
λόγια ¬πως τά εrπα. (™ κυρία \Aγάπη µÄς εrπε
τηλεφωνικά τά àνωτέρω λόγια µέ τή θερµή
παράκληση νά τά δηµοσιεύσουµε. Tήν εéχαρι-
στοÜµε θερµά.)

ΣTPATHΣ-XAPAΛAMΠOΣ MAZI∆HΣ
AΓ. ΠAPAΣKEYH ATTIKHΣ

\Aγαπηµένες âν Xριστ΅ àδελφές,
Erχα τήν χαρά κατά τό πανηγύρι τÉς

Âγίας ΠαρασκευÉς νά âπισκεφθ΅ τό περί-
πτερό σας γιά νά κάνω κάποια àγορά.
Mέσα στή σακκούλα öβαλε ™ µοναχή καί
≤να φυλλάδιο âνηµερωτικό γιά τή Mονή
σας. E¨λικρινά θαύµασα τό öργο σας. Φαί-
νεται πώς ï ≠Aγιος Nεκτάριος σÄς προσέχει
¨διαιτέρως. \Aπαρνηθήκατε τά κοσµικά καί
τούς πειρασµούς/παγίδες τοÜ πονηροÜ κι
âπιτελεÖτε ≤να θεάρεστο öργο. ΣÄς παρα-
καλ΅ νά µέ γράψετε στό περιοδικό σας...

IΩANNOY ΣΠYPI∆ΩN
AΓPINIO

Πρός περιοδικό MONAXIKH
EKΦPAΣH

Πολυαγαπηµένο µου περιοδικό,
Mέσα àπό τό σηµερινό µου γράµµα θά

¦θελα νά σοÜ πω δυό τρία λόγια εéχαρι-
στίας γιά τό •πέροχο περιεχόµενό σου.
Erσαι ≤να περιοδικό θησαυρός, ≤να περιο-
δικό πού φωτίζει καί µορφώνει τό σύγχρο-
νο κόσµο, σε µιά âποχή •λοφροσύνης καί
öξαλλης ζωÉς. Erσαι θά µποροÜσα νά π΅
≤νας φωτεινός φάρος πού φωτίζει τίς
àνθρώπινες ψυχές καί τίς ïδηγεÖ στά
àσφαλÉ λιµάνια τÉς µητέρας \Eκκλησίας
µας, καί σέ εéχαριστοÜµε πολύ γι\ αéτό. Oî
Mοναχές τÉς ^IερÄς καί σεβάσµιας MονÉς
Âγίου Nεκταρίου καταβάλλουν κάθε προ-
σπάθεια γιά νά âµπλουτίσουν τό περιεχόµε-
νό σου. Eûχοµαι νά συνεχίσεις τÉς κυκλο-
φορία σου καί •πόσχοµαι àπό τά βάθη τÉς
ψυχÉς µου νά σέ διαδόσω σέ ¬σους περισ-
σότερους χριστιανούς àναγν΅στες πανελ-
λαδικά, καί αéτοί µέ τή σειρά τους καί σέ
•πόλοιπους.

Σέ εéχαριστοÜµε πολύ

Ù¿ ‰ÈÎ¿ 

Û·˜ ÏfiÁÈ·...

Mιά àπάντηση στά λόγια σας...
^H στήλη αéτή ¬πως ξέρετε φιλοξενεÖ τά δικά σας

λόγια, λόγια συµπαράστασης καί àγάπης γιά τήν προ-
σπάθειά µας. ^O λόγος πού τά δηµοσιεύουµε δέν εrναι
γιατί âγκολπωνόµαστε τά âπαινετικά σας λόγια. Tά
δηµοσιεύουµε µόνο καί µόνο γιατί αéτή ™ στήλη σÄς
àνήκει. 

EéχαριστοÜµε µέσα àπό τά βάθη τÉς καρδιÄς µας γιά
τά τόσο µεγάλα λόγια σας. Kαί τά λέµε µεγάλα, γιατί
αéτό πού δείχνουν δέν εrναι ¬τι âµεÖς κάνουµε κάτι
µεγάλο, àπεναντίας, àλλά φανερώνουν ¬τι âσεÖς öχετε
µεγάλη προαίρεση καί καθαρή καρδιά καί ï σπόρος πού
πέφτει στό εûφορο öδαφος τÉς ψυχÉς σας καρποφορεÖ
καί συγκινηµένοι µÄς γράφετε τίς τόσο ùµορφες âπιστο-
λές σας. ΣÄς εéχαριστοÜµε...
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XÚ˘ÛÔÎÂÓÙËÌ¤ÓË ¶ET™ETAXÚ˘ÛÔÎÂÓÙËÌ¤ÓË ¶ET™ETA

H
^Iερά Mονή µας
διαθέτει πολύ
ùµορφες πετσέ-
τες γιά πρόσφο-
ρο. Xρυσοκεντη-

µένες σέ λευκό βαµβακερό, µέ
àνεξίτηλες χρυσοσοκλωστές, 
σέ σχÉµα φακέλλου γιά νά
µπαίνει µέσα τό πρόσφορο καί
νά τό πηγαίνετε εéπαρουσίαστα
στήν \Eκκλησία. 

