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Τό περιοδικό αὐτό ξεκίνησε τήν πορεία 
μέ στόχο τήν κατά Θεόν βοήθεια ὅλων μας.
Κρατᾶτε στά χέρια σας τό 46ο τεῦχος. 
Θέλουμε ταπεινά νά σᾶς ἐνημερώσουμε ὅτι:

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ
ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΑΣ
ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΛ-
ΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ.

Μπορεῖτε νά μᾶς ἀποστέλλετε τήν συμβο-
λική βοήθειά σας μέ τήν ταχυπληρωμή πού
ἐσωκλείουμε 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 λάβετε τήν σχετική ἀπόδειξη. 

Σᾶς εὐχαριστοῦμε θερμά
Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Νεκταρίου

Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΕΦΡΑΙΜ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ

ΒΡΗΚΕ ΤΟ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙ ΟΤΑΝ ΠΡΩΤΟΠΗΓΕ:

...«Ὅταν ἤρθαμε ἐδῶ, εἴδαμε τίς στέγες νά τρέχουν νερά, ὑγρα-
σία παντοῦ, στά σκευοφυλάκια ὑπῆρχαν πεταμένα πράγματα, ὅπως
τά κειμήλια καί οἱ εἰκόνες, τά ὁποῖα ἦταν γεμάτα ἀπό ὑγρασία.
Ἐγώ τότε ἤμουν 34 ἐτῶν καί ὅταν μπῆκα σέ αὐτό τό Μοναστήρι
εἶπα: «Παναγιά μου, πῶς θά τά βγάλουμε πέρα!!».

«Ἔμεινα ὅμως ἔκπληκτος ἀπό τήν μεγαλοπρέπεια, τήν ἱερο-
πρέπεια τοῦ χώρου. Ἐδῶ βρίσκεται αἰσθητά ἡ Χάρις τῆς Παναγίας
μας, ἐδῶ ὑπάρχουν ἑπτά θαυματουργικές εἰκόνες Της, ὑπάρχει ἡ
Ἁγία Ζώνη ἡ ὁποία κάνει πάρα πολλά θαύματα. Πραγματικά νιώ-
σαμε ὅτι αὐτό τό μοναστήρι εἶναι μέν ἐρειπωμένο καί διαλυμένο,
ἀλλά πρέπει νά βρεθοῦν ἄνθρωποι νά ἀσχοληθοῦν μαζί του γιά νά
τό ἀναδείξουν». Καί συνεχίζει.

«Ἐπισκεπτόμενος τό Ἀρχονταρίκι τῆς Μονῆς, διαπίστωσα
κάτι πολύ ὁδυνηρό. Νεαροί πού βρίσκονταν ἐκεῖ καί ἐξυπηρετού-
σαν τούς προσκυνητές, ἀφοῦ οἱ μοναχοί τῆς παλιᾶς Ἀδελφότητας
ἦταν πολύ γέροι, εἶχαν σέ πολύ ἔνταση ἕνα ραδιόφωνο καί ἄκουγαν
τραγούδια. Αὐτό τό γεγονός μέ λύπησε πολύ καί ἀμέσως πῆγα στόν
Γέροντα Ἰωσήφ καί τοῦ εἶπα:

-Γέροντα Ἰωσήφ, ἡ κατάσταση ἐδῶ εἶναι μιά τραγωδία. Θά
γίνει μοναστήρι αὐτό;

Ὁ Γέροντάς μου Ἰωσήφ (μακαριστός) μέ ἐμψύχωσε κατάλληλα
καί μοῦ συνέστησε νά πάω νά προσευχηθῶ. Θυμήθηκα τόν παπα-
Ἐφραίμ τόν Κατουνακιώτη, πού γιά νά κάνει ὁτιδήποτε, ἔπρεπε νά
πάρει πληροφορία μέσα ἀπό τήν προσευχή. Πῆγα καί κλείστηκα
γιά πολλή ὥρα στό παρεκκλήσιο τῆς Παναγίας τῆς Παραμυθίας,
δίπλα στό Καθολικό τῆς Μονῆς. Γιά ἀρκετή ὥρα προσευχόμουν
μπροστά στήν εἰκόνα τῆς Παναγίας καί ζητοῦσα πληροφορία ἀπό
τήν Θεοτόκο γιά τό τί μέλλει γενέσθαι σέ αὐτό τό ἐγκαταλελειμ-
μένο μοναστήρι.

Κάποια στιγμή, τήν ὥρα τῆς προσευχῆς αἰσθάνθηκα ἕνα
κύμα εὐωδίας νά ἔρχεται ἀπό τήν εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς
Παραμυθίας.

Σέ λίγο ἀκούγεται ἀπό τήν εἰκόνα ἡ Ἴδια ἡ Παναγία νά
λέει:

-Μή φοβᾶσαι. Εἶμαι Ἐγώ ἐδῶ.



άν κεραυνός ἐν αἰθρία, σά ξέσπασμα ξαφνικῆς νεροποντῆς πού ἀπειλεῖ τά
πάντα, ἔπεσε παραμονές Χριστουγέννων ἡ εἴδηση τῆς προφυλακίσεως τοῦ
Γέροντος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βατοπαιδίου, Ἐφραίμ. Οἱ καρδιές πάγωσαν,

σταμάτησαν. Σιωπή παντοῦ... Τήν χαρά τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ, ἀντικατέστησε
αὐτόματα μέσα στίς ψυχές μας ἡ θλίψη μιᾶς Μεγάλης Παρασκευῆς! 
Χριστούγεννα θά ζούσαμε ἤ Σταύρωση;
Ἀφήσαμε λοιπόν τή βόλεψή μας καί τρέξαμε ἐκεῖ πού ξανασταυρώνεται ὁ Χριστός.
Στόν Κορυδαλλό! Ἐκεῖ πού ὁδηγοῦσαν τόν Γέροντα Ἐφραίμ! 
Χρόνια τώρα ζοῦμε τά κονταροχτυπήματα κατά τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς Ὀρθοδοξίας,
ὅμως ἐλπίζαμε ὅτι τό μένος τους δέν θά ἔφτανε ἕως ἐκεῖ. Θά εἶχε ἕνα ὅριο. Κι ὅμως δια-
ψευστήκαμε! Παραμονές Χριστουγέννων διάλεξαν νά σταυρώσουν τόν Γέροντα
Ἐφραίμ. Μιά ἀπόφαση πού ἐκεῖνον μέν ἐξαγιάζει, ὅπως οἱ διώξεις καί οἱ συκοφαντίες
πού ὑπέστη ὁ Γέροντάς του Ἰωσήφ καί ὁ παππούς του, Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής. Ταυτό-
χρονα ὅμως, ἡ προφυλάκιση τοῦ ὁμολογητῆ καί μάρτυρα Γέροντα Ἐφραίμ, σφίγγει
τούς κλοιούς τοῦ πολέμου, ἑνός ἀκήρυχτου πολέμου στό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας. 
Ἀπ᾽ ἄκρη σ᾽ ἄκρη, οἱ καρδιές μας ἑνώθηκαν ὑπέρ τοῦ Γέροντα, ἀνασυντάχθηκαν,
ἀφουγκράζονται τώρα δυνατώτερα, πιό κοντά, τά οὐρλιαχτά ἀπό τά τσακάλια πού δι-
ψοῦν γιά αἷμα μαρτύρων! Ἡ δόξα τῆς Ἐκκλησίας εἶναι οἱ μάρτυρες. Ὅλοι αὐτοί πού
δρομολόγησαν καί πέτυχαν- πουλώντας τήν ψυχή τους στόν διάβολο- τήν φυλάκιση
τοῦ Γέροντα Ἐφραίμ, ἴσως τρίβουν τά χέρια τους ὅτι τά κατάφεραν. Ὅλοι αὐτοί ὑπο-
λόγισαν τά πάντα, ἐκτός ἀπό ἑνα: Ὁ Θεός ὑπάρχει, ὅσο καί ἄν προσπαθοῦν νά Τόν ἐξω-
στρακίσουν, ὅσο κι ἄν δέν Τόν πιστεύουν, ὅσο κι ἄν Τόν ἀρνοῦνται. Ὁ Θεός ὑπάρχει καί
μιά ἡμέρα ὅλοι, μά ὅλοι ἀνεξαιρέτως θά ἐμφανισθοῦμε ἐνώπιόν Του. Αὐτή εἶναι ἡ μόνη
ἀλήθεια πού κανείς δέν θά ἀποφύγει. Ὅλοι αὐτοί λοιπόν, πού ἔχουν ἕνα μικρό ἤ μεγάλο
μερίδιο στό μαρτύριο τοῦ Γέροντα Ἐφραίμ, ἄς εὐχηθοῦμε νά μετανοήσουν καί νά με-
ταστραφοῦν, πρίν νά εἶναι γι᾽ αὐτούς ἀργά. Θυμᾶμαι πόσο ἄργησε ἡ σύζυγος τοῦ εἰσαγ-
γελέα ὁ ὁποῖος κατηγόρησε τόν Ἅγιο Νεκτάριο, νά πάει νά παρακαλέσει τόν Ἅγιο νά
εὐχηθεῖ γιά τήν ὑγεία τοῦ συζύγου της πού πέθανε τελικά μέσα σέ λίγες ἡμέρες! 

Οὐ γάρ οἴδασι τί ποιοῦσι!

Καλή Σαρακοστή, καλή μετάνοια, καλές ὑπομονές σέ ὅσα ἔρχονται...
Γερόντισσα Μόνικα

καί αἱ σύν ἐμοί ἐν Χριστῶ ἀδελφαί

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῶ ἀδελφοί, ἀναγνῶστες τοῦ περιοδικοῦ μας “Μοναχική Ἔκφραση”

Πρός αναγνώστεσ επιστολή... 

j

Σ



ΜΟΝΑΧΙΚΗ  ΕΚΦΡΑΣΗ

Χ
Ε

Ι
Μ

Ω
Ν

Α
Σ

2
0
11

4

ἄδικη προφυλάκιση τοῦ Γέ-
ροντά μας Ἐφραίμ συγκλόνισε
τίς καρδιές τῶν ἀδελφῶν τῆς
Ἱερᾶς μας Μονῆς, τό Ἅγιον
Ὄρος, τήν Ἐκκλησία καί κάθε
πνευματικό καί σκεπτόμενο
ἄνθρωπο.

Ποιός θά μποροῦσε νά σκεφθεῖ ὅτι
ἄνθρωποι οἱ ὁποῖοι θυσιάζονται στήν
διακονία τοῦ πλησίον, πού ζοῦν ἀνιδιο-
τελῶς μέ ἐφ᾽ ὅρου ζωῆς ὑπακοή, νη-
στεία καί προσευχή, νά μεταχειρίζονται
ὡς κοινοί ἐγκληματίες καί γι᾽ αὐτό νά
φυλακίζονται;

Ποιός θά φανταζόταν ἕναν φορέα
τῆς Θείας Χάριτος, ἐργάτη καί δά-
σκαλο τῆς ἀρετῆς, νά τόν προπηλακί-
ζουν, νά τόν φυλακίζουν, ἐπειδή
κάποιοι νομίζουν ὅτι μέ τόν τρόπο
αὐτό ὑπηρετοῦν τούς νόμους τῆς Δι-
καιοσύνης; 

Ὅλες οἱ ἐνέργειες τοῦ Γέροντα
εἶχαν τήν ἔγκριση, ἀποδοχή καί ὑπο-
στήριξη ὅλης τῆς Ἀδελφότητάς μας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

τῆς Ἀδελφότητας

τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 

Βατοπαιδίου

Η



5
ΜΟΝΑΧΙΚΗ  ΕΚΦΡΑΣΗ

Χ
Ε

Ι
Μ

Ω
Ν

Α
Σ

2
0
11

Πληροφοροῦμε τόν πιστό λαό τοῦ
Θεοῦ ὅτι ὅλη ἡ Ἀδελφότητα εἶναι ἑνω-
μένη καί ἀγαπημένη, συμπαρίσταται
στόν Γέροντά της καί σηκώνει μαζί του
τόν σταυρό τοῦ μαρτυρίου μέ πίστη καί
ἐλπίδα.

Μᾶς δίνει δύναμη ἡ σύσσωμη συμπα-
ράσταση ὁλόκληρου τοῦ Ἁγίου Ὄρους,
τῶν Ἐπισκόπων ὅλης τῆς Ὀρθόδοξης
Ἐκκλησίας μας καί τοῦ λαοῦ τούς ὁποί-
ους εὐχαριστοῦμε βαθύτατα.

Θά θέλαμε νά γνωρίζουν οἱ
ὑπεύθυνοι ὅτι στό πρόσωπο τοῦ
Γέροντός μας Ἐφραίμ φυλακί-
ζουν καί ὅλη τήν Ἀδελφότητα
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βατοπαιδίου,
πού ἀποτελεῖται ἀπό ἑκατόν
εἴκοσι (120) μοναχούς.

«...Ὅλη ἡ Ἀδελφότητα, ἑνωμένη καί
ἀγαπημένη, συμπαρίσταται στόν Γέ-
ροντά της καί σηκώνει μαζί του τόν
σταυρό τοῦ μαρτυρίου...»



Τό Ἅγιον Ὄρος γιά 50 περίπου χρό-
νια ἔπασχε ἀπό λειψανδρία. Τό 1990 δια-

κόπηκε γιά τό Βατοπαίδι τό γεγονός
αὐτό. 18 περίπου νέοι τῆς συνοδείας τοῦ
Γέροντα Ἰωσήφ τοῦ Βατοπαιδινοῦ ἔφθα-
σαν ἀπό τή Νέα Σκήτη καί ἐπάνδρωσαν
τή Μονή πού ἔγινε κοινόβιο, μέ πρῶτο

Ἡγούμενο τό Γέροντα Ἐφραίμ.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΡΟΝΤΑ ΕΦΡΑΙΜ

Ὁ Γέροντας κατάγεται ἀπό φτωχή, ἀλλά
εὐλαβή οἰκογένεια τῆς Κύπρου. Γεννήθηκε τό
1956 στήν Περιστερωνοπηγή Κύπρου. Ἔμεινε
ὀρφανός ἀπό πατέρα, γιατί ὁ πατέρας του
σκοτώθηκε ἀπό Τούρκους μπροστά στά
μάτια ὅλης τῆς οἰκογένειάς του κατά τήν
Τουρκική Εἰσβολή. Μετά τό τέλος τῶν γυ-
μνασιακῶν του σπουδῶν, τό 1974, εἰσῆλθε
στήν Θεολογική Σχολή τοῦ Πανεπιστημίου
Ἀθηνῶν. Τό 1978 πῆρε τό πτυχίο καί ἐπέ-
στρεψε στήν Κύπρο, ὅπου τό 1979 διορίσθηκε
ὡς καθηγητής καί ἐπιμελητής στήν Ἱερατική
Σχολή << Ἀπόστολος Βαρνάβας>> Λευκωσίας.
Τό 1981 γίνεται μοναχός στό Ἅγιον Ὄρος
στήν συνοδεία τοῦ Γέροντος Ἰωσήφ. Χειροτο-
νήθηκε διάκονος τό 1983 καί πρεσβύτερος τό
1984. Μετά πού ὁ Γέροντας Ἐφραίμ ἐκλέχθηκε
Ἡγούμενος, ἀνέλαβε τήν διοίκηση τῆς Μονῆς
καί τήν πνευματική καθοδήγηση τῶν μοναχῶν
της. Πολύ σύντομα ὁ Γέροντας μέ τήν πνευ-
ματική του μορφή κατόρθωσε νά ἀναστήσει
λειτουργικά τή Μονή καί νά ἔχει σήμερα πάνω
ἀπό 110 μοναχούς, ὥστε νά εἶναι ἡ μεγαλύ-
τερη ἀνδρώα Μονή τῆς Ἑλλάδος, νά ἀναστη-

λώσει τό μεγαλύτερο μέρος τῆς Μονῆς, νά
συντηρήσει τά κειμήλια καί φρόντισε γιά τή
διασφάλιση τῆς περιουσίας τῆς Μονῆς.

