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Τό περιοδικό αὐτό ξεκίνησε τήν πορεία μέ στόχο
τήν κατά Θεόν βοήθεια ὅλων μας.
Κρατᾶτε στά χέρια σας τό 43ο τεῦχος. 
Θέλουμε ταπεινά νά σᾶς ἐνημερώσουμε ὅτι:

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ.

Ὅσοι προαιρετικά ἐπιθυμεῖτε νά βοηθήσετε στά
ἔργα τῆς Μονῆς, καθώς καί στήν ἔκδοση αὐτοῦ
τοῦ περιοδικοῦ, μπορεῖτε νά μᾶς ἀποστέλλετε
τήν βοήθειά σας μέ τήν ταχυπληρωμή πού ἐσω-
κλείουμε ἤ μέ κατάθεση στήν Ἐθνική Τράπεζα
στόν λογαριασμό 426/440265-04.

(γιά τό ἐξωτερικό στό 
No GR 5201104260000042644026504
SWIFT:ETHNGRAA) δίνοντας καί τό ὄνομά σας.
Κατόπιν ἐνημερῶστε μας τηλεφωνικά γιά νά λά-
βετε τήν σχετική ἀπόδειξη. 

Σᾶς εὐχαριστοῦμε θερμά

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Νεκταρίου
Ἐξώφυλλο: Ὁ Ἅγιος Ἐφραίμ, 
ὁ μεγαλομάρτυς & θαυματουργός
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γαπητοί μου ἐν Χριστῶ ἀδελφοί Χριστός Ἀνέστη.

Ἕνα ἀναπόσπαστο κομμάτι τῆς ζωῆς μας στόν κόσμο αὐτό πού ζοῦμε γιά 70 - 80 χρόνια, ἄλλοι λιγότερο,

ἄλλοι περισσότερο, εἶναι ὁ πόνος. Καί ἡ ἐποχή μας, ὅπως καί οἱ ἐποχές τῶν μεγάλων πολέμων, λιμῶν ἤ

καταστροφῶν στήν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας ἔχει πολύ βουβό πόνο, βουβό γιατί ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος πάσχει ἀπό

τή μοναξιά καί ἀφοῦ ἐγκατέλειψε τόν Θεό καί ζεῖ πλέον πολύ μακρυά Του, ἔμεινε μόνος του γιατί ὅταν ἐξωστρακί-

σουμε τόν Θεό, στήν πράξη ἐξωστρακίζουμε καί κάθε ἄλλη ὕπαρξη γύρω μας. Ὁ καθένας ἀπό ἐμᾶς ὅμως, ἔχει μία

στάση ἀπέναντι στόν πόνο, ἀπέναντι στόν πόνο τοῦ ἄλλου, τοῦ διπλανοῦ μας, τοῦ γνωστοῦ ἤ τοῦ ἀγνώστου. Οἱ πρά-

ξεις μας μᾶς δείχνουν καί ποιά εἶναι ἡ στάση μας ἀπέναντι σέ αὐτόν τόν πόνο. Ἡ ἀπάντηση ἀπό τήν προσωπική

μας αὐτή ἐρώτηση εἶναι οὐσιαστικά καί ἀπάντηση κατά πόσο εἴμαστε παιδιά τοῦ Θεοῦ. Ἄραγε ὅταν ὁ ἄλλος πονᾶ,

ὅταν ὁ ἄλλος πάσχει τί αἰσθάνομαι ἐγώ μέσα μου; Ἀκόμη καί ἄν δέν γνωρίζω ἀπό τί συγκεκριμένα πάσχει, ποῦ

ἀκριβῶς πονᾶ, ἐγώ τί νοιώθω; Καί προπαντός, τί κάνω; Καθώς διαβάζουμε τούς βίους τῶν ἁγίων πατέρων μας

ἀλλά καί συγχρόνων ἁγίων Γερόντων, βλέπουμε σέ ὅλους τήν ἴδια πρακτική, τόν ἴδιο ψυχικό κόσμο: πλημμυρι-

σμένοι ἀπό τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ στρέφουν ὅλη αὐτή τήν ἀγάπη πρός τόν κόσμο καί πρός κάθε ἄνθρωπο. Καί μάλι-

στα τόσο δυνατά πού θέλουν νά πάρουν μέσα τους, ἐπάνω τους, τόν πόνο τοῦ κάθε ἀνθρώπου, γιά νά ἀπαλλαγεῖ ἐκεῖνος

ἀπό αὐτό τό βάρος. Νιώθουν νά συμπάσχουν μέ τήν κάθε ψυχούλα, σέ κάθε δοκιμασία της καί σέ κάθε θλίψη της. Τά

δάκρυα πού κυλοῦν, εἴτε τῆς ψυχῆς, εἴτε τῶν ματιῶν, τό ἴδιο καυτά κυλοῦν ἀπό τά μάτια τῶν Ἁγίων καί τῶν Πατέ-

ρων τῆς Ἐκκλησίας μας, καθώς προσεύχονται γιά ὅλον τόν κόσμο, πονοῦν γιά ὅλον τόν κόσμο, θλίβονται γιά ὅλον

τόν κόσμο, ἔχουν ἀγωνία γιά ὅλον τόν κόσμο. Ἡ καρδιά τους σάν καί αὐτή πού κι ἐμεῖς ἔχουμε, ἡ καρδιά λοιπόν ἑνός

ἁγίου, ἑνός ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ, κλείνει μέσα της ὅλον τόν κόσμο, μπορεῖ νά νοιώσει μέσα της ὅλον τόν πόνο. Εἴμα-

στε ἐμεῖς ἔτσι; Τά παιδιά μοιάζουν στόν πατέρα τους. Ὁ Χριστός πρῶτος βάσταξε ὅλον τόν πόνο. Τόν σήκωσε σ᾽

ἕναν βαρύτατο σταυρό. Τά ζήσαμε ὅλα αὐτά μαζί Του πρίν λίγες ἡμέρες. Τόν ἀκολουθήσαμε στό Γολγοθᾶ. Τί σή-

κωνε αὐτός ὁ Σταυρός; Τόν πόνο ὅλου τοῦ κόσμου. Οἱ ἅγιοι λοιπόν μοιάζουν στόν πατέρα τους, νοιώθουν τόν πόνο γιά

τόν κόσμο, σηκώνουν τόν πόνο τοῦ κόσμου. Εἶναι, ναί, τά παιδιά τοῦ Θεοῦ. Γιά ὅλους ἐμᾶς λοιπόν τί εἶναι ὁ πόνος τοῦ

ἄλλου; Τί εἶναι οἱ θλίψεις του, οἱ δοκιμασίες, οἱ πειρασμοί του; Εἶναι γιά μένα πηγή προσευχῆς γι᾽ αὐτόν, εἶναι γιά

μένα μιά εὐκαιρία ἀγάπης; Χωράει ἠ καρδιά μου τόν πόνο τοῦ ἄλλου ἤ εἶναι κλεισμένη σφαλιστά; Μήπως τά μάτια

μου ἔχουν στερέψει; Μήπως ἡ καρδιά μου ἔχει πετρώσει; Μήπως τά λόγια τῆς προσευχῆς ἔχουν πάψει διαπαντός

ἀπό τά χείλη μου; Ὅταν ὁ καθένας ἀπό ἐμᾶς διαπιστώσει ὅτι ὁ πόνος τοῦ διπλανοῦ τόν ἀφήνει πλέον παγερά ἀδιά-

φορο, ὅταν οὔτε μιά φορά τήν ἡμέρα δέν νοιώθω κάτι γιά τόν πόνο τοῦ ἄλλου, ὅταν ποτέ στήν προσευχή μου δέν

θυμᾶμαι αὐτόν πού πάσχει παρά μόνον τόν ἑαυτό μου καί τούς δικούς μου, ἄν νομίζω ὅτι ὁ πόνος τοῦ κόσμου δέν μέ

ἀφορᾶ καί δέ νοιώθω τίποτε γι᾽ αὐτόν, τότε δυστυχῶς σέ τίποτα δέ μοιάζω στόν πατέρα μου. Τότε δέν εἶμαι παιδί

τοῦ Θεοῦ, ἀλλά ἀντίθετα εἶμαι πολύ μακρυά Του. Ὅταν λοιπόν ἀναρωτηθῶ γιά ὅλα αὐτά, καί βρῶ ὅτι ὁ δρόμος μου

δέν τέμνεται πουθενά μέ τόν πόνο τοῦ διπλανοῦ, τότε ἄς κάνω μία στροφή, γιατί εἶμαι σέ ἀδιέξοδο, γιατί ἔχω πάρει

λάθος δρόμο. Ἄς γονατίσω νά ζητήσω ἀπό τό Θεό νά μαλακώσει τήν πετρωμένη μου καρδιά γιά νά νοιώσω, νά

βιώσω ἐγώ ὡσάν νά εἶναι δικός μου τόν πόνο τοῦ κόσμου, τόν πόνο τοῦ πλησίον μου, πού ἄν καί δέν τόν ξέρω, ὅμως

εἶναι ἀδελφός μου. 

Ἄς βάλω τόν ἑαυτό μου στή θέση τοῦ ἄλλου καί τότε ἀμέσως θά νοιώσω τί θά ἤθελα ἐγώ στή θέση του ἀπό τούς

ἄλλους καί αὐτό νά πράξω. Γιά νά τό κάνω ὅμως αὐτό πρέπει νά ἔχω καρδιά, καρδιά καί ἀγάπη. 

Εὔχομαι οἱ καρδιές ὅλων μας νά πονοῦν καί νά συμπάσχουν μέ κάθε πονεμένο καί τά μάτια μας νά ἱκετεύουν πα-

ρακλητικά μαζί μέ τά πιό θερμά λόγια προσευχῆς γιά τόν πόνο ὅλου τοῦ κόσμου.  

Γερόντισσα Μόνικα

καί αἱ σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ ἀδελφαί

Πρός αναγνώστεσ επιστολή... 

j

Α
Ἀγαπητοί ἐν Χριστῶ ἀδελφοί, ἀναγνῶστες τοῦ περιοδικοῦ μας “Μοναχική Ἔκφραση”
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ἱ ἄνθρωποι καταδίκασαν τόν Θεό
σέ θάνατο· ὁ Θεός ὅμως μέ τήν
Ἀνάστασή Του «καταδικάζει»
τούς ἀνθρώπους σέ ἀθανασία. Γιά
τά κτυπήματα τούς ἀνταποδίδει

τούς ἐναγκαλισμούς· γιά τίς βρισιές τίς εὐλο-
γίες· γιά τόν θάνατο τήν ἀθανασία. Ποτέ δέν
ἔδειξαν οἱ ἄνθρωποι τόσο μίσος πρός τόν Θεό,

ὅσον ὅταν Τόν σταύ-
ρωσαν· καί ποτέ δέν ἔδειξε
ὁ Θεός τόση ἀγάπη πρός
τούς ἀνθρώπους, ὅσην ὅταν
ἀναστήθηκε. Οἱ ἄνθρωποι ἤθε-
λαν νά κάνουν τόν Θεό θνητό,
ἀλλ᾽ ὁ Θεός μέ τήν Ἀνάστάση Του
ἔκανε τούς ἀνθρώπους ἀθάνατους. Ἀναστή-

Ἁγίου Ἰουστίνου Πόποβιτς

O

Αφιέρωμα...j

«Καταδικασμένοι»

νά εἶναι ἀθάνατοι

«Καταδικασμένοι» 

νά εἶναι ἀθάνατοι
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θηκε ὁ σταυρωμένος Θεός καί σκότωσε τόν
θάνατο. Ὁ θάνατος δέν ὑπάρχει πλέον. Ἡ
ἀθανασία γέμισε τόν ἄνθρωπο καί ὅλους
τούς κόσμους του.

Μέ τήν Ἀνάσταση τοῦ Θεανθρώπου ἡ
ἀνθρώπινη φύση ὁδηγήθηκε τελεσίδικα
στό δρόμο τῆς ἀθανασίας, καί ἔγινε φοβερή
καί γι᾽ αὐτόν τόν θάνατο. Διότι πρίν ἀπό
τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ ὁ θάνατος
ἦταν φοβερός γιά τόν ἄνθρωπο, μετά
ὅμως ἀπό τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου γί-
νεται ὁ ἄνθρωπος φοβερός γιά τόν θάνατο.
Ἄν ζεῖ μέ τήν πίστη στόν Ἀναστημένο Θε-
άνθρωπο ὁ ἄνθρωπος, ξεπερνᾶ τόν θάνατο.
Γίνεται ἀπρόσβλητος ἀπό αὐτόν. Ὁ θάνα-
τος μετατρέπεται εἰς «ὑποπόδιο τῶν
ποδῶν αὐτοῦ»: «Ποῦ σοῦ, θάνατε, τό
κέντρον; ποῦ σοῦ Ἄδη τό νίκος;»(πρβλ.
Α´Κορ. 15, 55-56). Ἔτσι, ὅταν ὁ ἐν Χριστῶ
ἄνθρωπος πεθαίνει, ἀφήνει ἁπλά τό
ἔνδυμα τοῦ σώματός του γιά νά τά φορέ-
σει ξανά κατά τή Δευτέρα Παρουσία.

Μέχρι τήν Ἀνάσταση τοῦ Θεανθρώ-
που Χριστοῦ, ὁ θάνατος ἦταν ἡ δεύτερη
φύση τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ πρώτη ἦταν ἡ
ζωή, καί ὁ θάνατος ἡ δεύτερη. Ὁ ἄνθρω-
πος εἶχε συνηθίσει τόν θάνατο σάν κάτι τό
φυσικό. Ἀλλά μέ τήν Ἀνάστασή Του ὁ
Κύριος τά ἄλλαξε ὅλα: ἡ ἀθανασία ἔγινε ἡ
δεύτερη φύση τοῦ ἀνθρώπου, ἔγινε κάτι

τό φυσικό στόν ἄνθρωπο καί τό ἀφύ-
σικο ἔγινε ὁ θάνατος. Ὅπως

μέχρι τήν Ἀνάσταση τοῦ
Χριστοῦ ἦταν φυσικό

στούς ἀνθρώπους τό
νά εἶναι θνητοί, ἔτσι
μετά τήν ἀνάσταση
ἔγινε φυσική γι᾽
αὐτούς ἡ ἀθανασία.

Μέ τήν ἁμαρ-
τία ὁ ἄνθρωπος

ἔγινε θνητός καί πε-
περασμένος· μέ τήν

Ἀνάσταση τοῦ Θεανθρώ-
που γίνεται ἀθάνατος καί

αἰώνιος. Σ᾽ αὐτό δέ ἀκριβῶς βρίσκε-

ται ἡ δύναμη καί ἡ ἐξουσία καί ἡ παντο-
δυναμία τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ. Γι᾽
αὐτό χωρίς τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ
δέν θά ὑπῆρχε κἄν ὁ Χριστιανισμός. Με-
ταξύ τῶν θαυμάτων ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυ-
ρίου εἶναι τό μεγαλύτερο θαῦμα. Ὅλα τά
ἄλλα θαύματα πηγάζουν ἀπό αὐτό καί
συνοψίζονται σ᾽ αὐτό. Ἀπό αὐτό ἐκπηγά-
ζουν καί ἡ πίστη καί ἡ ἀγάπη καί ἡ
ἐλπίδα κάι ἡ προσευχή καί ἠ θεοσέβεια. Οἱ
δραπέτες μαθητές, αὐτοί πού ἔφυγαν μα-
κριά ἀπό τόν Ἰησοῦ ὅταν πέθαινε, ἐπι-
στρέφουν σ᾽ Αὐτόν ὅταν ἀναστήθηκε. Καί
ὁ Ρωμαῖος ἑκατόνταρχος ὅταν εἶδε τόν Χρι-
στόν νά ἀνίσταται ἀπό τόν τάφο, τόν
ὁμολόγησε ὡς Υἱόν τοῦ Θεοῦ. Κατά τόν
ἴδιο τρόπο καί ὅλοι οἱ πρῶτοι Χριστιανοί,
ἔγιναν Χριστιανοί διότι ἀναστήθηκε ὁ Χρι-
στός, διότι νίκησε τόν θάνατο. Αὐτό εἶναι
ἐκεῖνο πού δέν ἔχει καμιά ἄλλη θρησκεία·
αὐτό εἶναι ἐκεῖνο πού κατά τρόπο μονα-
δικό καί ἀναμφισβήτητο φανερώνει καί
ἀποδεικνύει ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστός εἶναι ὁ
μόνος ἀληθινός Θεός καί Κύριος σέ ὅλους
τούς ὁρατούς καί ἀοράτους κόσμους. 

Χάρις στήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ,
χάρις στή νίκη ἐπί τοῦ θανάτου οἱ ἄνθρω-
ποι γίνονταν καί γίνονται καί θά γίνονται
πάντοτε Χριστιανοί. Ὅλη ἡ ἱστορία τοῦ
Χριστιανισμοῦ δέν εἶναι τίποτε ἄλλο παρά
ἱστορία ἑνός καί μοναδικοῦ θαύματος, τῆς
Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ, πού συνεχίζε-
ται διαρκῶς σέ ὅλες τίς καρδιές τῶν Χρι-
στιανῶν ἀπό μέρα σέ μέρα, ἀπό χρόνο σέ
χρόνο, ἀπό αἰώνια σέ αἰώνια μέχρι τή Δευ-
τέρα Παρουσία.

Ὁ ἄνθρωπος γεννιέται πραγματικά
ὄχι ὅταν τόν φέρει στόν κόσμο ἡ μητέρα
του, ἀλλά ὅταν πιστέψει στόν Ἀναστάντα
Σωτῆρα Χριστό, διότι τότε γεννιέται στήν
ἀθάνατη καί αἰωνία ζωή, ἐνῶ ἡ μητέρα
γεννᾶ τό παιδί της γιά νά πεθάνει θάνα-
τον, γιά τόν τάφο. Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χρι-
στοῦ εἶναι ἡ μητέρα ὅλων μας, ὅλων τῶν
Χριστιανῶν, ἡ μητέρα τῶν ἀθανάτων. Μέ
τήν πίστη στήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου,
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γεννιέται ξανά ὁ ἄνθρωπος, γεννιέται γιά τήν
αἰωνιότητα.

-Αὐτό εἶναι ἀδύνατο! Παρατηρεῖ ὁ σκεπτι-
κιστής. Καί ὁ Ἀναστάς Θεάνθρωπος ἀπαντᾶ:
«Πάντα δυνατά τῷ πιστεύοντι»(πρβλ. Μάρκ.
9, 23). Καί ὁ πιστεύων εἶναι ἐκεῖνος πού μέ
ὅλη τήν καρδιά, μέ ὅλη τήν ψυχή, μέ ὅλον τό
εἶναι του ζεῖ κατά τό Εὐαγγέλιον τοῦ Ἀνα-
στάντος Κυρίου Ἰησοῦ.