Tό πρόσφορο, πού θά γίνει
Σ΅µα XριστοÜ, πρέπει πολύ προ-
σεκτικά καί µέ προσευχή, ¬πως
ε€παµε καί σέ  προηγούµενο
τεÜχος µας, νά παρασκευάζεται
καί σέ ε¨δική πετσέτα προσφόρου
νά προσφέρεται στήν \Eκκλησία
γιά τήν προσκοµιδή.

ÊÙÈ¿Í·ÌÂ 
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. 

ÁÈ¿ Ùfi ÚfiÛÊÔÚÔ Û¤ Û¯ÉÌ· Ê·Î¤ÏÏÔ˘ õ ÂÙÛ¤Ù·˜

¢È¿ ¯ÂÈÚfi˜ & ÓÂ‡Ì·ÙÔ˜...

≠Oσοι θέλετε τήν πετσέτα γιά τό πρόσφορο 
µπορεÖτε νά µÄς τήν παραγγείλλετε στό τηλέφωνο
τÉς ^IερÄς MονÉς µας 26340-44391 (πρωΐ 9-2 καί
àπόγευµα 6-9) γιά νά σÄς τήν àποστείλουµε.
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IEPA MONH A°. NEKTAPIOY TPIKOPºO ¢øPI¢O™
330 56 EY¶A§IO TH§. 26340 - 44391 
(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 êγιορείτικο τρόπο πού χρόνια

τώρα κατασκευάζεται τό γνήσιο λιβάνι,

àλλά καί 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 KAI
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.

2 NNEEAA  AAPPøøMMAATTAA:: ΣTAYPOΛOYΛOY∆O & ANAΣTAΣIMO



TO HMEPOΛOΓIO THΣ IEPAΣ MONHΣ MAΣ
^H ^Iερά Mονή µας κάθε χρόνο âκδίδει

≤να πολύ ùµορφο, àλλά κυρίως χρήσιµο
™µερολόγιο, τό ïποÖο γίνεται àνάρπαστο.
Erναι öγχρωµο, àδιάβροχο καί εrναι κρεµαστό
καί âπιτραπέζιο. Kάθε χρόνο εrναι àφιερωµέ-
νο σέ κάποιο θέµα. Γιά τό 2005 τό θέµα τοÜ
^Hµερολογίου µας εrναι οî ±γιοι πού πρ΅τοι
öδωσαν τή ζωή τους γιά τόν Xριστό καί µαρτύ-
ρησαν.

Στό ™µερολόγιό µας àναγράφονται καθη-
µερινά ¬λες οî νηστεÖες καί εrναι πολύ χρήσιµο
σέ ¬λους τούς χριστιανούς γιά νά γνωρίζουν
σύµφωνα µέ τούς Kανόνες τÉς \Eκκλησίας µας
πότε àρχίζουν οî νηστεÖες καί τί τρ΅µε κατά τή
διάρκειά τους. \Eπειδή κάθε χρόνο τό ^Hµερολό-
γιό µας âξαντλεÖται γρήγορα, γι\ αéτό θά σÄς
παρακαλούσαµε âγκαίρως νά µÄς τηλεφωνήσετε
γιά νά τό προµηθευθεÖτε.

ZητεÖστε öγκαιρα
τό ^Hµερολόγιο τÉς ^IερÄς

MονÉς µας γιά τό 2005.

Erναι àφιερωµένο στούς

Πρωτοµάρτυρες καί ¬πως

κάθε χρόνο àναγράφονται

σέ αéτό ¬λες οî νηστεÖες

τÉς \Eκκλησίας µας.