Εἶναι γνωστό ὅτι πάντοτε ἡ Ἐκκλησία
καί οἱ Μονές εἶχαν περιουσία προκειμένου νά
ἀσκοῦν τό πνευματικό τους ἔργο: τήν συντή-
ρηση τῆς Μονῆς, τή φιλοξενία, ἀλλά καί τήν
βοήθεια πρός τό συνάνθρωπο. Ἡ Μονή Βατο-
παιδίου, δεύτερη στήν τάξη Μονή τοῦ Ἁγίου
Ὄρους, εἶναι ἱστορική καί εἶναι γνωστό πώς
εἶχε μεγάλη περιουσία ἀπό τά Βυζαντινά καί
Ὀθωμανικά χρόνια. Ἡ περιουσία αὐτή χάθηκε
μέσα στό χρόνο καί τό μοναδικό κτῆμα-μετόχι
τῆς Μονῆς ἦταν ἡ Λίμνη Βιστωνίδα.

Ἡ κυριότητα τῆς Μονῆς ἐπί τῆς λίμνης Βι-
στωνίδας καί τῶν παραλιμνίων ἐκτάσεων καί
νησίδων της εἶναι ἀδιαμφισβήτητη καί νομικά
πλήρως τεκμηριωμένη. Ὅλοι οἱ τίτλοι τῆς
Μονῆς στή λίμνη Βιστωνίδα ἐπικυρώνονται
ἀπό χρυσόβουλλα τῶν Βυζαντινῶν αὐτοκρα-
τόρων, ἀπό φιρμάνια Σουλτάνων, συνοδικά
ἔγγραφα καί σιγίλλια Πατριαρχῶν Κωνσταν-
τινουπόλεως, τά ὁποῖα ἀναγνωρίζονται πα-
γίως ἀπό τά ἑλληνικά δικαστήρια ὡς τίτλοι
κυριότητος. Μέ τή σύσταση τοῦ Ἑλληνικοῦ
κράτους τά δικαιώματα τῆς Μονῆς ἐπαναβε-
βαιώνονται ἀπό δύο γνωμοδοτήσεις τῶν ἐπι-
φανέστερων Καθηγητῶν τῆς Νομικῆς Σχολῆς
τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν τό 1922 καί τό
1923.

Τό 1924 ἔγινε συμβιβασμός τῆς Μονῆς μέ
τό Ἑλληνικό Δημόσιο. Ἡ Μονή ἔδωσε 38000
στρέμματα στή Χαλκιδική καί τό Δημόσιο πα-
ραιτήθηκε ἀπό κάθε ἀξίωσή του ἐπί τῆς Λί-
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Αφιέρωμα...
j

Τό λεγόμενο σκάνδαλο Βατοπαιδίου



μνης, μέ νομοθετικό διάταγμα. Ἐξ᾽ ἄλλου καί
ὅλη ἡ ἄλλη τεράστια περιουσία τῆς Μονῆς
στήν Ἑλλάδα δόθηκε γιά νά ἐγκατασταθοῦν
πρόσφυγες τῶν πολέμων.

Ἀπό τό 1995 τό Ἑλληνικό Δημόσιο πρό-
βαλλε ἀνύπαρκτα δικαιώματά του στό Με-
τόχι τῆς Μονῆς στή Λίμνη Βιστωνίδα, ἀλλά
ἐπί 10 περίπου ἔτη συνεχῶς, δικαιωνόταν ἡ
Μονή ἀπό τά ἁρμόδια ὄργανα τοῦ κράτους,
μέ πολλές ἀποφάσεις πού ὑπέγραψαν ὑπουρ-
γοί καί ὑπάλληλοι.

Ἀπό τό 2004, διάφοροι παράγοντες στήν
περιοχή τῆς Λίμνης, γιά πολιτικούς λόγους,
δημιούργησαν συκοφαντική δυσφήμιση.

Τό 2006 πέτυχαν νά διώξουν τή Μονή ἀπό
τήν περιοχή τους. Πρόκειται γιά τήν γνωστή
ὑπόθεση τῶν ἀνταλλαγῶν. Ἡ ἀνταλλαγή
τῆς λίμνης Βιστωνίδας καί τῶν παραλιμνίων
ἐκτάσεων μέ ἄλλα ἀκίνητα προτάθηκε ἀπό τό
Ἑλληνικό Δημόσιο γιά ἱκανοποίηση τῶν το-
πικῶν φορέων. Ἡ Μονή δέν ἐπιθυμοῦσε νά
ἀνταλλάξει τή λίμνη Βιστωνίδα, ὅπως τοῦτο
ἄλλωστε προκύπτει καί ἀπό τό γεγονός ὅτι
ἡ Μονή εἶχε ἀναθέσει σέ μελετητικές ἑταιρεῖες
τήν ἐκπόνηση μελετῶν γιά τήν ἀξιοποίηση
τῆς λίμνης καί τῆς γύρω ἀπό αὐτῆς περιοχῆς.

Ἡ ἐκτίμηση τῆς ἀξίας τῶν ἐκτάσεων καί
τῆς λίμνης ἀνατέθηκε ἀπό τό Ἑλληνικό Δημό-
σιο στό ἁρμόδιο θεσμοθετημένο ὄργανο, τό
ΣΟΕ (Σῶμα Ὁρκωτῶν Ἐκτιμητῶν), πού εἶναι
ἀνεξάρτητο καί δέν ἀνήκει στόν εὑρύτερο δη-
μόσιο τομέα, καί ἔγινε μέ βάση τά διεθνῆ καί
εὐρωπαϊκά ἐκτιμητικά πρότυπα, χωρίς καμ-
μία συμμετοχή, ἐπέμβαση ἤ δυνατότητα ἐπέμ-
βασης τῆς Μονῆς. Ἡ ἐπιλογή τῶν πρός
ἀνταλλαγή ἀκινήτων ἔγινε ἀπό τό Ἑλληνικό
Δημόσιο μέσω τοῦ ὑπουργείου Ἀγροτικῆς
Ἀνάπτυξης καί τῆς ΚΕΔ (Κτηματικῆς Ἑται-

ρείας Δημοσίου).
Τό 2008 προκάλεσαν τό λεγόμενο << σκάν-

δαλο Βατοπαιδίου >>. Βέβαια, πολλοί λένε ὅτι
σκάνδαλο ἦταν ἡ δημιουργία τοῦ << σκανδά-
λου Βατοπαιδίου >>, ἀφοῦ μετά ἀπό ἐνδελεχή
ἔλεγχο τῶν ἁρμοδίων ὀργάνων, οὔτε χρηματι-
σμοί βρέθηκαν, οὔτε προέκυψε ζημία στό Δη-
μόσιο. Περισσότερο ἀπό τρία χρόνια
προσπάθησαν νά βροῦν κάποιο πραγματικό
παράπτωμα στό Γέροντα καί ὅμως δέν
βρῆκαν. Ὁ ἴδιος δέν ἔχει προσωπική περιου-
σία.

Τό θέμα αὐτό, πού ἔγινε πολιτικό, τό ἐκμε-
ταλλεύονται ἀκόμα καί σήμερα διάφοροι μέ
ἀποτέλεσμα νά προφυλακίσουν ὡς ἐγκλημα-
τία ἐπικίνδυνο γιά τήν δημόσια τάξη καί
ἀσφάλεια καί ὡς φυγόδικο ἕναν πολύ πνευμα-
τικό ἄνθρωπο πού ἔκανε ἀξιοζήλευτο πνευμα-
τικό ἔργο, τόν Γέροντα Ἐφραίμ.

Ἡ ἀθωότητά του προκύπτει μέ μεγάλη
σαφήνεια καί ἀπό τό γεγονός ὅτι ἐνῶ κατη-
γορεῖται ὅτι αὐτός εἶναι ἠθικός αὐτουργός
γιά τίς ἀνταλλαγές, κανένας φυσικός αὐτουρ-
γός ἀπό πολιτικά πρόσωπα δέν προφυλακί-
σθηκε.

Οἱ νομικοί ἐπιστήμονες γνωρίζουν ὅτι
αὐτό εἶναι ἄδικο, ἐνῶ οἱ πνευματικοί ἄνθρωποι
γνωρίζουν ὅτι αὐτός εἶναι ὁ σταυρωμένος δρό-
μος πού χαρίζει ὁ Θεός σέ ὅσους ἔχουν ἀφιε-
ρωθεῖ σ᾽ Αὐτόν μέ ἀγάπη, ἐξ᾽ ὅλης καρδίας,
ψυχῆς καί διανοίας. Ἡ ζωή του μᾶς θυμίζει τή
ζωή τόσων ἐνάρετων ἀνδρῶν πού διώχθηκαν
γιά τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Ὁ Γέροντας καθη-
μερινά ἁγιάζεται περισσότερο, ἐμεῖς ὅμως πρέ-
πει νά ἀκούσουμε τή συνείδησή μας καί νά
συμπαρασταθοῦμε στό Γέροντα, ζητώντας νά
ἀρθεῖ ἡ ἀδικία τῆς προφυλακίσεως.?

περ. «Ο ΤΗΡΩΝ» τ. 5 ἔκδ. Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγ. Θεοδώρου 

Μοναγρούλλι Λεμεσοῦ /Κύπρος
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ἶναι ἀλήθεια ὅτι ποτέ δέν σκέφθηκα ὅτι θά βρισκό-
μασταν σ᾽ αὐτήν τήν ὥρα, τήν τόσο δύσκολη ὥρα,
τήν τόσο θλιβερή καί τήν τόσο γεμάτη ντροπήν γιά
τήν πράξη αὐτή πού ἔγινε, μέ τήν φυλάκιση τοῦ Γέ-
ροντος Ἐφραίμ. Ὅλα αὐτά ὅμως εὑρίσκονται μέσα

στήν πρόνοια τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ γιά ὅλους μας καί
ἀσφαλῶς ὁ Θεός παρακολουθεῖ καί τήν κάθε λεπτομέρεια τῆς
ζωῆς μας καί δέν ἀφίσταται ἀπό κανέναν ἄνθρωπον, ἀλλά
συμπαρίσταται ὁ Ἴδιος προσωπικά, σέ κάθε ἕναν πού δοκι-
μάζεται, σέ κάθε ἕναν ὁ ὁποῖος ἀδικεῖται, σέ κάθε ἕναν ὁ
ὁποῖος Τοῦ μοιάζει. Γιατί κάθε ἀδικημένος ἄνθρωπος, ὅπως
ἔλεγε ὁ Γέροντας Παΐσιος, μοιάζει μέ τόν ἀδικημένο Χριστό καί
ὁ Χριστός εἰσέρχεται στήν καρδιά τοῦ ἀνθρώπου αὐτοῦ καί
μένει μαζί του καί γίνεται ἡ καρδιά του πραγματικά Βασιλεία
τοῦ Θεοῦ ἐπί τῆς γῆς. 

Ψάλλαμε, ἀδελφοί μου, αὐτές τίς ἡμέρες, τίς ἡμέρες τῶν
Χριστουγέννων, ὑμνώντας τήν γέννηση τοῦ Κυρίου μας
Ἰησοῦ Χριστοῦ: «Δεῦτε ἴδωμεν πιστοί ποῦ ἐγεννήθη ὁ Χρι-
στός». Μᾶς προτρέπει ἡ Ἐκκλησία μέσα ἀπό τήν ἐμπειρία
της, νά τρέξουμε νά δοῦμε ποῦ ἐγεννήθηκε ὁ Χριστός, γιατί
αὐτό ἔχει μεγάλη σημασία γιά ὅλους μας. Καί βέβαια ἡ γέν-
νηση τοῦ Χριστοῦ δέν εἶναι ἕνα ἁπλό ἱστορικό γεγονός, πού
ἔχει γίνει πρίν 2000 χρόνια, ἀλλά ἕνα καθημερινό γεγονός, τό

Αφιέρωμα...
j
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ἡ συγκλονιστική ὁμιλία τοῦ 
Μητροπ. Λεμεσοῦ κ. Ἀθανασίου,
πού ἐκφωνήθηκε στίς 28/12/2011

ἔξω ἀπό τήν Πρεσβεία 
τῆς Ἑλλάδος στή Λευκωσία.

Ε

Μεγαλειώδης ἐκδήλωση 
διαμαρτυρίας στήν Κύπρο

γιά τό Γέροντα ΕΦΡΑΙΜ
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ὁποῖο βιώνει κάθε ψυχή, πού θέλει νά Τόν ἀκο-
λουθήσει καί θέλει νά Τόν συναντήσει. Ἔτσι κι
ἐμεῖς μποροῦμε νά ποῦμε ὅτι ἀκοῦμε μέσα μας
αὐτήν τήν προτροπή τῆς Ἐκκλησίας καί θέ-
λουμε νά δοῦμε τόν Χριστόν, θέλουμε νά Τόν
συναντήσουμε, θέλουμε νά δοῦμε ποῦ
γεννᾶται, θέλουμε νά δοῦμε ποῦ βρίσκεται κι
ἐάν αὐτή τήν ὥρα θέλουμε νά ψάξουμε νά δοῦμε
ποῦ εἶναι ὁ Χριστός, σίγουρα δέν θά Τόν
βροῦμε μέσα στά Μέγαρα τῶν ἀνθρώπων τοῦ
κόσμου τούτου, οὔτε μέσα στούς ἀνθρώπους
οἱ ὁποῖοι φαίνονται εὐτυχισμένοι κατά κόσμον,
μέσα στήν κοσμικήν φαντασίαν, ἀλλά ὁπωσ-
δήποτε ὁ Χριστός γεννᾶται στίς καρδιές τῶν
ταπεινῶν ἀνθρώπων πού Τόν ἀγαποῦν, σ᾽

αὐτές τίς καρδιές πού Τόν ἀναζητοῦν καί
ἰδιαίτερα σήμερα, ὁ Χριστός γεννᾶται εἰς
τόν Κορυδαλλόν, ὅπου ὁ Γέροντας Ἐφραίμ
εὑρίσκεται κεκλεισμένος, εὑρίσκεται φυλακι-
σμένος γιατί ἠθέλησε νά προασπίσει τά δι-
καιώματα τῆς Μονῆς του, γιατί μέ τήν
παρουσία του ἔφερε τήν Ὀρθοδοξία σέ με-
γάλα ὕψη πνευματικά, γιατί ἐπροέβαλε τήν
Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν, στά πέρατα τοῦ κό-
σμου. Δυστυχῶς, δέν εἶναι παράξενον τό ὅτι
συμπεριφερόμαστε μ᾽ αὐτόν τόν τρόπο. Ἡ
ἱστορία τοῦ ἀνθρωπίνου γένους ἔχει πολλά
τέτοια παραδείγματα. Ὁ Ἵδιος ὁ Χριστός

εἶπε εἰς τούς δικούς Του πατριῶτες κατά
σάρκα: «Τίνα τῶν προφητῶν, οὐκ ἐδίωξαν οἱ
πατέρες ἡμῶν;». Αὐτή εἶναι ἡ πορεία τῶν
Ἁγίων. Αὐτή εἶναι ἡ πορεία τῶν μιμητῶν τοῦ
Χριστοῦ. Αὐτή εἶναι ἡ πορεία ὅσων θέλουν νά
Τοῦ μοιάσουν. Καί βέβαια ὅταν κανείς βάζει τό
χέρι του στό ἀλέτρι, ξέρει ὅτι πρέπει νά βαδίσει
τόν δρόμον αὐτόν, μέχρι τέλους, χωρίς νά
στραφεῖ καθόλου εἰς τά ὀπίσω, χωρίς νά δει-
λιάσει ἤ νά σκεφθεῖ τό δικό του συμφέρον, ἤ τήν
δική του ὑστεροβουλία ἤ ὁτιδήποτε ἄλλο
ἀφορᾶ τήν δική του ἰδιοτέλεια. Γι᾽ αὐτό καί
κάθε ἄνθρωπος πού ἀγαπᾶ τόν Θεόν, βαδίζει
τόν δρόμον του μέ ὑπομονή, μετά πολλῶν θλί-
ψεων, μετά πολλῆς δυσκολίας, ἀλλά αὐτό γί-

νεται γιά τόν ἴδιον πηγή χάριτος.
Μπορῶ νά σᾶς ὁμολογήσω ὅτι εἶμαι
βέβαιος ὅτι αὐτό γιά τόν Γέροντα
Ἐφραίμ εἶναι μιά μεγάλη δωρεά τῆς
χάριτος τοῦ Θεοῦ, ὅπως μεγάλη
δωρεά ἦταν ἡ Σταύρωση τοῦ Χρι-
στοῦ γιά ὅλον τόν κόσμον. Ὁ Χρι-
στός μέ τόν Σταυρόν Του, ἔσωσε τόν
ἄνθρωπο, αὐτοί ὅμως πού Τόν
ἐσταύρωσαν ἐχάθηκαν. Ὁ Νέρωνας,
ὁ Αὐτοκράτορας τῆς Ρώμης καί ὅλοι
ἐκεῖνοι οἱ Αὐτοκράτορες, οἱ ὁποῖοι

...δέν τρῶμε κουτόχορτο. Καταλα-

βαίνουμε πολύ καλά τί ἔκαμαν, ἀλλά θά

ἀποδώσει ὁ Θεός σέ καθέναν κατά τά

ἔργα του. Τήν ἀνθρώπινη δικαιοσύνη,

μποροῦν νά τήν ἀποφύγουν καί μπορεῖ

νά εἶναι προστατευμένοι ἀπό τούς διά-

φορους νόμους πού ἔκαμαν οἱ ἴδιοι γιά

νά προστατεύσουν τούς ἑαυτούς τους.