Ἡ πίστη μας εἶναι ἡ νίκη μέ τήν ὁποῖα νι-
κοῦμε τόν θάνατο, ἡ πίστη δηλαδή στόν Ἀνα-
στάντα Κύριο. «Ποῦ σοῦ θάνατε τό κέντρο;»
«Τό δέ κέντρον τοῦ θανάτου ἡ
ἁμαρτία»(Α´Κορ. 15, 55-56). Μέ τήν Ἀνα-
στάσή Του ὁ Κύριος «ἤμβλυνε τοῦ θανάτου
τό κέντρον». Ὁ θάνατος εἶναι ὁ ὄφις, ἡ δέ
ἁμαρτία εἶναι τό κεντρί του. Μέ τήν ἁμαρτία
ὁ θάνατος χύνει τό δηλητήριο στήν ψυχή καί
τό σῶμα τοῦ ἀνθρώπου. Ὅσο περισσότερες
ἁμαρτίες ἔχει ὁ ἄνθρωπος, τόσο περισσότερο
εἶναι τά «κέντρα»μέ τά ὁποῖα χύνει ὁ θάνατος
τό δηλητήριόν του σ᾽ αὐτόν.

Ὅταν ἡ σφῆκα κεντρίσει τόν ἄνθρωπο, κα-
ταβάλλει αὐτός κάθε δυνατή προσπάθεια γιά
νά βγάλει τό κεντρί ἀπό τό σῶμα του. Ὅταν
δέ τόν κεντρίσει ἡ ἁμαρτία -τό
κεντρί αὐτό τοῦ θανάτου- τί
πρέπει νά κάνει;- Πρέπει μέ
τήν πίστη καί προσευχή νά
παρακαλέσει τόν Ἀναστάντα
Σωτῆρα Χριστόν, γιά νά βγά-
λει Αὐτός τό κεντρί τοῦ θανά-
του ἀπό τήν ψυχή του. Καί
Αὐτός ὡς πολυεύσπλαχνος θά
τό κάνει, διότι εἶναι Θεός τοῦ
Ἐλέους καί τῆς Ἀγάπης. Ὅταν
πολλές σφῆκες πέσουν πάνω
στό σῶμα τοῦ ἀνθρώπου καί
τόν τραυματίσουν πολύ μέ τά
κεντριά τους, τότε ὁ ἄνθρωπος
δηλητηριάζεται καί πεθαίνει.
Τό ἴδιο γίνεται καί μέ τήν
ψυχή τοῦ ἀνθρώπου ὅταν τήν
τραυματίσουν τά πολλά κεν-
τριά τῶν πολλῶν ἁμαρτιῶν.

Πεθαίνει θάνατο πού δέν ἔχει ἀνάσταση.
Νικώντας μέ τόν Χριστό τήν ἁμαρτία

μέσα του ὁ ἄνθρωπος νικᾶ τόν θάνατο. Ἄν πε-
ράσει μιά μέρα κι ἐσύ δέν ἔχεις νικήσει οὔτε μία
ἁμαρτία σου, γνώρισε ὅτι ἔγινες περισσότερο
θνητός. Ἄν ὅμως νικήσεις μία ἤ δύο ἤ τρεῖς
ἁμαρτίες σου, ἔγινες πιό νέος μέ τή νεότητα
πού δέν γερνᾶ, τήν ἀθάνατη καί αἰωνία! Ἄς μή
τό λησμονοῦμε ποτέ: τό νά πιστεύει κανείς
στόν Ἀναστάντα Χριστόν, αὐτό σημαίνει νά
ἀγωνίζεται διαρκῶς τόν ἀγῶνα ἐναντίον τῆς
ἁμαρτίας, τοῦ κακοῦ καί τοῦ θανάτου.

Τό ὅτι ὁ ἄνθρωπος πιστεύει πραγματικά
στόν Ἀναστάντα Κύριον τό φανερώνει μέ τό
νά ἀγωνίζεται κατά τῆς ἁμαρτίας καί τῶν
παθῶν· καί ἄν μέν ἀγωνίζεται, πρέπει νά γνω-
ρίζει ὅτι ἀγωνίζεται γιά τήν ἀθανασία καί τήν
αἰωνία ζωή. Ἄν ὅμως δέν ἀγωνίζεται, τότε εἶναι
ματαία ἡ πίστη του! Διότι, ἄν ἡ πίστη τοῦ
ἀνθρώπου δέν εἶναι ἀγῶνας γιά τήν ἀθανασία
καί τήν αἰωνιότητα, τότε τί εἶναι; Ἄν μέ τήν
πίστη στόν Χριστό δέν φθάνει κάποιος στήν
ἀθανασία καί τή νίκη πάνω στόν θάνατο, τότε
γιατί νά ὑπάρχει αὐτή ἡ πίστη; Ἄν ὁ Χριστός
δέν ἀναστήθηκε, αὐτό σημαίνει ὅτι ἡ ἁμαρτία
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καί ὁ θάνατος δέν ἔχουν νικηθεῖ. Ἄν δέ δέν
ἔχουν αὐτά τά δύο νικηθεῖ, τότε γιατί νά πι-
στεύει κανείς στόν Χριστόν; Ἐκεῖνος ὅμως ὁ
ὁποῖος μέ τήν πίστη στόν Ἀναστάντα Χρι-
στόν ἀγωνίζεται ἐναντίον κάθε ἁμαρτίας του,
αὐτός ἐνισχύει βαθμιαία μέσα του τήν αἴσθηση
ὅτι ὁ Κύριος πραγματικά ἀναστήθηκε, πραγ-
ματικά ἄμβλυνε τό κεντρί τοῦ θανάτου, πραγ-
ματικά νίκησε τόν θάνατο σέ ὅλα τά μέτωπα
τῆς μάχης.

Ἡ ἁμαρτία βαθμιαία μικραίνει τήν ψυχή
τοῦ ἀνθρώπου, τήν πλησιάζει πρός τόν θά-
νατο, τήν μεταβάλλει ἀπό ἀθάνατη σέ θνητή,
ἀπό ἄφθαρτη καί ἀπέραντη σέ φθαρτή καί
πεπερασμένη. Ὅσο περισσότερες ἁμαρτίες ἔχει
ὁ ἄνθρωπος, τόσο περισσότερο εἶναι θνητός.
Καί ἄν ὁ ἄνθρωπος δέν αἰσθάνεται τόν ἑαυτόν
του ἀθάνατο, εἶναι φανερόν ὅτι βρίσκεται ὁλό-
κληρος βυθισμένος στίς ἁμαρτίες, σέ σκέψεις
μυωπικές, σέ αἰσθήματα νεκρωμένα. Ὁ Χρι-
στιανισμός εἶναι μία κλήση στόν μέχρις ἐσχά-
της ἀναπνοῆς ἀγῶνα ἐναντίον τοῦ θανάτου,
μέχρι δηλαδή τῆς τελικῆς νίκης  ἐναντίον του.
Κάθε ἁμαρτία ἀποτελεῖ μία ὑποχώρηση, κάθε
πάθος μία προδοσία, κάθε κακία μία ἦττα.

Δέν πρέπει νά διερωτᾶται
κανείς γιατί καί οἱ Χριστιανοί
πεθαίνουν σωματικά. Αὐτό γί-
νεται, γιατί ὁ θάνατος τοῦ σώ-
ματος εἶναι μία σπορά.
Σπείρεται σῶμα θνητό, λέει ὁ
Ἀπόστολος Παῦλος (πρβλ.
Α´Κορ. 15, 42 ἐξ.), καί βλα-
στάνει, αὐξάνει καί γίνεται ἀθά-
νατο. Ὅπως ὁ σπόρος πού
σπέρνεται, ἔτσι καί τό σῶμα
διαλύεται, γιά νά τό ζωοποι-
ήσει καί τελειοποιήσει τό Ἅγιον
Πνεῦμα. Ἄν ὁ Κύριος Ἰησοῦς
δέν εἶχε ἀναστήσει τό σῶμα,
ποιό ὄφελος θά εἶχε αὐτό ἀπό
Αὑτόν; Αὐτός δέν θά εἶχε σώσει
ὁλόκληρο τόν ἄνθρωπο. Ἄν δέν
ἀνάστησε τό σῶμα, τότε γιατί
σαρκώθηκε, γιατί πῆρε τό

σῶμα, ἀφοῦ δέν τοῦ ἔδωσε τίποτε ἀπό τήν
Θεότητά Του;

Ἄν ὁ Χριστός δέν ἀναστήθηκε, γιατί τότε
νά πιστεύει κανείς σ´ Αὐτόν; Ὁμολογῶ εἰλι-
κρινά, ὅτι ἐγώ οὐδέποτε θά πίστευα στόν Χρι-
στόν ἄν δέν εἶχε ἀναστηθεῖ καί δέν εἶχε νικήσει
τόν θάνατο, τόν μεγαλύτερο ἐχθρό μας. Ἀλλά
ὁ Χριστός ἀναστήθηκε καί δώρησε σέ ἐμᾶς τήν
ἀθανασία. Χωρίς αὐτήν τήν ἀλήθεια, ὁ κόσμος
μας εἶναι μόνο μία χαώδης ἔκθεση ἀνοησιῶν
πού προκαλοῦν ἀπέχθεια. Μόνο μέ τήν ἔνδοξη
Ἀνάστασή Του ὁ θαυμαστός Κύριος καί Θεός
μας, μᾶς ἐλευθέρωσε ἀπό τό παράλογο καί
τήν ἀπελπισία. Γιατί χωρίς τήν Ἀνάσταση δέν
ὑπάρχει οὔτε στόν οὐρανό οὔτε κάτω ἀπ᾽
αὐτόν τίποτε πιό παράλογο ἀπό τόν κόσμον
αὐτόν· οὔτε μεγαλύτερη ἀπελπισία ἀπό τή
ζωή αὐτήν, χωρίς ἀθανασία. Γι᾽αὐτό σέ ὅλους
τούς κόσμους δέν ὑπάρχει περισσότερο δυ-
στυχισμένη ὕπαρξη ἀπό τόν ἄνθρωπον, πού
δέν πιστεύει στήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ καί
τήν ἀνάσταση τῶν νεκρῶν (πρβλ. Α´Κορ.
15,19). «Θά ἦταν καλό νά μή γεννιόταν ὁ
ἄνθρωπος ἐκεῖνος»(Ματθ. 26, 24).

Στόν ἀνθρώπινο κόσμο μας ὁ θάνατος
εἶναι τό μεγαλύτερο βάσανο καί ἡ πιό φρικια-
στική ἀπανθρωπιά. Ἡ ἀπελευθέρωση ἀπό
αὐτό τό βάσανο καί ἀπό αὐτή τήν ἀπανθρω-
πιά εἶναι ἀκριβῶς ἡ σωτηρία. Τέτοιου εἴδους
σωτηρία δώρησε στό ἀνθρώπινο γένος μόνο ὁ
Νικητής τοῦ θανάτου - ὁ Ἀναστημένος Θεάν-
θρωπος. Μέ τήν Ἀνάστασή Του Αὐτός μᾶς
ἀπεκάλυψε ὅλο τό μυστήριο τῆς σωτηρίας
μας. Σωτηρία σημαίνει τό νά ἐξασφαλισθεῖ γιά
τό σῶμα καί τήν ψυχή ἀθανασία καί αἰωνία
ζωή. Μέ ποιό τρόπο κατορθώνεται αὐτό;
Μόνο μέ τή θεανθρώπινη ζωή, τή νέα ζωή
μέσα στόν Ἀναστημένο καί γιά τόν Ἁναστη-
μένο Χριστό! 

Γιά μᾶς τούς Χριστιανούς ἡ ἐπίγεια ζωή
εἶναι σχολεῖο, στό ὁποῖο μαθαίνουμε πῶς νά
ἐξασφαλίσουμε τήν ἀθανασία καί τήν αἰώνια
ζωή. Γιατί ποιά ὠφέλεια ἔχομε ἀπό αὐτή τή
ζωή, ἄν μέ αὐτή δέν μποροῦμε νά ἀποκτή-
σουμε τήν αἰώνια; Ἀλλά γιά νά ἀναστηθεῖ



Αφιέρωμα...j
μαζί μέ τόν Χριστό ὁ ἄνθρωπος, πρέπει πρῶτα νά συναποθάνει μ᾽ Αὐτόν καί νά ζήσει τή ζωή
τοῦ Χριστοῦ σάν δική του. Ἄν τό κάνει αὐτό, τότε τήν ἡμέρα τῆς Ἀναστάσεως θά μπορέσει μέ
τόν Ἅγιο Γρηγόριο τόν Θεολόγο νά πεῖ: «Χθές συνεσταυρούμην Χριστῷ, σήμερον συνδοξάζομαι·
χθές συνενεκρούμην, ζωοποιοῦμαι σήμερον· χθές συνεθαπτόμην, σήμερον συνεγείρομαι».

Σέ τέσσερις μόνο λέξεις συγκεφαλαιοῦνται καί τά τέσσερα Εὐαγγέλια τοῦ Χριστοῦ: Χριστός
Ἀνέστη!- Ἀληθῶς Ἀνέστη!... Σέ κάθε μία ἀπό αὐτές βρίσκεται ἀπό ἕνα Εὐαγγέλιο, καί στά τέσ-
σερα Εὐαγγέλια βρίσκεται ὅλο τό νόημα τῶν κόσμων τοῦ Θεοῦ, τῶν ὁρατῶν καί ἀοράτων. Καί
ὅταν ὅλα τά αἰσθήματα τοῦ ἀνθρώπου καί ὅλες οἱ σκέψεις του συγκεντρωθοῦν στή βροντή τοῦ
πασχαλινοῦ αὐτοῦ χαιρετισμοῦ: «Χριστός Ἀνέστη!», τότε ἡ χαρά τῆς ἀθανασίας σείει ὅλα τά
ὄντα, καί αὐτά μέ ἀγαλλίαση ἀπαντοῦν, ἐπιβεβαιώνοντας τό πασχαλινό θαῦμα: «Ἀληθῶς Ἀνέ-
στη!».

Ναί, «Ἀληθῶς Ἀνέστη ὁ Κύριος!». Καί μάρτυρας εἶσαι σύ, μάρτυρας ἐγώ, μάρτυρας κάθε
Χριστιανός, ἀρχίζοντας ἀπό τούς Ἁγίους Ἀποστόλους μέχρι τή Δευτέρα Παρουσία. Γιατί μόνο
ἡ δύναμη τοῦ Ἀναστημένου Θεανθρώπου Χριστοῦ μπόρεσε νά δώσει - καί συνεχῶς δίνει καί συ-
νεχῶς θά δίνει- τή δύναμη σέ κάθε Χριστιανό- ἀπό τόν πρῶτο μέχρι τόν τελευταῖο- νά νικήσει

κάθε τι θνητό καί αὐτόν τόν ἴδιο τόν θάνατο· κάθε τι τό ἁμαρτωλό καί
αὐτή τήν ἁμαρτία· κάθε τι τό δαιμονικό καί αὐτόν τόν ἴδιο τόν

διάβολο. Γιατί μόνο μέ τήν Ἀνάστασή Του ὁ Κύριος, μέ τόν
πιό πειστικό τρόπο, ἔδειξε καί ἀπέδειξε ὅτι ἡ ζωή Του εἶναι
Αἰωνία Ζωή, ἡ ἀλήθειά Του εἶναι Αἰωνία Ἀλήθεια, ἡ ἀγάπη
Του Αἰωνία Ἀγάπη, ἡ ἀγαθότητά Του Αἰωνία Ἀγαθότητα,
ἡ χαρά Του Αἰωνία Χαρά. Καί ἐπίσης ἔδειξα καί ἀπέδειξε
ὅτι ὅλα αὐτά τά δίνει Αὐτός, λόγω τῆς ἀσύγκριτης φι-
λανθρωπίας Του, σέ κάθε Χριστιανό σέ ὅλες τίς ἐποχές.

Ἐπιπροσθέτως, δέν ὑπάρχει ἕνα γεγονός ὄχι μόνον
στό Εὐαγγέλιο, ἀλλά οὔτε σέ ὁλόκληρη τήν ἱστορία τοῦ
ἀνθρώπινου γένους, τό ὁποῖο νά εἶναι τόσο ἰσχυρά βε-
βαιωμένο, τόσο ἀπρόσβλητο, τόσο ἀναντίρρητο, ὅσο ἡ
Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ. Ἀναμφιβόλως, ὁ Χριστιανισμός
σέ ὅλη του τήν ἱστορική πραγματικότητα, τήν ἱστο-
ρική του δύναμη καί παντοδυναμία, θεμελιώνεται στό
γεγονός τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ, δηλαδή πάνω
στήν Ὑπόσταση τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ, πού ζεῖ
αἰώνια. Αὐτό τό μαρτυρεῖ ἡ μακροχρόνια καί πάντοτε
θαυματουργική ἱστορία τοῦ Χριστιανισμοῦ.

Γιατί ἄν ὑπάρχει ἕνα γεγονός στό ὁποῖον θά μπο-
ροῦσαν νά συνοψισθοῦν ὅλα τά γεγονότα, ἀπό τή ζωή
τοῦ Κυρίου καί τῶν Ἀποστόλων καί γενικά ὁλόκλη-
ρου τοῦ Χριστιανισμοῦ, τό γεγονός αὐτό θά ἦταν ἡ
Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ.  Ἐπίσης, ἄν ὑπάρχει μία ἀλή-
θεια στήν ὁποῖα θά μποροῦσαν νά συνοψισθοῦν ὅλες
οἱ Εὐαγγελικές ἀλήθειες, αὐτή θά ἦταν ἡ Ἀνάσταση
τοῦ Χριστοῦ. Καί ἀκόμη, ἄν ὑπάρχει μία πραγματι-
κότητα στήν ὁποία θά μποροῦσαν νά συνοψισθοῦν
ὅλες οἱ Καινοδιαθηκικές πραγματικότητες, αὐτή θά
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ἦταν ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ. Καί τέλος, ἄν
ὑπάρχει ἕνα Εὐαγγελικό θαῦμα στό ὁποῖο θά
μποροῦσαν νά συνοψισθοῦν ὅλα τά Καινοδια-
θηκικά θαύματα, τότε τό θαῦμα αὐτό θά ἦταν
ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ. Γιατί μόνο μέσα στό
φῶς τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ, παρουσιά-
ζεται μέ θαυμαστή σαφήνεια καί τό πρόσωπο
τοῦ Θεανθρώπου Ἰησοῦ καί τό ἔργο Του. Μόνο
μέ τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ ἐξηγοῦνται
πλήρως ὅλα τά θαύματα τοῦ Χριστοῦ, ὅλες οἱ
ἀλήθειές Του, ὅλα τά λόγια Του, ὅλα τά γε-
γονότα τῆς Καινῆς Διαθήκης.