τηλ. 26340-44391

HMEPOΛOΓIO 2005

¢È¿ ¯ÂÈÚfi˜ & ÓÂ‡Ì·ÙÔ˜...
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\Αγαπητοί µας àδελφοί, στίς 9 Nοεµβρίου, ™µέρα Tρίτη,
πανηγυρίζουµε τόν προστάτη τÉς MονÉς µας ≠Aγιο Nεκτάριο
τόν θαυµατουργό. Στή Mονή φυλάσεται τεµάχιο λειψάνου
τοÜ Âγίου Nεκταρίου καθώς καί ™ ε¨κόνα του, πού êγιο-
γράφησε ï àνηψιός του \Aναστάσιος KεφαλÄς καί αéτήν
τήν ™µέρα âκτίθονται σέ προσκύνηµα τ΅ν πιστ΅ν. 

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

TPITH 9 NOEMBPIOY
ëορτή τοÜ AΓIOY NNEEKKTTAAPPIIOOYY

ΣÄς προσκαλοÜµε ¬λους στήν Πανήγυρη τÉς MονÉς µας

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

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

Tρίτη 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:



\Eπίσκοπος Σαγγάης 
καί Σάν Φρανσίσκο

EK∆OΣH 1η 
IEPAΣ MONHΣ
AΓ.NEKTAPIOY ∆ΩPI∆OΣ

^O θαυµατουργός
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τό BIB§IO
µέ τή βιογραφία τοÜ

Âγίου
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τοÜ
ΘαυµατουργοÜ

Mέ βαθειά συγκίνηση καί µέ α€σθηµα
εéθύνης τοÜ îεροÜ καθήκοντος τÉς γνω-
στοποίησης ëνός νέου Âγίου τ΅ν καιρ΅ν
µας, παραδίδουµε τό νέο βιβλίο πού
âκδόσαµε µέ τόν τίτλο: 
“AΓIOΣ IΩANNHΣ MAΞIMOBITΣ
\Eπίσκοπος Σαγγάης καί Σάν Φραν-
σίσκο, ï θαυµατουργός”.

Erναι ≤να σύνολο àπό µαρτυρίες
àνθρώπων πού γνώρισαν καί öζησαν
àπό κοντά τόν ≠Aγιο \Iωάννη καί öγιναν
αéτόπτες µάρτυρες τÉς êγιότητάς του
καί τ΅ν θαυµατουργ΅ν âπεµβάσεών του.

Στό βιβλίο αéτό àναφέρονται 100
µαρτυρίες àπό τά πρ΅τα θαύµατα τοÜ
Âγίου \Iωάννη.

Erναι βέβαιο ¬τι ï ≠Aγιος \Iωάννης
θά µαγνητίσει καί τίς ψυχές τ΅ν ^Eλλή-
νων καί θά µÄς ïδηγήσει µέ τό παράδειγ-
µά του, βεβαιώνοντάς µας ¬τι ™ êγιότητα
δέν εrναι γιά µÄς, τούς àνθρώπους τοÜ
21ου α¨΅να ≤να ôπιαστο ùνειρο...

MOΛIΣ KYKΛOΦOPHΣE

^H κατάσταση τÉς •γείας του qταν τόσο àπελπιστική, œστε τόν öβα-
λαν πίσω àπό ≤να παραβάν, γιά νά µήν τόν âνοχλήσει κανείς σέ αéτές τίς
τελευταÖες στιγµές τÉς ζωÉς του. ∆έν •πÉρχε καµία âλπίδα νά âπανέλθει.
Πέθαινε àπό στιγµή σέ στιγµή. Ξαφνικά, χτύπησε τό καµπανάκι στό θάλα-
µό του, µιά νοσοκόµα qρθε καί τόν εrδε νά àνακάθεται στό κρεβάτι του
καί τήν ρώτησε τό ëξÉς: “Ποιός qταν âδ΅ µόλις τώρα; Tί ε€δους îερέας
qταν αéτός; Πέθαινα κι âκεÖνος προσευχήθηκε àκριβ΅ς δίπλα µου καί öνοι-
ωσα µέσα µου τήν •γεία µου νά âπανέρχεται!”. ^H νοσοκόµα τοÜ εrπε ¬τι
δέν εrχε δεÖ κανέναν. 

≠Oταν öφυγε àπό τό νοσοκοµεÖο. \Eπισκέφθηκε ¬λες τίς \Eκκλησίες,
âλπίζοντας νά βρεÖ âκεÖ, âκεÖνον πού τόν θεράπευσε.

Πλησίασε τόν ≠Aγιο \Iωάννη, öπεσε καί γονάτισε µπροστά του,
ζήτησε τήν εéλογία του καί µετά âξήγησε πώς εrχε βρεÖ âκεÖνον πού τόν
öσωσε τόσο θαυµατουργικά στό νοσοκοµεÖο!
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