Τήν δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ, κανένας

ὅμως δέν μπορεῖ νά τήν ἀποφύγει...
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ἐγέ-
μισαν τόν Παράδεισον μέ μάρτυρες,
μέ ἑκατομμύρια μάρτυρες, σίγουρα
ἔδωσαν στήν Ἐκκλησία ἕναν
πλοῦτο ἀκαταμάχητον, τήν πλη-
θύν τῶν Ἁγίων μαρτύρων, τά
αἵματα τῶν ἁγίων μαρτύρων,
πάνω στά ὁποῖα ἱδρύθηκε καί στε-
ρεώθηκε ἡ ἐκκλησία. Ἀλλά ἤδη χά-
θηκαν, ἤδη ἀπωλέσθηκαν, γιατί
αὐτό τό ἔκαναν κινούμενοι ἀπό τά
πάθη τους, κινούμενοι ἀπό τό σκό-
τος τῆς εἰδωλολατρίας στό ὁποῖο εὑρίσκον-
ταν. Καί ὁ Γέροντας θά ἐξέλθει ἀπό αὐτήν τήν
δοκιμασίαν, ὅταν ὁ Θεός κρίνει ὅτι τελείωσε
αὐτός ὁ χρόνος, θά ἐξέλθει σίγουρα δυνατό-
τερος καί σίγουρα ἁγιότερος. Θά γευθεῖ ἐκεῖ
μέσα στό κελί, τό δύσκολο κελί τῆς φυλακῆς,
τήν παρουσία τοῦ Χριστοῦ καί θά καταλάβει
πόση μεγάλη χάρη λαμβάνει ἡ ψυχή τοῦ
ἀνθρώπου ἐν μέσω πολλῶν θλίψεων. Ἀλλά
ὅμως οἱ ἀδικήσαντες καί οἱ κρίναντες αὐτήν
τήν πράξιν, ἀσφαλῶς δέν θά γευθοῦν αὐτήν
τήν χαράν, μᾶλλον ἀντί αὐτῆς θά γευθοῦν τό
σκότος τῆς δικῆς τους κατάστασης, τῶν
δικῶν τους ἔργων.

Ἐμεῖς μαζευτήκαμε σήμερα ἐδῶ, ὄχι γιά νά
κρίνομεν κανέναν, οὔτε γιά νά κατακρίνομεν
κάποιον, οὔτε γιά νά κάνουμε πράξεις βίας ἤ
ὁτιδήποτε ἄλλο χαρακτηρίζει ἀνθρώπους οἱ

ὁποῖοι αἰσθάνονται ἀδικημένοι.
Μαζευτήκαμε ἐδῶ σήμερα,
αὐτό τό βράδυ, γιά νά ἐκφρά-
σουμε τή διαμαρτυρία μας
εἰρηνικά, μέσα σ᾽ ἕνα δημο-
κρατικό πολίτευμα, νά ποῦμε
ὅτι αὐτό πού ἔγινε δέν τό δε-
χόμαστε, νά ποῦμε ὅτι αὐτό
δέν μᾶς ἐκφράζει, αὐτό τό
πρᾶγμα δέν μποροῦμε νά τό
ἀποδεχθοῦμε στήν ψυχή

μας, γιατί καί αὐτοί πού κρίνουν δέν εἶναι
ἀλάνθαστοι, γιατί κι αὐτοί πρέπει νά κρίνον-
ται, γιατί στό κάτω-κάτω αὐτούς τούς
ἀνθρώπους, ὁ λαός τούς ἔχει σ᾽ ἐκείνην τήν
θέσιν. Ὁ λαός τούς πληρώνει, ὁ λαός τούς
κρατᾶ ἐκεῖ γιά νά ἀπονέμουν τήν δικαιοσύνη
ἀμερόληπτα σέ ὅλους ἀνεξαιρέτως, ὄχι νά
βροῦν τόν πιό ἀθῶο, αὐτόν πού δέν μπορεῖ νά
ὑπερασπισθεῖ τόν ἑαυτόν του, νά βροῦν ἕναν
ταπεινόν μοναχόν ἁγιορείτην γιά νά τόν βά-
λουν στήν φυλακή, νά δείξουν ὅτι κάτι ἔκαμαν.
Ποῦ εἶναι ὅλοι αὐτοί οἱ ὁποῖοι κατέστρεψαν
τήν Ἑλλάδα, ὅλοι αὐτοί πού κατέφαγαν τόν
δημόσιο πλοῦτο, ὅλοι αὐτοί οἱ ἄνθρωποι, ποῦ
βρίσκονται τώρα; Κι ἄν ἔγιναν ἀδικήματα,
αὐτά τά ἔκανε ὅλα αὐτά ὁ Γέροντας μόνος
του; Ὅλοι οἱ ὑπόλοιποι, ποῦ βρίσκονται; Στά
ἀνάκτορα καί στά μέγαρα, βολεμένοι ὅλοι,

Αφιέρωμα...
j
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κρατοῦντες ὁ καθένας καί ἀποκομίζοντας
τούς πλούτους τους. Βέβαια, αὐτό τό ἀφή-
νουμε στά χέρια τοῦ Θεοῦ, δέν εἴμαστε ἐμεῖς οἱ
ὁποῖοι θά πάρουμε τή δικαιοσύνη στά χέρια
μας, ἀλλά ἄς μή μᾶς νομίζουν ὅτι δέν ἔχουμε
κοινήν λογικήν νά καταλάβουμε τί γίνεται, νά
καταλάβουμε ὅτι θέλουνε ἐξιλαστήρια θύ-
ματα, νά καταλάβουμε ὅτι αὐτοί πού τόν ἔβα-
λαν στή φυλακή τό ἔκαναν γιά νά
ἀποπροσανατολίσουν τόν Ἑλληνικό λαό, γιά
νά τόν κάμουν νά ξεχάσει τά πραγματικά του
προβλήματα καί νά στραφεῖ ἡ προσοχή του
ἀλλοῦ. Καί ἐμεῖς δέν τρῶμε κουτόχορτο. Κα-
ταλαβαίνουμε πολύ καλά τί ἔκαμαν, ἀλλά θά
ἀποδώσει ὁ Θεός σέ καθέναν κατά τά ἔργα
του. Τήν ἀνθρώπινη δικαιοσύνη, μποροῦν νά
τήν ἀποφύγουν καί μπορεῖ νά εἶναι προστα-
τευμένοι ἀπό

τούς διάφορους νόμους πού ἔκαμαν οἱ ἴδιοι
γιά νά προστατεύσουν τούς ἑαυτούς τους.
Τήν δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ, κανένας ὅμως δέν
μπορεῖ νά τήν ἀποφύγει. Καί θά ἔρθει ὥρα πού
θά ἀποδώσουν λόγο στόν Δίκαιο Κριτήν, ὁ
καθένας ἀπό ἐμᾶς γιά ὅλες τίς πράξεις τίς
ὁποῖες ἐκάναμε. Ἐκεῖ ἀποβλέπωμεν, καί εἰς τόν
Θεόν μόνον ἔχομεν τήν ἐλπίδα μας καί ὁ Γέρον-
τας εἶναι ἄνθρωπος πού ξέρει νά πορεύεται

τήν ὁδό τοῦ μαρτυρίου, γιατί δόξα τῷ Θεῷ,
ἀπό τότε πού ἀρχίσαμεν τή μοναχική μας
ζωήν, ἀπό τήν νεαράν ἡλικίαν μας, δέν ἐγνω-
ρίσαμεν τίποτε ἄλλο, παρά μόνον συκοφαν-
τίες, διωγμούς, θλίψεις, ἀδικίες, δόξα τῷ Θεῷ
ὅμως πάντων ἕνεκεν, ὑπέρ ὅλων αὐτῶν. Καί
ὅλους αὐτούς τούς πατέρες πού ἐγνωρίσαμεν
καί εἴδαμεν εἰς τό πρόσωπόν τους τόν Χρι-
στόν, εἴδαμεν μαρτυρουμένην τήν Χάριν τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος, δέν ἦταν ἄνθρωποι οἱ
ὁποῖοι εἶχαν κοσμικήν ἐπιφάνειαν, ἦταν
ἄνθρωποι ταπεινοί, ἄνθρωποι πού γεύτηκαν
τήν ἀδικίαν, πού γεύτηκαν τή συκοφαντίαν,
πού γεύτηκαν τούς διωγμούς, ἀλλά ὁ Θεός
τούς ἐδικαίωσε καί ὅπως ὁ Ἴδιος μᾶς ὑπε-
σχέθη, «μακάριοι οἱ κλαίοντες, ὅτι γελά-

... αὐτή ἡ πράξις δέν στρέφεται

ἐναντίον τοῦ Γέροντος Ἐφραίμ, στρέ-

φεται ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας, ἐναν-

τίον τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ἐναντίον τῆς

Ὀρθοδοξίας, ἐναντίον τοῦ Μοναχι-

σμοῦ. Τί ἔχουν νά φοβηθοῦν καί τόν

φυλᾶνε μέ ὅλα αὐτά τά περιπολικά. Θά

φύγει ὁ Γέροντας; Ἄν ἤθελε νά φύγει,

θά ἔφευγε ἐδῶ καί καιρόν, θά μπο-

ροῦσε νά πάει ὅ,που ἤθελε. Εἴδατε τήν

ὑποδοχήν πού ἔγινε στή Ρωσία, εἴδατε

πόσο τόν ὑποστηρίζουν καί τόν συμ-

παθοῦν τόσοι ξένοι ἄνθρωποι, ἀλλά

δέν ἠθέλησε νά φύγει, γιατί δέν ἠθέ-

λησε νά κατεβεῖ ἀπό τόν σταυρόν, τόν

ὁποῖον ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ τοῦ ἐπε-

φύλαξε γιά τήν ἀγάπην Του, τήν ἰδι-

κήν Του καί γιά τήν ἀγάπη τῆς Μονῆς

Του, τοῦ Ἁγίου Ὄρους καί τῆς

Ἐκκλησίας ὁλόκληρης.



σουσι», ἔτσι καί ὁ γέροντάς μας ὁ ἀείμνηστος,
ἔκλαιγε στήν ζωήν του ὁλόκληρη ὑπέρ ὅλου
τοῦ κόσμου, ἀλλά εἰς τήν κοίμησίν του ἐγέ-
λασε! Τό λείψανό του ἐμαρτύρησε τόν λόγον
αὐτόν τόν ἀψευδῆ τοῦ Χριστοῦ, ὅτι ὄντως ὁ
λόγος τοῦ Θεοῦ εἶναι ἀληθινός. 

Μιλώντας κι ἐγώ στόν Γέροντα, ὡς ἀδελ-
φός του, τοῦ εἶπα, «νά θυμᾶσαι τήν πορεία
τοῦ Γέροντά μας καί τήν πορεία ὅλων τῶν
ἀνθρώπων πού ἐγνωρίσαμεν. Πόσες φορές
εἴδαμεν δύσκολες στιγμές στή ζωήν μας, ἀλλά
ἐκεῖ πού ἦταν ἡ δυσκο-
λία, ἐκεῖ ἦταν ὁ Θεός.
Ἐκεῖ στήν μεγάλην ὥρα
τῆς δυσκολίας, ἐκεῖ ὁ
Θεός ἦταν παρών...». Γι᾽
αὐτό δέν λυπούμαστε
τόν Γέροντα, δέν ἤρθαμε
ἐδῶ γιά νά τόν λυπη-
θοῦμε, τούς ἑαυτούς
μας λυπούμαστε, πού
μᾶς κυβερνοῦν αὐτοί οἱ
ἄνθρωποι καί πού ὁδη-
γοῦν τήν πατρίδα μας
στήν καταστροφή. Λυ-
πούμαστε, γιά τό κα-
τάντημα τῆς Ἑλλάδος,
λυπούμαστε γιατί βρί-
σκεται ἡ τύχη τῆς πατρίδας μας στά χέρια
ἀνθρώπων οἱ ὁποῖοι δέν εἶναι ἱκανοί νά κυβερ-
νήσουν τόν τόπον αὐτόν. Ἀλλά ὅμως ἐλπίζο-
μεν εἰς τήν Ἑλληνικήν παράδοσιν, ἐλπίζουμε
εἰς τήν παρουσία τῶν Ἁγίων, εἰς τίς προσευ-
χές ὅλων αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων οἱ ὁποῖοι κα-
θημερινά προσεύχονται. Τήν Ἑλλάδα τή
στηρίζουν οἱ Ἅγιοί της, τή στηρίζει ἡ Ἱστορία
της, τή στηρίζει ἡ παρουσία της μέσα στούς
αἰῶνες καί ὅσες δυσκολίες κι ἄν συναντήσου-
μεν ὡς Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες Χριστιανοί, θά βα-
δίσουμε τόν δρόμο μας ἀναλογιζόμενοι τήν
βαρειάν αὐτή κληρονομιάν πού μᾶς παρέδω-
σαν οἱ Πατέρες μας καί οἱ εὐχές τῶν Ἁγίων μας
καί ἡ παρουσία τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας
μας. Δέν μᾶς διαφεύγει τό γεγονός ὅτι αὐτή ἡ

πράξις δέν στρέφεται ἐναντίον τοῦ Γέροντος
Ἐφραίμ, στρέφεται ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας,
ἐναντίον τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ἐναντίον τῆς
Ὀρθοδοξίας, ἐναντίον τοῦ Μοναχισμοῦ. Τί
ἔχουν νά φοβηθοῦν καί τόν φυλᾶνε μέ ὅλα
αὐτά τά περιπολικά. Θά φύγει ὁ Γέροντας; Ἄν
ἤθελε νά φύγει, θά ἔφευγε ἐδῶ καί καιρόν, θά
μποροῦσε νά πάει ὅ,που ἤθελε. Εἴδατε τήν
ὑποδοχήν πού ἔγινε στή Ρωσία, εἴδατε πόσο
τόν ὑποστηρίζουν καί τόν συμπαθοῦν τόσοι
ξένοι ἄνθρωποι, ἀλλά δέν ἠθέλησε νά φύγει,

γιατί δέν ἠθέλησε νά κατεβεῖ ἀπό τόν σταυ-
ρόν, τόν ὁποῖον ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ τοῦ ἐπε-
φύλαξε γιά τήν ἀγάπην Του, τήν ἰδικήν Του
καί γιά τήν ἀγάπη τῆς Μονῆς Του, τοῦ Ἁγίου
Ὄρους καί τῆς Ἐκκλησίας ὁλόκληρης.