Μέχρι τήν Ἀνάστασή Του ὁ Κύριος δίδασκε
γιά τήν αἰώνια ζωή, ἀλλά μετά τήν Ἀνάστασή
Του ἔδειξε ὁ Ἴδιος πραγματικά τί εἶναι ἡ αἰώνα
ζωή. Μέχρι τήν Ἀνάστασή Του δίδασκε γιά
τήν ἀνάσταση τῶν νεκρῶν, ἀλλά μέ τήν Ἀνά-
στασή Του ἔδειξε ὅτι ὁ Ἴδιος εἶναι πράγματι ἡ
Ἀνάσταση τῶν νεκρῶν. Μέχρι τήν Ἀνάσταστή
Του δίδασκε ὅτι ἡ πίστη σ᾽ Αὐτόν μεταφέρει
ἀπό τόν θάνατο στή ζωή, ἀλλά μέ τήν Ἀνά-
στασή Του ἔδειξε ὅτι ὁ Ἴδιος νίκησε τόν θάνατο
καί ἔτσι ἐξασφάλισε στούς νεκρούς ἀνθρώπους
τή μετάβαση ἀπό τόν θάνατο στήν Ἀνάσταση.
Ναί, ναί, ναί: ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς Χριστός μέ
τήν Ἀνάστασή Του ἔδειξε καί ἀπέδειξε ὅτι εἶναι
ὁ μόνος ἀληθινός Θεός, ὁ μόνος ἀληθινός Θεάν-
θρωπος σέ ὅλους τούς ἀνθρωπίνους κόσμους.

Καί κάτι ἀκόμη: χωρίς τήν Ἀνάσταση τοῦ
Θεανθρώπου δέν μπορεῖ νά ἐξηγηθεῖ οὔτε ἡ
ἀποστολικότητα τῶν Ἀποστόλων, οὔτε τό
μαρτύριο τῶν Μαρτύρων, οὔτε ἡ ὁμολογία
τῶν Ὁμολογητῶν, οὔτε ἡ ἁγιότητα τῶν
Ἁγίων, οὔτε ἡ ἀσκητικότητα τῶν Ἀσκητῶν,
οὔτε ἡ θαυματουργικότητα τῶν Θαυμα-
τουργῶν, οὔτε ἡ πίστη τῶν πιστευόντων,
οὔτε ἡ ἀγάπη τῶν ἀγαπώντων, οὔτε ἡ ἐλπίδα
τῶν ἐλπιζόντων, οὔτε ἡ νηστεία τῶν νη-
στευόντων, οὔτε ἡ προσευχή τῶν προσευχο-
μένων, οὔτε ἡ πραότητα τῶν πράων, οὔτε ἠ
μετάνοια τῶν μετανοούντων, οὔτε ἡ εὐσπλα-
χνία τῶν εὐσπλάχνων, οὔτε ὁποιαδήποτε χρι-
στιανική ἀρετή ἤ ἄσκηση. Ἄν ὁ Κύριος δέν εἶχε
ἀναστηθεῖ  καί ὡς Ἀναστάς δέν εἶχε γεμίσει
τούς μαθητές Του μέ τήν ζωοποιό δύναμη καί

τή θαυματουργική σοφία, ποιός θά μποροῦσε
αὐτούς τούς φοβισμένους καί δραπέτες νά τούς
συγκεντρώσει καί νά τούς δώσει τό θάρρος καί
τή δύναμη καί τή σοφία γιά νά μπορέσουν
τόσο ἄφοβα κάι μέ τόση δύναμη καί σοφία νά
κηρύττουν καί νά ὁμολογοῦν τόν Ἀναστημένο
Κύριο καί νά πηγαίνουν μέ τόση χαρά στόν
θάνατο γι᾽ Αὐτόν; Καί ἄν ὁ Ἀναστημένος
Σωτῆρας δέν τούς εἶχε γεμίσει μέ τή θεία δύ-
ναμή Του καί σοφία, πῶς θά μποροῦσαν νά
ἀνάψουν μέσα στόν κόσμο τήν ἄσβεστη πυρ-
καϊά τῆς Καινοδιαθηκικῆς πίστεως αὐτοί οἱ
ἁπλοϊκοί ἀγράμματοι, ἀμαθεῖς καί φτωχοί
ἄνθρωποι; Ἄν ἡ Χριστιανική πίστη δέν ἦταν ἡ
πίστη τοῦ Ἀναστάντος καί κατά συνέπειαν
τοῦ αἰωνίως ζῶντος καί ζωοποιοῦντος Κυρίου,
ποιός θά μποροῦσε νά ἐμπνεύσει τούς Μάρτυ-
ρες στόν ἄθλο τοῦ μαρτυρίου καί τούς Ὁμολο-
γητές στόν ἄθλο τῆς ὁμολογίας, καί τούς
Ἀσκητές στόν ἄθλο τῆς ἀσκήσεως καί τούς
Ἀναργύρους στόν ἄθλο τῆς ἀναργυρίας, καί
τούς Νηστευτές στόν ἄθλο τῆς νηστείας καί
ἐγκράτειας καί ὁποιονδήποτε Χριστιανόν σέ
ὁποιονδήποτε Εὐαγγελικόν ἆθλο;

Ὅλα αὐτά εἶναι λοιπόν ἀληθινά καί πραγ-
ματικά καί γιά μένα καί γιά σένα καί γιά κάθε
ἀνθρώπινη ὕπαρξη. Γιατί ὁ θαυμαστός καί
γλυκύτατος Κύριος Ἰησοῦς, ὁ Ἀναστάς Θεάν-
θρωπος, εἶναι ἡ μοναδική Ὕπαρξη ὑπό τόν
οὐρανόν μέ τήν ὁποίαν μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος ἐδῶ
στή γῆ νά νικήσει καί τόν θάνατο καί τήν
ἁμαρτία καί τό διάβολο, καί νά γίνει μακάριος
καί ἀθάνατος, συμμέτοχος στήν Αἰωνία Βασι-
λεία τῆς Ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ... Γι᾽ αὐτό, γιά
τήν ἀνθρώπινη ὕπαρξη ὁ Ἀναστάς Κύριος εἶναι
«τά πάντα ἐν πᾶσιν» σέ ὅλους τούς κόσμους:
ὅ,τι τό Ὡραῖο, τό Καλό, τό Ἀληθινό, τό Προ-
σφιλές, τό Χαρμόσυνο, τό Θεῖο, τό Σοφό, τό
Αἰώνιο. Αὐτός εἶναι ὅλη ἡ Ἀγάπη μας, ὅλη ἡ
Ἀλήθειά μας, ὅλη ἡ Χαρά μας, ὅλον τό Ἀγαθό
μας, ὅλη ἡ Ζωή μας, ἡ Αἰώνια Ζωή σέ ὅλες τίς
θεῖες αἰωνιότητες καί ἀπεραντοσύνες.

Γι᾽ αὐτό καί πάλιν, καί πολλές καί
ἀναρίθμητες φορές: 

Χριστός Ἀνέστη!



ά ἀκολουθήσει ὁ μεγάλος πυ-
ρηνικός πόλεμος. Θά γίνει
αὐτό πού λέει ἡ Γραφή, ὁ
Ἀρμαγεδδών, πού ἀναφέρει ἡ

Γραφή. Θά κατέβει ἡ Ρωσία καί θά τά σαρώσει
ὅλα γιατί θά δεῖ ὅτι ἐξαπατήθηκε καί θά φτάσει
στό Ἰσραήλ. Ἡ Ἀποκάλυψη λέει ὅτι ἔρχονται
200.000.000 στρατός ἐξ Ἀνατολῶν γιά νά χτυ-
πήσει τά Ἱεροσόλυμα, γιατί ἐκεῖ θά εἶναι ἡ ἕδρα
τοῦ ἀντιχρίστου, ὁ ὁποῖος θά ξεκινήσει ὡς πο-
λιτικό πρόσωπο ἀπό τήν Εὐρώπη καί θά μετα-
φέρει τήν ἕδρα του στά Ἱεροσόλυμα. Καί γι᾽
αὐτό πρός τά ἐκεῖ θά κινηθοῦν ὅλες οἱ δυνάμεις,
γιατί θά δοῦν, ὅπως λέει ἡ Ἀποκάλυψη, ὅτι ξε-
γελάστηκαν, ὅτι ἐξαπάτησε τόν κόσμο. Ἀλλά
ἐπειδή ὁ Ἀντίχριστος εἶναι ὁ διάβολος δέν θά
μποροῦν νά τά βάλουν μαζί του. Θά χυθεῖ πολύ
αἷμα, ὅπως διαβάζουμε στήν Ἁγία Γραφή, τά
πτώματα θά εἶναι χιλιάδες, ἑκατομμύρια καί θά
ὄζουν, ἐπειδή θά σαπίζουν, καί θά βρωμάει ὅλη
ἡ ἀνθρωπότητα. Καί τότε θά ἐμφανισθεῖ ὁ Κύ-
ριος, θά θανατώσει τόν πλάνο καί τούς ὀπα-
δούς του καί θά δώσει τέρμα στήν κυριαρχία
του. Θά νικηθεῖ ἀπό τόν ἴδιο τόν Χριστό, γιατί
οἱ ἄνθρωποι εἶναι ἀδύνατον νά τόν νικήσουν.
Καί μόνο στήν πνοή καί στή θέα τοῦ Χριστοῦ
θά καταρρεύσει ὁ ἀντίχριστος, θά διαλυθεῖ καί
θά γίνει ἀμέσως ἡ Δευτέρα Παρουσία. Δεῖτε λοι-
πόν πόσο κοντά εἴμαστε σέ αὐτά τά γεγονότα.
Εἴμαστε ἡ γενιά πού βιώνει αὐτά τά γεγονότα,
ὅπως προέβλεψε καί ὁ Ἅγιος Νεῖλος, ὅτι ὅλα
αὐτά θά συμβοῦν μετά τό 1900.

Ἐμεῖς ζοῦμε μετά τό 1900, ὁ ἅγιος Νεῖλος
δέν ζεῖ τίς ἡμέρες μας, ἀλλά τά εἶδε ὅμως

καθώς τοῦ τά ἀποκάλυψε ὁ Θεός. Μά-
λιστα προχτές ἄκουγα στό ραδιό-

φωνο τῆς ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
πού μιλοῦσε γιά τίς προφητεῖες

τοῦ ἁγίου Νείλου καί ἔλεγε ὅτι ὑπάρχουν
πολλά χειρόγραφα τῶν προφητειῶν τοῦ ἁγίου
Νείλου, μέ μικρές παραλλαγές. Ὅμως ὁ κύριος
κορμός τῶν προφητειῶν παραμένει ὁ ἴδιος, δέν
ἀλλάζει. Πού σημαίνει ὅτι ταῦτα πάντα δεῖ γε-
νέσθαι. Δέν ἀμφισβητεῖ κανείς ὅτι τό χειρό-
γραφο τοῦ ἁγίου Νείλου μέ ὅσα ἀποκάλυψε
στό μοναχό Θεοφάνη εἶναι τῆς ἐποχῆς ἐκείνης,
τότε πού δέν ὑπῆρχαν ὅλα αὐτά πού προλέγει
ὅτι θά γίνουν. Καί ἐμεῖς μποροῦμε νά ποῦμε μετά
βεβαιότητας ὅτι στίς ἡμέρες μας αὐτά τά
ζοῦμε. Προσοχή, λοιπόν διότι ἡ πλάνη τοῦ
ἀντιχρίστου, τά θαύματά του, εἶναι ὅλος
αὐτός ὁ σύγχρονος πολιτισμός πού
ζοῦμε καί κινούμεθα. Ὁπότε πόσο εὔκολο
εἶναι καί ἐμεῖς νά παρασυρθοῦμε στό ρεῦμα
αὐτοῦ τοῦ πολιτισμοῦ καί νά μή μποροῦμε νά
δοῦμε ὅτι εἶναι πλάνη τοῦ ἀντιχρίστου. Ὁ
Ἀντίχριστος γιά νά μᾶς πλανέψει, γιά νά μᾶς
πιάσει στά δίχτυα του, θά χρησιμοποιήσει
ὅπως καί ὁ ψαράς δόλωμα. Ὁ ψαράς ὅταν θέλει
νά πιάσει τό ψάρι τό πλανεύει. Πετάει τό ἀγκί-
στρι, τό θανατηφόρο ἀγκίστρι, τό ὁποῖο συμ-
βολίζει τό θάνατο γιά τό ψάρι, ἀλλά ντύνει τό
ἀγκίστρι του μέ ὡραῖο τυράκι, τό ξεγελάει, τό
πλανεύει, ὅπως πιάνουμε τόν ποντικό στήν
φάκα. Ἔτσι ὅλος αὐτός ὁ πολιτισμός εἶναι μιά
πλάνη, μέ μοναδικό σκοπό νά ξεχάσουμε τόν
Τρισυπόστατο Θεό, τήν ἀληθινή πίστη μας καί
νά γίνουμε καί ἐμεῖς ἕνα μέ τόν κόσμο, ἕνα μέ
τούς πολλούς. Νά μήν μποροῦμε νά ξεχωρί-
σουμε ποιό εἶναι το δεξιό ἀπό τό ἀριστερό, ποιό
εἶναι τό καλό ἀπό τό κακό. Καί γι᾽ αὐτό θά τήν
πάθει ὁ ἄνθρωπος καί θά λάβει τό χάραγμα στό
χέρι. 

Ὁ διάβολος δέν εἶναι χαζός. Ὅταν ἔρθει
το χάραγμα σέ κανέναν δέν θά ποῦνε ἀρνή-
σου τόν Χριστό καί τή πίστη σου. Ἄμα τό

Γνώρισόν μοι...

Θ

Ὁμιλία Γέροντος Νεκταρίου γιά τήν 
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ποῦν αὐτό θά ὑπάρξουν χιλιάδες, ἑκατομμύ-
ρια ἄνθρωποι πού θά ἀρνηθοῦν νά τό παρα-
λάβουν. Θά πρέπει νά πλανήσει τόν
ἄνθρωπο, νά τόν ἐξαπατήσει, γιά νά πάρει τό
χάραγμα. Θά ποῦν λοιπόν, καταργήθηκαν οἱ
παλιές ταμειακές μηχανές, πού ὅλοι σήμερα
χρησιμοποιοῦν καί ἡ καινούρια μορφή χρή-
ματος εἶναι ἠλεκτρονική, ἀλλιῶς δουλεύει σή-
μερα τό σύστημα, ἀλλιῶς εἶναι ἡ οἰκονομία,
θά καταργηθοῦν τά χρήματα, τά ρευστά καί
θά γίνει τό χρῆμα ἠλεκτρονικό μέ μικροτσίπ.
Ζοῦμε στήν ἐποχή τῶν διαστημοπλοίων,
ζοῦμε στήν ἐποχή τῆς ἠλεκτρονικῆς διακυ-
βερνήσεως καί τά πάντα συναλλάσονται μέ
μικροτσίπ κτλ. Θά μᾶς τό φέρουν τό μικρο-
τσίπ τόσο καλά πλασαρισμένο, σάν νέο σύγ-
χρονο οἰκονομικό σύστημα πού θά μᾶς
πλανέψουν ὅπως τό δόλωμα τό ψάρι.

Ὅλος ὁ κόσμος ψωνίζει καί ὅλα τά super
market θά ἀλλάξουν τίς ταμειακές τους μηχα-
νές καί  θά βάλουν καινούργιες οἱ ὁποῖες δέν θά
λειτουργοῦν μέ χρήματα. Ἄν θές ἐσύ νά μείνεις
στό παλιό σύστημα συναλλαγῶν, θά ὑπάρχει
ἕνα μικρό μαγαζάκι κάπου πχ. στόν Πύργο
Ἠλείας νά λειτουργεῖ ἔτσι. Θά ἐπιτρέψουν σέ
ἕνα-δυό μαγαζιά στήν ἀρχή, στά ὁποῖα ἀκόμη
θά μπορεῖς νά ἀγοράζεις μέ μετρητά. Ἕνα στόν
Πύργο Ἠλείας γιά παράδειγμα, ἕνα στήν Κό-
ρινθο, θά ἀφήσουν μία διέλευση στά διόδια μέ
μετρητά ἐνῶ τά ὑπόλοιπα ταμεῖα θά λειτουρ-
γοῦν μέ ἠλεκτρονική διέλευση. Ὁπότε ὅταν
βιάζεσαι, ὅπως συνήθως, ὑποκύπτεις στόν πει-
ρασμό καί λές δέν θά ἀρνηθῶ τόν Χριστό βρέ
παιδιά, ἁπλά θά περνάω γρήγορα τά διόδια.
Ἀλλά αὐτή ἡ πλάνη σέ ὁδηγεῖ σ᾽ αὐτό πού
ἔχουν σκοπό, καρτούλα-καρτούλα, ὅλα μετά
νά τά μαζέψουν σέ μιά καρτούλα. Αὐτή τήν
καρτούλα ἐπειδή μπορεῖ νά τήν χάσουμε,
ὅπως τώρα χάνουμε τό κινητό μας, τό ρολόϊ
μας, πού δέν θυμόμαστε ποῦ τό ἀκουμπή-
σαμε, τό πορτοφόλι μας, δέν θυμόμαστε ποῦ
τό βάλαμε κλπ., θά μᾶς ποῦν, ἀφοῦ τή χά-
νετε, πάρτε τη στό χέρι σας, σέ κανέναν δέ θά
ζητηθεῖ νά ἀρνηθεῖ τόν Χριστό, δέν τίθεται
θέμα πίστεως... 

Ὑπάρχουν ἤδη τέτοια μηχανήματα πού
ψωνίζεις μέ τό χάραγμα στό χέρι. Μπορεῖτε νά
δεῖτε τό μηχάνημα αὐτό σέ φωτογραφία πού
δημοσιεύσαμε στό βιβλίο πού ἔχουμε συγγρά-
ψει «Πότε θά γίνει ἡ Δευτέρα Παρουσία τοῦ Κυ-
ρίου μας». Ὑπάρχουν ἤδη μηχανήματα πού
ψωνίζεις μέ τό χάραγμα πού ἔχεις στό χέρι σου.
Ἡ φωτογραφία πού τραβήξαμε δείχνει μιά
κυρία πού ψωνίζει ἕνα πουκάμισο καί τό πλη-
ρώνει μέ τό μικροτσίπ πού ὑπάρχει στό χέρι
της. Αὐτή ἡ κυρία μπορεῖ νά πηγαίνει καί στήν
ἐκκλησία, νά κοινωνάει, νά ἐξομολογεῖται, δέν
ἔχει πρόβλημα, πῆρε ὅμως καί τό χάραγμα. Βα-
σιλεία Θεοῦ ὅμως οὐ κληρονομεῖ. Ὅπως μπορεῖ
νά κοινωνάει καί ἕνας πού πορνεύει, ἕνας πού
μοιχεύει, ἕνας πού παραβαίνει τίς ἐντολές τοῦ
Θεοῦ, ἕνας πού βλαστημάει, ἀλλά Βασιλεία
Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσι. Μπορεῖ νά λές ὅτι
εἶσαι κοντά στόν Θεό, ὅτι εἶσαι κοντά στήν
ἐκκλησία, αὐτά ὅμως δέν λένε τίποτα στόν Χρι-
στό. Ἐγώ σοῦ λέω ὅτι Βασιλεία Θεοῦ δέν θά
δεῖς ποτέ. Ὅλα αὐτά μᾶς τά λέει καί ἡ Ἀπο-
κάλυψη. Ἄν βάλεις στό χέρι ἤ στό μέτωπο τό
ὄνομα, ἤ τό χάραγμα ἤ τόν ἀριθμό τοῦ θη-
ρίου, Βασιλεία Θεοῦ δέν βλέπεις. Τό λέει ξεκά-
θαρα ἡ Ἀποκάλυψη, ὅτι ὅταν θά ἐμφανιστεῖ ὁ



Γνώρισόν μοι...

διάβολος, ὁ ἀντίχριστος ὁ μιαρός, θά ἀναγκά-
ζει, θά πιέζει τούς ἀνθρώπους μικρούς καί με-
γάλους, νά πάρουν τό χάραγμα γιά νά μήν
πεθάνουν ἀπό πεῖνα. Ὁ μή ἔχων τό χάραγμα
τοῦ ἀντίχριστου, ὅποιος δηλαδή δέν ἔχει τό χά-
ραγμά του, νά μήν μπορεῖ νά πουλᾶ ἤ νά ἀγο-
ράζει. Αὐτός θά εἶναι ὁ τρόπος τῆς οἰκονομικῆς
συναλλαγῆς τοῦ κόσμου ὅλου. Καί θά μᾶς λένε,
πουθενά δέν γράφει, δέν ὑπάρχει τέτοιο
πρᾶγμα στήν Ἁγία Γραφή, ὅτι ὅποιος πάρει τό
χάραγμα θά ἀρνεῖται τόν Χριστό. 

Ἡ Ἁγία Γραφή ὅμως στήν Ἀποκάλυψη
εἶναι σαφέστατη:

Ἡ ἀποδοχή καί μόνον τοῦ χαράγματος
εἶναι ἄρνηση τοῦ Χριστοῦ καί γι᾽ αὐτό φεύγει
ἡ θεία χάρις, γιατί παραβαίνεις μιά ἐκ τῶν βα-
σικῶν ἐντολῶν Του πού λέει μήν πάρετε τό χά-
ραγμα, μή μπεῖτε σ᾽ αὐτό τό οἰκονομικό
σύστημα. Γιατί ὅπως Ἐγώ (λέει ὁ Χριστός) σᾶς
ἔβαλα τό χρίσμα στή Βάπτισή σας, σᾶς ἔχρισα
στό μέτωπο καί στό χέρι, ἔτσι τώρα ὁ μιαρός
θά σᾶς βάλει τό δικό του σημάδι, θά σᾶς βάλει
τή δική του σφραγίδα, τό δικό του χάραγμα.
Ἐμεῖς λέμε «σφραγίς δωρεᾶς Πνεύματος
Ἁγίου», ὅταν βαπτίζουμε τό παιδί καί μένει ἀνε-
ξίτηλη ἡ σφραγίδα αὐτή καί δέν φεύγει. Κατά
τόν ἴδιο τρόπο ἀκριβῶς θά βάλει ὁ μιαρός τήν
δική του ἀνεξίτηλη σφραγίδα, ἡ ὁποία θά ὁδη-
γήσει τόν ἄνθρωπο στήν αἰώνια κόλαση. Καί ἡ

σφραγίδα του θά εἶναι μιά οἰκονομική συναλ-
λαγή, δέν σοῦ λέει πουθενά νά ἀρνηθεῖς τόν
Χριστό, δέν λέει τέτοιο πρᾶγμα, γιατί ἄν στό
ἔλεγε θά ἀρνιόσουν νά πάρεις τό χάραγμά του.
Ἀλλά τυλίγει καλά τό δόλωμα, τό θανατηφόρο
ἀγκίστρι, ὥστε νά τό καταπιεῖ ὁ ἄνθρωπος καί
νά πεθάνει. Θά ἔχει σκεπάσει πολύ καλά ὁ διά-
βολος τό ἀγκίστρι του, γιά νά μήν καταλάβει
κανείς, ἀκόμη καί οἱ ἐκλεκτοί, τό ἀγκίστρι πού
κρύβεται ἀπό κάτω. Ὅπως καί τήν ἁμαρτία
δέν τήν κάνει ὁ ἄνθρωπος, ἄν δέν εἶναι σκεπα-
σμένη καλά. Ἄν καί φτάσαμε σέ αὐτό τό σημεῖο
σήμερα πού ὅλες οἱ ἁμαρτίες γίνονται φανερά.
Ἀλλά ὁ διάβολος προσέχει πολύ, εἶναι πολύ
προσεκτικός στίς κινήσεις του. 

Ἄς ἔχουμε λοιπόν ἀνοικτά τά μάτια
μας. Μή τυχόν κανένας μᾶς πλανήσει. Ἄς
προσέχουμε γιατί ὑπάρχουν χίλιες δύο
πλάνες τοῦ ἀντιχρίστου. Ἄς προσέξουμε
νά μήν ἀνήκουμε σέ ἐκείνους πού θά πλα-
νηθοῦν,γιατί θά προσπαθήσει νά πλανέ-
ψει ἀκόμα καί τούς ἐκλεκτούς. Ἐμεῖς ἄς
μείνουμε ἀμετακίνητοι σέ αὐτά πού διδα-
χτήκαμε. Χίλιες φορές πιστοί καί ἔξω ἀπό
τό σύστημα καί δυστυχία καί στερήσεις,
παρά μέσα στό σύστημα. Ἐμεῖς μέ τόν
Χριστό μας καί ἐκεῖνοι μέ τόν διάβολο.
Ἐμεῖς στόν Παράδεισο καί ἐκεῖνοι στήν
κόλαση. Ἐμεῖς ὅμως θά εἴμαστε μέ τόν Βα-
σιλέα Χριστό εἰς τόν αἰῶνα, ἄν Τόν κερδί-
σουμε καί τώρα, γιατί πρέπει ἀπό τώρα
νά Τόν ἔχουμε μέσα μας, γιά νά εἴμαστε
καί στήν ἄλλη ζωή κοντά Του. Ἀμήν.
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Ἅγιος Γρηγόριος γεννήθηκε τό 1745
στή Δημητσάνα. Οἱ γονεῖς του,
Ἰωάννης Ἀγγελόπουλος καί Ἀση-
μίνα, ἦταν πτωχοί. Στό Ἅγιο Βάπτι-

σμα ἔλαβε τό ὄνομα Γεώργιος, ἔμαθε τά πρῶτα
του γράμματα ἀπό τόν θεῖο του ἱερομόναχο Με-
λέτιο καί κατόπιν ἔφυγε καί ἐγκαταστάθηκε μαζί
του στή Σμύρνη. Ἐκάρη μοναχός σέ μονή στήν
νῆσο τῶν Στροφάδων καί ὁλοκλήρωσε τή θεολο-
γική μόρφωσή του στήν Πατμιάδα Σχολή. Ἐπι-
στρέφοντας στήν Σμύρνη, ὁ μητροπολίτης
Προκόπιος, ὁ ὁποῖος ἔτρεφε γιά τόν Γρηγόριο
πατρική ἀγάπη, τόν χειροτόνησε ἀρχιδιάκονο
καί κατόπιν πρεσβύτερο καί ὅταν ἀνῆλθε στόν
οἰκουμενικό θρόνο (1788) τόν χειροτόνησε διά-
δοχό του στήν Μητρόπολη Σμύρνης.

Ἐπί δώδεκα ἔτη, ὁ ὅσιος ἱεράρχης διακυβέρ-
νησε μέ σύνεση καί ἀποστολικό ζῆλο τήν μεγάλη
καί πλούσια πόλη τῆς Σμύρνης, μητρόπολης
τοῦ μικρασιάτικου Ἑλληνισμοῦ. Ἀναστήλωσε
διάφορους ναούς, ἵδρυσε σχολεῖα καί διοργά-
νωσε σύστημα προνοίας γιά τούς πτωχούς καί
δεινοπαθοῦντες. Τό 1797 ἐξελέγη Οἰκουμενικός
Πατριάρχης. Πάραυτα ἀνέλαβε νά ἀνυψώσει τήν
τιμή τοῦ Πατριαρχείου, ἀναστηλώνοντας τό πα-
τριαρχικό μέγαρο στό Φανάρι. Ἵδρυσε ἐπίσης
τυπογραφεῖο πού ἐξέδιδε βιβλία στήν δημοτική
γλῶσσα, τά ὁποῖα συνέβαλαν τά μέγιστα, στήν
πολιτιστική καί πνευματική ἀφύπνιση τοῦ ἑλλη-
νικοῦ λαοῦ. Ὁ Ἅγιος ἱεράρχης ἐπαγρυπνοῦσε
γιά τήν πιστή τήρηση τῶν ἐκκλησιαστικῶν Κα-
νόνων καί γιά τήν ἠθική ἀκεραιότητα τοῦ κλή-
ρου. Τήν ἐποχή ἐκείνη τῶν μεγάλων ζυμώσεων,
ὅταν οἱ Ἕλληνες, μετά ἀπό σχεδόν τέσσερις
αἰῶνες ὑποδούλωσης στούς Τούρκους, εἶχαν
ἀρχίσει νά προετοιμάζουν τήν ἐξέγερσή τους, ὁ

Πατριάρχης, ἔχοντας πλήρη συνείδηση τῆς ποι-
μαντικῆς του εὐθύνης, προσπαθοῦσε νά μετριά-
σει τά ὀξύθυμα πνεύματα, στερεώνοντας
κρυφίως τό ἐθνικό φρόνημα. 

Μετά μόλις ἑνάμιση χρόνο, τόν κατήγγειλαν
στόν σουλτάνο κάποιοι ἐπίσκοποι, τούς ὁποί-
ους εἶχε τιμωρήσει γιά τήν διαγωγή τους, καί
ἐξορίστηκε στήν Χαλκηδόνα καί κατόπιν στήν
Μονή Ἰβήρων στό Ἅγιον Ὄρος. Κατά τή διάρ-
κεια τῆς ἐξορίας του στόν Ἄθω, ὁ Ἅγιος Ἱεράρ-
χης ἐπισκέφθηκε ὅλες τίς Μονές, κήρυττε τόν
λόγο τοῦ Θεοῦ καί ἦταν γιά ὅλους ὑπόδειγμα

Ουράνιοι άνθρωποι...j

Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Ε´
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μοναχικῆς βιοτῆς. Ἔδωσε τήν εὐλογία του στόν
Ἅγιο Εὐθύμιο νά ὁμολογήσει τόν Χριστό διά τοῦ
μαρτυρίου καί ἐξέφρασε χαρά καί καύχηση μα-
θαίνοντας τό μαρτύριο τοῦ Ἁγίου Ἀγαθαγγέ-
λου, καταδεικνύοντας μέ αὐτόν τόν τρόπο ὅτι

θεωροῦσε τόν θάνατο γιά τήν ἀγάπη τοῦ Χρι-
στοῦ ὡς τόν ὑπέρτατο στόχο καί τήν κορωνίδα
τῆς χριστιανικῆς ζωῆς.

Ἀνακλήθηκε στό Πατριαρχεῖο τό 1806, ἔγινε
δεκτός μέ ἐνθουσιασμό ἀπό τούς χριστιανούς τῆς
Πόλης καί ἀνέλαβε ἐκ νέου τό ἔργο τῆς διαποί-
μανσης καί τῆς ἀνόρθωσης τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ
ἤθους. Τό 1808, ὅμως, ἕνα πραξικόπημα ἔφερε
στήν ἐξουσία τόν σουλτάνο Μαχμούτ Β´, ὁπότε ὁ
Γρηγόριος ὑποχρεώθηκε νά παραιτηθεῖ καί νά
ἀποσυρθεῖ στήν Πρίγκηπο καί μετά ἐκ νέου στό
Ἅγιον Ὄρος. Ἐκεῖ ἐξακολούθησε νά μελετᾶ τούς
Ἁγίους Πατέρες, συνέχισε τούς ἀσκητικούς
ἀγῶνες καί ἐνημερωνόταν ἀδιάκοπα γιά τήν κα-
τάσταση τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ λαοῦ.

Τό 1818, τόν πλησίασαν μέλη τῆς Φιλικῆς
Ἑταιρείας, πού προετοίμαζαν τήν Ἐπανάσταση
προσπαθώντας νά συγκεντρώσουν καί νά συν-
τονίσουν τίς διάσπαρτες δυνάμεις τοῦ Ἑλληνι-
σμοῦ. Ὁ Γρηγόριος μέ ἐνθουσιασμό ὑποστήριξε
τήν ὑπόθεση τῆς ἐλευθερίας, ἀλλά κρίνοντας ὅτι
ὁ καιρός δέν ἦταν ἀκόμη ὥριμος, τούς συμβού-
λευσε νά κάνουν ὑπομονή. Λίγο ἀργότερα, ἀνα-
κλήθηκε γιά τρίτη φορά στόν πατριαρχικό θρόνο
καί δραστηριοποιήθηκε ἐκ νέου, ἐνθαρρύνοντας
τήν ἵδρυση σχολείων ὅπου τά παιδιά μποροῦσαν
νά λάβουν ἑλληνική παιδεία. Διοργάνωσε ἐπίσης

ἕνα φιλόπτωχο ταμεῖο, τό ὁποῖο μέ χρήματα
πλουσίων Ἑλλήνων βοηθοῦσε τούς δεινοπα-
θοῦντες χριστιανούς.

Ὅταν ξέσπασε, πλήρως ἀπροετοίμαστη, ἡ
ἐξέγερση τῶν Ἑλλήνων στίς παραδουνάβιες ἡγε-
μονίες (10η Φεβρουαρίου 1821), ἀκολούθησαν
ἀμέσως φρικτά καί αἱματηρά ἀντίποινα στήν
Κωνσταντινούπολη καί σέ ὅλες τίς μεγάλες πό-
λεις τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας. Ἔσφαξαν
ὅλους τούς Ἕλληνες προύχοντες πού εἶχαν δε-
σμούς μέ τίς ἡγεμονίες καί συνέλαβαν τέσσερις
ἐπισκόπους. Ὁ σουλτάνος διέταξε νά συγκεν-
τρωθοῦν στό Φανάρι ὅλες οἱ διαπρεπεῖς ἑλληνι-
κές οἰκογένειες τῆς Πόλης καί ὁ Πατριάρχης, γιά
νά ἀποφευχθεῖ ἡ σφαγή, ἐγγυήθηκε στήν Ὑψηλή
Πύλη τήν ἀφοσίωσή τους. Ἡ ἐγγύηση αὐτή δέν

ἱκανοποίησε τόν σουλτάνο, ὁ ὁποῖος ὑποχρέωσε
τόν Ἅγιο Γρηγόριο νά ὑπογράψει τόν ἀφορισμό
τοῦ πρωτεργάτη τῆς ἐξέγερσης Ἀλέξανδρου
Ὑψηλάντη καί τῶν συντρόφων του.

Στίς 31 Μαρτίου, μαθεύτηκε ἡ γενική ἐξέ-
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γερση στήν Πελοπόννησο καί
τρεῖς μέρες ἀργότερα, τήν Με-
γάλη Δευτέρα ἀποκεφαλί-
σθηκε ὁ Μέγας Διερμηνέας
Κωνσταντῖνος Μουρού-
ζης, πού ἐκπροσωποῦσε
τήν ἑλληνική κοινότητα
στήν Ὑψηλή Πύλη, μαζί
μέ ἄλλους ἐπιφανεῖς
Ἕλληνες. Προβλέπον-
τας ποιά θά ἦταν ἡ
μοίρα του καί ἀρνούμε-
νος τίς προτάσεις πού
τοῦ ἔκαναν νά διαφύγει
γιά νά σωθεῖ, ὁ Πα-
τριάρχης ἔλεγε: «Πῶς
νά ἐγκαταλείψω τό
ποίμνιό μου; Εἶμαι Πα-
τριάρχης γιά νά σώσω
τόν λαό μου καί ὄχι γιά νά
τόν παραδώσω στά ξίφη
τῶν γενίτσαρων, ὁ θάνατός
μου θά ὠφελήσει περισσότερο ἀπό
τή ζωή μου, γιατί θά κάνει τούς Ἕλλη-
νες νά ἀγωνισθοῦν μέ τήν ἀπελπισία ἐκείνη
πού συχνά φέρνει τή νίκη. Ὄχι, ὄχι, δέν θά
γίνω περίγελος τοῦ κόσμου βάζοντάς το
στά πόδια, ὥστε νά μέ δείχνουν μέ τό δά-
κτυλο καί νά λένε: Νά, ὁ φονιάς Πατριάρ-
χης!».

Τήν Κυριακή τοῦ Πάσχα, 10 Ἀπριλίου, ὁ
Ἅγιος Γρηγόριος τέλεσε μέ γαλήνη καί μεγαλο-
πρέπεια τήν Ἀναστάσιμη Λειτουργία, πού τήν
διέκοπταν μόνον οἱ λυγμοί του. Στό τέλος τῆς
Λειτουργίας, τοῦ ἐπιβεβαίωσαν τήν εἴδηση τῆς
ἐπανάστασης στήν Πελοπόννησο. Ἀπάντησε
τότε: «Νῦν καί ἀεί γεννηθήτω τό θέλημα Κυρίου!».
Λίγες ὧρες ἀργότερα, ἐκπρόσωποι τοῦ σουλτά-
νου τοῦ ἀνήγγειλαν τήν ἔκπτωσή του καί ἀμέ-
σως γενίτσαροι τόν ἔσυραν βάναυσα στή
φυλακή. Ὑπεβλήθη σέ ἀνάκριση καί φρικτά βα-
σανιστήρια στή διάρκεια τῶν ὁποίων παρέμεινε
μεγαλοπρεπῶς σιωπηλός. Διέκοψε τή σιωπή του
μόνο ὅταν τοῦ πρότειναν νά ἀρνηθεῖ τήν πίστη

του, λέγοντας: «Ὁ Πατριάρχης
τῶν χριστιανῶν χριστιανός

ἀποθνήσκει!». Λίγο ἀργό-
τερα, μόλις ἐξελέγη ἀπό

τήν Ἱερά Σύνοδο ὁ διάδο-
χός του, τόν ἀπαγχόνι-
σαν στήν Πύλη τοῦ
Πατριαρχείου, ἡ
ὁποία ἕκτοτε παρα-
μένει κλειστή εἰς μνή-
μην τοῦ φρικτοῦ
αὐτοῦ ἀνοσιουργή-
ματος. Τήν ὕστατη
στιγμή, ὁ Ἅγιος Γρη-
γόριος ὕψωσε τά

χέρια στόν οὐρανό,
εὐλόγησε τούς χριστια-

νούς καί εἶπε: «Κύριε
Ἰησοῦ Χριστέ, δέξαι τό

πνεῦμα μου!». Καί ἐνῶ Τούρ-
κοι καί Ἑβραῖοι λιθοβολοῦσαν

τό πτῶμα τοῦ Πατριάρχη, ὁ
πασάς πού ἀνέλαβε τήν ἐκτέλεση

καθόταν μπροστά στή σορό καί κάπνιζε
ἀρειμανίως.