Ἀδελφοί μου, ὅλοι ἐμεῖς ἐγευθήκαμεν τήν
φιλοξενίαν τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Ἐγευθήκαμε ὅτι
αὐτοί εἶναι δικοί του ἀδελφοί, πολύ μᾶλλον
περισσότερον ὅταν κανείς γιά τήν ἀγάπην
τοῦ Θεοῦ, γιά τήν πίστιν σ᾽ αὐτό τό ὁποῖον
ὑπηρετεῖ, γιατί εἶναι ἕνας Ἁγιορείτης ἡγούμε-
νος, ὁ ὁποῖος ἔκανε τό καθῆκον του, εὑρίσκε-
ται φυλακισμένος κι ἄς ἀκουσθεῖ ἡ προσευχή
μας εἰς τόν Θεόν τῆς ἀγάπης, νά φωτίσει
αὐτούς πού κυβερνοῦν, νά κυβερνήσουν τόν
τόπον ἐπί τέλους πρός τό καλόν, πρός τό

Αφιέρωμα...
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«...ἄνθρωποι πού γεύτηκαν τήν 
ἀδικίαν, πού γεύτηκαν τή συκοφαν-
τίαν, πού γεύτηκαν τούς διωγμούς, ὁ

Θεός τούς ἐδικαίωσε καί ὅπως ὁ Ἴδιος
μᾶς ὑπεσχέθη, «μακάριοι οἱ κλαίοντες,

ὅτι γελάσουσι», ἔτσι καί ὁ γέροντάς μας 
ὁ ἀείμνηστος Ἰωσήφ,  ἔκλαιγε στήν
ζωήν του ὁλόκληρη  ...ἀλλά εἰς τήν 

κοίμησίν του ἐγέλασε!» 
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ἀγαθόν, νά κοιτάξουν τά πραγματικά τους
προβλήματα, νά παύσουν νά ἐθελοτυφλοῦν
καί νά ψάχνουν νά βροῦν ἐξιλαστήρια θύματα,
ἀλλοῦ εἶναι τά προβλήματά τους, δέν εἶναι
εἶναι στόν π. Ἐφραίμ, δέν κινδυνεύουνε ἀπό
αὐτόν, δέν κινδυνεύουνε ἀπό ἕναν ἁπλό μο-
ναχό, δέν κινδυνεύουν ἀπό κανέναν, ἐμεῖς κιν-
δυνεύουμε ἀπό αὐτούς πού κυβερνοῦν, ὁ
τόπος κινδυνεύει, κινδυνεύει ἀπό αὐτούς, γι᾽
αὐτό δέν ξέρουν τί νά κάνουν, δέν ξέρουν ποιόν
νά βάλουν, δέν βρίσκουν ἄνθρωπο νά τούς κυ-
βερνήσει, φθάσαμε σ᾽ αὐτό τό χάλι, νά μήν
ἔχουμε ἄνθρωπο νά κυβερνήσει τόν τόπον, νά
ψάχνουμε νά βροῦμε ἕναν νά σταθεῖ μπροστά,
νά πάρει τά ἡνία τοῦ τόπου, καί νά τόν τρα-
βήξει μπροστά. Τί κάμνωμεν; Ὁ καθένας στή
δική του θέση, στό δικό του πόστο, ἐκεῖ πού ἡ
πρόνοια τοῦ Θεοῦ ἔβαλε τόν κάθε ἕναν νά
ἀγωνισθοῦμε, νά σταθοῦμε δυνατοί, ἀκλόνη-
τοι, ἔχοντας μέσα στήν ψυχή μας βεβαία τήν
πεποίθηση ὅτι ὁ Θεός δέν ἐγκαταλείπει κανέ-
ναν, οὔτε τόν τόπο μας, οὔτε τήν ἐκκλησία
μας, οὔτε τόν Γέροντα, οὔτε τήν Ἀδελφότητα
τῆς Μονῆς, οὔτε τό Ἅγιον Ὄρος, οὔτε κανέ-
ναν. Καί ἐμεῖς ξέρουμε πολύ καλά, εἴμαστε
αὐτόπτες μάρτυρες τῆς ἁγιότητος καί τῆς
ἀληθείας τῶν πατέρων τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Δέν
χρειαζόμαστε νά μᾶς τά πεῖ καμμιά Καλοῦ,
Κακοῦ, καμμιά ἀπ᾽ ὅλες αὐτές πού δέν ξέρουν
τί θά πεῖ Ἅγιον Ὄρος, οὔτε εἶδαν ποτέ τους
ἄνθρωπο τοῦ Θεοῦ, οὔτε μποροῦν νά κατα-
λάβουν τί γίνεται μέσα σ᾽ αὐτούς τούς ἅγι-
ους χώρους καθημερινά.

Εὔχομαι ἀδελφοί μου, ἡ Χάρις τοῦ Χρι-
στοῦ μας, ὁ Ὁποῖος ἐγεννήθηκε μέσα στό
σπήλαιο, γιά νά μᾶς δώσει κουράγιο στή δική
μας ζωή, γιά νά μᾶς ἐνισχύσει νά βαδίζουμε
τόν ἀγῶνα μας, νά γεννηθεῖ στίς καρδιές ὅλου
τοῦ κόσμου, νά ὁδηγήσει τόν κόσμον ὅλον εἰς
ὁδούς εἰρήνης καί νά δώσει τήν ἀγάπη Του
στίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων, ὥστε ὅλος ὁ κό-
σμος νά γνωρίσει τόν Κύριον καί νά καταλά-
βουμε ὅτι αὐτό εἶναι πού μᾶς λείπει καί τίποτε
ἄλλο. Αὐτό εἶναι πού ἔχουμε ἀνάγκη. Ἔχουμε
ἀνάγκη τόν Χριστό, τήν εἰρήνη τοῦ Χριστοῦ,
τήν ξεκούραση πού δίνει ὁ Χριστός καί ὄχι
ψεύτικα πράγματα καί ψεύτικες ἐνέργειες. 

Σᾶς εὐχαριστῶ πού τέτοιες ἡμέρες, ἅγιες,
οἰκογενειακές, χειμωνιάτικες, μαζευτήκατε ἐδῶ
γιά νά ἐκδηλώσετε τήν ἀγάπη σας στόν Γέ-
ροντα, στό Ἅγιον Ὄρος, στήν Ὀρθόδοξη
πίστη καί ἐκκλησία μας, καί εὔχομαι ἡ Χάρις
τοῦ Κυρίου σύντομα νά μᾶς δώσει τήν χαρά
νά ἔχουμε τόν Γέροντα κοντά μας γιά νά μᾶς
εὐφράνει μέ τήν παρουσία του. Ἀμήν.?

«...Μιλώντας κι ἐγώ στόν Γέροντα,
ὡς ἀδελφός του, τοῦ εἶπα, «νά θυμᾶσαι
τήν πορεία τοῦ Γέροντά μας Ἰωσήφ καί
τήν πορεία ὅλων τῶν ὁσίων ἀνθρώπων

πού ἐγνωρίσαμεν. Πόσες φορές εἴδα-
μεν δύσκολες στιγμές στή ζωήν μας,

ἀλλά ἐκεῖ πού ἦταν ἡ δυσκολία...
ἐκεῖ ὁ Θεός ἦταν παρών...». 



ήν ἀγανάκτηση τόν προβληματισμό
καί τήν ὀργή ὁλοκλήρου τῆς Ἐκκλη-

σίας ἔχει προκαλέσει ἡ ΑΔΙΚΗ ἀπόφαση
τοῦ Συμβουλίου Ἐφετῶν γιά τήν προφυ-

λάκιση τοῦ Ἡγουμένου Ἐφραίμ.
Θεωροῦμε ὅτι ἡ Μασωνία καί ὅλες οἱ

σκοτεινές δυνάμεις πού πολεμοῦν τήν
Ἐκκλησία καί τήν Ὀρθοδοξία, τόν κλῆρο καί
τόν λαό τοῦ Θεοῦ, κάθε παρόμοια ἐποχή Χρι-
στουγέννων ἤ ἑορτῆς τοῦ Πάσχα ἐπιφέρουν
χτυπήματα στό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας.

Αὐτό ἔπραξαν καί ἐφέτος, Χριστούγεννα
τοῦ 2011.

Ἡ Μασονία καί οἱ ἐχθροί τοῦ χριστιανι-
σμοῦ δείχνουν τά δόντια τους πρός τήν

Ὀρθοδοξία καί τόν Χριστό,
χτύπησαν ἀνήμερα Χρι-
στουγέννων τήν καρδιά τῶν
πιστῶν, τήν καρδιά τῆς

Ὀρθοδοξίας.
Τά λαμόγια

τῆς πολιτικῆς
πού διέλυσαν τό
κράτος μας, κυ-
κλοφοροῦν ἐλεύ-

θερα σήμερα καί οἱ σκοτεινές δυνάμεις θέλουν
ἐπειγόντως τόν Ἡγούμενο τῆς μεγαλυτέρας
Μονῆς τῆς Ἑλλάδος στή φυλακή.

Ξεκινοῦν οἱ σκοτεινές δυνάμεις ἄσχημο
πόλεμο!

Οἱ ἁγιορεῖτες πατέρες ἄς ἀντιδράσουν
ΤΩΡΑ ὁμόφωνα, διότι δέν θά ἀργήσει νά ἔρθει
ἡ σειρά τους καί οἱ ἐχθροί τῆς πίστεώς μας ξέ-
ρουν καί ἔχουν ὅλα τά μέσα καί τόν τρόπο
τους γιά νά χτυπήσουν τήν πίστη μας.

Ἀκούγεται πώς τό Ὑπουργεῖο Οἰκονο-
μικῶν ἑτοιμάζει ἐξονυχιστικό οἰκονομικό
ἔλεγχο τῶν Ἱερῶν Μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους,
γιά ὅλα τά κοινοτικά κονδύλια πού ἔχουν πα-
ραλάβει, ἐρευνώντας ταυτόχρονα ποῦ καί
πῶς διετέθησαν.

Ἄραγε οἱ πολιτικοί δέν βλέπουν τήν ἀνα-
στήλωση ὅλων τῶν Μονῶν τοῦ Ἁγίου
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Σάββατο, 24 Δεκεμβρίου 2011

Τοῦ Ἀρχιμ. Νεκτάριου Μουλατσιώτη
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«Τά λαμόγια τῆς πολιτικῆς πού

διέλυσαν τό κράτος μας, κυκλοφο-

ροῦν ἐλεύθερα σήμερα καί οἱ σκο-

τεινές δυνάμεις θέλουν ἐπειγόντως

τόν Ἡγούμενο τῆς μεγαλυτέρας

Μονῆς τῆς Ἑλλάδος στή φυλακή.

Ξεκινοῦν οἱ σκοτεινές δυνά-

μεις ἄσχημο πόλεμο!»



Ὄρους; Γιατί κάνουν τούς τυφλούς; Πι-
στεύουμε ἀκράδαντα ὅτι σκοπό ἔχουν ἤ νά
φυλακίσουν τούς Ἡγουμένους ἤ νά τούς
ἐκβιάσουν, δημιουργώντας καί γι᾽ αὐτούς τε-
χνητά σκάνδαλα, ἀρχίζοντας μετά τόν ἔντε-
χνο ἐκβιασμό τῶν Ἱερῶν Μονῶν λέγοντάς
τους: «Ἄν δέν θέλετε νά μπεῖτε στή φυλακή
(ἔστω κι ἄν εἶναι ἀθῶοι σάν τόν Γέροντα
Ἐφραίμ) ἐπιτρέψτε τήν εἴσοδο τῶν γυναικῶν
στό Ἅγιον Ὄρος τήν ὁποία ἔχει ἐγκρίνει καί ἡ
Εὐρωβουλή μέ μεγάλη πλειοψηφία ἤ μπαίνετε
φυλακή γιά βλάβη δῆθεν τοῦ δημοσίου συμ-
φέροντος».

Οἱ Ἡγούμενοι τοῦ Ἁγίου Ὄρους καί ὅλοι
οἱ πατέρες, νά σταθοῦν δυναμικά δίπλα στόν
Ἡγούμενο καί Γέροντα Ἐφραίμ. Νά δημιουρ-
γήσουν ἀνθρώπινη ἀσπίδα προστασίας.

Οἱ Μητροπολίτες μέ τηλεγραφήματα νά
καταδικάσουν τήν ἄδικη ἀπόφαση τοῦ Συμ-
βουλίου Ἐφετῶν καί νά μιλήσουν στό λαό τοῦ
Θεοῦ, γιά ὅσα γίνονται εἰς βάρος τῆς Ἐκκλη-
σίας καί τῆς Ὀρθοδοξίας ἀπό τίς σκοτεινές
δυνάμεις, ζητώντας νά πάψει ἀμέσως κάθε
δίωξη κατά τοῦ Ἡγουμένου Ἐφραίμ.

Σέ λίγο οἱ ἐχθροί τῆς πίστεώς μας δέν θά
ὑπολογίζουν οὔτε τούς Ἐπισκόπους, οὔτε
τήν Ἱερά Σύνοδο, οὔτε κανέναν.

Ἡ Ἱερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου νά
κλείσει τώρα τίς πόρτες τῆς Μονῆς καί οἱ πα-
τέρες νά μήν ἀφήσουν τόν Εἰσαγγελέα καί τίς
ἀστυνομικές δυνάμεις νά εἰσέλθουν ἐντός τοῦ

ἱεροῦ χώρου. 
Νά σηκωθοῦν

τώρα μαῦρες σημαῖες
καί νά δηλώσουν οἱ
μοναχοί, ὅτι μόνο
πάνω ἀπό τά πτώ-
ματά τους θά πάρουν
τόν Γέροντά τους γιά
τή φυλακή.

Ἐπίσης τό Ἅγιον
Ὄρος προστατεύεται
διεθνῶς καί ἀπό ἄλλα
Ὀρθόδοξα Κράτη νά

ζητηθεῖ τώρα ἡ προστασία τῆς Ρωσίας, διότι
ἡ Μονή οὐσιαστικά διώκεται ἀπό τό καταρ-
ρέον πολιτικό κόμμα τοῦ ΠΑΣΟΚ, τό ὁποῖο
προσπαθεῖ ἐνόψει ἐσωτερικῶν πολιτικῶν ἐξε-
λίξεων καί ἐθνικῶν, νά ἀλλάξει τή θεματολογία
στά Μ.Μ.Ε. μήπως καί σωθεῖ.?