Τρεῖς ἡμέρες ἔμεινε τό τίμιο σκήνωμα κρεμα-
σμένο ἐκεῖ μέ μία πινακίδα γύρω ἀπό τόν λαιμό
πού ἔγραφε τό κατηγορητήριο. Τέλος, οἱ
Ἑβραῖοι τό ἀγόρασαν 800 γρόσια, τό ἔσυραν
ἀνά τίς ὁδούς μέ γιουχαΐσματα καί θριαμβικές
κραυγές καί κατόπιν τό ἔριξαν στό Βόσπορο.
Παρά τή βαρειά πέτρα πού τοῦ ἔδεσαν, τό σῶμα
ἐπέπλεε καί τό περισυνέλεξε ἕνα ἑλληνικό πλοῖο
ὑπό ρωσική σημαῖα καί τό μετέφερε στήν
Ὀδησσό. Ἐπί πολλές ἡμέρες, πλῆθος κόσμου
προσκυνοῦσε τό τίμιο λείψανο, τό ὁποῖο δέν
ἐμφάνισε κανένα σημεῖο φθορᾶς.

Τό 1871, στήν πεντηκοστή ἐπαίτειο τῆς
Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης, τό τίμιο λείψανο τοῦ
Ἁγίου Πατριάρχη μεταφέρθηκε στήν Ἀθήνα καί
κατετέθη μέ μεγάλες τιμές στόν Μητροπολιτικό
ναό. 
Ἡ μνήμη τοῦ μεγάλου ἐθνομάρτυρα καί Ἁγίου,
Γρηγορίου τοῦ Ε´ ἑορτάζεται στίς 10 Ἀπριλίου. 

πηγή: (www.vatopaidiwordpress)
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σιωτάτη Καθηγουμένη Μοναχή Μακα-
ρία, κατά κόσμον Μαργαρίτα Δεσύ-
πρη, ἐγεννήθη τήν 12ην Μαρτίου 1911

στό χωριό Φαλτάδο τῆς Τήνου. Γόνος πολύτε-
κνης εὐσεβοῦς οἰκογένειας, ἐγαλουχήθη στά νά-
ματα τῆς Ὀρθοδοξίας ἀπό τούς εὐσεβεῖς γονεῖς
της, Μαρίνα καί Γεώργιο, ἰδιαίτερα δέ ἀπό τόν
ἱερέα πάππο της ἐκ μητρός, π. Ἀντώνιο, τόν ὁποῖο
καί ὑπερηγάπα.

Ἡ εὐσεβής μήτηρ της, ὡς ἄλλη Ἐμμέλεια,
ἠξιώθη νά ἀφιερώσει στόν Κύριο δύο θυγατέρας
μοναχάς, τήν Μοναχή Πελαγία και τήν Μακαρι-
στή Καθηγουμένη μας, καί ἕναν υἱό ἱερέα, τόν π.
Ἀνδρέα Δεσύπρη, τόν μόνο ἐπιζώντα σήμερον.

Προσῆλθεν στήν τάξη τῶν Μοναχῶν ὡς δό-

κιμη στίς 11 Δεκεμβρίου 1930· ἐκάρη Μοναχή στίς
31 Ἰουνίου 1932 ἀπό τό μακαριστό Ἱερομόναχο
Πέτρο Βλοτίλδη καί στίς 29-6-1935 ἐχειροτονήθη
σέ Μεγαλόσχημο ἐπί Μακαριωτάτου Χρυσοστό-
μου στήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Ἱεροθέου στά Μέγαρα
Ἀττικῆς.

Ὅμως ὁ Κύριος τῆς Δόξης τήν ἐκάλει δι᾽
ἄλλους ἀγῶνας. Ἡ περίοδος τῆς Κατοχῆς τήν
εὑρίσκει στίς γυναικεῖες φυλακές τοῦ Ἀβέρωφ τήν
Ἀθήνα, ὅπου παρηγοροῦσε φυλακισμένες καί πε-
ριέθαλπε μετά ἀγάπης πολλῆς τά τέκνα τους.

Τό καλοκαίρι τοῦ 1945 ἐπισκεφθεῖσα τήν Νέα
Μάκρη Ἀττικῆς ἀνηφόρισε διά νά ἀνάψη τό καν-
τηλάκι τῶν ἐρειπίων τῆς πάλαι ποτέ Σταυροπη-
γιακῆς Ἀνδρώας Ἱερᾶς Κοινοβιακῆς Μονῆς τοῦ

Ο

Καθηγουμένη καί 
Κτιτόρισσα Ἱερᾶς

Μονῆς Εὐαγγελισμοῦ
τῆς Θεοτόκου καί Ἁγίου

Ἐφραίμ, Ὄρους
Ἀμώμων Ἀττικῆς

Γέροντισσα 
Μακαρία

Η μακαριστή

j
(1911-1999)
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Ὄρους τῶν Ἀμώμων, ὅπως ἀργότερα τῆς ἀπε-
καλύφθη θαυμαστῶς ἕκτοτε, πληροφορηθεῖσα
ἐσωτερικῶς ὅτι «ὁ τόπος οὗτος Ἅγιος ἐστί» πα-
ρέμεινεν ἀδιαλείπτως μέχρι τήν ἐκδημία της.

Ἐγκατασταθεῖσα στά ἐρείπια διεβίωσε στό
κελλίον της μέ ἀφαντάστους στερήσεις, κάτω ἀπό
τελείως ἀντίξοες συνθῆκες. Τήν νύκτα ἔπλεκε κάλ-
τσες «διά νά προσπορίζεται τά πρός τό ζῆν» καί
τήν ἡμέρα «ξέθαβε» τά ἐρείπια τοῦ μικροῦ ναΐσκου
τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, διότι ἤθελε νά εὕρη τούς θεμέ-
λιους λίθους τῶν Πατέρων καί ἐπ᾽ αὐτῶν νά ἀνοι-
κοδομήσει τόν Ναόν καί τά κελλία τῶν Μοναχῶν.

Πολλάκις ἠσθένησεν καί παρέμεινε στό κελ-
λίον της «πυρέσουσα ἐν καιρῷ χειμῶνος», χωρίς
σκεπάσματα, χωρίς πόρτες καί παράθυρα. Περα-
στικός τις τσοπάνος τῆς ἔριξε τήν κάπα του, ὅταν
ἀντελήφθη ὅτι ἔζη ἄνθρωπος ἀσθενής στά ἐρείπια
ταῦτα.

Ὅμως ὁ Θεός τῆς ἐπεφύλασσεν ὑψίστη τιμή:
τήν ἀποκάλυψη τῶν Λειψάνων τοῦ Ἁγίου Μεγα-
λομάρτυρος Ἐφραίμ τοῦ Θαυματουργοῦ μετά
πεντακοσίων χρόνων κατάκρυψι στήν γῆ.

Ἡ ἴδια διηγεῖται:
ΣΤΑ ΕΡΕΙΠΙΑ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

Καθισμένη πάνω στά ἐρείπια τοῦ παλιοῦ Μο-
ναστηριοῦ, ὅπου ἡ Θεία πρόνοια ὡδήγησε τά βή-
ματά μου, ἔφερνα τόν στοχασμό μου σέ χρόνια
περασμένα, σέ παλιούς καιρούς, ὅταν σκορπι-
σμένα ἦταν παντοῦ τά κόκκαλα τῶν Ἁγίων, πού
μέ τό αἷμα τους ποτίστηκε τό δένδρο τῆς Ὀρθο-
δοξίας. Καί καθώς καταγινόμουν στό καθάρισμα
ἀπ᾽ τά χαλάσματα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, ἀναλογιζό-
μουν ὅτι βρίσκομαι σέ ἱερό τόπο καί ἔλεγα· Θεέ μου
ἀξίωσέ με τήν ἀνάξια δούλη σου νά ἴδω ἕναν ἀπό
τούς πατέρας πού ἔζησαν ἐδῶ. Καί ἐνῶ πέρασε
ἀρκετός καιρός κατά τόν ὁποῖο συνεχῶς παρα-
καλοῦσα, ἔνιωθα μία φωνή μέσα μου νά μοῦ λέγει:
«σκάψε ἐκεῖ καί θά βρεῖς αὐτό πού ἐπιθυμεῖς» καί
θαυμαστῶς μοῦ ὑπέδειξε μέ τρόπο μυστηριακό
ἕνα κομμάτι γῆς στό προαύλιο τοῦ Μοναστηριοῦ.
Ὁ καιρός περνοῦσε καί ἡ φωνή πιό δυνατή, πιό
φλογερή μέ προέτρεπε· «Σκάψε καί θά βρεῖς αὐτό
πού ἐπιθυμεῖς» κι ἔδειξα τόν τόπο στόν ἐργάτη

πού εἶχα φωνάξει ἐκείνες τίς ἡμέρες γιά μιά μικρή
ἐπισκευή στό παλιό Ἡγουμενεῖο. Ἐκεῖνος ὁ
ἄνθρωπος δέν ἦταν πρόθυμος νά σκάψει ἐκεῖ πού
μέ ὠθοῦσε ἡ ἐσωτερική φωνή. Ἤθελε νά σκάψει
κάπου πιό πέρα, ὁπουδήποτε ἀλλοῦ. Στήν ἐπι-
μονή του τόν ἄφησα νά πάει ὅπου ἤθελε, καί ἐγώ
ἔμεινα ἐκεῖ καί προσευχόμουν νά μήν μπορεῖ νά
σκάψει, νά βρίσκει βράχους, γιά νά ἀναγκασθεῖ νά
ἔλθει στόν τόπο πού μέ ὠθοῦσε ἐκείνη ἡ φωνή. 

Καί πράγματι, ἐνῶ προσπάθησε σέ τρία-τέσ-
σερα μέρη, συνεχῶς ἔβρισκε βράχους καί γι᾽ αὐτό
ἐπέστρεψε εἰς τόν τόπο πού ἀρχικῶς τοῦ ὑπέ-
δειξα.

Ὁ τόπος ἐκεῖνος ἀπό τό τζάκι, τίς τρεῖς θυρί-
δες, τό μισογκρεμισμένο τοῖχο, ὅλα αὐτά μαρτυ-
ροῦσαν πώς κάποτε ὑπῆρξε κελί κάποιου
Μοναχοῦ καί πού ἔμειναν τά ἐρείπια αὐτά γιά νά
μᾶς ποῦν τό δράμα πού κάποτε συνέβη ἐκεῖ.

Καθαρίσαμε τόν τόπο ἀπό τίς πέτρες, καί
ἄρχισε ὁ ἐργάτης ἐκεῖνος νά σκάβη κάπως νευ-
ρικά, κάπως θυμωμένα καί ἐπειδή φοβόμουνα νά
μή μοῦ κάνη ζημιά, τοῦ εἶπα: «μήν βιάζεσαι, μήν
κουράζεσαι, κάνε πιό σιγά», ἀλλά ἐπειδή δέν μέ
ἄκουγε καί ἔσκαβε μέ τόν ἴδιο ρυθμό, τοῦ εἶπα:
«Μήπως εἶναι καί κανείς θαμμένος καί κάνεις ζημιά!
Σέ παρακαλῶ πρόσεχε». Καί τότε κατάλαβε καί
μοῦ εἶπε «νομίζεις ὅτι θά εἶναι ἀλήθεια αὐτό πού
ἔχεις στό νοῦ σου;». Καί ἀλήθεια ἦμουν τόσο βε-
βαία σάν νά τόν ἔβλεπα. Καί προχωρώντας τώρα
εἰς τήν ἁγία καί ἱεράν ἐκταφή, καί φθάνοντας πε-
ρίπου ἕνα καί ἑβδομῆντα βάθος πρῶτα ἔφερε εἰς τό
φῶς ὁ κασμάς τό κεφάλι τοῦ ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ.
Τήν ἴδια δέ στιγμή σκορπίστηκε ἄρρητη εὐωδία
σέ ὅλη τή γύρω ἀτμόσφαιρα. Ὁ ἐργάτης χλώ-
μιασε, δέθηκε ἡ γλῶσσα του, κόπηκε ἡ μιλιά του.

«Ἄφησέ με μόνη, σέ παρακαλῶ», εἶπα στόν
ἐργάτη καί ἀπομακρύνθηκε.

Γονάτισα μέ εὐλάβεια καί ἀσπάσθηκα τό
σκήνωμα τοῦ Ἁγίου καί αἰσθάνθηκα βαθειά τήν
ἔκταση τοῦ μαρτυρίου του.

Ἡ ψυχή του γέμισε ἀπό ἀγαλλίαση, ἀπό-
κτησα μεγάλο θησαυρό καί παίρνοντας τό χῶμα
μέ προσοχή ἔβλεπα τήν ἁρμονία τοῦ σκηνώματός
του, πού, ἄν καί τόσους αἰῶνες μέσα στή γῆ, δέν
εἶχε ἀλλοιωθεῖ. 
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Χαρακτηριστικόν, ὅτι
ἐπρόκειτο γιά κληρικόν,
εἶναι τό ὅτι παίρνοντας τό
χῶμα εἰς τήν θέσιν ὅπου
ἦσαν τά ἅγια του χέρια,
εἶδα τό στρίφωμα τοῦ μανι-
κιοῦ τοῦ ράσου, πού δέν
ὑπῆρχε οὔτε ἡ ἐλάχιστη
σκόνη, ὁλοκάθαρο, χον-
δροϋφασμένο ἀπό ἀργα-
λειό τοῦ παλαιοῦ καιροῦ·
τό πάχος τῆς κλωστῆς
ἦταν πάνω ἀπό χιλιοστό
καί προχωρώντας κάτω εἰς
τά πόδια καί πάλιν νά! τό
στρίφωμα τοῦ ράσου του,
ὅπως καί εἰς τά χέρια του
ὁλοκάθαρο καί τά πέλματά
του εἶχαν ἀποτυπωθεῖ στό χῶμα. Δέν ἤξευρα τί
πρῶτα νά κάνω νά χαρῶ ἤ νά κλάψω· πῶς βρέ-
θηκε ἐκεῖ θαμμένος ὁ τοῦ Θεοῦ ἄνθρωπος; Τί νά εἶχε
συμβεῖ; Τί νά εἶδαν τά μάτια του; Ἔλεγα, κάποιο
δράμα θά συνέβη. Καί προσπαθώντας νά καθα-
ρίσω τά ὀστά ἀπό τή λάσπη τῶν δακτύλων του
ἐθρυμματίζονταν, διότι ἡ βροχή εἶχε ποτίσει μέχρι
κάτω τό βάθος τοῦ τάφου του, γι᾽ αὐτό καί τά
ἐτοποθέτησα, ὅπως ἦταν στήν θυρίδα, πού ἦταν
πάνω ἀπό τόν τάφο του.

-Μά τί νά σᾶς πῶ γιά κείνη τή βροχή; Λές καί
ὁ Οὐρανός ἔριχνε ἀσημένια φυλλαράκια μέ τά
ὁποῖα ἔρραινε τόν Ἅγιο καί τόν τάφο του.

Ἦταν βράδυ, διάβαζα τόν Ἑσπερινό, ἤμουν
μόνη ἀκόμα σ᾽ αὐτόν τόν ἅγιο τόπο, πού μ᾽ ἔφερε
ὁ Κύριος νά Τόν ὑπηρετήσω, καί ξαφνικά ἀκούω
βήματα, πού ξεκινοῦσαν ἀπό τό βάθος τοῦ τάφου,
προχώρησαν εἰς τήν αὐλή καί ἔφθασαν εἰς τήν
πόρτα τῆς Ἐκκλησίας. Τά βήματά του ἠκούοντο
δυνατά καί σταθερά τόσον, ὥστε ἔνιωσα μέσα μου
ὅτι ἦτο ἡ μόνη φορά πού φοβήθηκα, αἰσθάνθηκα
τό αἷμα μου νά μουδιάζει εἰς τό κεφάλι μου καί ἀπό
τόν φόβο μου οὔτε γύρισα πίσω νά ἰδῶ, ὁπότε
ἀκούω τή φωνή του νά μοῦ λέγει:

«Ἕως πότε θά μέ ἔχεις ἐκεῖ πέρα; Κι αὐτός πού
μοῦ ἔβαλε τό κεφάλι μου ἔτσι...». Τότε γύρισα καί
τόν εἶδα, ἦτο ὑψηλός στό ἀνάστημα, μέ μάτια

μικρά στρογγυλά, μέ ἐλαφριές
ρυτίδες στήν ἄκρη, τά γένια
του ἔφθαναν καί ἐκάλυπταν
τόν λαιμό, καί κάπως ἐδῶ καί
ἐκεῖ μέ χάρη ἐδιχάζοντο πλα-
γίως καί ἔμπροσθεν καί ὀλίγον
σγουρά, χρώματος μαύρου, μέ
ὅλη τήν μοναχική ἀμφίεση· στό
ἀριστερό του χέρι ὑπῆρχε φῶς
ὑπέρλαμπρον καί τό δεξί του
χέρι εὐλογοῦσε.

-Ἡ ψυχή μου γέμισε ἀπό
ἀγαλλίαση καί χαρά ἀνεκλά-
λητο· πῆρα θάρρος καί δύναμι,
ὁ φόβος ἐξαφανίσθηκε, τόν
ἔνιωσα δικό μου καί τοῦ εἶπα.

Συγχώρησέ με, καί αὔριο,
μόλις ξημερώσει ὁ Θεός τήν

ἡμέρα θά σέ περιποιηθῶ, καί ἀμέσως ἔγινε ἄφαν-
τος, καί συνέχισα τόν Ἑσπερινό μου ἐν εἰρήνη. Τό
πρωΐ, μετά τήν ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου, ἐπῆρα τά
ἅγια αὐτά ὀστά καί τά ἐκαθάρισα ἀπό τά χώ-
ματα, τά ἔπλυνα καθαρά, καί τά ἀπόθεσα στό
Ἱερό σέ μία παλιά θυρίδα, ἀφοῦ ἄναψα καί ἕνα καν-
τηλάκι.

Τό βράδυ τῆς ἴδιας ἡμέρας βλέπω στόν ὕπνο
μου τόν ὅσιον ἄνθρωπο τοῦ Θεοῦ μέσα εἰς τήν
Ἐκκλησίαν ὄρθιον, ἀριστερά ὅμως καί κοντά στόν
Ἅγιο, εἶδα ὄρθια καί στό ἀνάστημα τοῦ Ἁγίου,
μία περίλαμπρη ὡραιότατη εἰκόνα τοῦ Ἁγίου,
πού τήν κρατοῦσε μέ τό ἕνα χέρι του ἀγκαλια-
σμένη. Ἦταν ἀπό παλαιό ἀσήμι σφυρηλατημένη
καί μέ τό χέρι ἐργασμένη, δίπλα του βρισκόταν ἕνα
μανουάλι καί ἐγώ τοῦ ἔβαλα μία λαμπάδα ἀναμ-
μένη ἀπό καθαρό κερί, καί τότε ἄκουσα τήν φωνή
του νά μοῦ λέγει:
«Σ᾽ εὐχαριστῶ πολύ. Ὀνομάζομαι Ἐφραίμ».

Πέρασε ἀρκετός καιρός καί εἶχα μέσα μου μία
ἀπορία γιά τοῦτο τό περιστατικό. Μία μέρα, καί
μετά τό τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ, καθώς ἅπλωσα τό
χέρι μου γιά νά κλείσω τήν πόρτα τῆς Ἐκκλησίας
ἀκούω τρία χτυπήματα, σάν ἀπό κεχριμπαρένιο
κομπολόϊ. Κατάλαβα ὅτι ἦταν ὁ Ἅγιος, ἐμπῆκα
στό Ἱερό, διότι εἶχα ἐκεῖ τοποθετημένα τά Ἅγιά

Μοναδικέσ εμπειρίεσ...j



του λείψανα, ἄναψα ἕνα κεράκι καί προσκύνησα.
Ἀλλά τί νά πῶ καί τί νά λαλήσω διά τήν οὐράνιον
ἐκείνην εὐωδία πού ἀνέπεμπαν τά ἅγιά του Λεί-
ψανα! Χείμαρρος πραγματικός ἐπλημμύρισε ὅλο
μου τό εἶναι, αἰσθάνθηκα ἐντός μου τόν Παράδει-
σον, μά καί τήν ταπεινότητά μου σ᾽ αὐτό τό με-
γαλεῖο. 

✟ Καθηγουμένη Μοναχή Μακαρία.

Τ
ό 1950 ἡ Μακαριστή Γερόντισσα πλαισιω-
θεῖσα ἀπό τάς πρώτας προσελθούσας Μο-
ναχάς προέβη στήν ἀνασύσταση τῆς

παλαίφατης Μονῆς καί μέσα ἀπό πολύχρονους
στερήσεις, κόπους καί ἀγῶνας, «τήν ἀνέδειξε με-
γάλο προσκυνηματικό κέντρο τῆς παγκόσμιας
Ὀρθοδοξίας», χάρι στήν δύναμη τοῦ Θαυμα-
τουργοῦ Ἁγίου μας Ἐφραίμ, ὅπως ὁμολογοῦν
σύγχρονα μεγάλα πνευματικά ἀναστήματα.

Τό «θαυμαστό σέμνωμα» τοῦ Ὄρους
τῶν Ἀμώμων, ὁ Ἅγιος Μεγαλομάρ-
τυς Ἐφραίμ ὁ Θαυματουργός, χά-
ριτι Θεοῦ καί ἀόκνοις προσπάθειαις
τῆς μακαριστῆς Καθηγουμένης Μα-
καρίας κατέστη γνωστός ἀπαντα-
χοῦ σχεδόν τῆς Γῆς καί ὡς σύγχρονος
κολυμβήθρα τοῦ Σιλωάμ παρέχει «πᾶσι
τοῖς αἰτοῦσιν ἰάματα».

Ἡ «μητέρα Μακαρία», ἡ «μάννα τῶν
πονεμένων», ὅπως τήν ἀπεκάλουν οἱ ἴδιοι
οἱ πιστοί, διότι ἔτσι τήν αἰσθάνονταν, σ᾽
ὅλο τόν ἐπίγειο βίο της, παρά τά ἀλλεπά-
ληλα ἐμφράγματα πού εἶχε ὑποστεῖ, τόν
σακχαρώδη διαβήτη, πού τήν ἐταλαιπώρει
καί τό θραῦσμα βλήματος πού ἔφερε στήν κοι-
λιακή χώρα ἀπό τά χρόνια τῆς Κατοχῆς, περιχα-
ρής διηκόνει πάντα πιστόν προσερχόμενο καί
ἐξαιτοῦντα τήν ἁγία προσευχή της. Σχεδόν νυχ-
θημερόν προσηύχετο καί ἐνουθέτει πνευματικά
ὀρφανά, χῆρας, διαζευγμένους, νέους καί ἀσθενεῖς,
ἐπιστήμονας καί βιοπαλαιστάς, μοναχούς καί μο-
ναχάς. Πανεπιστημιακοί διδάσκαλοι τῆς ἐζήτουν
νά εὐλογήσει τίς διατριβές τους, ἐκπαιδευτικοί τό
ἔργο τους καί δικαστικοί τίς οἰκογένειές τους.

Ἀκάματη στή διακονία τοῦ Θείου Λόγου,
αὐστηρά ἀφοσιωμένη στήν Ὀρθόδοξη Λατρεία,
ἀσκήτρια στή μοναχική της ζωή, «ἐτρέφετο μέ τήν
λειτουργική ζωή, τήν μελέτη τοῦ Θείου Λόγου,
τήν ἀδιάλειπτη προσευχή καί τήν σιωπή».

Ὀλιγομίλητη μέ μία ἔκφραση «χαρμολύπης»
διάχυτη στό γλυκό καί τρυφερό, γεμάτο ἀγάπη
καί ταπείνωση βλέμμα της, προσπαθοῦσε νά ἀπο-
κρύψει τίς
πλούσιες
δωρεές
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μέ τίς ὁποίες τήν εἶχε περιβάλει ὁ Δωροθέτης Κύ-
ριος.

Ἡ βαθύτατη πίστη της, ἡ εὐγένεια καί τό
πράον τοῦ χαρακτῆρος της, ἡ διακριτικότητα, ἡ
ἀνεξικακία, ἡ συγχωρητικότητα, ἡ «χωρίς ὅρια φι-
λανθρωπία» της καί ἡ ἀπέραντη ἀγάπη της πρός
«πάντα ἄνθρωπον»σημάδεψαν καθοριστικά τήν
Ἁγία της Μορφή.

Χωρίς οἰκονομικούς πόρους συνετήρει μέχρι
τό 1980 ὀρφανοτροφεῖο μέ 70 περίπου παιδιά
σχολικῆς ἡλικίας, στά ὁποῖα παρεῖχε στέγη,
τροφή, ἐνδυμασία καί παιδεία στοιχειώδους βαθ-
μίδος, ὅσα δέ ἐπρόκοπτον στά γράμματα τά
ἔφτασε μέχρι τῶν Ἀνωτάτων Ἐκπαιδευτικῶν
Ἱδρυμάτων καί σήμερον ὁμολογοῦν ὅτι «τά ἐχόρ-
ταινεν ἐκ τοῦ μηδενός». Διά νά ἀνταπεξέλθη δέ στίς
ἀνάγκες τους ἐξέθετε στόν προαύλιο χῶρο τοῦ
Ζαππείου μεγάρου τῶν Ἀθηνῶν ἐργόχειρα τῆς
ἀγάπης της, μή φειδομένη χρόνου, κόπου, μόχθου
καί ἀποστάσεων.

Ἄν καί δέν εἶχε Πανεπιστημιακή μόρφωση,
προέβη σέ ἔκδοση Πατερικῶν κειμένων, «Λόγοι
Ἀσκητικοί Βασιλείου τοῦ Μεγάλου» καί σέ σύν-
ταξη Παρακλητικοῦ Κανόνος καί Ἀκολουθίας
Χαιρετισμῶν πρός τόν Ἅγιόν της Ἐφραίμ, τόν
ὁποῖον ὑπερηγάπα. Τά θαύματα δέ τοῦ ὁποίου

κατέγραψε καί ἐξέδωσε σταδιακά σέ (10) τόμους
διά νά στηρίξει καί ἐνδυναμώνει τούς πιστούς.
Ἐπεδίδετο ἀκόμη καί στήν Ἁγιογραφία Ἱερῶν
μορφῶν τῆς Ὀρθοδοξίας μας.

Ἀπαντοῦσε καθημερινά σέ πλῆθος τηλεφω-
νημάτων καί ἐπιστολῶν πιστῶν πού ἐδέχετο, ἐνῶ
προσηύχετο θερμά καί ἐσταύρωνε ὑπομονετικά μέ
τεμάχιο Ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ Ἁγίου τούς εὐσεβεῖς
πού ζητοῦσαν τήν προσευχή της.

Ἐτέλεσε ἀτομικές καί ὁμαδικές βαπτίσεις Βο-
ρειοηπειρωτῶν τούς ὁποίους ἐφιλοξένησε ἐπί διε-
τία μετά τῶν οἰκογενειῶν τους στόν ξενῶνα τῆς
Μονῆς.

Τό μελίρρυτο στόμα της ἀκαταπαύστως
μέχρι τελευταῖας ἀναπνοῆς ἐδόξαζε τόν Κύριο, τήν
Παναγία Παρθένο καί τόν Ἅγιό της Ἐφραίμ στόν
ὁποῖο ἀνέθετε «πᾶσαν τήν ζωήν ἡμῶν». 

Δέν ἀξιώθηκε νά ζήσει τήν ἐπίσημη ἀναγνώ-
ριση τοῦ μεγάλου Ἁγίου της, ἐνῶ διαρκῆς πόθος
της ἦτο νά πάρει ἡ ἴδια μέ τά χέρια της ἀπό τό
Πατριαρχεῖο τήν πολυπόθητη Πατριαρχική
Πράξη τῆς Ἁγιεπωνυμίας.

Ὁ Κύριος τῆς Δόξης ἐπέτρεψε σέ βαθύτατο
γῆρας νά σηκώσει μεγάλο σταυρό. Τόν σήκωσε
μέ καρτερία καί σιωπή...

Τήν προτεραία τῆς ἁγίας κοιμήσεώς της

Μοναδικέσ εμπειρίεσ...j
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ἔψαλε μέ χαρά μέ παρευρισκόμενο Ἱερέα Ἀναστά-
σιμα τροπάρια στό κρεββάτι τοῦ πόνου.

Ἡ τελευτή της ὑπῆρξεν ἀπολύτως ἤρεμη καί
ὁσιακή· ἄλλωστε τήν εἶχε προεῖπει πρό δεκαετίας
καί πλέον.

Ἡ ἁγία ψυχή της, ἀσφαλῶς χειραγωγημένη
ἀπό τόν Ἅγιό της Μεγαλομάρτυρα Ἐφραίμ τόν
Θαυματουργό, ἀφοῦ μετέλαβε τῶν Ἀχράντων
Μυστηρίων, ἐπέταξε στούς Οὐρανούς, ὅπου καί
ἀνῆκε, στίς 23-4-99, ἡμέρα Παρασκευή περί ὥρα
2:20 μ.μ., ἑορτή τοῦ Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου
τοῦ Τροπαιοφόρου. Ἄρρητος δέ εὐωδία περιέβαλε
ἀμέσως τό σεπτόν της σκήνωμα στό δωμάτιο τοῦ
Νοσοκομείου, ὅπου ἐνοσηλεύετο, οἱ δέ παριστά-
μενοι ἰατροί, νοσοκόμοι καί μέλη τῆς ἀκολουθίας
της δακρυρροοῦντες «ἐθαύμαζον» διά τά γενό-
μενα.

Τηλεόραση καί Τύπος ἀνήγγειλαν τήν ἐκδη-
μία τῆς Μακαριστῆς πιά μοναχῆς Μακαρίας Κα-
θηγουμένης Ἱερᾶς Μονῆς Εὐαγγελισμοῦ καί
Ἁγίου Ἐφραίμ Ὄρους Ἀμώμων Ἀττικῆς.

Τό σεπτό της Λείψανο ἐξετέθη σέ τριήμερο
λαϊκό προσκύνημα ἐντός τοῦ Καθολικοῦ τῆς
Ἱερᾶς Μονῆς τῆς ὁποίας ὑπῆρξε Χάριτι Θεοῦ Κτη-
τόρισσα καί Καθηγουμένη ἐπί ἥμισυ αἰῶνα διά
τήν ὁποίαν Μονήν ἠνάλωσε ἑαυτόν μέχρι τελευ-
ταίας ἀναπνοῆς παραμείνασα πιστή στήν διακο-
νία τοῦ Σαρκωθέντος Λόγου, τῆς Σταυρωθείσης
Ἀγάπης.

Χιλιάδες πιστοί τήν προσκύνησαν καί περί-
που πέντε χιλιάδες τήν συνόδεψαν στήν τελευ-
ταία της κατοικία παρά τήν δυνατή βροχή πού
ἔπεφτε συνεχῶς. Κηδεύτηκε πανδήμως ὑπό πλή-
θους πιστῶν μοναχῶν καί ἱερέων, παρουσία τῶν
τοπικῶν Ἀρχῶν, τοῦ Μητροπολίτου Θεσσαλιώ-
τιδος κ. κ. Κλεόπα, χοροστατοῦντος τοῦ Θεοφι-
λεστάτου Ἐπισκόπου Διαυλείας κ. κ.
Δαμασκηνοῦ Καρπαθάκη, ὅστις μετά τῶν λοιπῶν
ὁμιλητῶν ἐξῆρε τήν «μεγάλη αὐτή μορφή τοῦ
σύγχρονου γυναικείου μοναχισμοῦ», τῆς «τα-
πεινῆς καί φιλαγάθου Καθηγουμένης» τοῦ Ἁγίου
Ἐφραίμ.

Τέλος εὐλαβικά ἐναπόθεσαν τό πολυβασανι-
σμένο ὅσιο σῶμα της στόν ἀπόμερο τάφο πού εἶχε
πρό ἐτῶν ἡ ἴδια ἑτοιμάσει στόν ἄβατο προαύλιο

χῶρο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς της «γιά νά ἀφουγκρᾶται
τίς ψαλμωδίες καί νά θεᾶται τά ἔνδοξα καί ἐξαίσια
πού ὁ Ἅγιος ἐπιτελεῖ στούς μετά πίστεως προ-
σερχομένους στήν Μονή Του».

Ἄς εἶναι ἡ οὐράνια ζωή σου, μητέρα Μακα-
ρία, ἀγγελική, ὅπως καί ἡ ἐπίγεια βιοτή σου καί ἡ
ἁγία εὑχή σου πού «χάρισε στήν Οἰκουμενική
Ὀρθοδοξία τόν Μεγαλομάρτυρα Ἅγιο Ἐφραίμ»
πάντα νά μᾶς εὐλογεῖ, νά μᾶς συγχωρεῖ καί νά
μᾶς ἀξιώνει τῆς Ἐπουρανίου Βασιλείας. Ἀμήν.

Αἰωνία Σου ἡ μνήμη πολυσέβαστη καί πεφι-
λημένη Μητέρα μας.

Μακαρίας Μοναχῆς:
Εἰς τά πνευματικά μου τέκνα τάς Μοναχάς.

Ὑπερήφανος μοναχός δένδρον ἄριζον 

καί οὐ μή φέρη προσβολήν ἀνέμου. 

Καί ὡσάν ἡ σαπουνόφουσκα μόλις ραγεῖσα

ἀφανίζεται· οὕτω καί ἡ μνήμη 

τοῦ ὑπερηφάνου μετά θάνατον

ἀφανίζεται. Καί ὅπως ἡ προσευχή

τοῦ ταπεινοῦ κάμπτη τόν Θεόν,

τοιουτοτρόπως καί ἡ προσευχή τοῦ

ὑπερήφανου παροργίζη τόν Ὕψιστον

ἀγαπητά μου τέκνα καί θυγατέρες μου ἐν Κυρίω.

Ἀγαπήσατε τάς ὕβρεις καί 

ἀτιμίας, τάς ταπεινώσεις καί 

ἐξουδενώσεις καί ἐξουδενώσεις

ἵνα ὁ Κύριος σᾶς συναριθμήση

ἐν τῶ χορῶ τῶν Μοναζόντων

καί τῶν Μαρτύρων ἀγαπήσατε τάς ὕβρεις·

τάς ἀτιμίας μετά λογισμοῦ ταπεινοῦ καί 

νά πιστεύσητε ὅτι οὐδέν εἶστε

καί ὅταν αὐτό πιστεύσητε ἐντός σας, 

τότε ὁ Κύριος θά ἐλεήση τεκνίον μου 

τήν καρδίαν σου καί θά σωθῆτε

παιδιά μου διά τῆς εὐλογημένης ταπεινώσεως.

Ἡ μητέρα σας Μακαρία Μοναχή

ἔγραφον ἐν τῷ κελίω μου 12-8-64.

πηγή: http: //clubs, pathfinder.gr/ paymaria/ 629304
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Νύν καιροσ...

j

Του Κωνσταντίνου Χολέβα
Πολιτικοῦ Ἐπιστήμονος

πως κάθε χρόνο ἔτσι καί φέτος
ὁ ἑορτασμός τῆς 25ης Μαρ-
τίου 1821 θά συνοδευθεῖ ἀπό
τή μονότονη προσπάθεια κά-

ποιων «προοδευτικῶν» νά ξαναγράψουν
τήν Ἱστορία. Μόνιμος στόχος τῶν συγ-
κεκριμένων διανοουμένων καί ἀρθρογρά-
φων εἶναι τό Κρυφό Σχολειό. Τό
χαρακτηρίζουν μύθο καί τό χλευάζουν.
Προφανῶς εἶναι ἀντιστόρητοι ἤ ἐμπαθεῖς
ἤ καί τά δύο μαζί.

Ἀντιλαμβάνομαι ὅτι οἱ στόχοι τους
εἶναι δύο. Πρῶτον νά ὑποβαθμίσουν τόν
πατριωτικό ρόλο τῆς Ἐκκλησίας καί
δεύτερον νά ἐξωραΐσουν τήν Ὀθωμανική
Αὐτοκρατορία καί νά τήν παρουσιά-
σουν φιλελεύθερη καί ἀνεκτική.

Ἄς ἔλθουμε στόν πρῶτο στόχο τους.
Τούς ἐνοχλεῖ ἡ ὑπενθύμιση ὅτι στά δύ-
σκολα χρόνια τῆς δουλείας ἡ Ὀρθόδοξη
Ἔκκλησία καί οἱ κληρικοί ἀνέλαβαν τήν
ἐκπαίδευση καί τήν ἐθνική ἀφύπνιση τῶν
ὑποδούλων.

Δέν θά καταφύγουμε σέ μαρτυρίες Ἑλλήνων
τῆς ἐποχῆς ἐκείνης. Θά θυμίσουμε τί ἔγραφε σέ
ἐπιστολή του ὁ Ρωμαιοκαθολικός Γκέρλαχ, πά-
στορας τῆς Γερμανικῆς Πρεσβείας τῆς Κωνστα-
νινουπόλεως τό 1575.