Ἄς γίνει πανορθόδοξος συναγερμός!
Ἡ Ἐκκλησία βρίσκεται ἐνώπιον μεγά-

λου διωγμοῦ πού ξεκινᾶ ἀπό τό Ἅγιον
Ὄρος καί θά καταλήξει καί στήν μικρότερη
Ἐνορία μας. Ξεσηκωμός γιά τήν πίστη, τήν

Ὀρθόδοξία καί τήν Ἁγία Ἐκκλησία μας
Τ Ω Ρ Α !
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Ἐπιστολή συμπαράστασης στόν Ἡγούμενο

Ἐφραίμ ἀπό τήν Ἀδελφότητα τῶν Δανιηλαίων

στά Κατουνάκια Ἁγίου Ὄρους

Ἐν Κατουνακίοις Ἁγίου Ὄρους
τῇ 20η/12/2011

ὐ Λόγος, οὐδέ κάλαμος γραμματέως
ὀξυγράφου δύναται καταγράψαι τό
ἄλγος τῆς πολυωδύνου ἡμῶν ψυχῆς

ἐπί τῶν ἐπισυμβαινόντων
Ὑμῖν παντοίων ὀδυνῶν καί

θλίψεων αἵτινες ὡσεί θρόμβοι
λιθοσχήμου χαλάζης δέρουσι
ἀνηλεῶς τό Παναγιοφρούρητον
καί ἁγιόλεκτον Μοναστικόν
παγκράτιον τῆς γεραρᾶς καί
παλαιφάτου Ὑμῶν Μονῆς. Μέγα
εἶ τό δεινόν. Ὄντως φοβερώτατα
τά τοῦ διωγμοῦ ἀκόρεστα πα-
φλάζοντα κύματα, ἅτινα ἐπιζη-
τοῦν ἀδηφάγα καί λυσσώδη
ὅπως καταποντίσωσι τήν γερα-
ράν καί ἄτρωτον κιβωτόν τῆς μο-
νήρους καί θεοφιλοῦς ἡμῶν
βιοτῆς.

Θλιβερόν τό γενόμενον (κατ᾽

ἄνθρωπον), ἀλλ᾽ οἴδαμεν πάντες ὅτι τοῖς
ἀγαπῶσι τόν Θεόν πάντα συνεργεῖ εἰς ἀγα-
θόν. Ὡς ἐκ τούτου οὐδείς ἀμφιβάλλει ὅτι ἐκ

Τῷ Πανοσιολογιωτάτῳ Καθηγουμένῳ
τῆς Ἱερᾶς καί Σεβασμίας Μεγίστης
Μονῆς τοῦ Βατοπαιδίου κ. κ. Ἐφραίμ

Σεβαστέ Ἅγιε Καθηγούμενε κ. Ἐφραίμ,

«Ἐπιβαλοῦσιν ἐφ᾽ ὑμᾶς τάς χείρας
αὐτῷν καί διώξουσι, παραδίδοντες εἰς
συναγωγάς καί φυλακάς...».
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τῆς ἐπισυμβάσης τοιαύτης δοκιμασίας, ἐπί
τοῦ ἀσφαλοῦς θά προσπορισθεῖτε μέγα τι
ἀγαθόν καί ὠφέλιμον, τόσον δι᾽ Ὑμᾶς προ-
σωπικῶς, ὅσον καί διά τόν ὀλβίαν Ὑμῶν συ-
νοδίαν, τήν φέρουσαν ἐπί τοῖς ὤμοις αὐτῆς
ἅπαν τό βάρος τοῦ πατρικοῦ σταυροῦ.

Ἐπίσταται ἡ Ὑμετέρα Πανοσιολογιό-
της ὅτι καθώς οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας Πα-
τέρες ἐντέλλονται, αἱ δοκιμασίαι προάγουσιν
τούς ἀθλητάς ἀγωνιστάς εἰς μείζονα τελει-
ότητα καί «οὐδείς ἀδοκίμαστος εὐδόκιμος»
κατά τήν ρῆσιν τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν
Νεκταρίου εἰς τόν ἀείμνηστον καί ἁγιώτατον
πάππον ἡμῶν γέροντα Δανιήλ τόν Κατου-
νακιώτην. Οὐδείς ἀδοκίμαστος πολύαθλε
Γέρον καί παμφίλτατε ἀδελφέ, ὑψοῦται ὕπερ-
θεν τοῦ γεώδους ἐπιπέδου, ἐάν μετά μαρτυ-
ρικοῦ φρονήματος δέν ἀκολουθήσει τό
ἐσφαγμένον ἀρνίον ὅπου αὐτό ὑπάγει. Αἱ
τοιαύται δοκιμασίαι ὡς πάντες γινώσκομεν,
εἰς τούς ἀγαπῶντας τόν Θεόν ἀποβαίνουσι
παιδευτήρια ἐκπαιδεύοντα τήν ψυχήν πρός
ὑψίστην φιλοσοφίαν. Τήν τοιαύτην θεόθεν φι-
λοσοφίαν ἐγκολπώθησαν ἅπαντες οἱ τῆς
Ἐκκλησίας θεοείκελοι Πατέρες, οἵτινες τήν
ὑψοποιόν ὑπομονήν δουλεύσαντες καί τόν

δίαυλον αὐτῆς ἀόκνως διανύσαντες, ἐνόησαν
χάριτι Θεοῦ, ὅτι ὁ ὑπομείνας γενναίως διά
τήν ἀγάπην τοῦ Ἐσταυρωμένου Ἰησοῦ, οὐχί
μόνο δέν ὀλιγωρεῖ καί ἀποδυσετεῖ, ἀλλά καί
θαρρεῖ καί ἀγάλλεται καί χαίρει κατά τόν
Εὐαγγελικόν μακαρισμόν, «χαίρετε καί
ἀγαλλιᾶσθε ὅτι πολύς ὁ μισθός ὑμῶν ἐν τοῖς
οὐρανοῖς».

Ὑπομείνατε Ἅγιε Καθηγούμενε μετ᾽ ἀφά-
του δοξολογίας καί ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καί
Πατρός, θέλει ἐκχυθεῖ εἰς τήν πεπυρωμένην
καί πάλλουσαν καρδίαν Σας, ὡς δρόσος
ἀποστάζουσα οὐχί ἐκ τῶν ὀρέων τῆς Σιών
ἀλλ᾽ ἐκ τῆς παλλεύκου ἀθωνικῆς κορυφῆς,
ἦν κατέκτησαν θριαμβευτικῶς τοσούτοι ἐρα-
σταί τοῦ Πνεύματος, ὡς αἱ ἀναρίθμηται φα-
ειναί λαμπάδες, ἅς εἶδεν ὁ Ὅσιος Γρηγόριος
ὁ Σιναΐτης ἐν τῷ ὁράματι Αὐτοῦ.

Ἰδού ἵσταται ἐνώπιόν Σας, ἅπασα ἡ τοῦ
ὅρους πληθύς ἡ εὐαρεστήσασα τήν Κυρίαν
Θεοτόκον μεθ᾽ ὧν εἰς περίπτυστον θέσιν,
ἅπαντες οἱ ἐν ἀσκήσει καί ἀθλήσει διαλάμ-
ψαντες Βατοπαιδινοί φαεσφόροι Πατέρες, μέ
σημειοφόρον τόν Ἅγιον Μάξιμον τόν Γραικόν,
ὅστις τούς χρόνους Αὐτοῦ ἐν φυλακῆ
διῆλθεν, καί οὗτοι ἅπαντες, στεντορεία τῇ



ΜΟΝΑΧΙΚΗ  ΕΚΦΡΑΣΗ

Χ
Ε

Ι
Μ

Ω
Ν

Α
Σ

2
0
11

18

φωνῇ ἀνακραυγάζουσιν γοερῶν πρός τήν
Ἄνασσαν τοῦ Ἁγιωνύμου τούτου Ὄρους:
«Σύ ὑπέσχου Παρθένε προπολεμεῖν πάντοτε,
πάντων τῶν ἐν τῶδε τῷ ὄρει ἀρράτων πόλε-
μον, πρός τόν πολέμιον τόν τοῖς βροτοῖς πο-
λεμοῦντα, ὅθεν ΠΛΗΡΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΗΝ
ΣΗΝ ΥΠΟΣΧΕΣΙΝ». ( Ἐκ τῆς Ἀκολουθίας τῶν
Ὁσίων Ἁγιορειτῶν Πατέρων).

Αὐτήν τήν ὑπόσχεσιν φέροντες πρό
ὀφθαλμῶν μας καί ἡμεῖς, οἱ ἐν τοῖς ἀκρωτηρί-

οις τοῦ Ἄθωνος ἐνασκούμενοι μοναχοί ἐν τοῖς
σπηλαῖοις καί ταῖς ὀπαῖς τῆς γῆς καί δή ἐν
τῷ ταπεινῷ ἡμῶν ἡσυχαστηρίῳ, τῶν ἐν Ἄθω
Ὁσίων Πατέρων, καταθέτομεν ἐν τῇ πα-
ρούση ἡμῶν ἀλγώδη ἐπιστολή, τήν ἀμέρι-
στον ἡμῶν Κυρηναίαν ἀγάπην καί
φιλομόναχον συμπαράστασιν, εὐελπι-
στοῦντες πώς ἡ Κυρία Θεοτόκος, ἡ Παραμυ-
θία, ἡ Βηματάρισσα, ἡ Ἐσφαγμένη, ἡ
Ἀντιφωνήτρια, ἡ Παντάνασσα, ἡ Ἐλαιοβρύ-
τισσα καί δή ἡ χάρις τῆς Πανακηράτου Θεο-
μητορικῆς Ἁγίας Ζώνης, σύν πάσῃ τῇ χορεία
τῶν Ὁσίων Ἁγιορειτῶν Πατέρων, θέλει συν-
τρέξει καί ἀπαλλάξει Ὑμᾶς ἀπό πάσης ἐπη-
ρείας τοῦ ἀντικειμένου καί ἔτσι δοξασθεῖ
πάλιν καί πολλάκις τό Πανάγιον ὄνομα τοῦ
Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ λέγοντος
ἐν τῷ Ἁγίῳ καί Ἱερῷ Αὐτοῦ Εὐαγγελίῳ: «Μή
φοβηθεῖτε ἀπό τῶν ἀποκτενόντων τό σῶμα,
τήν δέ ψυχήν μή δυναμένων ἀποκτεῖναι» καί
ἀλλαχοῦ: «Ἰδού ἔρχεται ὥρα καί νῦν ἐλήλυ-

θεν, ἵνα σκορπισθεῖτε ἕκαστος εἰς τά ἴδια καί
ἐμέ μόνο ἀφῆτε. Καί οὐκ εἰμί μόνος, ὅτι ὁ
Πατήρ μετ᾽ ἐμοῦ ἐστί. Ταῦτα λελάληκα ὑμῖν
ἵνα ἐν ἐμοί εἰρήνην ἔχητε. Ἐν τῷ κόσμῳ θλίψιν
ἕξετε, ΑΛΛΑ ΘΑΡΣΕΙΤΕ ΕΓΩ ΝΕΝΙΚΗΚΑ ΤΟΝ
ΚΟΣΜΟΝ»( Ἰωάν. 16, 32-33).?

Μετά τῆς ἐν Κυρίω γνησίας 
καί ὑπερμάχου ἀγάπης.

Ἱερομ. Γρηγόριος Δανιηλίδης 
καί Συνοδεία.

(πηγή: ἁγιορείτικο βῆμα 2011)

«Οὐδείς ἀδοκίμαστος πο-
λύαθλε Γέρον καί παμφίλτατε
ἀδελφέ, ὑψοῦται ὕπερθεν τοῦ
γεώδους ἐπιπέδου, ἐάν μετά
μαρτυρικοῦ φρονήματος δέν
ἀκολουθήσει τό ἐσφαγμένον

ἀρνίον ὅπου αὐτό ὑπάγει.» 

Αφιέρωμα...
j
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Ἐν Χριστῶ
Ἀγαπητό μου παιδί
Χαριτωμένο μου-Εὐλογημένο
καί χρυσό μου ἀνηψάκι μου, 
παπα-Ἐφραίμ!

Μέ πολλήν ἀγάπην σέ ἀγκαλιάζω καί
σέ ἀσπάζομαι καί ἀδελφικά, ἀλλά πε-
ρισσότερον πατρικά.
Ἔλαβα τό εὐλογημένο σου γράμμα, 30
Ἰανουαρίου 1992, πού μέ καλεῖς στήν
ἐνθρόνισίν σου, ὡς ἡγουμένου πλέον,
καί πολύ συγκινήθηκα.
Μά αὐτό δέν εἶναι γράμμα, ἀλλά κα-
θρέφτης τῆς καθαρᾶς σου ψυχῆς.
Μέσα καθρεπτίζεται καθαρά ἡ πολλή
σου ταπείνωσις, ἡ πολλή σου ἀφέλεια
καί ἡ πολλή σου ἁπλότης καί συνάμα ἡ
πολλή σου ἀγάπη καί ὁ μεγάλος σεβα-
σμός πού τρέφεις στό ἐλεεινό μου πρό-
σωπο.
Σωματικῶς μέ δέν θά ἔλθω· γιατί καί
πάλιν ἄνοιξαν οἱ παλιές πληγές στό
δεξί μου ποδάρι μέ φρικτούς καί φο-
βερούς πόνους. Δέν μπορῶ νά κοιμηθῶ
ἀπό τούς πόνους.
Νοερῶς ὅμως (ψυχικῶς) θά ἔλθω, ἵνα
τελευταῖος ὅλων σοῦ εὐχηθῶ ὅπως Κύ-
ριος ὁ Θεός, ἐν τῷ ἀπείρῳ ἐλέει Αὐτοῦ,
ἐξαποστείλη τόν Ἄγγελον Αὐτοῦ καί
σοῦ χορηγήση
πνεῦμα σοφίας,

πνεῦμα ὑπομονῆς-
πολλές ψυχές κρέμονται ἀπό σέ,
πνεῦμα ἐπιμονῆς,
πνεῦμα μακροθυμίας, 
πνεῦμα πραότητος,
πνεῦμα ἐπιεικείας,
πνεῦμα γλυκείας γλώσσης,
πνεῦμα εἰρήνης,
πνεῦμα ἀγάπης,
πνεῦμα πατρότητος, 
πνεῦμα παρηγορίας,
καί ὅ,τι ἄλλο γνωρίζει Αὐτός.
Δι᾽ εὐχῶν τοῦ ἁγίου Γέροντος ἡμῶν
Ἰωσήφ τοῦ Σπηλαιώτη καί τοῦ ἁγίου
Γέροντός σου, τοῦ πολυπαθοῦς καί μι-
κροτέρου μου ἀδελφοῦ.
Φίλησέ τον ἐκ μέρους μου, πού ἐάν
καί ἐπιφανειακῶς φαίνομαι ὡς
σιωπῶν, κατά βάθος ὅμως ἡ ψυχή μου
βράζει καί διαρκῶς βοᾶ πρός τόν Θεόν,
προσευχομένη δι᾽ αὐτόν, διότι βλέπω
μεγάλα καί σοβαρά προβλήματα ἀντι-
μετωπίζει.
Καί ἐπιλόγως λέω:
Νά ἔχῃς, χρυσό μου ἀνηψάκι, τήν τα-
πεινήν μου εὐχήν.
παπα-Ἐφραίμ
Κατουνακιώτης.?

Ἀπό τό βιβλίο 
«Γέροντας Ἐφραίμ Κατουνακιώτης»

Ἔκδοση Ι. Ἡσυχαστηρίου «Ἅγιος Ἐφραίμ»

Κατουνάκια Ἁγίου Ὄρους

ἐπιστολή ὁσίου Γέροντος
Ἐφραίμ Κατουνακιώτου
πρός τό Γέροντα 
Ἐφραίμ Βατοπαιδινό
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αρακολουθῶ κι ἐγώ μέ θλίψη τίς ἐξελίξεις στήν
ὑπόθεση τῆς Ι.Μ.Μονῆς Βατοπαιδίου πού ἔχει

συγκλονίσει στήν Χώρα μας καί γενικότερα τήν
Ὀρθοδοξία μετά τήν ΑΔΙΚΗ καί ἀρκετά ΠΑΡΑ-

ΝΟΜΗ προφυλάκιση τοῦ σεβαστοῦ Καθηγουμένου
τῆς Ι.Μονῆς, Ἀρχιμανδρίτου π. Ἐφραίμ. Σήμερα πού
στό Ἅγιο Ὄρος γιορτάζουν τήν Γέννηση τοῦ Θε-

ανθρώπου, αἰσθάνομαι τήν ἀνάγκη, ἀφ᾽ ἑνός μέν, γιά μιά
ἀκόμα φορά, νά λάβω δημόσια θέση στό σοβαρό αὐτό θέμα
πού γέμισε θλίψη τόν Ὀρθόδοξο κόσμο καί ἀφ᾽ ἑτέρου, νά
δημοσιοποιήσω κάποια γεγονότα πού τά κρατοῦσα δε-
καεπτά ὁλόκληρα χρόνια σφαλισμένα στό σκευοφυλάκιο
τῆς μνήμης καί πού ἀφοροῦν τήν προσωπικό-
τητα τοῦ ἁγίου Καθηγουμένου, ἀλλά καί τήν
εὐκολία κατασκευῆς σκανδάλων στήν πα-
τρίδα μας γιά εὐτελεῖς σκοπούς καί ἐξυπηρέ-
τηση πρόσκαιρων συμφερόντων, χωρίς πολλές
φορές, ὑπευθυνότητα  ἀλλά καί σκέψη γιά τό
κακό πού μπορεῖ αὐτά νά δημιουργήσουν τόσο
στήν Ἑλλάδα, ὅσο καί στήν Ὀρθοδοξία. Ἡ
ἀμφισβήτιση, γιά παράδειγμα τῶν Αὐτοκρα-
τορικῶν χρυσοβούλων καί τῶν σουλτανικῶν
φιρμανίων, πού μέ τόση εὐκολία εἴδαμε νά γίνε-
ται στήν πολύκροτη ὑπόθεση τοῦ ἰδιοκτησια-
κοῦ καθεστῶτος τῆς Βιστωνίτιδος λίμνης, θέτει
σέ μεγάλο κίνδυνο τά δικαιώματα τῶν Πρεσβυ-
γενῶν Πατριαρχείων Κωνσταντινουπόλεως,
Ἀλεξανδρείας καί Ἱεροσολύμων, ὅπως αὐτά
ἔχουν καταχωρηθεῖ μέσα ἀπό Αὐτοκρατορικά
χρυσόβουλα ἀλλά καί φιρμάνια τῶν κατά και-
ρούς Σουλτάνων. Εἶναι ἐπικίνδυνο νά σκεφθοῦμε

Αφιέρωμα...
j

πώς οἱ κατά καιρούς Κυ-
βερνῶντες δέν γνωρίζουν, γιά
παράδειγμα, πώς ἡ κυριό-

Ὑπόθεση π. Ἐφραίμ...

«Ἔπρεπε νά θυσιαστεῖ κάποιος

στό βωμό τῶν συμφερόντων καί 

τό εὔκολο θῦμα βρέθηκε στό

πρόσωπο τοῦ π. Ἐφραίμ. Ἀπό ὅλους

τούς κατηγορουμένους γιά αὐτή τήν

ὑπόθεση μόνο ὁ Γέροντας κρίθηκε

«ὕποπτος φυγῆς» καί διατάχθηκε ἡ

προφυλάκισή του, ἀδιαφορώντας γιά

τήν καταρράκωση τῶν θεσμῶν τοῦ

Ἁγίου Ὄρους καί τῆς Διεθνοῦς 

προσβολῆς τῆς πατρίδος μας πού

γιά μιά ἀκόμα φορά φαίνεται νά

«σκοτώνει τά παιδιά της»

τοῦ Ἀρχιμ. 

π. Τιμοθέου Ἠλιάκη

Μιά κατάθεση ψυχῆς 17 χρόνια μετά...

Πῶς κατασκευάζονται τά «σκάνδαλα»...
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τητα τῶν Ἑλλήνων ἐπί τοῦ Παναγίου Τάφου
ὀφείλεται στόν περίφημο AHTNAME τοῦ
Σουλτάνου Ὀμάρ (636 μ.Χ.).

Ἄν λοιπόν ἐμεῖς μέ τόση εὐκολία ἀμφι-
σβητοῦμε τήν ἰσχύ τους, δίνουμε ἤ δέν δίνουμε
τήν εὐκαιρία στούς Ἰσραηλινούς ἤ τούς
Τούρκους νά πράξουν τό ἴδιο, χωρίς βέβαια
μετά νά ἔχουμε τήν δυνατότητα τῆς ὅποιας
ἀντίδρασης;

Κάτι παρόμοιο συνέβη καί μέ τήν ἐντός
τοῦ Ἁγίου Ὄρους σύλληψη τοῦ Καθηγουμέ-
νου Ἐφραίμ, ὅπου παραβιάσθηκαν Διεθνεῖς
Συνθῆκες, ἀλλά καί αὐτό ἀκόμα τό Σύνταγμα
τῆς Ἑλλάδος καί ἔδωσαν τήν ἀφορμή τόσο
στήν Ρωσία, ὅσο καί στίς ἄλλες χῶρες πού
ἔχουν σχέση μέ τό Ἅγιο Ὄρος, νά παρέμβουν
δυναμικά καί νά ζητήσουν σεβασμό στό
αὐτοδιοίκητο, στούς Κανόνες καί στά συμ-
φωνηθέντα. Καί τό ἀστεῖο τῆς ὑποθέσεως
εἶναι πώς τό Ἑλληνικό ΥΠΕΞ ἀπάντησε σέ
αὐτές τίς καθ᾽ ὅλα δικαιολογημένες ἀντιδρά-
σεις μέ ἐκεῖνο τό περίφημο «δέν δεχόμαστε
ὑποδείξεις»!!!. Ὅταν φίλοι τοῦ ΥΠΕΞ δέν ξέ-
ρετε τό ἀντικείμενο πού σᾶς πληρώνουμε νά
ὑπηρεῖτε, καλύτερα νά πᾶτε στά σπίτια σας.

Δέν μπορεῖ στό ὄνομα τῶν ὁποίων σκοπι-
μοτήτων νά θέτουμε σέ κίνδυνο τά Ἐθνικά μας
συμφέροντα. Αὐτό θά πρέπει κάποια στιγμή
νά τό καταλάβουμε καί νά πάψουμε νά ἀνα-
ζητᾶμε εὐθύνες γιά τίς ἦττες μας «ἐκτός τῶν
τειχῶν».

Τόν π. Ἐφραίμ τόν γνώρισα τόν Ἰανουά-
ριο τοῦ 1995, ὅταν, ὕστερα ἀπό εὐγενική

πρόσκληση τῆς συζύγου τοῦ τότε Πρωθυ-
πουργοῦ, ἀείμνηστου Ἀνδρέα Παπανδρέου,
κ. Δήμητρας Λιάνη-Παπανδρέου, παρέστην
σέ μία καθαρά ἰδιωτική ἐπίσκεψη τοῦ Γέροντα
στό Μέγαρο Μαξίμου, προκειμένου τό πρω-
θυπουργικό ζεῦγος νά προσκυνήσει τήν
Ἁγία Ζώνη τῆς Παναγίας μας, τήν ὁποία εἶχε
μεταφέρει ἰδιωτικά στήν Ἀθήνα ὁ π. Ἐφραίμ.
Στό περιθώριο αὐτῆς τῆς συναντήσεως, πα-
ρακάλεσα τόν ἅγιο Καθηγούμενο νά φέρει καί
ἐπίσημα τό πολύτιμο αὐτό ἱερό κειμήλιο στήν
Ἀθήνα καί συγκεκριμένα στόν Ἱερό Ναό τῆς
Διακονίας μου, στόν Ἅγιο Κοσμᾶ Ν. Φιλα-
δέλφειας. Τό σκεπτικό μου ἦταν νά δοθεῖ ἡ
εὐκαιρία στόν εὐσεβῆ Λαό καί ἰδιαίτερα στίς
γυναῖκες, πού ὡς γνωστό δέν μποροῦν νά
πᾶνε νά προσκυνήσουν στό Ἅγιον Ὄρος, νά
γνωρίσουν τό σεβαστό κειμήλιο, καθώς καί ἡ
βοήθεια στήν Ἀποπεράτωση τοῦ Ι. Ναοῦ ἀπό
τά ὅ,ποια φιλότιμα οἱ πιστοί προσφέρουν.

Ὁ Γέροντας δέχθηκε περισσότερο γιά τόν
λόγο πώς ὁ Ναός τιμᾶται στό ὄνομα τοῦ με-
γάλου Ἐθναποστόλου καί Ἐθνοιερομάρτυρα
Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ καί πώς θά πρέπει νά
ὑπάρχει στήν Πρωτεύουσα τοῦ Ἑλληνικοῦ
Κράτους ἕνας Ναός ἀντάξιος, ἐν μέρει, τῶν τε-
ράστιων προσφορῶν του στό Γένος. Κι ἔτσι
ὕστερα ἀπό τίς σχετικές διαδικασίες ἡ Ἁγία
Ζώνη ἦρθε στήν Ἀθήνα γιά τό χρονικό διά-
στημα 25 ἕως 29 Μαΐου 1995. Ἔγινε ἡ προ-
βλεπόμενη ὑποδοχή μέ τιμές Ἀρχηγοῦ
Κράτους στό Μνημεῖο τοῦ Ἀγνώστου Στρα-
τιώτου καί στήν συνέχεια στήν εἴσοδο τῆς



ΜΟΝΑΧΙΚΗ  ΕΚΦΡΑΣΗ

Χ
Ε

Ι
Μ

Ω
Ν

Α
Σ

2
0
11

22

πόλεως τῆς Ν. Φιλαδέλφειας. Πλήθη Λαοῦ
ἄρχισαν νά καταφθάνουν προκειμένου νά προ-
σκυνήσουν τήν Χάρη τῆς Παναγίας καί νά
ἀκούσουν λόγους ἐνισχυτικούς στόν ἀγῶνα
τους ἀπό τόν π. Ἐφραίμ. Αὐτό ἐνόχλησε ὁρι-
σμένους μόνιμους ἐπικριτές τῆς Ἐκκλησίας
πού ἄρχισαν νά σχολιάζουν ἀρνητικά τήν
παρουσία τοῦ ἱεροῦ κειμηλίου στήν Ν. Φιλα-
δέλφεια, γράφοντας πώς «ὅλα γίνονται γιά
τό χρῆμα», ἐνῶ μόλις τό ἱερό κειμήλιο ἐπισκέ-
φθηκε γιά νά προσκυνήσει καί ἡ σύζυγος τοῦ
τότε Πρωθυπουργοῦ, ἄρχισαν καί τήν πολι-
τική ἐκμετάλλευση γράφοντας καί λέγοντας
ὅ,τι ὁ καθ᾽ ἕνας ἤθελε. Ἐδῶ, καί ἐπειδή γρά-
φουμε ἱστορία, θά πρέπει νά πῶ ὅτι τόν πό-
λεμο τόν ξεκίνησε δυστυχῶς ἕνας τώρα
κεκοιμημένος ἱεράρχης πού ἔφθασε στό σημεῖο
νά βγεῖ στήν τηλεόραση μέ μιά ταμπέλα πού
ἔγραφε: «Μήν ρίχνετε χρήματα»!!!.

Ἐνῶ ἕνας, ἐπίσης κεκοιμημένος τώρα κα-
θηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανε-
πιστημίου Ἀθηνῶν, ἔφθασε στό ἔσχατο
σημεῖο νά μᾶς ἀποκαλέσει «μάγους»μέ τό σκε-
πτικό πώς ἡ Ἁγία Ζώνη δέν εἶναι ἱερό, ἀλλά
... μαγικό κειμήλιο!!!!!

Τήν σκυτάλη μετά τήν παρέλαβαν οἱ ἐσω-

κομματικοί ἀντίπαλοι τοῦ Ἀνδρέα Παπαν-
δρέου πού ἄρχισαν νά φωνάζουν γιατί ὁ τότε
Πρωθυπουργός δέχθηκε νά προσκυνήσει τό
ἱερό κειμήλιο καί πώς «αὐτά ὅλα εἶναι .... ἀνα-
χρονιστικά»!!!! ( Σήμερα βιώνουμε ὅλοι τά
ἀποτελέσματα τῶν δικῶν τους ἐκσυγχρονι-
στικῶν ἀντιλήψεων).

Ὁ θόρυβος αὐτός εἶχε σάν ἀποτέλεσμα
νά αὐξηθεῖ ὁ ἀριθμός τῶν πιστῶν πού ἔφθανε
πλέον ἀπό ὅλη τήν Ἑλλάδα γιά νά προσκυ-
νήσει τήν Παναγία μας.

Οἱ κακόβουλοι ὅμως δέν σταμάτησαν καί
λαϊκίζοντας ἄρχισαν νά μιλᾶνε γιά τεράστια
κέρδη πού πᾶνε στίς ... τσέπες τῶν παπάδων
καί τῶν καλογήρων πού μεταφέρουν τά κει-
μήλια σέ «ἐμποροπανηγύρια». Κανείς δέν
ἔδωσε σημασία στίς ἐπίσημες ἀνακοινώσεις
μας γιά ἐλεύθερο ἔλεγχο τῶν ἐσόδων ἀπό τό
προσκύνημα, οὔτε βέβαια στήν διάθεση
αὐτῶν τῶν ἐσόδων.

Καί τώρα ἡ ἀλήθεια πού τήν ἔπνιξαν
στό βωμό τῶν συμφερόντων.

Τά ἔσοδα πού ἀναλογοῦσαν στήν Ι.Μονή
Βατοπαιδίου ἦταν 10.000.000δρχ., τά ὁποῖα
παρέλαβε ὁ π. Ἐφραίμ καί ἀπό αὐτά ΔΙΕΘΕΣΕ
5.000.000 δρχ. ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ καί
τά ἄλλα 5.000.000 δρχ. ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΟ-
ΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Κανείς
«ἐλεύθερος» δημοσιογράφος δέν τό ἔγραψε
ποτέ αὐτό, ὅπως δέν ἔγραψε
πώς μέ τά

ἔσοδα ἀπό
τό προσκύνημα σχεδόν ἀποπε-

ρατώθηκε ὁ Ι.Ναός πού ἦταν γιαπί ὅταν ἦρθε
ἡ Ἁγία Ζώνη. Ἐνῶ ἀπό αὐτά τά ἔσοδα διαθέ-
σαμε 500.000 δρχ. ὑπέρ τῶν σεισμοπλήκτων
τοῦ Αἰγίου καί ἄλλες 500.000 δρχ. ὑπέρ τῶν
σεισμοπλήκτων τῶν Γρεβενῶν. (Ἐννοεῖται 

Αφιέρωμα...
j

Κανείς «ἐλεύθερος» δη-

μοσιογράφος δέν τό

ἔγραψε ποτέ αὐτό, ὅπως

δέν ἔγραψε πώς μέ τά

ἔσοδα ἀπό τό προσκύνημα

σχεδόν ἀποπερατώθηκε ὁ

Ἱερός Ναός πού ἦταν γιαπί

ὅταν ἦρθε ἡ Ἁγία Ζώνη. 
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πώς
οὔτε αὐτό ἐνδιαφέρει τούς «ὑπέρμαχους τῆς
ἐλεύθερης δημοσιογραφίας»).

Ἔτσι κατασκευάζονται τά «σκάνδαλα»
στή σύγχρονη Ἑλλάδα. Ἔτσι καταρρακώ-
νονται θεσμοί καί βιάζονται προσωπικότητες.

Κάπως ἔτσι στήθηκε καί τό «σκάνδαλο»
Βατοπαιδίου, ὅπου τό πρῶτο λόγο γιά τήν
διαλεύκανσή του δέν εἶχε καί δέν ἔχει, δυ-
στυχῶς, ἡ Δικαιοσύνη, ἀλλά τά κατευθυνό-
μενα Μ.Μ.Ε.

Ἔπρεπε νά θυσιαστεῖ κάποιος στό βωμό
τῶν συμφερόντων καί τό εὔκολο θῦμα βρέθηκε
στό πρόσωπο τοῦ π. Ἐφραίμ. Ἀπό ὅλους
τούς κατηγορουμένους γιά αὐτή τήν ὑπό-
θεση, μόνο ὁ Γέροντας κρίθηκε «ὕποπτος
φυγῆς» καί διατάχθηκε ἡ προφυλάκισή του,
ἀδιαφορώντας γιά τήν καταρράκωση τῶν
θεσμῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους καί τῆς Διεθνοῦς
προσβολῆς τῆς πατρίδος μας πού γιά μιά
ἀκόμα φορά φαίνεται νά «σκοτώνει τά παιδιά
της». Ἄν ἡ Μονή Βατοπαιδίου, μέ τά ἀνεκτί-
μητα ἱερά καί ἐθνικά κειμήλια εἶχε καταρρεύ-
σει ἀπό τήν ἀδιαφορία τοῦ Ἡγουμένου της
θά φωνάζαμε πώς πρέπει ὁ ἀνίκανος νά καεῖ,

τώρα πού διασώθηκαν τά πάντα καί ἡ Μονή
ἔγινε κέντρο ἀκτινοβολίας τοῦ Ἁγιορείτικου
Μοναχισμοῦ ἀπό τό ἀνύστακτο ἐνδιαφέρον
τοῦ Ἡγουμένου της, τόν κλείνουμε στήν φυ-
λακή σάν κακοῦργο καί ὕποπτο φυγῆς! Δέν
θέλω νά ξύσω πληγές, ὅμως δέν μπορῶ νά μήν
ρωτήσω τούς ἄρχοντες τῆς ἀνεξάρτητης Δι-
καιοσύνης γιατί δέν δείχνουν τό ἀνάλογο
ζῆλο στήν ἐφαρμογή τῶν ἀποφάσεων τοῦ
Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας τόσο γιά τήν
Ι.Μ.Ἐσφιγμένου τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ὅσο καί
γιά θέματα τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας;

Δέν μπορῶ νά μήν ρωτήσω τί θά γίνει μέ
τούς πολιτικούς πού ἐμπλέκονται στό
«σκάνδαλο»καί πού ἡ Βουλή τούς παρέδωσε
λευκούς στήν κοινωνία;

Δέν περιμένω ἀπάντηση
ἀπό κανένα. Ἐκεῖνο πού περι-
μένω εἶναι νά ἀποδοθεῖ Δικαιο-
σύνη καί ὁ π. Ἐφραίμ νά εἶναι
σύντομα κοντά στά Πνευμα-
τικά του παιδιά στό Μονα-
στήρι του. Τώρα ἄν κάποιος
τοῦ ζητήσει συγνώμη γιά ὅλη
αὐτή τήν ταλαιπωρία εἶναι κα-
θαρά θέμα ἀγωγῆς αὐτῶν πού
τόν κατακρεούργησαν χωρίς
ἴχνος ντροπῆς.?

π. Τιμόθεος Ἠλιάκης.    
πηγή: ektimotheou.blogspot.com

«Ἄν ἡ Μονή Βατοπαιδίου, μέ

τά ἀνεκτίμητα ἱερά καί ἐθνικά κει-

μήλια, εἶχε καταρρεύσει ἀπό τήν

ἀδιαφορία τοῦ Ἡγουμένου της, θά

φωνάζαμε πώς πρέπει ὁ ἀνίκανος

νά καεῖ, τώρα πού διασώθηκαν τά

πάντα καί ἡ Μονή ἔγινε κέντρο

ἀκτινοβολίας τοῦ Ἁγιορείτικου

Μοναχισμοῦ ἀπό τό ἀνύστακτο

ἐνδιαφέρον τοῦ Ἡγουμένου της,

τόν κλείνουμε στήν φυλακή σάν

κακοῦργο καί ὕποπτο φυγῆς!» 
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Ἡ Παναγία δέν ἔχει μιλήσει ἀκόμα 

γιά τή φυλάκιση τοῦ Γέροντα Ἐφραίμ!

ράφω τό παρόν κείμενο, λίγες ὧρες
μετά τήν ἐπιστροφή μου ἀπό τήν
Ἀθήνα, ὅπου, μαζί μέ κάποιους κα-
λούς φίλους ἐπισκεφθήκαμε τόν Γέ-
ροντα Ἐφραίμ στίς φυλακές τοῦ
Κορυδαλλοῦ στίς ὁποῖες εἶναι προ-
φυλακισμένος, γιατί εἶναι «ἐπικίνδυ-

νος ἐγκληματίας!». Ἐδῶ γελάει καί τό παρδαλό
κατσίκι...

Καταρχάς, πλανῶνται πλάνην οἰκτράν
ὅσοι, ἐξυπηρετώντας ἰδιοτελῆ, μικροκομματικά
συμφέροντα γιά πολιτική ἀναρρίχηση, λείχον-
τες καί ἕρποντες, νόμιζαν ὅτι θά ξανακερδίσουν
τήν ἐξουσία, ὅπως πρίν ἀπό δύο χρόνια, πα-
τώντας πάνω στό ἀνύπαρκτο «σκάνδαλο Βα-
τοπαιδίου». Ἡ ἀμβλύνοια καί ἡ μικρόνοια σ᾽
ὅλο τό μεγαλεῖο τους.

Ὅλη αὐτή ἡ σκευωρία κατέληξε σέ μπού-
μερανγκ. «Σκληρόν σύ πρός κέντρα λακτίζειν».
Ὅλος ὁ κόσμος «πνέει μένεα», ἐναντίον τους.
Μήπως οἱ Μουσουλμάνοι ἔχουν περισσότερα
δικαιώματα στήν Ἑλλάδα ἀπ᾽ ὅ,τι οἱ μοναχοί
τοῦ Ἁγίου Ὄρους;

Φαίνεται ὅτι κάποιοι δέν ἀντέχουν τήν

ἀκτινοβολία τῆς προσωπικότητας τοῦ Γέ-
ροντα Ἐφραίμ. Δέν ἀντέχουν τήν ἁπλότητα καί
τήν ἀρχοντιά του, τό ἐμπνευσμένο καί φλογερό
κήρυγμά του. Τήν παραμυθία του καί τήν
ἐνθάρρυνσή του στόν κόσμο.

Εἶναι λυπηρό, ἀλλά ἄν ἀνατρέξουμε στήν
ἱστορία τοῦ Ἔθνους μας δέν εἶναι ἡ πρώτη
φορά πού καταδικάζονται ἀθῶοι ἄνθρωποι. Δι-
καστές δίκασαν τόν Σωκράτη, δικαστές δίκα-
σαν τόν Κολοκοτρώνη, δικαστές δίκασαν τόν
Ἅγιο Δημήτριο, τόν Ἅγιο Νικόλαο, τόν Ἅγιο
Νεκτάριο. Ὑπάρχει καί ἡ περίπτωση τοῦ
Ἁγίου Λουκᾶ, Ἀρχιεπισκόπου Κριμαίας, πού
μπαινόβγαινε στίς φυλακές καί τόν «ἔφαγε ἡ Σι-
βηρία», ἀλλά ἦταν ἐπί Σοβιετικῆς Ἕνωσης,
ὅπου ἡ σταλινοκρατία φυλάκιζε ἐπισκόπους,
ξύριζε ἱερεῖς καί ἐξευτέλιζε μοναχούς.

Εἶναι ἀδιανόητο σέ μιά δημοκρατική χώρα
νά προπηλακίζεται ἕνας ἄνθρωπος γιά τόσα
χρόνια, χωρίς νά ἔχει ἀποδειχθεῖ ἡ ἐνοχή του.
Χωρίς νά ἔχω γνώσεις νομικῆς, ἀναφέρω τή λα-
τινική φράση:  «nulla poena sine processu», δη-
λαδή δέν πρέπει νά ἐπιβάλλεται καμία ποινή,
χωρίς καταδικαστική ἀπόφαση.

Τῆς Ζήνας Λυσάνδρου-Παναγίδη / Φιλολόγου

Γ
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Ἐπιβάλλεται, λοιπόν, ἀμέσως, νά ἀνακλη-
θεῖ ἡ ἀπόφαση προφυλάκισης τοῦ Γέροντα
Ἐφραίμ, γιατί καταρρίπτει τό «τεκμήριο ἀθωό-
τητας» τοῦ κατηγορουμένου. Οἱ εἰσαγγελεῖς
πού διακρίνονται ἀπό «σύνεση, ἀμεροληψία καί
δικαιοκρισία» πρέπει νά ἀποκαταστήσουν τό
κύρος τῆς Ἑλλάδας καί τῆς Δημοκρατίας.

Εἴμαστε σίγουροι ὅτι στό τέλος θά ὑπερι-
σχύσει ὁ πνευματικός νόμος, πού σάν ρομφαία
θά ξεκαθαρίσει τά πράγματα. Ἄς μή ξεχνᾶμε ὅτι
«ὅπου ὁ Θεός βούλεται, νικᾶται φύσεως τάξις».
Νομίζουν ὅτι ἐκδικοῦνται τόν Γέροντα, τόν μο-
ναχισμό καί τήν Ἐκκλησία. Δέν καταλαβαίνουν
ὅτι γιά ἕναν ἄνθρωπο τοῦ Θεοῦ ὅλα αὐτά εἶναι
στέφανοι ἁγιότητας. Ὁ Γέροντας Ἐφραίμ ἀντι-
μετωπίζει τή δοκιμασία του πολύ πνευματικά,
μέ πίστη, μέ ὑπομονή, μεγαθυμία, μεγαλοψυχία
καί προσευχή γιά τούς διῶκτες του καί γιά ὅλο
τόν κόσμο, ξέροντας ὅτι αὐτή εἶναι ἡ «στενή καί
τεθλιμμένη ὁδός» πού πρέπει νά διέλθει γιά νά
ἔρθει ἡ ἀνάστασή του.

Γυρίσαμε ἀπό τίς φυλακές Κορυδαλλοῦ
πολύ ἤρεμες καί γαλήνιες, ἀναπαυμένες, ἀφοῦ ὁ
Γέροντας μᾶς ἔδωσε θάρρος. Ξέρουμε ὅτι κάποτε
θά τελειώσει αὐτή ἡ δοκιμασία, γιατί μετά τή
σταύρωση ἔρχεται ἡ ἀνάσταση, μετά τό σκο-
τάδι τό φῶς. «Καιρός τοῦ σπείρειν, καιρός τοῦ
θερίζειν».

Ὁ Γέροντας Ἐφραίμ ἔχει τή στήριξη τῶν
ἁγιορείτικων μονῶν καί τῆς πλειοψηφίας τῶν
ἱεραρχῶν τῆς Ἑλλαδικῆς καί τῆς Κυπριακῆς
Ἐκκλησίας. Μά ὁ ἁπλός κόσμος κατάλαβε τό
κουτόχορτο πού τοῦ σέρβιραν τά τελευταῖα
χρόνια.

Σοῦ λέει μέ τό ἁπλό του μυαλό, ὁ ἁπλός κα-
θημερινός ἄνθρωπος: «Ἀφοῦ φταίει ὁ Γέροντας

Ἐφραίμ καί εἶναι ἐγκληματίας, μόνος του τά
ἔκανε τά ἐγκλήματά του; Ποῦ εἶναι οἱ πολιτικοί
πού ὑπέγραφαν; Γιατί βρῆκαν τό ἐξιλαστήριο
θῦμα, ἕναν μοναχό ἀδύναμο, ἀνάργυρο, πού
ἀποδεδειγμένα δέν ἔχει τίποτα, παρά τό τριμ-
μένο ράσο του;». Αὐτό ἀκούσαμε ἀπό πολλούς
ὁδηγούς ταξί καί ὑπαλλήλους στά καταστή-
ματα πού συζητούσαμε ἐπίτηδες γιά νά πιά-
σουμε τόν σφυγμό τοῦ κόσμου.

Ἀντί τό κράτος νά φροντίσει, πού ἔχει καί
τήν τεχνογνωσία καί τά χρήματα, νά ἀνοικοδο-
μήσει τή μοναστική πολιτεία, φρόντισαν οἱ ἴδιοι
οἱ μοναχοί μέ μύριες προσπάθειες, ἔχοντας
ἀσφαλῶς προστάτιδα καί ἀρωγό τήν Ἔφορο
τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Γιατί οἱ μοναχοί εἶναι ἀνιδιο-
τελεῖς, ἀκτήμονες καί νοιάζονται μόνο γιά τό
καλό τῆς Μονῆς τους καί τοῦ Ἔθνους μας.

Ἀπ᾽ ὅλα τά ἐξαίσια κείμενα πού ἔχουν γρα-
φεῖ τόν τελευταῖο καιρό, μέ ἀφορμή τή φυλάκιση
τοῦ Γέροντα Ἐφραίμ, σέ ἔγκριτες ἱστοσελίδες
στό διαδίκτυο, ἔχω σταθεῖ στό κείμενο τοῦ Πρω-
τοπρεσβυτέρου Δημητρίου Ἀθανασίου, Ἐκπαι-
δευτικοῦ, τό ὁποῖο καταλήγει:

«Ἄς γνωρίζουν δέ ὅλοι αὐτοί πού ποικι-
λοτρόπως ἔστησαν αὐτή τήν παγίδα στό Γέ-
ροντα Ἐφραίμ, ὅτι στόν Ἄθωνα τόν πρῶτο
καί τόν τελευταῖο λόγο τόν ἔχει ἡ Κυρία
Θεοτόκος. Καί αὐτή ἀκόμα δέν μίλησε.
Ἀλλοίμονο δέ, σέ αὐτούς πού διασύρουν
τούς πιστούς ὑπηρέτες Της».

Σέ μᾶς δέν μένει τίποτ᾽ ἄλλο παρά νά προ-
σευχόμαστε γιά τόν Γέροντα Ἐφραίμ νά τοῦ
δίνει ὁ Θεός κουράγιο καί δύναμη νά ἀντέξει μέχρι
νά λάμψει ἡ ἀλήθεια. «Ἡ ἀλήθεια εἶναι χρυσός,
καί ὁ χρυσός, ὅπου κι ἄν βρίσκεται, λάμπει». Κυ-
ρίως ὅμως, νά προσευχόμαστε καί γιά τούς διώ-
κτες του νά ἀντιληφθοῦν ὅτι ἔχουν μπροστά
τους «ἕνα πρότυπο μοναχοῦ, φορέα τῆς θείας
χάριτος, ἐργάτη τῆς ἀρετῆς καί τῆς ἀκτημοσύ-
νης, μέ ἦθος, μέ πνευματικότητα, μέ διάκριση, μέ
πνεῦμα θυσίας, ἀσκήσεως, ἐγκράτειας, ὑπα-
κοῆς, ἕναν ἄνθρωπο τῆς προσευχῆς καί τῆς νη-
στείας».?

Πηγή: agioriktikorvima. gr



ΒΑΛΣΑΜΕΛΑΙΟ Ἀναλγητικό, ἀντιφλεγμονῶδες καί
ἐπουλωτικό, εἶναι ἐξαιρετικά ἀποτελεσματικό γιά τήν
ἰσχιαλγία καί τήν ὀσφυαλγία, ὅπως καί γιά κάθε πόνο
ρευματικό, γιά τούς πόνους τῶν ἀρθρώσεων καί τήν
ὑδρωπικία. Γιά κάθε εἴδους πληγές, πρόσφατες ἤ ἀνοι-
χτές, κακώσεις, μώλωπες καί ἐκχυμώσεις, διαστρέμματα,
ἐγκαύματα, φλεγμονές, ἕλκη, οἰδήματα. Μέ μιά ἁπλή
ἐπάλειψη. Ἀνακουφίζει καί θεραπεύει ἄμεσα: πληγές,
ἐγκαύματα, κιρσούς, φλεγμονές, ἐρεθίσματα, κνη-
σμούς, τσιμπήματα ἐντόμων, δερματοπάθειες, σκασί-

ματα σέ πτέρνες καί ἀγκῶνες, αἱμορροΐδες,
ρευματισμούς, ἀρθριτικά. Τρεῖς σταγόνες στό ρό-
φημα θεραπεύει το ἕλκος στομάχου, τήν διάρροια,
ἐσωτερικές φλεγμονές, καοῦρες, ἐσωτερικές αἱμορ-
ροΐδες. Εἶναι τονωτικό γιά τήν ἀποκατάσταση τοῦ
νευρικοῦ συστήματος.

Ὑγεία ἀπό τό φαρμακεῖο τοῦ Θεοῦ

ΒΒΒΒΒμΒΒΒΒΒ ΒΒΒΒπΒΒΒΒΒΒ
ἤ Ἔλαιον Ὑπερικοῦ ἤ Σπαθόλαδο ή Κοψόλαδο

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 κουρασμένα χέρια καί πόδια. Θά ἠρεμήσει
καί τό ἐρεθισμένο δέρμα. Ἀντιφλεγμονικό, ἀντισπασμωδικό,
καταπραϋντικό καί χαλαρωτικό μέ ἀντιαλλεργικές ἰδιότη-
τες. 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, πονόδοντο (μέ
ἐπάλειψη στό μάγουλο), ἡμικρανίες καί νευ-
ρασθένειες (κατάθλιψη) • Μέ μασάζ πρίν
τόν ὕπνο εἶναι ἠρεμιστικό καί χαλαρωτικό.
l ΑΓΡΙΟΡΑΔΙΚΕΛΑΙΟ Μέ ἁπλή ἐπά-
λειψη σβήνει τίς δύσκολες ρυτίδες, τά καφε-
τιά στίγματα τῆς ἡλικίας, τίς μικρές ἐλιές,
ἐξαφανίζει τίς βλεφαρίτιδες καί τίς «σακού-
λες» κάτω ἀπό τά μάτια.  Τρεῖς μέ τέσσερις

σταγόνες στό ρόφημα, κατεβάζει τή χοληστερίνη, τό σάκχαρο, βοη-
θάει στό συκώτι καί στήν κατακράτηση ὑγρών.
l ΔΑΦΝΕΛΑΙΟΤό δαφνέλαιο εἶναι πλούσιο σέ βιταμίνη Ε καί λι-
παρά 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 ΡΙΓΑΝΕΛΑΙΟ Κατάλληλο γιά: Μύκητες Νυχιῶν,
Ψωρίαση, Πιτυρίδα, Κασίδα, Ἀρθρίτιδα, Σμηγματόρ-
ροια, Λειχῆνες, Ψεῖρες. Ἡ ἰσχυρή ἀντιική καί ἀντιβα-
κτηριδιακές ἰδιότητες βοηθοῦν στίς
δερματικές λοιμώξεις. Τρεῖς μέ τέσσερις
σταγόνες στό ρόφημα, βελτιώνει καί βοηθᾶ
τό ἀναπνευστικό καί σκοτώνει τά μικρόβια.
Ἀντιπαρασιτικό βοηθᾶ σέ προβλήματα
πέψης. Μπορεῖ νά ἐνισχύσει τό ἀνοσο-
ποιητικό σύστημα. Εἶναι ἀποτοξινω-
τικό. Τό ριγανέλαιο ἔχει
ἀντιοξειδωτικές ἰδιότητες γιά τίς ὁποῖες
πιστεύεται ὅτι παίζουν καθοριστικό
ρόλο στήν πρόληψη πολλῶν μορφών
καρκίνου. Εἶναι μιά καλή πηγή σιδήρου,
μαγγανίου καθώς καί ἀσβεστίου.

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

μέ ἐλαιόλαδο καί θεραπευτικά βότανα

Το γνωστό ἀπό τήν ἀρχαιότητα γιά τίς

πολύτιμες θεραπευτικές ἰδιότητές του

?



?
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l ΚΟΥΡΑΣΜΕΝΑ
ΠΟΔΙΑ γιά ὀρθο-
στασία & ἔντονη

κούραση μέ παρθένο
ἐλαιόλαδο, ἁγνό κερί,
τσουκνίδα, χαμομήλι, 

κυπαρισσόμηλα

l ΚΗΡΑΛΟΙΦΗ ΜΑΝΟΛΙΑ
ἁπλή κηραλοιφή γιά ὅλα

μέ παρθένο ἐλαιόλαδο, 
μελισσοκέρι, μανόλια

l ΚΗΡΑΛΟΙΦΗ 
ΚΗΠΟΥΡΟΥ

γιά πολύ ταλαιπωρημένα χέρια,
ἀγκῶνες, φτέρνες, ξηροδερμία  
μέ σησαμέλαιο, λάδι καρύδας, μέλι, 

τσάϊ καλέντουλας, μελισσοκέρι

l ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ
ΑΛΟΙΦΗ

γιά δερματικές παθήσεις
μέ μελισσοκέρι, φυτικά ἔλαια,

πρόπολη, βαλσαμέλαιο

l ΕΙΔΙΚΗ ΚΗΡΑΛΟΙΦΗ 
γιά κρυολόγημα παιδιῶν
μέ σογιέλαιο, λάδι καλέντουλας,
βούτυρο κακάο, κερί, βάλσαμο,
μέντα, λεβάντα, τίλιο, θυμάρι

θεραπευτικές ἀλοιφές μέ ἁγνό κερί, 
ἐλαιόλαδο, & θεραπευτικά βότανα

l ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΗ
γιά πόνους αὐχένα, 
γονάτου,  ρευματι-

σμούς & ἀρθριτικά.
μέ παρθένο ἐλαιόλαδο,

ἁγνό κερί, καμφορά, τσου-
κνίδα, θυμάρι πεῦκο

l ΚΡΥΟΛΟΓΗΜΑ
γιά τή γρίπη καί τό
κρυολόγημα & τήν
ψύξη μέ παρθένο ἐλαι-
όλαδο, ἁγνό κερί, καμ-

φορά, εὐκάλυπτο,
θυμάρι, δενδρολίβανο

l ΕΠΟΥΛΩΣΗ
ΠΛΗΓΩΝ γιά πλη-

γές, κατακλίσεις
κλπ. μέ παρθένο ἐλαι-

όλαδο, ἁγνό κερί, σπαθό-
χορτο (βαλσαμέλαιο),

βουζιλάντη

ΚΡΕΜΑ σέ μορφή
μαλακτικῆς λοσιόν 
μέ βάση:

ἁγνό κατσικίσιο γάλα μέ μέλι
(Goat milk, oatmeal & honey)
l Συσκευασία 112 gr: 9.50 ε

?



Διά χειρός και πνεύματοσ...
j

ζωγραφισμένες ἤ σκέτες

ΛΑΜΠΑΔΕΣ 
χειροποίητες 
ἀπό κερῆθρα μέ ἁγνό
μελισσοκέρι

Ὅπως κάθε χρόνο αὐτήν τήν ἐποχή
φτιάχνουμε λαμπάδες γιά τήν Μεγάλη Ἑβδομάδα

καί τήν Ἀνάσταση. Μέ τό διακόνημα αὐτό μποροῦμε
νά συνεχίζουμε τά ἔργα στό Μοναστήρι τοῦ Ἁγίου
Νεκταρίου. Σᾶς εὐχαριστοῦμε γιατί πάντοτε ἀντα-

ποκρίνεσθε καί σᾶς πα-
ρακαλοῦμε  νά πάρετε
καί φέτος γιά ἐσᾶς καί

τούς γνωστούς σας, τίς
λαμπάδες σας ἀπό τό
Μοναστήρι μας, βοη-

θώντας καί μέ αὐτόν τόν
τρόπο τό ἔργο μας.

ΛΑΜΠΑΔΕΣ λευκές γιά τήν
Ἀνάσταση σέ 4 διαφορετικά σχέδια, 

συσκευασμένες σέ κουτί

Προσευχητάριον
κατανυκτικό

Ἐπανακυκλοφό-
ρησε σέ ἐπανέκ-
δοση ἀπό τήν Ἱερά
Μονή μας. Ὑπέρο-
χοι ὕμνοι τοῦ Ἁγίου
Νεκταρίου στήν 
Παναγία μας.

Περιέχει: Πρωϊνή προσευχή, Μεσονυκτικό,
Ὄρθρο, Ἑνάτη Ὥρα, Ἑσπερινό, μικρό Ἀπόδει-
πνο, μεγάλο Ἀπόδειπνο, Ἀκολουθίες τῆς Διακαι-
νισήμου, ἀπολυτίκια ὅλης τῆς ἑβδομάδος,
Κανόνες καί εὐχές κατανυκτικές, τροπάρια ψαλ-

λόμενα εἰς μνήμας ἁγίων, Παράκληση στόν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦ Χρι-
στό, μικρή Παράκληση στήν Παναγία, Μεγάλη Παράκληση,
Χαιρετισμούς, Θεία Μετάληψη, Εὐχές τῆς τραπέζης, Μηνολόγιο.

Θεοτοκάριον
Ἁγίου Νεκταρίου



✦ 1. ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ (ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΗΣ 

ΔΙΑΚΑΙΝΙΣΗΜΟΥ) ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ  ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ - ΣΙΝΑ

✦ 2. ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟ ΜΑΪΟ ΣΕ 10 ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

✦ 3. ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΟΜΙΛΙΑ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΜΟΥΛΑΤΣΙΩΤΗ 
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ, ΑΝΩ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (ΩΡΑ 5.00 μ.μ.)

✦ 4. ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ (4 ΜΑΡΤΙΟΥ) ΟΜΙΛΙΑ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ, ΑΝΩ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (ΩΡΑ 5.00 μ.μ.)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ

Πληροφορίες στή Μονή : 26340-44282& 26340-44381 (10-2π.μ.  6-8μ.μ.).

Ἅγιος Ἰωάννης Μαξίμο-
βιτς, Ἐπίσκοπος Σαγγάης
Ἡ βιογραφία ἑνός νεοφανοῦς &
θαυματουργοῦ Ἁγίου πού ἔζησε
στίς ἡμέρες μας καί πού ἡ Ἱερά
Μονή μας μετέφρασε τό βίο
του στά ἑλληνικά.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΠΟΛΥ

ΣΥΝΤΟΜΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ:

ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ 

ΓΕΡΟΝΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ

σπουδή, μέθεξη, θέωση

τοῦ Γέροντος  

Νεκταρίου Μουλατσιώτη

Ὁ Γέροντας 
Νεκτάριος, 
ὅταν ὁ οὐρανός μιλᾶ

l Ἀκολουθία & Πα-

ρακλητικός Κανών
l Βιογραφία

l Ὁ Γέρων Παΐσιος

Τόμος Α´
l Ὁ Γέρων ΠαΐσιοςΤόμος Β´

ΒΙΒΛΙΑ 

Θεοτοκάριον
Ἁγίου Νεκταρίου
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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

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. 

καρβουνάκια

σᾶς τά συνιστοῦμε γιατί ἀνάβουν πολύ εὔκολα 
καί διαρκοῦν. Συσκ. 5 τεμάχια 

Ἁγνό Κερί

ΦΥΤΙΛΑΚΙΑ 
ἀπό μελισσοκέρι

Δέν καπνίζουν. 
Συσκευασία μαζί μέ 2 καντηλῆθρες
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✆ 26340-44391 (9-2 π.μ. & 6-9 μ.μ.) l ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ

Γνήσιο Θυμίαμα (λιβάνι)

συσκευασία μισόκιλου 
συσκευασία κιλοῦ

συσκευασία τετάρτου 

l Χερουβικό l Γαρδένια  l Μύρο l Βηθλεέμ l Ἄξιον Ἐστί l Μύρο Σάρωφ 
l Νυχτολούλουδο l Ἀναστάσιμο l Τριαντ/λο μέ κεχριμπάρι l Ἀγγελικό 

l Ἄνθος Ἐρήμου l Βυζαντινό l Φούλι   l Σύπερ 
καί 2  ΝΕΑ  ΩΡΑΙΑ ΑΡΩΜΑΤΑ: l  Σμύρνα l  Ἀμέθυστος

θυμίαμα μέ πρώτης ποιότητος πρῶτες ὕλες,
στά ἑξῆς ἐπιλεγμένα ἀρώματα:

Εὐλογία ἀπό τό ἁγίασμα καί εὐωδία ἐκλεπτυσμένων
ἀρωμάτων Νάρδου Ἁγίας Μαρίας Μαγδαληνῆς. Μπο-
ρεῖτε νά βάζετε ἐπάνω σας ἤ νά ραντίζετε τό σπίτι σας μέ
τό ἐκκλησιαστικό ἄρωμα πού φτιάχνουμε στό Μονα-
στήρι μας. Μπορεῖτε ἐπίσης νά τό βάζετε στίς εἰκόνες
πού ἔχουν τζάμι, ἤ νά τό προσφέρετε στήν Ἐκκλησία.

Μύρο μέ ἁγίασμα

Συμβολίζουν τά 33 χρόνια τοῦ Χριστοῦ καί εἶναι ἀναμμένα
μέ τό Ἅγιο Φῶς. Εἶναι εὐλογία νά ἀνάβετε κάθε μέρα 
ἕνα-ἕνα ἀπό τά 33 κεράκια στό σπίτι σας.

πού τελέστηκαν στόν Πανάγιο
Τάφο τοῦ Χριστοῦ μας

Μύρο μέ λαδάκι 
ἀπό 40 ἅγια Εὐχέλαια

Τά 33 κεριά τῶν Ἱεροσολύμων



Η  ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ  ΗΧΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ

Χαρτονένιο φακελλάκι πού περιέχει 1 CD-MP3 μέ τήν
ἠχογραφημένη Καινή Διαθήκη στή δημοτική. Ἡ ἀνά-
γνωση συνοδεύεται ἀπό ἐξαιρετική μουσική ἐπένδυση
πού σέβεται ἀπόλυτα τήν ἱερότητα τοῦ κειμένου. 

σέ Mp3 στή δημοτική

μέ κάθε παραγγελία σας, σᾶς ἀποστέλλουμε 
δωρεάν τό cd μέ τήν Καινή Διαθήκη 

Θερμά σᾶς παρακαλοῦμε βοηθεῖστε μας ἀπό τό ὑστέρημά σας νά προ-
μηθευθοῦμε τό πετρέλαιο γιά τίς ὑπόλοιπες κρῦες μέρες τοῦ χειμῶνα.
Γνωρίζουμε τίς δυσκολίες πού βιώνουμε ὅλοι, κι ἐμεῖς κι ἐσεῖς, ἀλλά ὅσοι
μποροῦν ἀπό τό ὑστέρημα τῆς ἀγάπης τους ἄς μᾶς συνδράμουν, ἔστω
καί μέ τό ἐλάχιστο.
Μέ τήν ἀποστολή ὁποιασδήποτε ἐνισχύσεως πρός πρός τό Μοναστήρι
μας ΘΑ ΣΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΛΟΥΜΕ ΩΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΕΝΑ CD μέ
τίς αὐτούσιες προφητικές καί ἐπίκαιρες ὁμιλίες τοῦ ὁσίου Γέροντος Παϊ-
σίου τοῦ Ἁγιορείτου. Θερμά σᾶς εὐχαριστοῦμε. 

Οἱ Ἅγιοί μας ἄς εἶναι παντοτεινοί προστάτες σας.