Ἀντιγράφουμε ἀπό τό σπουδαῖο σύγγραμμα
τοῦ συγχρόνου μας Γερμανοῦ Ρωμαιοκαθολικοῦ
κληρικοῦ καί Νεοελληνιστῆ Γκέρχαρντ Πον-
τσκάλσκι.

«Ἡ Ἑλληνική Θεολογία ἐπί Τουρκοκρατίας»,

ἑλληνική ἔκδοση Μορφωτικοῦ Ἱδρύματος
Ἐθνικῆς Τραπέζης, 2005): «Πουθενά σέ ὁλόκληρη
τήν Ἑλλάδα δέν εὐδοκιμεῖ ἡ μελέτη. Δέν ὑπάρ-
χουν δημόσιες ἀκαδημίες ἤ καθηγητές, μέ ἐξαί-
ρεση τά κοινά σχολεῖα, ὅπου διδάσκονται τά
ἀγόρια ἀνάγνωση μέ τό Ὡρολόγιο, τήν
Ὀχτώηχο, τό Ψαλτήριο καί ἄλλα βιβλία πού
χρησιμοποιοῦνται στίς ἀκολουθίες. Ἐλάχιστοι
ὅμως ἀπό τούς ἱερεῖς καί τούς μοναχούς κατα-
νοοῦν πραγματικά αὐτά τά βιβλία» (σελ. 86).

Νά, λοιπόν, πού ἕνας Γερμανός κληρικός τοῦ
16ου αἰῶνος, ὁ ὁποῖος δέν εἶχε κανένα λόγο νά κα-
τασκευάζει μύθους ὑπέρ τοῦ Ὀρθοδόξου κλήρου,

Τό ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. 
Μύθος ἤ πραγματικότητα;

Ο
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παραδέχεται σέ ἐπιστολή του πρός τόν Γερμανό
λόγιο Μαρτίνο Κρούσιο, ὅτι οἱ μοναχοί καί οἱ κλη-
ρικοί ἦταν οἱ μόνοι πού ἀγωνιζόντουσαν κατά τήν
περίοδο ἐκείνη νά μορφώσουν τά Ἑλληνόπουλα
παρά τά δικά τους μορφωτικά κενά. 

Ἐρχόμαστε τώρα στήν προσπάθεια τῶν κατα-
σκευαστῶν τῆς «προοδευτικῆς Ἱστορίας» νά ἐξω-
ραΐσουν τήν Ὀθωμανική Αὐτοκρατορία.

Ὑποστηρίζουν ὅτι δέν ὑπῆρχε καταπίεση εἰς
βάρος τῆς παιδείας τῶν Ρωμηῶν.

Ἄς δοῦμε ὅμως πῶς περιγράφει τό κλίμα τοῦ
17ου αἰῶνος ἕνας ἐπιφανής Ἕλληνας πού τελικά
ἔχασε τήν ζωή του λόγῳ τῆς ὑπερβολικῆς τόλμης
του. Καταθέτουμε τή μαρτυρία τοῦ Πατριάρχη
Κωνσταντινουπόλεως Κυρίλλου Λουκάρεως, ὁ
ὁποῖος στραγγαλίστηκε τό 1638 ἀπό τούς Τούρ-
κους. Ἔγραφε τό 1616 σέ μία πραγματεία του -
προκήρυξη πρός τούς Ἕλληνες: 

«Ἠμποροῦσε νά εἴπουν οἱ Λατίνοι... μάθημα καί
σοφίαν δέν ἔχετε, ἀμή εἶσθε δουλοι καί ἔχετε τούς
Τούρκους πάνω ἀπό τά κεφάλια σας... Ὅσον πώς
δέν ἔχομεν σοφίαν καί μαθήματα ἀλήθεια εἶναι... Ἡ
πτωχεία καί ἡ ἀφαίρεσις τῆς βασιλείας μας τό ἔκα-
μαν καί ἄς ἔχωμεν ὑπομονήν».

Ὁμολογεῖ ὁ Πατριάρχης μέ ἀρκετό θάρρος ὅτι
οἱ Ἕλληνες δέν εἶχαν «μαθήματα», δηλαδή σχολεῖα,
διότι ἦσαν ὑπόδουλοι. Ἔχασαν τό κράτος τους
καί λόγω ἐχθρικῆς καταπίεσης δέν μποροῦν νά
μορφωθοῦν, μέ ἀποτέλεσμα νά τούς εἰρωνεύονται
οἱ Δυτικοί Χριστιανοί.

Ἐπησημαίνουν οἱ ἀμφισβητίες: Μά καλά τόν
18ο αἰῶνα ἔχουμε πλέον ἀξιόλογα ἑλληνικά σχο-
λεῖα στά Γιάννενα, στήν Κοζάνη, στήν Σμύρνη, στό
Ἅγιον Ὄρος κλπ. Καί ὁ Πατροκοσμᾶς σχολεῖα
ἵδρυε.

Ἀπαντοῦμε ὅτι τήν ἐποχή ἐκείνη εἶχε χαλαρώσει
κάπως ἡ Ὀθωμανική αὐθαιρεσία λόγω πιέσεων
ἔξωθεν. Ὅμως καί τότε ἀκόμη ὑπῆρχε ἀνάγκη γιά
κρυφά μαθήματα. Γιατί;

Τήν ἀπάντηση δίνει ὁ Γάλλος δημοσιογράφος
Ρενέ Πυώ στό βιβλίο του «Δυστυχισμένη Βόρειος
Ἤπειρος»  (ἑλληνική ἔκδοση ΤΡΟΧΑΛΙΑ, Ἀθήνα
χ.χρ.): Ὁ Πυώ ἀκολούθησε τό 1913 τόν Ἑλληνικό
Στρατό πού ἀπελευθέρωσε τήν ἑνιαία Ἤπειρο καί
διηγεῖται τί ἄκουσε σχετικά μέ τήν Τουρκοκρατία
στό Ἀργυρόκαστρο:

«Κανένα βιβλίο τυπωμένο στήν Ἀθήνα δέν γινό-
ταν δέν γινόταν δεκτό στά σχολεῖα τῆς Ἠπείρου.
ἧταν ἐπιβεβλημένο νά τά προμηθεύονται ὅλα ἀπό
τήν Κωνσταντινούπολη. Ἡ Ἑλληνική Ἱστορία
ἦταν ἀπαγορευμένη. Στήν περίπτωση αὐτή λει-
τουργοῦσαν πρόσθετα κρυφά μαθήματα, ὅπου ὁ
νεαρός Ἠπειρώτης μάθαινε γιά τή μητέρα πα-
τρίδα, διδασκόταν τόν ἐθνικό της ὕμνο, τά ποι-
ήματά της καί τούς ἥρωές της» (σελ. 126).

Ἕνας Γάλλος πολεμικός ἀνταποκριτής κατα-
γράφει χωρίς φόβο καί πάθος τήν τουρική πολι-
τική στόν τομέα τῆς παιδείας στίς ἀρχές τοῦ
προηγουμένου αἰῶνος. Κρυφά μαθήματα γιά τά
ἑλληνόπουλα. Αὐτή εἶναι ἡ ἀλήθεια, τήν ὁποία οἱ
δῆθεν προοδευτικοί θέλουν νά ἀγνοοῦν. Προτιμοῦν
νά ἐμφανίζονται καί ἀνιστόρητοι καί ἐμπαθεῖς.

Ἀδιάψευστοι μάρτυρες εἶναι τά τοπωνύμια.
Στήν πελοπόννησο, στήν Κρήτη, στή Βοιωτία,
στίς Κυκλάδες, στήν Ἤπειρο, στήν Μακεδονία,
στή Μικρά Ἀσία, παντοῦ ὅπου ἔζησε ὁ Ἑλληνι-
σμός διασώζεται ἀκόμη τό τοπωνύμιο Κρυφό Σχο-
λειό.

Δέν μπορεῖ σέ τόσα διαφορετικά μέρη νά ...ἔπα-
θαν οἱ κάτοικοι ὁμαδική παράκρουση! Ἡ προφο-
ρική παράδοση ἀπό γενιά σέ γενιά διέσωσε στήν
ἱστορική μνήμη τήν ἀλήθεια γιά τό Κρυφό Σχολειό.

Αὐτήν ἀκριβῶς πού περιγράφει ὁ ὑπασπιστής
τοῦ Κολοκοτρώνη Φώτιος Χρυσανθόπουλος ἤ
Φωτᾶκος, ὅταν γράφει στόν Α´ τόμο τῶν Ἀπο-
μνημονευμάτων του (σελίδα 46) ὅτι τήν παιδεία ἐπί
Τουρκοκρατίας τήν εἶχαν στά χέρια τους οἱ ἱερεῖς
καί ὅλα αὐτά «ἐγίνοντο ἐν τῷ σκότει καί προφυ-
λακτά ἀπό τούς Τούρκους»!

trelogiannis.blogspot
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“Κύματι θαλάσσης...” Ἡ φωνή τοῦ

“ψάλτη” ἀκουγόταν μονότονη, καθῶς
πελαγοδρομοῦσε στή γαλήνια θάλασσα

τοῦ κανόνος τοῦ Μ. Σαββάτου. Εἶχε συ-

νηθίσει τήν καθιερωμένη ρότα του, μές
στά “λειτουργικά” τῆς Θείας Λειτουρ-

γίας, σέ ἦχο ...διάφορο, καά πλέον τού-
των ἦταν δύσκολη ἡ ἀπόδοση ὕμνων πού

ἀκούγονται μόνον μία φορά τό χρόνο. Οἱ

χωρικοί καί οἱ παρεπιδημοῦντες εἰσέρ-
χονταν στό Ναό καί χαιρετιόντουσαν

φωναχτά, κρατώντας ἕνα ἀσύμμετρο καί

θορυβῶδες “ἰσοκράτημα” στόν πελαγο-
δρομούντα ψάλτη. Ὡστόσο, λίγο τά λόγια

τῶν τροπαρίων, λίγο ἡ ἀναμονή τοῦ

“Χριστός Ανέστη”, κρατούσαν τό ἐκκλη-
σίασμα σέ μιά ἥρεμη κατάσταση.

“Ἰδού σκοτία καί πρωΐ...”, μέσα ἀπό τό

Ἱερό ἀκούσθηκε τό δοξαστικό τοῦ βαρέως
ἦχου. Τά φῶτα ὅλα εἶχαν σβήσει. Μόνον

ἡ ἀκοίμητη κανδήλα τῆς ἁγίας Τραπέζης
ἀχνόφεγγε. Ἀπό αὐτήν τή φλογίτσα τῆς

θρυαλίδος θά γέμιζε σέ λίγο ἡ Ἐκκλησία

φῶς, φλόγες ἀπό τίς λαμπάδες τῆς Ἀνα-
στάσεως.

Ἔξω ἀπό τό Ναό ἡ χειμωνιάτικη βροχή

φαινόταν νά μή ...συννερίζεται τήν
Ἡμέρα. Σπάνιο πράγμα νά γίνη ἡ Ἀνά-

σταση μέσα στόν Ἱερό Ναό.

Μετά τό “Χριστός Ἀνέστη”, ὁ πρῶτος

Ἰωάννης, ὁ Δαμα-

σκηνός, προσή-
νεγγε ἀπό τούς

θησαυρούς πού τόν

εἶχε πλουτίσει ἡ
Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, καί πρό-

σφερε στό Ἐκκλησίασμα: “Ἀναστάσεως
Ἡμέρα...”, “Δεῦτε πόμα πίωμεν και-

νόν...”, “Φωτίζου, φωτίζου...”. Ποιός

μπορεῖ νά μείνη ἀσυγκίνητος, ποιός μπο-
ρεῖ νά κλείση τ᾽ αὐτιά του ὅταν φθέγγε-

ται τό Ἅγιον Πνεύμα; Καί στό τέλος τοῦ

ὄρθρου ἕτερος Ἰωάννης, ὁ ἐξ Ἀντιοχείας,
ὁ Χρυσορρήμων, παραθέτει τό δικό του

πρόσφορο, τούς δικούς του πνευματικούς

θησαυρούς, πού ὡς Ποιμένας καί ὡς
ἀσκητής συνέλεξε: “Εί τίς εὐσεβής καί φι-

λόθεος...”. Μᾶς κατηχεῖ γιά νά μᾶς εἰσά-

γει στό μυστήριο τῶν μυστηρίων, πού
μᾶς παρέδωσε ὁ Κύριος. Καί ἡ θ. Λει-

τουργία τό νοητό (ὡς ἀκολουθία ὕμνων,
εὐχῶν, προσευχῶν, κινήσεων) αὐτό καί

χρυσοποίκιλτο “δοχεῖο” πού περιβάλλει

τά Τίμια Δώρα, εἶναι προσφορά αὐτοῦ
τοῦ Ἁγίου. Τά δικά του φιλόπονα ἀρχιε-

ρατικά χέρια τήν φιλοτέχνησαν, τήν στε-

ρέωσαν μέ τάξη, τήν στόλισαν μέ
μελωδία, τήν συγκρότησαν μέ θεολογία.

Καί ὅταν ἦλθε ἡ στιγμή τῆς ἱερουργίας

τοῦ λόγου, τῶν ἀναγνωσμάτων, ἡ

Νύν καιροσ...

j
Διήγηση ἑνός ἱερέως γιά τό πῶς ἔζησε

τό βράδυ τῆς Ἀναστάσεως
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Ἐκκλησία μᾶς ἔδωσε ἐντολή σέ ἕτερον
Ἰωάννη, τόν ἡγαπημένο, τόν ἐπιστήθιο,

τόν “υἱό τῆς βροντῆς”, τόν θεολόγο, τόν

“στύλο τῶν κατά τήν οἰκουμένην Ἐκκλη-
σιῶν”, τόν “ἔχοντα τάς κλείς τοῦ οὐρα-

νοῦ”, τόν “πίοντα τό ποτήριον τοῦ

Χριστοῦ”, νά προσφέρη στούς Χριστια-
νούς τούς πολυτιμότερους μαργαρίτες τοῦ

χριστιανικοῦ λόγου: “Ἐν ἀρχή ἥν ὁ

Λόγος...”.
Αὐτά σκεφτόταν καί αὐτά ζοῦσε ὁ εὐτυχής

Λειτουργός, πού ἔβλεπε ὅτι ὅλα πήγαιναν

κατά Θεόν· καί ἡ πνευματική τροφή προ-
σφερόταν, καί ὁ λαός δεχόταν τίς προ-

σφορές καί τό Δεῖπνο ἑτοιμαζόταν.
Καί ὁ ψάλτης βρῆκε βοηθό, καί ὁ λαός εἶχε

γεμίσει τό Ναό, καί τά παιδιά κρατοῦσαν

στά χέρια τους τίς ἀναστάσιμες λαμπά-
δες καί ἔβλεπαν καί ἔγραφαν ἦχους καί

εἰκόνες... Ἦλθε καί ἕνα παιδί νά βοηθή-

σει στό Ἱερό, νά κρατήσει τήν λαμπάδα,
νά ἑτοιμάση τό θυμιατό. Φαινόταν πρό-

θυμο, καί στεκόταν ὄρθιο, μᾶλλον ἀπό

εὐλάβεια. Τοῦ ἔδωσε ὁ Ιερέας νά κρατᾶ
τήν ἀναστάσιμη λαμπάδα του. Καί ἡ

φωνή τοῦ ψάλτη εἶχε ζεσταθεῖ κάπως,

ἄλλωστε θά ἔμπαινε σέ λίγο στά ...ρηχά
τῆς γνώριμης θείας Λειτουργίας.

Πλήν ὅμως, ἑτοιμαζόταν κι ἄλλο δεῖπνο,
ληστρικό, παραπλανητικό, ἀφού αἰχμα-

λώτιζε τήν σκέψη καί τήν ἐπιθυμία τῶν

Χριστιανῶν. Ἕνα τραπέζι διαφορετικό
ἀπό αὐτό πού ἡ Ἐκκλησία ἐπιθυμεῖ νά

προσφέρει στά παιδιά της. Σ’ αὐτό τό

ἄλλο τραπέζι ὁ ἀμνός ἦταν ὑλικός. Σ’
αὐτό τό ἄλλο τραπέζι διακονοῦσε τό ἔθιμο,

προσκαλοῦσε ἡ ἐπιθυμία...
Καί εκεῖ, γύρω στήν τρίτη ὠδή, ὁ λαός σά

ν’ ἄκουσε “ὁμαθυμαδόν” τήν φωνή τῆς

ἐπιθυμίας πού καλοῦσε στήν ἄκαιρη τρά-
πεζα, ἄρχισε ν’ ἀνησυχεῖ, νά μετακι-

νεῖται, νά χαιρετᾶ ὁ ἕνας τόν ἄλλον:

“Χριστός Ἀνέστη”, “Χρόνια Πολλά”·
ἄκαιρη ἡ στιγμή, ξύλινα τά λόγια. Καί

ὁμάδες ὁμάδες κατευθύνονταν πρός τίς

ἐξόδους, γιά νά τηρήσουν τό ἔθιμο, νά
φᾶνε ...τό Πάσχα. Καί ὁ Ἱερέας δέν

ἄντεξε τή σκηνή καί τούς ἐπέπληξε...

“Τῆ Ἁγία καί Μεγάλη Κυριακή τοῦ
Πάσχα...”. Καί ὁ βοηθός τοῦ ψάλτη,

αὐτός ὁ ὄψιμος, πού πονοῦσε γιά τήν
Ἐκκλησία τοῦ χωριοῦ του, ἔφυγε καί

αὐτός. Καί οἱ ἐπίσημοι καί οἱ ἐπίτροποι

ἔφυγαν. Πῆραν καί τά παιδιά τους.
Πῆραν καί τό παιδάκι πού θά βοηθοῦσε

στό Ἱερό, μαζί μέ τήν λαμπάδα τοῦ

παπᾶ... Καί ἔμεινε ὁ λειτουργός, καί ὁ
ψάλτης. Μερικά ζευγάρια γέρικα μάτια

καί κάποια ἄλλα νυσταλέα κοιτοῦσαν

πλέον ἀπλανῶς τό τέπλο. Καί τρία-τέσ-
σερα ἀνδρόγυνα μέ τίς λαμπάδες του. Καί

ἕνας νεαρός, μέ μακριά μαλλιά καί σκου-

λαρίκι στό αὐτί, ἦλθε νά βοηθήσει στό
Ἱερό –ἦταν ὁ νεώτερος μές στό Ναό–  γιά

τόν Δεῖπνο, τόν μέγα, τῆς Ἐκκλησίας, τῆς
Ὀρθοδοξίας...

Καί οἱ θησαυροί τῆς ὑμνωδίας μας νά

πάλλονται μέσα στό Ναό, καί οἱ ἄγγελοι
νά κατέρχονται, καί ὁ λόγος νά προφέρε-

ται, καί ὁ Λόγος να προσφέρεται... Ἀνα-

στάσεως Ἡμέρα!...

τρελλογιάννης/ἱστολόγιο



l ΧΑΜΟΜΗΛΕΛΑΙΟ Διευκολύνει τή θεραπεία τῆς ἀκμῆς, καθαρίζει τό
δέρμα, θεραπεύει τά σκασμένα χέρια, καταπραϋντικό ἐκζεμάτων μέ κνησμό. 
Γιά Βρέφη: Κρυολόγημα τοῦ στήθους. Μασάζ στή κοιλιά γιά κολικούς.
Μέ ἐντριβές βοηθᾶ σέ νευραλγίες ἤ ρευματικούς πόνους, ἀνακουφίζει τά κου-
ρασμένα χέρια καί πόδια. Θά ἠρεμήσει καί τό ἐρεθισμένο δέρμα. Ἀντιφλεγμο-
νικό, ἀντισπασμωδικό, καταπραϋντικό καί χαλαρωτικό μέ ἀντιαλλεργικές
ἰδιότητες. Χρήσεις: Ἕλκος τοῦ στόματος • Διάρροια • Δυσπεψία καί ξυνίλα •
Ἀϋπνία • Σύνδρομο ἐρεθισμοῦ τῶν ἐντέρων • Ἕλκος στομάχου.

l ΛΕΒΑΝΤΕΛΑΙΟ Ἀνακουφίζει τά ἠλιακά ἐγκαύματα. Χρησιμοποιεῖται
καί ὡς ἀντιηλιακό. •Μασάζ γιά: Μῦς πού πονᾶνε, κροτάφους, αὐχένα. 
Τρεῖς μέ τέσσερις σταγόνες στό ρόφημα, καταπολεμᾶ πονοκεφάλους, ἡμικρανίες

καί νευρασθένειες.•Μέ μασάζ πρίν τόν ὕπνο εἶναι ἠρεμιστικό καί χαλαρωτικό.

l ΑΓΡΙΟΡΑΔΙΚΕΛΑΙΟ Μέ ἁπλή ἐπάλειψη σβήνει τίς δύσκολες ρυτί-
δες, τά καφετιά στίγματα τῆς ἡλικίας, τίς μικρές ἐλιές, ἐξαφανίζει τίς βλεφα-
ρίτιδες καί τίς ''σακούλες'' κάτω ἀπό τά μάτια. 
Τρεῖς μέ τέσσερις σταγόνες στό ρόφημα, κατεβάζει τή χοληστερίνη, τό σάκ-
χαρο, βοηθάει στό συκώτι καί στήν κατακράτηση ὑγρών.

l ΔΑΦΝΕΛΑΙΟ Τό δαφνέλαιο εἶναι πλούσιο σέ βιταμίνη Ε καί λιπαρά
ὀξέα. Τονωτικό τῶν μαλλιῶν, προστατεύει καί ἐνισχύει τή δομή τῆς τρίχας,

τρέφει, δυναμώνει καί δίνει λάμψη στό μαλλιά. Ἰδανικό γιά τήν ἀντιμετώπιση
τῆς ἐποχιακῆς ἤ μόνιμης τριχόπτωσης γιά ἄνδρες καί γυναῖκες. Χρήση:
Μασάζ γιά τό δυνάμωμα τῶν μαλλιῶν. Κάντε ἀπαλό μασάζ μέ μιά ποσότητα
στό τριχωτό τοῦ κεφαλιοῦ γιά 2-3 λεπτά, ἀφῆστε το νά δράσει γιά μισή ὥρα

καί ξεπλύνετε στή συνέχεια.

l ΒΑΛΣΑΜΕΛΑΙΟ Μέ μιά ἁπλή ἐπάλειψη. Ἀνακουφίζει καί θερα-
πεύει ἄμεσα: πληγές, ἐγκαύματα, κιρσούς, φλεγμονές, ἐρεθίσματα, κνησμούς,
τσιμπήματα ἐντόμων, δερματοπάθειες, σκασίματα σέ πτέρνες καί ἀγκῶνες,
αἱμορροΐδες, ρευματισμούς, ἀρθριτικά. Τρεῖς σταγόνες στό ρόφημα ἀνακουφί-
ζει το ἕλκος στομάχου τήν διάρροια, ἐσωτερικές φλεγμονές, καοῦρες, ἐσωτε-
ρικές αἱμορροΐδες. Εἶναι τονωτικό γιά τήν ἀποκατάσταση τοῦ νευρικοῦ
συστήματος.

l ΡΙΓΑΝΕΛΑΙΟ Κατάλληλο γιά: Μύκητες Νυχιῶν, Ψωρίαση, Πιτυ-
ρίδα, Κασίδα, Ἀρθρίτιδα, Σμηγματόρροια, Λειχῆνες, Ψεῖρες. Ἡ ἰσχυρή ἀντιική καί ἀντι-
βακτηριδιακές ἰδιότητες βοηθοῦν στίς δερματικές λοιμώξεις. Τρεῖς μέ τέσσερις σταγόνες
στό ρόφημα, βελτιώνει καί βοηθᾶ τό ἀναπνευστικό καί σκοτώνει τά μικρόβια. Ἀντιπαρα-
σιτικό βοηθᾶ σέ προβλήματα πέψης. Μπορεῖ νά ἐνισχύσει τό ἀνοσοποιητικό σύστημα.
Εἶναι ἀποτοξινωτικό.Τό ριγανέλαιο ἔχει ἀντιοξειδωτικές ἰδιότητες γιά τίς ὁποῖες πιστεύε-
ται ὅτι παίζουν καθοριστικό ρόλο στήν πρόληψη πολλῶν μορφών καρκίνου. Εἶναι μιά καλή πηγή σιδήρου,
μαγγανίου καθώς καί ἀσβεστίου.

Εν σώματι υγιεί...j
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Διαθέτουμε ἐντελῶς φυσικά ἔλαια μέ βάση τό ἐλαιόλαδο 
καί διάφορα βότανα τῆς φύσης

ΤΌ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ



Συσκευασία  200 gr: Τιμή 8 ε

ΕΝΥΔΑΤΙΚΕΣ 
ΚΡΕΜΕΣ ΜΟΝΗΣ
ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ

θεραπευτικές ἀλοιφές μέ ἁγνό κερί, 
ἐλαιόλαδο, & θεραπευτικά βότανα

`
ΚΡΕΜΕΣ σέ μορφή μαλακτικῆς λοσιόν μέ βάση:
l ἁγνό κατσικίσιο γάλα μέ μέλι (Goat milk, oatmeal & honey)
l τό μελισσόχορτο μέ ἄρωμα λεμονιοῦ (lemongrass)
l τά βότανα τοῦ δάσους (Aspen Woods)
l χωρίς ἄρωμα (Fragrance free)

l Συσκευασία 225 gr: 18 ε l μέλι & γάλα: 19.50 ε
l Συσκευασία 112 gr: 9.50 ε l μέλι & γάλα: 11 ε

ΑΓΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΣΑΠΟΥΝΙΑ μέ βάση:
l  βρώμη, μέλι & κατσικίσιο γάλα  (Goat milk, oatmeal & honey)
l  βελανίδια,  πλατανόφυλλα & γάλα  (Goat milk, oak leaves & Acorns)
l τήν ἐλιά & τό κυπαρίσσι (Tuscan Orchard)
l τά βότανα τοῦ δάσους (Aspen Woods)
l τή βανίλλια & τήν κανέλλα (Fireside)
l τό ἄρωμα Ἀτλαντικοῦ, Κέδρο καί ἄλλα βότανα (Nanutucket)

l Συσκευασία 100 gr:  7.50 ε l μέ κατσικίσιο γάλα: 9.50 ε

l ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΗ γιά πόνους αὐχένα, γονάτου, ρευματισμούς & ἀρθριτικά.
l ΚΡΥΟΛΟΓΗΜΑ γιά τή γρίπη καί τό κρυολόγημα & τήν ψύξη.
l ΚΟΥΡΑΣΜΕΝΑ ΠΟΔΙΑ γιά ὀρθοστασία & ἔντονη κούραση.
l ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΠΛΗΓΩΝ γιά πολύ σκασμένα χέρια, κατακλίσεις κλπ.



Διά χειρός και πνεύματος...

j

Ἀντιδωροθήκη 18 Χ13 cm,
Τιμή: 5 e

ΝΈΑ θήκη (φάκελλος) γιά τό πρόσφορο

& θήκη γιά
τό ἀντίδωρο
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Φάκελλος σέ 3 διαφορετικά
σχέδια διάσταση 33Χ33 cm,
Τιμή: 15 e

1 2

3

4

5

✆ 26340-44391 (9-2 π.μ. & 6-9 μ.μ.) l ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ

νέα εἴδη

2 νέα σχέδια φάκελλοι
για το πρόσφορο

θήκη γιά τήν
σφραγίδα

τοῦ προσφόρου

ποδιά γιά νά τήν φορᾶτε
μόνον ὅταν ζυμώνετε 

πρόσφορα
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ΜΟΝΑΧΙΚΗ  ΕΚΦΡΑΣΗ

Διά χειρός και πνεύματοσ...
j

ΜΎΡΟ ΝΑΡΔΟΥ ΑΓΙΑΣ 
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ ἀπό τά Ἱεροσόλυμα
Τιμή: 4 e

ΜΎΡΟ ΜΕ ΛΑΔΑΚΙ ἀπό 40 Ἅγια Εὐχέλαια πού
ἐτελέσθησαν στόν Πανάγιο Τάφο τοῦ Χριστοῦ μας. 
Τιμή: 3 e

ΜΥΡΟ ΜΕ ΑΓΙΑΣΜΑ Εὐλογία ἀπό τό ἁγίασμα καί εὐωδία ἐκλεπτυ-
σμένων ἀρωμάτων Νάρδου Ἁγίας Μαρίας
Μαγδαληνῆς & βυζαντινοῦ διαχέεται στό
σπίτι σας ἀπό τό ἐκκλησιαστικό ἄρωμα πού
φτιάχνουμε στό Μοναστήρι μας. Μπορεῖτε
ἐπίσης νά τό βάζετε στίς εἰκόνες πού ἔχουν
τζάμι, ἤ νά τό προσφέρετε στήν Ἐκκλησία
στόν Ἐπιτάφιο. Τιμή: 4ε

χειροποίητα κεντημένα 
σέ ἐξαιρετικό ὕφασμα 
πρώτης ποιότητος (100% βαμ-
βακερό). Ἔχει ἄψογη ὑφή καί ἀφή
καί εἶναι μαλακό καί ἀπορροφητικό.
Εἶναι κεντημένο μέ τήν καλύτερη
χρυσοκλωστή. Γιά τό ὕψιστο Μυ-
στήριο τῆς Θείας Κοινωνίας εἶναι
ὅ,τι καλύτερο...
Διάσταση: 73×48cm
Τιμή: 30 ε

Ἅγια Μανδήλια ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΑ 
σχέδιο 1 σχέδιο 2

✆ 26340-44391 (9-2 π.μ. & 6-9 μ.μ.) l ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ
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l  Βραχάκι ἀπό τόν Φρικτό Γολγοθᾶ.
l  Ἁγιολούλουδο ἀπό τόν 

Πανάγιο Τάφο.
l  ἁγνό κερί ἀπό τήν σφράγιση 

τοῦ Παναγίου Τάφου.
l  κορδέλλα ἀπό τήν λιτάνευση 

τοῦ ἐπιταφίου τῆς Παναγίας
στή Γεθσθημανῆ.

l Μύρο ἀπό τόν Πανάγιο Τάφο.

l Λαδάκι ἀπό τίς ἱερές κανδῆλες 
πού καῖνε στόν Γολγοθᾶ καί 
στόν Πανάγιο Τάφο καί 
στά ἄλλα ἱερά Προσκυνήματα.

Κάθε χειροποίητο φυλαχτό περιέχει
μέσα ὅλες τίς κάτω εὐλογίες:

τό φυλαχτό τῶν
Ἱεροσολύμων

σέ μπρελόκ γιά
τά κλειδιά σας

Ὁ μικρός τῶν
Ἱεροσολύμων
μέ τό χῶμα ἀπό
τήν Ἁγία Γῆ μέ
βάση γιά νά
στέκεται.

κεντημένα ΦΥΛΑΧΤΑ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ
πού περιέχουν πολλές εὐλογίες

✆ 26340-44391 (9-2 π.μ. & 6-9 μ.μ.) l ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ

Διά χειρός και πνεύματος...
j

ἀπό 100 % γνήσιο μελισσοκέρι
σέ συσκευασία τοῦ ἑνός τετάρτου. Τιμή 5ε 

Ἁγνό Κερί

Ἡ Καινή Διαθήκη μέ τό ἀρχαῖο κείμενο καί τήν μετάφραση τοῦ
Τρεμπέλα μέ δέρμα καί ξύλινο κάλυμμα, δουλεμένο μέ τήν τεχνική
τῆς παλαίωσης, μέ ἀπεικόνιση Βυζαντινῶν εἰκόνων τοῦ Χριστοῦ,
τῆς Ἀποκαθηλώσεως, τῆς Σταυρώσεως & τοῦ Νυμφίου. Ὁμοίως
καί τό Ψαλτήρι.

Ἁγία Γραφή &
ψαλτήρι



31
ΜΟΝΑΧΙΚΗ  ΕΚΦΡΑΣΗ

Μ
Α

Ρ
Τ

ΙΟ
Σ

 -
  

Α
Π

Ρ
ΙΛ

ΙΟ
Σ
2
0
11
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Ἕνα ἀπό τά δια-
κονήματά μας
εἶναι ἡ παρα-
σκευή θυμιάμα-
τος πρώτης
ποιότητος στά
ἑξῆς ἐπιλεγμένα
καί μοναδικά
ἀρώματα:

Λιβανιστήρι &
Καντήλια ὑαλω-
μένα καί ψημμένα

γιά νά ἀντέχουν στήν θερμοκρασία.
Ἔχουν μεγάλης χωρητικότητος καν-
τηλόκουπες. Πλένονται κανονικά.
Σᾶς τά συνιστοῦμε γιά νά ἀνάβετε τό
καντηλάκι στό σπίτι σας ζητώντας τό
ἔλεος τοῦ Θεοῦ καί νά θυμιάζετε.

l  Χερουβικό
l  Γαρδένια 
l  Μύρο
l  Βηθλεέμ
l  Ἄξιον Ἐστί
l Μύρο τοῦ Σάρωφ
l  Νυχτολούλουδο
l  Ἀναστάσιμο

l  Ἀγγελικό
l  Ἄθως 
l  Ἄνθος Ἐρήμου
l  Βυζαντινό
l  Σταυρολούλουδο
l  Φούλι 
l  Σύπερ
l  Τριαντάφυλλο 

μέ κεχριμπάρι 

μοναστηριακό θυμίαμα (λιβάνι)

καρβουνάκια

σᾶς τά συνιστοῦμε γιατί ἀνάβουν πολύ εὔκολα 
καί διαρκοῦν. Συσκ. 5 τεμάχια Τιμή: 3e

3. Καντήλι ὕψους
17cm μέ τό κάτω μέρος

ὡς καντηλόκουπα. 

Λιβανιστήρι  ὕψους
6cm και μέ βαθύ

ἄνοιγμα.

ΟΛΑ ΣΕ ΚΑΦΕΤΙ
ΑΝΟΙΧΤΟ

ΧΡΩΜΑ

1. Καντήλι ὕψους
15cm μέ καντηλό-

κουπα μέ χειρολαβή 

2. Καντήλι ὕψους 11cm μέ
καντηλόκουπα μέ χειρολαβή 

1

2

3

4

νέα καντήλια & λιβανιστήρι, ὄμορφα & εὔχρηστα



γαπητοί μας ἀδελφοί, φίλοι καί συμπαραστάτες στό Μοναστήρι τῶν Ἁγίων μας
Νεκταρίου Πενταπόλεως καί Φανουρίου τοῦ νεοφανοῦς. 
Καλή Σαρακοστή εὐχόμαστε σέ ὅλους μέ ἀγώνα καί μετάνοια. 

Εὐχαριστοῦμε θερμά καί ἀπό τά βάθη τῆς καρδιᾶς μας, ὅλους ἐσᾶς πού σπεύσατε νά μᾶς
βοηθήσετε γιά νά ἀγοράσουμε τό πετρέλαιο. Δέν ἔχουμε λόγια νά σᾶς εὐχαριστήσουμε
παρά μόνον λόγια προσευχῆς νά ἀπευθύνουμε γιά σᾶς στούς Ἁγίους μας γιά νά ἔχετε κάθε
εὐλογία στό σπίτι σας καί σέ ὅλη τήν οἰκογένειά σας.
Σᾶς παρακαλοῦμε θερμά μή σταματήσετε νά συνδράμετε στίς τεράστιες ἀνάγκες τῆς πο-
λυμελοῦς μοναστικῆς οἰκογενείας μας. Μόνον ἐσᾶς ἔχουμε αὐτές τίς δύσκολες ἐποχές πού
διαβάζετε τό περιοδικό μας καί μᾶς στηρίζετε μέ τόν ὀβολό σας. Ψυχή δέν πατάει στό Μο-
ναστήρι μας καί μόνον σ᾽ ἐσᾶς διαθέτουμε τά ἐργόχειρά μας. Σᾶς διαβεβαιώνουμε ὅτι εἶσθε
στίς προσευχές μας, καί θά εἶσθε μέχρι τήν τελευταία μας ἀναπνοή. Δέν θά σταματήσουμε
νά μιλοῦμε γιά σᾶς στόν Κύριό μας, στήν Παναγία μας, στόν Ἅγιό μας Νεκτάριο καί στόν
Ἅγιό μας Φανούριο γιά ὅλους σας.
Σᾶς εὐχαριστοῦμε ἐκ τῶν προτέρων γιά τήν ἀγάπη σας πού πηγάζει ἀπό τόν Χριστό μας
πού μᾶς ἑνώνει ὅλα τά παιδιά Του καί συσταυρωνόμαστε μαζί Του καί ὁ ἕνας γιά τόν ἄλλο.

Α

Γιά κάθε δωρεά τῶν 50 εὐρώ θά σᾶς ἀποστείλουμε 2 cd τοῦ Γέροντος Παϊσίου ἐνῶ
γιά 100 εὐρώ θά σᾶς ἀποστείλουμε ὡς δῶρο εὐλογία ὅλη τή σειρά μέ τά 5 cd μέ τίς
αὐτούσιες ὁμιλίες τοῦ Γέροντος Παϊσίου. Ὁ εὐλογημένος ὅσιος Γέροντας μέ τή φωνή
του καί τά λόγια του θά σᾶς ἐνδυναμώνει ψυχικά καί πνευματικά καί θά σᾶς γεμίζει δύ-
ναμη γιά τίς δύσκολες ἡμέρες πού διανύουμε.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ
ΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΜΑΣ

ὅλη ἡ σειρά μέ τίς αὐτούσιες ὁμιλίες τοῦ ὁσίου Γέροντος 
Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου


