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Ἀγαπητοί ἐν Χριστῶ ἀδελφοί, 

ἀναγνῶστες τοῦ περιοδικοῦ μας “Μοναχική Ἔκφραση”

αθώς κρατᾶτε τή Μοναχική Ἔκφραση, ἡ Μ. Τεσσαρακοστή θά κοντεύει εἰς τό
μέσον της. Θά ἔχετε πολλές φορές ἀκούσει ὅτι ἡ Σαρακοστή αὐτή ἀποτελεῖ τό

στάδιο τοῦ πνευματικοῦ ἀγῶνος πού μᾶς προετοιμάζει γιά νά ζήσουμε τήν Ἀνά-
σταση, τό Πάσχα, τήν διάβαση δηλαδή ἀπό τόν θάνατο τῆς ψυχῆς πρός τήν

ἀνάστασή της, τό πέρασμά της ἀπό τόν θάνατο στή ζωή. Αὐτό βέβαια δέν εἶναι εὔκολο.
Ἀπαιτεῖ τήν ἐντονότερη προσπάθειά μας αὐτές τίς ἡμέρες σέ κάθε ἔκφανση τοῦ ἀγῶνα μας.
Πρωτίστως ἡ αὐστηρή νηστεία τῶν ἡμερῶν αὐτῶν μᾶς εἰσαγάγει σέ ἐντατικό, συστημα-
τικό καί αὐστηρό πρόγραμμα πνευματικό. Διότι ἡ ἀποχή ἀκόμη καί ἀπό τό λάδι, βοηθᾶ τό
σῶμα, ἐλευθερωμένο ἀπό τίς λιπαρές καί ἀπολαυστικές γεύσεις, μόνο μέ ξηρά τροφή, νά
καταπονεῖται σέ ἄσκηση σωματική, κατά τό μέτρο τοῦ δυνατοῦ γιά τόν καθένα. Ἀλλά αὐτό
δέν εἶναι ὁ αὐτοσκοπός τοῦ ἀγῶνα, οὔτε τελειώνει ἐδῶ. Σκοπός εἶναι ἡ ἀνάσταση τῆς ψυχῆς. 

Ξεκινᾶμε μέ τόν ἀγῶνα τοῦ σώματος γιά νά βοηθήσουμε τήν ψυχή νά δεῖ καί καί νά πα-
λέψει τά πάθη της ὥστε νά ἐλευθερωθεῖ ἀπό αὐτά μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ κι ἔτσι νά ἀναστη-
θεῖ ἀπό τή νέκρωσή της στήν ὁποία τήν καταδικάζουν τά πάθη καί οἱ ἁμαρτίες. Προσοχή
λοιπόν νά μήν ἀρκεσθοῦμε μόνο στή νηστεία τῶν φαγητῶν, ἀλλά νά ἀπέχουμε ἀπό κάθε
ἁμαρτία καί νά ἀγωνιζόμεθα σῶμα μέ σῶμα κατά τῶν παθῶν πού μᾶς κυριεύουν! Μήν ὑπο-
χωροῦμε. Βλέπουμε τό πάθος, τόν θυμό, τήν ζήλεια, τήν μνησικακία, τόν ἐγωϊσμό, τό θέ-
λημα, τήν ἐπιθυμία μας, νά τρέχουμε κατά πάνω του μέ θάρρος, μέ προσευχή θερμή,
κάνοντας τά ἀντίθετα ἀπ᾽ ὅσα τό πάθος μᾶς ὑπαγορεύει. Σ᾽ αὐτό θά μᾶς βοηθήσουν πολύ
ἡ καθημερινή μελέτη τῆς Καινῆς Διαθήκης, ἡ Φιλοκαλία τῶν Πατέρων, οἱ βίοι τῶν Ἁγίων
μέ τά παραδείγματα πού μᾶς δίνουν, καί τά ἀμέτρητα σύγχρονα κηρύγματα ὁσίων γερόν-
των πού ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ μᾶς χαρίζει ἀκόμη καί στήν ἐποχή μας γιά νά μᾶς ὁδηγοῦν στήν
ὁδό τῆς ἁγιότητος. 

Ἀγῶνας λοιπόν κάθε λεπτό, μέ κάθε ἀνάσα μας, ἀφοῦ ὁ αἰώνιος ἐχθρός μας, οὐδέποτε
καταπαύει, οὔτε Κυριακές, οὔτε τά βράδυα, οὔτε γιορτές, οὔτε... οὔτε... οὔτε... Ἀγῶνας ἀκα-
τάπαυστος γιά τήν σωτηρία τῆς ψυχῆς μας. Μή ξεχνοῦμε ὅτι στόν ἀγῶνα μας αὐτό ἔχουμε
σύμμαχό μας τόν Θεό, τήν Παναγία μας, τά τάγματα τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων καί Ἀρχαγ-
γέλων, τούς Ἁγίους καί Ὁσίους πού διῆλθαν ἀκριβῶς καί οἱ ἴδιοι τους στήν ἐπίγεια ζωή
τους αὐτόν τόν ἀδυσώπητο πόλεμο καί ἄρα ὅσο πολεμοῦμε, τό βέβαιον εἶναι ὅτι ἡ νίκη θά
εἶναι δική μας... Εἴθε ὅλοι μας νά ζήσουμε Καλή Ἀνάσταση.

Γερόντισσα Μόνικα

καί αἱ σύν ἐμοί ἐν Χριστῶ ἀδελφαί

Πρός αναγνώστεσ επιστολή... 
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τή ζωή τῆς Ἐκκλησίας συναντοῦμε
συχνά τή νηστεία καί ἀνακαλύ-
πτουμε τό νόημά της. Ἡ νηστεία
πού ζητήθηκε νά τηρήσουν ὁ Ἀδάμ
καί ἡ Εὔα εἶναι τό πιό ἀρχαῖο καί

ἴσως τό πιό χαρακτηριστικό παράδειγμα.
Ἐπρόκειτο γιά μία νηστεία πού ἦταν τόσο
σωματική ὅσο καί πνευματική. Ὁ «ἀπαγο-
ρευμένος καρπός» ἦταν συγχρόνως ὑλικός,
πνευματικός καί συμβολικός. Οἱ προπάτορές
μας δέν ὑπάκουσαν στήν ἐντολή τοῦ Θεοῦ
καί γνώρισαν τούς καρπούς τῆς ἀνυπακοῆς

(Γεν. 3). Μέ τόν ἴδιο τρόπο κι ἐμεῖς, ὅταν
ἀρνούμαστε νά τηρήσουμε τίς ἐντολές καί
ὑποκύπτουμε στά πάθη μας, αὐξάνουμε
στή γνώση τῶν παθῶν.

Ἐάν ὁ Ἀδάμ καί ἡ Εὔα δέν μποροῦσαν
νά παραμείνουν στόν Παράδεισο χωρίς τή
νηστεία, πῶς ἐμεῖς θά ἐπιστρέψουμε στόν Πα-
ράδεισο χωρίς αὐτήν; Ὁ Ἀδάμ καί ἡ Εὔα ὑπέ-
πεσαν στήν αἰχμαλωσία τῶν παθῶν γιατί
δέν ἦσαν ἐγκρατεῖς, ὅπως οἱ Ἰσραηλίτες πού
ἦσαν ἕτοιμοι νά ἐπιστρέψουν στή δουλεία
τῆς Αἰγύπτου γιά χάρη τῆς κοιλίας τους

Αφιέρωμα...
j

τῶν νηστειῶν

Τό βιβλικό καί πνευματικό νόημα 
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(Ἔξοδ. 16: 2-3). Οἱ Ἰσραηλίτες, μάλιστα,
ἦταν πρόθυμοι νά θυσιάσουν τήν ἴδια τους
τήν πίστη στό Θεό καί τήν ἐπαγγελία τῆς
σωτηρίας τους. Στήν Ἐρυθρά Θάλασσα
ἦταν ἕτοιμοι νά ἀρνηθοῦν τό βάπτισμα πρός
τή σωτηρία, ἀπό ἔλλειψη ἐμπιστοσύνης
στήν ἐντολή τοῦ Θεοῦ καί γιά χάρη τῆς
φροντίδας γιά τή σάρκα.

Ἡ ἱστορία τῆς αἰχμαλωσίας στήν Αἴγυ-
πτο καί τῆς ἀπελευθέρωσης ἀπό τόν Μωϋσῆ

εἶναι μία εἰκόνα τῆς ἀνθρώπινης
ἱστορίας. Ὁ Μωϋσῆς εἶναι τύπος,

εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ. Ὅπως οἱ
Ἑβραῖοι, ἔτσι κι ἐμεῖς ὁδη-

γούμαστε μέσω
τοῦ νεροῦ τῆς κο-
λυμβήθρας ἀπό
τήν σκλαβιά τῆς
ἁμαρτίας καί τῶν

δεσμῶν τοῦ θανά-
του, στήν ἐλευθε-

ρία καί στήν ἐλπίδα
τῆς ἀφθαρσίας. Προ-

χωροῦμε παρά τίς ἀντι-
ξοότητες, ὑποφέρουμε,
ἀγωνιζόμαστε, πέφτουμε
καί ξανασηκωνόμαστε,
ἀκριβῶς γιατί ἔχουμε
στραμμένη τήν ἐλπίδα
μας στήν ὑπόσχεση τῆς
Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Ἡ

πεσμένη φύση μας, ὅμως,
μᾶς καλεῖ πάλι πίσω, στήν
αἰχμαλωσία τῶν παθῶν. Στά
παραδείγματα πού ἀναφέρ-
θηκαν, γίνεται φανερή ἡ ἀξία
τῆς νηστείας, πού ἔχει διπλή
διάσταση: ὑπακοή στόν
Θεό καί ἐλευθερία ἀπό τά
πάθη. Ἔτσι ὥστε, μέ τή δύ-
ναμη τοῦ Θεοῦ νά ἀνα-
πτυχθοῦμε πνευματικά
καί νά ξανακερδίσουμε
τόν Παράδεισο.

Ἄλλα σπουδαία παραδείγματα νη-
στείας βρίσκουμε σέ καταστάσεις πνευμα-
τικῆς ἀνάτασης. Ὅταν ὁ Μωϋσῆς ἐπρόκειτο
νά παρασταθεῖ ἐνώπιον τοῦ Κυρίου στό ὄρος
Σινᾶ, νήστευε γιά σαράντα ἡμέρες. Γιά πε-
ρισσότερο ἀπό μῆνα, τρεφόταν καί ξεδιψοῦσε
ἀπό τήν ἐπικοινωνία του μέ τόν Δημιουργό.
(Ἔξ. 34:18, 34:28, κ.α.) Ὁ Κύριος νήστευσε
στήν ἔρημο τῆς Ἱεριχοῦς γιά σαράντα ἡμέρες
προκειμένου νά πολεμήσει τούς πειρασμούς
τοῦ Διαβόλου. Μέ τόν ἴδιο τρόπο κι ἐμεῖς νη-
στεύουμε σαράντα ἡμέρες πρίν τό Ἅγιο
Πάσχα, γιά νά νικήσουμε τούς πειρασμούς
καί νά ἀξιωθοῦμε τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ.
Αὐτή εἶναι ἡ τρίτη διάσταση τῆς νηστείας:
νά παραμερίσουμε ὅλες τίς βιοτικές μέριμνες,
γιά νά ἐξασκήσουμε τήν πνευματική μας δύ-
ναμη. Ὥστε ἡ σκέψη μας νά μήν στρέφεται
στό «τί θά φᾶμε, τί θά πιοῦμε καί τί θά ἐνδυ-
θοῦμε, ἀλλά νά ἀναζητᾶ καταρχήν τήν Βασι-
λεία τοῦ Θεοῦ» (Λουκ. 12:22, 29, 31).
«Ἐπίρριψον ἐπί Κύριον τήν μέριμνάν σου, καί
αὐτός σέ διαθρέψει» (Ψαλμ. 54:23). 

Παραστεκόμαστε ἐνώπιον τοῦ Κυρίου
κάθε Πάσχα, ἔχοντας διανύσει μιά σαραν-
ταήμερη πορεία, καί φθάνοντας στή κορυφή
ἑνός πνευματικοῦ Σινᾶ, δεχόμαστε ὅπως ὁ
Μωϋσῆς τήν ὑπόσχεση τοῦ Θεοῦ. Νη-
στεύουμε ἐπίσης, ὅταν ἔχουμε ἡττηθεῖ ἀπό
τόν ἐχθρό καί θέλουμε νά ἐπικαλεσθοῦμε τήν
ἰδιαίτερη βοήθεια τοῦ Θεοῦ. Μή τή νηστεία
καθαρίζουμε τήν καρδιά μας καί ταπεινώ-
νουμε τόν ἑαυτό μας γιά νά λάβουμε τή χάρη
τοῦ Θεοῦ. Ἔτσι καί ὁ Ἰησοῦς τοῦ Ναυῆ μέ τά
στρατεύματά του καί ὅλο τό λαό τοῦ
Ἰσραήλ νήστευσαν ὅταν κατατροπώθηκαν
στή Γαι, βάζοντας μετάνοια ἐνώπιον τῆς Κι-
βωτοῦ (Ἰη. 7:6). Τό γεγονός αὐτό ἀποκτᾶ ἰδι-
αίτερη βαρύτητα, ἀφοῦ γνωρίζουμε ὅτι ἡ
ἱστορία τοῦ Παλαιοῦ Ἰσραήλ ἀποτελεῖ προ-
τύπωση τῆς πνευματικῆς πορείας καί τοῦ
ἀγῶνα τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ κάθε Χρι-
στιανοῦ. Ὅταν ὁ Ἰησοῦς τοῦ Ναυῆ ἀναφώ-
νησε πρός τόν Θεό, «δέομαι Κύριε... καί τί ἐρῶ

τῶν νηστειῶν



ἐπεί μετέβαλεν Ἰσραήλ αὐχένα ἀπέναντι τοῦ
ἐχθροῦ αὐτοῦ;» ὁ Κύριος ἀπάντησε «ἡμάρτη-
κεν ὁ λαός καί παρέβη τήν διαθήκην...». Καί
ποιά ἦταν ἡ ἁμαρτία τους; Ἡ ἀνυπακοή γιά
χάρη τῆς πλεονεξίας. Κατέλαβαν τήν ἐπά-
ρατη γῆ τῆς Ἱεριχοῦς καί μοίρασαν τά κτή-
ματά της ἀνάμεσα στό λαό. Νηστεύουμε,
λοιπόν, καί ὅταν ὑποκύπτουμε σέ πάθη,
προκειμένου νά ἀναζητήσουμε τήν αἰτία τῆς
πτώσης μας καί νά ἀγωνισθοῦμε ἐνάντια σ᾽
αὐτήν. Νηστεύουμε καί προσευχόμαστε γιά
νά λάβουμε τή Χάρη τοῦ Θεοῦ ὥστε νά ἀπο-
μακρύνουμε τήν αἰτία τῶν παθῶν. Αὐτή ἡ
αἰτία στό βιβλίο τοῦ Ἰησοῦ τοῦ Ναυῆ συμ-
βολίζεται μέ τά ἀπαγορευμένα, παγανιστικά
λάφυρα τῆς γῆς τῆς Ἱεριχοῦς, ἀλλά καί στήν
πραγματικότητα πρόκειται γιά τό πάθος
τῆς πλεονεξίας πού ὁδήγησε τούς Ἑβραίους
σέ ἀνυπακοή καί κατόπιν στήν ἧττα. Ἡ προ-
σευχή καί ἡ νηστεία μᾶς βοηθοῦν νά ταπει-
νωθοῦμε ἐναντίον τοῦ Θεοῦ, παραδεχόμενοι
ὅτι ἡ νίκη εἶναι δική Του. Ἄρα, λοιπόν, μιά
ἄλλη ὄψη τῆς νηστείας εἶναι ἡ μετάνοια: Ἡ
νηστεία διευκολύνει τήν ἀληθινή μετάνοια,
ἀκριβῶς γιατί ἀποτελεῖ ὁλοκληρωμένο
ἀγῶνα ἐνάντια στά πάθη πού ἐπιθυμοῦμε νά
θεραπεύσουμε. Οἱ περισσότερες ἀπό τίς νη-
στεῖες πού ἀναφέρονται στήν Παλαιά Δια-
θήκη τηρήθηκαν χάριν μετανοίας. Ὅπως
γράφει ὁ Δαυίδ,  «ἐταπείνουν ἐν νηστεία τήν
ψυχήν μου» (Ψαλμ. 35:13). Ἡ Ἐσθήρ
νήστευσε καί κάλεσε τούς Ἰου-
δαίους στά Σούσα νά νη-
στεύσουν καί νά
προσευχηθοῦν μαζί
της ὅταν ἐπρόκειτο
νά ξεκινήσει γιά ἐπι-
κίνδυνη ἀποστολή
(Ἐσθ. 4:16). Ὁ Ἰωσα-
φάτ ἐπίσης, προσευ-
χήθηκε κάι νήστευσε
μαζί μέ ὅλη τή σύ-
ναξη, ὅταν ἡ Ἰουδαία
βρέθηκε ἐνώπιον μεγά-

λου κινδύνου ἀπό τούς εἰσβολεῖς τοῦ Ἀμάν,
ζητώντας δύναμη καί βοήθεια ἀπό τόν Κύριο.
Κι ἐμεῖς νηστεύουμε καί προσευχόμαστε
συχνά, καθώς τό μονοπάτι τῆς ζωῆς μας
εἶναι γεμάτο μέ κάθε εἴδους πνευματικούς κιν-
δύνους, ὥστε νά νιώσουμε τά λόγια πού ὁ
Κύριος ἀπηύθυνε στόν Ἰωσαφάτ: «Μή φοβη-
θεῖς, οὔτε νά δειλιάσεις ἐπειδή τό πλῆθος (τῶν
ἐχθρῶν) εἶναι μεγάλο, γιατί ἡ μάχη δέν εἶναι
δική σου, ἀλλά τοῦ Θεοῦ». 

Ἀναφέρθηκαν μόνο μερικά παραδείγ-
ματα, κι ὅμως ἱκανά νά μᾶς φανερώσουν
πόσο πολλά καί σπουδαία εἶναι τά ὀφέλη
τῆς νηστείας καί τῆς προσευχῆς, πού περι-
γράφονται στίς Γραφές. Βλέπουμε πώς ἡ νη-
στεία προηγεῖται καί συνοδεύει κάθε δωρεά
τῆς χάρης τοῦ Θεοῦ, κάθε νίκη, κάθε πνευμα-
τική πρόοδο καί ἀνάταση πρός τόν Θεό. Ἡ
νηστεία εἶναι ἕνα ἀπό τά σπουδαιότερα
ὅπλα στόν ἀγῶνα μας ἐνάντια στόν Διά-
βολο. Κι ὅμως εἶναι ἀπό ἐκεῖνα τά ὅπλα πού
ὁρισμένοι προσπαθοῦν νά καταργήσουν.
Στή σημερινή ἐποχή, ὅλοι μας καί ἰδιαίτερα οἱ
νεότεροι ὑποφέρουμε πειρασμούς πού οἱ πα-
λαιότερες γενεές δύσκολα θά μπορούσαν νά
φαντασθοῦν. Γιά τόν λόγο αὐτό, ἴσως ποτέ
στήν ἱστορία ἡ νηστεία δέν ἦταν πιό ζωτική
γιά τήν πνευματική καί ἠθική μας ἐπιβίωση.
Ἡ ἀγάπη ἀπαιτεῖ νά προσπαθοῦμε μέ ἐπιμέ-
λεια νά διδάξουμε στόν ἑαυτό μας καί στά
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παιδιά μας τό νόημα τῆς νηστείας: ὄχι μιά δι-
κανική γνώση τῶν κανόνων τῆς νηστείας,
ἀλλά μιά ἀληθινή, ζωντανή κατανόηση τῆς
πραγματικῆς καί πνευματικῆς της ἀξίας.

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος συχνά παρομοι-
άζει τή Χριστιανική βιωτή μέ ἄθληση -κι
αὐτό εἶναι καί τό νόημα τῆς ἀσκήσεως: εἶναι
ἡ πειθαρχημένη προετοιμασία γιά τήν πνευ-
ματική προσπάθεια. Οἱ Χριστιανοί καλούμα-
στε νά ἀγωνισθοῦμε ἐνάντια στούς
πειρασμούς καί στά πάθη, ξεκινώντας τήν
προσπάθειά μας ὅπως μᾶς ὑπέδειξε ὁ Χρι-
στός: μέ νηστεία. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος μᾶς
μιλᾶ γιά τήν πνευματική διάσταση τῆς νη-
στείας: «εἰ γε αὐτόν (τόν Χριστόν) ἠκούσατε
καί ἐν αὐτῶ ἐδιδάχθητε, καθώς ἐστίν ἀλήθεια
ἐν τῷ Ἰησοῦ, ἀποθέσθαι ὑμᾶς κατά τήν προ-
τέραν ἀναστροφήν τόν παλαιόν ἄνθρωπον
τόν φθειρόμενον κατά τάς ἐπιθυμίας τῆς ἀπά-
της, ἀνανεοῦσθαι δέ τῷ πνεύματι τοῦ νοός
ὑμῶν καί ἐνδύσασθαι τόν καινόν ἄνθρωπον
τόν κατά Θεόν κτισθέντα ἐν δικαιοσύνη καί
ὁσιότητι τῆς ἀληθείας» (Ἐφεσ. 4:20-24). 

Προκειμένου νά κατανοήσουμε αὐτό τόν
λόγο, θά πρέπει νά συλλογισθοῦμε τήν ψυχή
σάν ἕνα χέρσο χωράφι, στό ὁποῖο καλούμα-
στε νά δημιουργήσουμε ἕναν κῆπο σωτηρίας.
Αὐτό τό χωράφι εἶναι κατάφυτο ἀπό ἀγκά-
θια καί ζιζάνια, τά πάθη τῆς φθαρτῆς μας
φύσης. Ὁ σπορέας τῆς παραβολῆς ἔσπειρε
ὑγιεῖς  σπόρους, ἀλλά μερικοί ἔπεσαν ἀνά-
μεσα στά ζιζάνια καί δέν μπόρεσαν νά ἀνα-
πτυχθοῦν γιατί <<ἀνέβησαν αἱ ἄκανθαι καί
ἀπέπνιξαν αὐτά>>. Ὡστόσο, ὁ σπορέας συνε-
χίζει καί σπέρνει σ᾽ ὅλη τή διάρκεια τῆς ζωῆς
μας. Ὅταν λοιπόν βλέπουμε ὅτι τά νεαρά
βλαστάρια πνίγονται  ἀπό τά ζιζάνια, πρέ-
πει νά ἀντιληφθοῦμε ὅτι εἶναι ἀπαραίτητο νά
ξεχορταριάσουμε τόν κῆπο τῆς ψυχῆς μας,
ὥστε ἡ ἑπόμενη σπορά νά πιάσει ρίζες καί νά
καρποφορήσει. Αὐτή ἡ μεταμόρφωση τῆς
ψυχῆς καλεῖται «ἐσωτερική ἐργασία». Ξεκινᾶ
μέ τήν σωματική πού εὔκολα γίνεται κατα-
νοητή καί συνεχίζει παράλληλα μέ πνευμα-

τική νηστεία πού καλεῖται «φυλακή τοῦ
νοός». Ὁ μετριασμός τοῦ φαγητοῦ κάνει δυ-
νατή τήν πνευματική νήψη καί διευκολύνει τή
φύλαξη τοῦ νοῦ.

Ἡ «φυλακή τοῦ νοός» εἶναι μιά πνευμα-
τική πρακτική πού ἀναμφίβολα ἀπαιτεῖ
συχνή νηστεία. Τά πάθη ἐκδηλώνονται
συχνά στήν καρδιά μας σάν ἀποτέλεσμα ἐξω-
τερικῶν προκλήσεων, πού βρίσκουν ἀνοιχτή
τήν πόρτα τοῦ νοός μέσω τῶν αἰσθήσεων.
Κανείς πρέπει νά βρίσκεται διαρκῶς σέ κατά-
σταση ἐγρήγορσης ὥστε ν᾽ ἀντιλαμβάνεται
τούς πειρασμούς μόλις αὐτοί εἰσέρχονται
στό νοῦ, πρίν προλάβουν νά μεταβληθοῦν σέ
πάθη (πρβλ. κατά Ματθ. 5: 27-28). Ὁ καθέ-
νας μας μπορεῖ νά ἐξασκηθεῖ, στόν ἕναν ἤ
στόν ἄλλο βαθμό, σ᾽ αὐτό τό εἶδος τῆς φυ-
λακῆς τοῦ νοός. Ὅσο κανείς ἀπομακρύνεται
ἀπό κάθε τι πού συγχύζει καί βεβηλώνει,
τόσο πιό εὔκολη εἶναι ἡ φρούρηση τοῦ μυα-
λοῦ. Ἔτσι κατανοεῖ κανείς τήν πνευματική
διάσταση τῆς νηστείας καθώς ἀποφεύγει
τόν περισπασμό τοῦ νοῦ καί ἐπιδίδεται σέ
ὅ,τι εἶναι πνευματικά καρποφόρο. Ἀφοῦ τό
σῶμα προορίζεται νά εἶναι ναός τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος, πρέπει νά ἐργάζεται κανείς μέ ἐπι-
μέλεια, ὥστε νά πληρωθεῖ ὁ ναός μέ τό
Πνεῦμα τό Ἅγιο. Γιατί τό Ἅγιο Πνεῦμα δέν
συγκατοικεῖ οὔτε μέ τό μικρόβιο τῆς ὑπερη-
φάνειας, οὔτε μέ τό σκοτάδι τῶν παθῶν. Εἴτε
τό ἕνα θά αὐξάνει καί τά ἄλλα θά φθίνουν,
εἴτε τά ἄλλα θά προοδεύουν καί τό πρῶτο θά
ἀπομακρύνεται.

Τέλος, πρέπει νά συλλογιστοῦμε μιά
ἄλλη προοπτική τῆς νηστείας τῆς Μεγάλης
Σαρακοστῆς: Καθώς προετοιμαζόμαστε γιά
τήν πνευματική πορεία τῶν σαράντα ἡμερῶν
πρίν τό Πάσχα, διαβάζουμε ἀπό τό Συναξάρι
τῆς Ἀπόκρεω καί τῆς Τυρινῆς, τά ἀναγνώ-
σματα πού ἀναφέρονται στόν Ἀντίχριστο.
Καί ἐπίσης μνημονεύουμε τήν Δεύτερη ἐν δόξη
ἔλευση τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ὁ Χριστός νήστευσε σαράντα ἡμέρες
πρίν πειρασθεῖ ἀπό τόν Διάβολο, μέ τούς
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τρεῖς ἐκείνους πειρασμούς πού ἀποτελοῦν
μιά ἀποκάλυψη γιά τόν Ἀντίχριστο. Γιατί τίς
προκλήσεις πού ὁ Κύριος ἀπέρριψε -τήν ἐπι-
δεικτική πνευματική ἐξουσία, τήν πολιτική
ἰσχύ καί τή φροντίδα τῆς σάρκας, προτάσεις
ὅλες τοῦ Σατανᾶ- ὁ Ἀντίχριστος θά δεχθεῖ καί
θά τίς ἐκπληρώσει. Ἀπό τό γεγονός αὐτό
ἀλλά καί ἀπό τά παραπάνω ἀναγνώσματα
καί τήν ἀναφορά στή Δευτέρα Παρουσία,
ἀντιλαμβανόμαστε ὅτι ἡ νηστεία, καί ἰδιαί-
τερα ἡ Μεγάλη Σαρακοστή, ἔχει ὡς σκοπό νά
προετοιμάσει τήν κάθε γενιά γιά τά χρόνια
τοῦ Ἀντιχρίστου. Ἄς μή ξεχνοῦμε ὅτι «πολ-
λοί ἀντίχριστοι γεγόνασι». Εἶναι ἄγνωστο
ποιά γενιά θά χρειαστεῖ νά ἀντιμετωπίσει
«τόν ἀντικείμενο καί ὑπεραιρόμενο ὑπέρ
πάντα λεγόμενον θεόν ἤ σέβασμα», ἀλλά ἀνά-
λογους πειρασμούς ἀντιμετωπίζει κάθε γενιά.
Καλούμαστε, λοιπόν, νά κρατοῦμε μέ ἐπιμέ-
λεια τίς νηστεῖες καί μέ ἀγάπη, ἀλλά αὐστη-
ρότητα νά τίς διδάσκουμε στά παιδιά μας,
ὥστε νά μάθουν κι αὐτά ν᾽ ἀγωνίζονται καί
νά προετοιμάζονται γιά τόν καιρό τοῦ πειρα-
σμοῦ. Τά ἰδανικά αὐτοῦ τοῦ κόσμου, τά
πάθη, οἱ ἐπιθυμίες καί οἱ στόχοι του, ὅλα
ἐργάζονται προκειμένου νά ὑποδουλώσουν
τόν ἄνθρωπο, τόσο ἀτομικά ὅσο καί συλλο-
γικά. Ὁ Διάβολος ἐπιτυγχάνει στό σκοπό
του δημιουργώντας ἕνα τεράστιο πνευματικό
κενό στή ζωή μας καί πείθοντας κατόπιν τόν
ἄνθρωπο ὅτι μπορεῖ νά γεμίσει αὐτό τό κενό
μέ ὑλικές κατακτήσεις, ἐπιπόλαιες, συχνά συ-
ναισθηματικές καί καταστροφικές διασκεδά-
σεις καί ποικιλία τροφῶν. Αὐτή εἶναι ἡ
καθημερινή «λειτουργία» πού προσφέρεται
στήν τηλεόραση, ἡ «λιτανεία» πού ψάλεται
στό ραδιόφωνο, ἡ «εἰκόνα» πού εἰκονίζεται
στά διαφημιστικά ταμπλό. Εἶναι πιθανόν νά
ἐκκλησιαζόμαστε μία φορά τήν ἑβδομάδα.
Προσερχόμαστε ὅμως στή «λατρεία» τῆς τη-
λεόρασης καθημερινά. Τά πάθη καλλιερ-
γοῦνται σήμερα μέ ὑψηλά τεχνολογικά μέσα,
ἐνῶ καινούργια προϊόντα ἐπινοοῦνται γιά νά
τά ἱκανοποιήσουν. Γιά τόν λόγο αὐτό, οἱ νη-
στεῖες τῆς Ἐκκλησίας εἶναι τόσο σπουδαῖες

στήν ἐποχή μας. Ἐκτός τῶν ἄλλων, ἡ νηστεία
εἶναι καί μία δήλωση ἀνεξαρτησίας ἀπό τήν
κοσμική ἐξουσία τοῦ Διαβόλου. Δέν πρόκει-
ται ἁπλά γιά μιά νομική ἀποχή ἀπό συγκε-
κριμένες τροφές. Τήν ἡμέρα πού ἀρχίζουμε τή
νηστεία, εἶναι σάν νά στρεφόμαστε πρός τόν
κόσμο καί νά δηλώνουμε ὅτι ἀρνούμαστε
τούς στόχους, τίς φιλοδοξίες, καί τά δεσμά
τῶν παθῶν αὐτῆς τῆς ζωῆς. Ἀκόμη περισσό-
τερο, ὅταν τηροῦμε τή διατεταγμένη νηστεία,
ἀρχίζουμε στήν πραγματικότητα νά βιώ-
νουμε τή θεολογία τῆς Ἐκκλησίας καί νά
αὐξάνουμε στή γνώση τοῦ Θεοῦ.

Πρέπει νά θυμόμαστε ὅτι, δέν γινό-
μαστε «καλοί» ὅταν νηστεύουμε, οὔτε
«ἁμαρτάνουμε» ὅταν δέν κρατοῦμε τή
νηστεία. Τό ζήτημα εἶναι πολύ βαθύτερο
καί πιό οὐσιαστικό. Δέν εἰσερχόμαστε στή
Βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἐνδεδυμένοι «καλές
πράξεις» ἤ ἔχοντας περισσότερες ἀρετές
καί κακίες. Ὁ μόνος τρόπος νά εἰσέλ-
θουμε στή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ εἶναι νά
ἀποκτήσουμε τό Πνεῦμα τό Ἅγιο, νά
ἐνδυθοῦμε τή Χάρη τοῦ Θεοῦ. Ἡ νηστεία
εἶναι ἕνα σπουδαῖο στάδιο πού συγκεφα-
λαιώνει τόν ἀγῶνα γιά τήν ἀπόκτηση τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος. Ἡ κατανόηση καί ἡ τή-
ρηση τῆς νηστείας εἶναι, ἑπομένως, θεμε-
λιώδεις γιά τήν ἴδια τή σωτηρία μας. 

(Πηγή ἀπό τήν Ἱστοσ. Synaxis Press)
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Τό Τριώδιο ἀποτελεῖ τό κινητό ἐκεῖνο τμῆμα τοῦ
ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους πού προπαρασκευάζει

γιά τόν ἄξιο ἑορτασμό τῶν Παθῶν καί τῆς Ἀνα-
στάσεως μέ ἀνάλογα βιώματα, πνευματική καλ-
λιέργεια καί συμμετοχή, μέ ἀγῶνα μετανοίας,
προσευχῆς καί νηστείας. Περιλαμβάνει δέκα Κυ-
ριακές. Ἀπό τήν Κυριακή τοῦ Τελώνου καί Φαρι-
σαίου μέχρι τόν Ἑσπερινό τοῦ Μ. Σαββάτου.
Διαιρεῖται σέ δύο τμήματα:
Τό πρό τῆς Νηστείας (Κυριακή Τελώνου καί Φαρι-
σαίου, Ἀσώτου, Ἀπόκρεω, Τυροφάγου) καί τῆς
Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καί τῆς Μεγάλης Ἑβδο-
μάδας δηλαδή ἕξι ἑβδομάδες καί μία 
(Α´ Κυριακή τῶν Νηστειῶν τῆς Ὀρθοδοξίας, Β´ Κυ-
ριακή Νηστειῶν - Ἁγ. Γρηγορίου Παλαμᾶ, Γ´ Κυ-
ριακή Νηστειῶν - Σταυροπροσκυνήσεως, Δ´
Κυριακή Νηστειῶν Ἁγ. Ἰωάννου τῆς Κλίμακος, Ε´
Κυριακή Νηστειῶν- Ὁσίας Μαρίας τῆς Αἱγυπτίας,
Στ´ Κυριακή Νηστειῶν - Βαΐων καί ἡ Μεγάλη
Ἑβδομάδα).
Τό Τριώδιο διαμορφώθηκε σέ τελική μορφή γύρω
στόν 15ον αἰῶνα. Ὀνομάστηκε Τριώδιο γιατί οἱ
Κανόνες κατά τίς καθημερινές ἀκολουθίες τοῦ
Ὄρθρου περιλαμβάνουν τρεῖς ὠδές· τήν η´, τήν θ´
καί μία ἀπό τίς πρῶτες ὠδές.
Κυριακή Τελώνου καί Φαρισαίου: Ἡ συντριβή τῆς

καρδιᾶς καί ἡ ταπεινόφρονη ἀποφυγή τοῦ φα-
ρισαϊκοῦ ἐγωϊσμοῦ ἀνοίγει τίς πύλες τῆς ἀλη-
θινής μετάνοιας καί τοῦ θείου ἐλέους.

Κυριακή Ἀσώτου: Τονίζει τό πνεῦμα τῆς μετάνοιας
καί τό μεγαλεῖο τῆς χριστιανικῆς ἐλευθερίας.

Κυριακή τῶν Ἀπόκρεω: Προηγεῖται τό Ψυχοσάβ-
βατο ὑπέρ «πάντων τῶν ἀπ᾽ αἰῶνος κοιμηθέν-
των εὐσεβῶς ἐπ᾽ ἐλπίδι ἀναστάσεως ζωῆς
αἰωνίου». Ἀκολουθεῖ τήν Κυριακή ἡ ὑπόμνηση
τῆς μελλούσης κρίσεως καί ἡ προτροπή γιά με-
τάνοια. Ὁ Χριστός ἐμφανίζεται ἐπί θρόνου
δόξης.

Κυριακή τῆς Τυροφάγου ἤ τοῦ ἀπωλεσθέντος Πα-
ραδείσου τῆς τρυφῆς: Μετά τήν προπαρα-
σκευή τῶν ψυχῶν πρός μετάνοιαν ἀρχίζει καί ἡ
σωματική συμμετοχή στή νηστεία.

Ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστή ἔχει βασικό χαρακτη-
ριστικό της τήν ἐγκράτεια καί τή νηστεία. Προ-

βάλλει συνταρακτικά πρότυπα.
Α´ Κυριακή τῶν Νηστειῶν ἤ τῆς Ὀρθοδοξίας. Τό

Σάββατο τό παράδειγμα τοῦ Ἁγ. Θεοδώρου,
πού μᾶς θυμίζει πόσο δυνατή εἶναι ἡ ζωντανή
πίστη. Τήν Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας ἡ ἀνα-
στήλωση τῶν εἰκόνων, ἡ νίκη τῶν καθαρῶν
τῶν πνευματικῶν ἀνθρώπων ἀπέναντι σέ κάθε
πλάνη καί αἵρεση.

Β´ Κυριακή τῶν Νηστειῶν - Ἁγ. Γρηγορίου τοῦ
Παλαμᾶ: Κεντρικό θέμα ἡ νηστεία, ἡ προσευχή
καί ἡ ἔντονη ἄσκηση τῆς ἐλεημοσύνης. Αὐτά
βοηθοῦν τόν ἐσωτερικό καθαρμό. Πρότυπο ὁ
Ἁγ. Γρηγόριος ὁ Παλαμάς. Στό πρόσωπό του
συγκεντρώνεται σοφία καί γνώση πού ἀνθί-
ζουν ἀπό μιά βαθειά ὀρθόδοξη πίστη.

Γ´ Κυριακή τῶν Νηστειῶν - τῆς Σταυροπροσκυνή-
σεως. Τώρα ὑμνεῖται ὁ Σταυρός, ὁ «τῆς ἐγέρ-
σεως Χριστοῦ τάς αὐγάς φωτοβολεῖν». Ὁ
ἄνθρωπος τοποθετεῖται ἀπέναντι στό Σταυρό.
«Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω
ἑαυτόν καί ἀράτω τόν σταυρόν αὐτοῦ». Ὁ
Σταυρός προβάλλεται ὡς στήριγμα καί βοή-
θεια.

Δ´ Κυριακή τῶν Νηστειῶν - Ἁγ. Ἰωάννου τῆς Κλί-
μακος. Μετά τήν ἄσκηση ὁ δρόμος τῆς ἀνυψώ-
σεως. Ὁ Ἅγ. Ἰωάννης τῆς Κλίμακος προσφέρει
τήν ἀνθρώπινη ἐμπειρία τῆς μυστικῆς ἀνόδου.

Ε´ Κυριακή τῶν Νηστειῶν - τῆς Ὁσίας Μαρίας τῆς
Αἰγυπτίας. Βαθειά συνειδητή μετάνοια. Πρό-
τυπον ὁ Ὁσία Μαρία ἡ Αἰγυπτία, ἡ πρώην
ἁμαρτωλή, ἀσκήτρια τῆς ἐρήμου γιά 47 ὁλό-
κληρα χρόνια. Τήν Τετάρτη ὁ Μέγας Κανόνας
καί τήν Παρασκευή ὁ Ἀκάθιστος Ὕμνος.

ΣΤ´ Κυριακή τῶν Νηστειῶν- Βαΐων: (Τό Σάββατο ἡ
ἀνάσταση τοῦ Λαζάρου). Ἡ θριαμβευτική
εἴσοδος τοῦ Ἰησοῦ στά Ἱεροσόλυμα.

Μεγάλη Ἑβδομάδα: Εἴσοδος στό χῶρο τοῦ μυ-
στηρίου. Ἡ Μεγ. Τεσσαρακοστή μᾶς προετοί-
μασε μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ καί τή δική μας
προσπάθεια, στήν ταπεινοφροσύνη, στή μετά-
νοια, στήν προσοχή, στήν ἄσκηση, τήν νη-
στεία καί προσευχή γιά τή συμμετοχή μας στή
θεία Κοινωνία.

Γνώρισόν μοι...
j

Τό Τριώδιο
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Μαρία Βασσο-
πούλου, μετέ-
πειτα ἡγουμένη
Μακρίνα, τῆς
Ἱ.Μ. Παναγίας

Ὁδηγητρίας, Πορταρτιᾶς
Βόλου γεννήθηκε τό 1921,
ἀπό εὐσεβεῖς γονεῖς στό
Βιλαέτι τῆς Σμύρνης. Μέ
τήν Μικρασιατική κατα-
στροφή ἡ οἰκογένειά της
ἀναγκάσθηκε νά ἀφήσει
τήν πατρική Ἰωνική γῆ
καί νά μεταφυτευθῆ στό
Βόλο. Ἐνῶ ὅμως ἦταν
μόλις 10 ἐτῶν, συνέβη καί
μιά ἄλλη οἰκογενειακή
συμφορά: κοιμήθηκαν καί
οἱ δυό γονεῖς της κι ἔτσι ἡ
μικρή Μαρία, μαζί μέ τό μι-
κρότερο ἀδελφάκι της, τόν
Γιωργάκη, ἔμειναν παν-
τελῶς ἔρημα καί ἐγκατα-
λελειμένα στούς πέντε
δρόμους.

Ὅμως ἡ μικρή Μαρία
δέν ἦταν ἀπό τούς ἀνθρώ-
πους πού ἀπελπίζοντο
εὔκολα. Ἔπιασε δουλειά,
πρῶτα σέ μιά μικρή βιοτε-
χνία μεταποιήσεως τροφί-

Η ΜΑΚΑΡΙΣΤΗ ΟΣΙΑ ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ

Ἡγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Ὁδηγητρίας Πορταριᾶς Βόλου
(1921- 1995).

Μακρίνα Βασσοπούλου
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μων, ὅπου μέ τά μικρά της χεράκια ἔσπαζε
καρύδια γιά λίγο ψωμί. Κατόπιν ἐργάσθηκε
σ᾽ ἕνα καπνεργοστάσιο. Ἔτσι, μέ πολλές
στερήσεις, τό πεντάρφανο κοριτσάκι κατά-
φερε νά μεγαλώσει τό πολυαγαπημένο μικρό
της ἀδελφάκι. Καί ἐνῶ τά πράγματα ἄρχισαν
κάπως νά στρώνουν, ξέσπασε ξαφνικά ὁ Β´
Παγκόσμιος πόλεμος καί μαζί του τά ἀπαί-
σια χρόνια τῆς Κατοχῆς.

Στίς ἀρχές τῆς Κατοχῆς οἱ γείτονες πρό-
σφεραν κάποια βοήθεια στά ὀρφανά. Ὅταν
ὅμως ἄρχισαν οἱ ἄνθρωποι νά πεθαίνουν
κατά δεκάδες στούς δρόμους ἀπό τήν πείνα,
κανείς δέν κοίταζε πλέον τά δύο παιδιά. Γιά
μέρες ὁλόκληρες ἔμεναν νηστικά καί κόντευαν
νά πεθάνουν ἀπό ἀσιτία.

Τά ἀδελφάκια, λοιπόν, χρειάσθηκε νά χω-
ρίσουν, μέ τήν ἐλπίδα πώς ἔτσι ἴσως τουλά-
χιστον ἐπιζήσει τό ἕνα ἀπό τά δύο. Ὁ μικρός
Γιωργάκης ἔφυγε στήν Θεσσαλονίκη καί ἡ
Μαρία παρέμεινε στόν Βόλο παντελῶς μόνη
της καί βυθισμένη στήν θλίψη γιά τόν χωρι-
σμό τους.

Καί τά χρόνια τῆς κατοχῆς, ἀλλά καί τά

μεταπολεμικά χρόνια στάθηκαν γιά τήν
Μαρία πολύ δύσκολα. Δούλευε σκληρά ἐδῶ
κι ἐκεῖ γιά λίγο ψωμί, ἀλλά καί αὐτό τό μοί-
ραζε, γιατί εἶχε χρυσή καρδιά.

Χαρακτηριστικά της γνωρίσματα ἦταν:
ἡ μεγάλη της ὑπομονή, ἡ ἐργατικότητα καί ἡ
ὁλονύκτιος προσευχή. Σ᾽ ὅλη της τήν ζωή ἡ
προσευχή στάθηκε, γιά τήν κατοπινή Γερόν-
τισσα Μακρίνα, πυξίδα καί βακτηρία.

Συνέβη μάλιστα ἀρκετές φορές νά γευθεῖ
«χειροπιαστά» τήν θεϊκή ἀντίληψη. Τήν πε-
ρίοδο αὐτή ἡ νεαρή Μαρία γνωρίσθηκε μέ τήν
ὁσιωτάτη μητέρα μου, γράφει ὁ πατήρ
Ἐφραίμ Φιλοθεΐτης.

Οἱ δύο αὐτές ἁγιασμένες ψυχές προσηύ-
χοντο μαζί στήν κουζίνα τοῦ πατρικοῦ μου
σπιτιοῦ, γονατιστές ὅλο τό βράδυ, μέ πάμ-
πολλα δάκρυα καί γονυκλυσίες. Πολλά μέ δί-
δαξε τό ἅγιο παράδειγμά τους! Αὐτές οἱ
ἀρετές της στάθηκαν ἡ αἰτία νά μαζευτοῦν
γύρω της μερικά εὐλαβέστατα κορίτσια,
ἀπό τά χρόνια τῆς Κατοχῆς καί νά ζητήσουν
νά γίνουν νύμφες τοῦ Χριστοῦ μας. Οἱ κοπέ-
λες ζοῦσαν ὑπό τήν πνευματική καθοδή-
γηση τοῦ πατρός Ἐφραίμ ἀπό τόν Βόλο.

Ὅταν ὅμως ἐκεῖνος ἀναγκάσθηκε νά γυ-
ρίσει στό Ἅγιον Ὄρος, οἱ κοπέλες βρέθηκαν
ξαφνικά ὀρφανές...

Πολλοί πνευματικοί ζήτησαν νά τίς ἀνα-
λάβουν, ἀλλά δέν ἀνεπαύοντο μέ κανέναν,
διότι εἶχαν ἀποκτήσει τό πνευματικό φρό-
νημα τοῦ Γέροντος Ἰωσήφ.

Γι᾽ αὐτό καί ἔγραψαν στόν Γέροντά μου
Ἰωσήφ τόν Σπηλαιώτη καί ζήτησαν νά τίς
ἀναλάβει αὐτός. Ἦσαν λίγο διστακτικές,
διότι εἶχαν ἀκούσει τό πόσο αὐστηρός ἀσκη-
τής ὑπῆρξε, ἀλλά δέν μποροῦσαν πλέον νά
συμβιβαστοῦν μέ κάτι λιγότερο. Ἐγώ, ἤδη
ἤμουν στό Ἅγιον Ὄρος, κοντά στόν Γέ-
ροντα. Ὁ Γέροντας ἔκανε προσευχή καί
ἀπάντησε:

«Ἄν κάνετε ὑπακοή, θά σᾶς ἀναλάβω.
Ἐάν δέν κάνετε, θά σᾶς ἀφήσω». Καί ἐκεῖνες
τοῦ ἀπάντησαν:

Ἡ Μαρία Βασσοπούλου, 
μετέπειτα Γερόντισσα Μακρίνα
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«Γέροντα, σ᾽ ὅ,τι θά μᾶς πεῖτε, θά κά-
μουμε ὑπακοή...».

Μόλις ὁ Γέροντας πῆρε τήν ἀπάντησή
τους, ἔκανε πάλι προσευχή. Καί μετά τούς
ἔγραψε νά κάνουν ὑπακοή στήν Μαρία, τήν
μετέπειτα Γερόντισσα Μακρίνα, τήν ὁποία
ποτέ του δέν εἶχε δεῖ. Καί τούς ἐξήγησε τό
λόγο:

«Εἶδα σέ ὅραμα τήν Μαρία. Θά κάνετε
ὑπακοή σ᾽ αὐτή, διότι ἐγώ ἀπόψε τήν εἶδα
σέ ὁπτασία τήν ὥρα πού προσευχόμουν.
Τήν εἶδα στήν μέση καί γύρω-γύρω ἦσαν
πολλά προβατάκια. Κι ἔτσι κατάλαβα ὅτι
αὐτήν πρέπει νά τήν βάλω Γερόντισσα.
Ὁπότε θά κάνετε ὑπακοή καί καμμιά σας νά
μήν ἀντιλογήση».

Οἱ ἁγνές κοπέλες τοῦ εἶπαν: «Νά ᾽ναι

εὐλογημένο» καί πολύ χάρηκε ὁ Γέροντας μέ
τήν ὑπακοή τους. Τίς ἀγαποῦσε πάρα
πολύ, διότι μέ τούς νοερούς του ὀφθαλμούς
ἔβλεπε τήν ἀγάπη πού εἶχαν γιά τόν Νυμφίο
Χριστό. Γι᾽ αὐτό καί συχνά τούς ἔγραφε
γράμματα πρός στηριγμό τους μέ λόγια
ἁπλά, ἀλλά πολύ δυνατά σάν καί τά ἀκό-
λουθα:

«Λοιπόν, ἄλλο μήν κοιτάζετε, ἀλλά ὁμό-
νοια καί ἀγάπη, κάντε ὑπακοήν, διά νά κερ-
δίσετε τήν ταπείνωση, διότι ὁ Κύριος Ἰησοῦς
Χριστός ἔγινε παράδειγμα εἰς ἡμᾶς καί μᾶς
δίδαξε τήν ταπείνωση, γενόμενος ὑπήκοος
μέχρι θανάτου. Λοιπόν ὑποτάσεσθε στήν
Μαρία, ὅπου προσπαθεῖ νά σᾶς ὠφελήσει καί
ἐμεῖς ἐδῶ ὅλοι προσευχόμεθα νά σᾶς βοηθή-
σει ὁ Κύριος καί νά σᾶς ἀξιώση τῆς αἰωνίου
ζωῆς. Σᾶς εὔχομαι ἐξ᾽ ὅλης ψυχῆς ὁ Ταπεινός
Γεροντάκης Ἰωσήφ».

Οἱ κοπέλες ἔγραφαν τίς ἐξομολογήσεις
τους στόν Γέροντα. Αὐτός τούς ἀπαντοῦσε
μέ πάρα πολλά γράμματα πού θησαύριζαν
ὡς ἀνεκτίμητο πλοῦτο. Τούς εἶχε γράψει θε-
ωρίες καί πολλές πνευματικές του καταστά-
σεις, ἀλλά δυστυχῶς ἀναγκάσθηκαν νά τά
κάψουν, διότι συνέβη ὁ ἀκόλουθος πειρα-
σμός:

Ἦταν ἕνας μοναχός, ὄχι τόσο καλά στά
μυαλά του, καί ζοῦσε πολύ στό θέλημά του.
Μόνο ἄσκηση ἤξερε νά κάνει. Ἤθελε νά ἀνα-
λάβη ἐκεῖνος τίς μοναχές, ἀλλά αὐτές δέν τοῦ
εἶχαν ἐμπιστοσύνη. Ἄλλωστε, εἶχαν ἤδη
γνωρίσει μεγάλη ὠφέλεια ἀπό τόν Γέροντα.
Ἐκεῖνος, ἐπειδή εἶχε πολύ φθόνο, τίς ἀπει-
λοῦσε νά τίς συκοφαντήσει στίς ἐφημερίδες,
ἄν εὕρισκε τίς ἐπιστολές τοῦ Γέροντος.

Φοβήθηκε ἡ Μαρία, καί γιά νά μήν πέ-
σουν  αὐτά τά γράμματα στά χέρια του, στά
ὅποια φυσικά ἦταν γραμμένοι ὅλοι οἱ λογι-
σμοί τους, ἔκαψε ὅλα τά γράμματα ἐκτός
ἀπό ὀκτώ γράμματα πού μιά ἀδελφή εἶχε
κρυμμένα ξεχωριστά. Κι ἔτσι δυστυχῶς, χά-
θηκαν οἱ ἀνεκτίμητες ἐκεῖνες ἐπιστολές τοῦ
Γέροντος. Πολλή ὠφέλεια θά προέκυπτε, ἄν
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διασώζονταν καί δημοσιεύονταν μαζί μέ τίς
ἄλλες στό ἤδη ἐκδοθέν βιβλίο.

Ὁ Γέροντας στάθηκε γιά τίς ἁγνές αὐτές
ψυχές ἀλάνθαστος νηπτικός, διορατικός καί
διακριτικός ὁδηγός. Μιά ἀπ᾽ αὐτές τίς μονα-
χές διηγήθηκε τά ἑξῆς γιά τήν ζωή τους
κοντά στόν Γέροντα:

«Ὅλα μᾶς τά προέλεγε. Ὅ,τι συνέβαινε
στό μοναστήρι τά ἔγραφε στά γράμματά
τους δίχως νά τοῦ τό ποῦμε. Ὅταν ἤμουν
στήν ἀρχή τῆς κολογερικῆς, εἶχε ἀρρωστή-
σει ἡ ἀδελφή μου, πού ἦταν κι αὐτή δόκιμη
τότε. Ἐγώ πολύ στενοχωρήθηκα καί λέω:  -
Παναγία μου, γιατί; Ἐμεῖς ἤλθαμε ἐδῶ νά σέ
ὑπηρετήσουμε. Γιατί νά ἀρρωστήσει καί νά
μήν μπορεῖ νά προσφέρη τήν βοήθειά της στό
μοναστήρι; Καί πῆγα καί κάθισα στήν αὐλή
κάτω ἀπό μία ἐλιά καί ἔκλαιγα ὅλη νύκτα...

Μετά ἀπό λίγες μέρες, ἦλθε ἕνα γράμμα
γιά μένα ἀπό τόν Γέροντα πού ἔγραφε:

«Μικρό μου παιδάκι, ἀκούω τή φωνούλα
σου, καί δέν μπορῶ, μοῦ σπαράζει τήν ψυχή
ἀπό τόν πόνο καί μέ διακόπτει ἀπό τήν προ-
σευχούλα. Μήν κλαῖς. Ἡ ἀδελφούλα σου θά
γίνει καλά». 

Καί τό ἔγραψε δίχως κανείς νά τό ξέρη!
Μοῦ λένε οἱ ἀδελφές:

-Τί κάνεις ἀδελφή; Τούς λέω:
-Νά, πῆγα καί ἔκλαιγα κάτω ἀπό τήν

ἐλιά. Πῶς ὅμως αὐτός τό γνώριζε, ἀφοῦ ἦταν
μακριά στό Ἅγιον Ὄρος;

Παρομοίως, κάποτε εἶχε ἀρρωστήσει ἡ
Γερόντισσα Μακρίνα κι ἔκανε αἱμόπτυση. Κι
ἐμεῖς δέν εἴχαμε τηλέφωνο νά ἐπικοινωνή-
σουμε μέ τόν Γέροντα καί νά τοῦ ποῦμε. 

Ἀλλά καί στό γράμμα πού γράψαμε
μετά, τοῦ τό κρύψαμε, γιά νά μήν τόν στενο-
χωρήσουμε καί νά τόν διακόψουμε ἀπό τήν
προσευχή του. Ἐκεῖνος ὅμως μᾶς στέλνει ἕνα
γράμμα καί μᾶς γράφει:

«Παιδάκια μου, γιατί δέν μοῦ γράψατε
ὅτι ἡ Γερόντισσα εἶναι ἄρρωστη καί πάσχει,
γιά νά προσευχηθοῦμε; Κάνατε πολύ κακῶς
νά νομίζετε ὅτι θά μέ διακόψετε ἀπό τήν προ-
σευχή. Διότι ἐμεῖς τήν εἴδαμε νοερῶς τό
βράδυ, πού προσευχόμασταν μέ τόν πατέρα
Ἀρσένιο, ὅτι ἡ Γερόντισσα Μακρίνα ἦταν σο-
βαρά ἄρρωστη. Καί κάναμε πολλή προ-
σευχή. Παιδιά μου, θέλω νά μέ ἐνημερώνετε
γιά ὅ,τι σᾶς συμβαίνει στό μοναστήρι καί
ἰδίως μέ τήν Γερόντισσα. Νά μοῦ τά γρά-
φετε».

Ἀλλά καί ἡ Γερόντισσα Μακρίνα τούς
ἔβλεπε τό βράδυ δίπλα στό μαξιλάρι της καί
τούς δυό, τόν Γέροντα Ἰωσήφ καί τόν πα-
τέρα Ἀρσένιο, ὅτι ἔκαναν κομποσχοίνι μέ
σταυρό καί ἔλεγαν: «Κύριε, θεράπευσον τήν
δούλην σου».

«Πολλές φορές μᾶς τό ἔκανε αὐτό ὁ Γέ-
ροντας. Τήν ὥρα πού προσηύχετο, ἔβλεπε τί
κάναμε καί ποῦ βρισκόμασταν. Κι ἐμεῖς ἀπο-
ρούσαμε πῶς ὅ,τι σκεφτόμασταν, αὐτός μᾶς
τά ἔγραφε μόνος του. Καί μετά γέμιζαν οἱ
ψυχές μας ἀπό δέος καί φόβο!». Αὐτά ἔλεγε ἡ
Γερόντισσα. Τό μοναστήρι αὐτό πρόκοψε
πάρα πολύ. Ἀπό ἐκεῖνο τό εὐλογημένο κοι-
νόβιο βγῆκαν πολλοί εὐκλεεῖς καρποί, ψυχές
ἁγνές, ἀφιερωμένες στήν ἀγάπη καί τήν λα-
τρεία τοῦ ἐπουρανίου Νυμφίου. Μετά τήν
κοίμησι τοῦ Γέροντος Ἰωσήφ, ὁ παπα-
Ἐφραίμ ὁ Κατουνακιώτης, πολλές φορές τά
βράδυα στήν ἀγρυπνία του ἔβλεπε μέ τούς
νοερούς του ὀφθαλμούς, δύο στύλους πυρός
πάνω ἀπό τόν Βόλο, νά ὑψώνονται ἀπό τήν
γῆ στόν Οὐρανό.
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Ἐπρόκειτο γιά τήν ἤδη
μακαριστή Γερόντισσα Μα-
κρίνα καί μία ἀπό τίς χαριτω-
μένες μοναχές της. Καί ἔλεγε ὁ
παπα-Ἐφραίμ χαρούμενος:

«Βρέ-βρέ! Γιά κοίτα! Ἐμεῖς
στά βράχια τόσο κοπιάζουμε,
γιά νά βροῦμε λίγα ψίχουλα,
καί αὐτές στόν κόσμο τόση
Χάρι! Τί κάνουν αὐτές ἐκεῖ
πέρα!».

Τό μοναστήρι τῆς Πορτα-
ριᾶς διακρίθηκε διά τήν πνευ-
ματικότητά του καί χιλιάδες πιστῶν, ὄχι
μόνον ἀπό τήν περιοχήν, ἀλλά καί ἀπό ὅλην
τήν Ἑλλάδα εὐρῆκαν καταφύγιο κοντά στήν
ἀλησμόνητη Γερόντισσα Μακρίνα καί ὠφελή-
θηκαν πνευματικά.

Τό πρόσωπό της ἀκτινοβολοῦσε καλω-
σύνη, ἀγάπη, εἰλικρίνεια καί πίστη. Ἡ ἠρεμία
της καί ὁ γλυκός της λόγος ἦταν στήριγμα
καί πηγή δυνάμεως γιά ὅσους εὐτύχησαν νά
τήν γνωρίσουν...

Ἡ Γερόντισσα Μακρίνα ἐκκοσμεῖτο μέ
πολλές ἀρετές καί διακρινόταν ἰδιαίτερα γιά
τήν ἔνθερμη προσευχή της ἤδη ἀπό τήν παι-
δική ἡλικία της, γιά τήν ἐγκάρδια ἀβραμιαία
φιλοξενία της καί γιά τήν παραδειγματική
ἐλεημοσύνη της. Εἶχε μόνιμα μέσα στήν ψυχή
της τό χαροποιό πένθος καί τά μάτια της δέν
στέγνωναν ἀπό τά δάκρυα τῆς κατανύξεως
καί τῆς ἐντρυφῆς μέ κάθε ἀναπνοή της εἰς τό
γλυκύτατο ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἡ
καρδιά καί ἡ ψυχή της φλεγόταν ἀπό τόν
πόθο νά σωθοῦν ὅλες οἱ ψυχές καί βεβαίως οἱ
μοναχές της, τίς ὁποῖες ἀγαποῦσε μέ γνησία
πνευματική ἀγάπη καί νουθετοῦσε ἀκατά-
παυστα μέ τά μελίρρυτα λόγια της πού πή-
γαζαν ἀπό μία καρδιά δοσμένη ἐξ ὁλοκλήρου
εἰς τόν Ἰησοῦ Χριστό. Γεύθηκε ἄπειρες φορές
θεῖες ὀπτασίες καί οὐράνιες ἐμπειρίες, χάρις
στήν καθαρότητα τῆς καρδίας της, ἐκεῖ πού
βρίσκει ἀνάπαυση τό Πνεῦμα τό Ἅγιο καί
σκεπάζει ὀ Θεός μέ τήν θεία Του Χάρη. Δι-

ψοῦσε τόν Θεό ἀκατάπαυ-
στα καί νυχθημερόν μέ κάθε
ἀναπνοή της ζητοῦσε τό
ἔλεός Του, ἔχοντας στό νοῦ,
τήν καρδιά καί τό στόμα της
τήν εὐχή «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ
ἐλέησόν με».

Μέ ἀκράδαντη πίστη
στόν Θεό καί ἰώβειο ὑπομονή
ἀντιπαρῆλθε ὅλες τίς σωματι-
κές ἀσθένειες δοξάζοντας τόν
Θεό γιά τίς ἐπισκέψεις αὐτές
τῆς θείας Του χάριτος. Ἀκόμα

καί ἡ τελευτή της ἦταν ὁσιακή. Ἦταν Κυ-
ριακή τῶν Ἁγίων Πάντων, 4 Ἰουνίου τοῦ
1995. 

Ὁσιακή τελευτή

Τ
ήν ἑβδομάδα πρίν ἀπό τήν κοίμησή
της εἶπε σέ μία ἀπό τίς μεγαλύτε-
ρες ἀδελφές, τήν ἀδελφή Ἐφραιμία,

κατά τήν ὥρα πού τῆς ἔπλενε τά πόδια,
«αὐτά τά πόδια σέ λίγες μέρες θά εἶναι μέσα
στό χῶμα». Κατά τίς τελευταῖες ἡμέρες ἐπι-
κοινωνοῦσε τηλεφωνικῶς μέ πολλούς ἀνθρώ-
πους γνωστούς της, τούς προσκαλοῦσε στό
Μοναστήρι καί τούς ἔδιδε τίς τελευταῖες συμ-
βουλές της, χαρίζοντας καί κάτι ἀπό τό κελλί
της ὡς εὐλογία.

Τήν περίοδο αὐτή, λόγω τῆς καρδιακῆς
ἀνεπάρκειας, εἶχε δυσκολία στήν ἀναπνοή.
Τά βράδια πού ἡ κατάστασή της ἐπιδεινωνό-
ταν ἔβλεπε ἀπό τήν εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς
Γοργοϋπηκόου, πού ὑπάρχει στό κελλί της,
νά βγαίνει μία παιδούλα μέ πλεξοῦδες σέ ἡλι-
κία δώδεκα ἐτῶν, νά τήν πλησιάζει καί νά τήν
σκεπάζει. Καθώς τήν κοίταζε, ὑποχωροῦσε ἡ
δυσκολία της καί ἔτσι μποροῦσε νά ἀποκοι-
μηθεῖ. Ἡ Γερόντισσα δέν τό εἶχε ἀναφέρει αὐτό
σέ κανένα καί δέν ἄφηνε καμμία ἀδελφή νά
μένει στό κελλί της, γιά νά μή χάσει αὐτή τήν
οὐράνια συντροφιά τῆς Παναγίας. Κάποιο
βράδυ ἡ ἀδελφή Ἐφραιμία, ἀνησυχώντας γιά
τήν δύσπνοια πού παρουσίαζε, σύρθηκε ἀθό-

Μοναδικές εμπειρίες...
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ρυβα στόν καναπέ τοῦ κελλιοῦ της καί ὅταν
κάποια στιγμή ἡ Γερόντισσα σηκώθηκε καί
τήν εἶδε, τήν ἐπέπληξε καί ἀκουσίως τῆς φα-
νέρωσε ὅτι λόγῳ τῆς παρουσίας της στερή-
θηκε ἐκεῖνο τό βράδυ τήν επίσκεψι τῆς
Παναγίας.

Ἡ ἡμέρα τῆς Κοιμήσεως τῆς Γερόντισσας
ἦταν ἡ Κυριακή τῶν Ἁγίων Πατέρων, 22-5/4-
6 τοῦ ἔτους 1995. Ἐκείνη τήν ἡμέρα λόγω τῆς
ἀσθενείας της δέν μετέβη στήν ἐκκλησία. Τό
μεσημέρι παρ’ ὅλη τήν δυσκολία σηκώθηκε,
κατευόδωσε μερικούς φιλο-
ξενούμενούς μας καί ἀπο-
σύρθηκε πάλι στό κελλί
της. Κατά τήν 1:30 τό μεση-
μέρι πέρασαν ἀπό τό κελλί
της οἱ ἀδελφές πού διακο-
νοῦσαν τήν ἑβδομάδα ἐκείνη
στό μαγειρεῖο, ἡ ἀδελφή
Μαρία (νῦν Γερόντισσα τῆς
Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Γλυ-
κοφιλούσης στήν Ραψάνη
Λαρίσης), ἡ ἀδελφή Χρυσο-
βαλάντου καί ἡ δόκιμος
Χρυσαυγή (νῦν ἀδελφή
Ἀκυλίνα). Μαζί τους κάθισε
καί μία ἀπό τίς μεγαλύτερες
ἀδελφές, ἡ ἀδελφή Νεκτα-
ρία. Ἡ Γερόντισσα, καθιστή
στήν καρέκλα, ἄρχισε τήν
συζήτηση περί θανάτου.
Ἀναφέρθηκε στήν ἐν οὐρανοῖς συνοδία μας,
στόν Γέροντα Ἰωσήφ τόν Ἡσυχαστή, στόν
πρῶτο πνευματικό της, καί κατονόμασε τίς
ἀδελφές πού εἶχαν ἤδη κοιμηθεῖ. Μετά ἀπό
λίγο ἔφυγαν οἱ ἀδελφές Χρυσοβαλάντου καί
Χρυσαυγή καί ἔμεινε ἡ Γερόντισσα μέ τίς
ἄλλες δύο. Κάθισε στόν καναπέ καί, ἐπειδή
ἄρχισε νά αἰσθάνεται πόνο, ζήτησε ἀπό τήν
ἀδελφή Μαρία νά τήν τρίψη στήν πλάτη
ἐπάνω ἀπό τά ρούχα, ἐνῶ παραλλήλως ἡ με-
γαλύτερη ἀδελφή ἑτοίμαζε το κρεββάτι της.

Μετά τίς 2:00 ἡ Γερόντισσα πῆγε νά ξα-
πλώσει, ἀλλά σέ λίγο ἀνασηκώθηκε λόγω τῆς

δυσφορίας πού ἔνοιωθε. Ἡ ἀδελφή Νεκταρία
προσφέρθηκε νά σηκώσει ψηλότερα τά μαξι-
λάρια, γιά νά ἀνακουφισθεῖ. Αἰσθάνθηκε
κάπως καλύτερα καί ζήτησε ἀπό τίς ἀδελφές
νά ἀποσυρθοῦν καί νά ἐπανέλθουν κατά τίς
4:00 τό ἀπόγευμα. Ἡ ἀδελφή Μαρία μετά ἀπό
μιάμιση περίπου ὥρα ἄκουσε μία φωνή πού
τήν ξύπνησε λέγοντας ὅτι ἡ Γερόντισσα δέν
εἶναι καλά. Σηκώθηκε ἀμέσως καί μέ ἕνα πο-
τήρι χυμό, πού πάντα εὐχαριστοῦσε τήν Γε-
ρόντισσα, κατέβηκε στό κελλί της, ὅπου

συνάντησε τήν ἀδελφή Μα-
κρίνα, ἡ οποία τήν ἐνημέρωσε
ὅτι ἡ Γερόντισσα δέν αἰσθα-
νόταν καλά. Ἡ Γερόντισσα
ἤπιε δύο γουλιές μόνο ἀπό τό
χυμό, πού τῆς προσέφερε ἡ
ἀδελφή Μαρία. Στό σημεῖο
αὐτό ἀξίζει νά σημειωθεῖ ὅτι
ὅταν ἡ Γερόντισσα Μαρία,
κατά κόσμον Μαρίνα, ἦταν
δεκατριῶν ἐτῶν καί εἶχε ἔλθει
γιά νά φιλοξενηθεῖ στό Μονα-
στήρι κατά τό διάστημα ἀπό
17 Ἰουλίου μέχρι καί τόν Δε-
καπενταύγουστο, αἰσθάν-
θηκε ἔντονη ἀγάπη πρός τήν
μοναχική ζωή· ὅταν συμπλη-
ρώθηκαν οἱ μέρες τῆς φιλοξε-
νίας της, ἔκλαιγε, διότι δέν
ἤθελε νά φύγει. Ἡ Γερόντισσα

τῆς εἶπε, «δέν θά μείνεις τώρα, ἀλλά στά δε-
καεπτά σου χρόνια θά ἔρθεις». Ἐπειδή ὅμως ἡ
Γερόντισσα ἦταν πάντοτε φιλάσθενος, ἡ μικρή
Μαρίνα τῆς εἶπε μέ παράπονο, «τότε δέν θά
ζεῖτε», κι ἐκείνη τῆς ἀπάντησε, «δέν θά ἔχω πε-
θάνει, ἀλλά ἐσύ θά μοῦ κλείσεις τά μάτια!».

Ἤδη εἶχαν ἀρχίσει νά ἐμφανίζουν οἱ πνεύ-
μονες ὑγρό πού ἀκουγόταν στήν ἀναπνοή
τῆς Γερόντισσας. Ἐντός ὀλίγων λεπτῶν
ἔφθασαν στό κελλί ἡ ἀδελφή Μυροφόρα καί ἡ
ἀδελφή Νεκταρία, ἡ ὁποία παρέμεινε συνεχῶς
κοντά στήν Γερόντισσα καί τῆς σφράγισε ἐν
τέλει τά μάτια. Ἡ ἀδελφή Σιλουανή, ἡ ἰατρός
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τῆς Μονῆς, μέτρησε τήν πίεσι τῆς Γερόντισ-
σας· ἦταν εἴκοσι δύο, τῆς ἔδωσε ἕνα ὑπο-
γλώσσιο καί τῆς χορήγησε ὀξυγόνο. Στό
διάστημα αὐτό εἰδοποιήθηκαν καί οἱ ὑπόλοι-
πες ἀδελφές. Ἄλλες ἄρχισαν Παράκληση
στήν Θεοτόκο καί ἄλλες ἔσπευσαν νά βοηθή-
σουν. Ἡ Γερόντισσα ἦταν σιωπηλή καί ἀνέ-
πνεε μέ πολλή δυσκολία. Τό πρόσωπό της
ἦταν ἐντόνως ροδαλό καί εἶχε ἀρχίσει ἡ ἐφί-
δρωση. Ἡ πίεση ἐξακολουθοῦσε νά ἀνεβαίνει
καί σέ λίγο ζήτησε ἀπό τήν ἀδελφή Μακρίνα
νά καλέσει τόν ἐφημέριο τῆς Μονῆς μας, π.
Ἰωσήφ, γιά νά τήν σταυρώσει μέ τήν Ἁγία
Λόγχη καί μέ ἅγια Λείψανα. Ἦταν ὁ τελευ-
ταῖος λόγος πού εἶπε.

Ἐντός ὀλίγου ἔφθασε καί ὁ παθολόγος
ἰατρός τῆς Μονῆς, κ. Νικόλαος Μπαλδιμτσής,
ὁ ὁποῖος διέγνωσε ὀξύ πνευμονικό οἴδημα μέ
ἀρτηριακή πίεση ἀπροσδιόριστη. Προσπά-
θησε μέ καρδιακές μαλάξεις νά βοηθήσει, ἀλλά
τό καρδιογενές σόκ ἦταν μή ἀναστρέψιμο καί
μετά ἀπό λίγο ἡ Γερόντισσα κατέληξε, γεγο-
νός πού τεκμηριώθηκε μέ ἠλεκτροκαρδιογρά-
φημα. Ἡ Γερόντισσα εἶχε ἤδη παραδώσει τήν
ἁγία της ψυχή.

Κατά τίς στιγμές αὐτές ἡ ἀδελφή Μα-
κρίνα προσπαθοῦσε νά ἐπικοινωνήσει τηλε-
φωνικῶς μέ τόν σεβαστό Γέροντά μας, ὁ
οποῖος ἦταν στήν Ἀμερική, γιά νά τόν ἐνημε-
ρώσει γιά τήν κατάσταση τῆς Γερόντισσας.
Κατά τήν διάρκεια τῆς ἐπικοινωνίας εἰδοποι-
ήθηκε ἡ ἀδελφή ὅτι ἡ Γερόντισσα ἐκοιμήθη.
Στήν εἴδησι τῆς ἐκδημίας της ὁ Γέροντας ἐξέ-
φρασε μέ πεποίθηση ὅτι «ἡ Γερόντισσα ἀνε-
βαίνει ὁλόλαμπρη καί ἀνεμπόδιστη ἀπό τά
τελώνια στόν θρόνο τοῦ Χριστοῦ». Ἐπιστρέ-
φοντας ἡ ἀδελφή Μακρίνα στό κελλί τῆς μα-
καριστῆς Μητρός μας καί ἀσπαζομένη τό ἱερό
της μέτωπο, πού ἦταν ἱδρωμένο, αἰσθάνθηκε
εὐωδία.

»Τό σεπτό σκήνωμά της παρέμεινε στό
Καθολικό τῆς Μονής ἐπί τρεῖς ἡμέρες μέχρι τήν
Ἐξόδιο Ἀκολουθία καί τήν ταφή. Κατά τήν
διάρκεια τῆς ἀναγνώσεως τοῦ ἱεροῦ Ψαλτη-

ρίου ἐτελοῦντο Τρισάγια ὑπό τῶν προσερχο-
μένων Ἱεραρχῶν, Ἡγουμένων, Ἱερομονάχων
καί Ἱερέων τόσο τοῦ Ἁγίου Ὄρους ὅσο καί
ἄλλων Ἱερῶν Μονῶν καί περιοχῶν τῆς Ἑλλά-
δος. Κατέφθαναν ἐπίσης Γερόντισσες καί μο-
ναχές ἀπό διάφορα Μοναστήρια καί πλήθη
λαϊκῶν ἀδελφῶν, γιά νά ἀσπασθοῦν τήν
ὁσιωτάτη Μητέρα μας, ἄνθρωποι περίλυποι
καί ἔνδάκρυες πού εἶχαν ευεργετηθεῖ ἀπό τίς
προσευχές, τίς νουθεσίες καί τίς συμβουλές
της.

Στό ὁσιακό πρόσωπο τῆς μακαριστῆς Γε-
ρόντισσάς μας, πού ἀναπαυόταν, εἶχε ἐντυ-
πωθεῖ ἡ ἐκ Θεοῦ μακαρία εἰρήνη.
Παρευρίσκετο ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ἀνάμεσά μας
δίδοντας στίς ψυχές μας θεία παρηγορία καί
χάρη. Ἀπό τούς ὀφθαλμούς μας ἔρρεαν ἡσύ-
χως ἄφθονα τά δάκρυα πού ἐπήγαζαν ἀπό
τά αἰσθήματα λύπης καί χαρᾶς, πένθους καί
Ἀναστάσεως καί πού ἀνεξηγήτως ἐναλλάσ-
σονταν στίς καρδιές μας. Πράγματι αὐτές τίς
ἡμέρες καί τίς νύκτες καί ἐν συνεχεία καθ’ ὅλο
τό τεσσαρακονθήμερο πού ἀκολούθησε, βιώ-
σαμε ἐν σιωπῆ τήν πνευματική ἐμπειρία τῆς
χαρμολύπης, ὅπως τήν ἀναφέρουν οἱ Ἅγιοι
Πατέρες καί Ἀσκητές τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἡ
πνευματική αὐτή κατάσταση ἦταν δωρεά
τοῦ Θεοῦ διά τῶν εὐχῶν τῆς ὁσιωτάτης Μη-
τρός μας πρός παραμυθίαν καί ενίσχυσίν μας.

Ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία ἐτελέσθη τήν
Τρίτη 24η-5/ 6η-6 καί μετά τήν ταφή παρετέ-
θηκε τράπεζα ἀγάπης στήν Μονή γιά ὅλους
τούς παρευρισκομένους, εἰς μνήμην τῆς ἀοιδί-
μου Μητρός μας. Πλῆθος μοναχῶν καί λαϊκῶν
κατέκλυσαν τίς ἡμέρες αὐτές τήν Ἱερά Μονή
καί φιλοξενήθηκαν σέ αὐτήν, ἀποτίοντες ἔτσι
ἐμπράκτως φόρο τιμῆς καί ἀγάπης, καί κα-
τευοδοῦντες τήν διδάσκαλο, τήν εὐεργέτιδα
καί τήν Μητέρα πρός τήν αἰώνιον πατρίδα εἰς
συνάντησιν τοῦ Νυμφίου, ὅν ἠγάπησεν.

(ἀποσπάσματα δημοσιευμένα στό διαδίκτυο ἀπό τά βι-
βλία: Γέροντος Ἐφραίμ Φιλοθεΐτη «Ὁ Γέροντάς μου Ἰωσήφ ὁ
ἡσυχαστής καί σπηλαιώτης» & «Γερόντισσα Μακρίνα Βασ-
σοπούλου (1921-1995), Λόγια Καρδιᾶς», Ἔκδοση Ἱερᾶς
Μονῆς Παναγίας Ὁδηγήτριας, Πορταριά Βόλου, 2012).
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 Ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἔχει τό νοῦ
του στό Θεό, εἶναι ἀδύνατον
νά μήν τόν ἐνισχύσει ὁ
Θεός.

 Τί μεγαλεῖο πού ἔχει
τό Σχῆμα, ὅταν κάνεις
ὑπομονή στούς πειρα-
σμούς!

 Ὅταν ἔχει ὁ ἄνθρωπος
πειρασμούς καί βλέπει
ὁ Θεός ὅτι κάνει ὑπο-
μονή ἀνταμοίβει τήν
ψυχή.

 Ὅλη ἡ βάση στή μονα-
χική πολιτεία εἶναι ἡ ὑπο-
μονή. Διά τῆς πίστεως καί
ὑπομονῆς, ὑπομένει κανείς τά
πάντα. Δίχως ὑπομονή τίποτε δέν
γίνεται.

 Καί θά πονέσουμε καί θά θλιβοῦμε, γιατί
δίχως αὐτά δέν μποροῦμε νά φθάσουμε στόν
οὐρανό.

 Ἄν ὁ ἄνθρωπος δέν ἀφήνει τό νοῦ του στά
ἐπίγεια, τότε ὁ Θεός τόν φωτίζει καί τόν
ἁγιάζει.

 Ὅταν βλέπει κανείς συνεχῶς τόν ἑαυτό του
καί δέν τόν δικαιολογεῖ ποτέ, τότε ἔρχεται ἡ
Θεία Χάρις καί σκέφτεται ὅτι λύπησα τόν
Θεόν, τόν πλησίον μου, καί λεπταίνει ἡ
ψυχή σάν βαμβάκι.

 Εἶναι ὡραῖο πρᾶγμα ἡ προσευχή. Ὅταν ὁ
ἄνθρωπος ἔχει προσευχή, θά ᾽χει καί ὑπα-
κοή. Μέσα στήν προσευχή ὅλα κανείς τά
βρίσκει.

 Ἐπειδή κρίνουμε καί κατακρίνουμε, κοιτά-

ζουμε τόν α καί τόν β, γι᾽
αὐτό δέν μποροῦμε νά προ-
οδεύσουμε.
 Ἅμα ὁ ἄνθρωπος
βρίσκεται συνέχεια
στήν προσευχή βλέπει
ἕνα φῶς μέσα στήν
ψυχή του, βλέπει μία
λάμψη, ἕνα μεγαλεῖο,
τοῦ ἔρχονται ἄφθονα
δάκρυα, γλυκά καί
νόστιμα, αἰσθάνεται
ἕνα χορτασμό, πού δέν

μπορεῖ νά τόν συλλάβει
ὁ νοῦς του.

 Ἡ προσευχή εἶναι ἕνας
παράδεισος ἐπίγειος, ἡ

ὁποία παρηγορεῖ καί λαμ-
πρύνει τήν ψυχή. Ἡ προσευχή

ἔχει πολλή χαρά, ὀμορφιά καί ἀγαλ-
λίαση.

 Τό μεγαλεῖο τοῦ Μοναχοῦ, ἀλλά καί τοῦ
πιστοῦ, εἶναι ἡ προσευχή. Κυνήγα τό
Θεό, γιά νά ‘ρθει κοντά σου. Ὁ Θεός
ἔχει συνέχεια τά χέρια Του ἀνοικτά καί
λέει: «Ἐλᾶτε παιδάκια μου»,
ἀλλά ἐμεῖς δέν πλησιά-
ζουμε γιατί εἴμαστε
αἰχμαλωτισμένοι σέ
πειρασμούς καί ἀσχο-
λούμεθα μέ λογι-
σμούς. Ὅποιος θά
νιώσει τήν προσευχή,
θά ἔχει κερδίσει τόν
Παράδεισο. Ὅποιος
κοπιάσει, θά ἀπο-

Νουθεσίες Γερόντισσας Μακρίνας
       

Μέ λόγια απλά...
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λαύσει. Μέσα στόν πόνο καί στόν κόπο βρί-
σκουμε τό Θεό.

 ...Ὅλα αὐτά εἶναι θέμα πίστεως καί προ-
σευχῆς. Καί ὅταν θά γλυκαθεῖτε στήν προ-
σευχή καί ἀγκαλιάσετε τήν προσευχή, δέν
θά σᾶς κάνει διάθεση γιά τίποτε. Δέν θά
βρίσκετε τήν ὥρα νά τρέχετε σάν τά ἐλα-
φάκια τά διψασμένα νά πιεῖτε νερό, νά ξε-
διψαστεῖτε.

 Ὅταν προχωρήσει ὁ ἄνθρωπος στήν προ-
σευχή, αἰσθάνεται ἕναν ἄλλο κόσμο, μιά
ἄλλη ζωή, αἰσθάνεται μέσα του καταστά-
σεις, πού οὔτε μπορεῖ κανείς νά φαντα-
σθεῖ...

 Ὅ,τι παθαίνουμε, τό παθαίνουμε ἀπό τήν
ἀμέλειά μας καί ἀπό τό στόμα μας.

 Ἡ ὑπακοή λαμπρύνει τήν ψυχή καί τήν
ἀναβιβάζει στόν ουρανό καί καταλαβαίνει
τήν ἠδονή διά τῆς πνευματικῆς ὑπακοῆς.
Καί ἐμεῖς θεληματικά, ἐπειδή ἔχουμε τό
ἐγώ μας, τά ὑστερούμεθα ὅλα αὐτά, ἐνῶ ὁ
Θεός θέλει νά μᾶς τά δώσει. Ἐνῶ μπο-
ροῦμε νά βλέπουμε τό χορό τῶν ἀγγέλων
καί τῶν ἁγίων, ἐμεῖς θά τά βλέπουμε ἀπό
μακριά, γιατί δέν καταβάλαμε λίγο κόπο,
λίγη ταπείνωση, λίγη ὑπακοή καί προ-
σευχή.

 Ἡ μεμψιμοιρία ἐπί τό πλεῖστον, οἱ συζη-
τήσεις, παίρνουν τήν ἐπικοινωνία μέ τό Θεό
καί ἔρχεται ταραχή καί ἀδημονία.

 Ἡ ὀκνηρία ἡ ἐσωτερική μᾶς τά κάνει ὅλα
βαριά, ὀγκώδη..., γι' αὐτό λοιπόν χρειάζε-
ται ταπείνωση στήν ψυχή μας. Ὅταν θά
ταπεινωθοῦμε, τότε θά σωθοῦμε.

 Μέσα στόν κόπο, μέσα στό μόχθο εἶναι ὁ
Θεός. Μέσα στόν κόπο βρίσκει κανείς πολύ
τό Θεό. Ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ἔχει μεγαλεῖο.

 Νά κυνηγᾶς πολύ τήν «εὐχή», σάν αὐτούς
πού ψάχνουν νά βροῦν ἕνα μαργαριτάρι.
Χωρίς «εὐχή», δέν ἔχει Χριστό στήν καρ-
διά. Αὐτή θά σέ μάθει νά ἀγαπᾶς τό Χρι-
στό. Ὅποιος κυνηγάει τήν «εὐχή» σάν τό
χρυσάφι καί ἐκμεταλλεύεται καί τό λεπτό,

ὅλα τά ὑπερπηδᾶ, τά δέχεται καί τά ὑπο-
μένει. Τότε ὁ Θεός καί ἡ Παναγία τόν σκε-
πάζουν...

 Ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἔχει τό Θεό στήν ψυχή
του δέν κακολογεῖ, ἀλλά ὅταν βλέπει κά-
ποιον πού ὑποφέρει τόν πονάει καί κλαίει
μαζί του καί ἱκετεύει τό Θεό νά τόν ἐλεή-
σει.

 Διά τῆς προσευχῆς θά θεραπεύσουμε καί
τοῦ ἀδελφοῦ μας τήν πληγή καί κάθε κα-
τάσταση.

 Νά βάλουμε μιά καλή ἀρχή, γιατί θά
ἀντικρύσουμε πολλά γεγονότα.

 Ἡ ἀργολογία φέρνει ὅλην τήν κατάπτωση
τῆς ψυχῆς καί δέν μπορεῖ νά διορθωθεῖ ὁ
ἄνθρωπος... Τό πρῶτο πού θά πολεμήσετε
εἶναι τό θέμα τῆς κατακρίσεως. Κριτικά-
ρουμε τόν κάθε ἄνθρωπο καί ὅλη αὐτή ἡ
βρωμιά ἐπιβαρύνει τήν συνείδησή μας. Νά
μήν κρίνουμε καί κατακρίνουμε κανένα. Νά
βλέπουμε μόνον τόν ἑαυτό μας, καί νά κά-
μνουμε τό θέλημα τοῦ Θεοῦ.

 Ὅπου ἡ ταπείνωση, ἐκεῖ ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ,
ὅπου ἡ ὑπερηφάνεια, ἐκεῖ διάβολος.

 Ἡ Θεία Χάρις φεύγει ἀπό κατάκριση,
θυμό, ὑπερηφάνεια καί αἰσχρούς λογισμούς.
Ὅταν αὐτά τά προσέξει ὁ ἄνθρωπος, ἡ
Θεία Χάρις εἶναι μέσα στήν ψυχή τοῦ
ἀνθρώπου.

 Ἡ εὐχή προλαβαίνει πολλά κακά. Ὅταν
δέν ἔχει προσευχή ὁ ἄνθρωπος ὅλο οἱ ἄλλοι
τοῦ φταῖνε, ἐνῶ ὅταν ἔχει τήν εὐχή μέσα
του, λέει ὅτι ὅλοι εἶναι ἁγιασμένοι καί ἐγώ
εἶμαι ἁμαρτωλός... ἔρχεται μέσα του μιά
μεγάλη συμπάθεια καί τόν κάνει ἀρνάκι.

 Οἱ Πατέρες εἶχαν τό χορτασμό τῆς Θείας
Χάριτος γι' αὐτό ζοῦσαν μέ τόσο ἐλάχιστη
τροφή, ὅμως πρῶτα ἀγωνίστηκαν. Πολέ-
μησαν τή γαστριμαργία, τήν κατάκριση,
τή μνησικακία, τό σαρκικό φρόνημα, τήν
φιλαυτία καί νίκησαν.

 Ὁ Θεός θέλει προσευχή, προσοχή καί τα-
πείνωση.



 Κυρίως νά προσέξουμε τό στόμα μας, γιά
νά ‘ρθει ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ στήν ψυχή μας,
γιά νά μήν ὑστερούμεθα τά μεγαλεῖα τοῦ
Θεοῦ... νά προσέξουμε πολύ τήν ἀργολογία
γιατί μᾶς κάνει τήν ψυχή ἕνα χέρσο
ἀμπέλι.

 Ὅταν λείπει ἡ προσοχή καί ἡ ὑπακοή ἔρχε-
ται ἡ ἀναισθησία... Ἡ ὑπακοή εἶναι τό
φάρμακο τῆς ψυχῆς.

 Ὅταν ὁ μοναχός δέν ἔχει ἀκρίβεια στή ζωή
του, στήν ὑπακοή του, στά καθήκοντα του,
δέν ἔχει προκοπή... Εὔχομαι νά βάλουμε
μιά ἀρχή καί νά βιώνουμε τήν ἀγάπη τοῦ
Χριστοῦ, καί νά ἀγωνιστοῦμε ὅπως πρέπει.

 Ἄν ἀγαπήσουμε τό Χριστό καί δώσουμε
τήν καρδιά μας σ' Ἐκεῖνον θά μᾶς τά
δώσει ὅλα δωρεάν... δέν ζοῦν οἱ ἄνθρωποι
μόνο μέ τήν τροφή, ἀλλά καί μέ τή χάρη
τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἐγκράτεια καί ἡ προσευχή
μᾶς κάνει πολύ καλό· καί ὅταν ἀφήσει κα-
νείς τόν ἑαυτό του στό Θεό ὁλοκληρωτικά,
ὁ Θεός τόν ταΐζει, τόν ποτίζει, τό Θεό γεύε-
ται καί πολλά οὐράνια μεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ
αἰσθάνεται ἡ ψυχή τοῦ ἀνθρώπου... Ὁ
Χριστός θέλει ὅλη τήν ἀγάπη μας νά τήν
δώσουμε σ' Ἐκεῖνον καί ὕστερα αὐτός δω-
ρίζει τά θεῖα Του δῶρα... Ὅταν θά ἔχουμε
τήν ἕνωση μέ τό Θεό, ὅλα τά πράγματα
θά εἶναι γαλήνια μέσα μας.

 Ὅταν ὁ ἄνθρωπος προσέχει στήν ὑπακοή
καί στήν ταπείνωση ὁ Χριστός δωρεάν χα-
ρίζει τήν χάρη τοῦ Ἁγ. Πνεύματος· ἀλλά
θέλει νά Τόν ἀγαπήσουμε πολύ, ὄχι ψεύ-
τικα... Θέλει ὁ Χριστός ἀπό ἐμᾶς νά μήν
ἀφήνουμε τό νοῦ μας νά ἀσχολεῖται μέ
μεμψιμοιρίες, μέ πράγματα τοῦ κόσμου,
ἀλλά σέ πνευματικές θεωρίες... Γι' αὐτό
λοιπόν, ὅταν θά κάνουμε γνήσια ὑπακοή,
οὔτε τό σῶμα μας θά ἐξασθενεῖ, οὔτε ἡ
ψυχή μας θά ἀρρωσταίνει.

 Ἡ εὐσπλαχνία τοῦ Θεοῦ εἶναι ἀτέλειωτη
σάν τό πέλαγος, σάν τόν Οὐρανό. Ὁ Θεός
δέν λέει «γιατί ἁμάρτησες, ἀλλά γιατί δέν

σηκώνεσαι;» Ὅλα μᾶς τά συγχωρεῖ, ἀρκεῖ
νά μετανοοῦμε μόλις καταλαβαίνουμε ὅτι
κάναμε ἕνα σφάλμα.

 Δέν ὠφελεῖ νηστεία στίς τροφές καί συγ-
χρόνως νά κατακρίνουμε, νά ψιθυρίζουμε,
νά ἀργολογοῦμε καί νά γυρίζουμε ἐδῶ καί
ἐκεῖ. «Εὐχή, σιωπή καί ἐργασία»...

 Γιά νά νικήσει κανείς τά πάθη του πρέπει
νά κοιτάζει μόνο τόν ἑαυτό του, ὄχι δεξιά
καί ἀριστερά... νά φυλᾶμε τά μάτια μας
καί τήν ἀκοή μας καί νά προσευχόμαστε
ἀδιαλείπτως γιά νά ἔχουμε τή χάρη τοῦ
Θεοῦ... ἄφησε τήν προσευχή καί τά καθή-
κοντα του ὁ ἄνθρωπος; Γίνεται σάν ἄλογο
ζῶο.

 Ἡ ἀπροσεξία μας εἶναι ἡ αἰτία πού δέν
ἔχουμε τή Θεία Χάρη, καί ὅλα μᾶς φταῖνε.

 Νά προσέχουμε τούς λογισμούς μας, τό
στόμα, τήν ἀκοή καί τίς πέντε αἰσθήσεις.
Δέν προσέξαμε αὐτά; μᾶς φταίει ὁ ἕνας καί
ὁ ἄλλος. Ὅταν ἔρχεται ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ,
ἔρχεται ἡ μετάνοια, τά δάκρυα, ἡ ταπεί-
νωση, καί τότε βλέπουμε τίς σκόνες καί τά
μικρόβια τῆς ψυχῆς μας. Νά προσέξουμε τό
θέμα τῆς σωτηρίας μας καί νά μήν τό
παίρνουμε ἐπιπόλαια.

 Σιωπή - εὐχή γιά νά ὑπάρχει τό μει-
δίαμα τῆς Θείας Χάριτος στήν ψυχή
μας.

 Ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἔχει πολλή βία καί
αὐταπάρνηση φωτίζεται ἀπό τήν Θεία
Χάρη...

 Νά ἀποφεύγουμε πολύ τήν ἀργολογία
γιατί εἶναι σάν τήν πυρκαγιά πού καίει
ὁλόκληρα δάση· ἔτσι καί ἡ
ἀργολογία ἀποβάλλει
κάθε καλό μέσα ἀπό
τήν ψυχή μας, τό
ἀπομακρύνει ἀπό
τήν καρδιά μας καί
μένουμε ἕνας τενεκές
ξεγάνωτος.

 Ἡ μοναχική πολι-
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τεία εἶναι ἕνα οὐράνιο μεγαλεῖο. Τό θέλω
καί τό γιατί; αὐτά τά δύο πράγματα πρέ-
πει νά λείψουν ἀπό τόν Μοναχό, γιατί εἶναι
ἡ μεγαλύτερη φωτιά στήν ψυχή μας.

 Τό δαιμόνιο τῆς ὑπερηφάνειας, τῆς φιλαυ-
τίας καί τοῦ ἐγωισμοῦ πολεμάει ὅλους τούς
ἀνθρώπους σήμερα. Ἄν δέν τά διώξουμε
αὐτά δέν πρόκειται νά δοῦμε τό Θεό μέσα
μας.

 Ὅλες οἱ ἀρετές εἶναι μέσα στήν ὑπακοή,
μέσα στήν ταπείνωση· γιατί ἅμα θά ἔχει (ὁ
ἄνθρωπος) ταπείνωση, θά ἔχει καί ὑπακοή.

 Κάμετε ὑπακοή, πολλή ὑπακοή, ἀντιλογία
καθόλου. «Νά ᾽ναι εὐλογημένο». Αὐτό τό
«νά ᾽ναι εὐλογημένο» πόσο τό ποθῶ νά τ'
ἀκούω! Πόσο τό νοσταλγεῖ ἡ ψυχή μου! Ν'
ἀναπαυθεῖ ἡ ψυχή μου καί νά χαίρομαι.

 Ὁ ἄνθρωπος πού ἔχει τό Θεό νοερῶς κοντά
του, λαμβάνει ἀπό τό Θεό ἐξυπνάδα πνευμα-
τική καί διάκριση, ἀλλιῶς ἔρχεται σέ ἀναι-
σθησία, καί ἀμελεῖ τά καθήκοντα του.

 Ὁ μοναχός ὅταν ζωθεῖ τήν ὑπακοή, τήν τα-
πείνωση καί τήν προσευχή, ἡ ζωή του εἶναι
παραδεισένια, οὔτε διάβολο φοβᾶται οὔτε τί-
ποτε. Μόνον αἰσθάνεται μιά πνευματική
χαρά μέσα του... τοῦ ἔρχεται ἀφοβία γιατί
ἔχει τόν Θεό μέσα του. Ὅταν ὅμως δέν ἔχει
ὑπακοή, δημιουργεῖ θλίψη καί στόν ἑαυτό
του καί στόν πλησίον... Χρειάζεται ὑπακοή,
ταπείνωση καί εἰλικρίνεια γιά νά σωθοῦμε.

 Ὅταν κυνηγᾶμε τήν εὐχή μᾶς φρουρεῖ, ἡ
Θεία Χάρις ἔρχεται σάν τήν δρόσο πού ζωο-
γονεῖ τά χόρτα, ἔτσι ἔρχεται μέσα στίς ρίζες
τῆς καρδιᾶς μας καί τήν ζωογονεῖ. Ἐμεῖς
τή γλῶσσα μας νά τήν χρησιμοποιοῦμε
στήν ὑμνωδία τοῦ Θεοῦ, καί ἡ εὐχή νά
βγαίνει μέ ζωντάνια, μέ πίστη, μέ ἔρωτα
Θεοῦ, ὄχι νωθρά.

 Ὅποιος δέν ἀγωνίζεται στήν προσευχή, δέν
ἔχει τό Θεό μέσα του καί εἶναι ἀκατάστα-
τος. Ὅλα μέ φόβο Θεοῦ καί πολλή ἀγάπη
νά τά κάνουμε.

 Ὁ Χριστός μας ἔχει τόση πολλή ἀγάπη καί
εὐσπλαχνία πού ὁ δικός μας νοῦς δέν μπορεῖ

νά τό χωρέσει. Οἱ Πατέρες ὅλα μποροῦσαν
νά τ' ἀντέξουν, ὅταν ὅμως ἔνιωθαν τήν
εὐσπλαχνία τοῦ Θεοῦ, ἔλιωναν σάν κεράκι.
Ἡ εὐσπλαχνία τοῦ Θεοῦ εἶναι σάν ἕνα πέ-
λαγος μεγάλο, ὅπως βλέπεις τήν θάλασσα,
πού οὔτε ἀρχή, οὔτε ἄκρη ἔχει, οὔτε τέλος...

 Ὅταν θεωρεῖ ὁ ἄνθρωπος τόν ἑαυτό του ἕνα
μηδενικό, θέλει νά πέσει κάτω νά τόν πο-
δοπατήσουν, νά τόν βρίσουν, νά τόν μαστι-
γώσουν καί νά πεῖ: ἐγώ εἶμαι ὁ πταίστης.
Αὐτό ὅταν τό νιώσετε στήν ψυχή σας εἶναι
τό μεγαλύτερο δῶρο τοῦ Θεοῦ.

 Δέν ἔχουμε προσοχή, δέν ἔχουμε προσευχή.
Ἡ ἀντιλογία φέρνει τήν μεμψιμοιρία, τίς
ἔριδες, ὁπότε δέν μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νά νιώ-
σει τή Θ. Χάρη, ὅταν δέν ἐγκρατεύεται στή
γλῶσσα, στό στομάχι... νά ἀποφεύγετε
λοιπόν τήν ἀργολογία, γιατί αὐτή σβήνει
ἀπό τήν ψυχή τοῦ ἀνθρώπου τό μεγαλεῖο...

 Κάθε βράδυ νά κάνουμε ταμεῖο: ποιόν θλί-
ψαμε, ποῦ λυπήσαμε, ποῦ κακολογήσαμε;
καί νά μήν καταφρονοῦμε τή συνείδησή
μας. Νά ἔχουμε πολλή ἀγάπη στό Θεό καί
τόν πλησίον, καί μνήμη θανάτου. Νά Τόν
παρακαλοῦμε νά μᾶς δίνει μετάνοια καί ἐπί-
γνωση.

 Ὁ ἄνθρωπος ὅταν ἔχει προσευχή, τό Πα-
νάγιο Πνεῦμα λειτουργεῖ μέσα στήν ψυχή
του καί αἰσθάνεται ὁ ἄνθρωπος νά βρίσκε-
ται ἐν Ἁγίω Πνεύματι. Γι' αὐτό πολύ σᾶς
παρακαλῶ μιά καί ζοῦμε μέσα σ' αὐτήν τήν
κιβωτό, θά πρέπει τό θέμα τῆς προσευχῆς
πολύ νά τό κυνηγᾶμε. Τότε ἡ προσευχή θά
εἶναι ἕνα φῶς αἰώνιο μέσα στήν ψυχή μας
καί μιά φρούρηση πού θά μᾶς σκεπάζει καί
δέν θά μᾶς ἐγκαταλείπει ὁ Θεός.

 Ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἔχει τό νοῦ του στό Θεό
καί στόν Παράδεισο καί ὄχι στά γήινα, λα-
τρεύει τό Δεσπότη Χριστό καί οἱ λογισμοί
καί οἱ πειρασμοί παραμερίζονται καί λαμ-
βάνει χαρά, ἀγαλλίαση καί ὑπομονή.

 Νά ἐπιμεληθοῦμε τήν ὑπακοή μας, γιατί
ὑποτακτικός χωρίς ὑπακοή, εἶναι σάν ἕνα
ξέφραγο ἀμπέλι πού μπαινοβγαίνουν οἱ δαί-
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μονες. Διαφορετικά δέν ὑπάρχει σωτηρία...
Ἡ Θεία Χάρις ἔρχεται σέ ἐμᾶς διά τῆς
ὑπακοῆς.

 Μέχρι νά πεθάνουμε θά ἔχουμε ἀγῶνα
ἐπειδή τά πάθη εἶναι ζυμωμένα μέ τό αἷμα
μας... Δίχως κόπο κανείς δέν σώζεται...
Ὅσο κοπιάζει κανείς τόσο χάρη παίρνει.
Ὅλα ὁ Θεός τά πληρώνει. Τίποτε δέν πάει
χαμένο.

 Ὅταν ἐγώ λείπω, θά πηγαίνετε νά βάζετε
μετάνοια στήν Παναγία, γιατί ἐκείνην ἔχω
Γερόντισσα καί σ' ἐκείνην ἀνέθεσα τίς ἐλπί-
δες μου.

 Ἐγώ Παναγία μου εἶμαι ἕνα σκουλήκι
ψόφιο. Ἐσύ εἶσαι ἡ Μητέρα τοῦ Θεοῦ καί
θέλω νά μᾶς βοηθήσεις νά τίς δῶ ὅλες τίς
ψυχές αὐτές (δηλ. τῶν μοναζουσῶν) στόν
Παράδεισο· κἄν θέλουμε, κἄν δέν θέλουμε,
νά σωθοῦμε... Πρέπει νά τήν εὐγνωμονοῦμε
πού μᾶς κουκουλώνει καί προφυλάγει σάν
τήν κλῶσσα πού σκεπάζει τά πουλάκια της.

 Ὅλα τοῦ κόσμου τά καλά νά κερδίσουμε,
ζημιώσαμε τήν πολύτιμη ψυχή μας; Τά
χάσαμε ὅλα. Γι' αὐτό ὅ,τι μποροῦμε κατά
δύναμιν νά κάνουμε, γιά νά μήν ξεφεύγουμε
ἀπό τόν σκοπό μας καί ἀπό τίς ὑποσχέσεις
πού δώσαμε ἐνώπιον Θεοῦ, ἀνθρώπων καί
τῶν προεστώτων μας.

 Τρία πράγματα μᾶς χρειάζονται: τό νοῦ νά
τόν ἔχουμε στόν ουρανό, τήν καρδιά μας νά
τήν ἔχουμε θρόνο Θεοῦ καί τό στόμα μας
ἐκκλησία· ἐπίσης ταπείνωση καί ἀγάπη,
σύνεση καί εὐλάβεια, καί αὐταπάρνηση...

 Ὁ Χριστός δέ θέλει τήν καρδιά μας νά εἶναι
μοιρασμένη, ἀλλά νά εἶναι ὁλοκληρωτικά ἡ
ἀγάπη μας στό Θεό.

 Τό θέμα τῆς ὑπακοῆς δέν τό πήραμε πολύ
στά σοβαρά, καί γι' αὐτό ἔχουμε μεγάλη
ἀπώλεια. Τό θέμα ὅμως τῆς ὑπακοῆς εἶναι
τό μεγαλύτερο δῶρο στόν ἄνθρωπο.

 Τά πάθη εἶναι μέσα στό αἷμα μας. Ὅταν
δέν κάνουμε τήν προσευχή μας κανονικά, δέν
κάνουμε τήν νηστεία μας, αὐτά ξεπε-
τιοῦνται καί κάνουμε πράγματα πού δέν

στέκονται καί δέν εἶναι κατά Θεόν καί θά
δώσουμε λόγο στό Θεό.

 Τό κελλάκι μας εἶναι μία παλαίστρα: ἅμα
τό ζήσουμε θά βροῦμε πολλή χάρη στήν
ψυχή μας. Ὅσο μποροῦμε μέ πολλή στοργή
καί ἀγάπη νά συμπεριφερόμαστε μεταξύ
μας... Ὅποια θά κάνει ὑπακοή, ἀπ' τά
βάθη τῆς ψυχῆς μου θά εἶναι συγχωρεμένη
καί λελυμένη, καί νά σᾶς ἀξιώσει ὁ Θεός
νά κατοικήσει τό Πανάγιο Πνεῦμα μέσα
στήν ψυχή σας καί νά γίνετε σκεύη
ἐκλογῆς.

 Ὅλοι μαζί νά εὐχόμαστε νά φύγουμε μιά
μέρα, καί νά γίνουμε ἕνα τάγμα ἀγγέλων
νά ὑμνολογοῦμε τόν Θεό... Τό μοναστήρι
δέν εἶναι δικό μας. Μᾶς φιλοξενεῖ ἡ Πανα-
γία καί σύμφωνα μέ τήν φιλοξενία πού μᾶς
κάνει πρέπει νά πολιτευόμαστε.

 Σ' αὐτήν τήν κιβωτό πού μᾶς ἔφερε ὁ Χρι-
στός πρέπει νά γίνουμε ἄγγελοι. Ζοῦμε σ'
ἕνα κομμάτι τοῦ Παραδείσου. Ἐπιθυμῶ νά
σᾶς δῶ στόν Ουρανό ἕνα χορό ἀγγέλων
κοντά στό θρόνο τοῦ Θεοῦ.

 Εἴθε ὁ Θεός νά μᾶς ἀξιώσει νά μᾶς βρεῖ
ἡ ὥρα τοῦ θανάτου σε καλή πνευματική
κατάσταση. Νά ἰκετεύουμε τούς ἀγγέ-
λους μας, τούς ἁγίους μας καί τήν Πα-
ναγία μας... νά γίνουμε ἕνας χορός, νά
‘μαστε ὅλοι μαζί στόν Παράδεισο.

 Εὔχομαι στόν Πανάγαθο Θεό, νά βά-
λουμε καλή ἀρχή γιά νά ‘χουμε καί
τέλος ἀγαθό.

 Δι' εὐχῶν τοῦ Γέροντός μας ἄς ἀξιω-
θοῦμε νά βρεθοῦμε κοντά στούς ἁγίους
καί τούς ἀγγέλους, μαζί μέ τούς μάρ-
τυρες νά εὐφραινόμα-
στε ὅλοι μαζί.

 Σᾶς ἀφήνω μέ τοῦ
Χριστοῦ τήν ἀγάπη,
καί καλή ἀντάμωση.

(Ὀρθόδοξη Φιλόθεος Μαρτυρία)
Ἐκδόσεις "Ὀρθόδοξος Κυψέλη"

Θεσσαλονίκη
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τίς 19 Φεβρουαρίου
ἤταν ἡ μνήμη τῆς
ἁγίας Φιλοθέης,
πού εἶναι πολιοῦχος
τῶν Ἀθηνῶν μαζί μέ
τόν Ἅγιο Διονύσιο

τόν Ἀρεοπαγίτη καί τόν
Ἅγιο Ἱερόθεο.

Ἡ ἁγία Φιλιοθέη γεν-
νήθηκε στήν Ἀθήνα ἀπό
γονιούς ἄρχοντες, μονα-
χοπαίδι τοῦ Ἀγγέλου
Μπενιζέλου καί τῆς Συρί-
γας. Φιλοθέη ὀνομάστηκε
ὅταν ἔγινε καλογρηά,
ἀλλά τό πρῶτο της
ὄνομα ἦταν Ρεβούλα. Ἡ
μητέρα της ἦταν στείρα
καί παρακαλοῦσε τόν
Θεό νά τῆς δώσει τέκνο,
καί μία νύχτα εἶδε πώς
βγῆκε ἀπό τό εἰκόνισμα
τῆς Παναγίας ἕνα φῶς
δυνατό καί πώς μπῆκε
στήν κοιλιά της. Κι ἀλη-
θινά, τό φῶς ἐκεῖνο ἤτανε
ἡ ἁγιασμένη ψυχή τῆς
κόρης πού γέννησε σ᾽

Ἁγία Φιλοθέη
ἡ Πολιοῦχος τῶν Ἀθηνῶν

τοῦ Φώτη Κόντογλου
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ἐννιά μῆνες. Ἀπό μικρή φανέρωνε μέ τά φερσί-
ματά της καί μέ τά αἰσθήματά της ποιά θά
γινότανε ὑστερώτερα, στολισμένη μέ κάθε
λογῆς ἀρετή. Στήν εὐσἐβεια εἶχε γιά ὁδηγό
της τήν ἴδια τήν μητέρα της πού ἤτανε εὐλα-
βέστατη.

Φτάνοντας σέ ἡλικία δώδεκα χρονῶν τή
ζήτησε γιά γυναῖκα κάποιος ἄρχοντας
τοῦ τόπου, μά ἡ κόρη δέν ἤθελε νά
παντρευθεῖ. Ἀλλά ἐπειδή οἱ γο-
νιοί της τήν παρακαλούσανε,
ἡ τρυφερή ψυχή της δέν βά-
σταξε νά τούς λυπήσει καί
νά παρακούσει καί στό
τέλος παραδέχθηκε νά
παντρευθεῖ μέ ἐκεῖνον τόν
πλούσιο ἄνθρωπο, πού
ἤτανε ὅμως πολύ φτωχός
στήν ψυχή, διεστραμμένος
καί κακός. Τρία χρόνια ἔζησε
μαζί του ἡ Ρεβούλα κάνοντας
ὑπομονή στά ἀπότομα φερσί-
ματά του, ὡς πού ὁ ἄνδρας της
πέθανε κι ἀπόμεινε χήρα. Οἱ γονιοί
της θελήσανε νά τήν ξαναπανδρέψουνε, μά
αὐτή τούς εἶπε καθαρά πώς ἔταξε νά γίνει
καλόγρηα. 

Σάν πεθάνανε οἱ γονιοί της, δέκα χρόνια
ἀπό τόν καιρό πού χήρεψε, δόθηκε ἐλεύθερα
στήν ἄσκηση, μέ νηστεῖες, προσευχές, ἀγρυ-
πνίες καί ἐλεημοσύνες. Κατήχησε τίς ὑπηρέ-
τριές της καί τίς ἔκανε δοχεῖα τοῦ Πνεύματος.
Κατά τό θέλημα τοῦ ἁγίου Ἀνδρέα πού εἶδε
στόν ὕπνο της, ἔχτισε ἕνα μοναστήρι μέ
ἐκκλησία στό ὄνομά του. Εἶναι ἡ ἐκκλησία
πού σώζεται ἀκόμα πλάϊ στό μέγαρο τῆς
Ἀρχιεπισκοπῆς στήν ὁδό Ἁγίας Φιλοθέης.
Ἀφοῦ τελείωσε τό μοναστήρι, ἡ Ρεβούλα χει-
ροθετήθηκε μοναχή μέ τό ὄνομα Φιλοθέη. Οἱ
πρῶτες ἀδελφές πού ζήσανε μαζί της ἤτανε
οἱ δουλεῦτρες πού εἶχε στό πατρικό της
σπίτι. Μέ τόν καιρό ἔδραμαν πλῆθος ἄλλες
παρθένες καί ἀπό ἀρχοντικές οἰκογένειες καί
ντυθήκανε τό ἀγγελικό σχῆμα. Ζήσανε ἀγω-

νιζόμενες τόν καλό ἀγώνα μέ ὑποταγή στήν
ἄξια ἡγουμένισσα πού τίς διοικοῦσε στόν
πνευματικό δρόμο σάν κάποια ἁγία Συγκλη-
τική.

Τά ἁγιασμένα λόγια της ἔμπαιναν στήν
καρδιά τους σάν δροσιά καί ἄνθιζαν μέσα
τούς τά εὔοσμα ἄνθη τῶν ἀρετῶν. Καί τά

ἔργα της βεβαιώνανε τά λόγια της κατά
τά λόγια τοῦ Χριστοῦ πού λέγει:

«Ὅς δ᾽ ἄν ποιήσῃ καί διδάξῃ,
οὗτος μέγας κληθήσεται ἐν τῇ

βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν».
(Ματθ. ε´, 19). Ὅπου μάθαινε
πώς βρίσκεται φτωχός, δυ-
στυχισμένος, ἄρρωστος,
χαροκαμένος, ἔτρεχε σέ βοή-
θειά του μέ περισσότερη
προθυμία παρά ἄν ἔπαιρνε
ἡ ἴδια τή βοήθεια ἀπ᾽ ἄλλον.

Ἔχτισε νοσοκομεῖα καί γηρο-
κομεῖα κοντά στό μοναστήρι

της καί ἡ ἁγία Φιλοθέη δέν φρόν-
τιζε μοναχά γιά τή γιατρειά τους

καί γιά τή σωματική τροφή τους,
ἀλλά καί γιά τήν πνευματική. Μέ τόν καιρό,
πληθύνανε τόσο πολύ οἱ ἀδελφές πού μπή-
κανε στό μοναστήρι της, πού δυστυχούσανε
ἀπό κάθε πρᾶγμα ἐπειδή δέν μποροῦσε ἡ
ἡγουμένη νά ἀπαντήσει τά μεγάλα ἔξοδα, καί
οἱ καλογρηές γογγύζανε. Μά ἡ ἁγία τίς κα-
ταπράϋνε μέ λόγια ὑπομονετικά, κι ὁ Θεός
ἔστελνε τή βοήθειά του πότε μ᾽ ἕναν τρόπο
καί πότε μέ ἄλλον ὡς πού περνοῦσε ἡ στενο-
χώρια. 

Ἐξόν ἀπό τά ντόπια κορίτσια πού συμ-
μάζευε στό μοναστήρι της, ἔδινε προστασία
καί σέ ξένες γυναῖκες πού ἐρχόντουσαν στήν
Ἀθήνα ἀπό διάφορα μέρη σκλαβωμένες ἀπό
τούς Τούρκους. Μέ τί κινδύνους καί μέ τί βά-
σανα τίς προστάτευε δέν εἶναι μπορετό νά
γράψουμε καταλεπτῶς σέ τοῦτο τό σύντομο
σημείωμα. Τέσσερις ἀπ᾽ αὐτές τίς σκλάβες
εἴχανε ἀκουστά γιά τήν ἁγία Φιλοθέη κι
ἐπειδή τίς βασανίζανε οἱ ἀφεντάδες τους νά

Ἁγία Φιλοθέη
ἡ Πολιοῦχος τῶν Ἀθηνῶν
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ἀρνηθοῦν τήν πίστη τους, φύγανε κρυφά καί
καταφύγανε στό μοναστήρι. Ἡ ἁγία τίς
πῆρε μέσα καί τίς στερέωσε στήν πίστη τους
καί περίμενε εὔκαιρη περίσταση γιά νά μπο-
ρέσει νά τίς στείλει στόν τόπο τους. Μά οἱ
Τοῦρκοι, πού εἴχανε τίς σκλάβες, μάθανε πώς

τίς εἶχε περιμαζέψει ἡ Φιλοθέη καί μπήκανε
σάν θηρία στό κελλί της πού κειτότανε
ἄρρωστη καί τήν τραβήξανε καί τήν πήγανε
στόν πασά. Καί ἐκεῖνος πρόσταξε νά τή ρί-
ξουνε στήν φυλακή. Ἡ ἁγία δέν φοβήθηκε,
ἀλλά ἑτοιμάσθηκε νά χύσει τό αἷμα της γιά
τήν πίστη τοῦ Χριστοῦ. Τήν ἄλλη μέρα μα-
ζευθήκανε πολλοί Τοῦρκοι καί φωνάζανε νά
σκοτώσουνε τήν ἁγία. Καί ὁ πασᾶς πρό-
σταξε νά τή βγάλουνε ἀπό τήν φυλακή καί
νά τήν παρουσιάσουνε μπροστά του, καί
τῆς εἶπε νά διαλέξει ἀνάμεσα στά δυό, ἤ νά
ἀρνηθεῖ τήν πίστη της, ἤ νά κοπεῖ τό κεφάλι
της. Μά ἡ ἁγία ἀπάντησε μέ ἀφοβία πώς
εἶναι ἕτοιμη νά μαρτυρήσει γιά τόν Χριστό.
Ὁ πασᾶς θά ἔβγαζε τήν ἀπόφαση νά κό-
ψουνε τό κεφάλι της, ἀλλά προφθάσανε κά-

ποιοι ἐπίσημοι χριστιανοί καί μέ τά παρακά-
λια τους ἀλλάξανε τήν γνώμη τοῦ πασᾶ καί
πρόσταξε νά τή βγάλουνε ἀπό τή φυλακή.

Γυρίζοντας στό μοναστήρι της ἡ ὁσία,
δέν ἔπαψε νά πορεύεται ὅπως καί πρίν στό
δρόμο τοῦ Χριστοῦ. Κι ἐπειδή πληθαίνανε
ὁλοένα οἱ μαθήτριές της, ἔχτισε καί ἄλλο μο-
ναστήρι στήν τοποθεσία Πατήσια, κι αὐτό
στό ὄνομα τοῦ ἁγίου Ἀνδρέα. Ἀλλά ἔχτισε
μετόχια καί στήν Τζιά καί στήν Αἴγινα, κι
ἐκεῖ ἔστελνε τίς ἀδελφές πού ἔπρεπε νά μα-
κρύνουνε ἀπό τήν Ἀθήνα γιά κάποια αἰτία. 

Σέ ὅλα αὐτά τά ἀσκητήρια οἱ καλογρηές
δουλεύανε στούς ἀργαλειούς καί σέ ἄλλα
ἐργόχειρα, σάν τίς προκομμένες μέλισσες
μέσα στό κουβέλι. Φτωχά καί ὀρφανά κορί-
τσια βρήκανε προστασία κι ἐργασία μέσα σ᾽
ἐκεῖνα τά καταφύγια. Σέ ὅ,τι κτήματα εἶχε ἡ
ἁγία ἀπό τούς γονιούς της, ἔχτισε μονα-
στήρια καί φτωχοκομεῖα. Κι εἶχε πολλή περι-
ουσία. Ἕνας προπάππος τῆς εἶχε πάρει τή
«δεχατέρα τοῦ ἀφέντη τῆς Ἀθήνας καί πῆρε
προίκα ὅλη τήν Κηβισιά καί τόν Ἀχλαδό-
καμπο πού εἶναι πρίν ἀπό τό Χαλιάντρι».
Στό κτῆμα πού εἶχε στόν Περισό ἔχτισε ἄλλο
μοναστήρι στό μέρος πού τό λένε τώρα Κα-
λογρέζα. Ὅλη ἡ φτωχολογιά τήν εἶχε σάν
πονετική μάνα. Μέ κάθε τρόπο πάσχιζε νά
ἀνακουφίσει τούς δυστυχισμένους, τούς
τάϊζε, τούς ἄνοιγε πηγάδια γιά νά ᾽χουνε
νερό, τούς γιάτρευε, τούς ἔβρισκε δουλειά. Ὁ
κόσμος τήν ἔλεγε «κυρά δασκάλα».

Τήν παραμονή τοῦ ἁγίου Διονυσίου στά
1589 ἡ ἁγία Φιλοθέη βρισκότανε στό μονα-
στηράκι ποῦχε χτισμένο στά Πατήσια. Τό
βράδυ συναχθήκανε οἱ ἀδελφές γιά νά κά-
νουνε ἀγρυπνία. Κάποιοι Ἀγαρηνοί, πού τήν
ἐχθρευόντανε ἀπό καιρό, πηδήσανε ἀπό τή
μάντρα καί πιάνοντας τήν ἁγία ἀρχίσανε νά
τήν χτυπᾶνε ὡς πού τήν ἀφήσανε μισοπεθα-
μένη. Τήν ἄλλη μέρα τή σηκώσανε οἱ ἀδελφές
καί τήν πήγανε στό μετόχι ποῦχε στόν Πε-
ρισσό. Σάν συνέφερε λίγο, ἔπιασε τήν προ-
σευχή, εὐχαριστώντας τό Θεό γιατί

Ουράνιοι άνθρωποι...
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ἀξιώθηκε νά πληρωθεῖ μέ κακία γιά τά καλά
πού ἔκανε στούς ἀνθρώπους καί νά μοιάσει
σ᾽ αὐτό μέ τόν Χριστό, κατά τά λόγια τοῦ
ἀποστόλου Πέτρου πού λέγει: «καθό κοινω-
νεῖτε τοῖς τοῦ Χριστοῦ παθήμασι, χαίρετε».
(Α´Πέτρ. δ´13). Στίς 19 Φεβρουαρίου τοῦ
1589 παρέδωσε τήν καθαρή ψυχή της στόν
Κύριο, πού ὑπόμεινε τόσα βάσανα γιά τήν
ἀγάπη Του.

Τό ἅγιο σκήνωμά της θάφτηκε στό μο-
ναστηράκι τῆς Καλογρέζας κι ἀπό κεῖ ἔγινε ἡ
ἀνακομιδή τῶν λειψάνων στήν ἐκκλησία τοῦ
ἁγίου Ἀνδρέα πού βρίσκεται στή σημερινή
Ἀρχιεπισκοπή. Μετά πολλά χρόνια, ἐπειδή
αὐτή ἡ ἐκκλησιά κόντευε νά γκρεμνισθεῖ, τό
πήγανε στόν ἅγιο Ἐλευθέριο κι ἀπό ἐκεῖ στή
σημερινή μητρόπολη, μέσα στό ἅγιο βῆμα.
Στό μνῆμα της ἀπάνω βρεθήκανε γραμμένα
τοῦτα τά λόγια:

«Φιλοθέης ὑπό σῆμα τόδ᾽ ἁγνῆς κεύθει
σῶμα, ψυχήν δ᾽ ἐν μακάρων θήκετο Ὑψιμέ-
δων».

Ἡ Φιλοθέη ἀνακηρύχθηκε ἁγία ἐπί
Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Ματθαίου Β´
(1595-1600). Νεόφυτος ὁ μητροπολίτης
Ἀθηνῶν, ἀφοῦ ἐξήτασε καί ἐρεύνησε τά κατά
τόν βίον καί τό μαρτύριο τῆς ὁσίας, σύνταξε
ἀναφορά στό Πατριαρχεῖο μαζί μέ τούς ἐπι-
σκόπους Κορίνθου καί Θηβῶν καί μέ τούς
προκρίτους τῆς Ἀθήνας γιά νά τάξει τήν

ὁσία Φιλοθέη στούς χορούς τῶν ἁγίων. Σ᾽
αὐτό τό συνοδικό ἔγγραφο εἶναι γραμμένα
καί τοῦτα: «Ἐπειδή ἐδηλώθη ἀσφαλῶς ὅτι
τό θειότατον σῶμα τῆς ὁσιωτάτης Φιλοθέης
εὐωδίας πεπληρωμένον ἐστι καί μύρον διη-
νεκῶς ἐκχεῖται, ἀλλά καί τοῖς προσιοῦσί τε
ἀσθενέσι τε καί θεραπείας δεομένοις τήν ἴασιν
δίδωσι... τούτου χάριν ἔδοξε ἡμῖν τε καί πᾶσῃ
τῇ ἱερᾷ Συνόδῳ τῶν καθευρεθέντων ἐνταῦθα
ἀρχιερέων συγγραφῆναι καί ταύτην ἐν τῷ
χορῷ τῶν ὁσίων καί ἁγίων γυναικῶν, ὥστε
κατ᾽ ἔτος τιμᾶσθαι καί πανηγυρίζεσθαι».

Αὐτός εἶναι μέ ὀλιγολογία ὁ βίος τῆς
Ἀθηναίας ἁγίας Φιλοθέης, πού εἶναι ἕνα ἀπό
τά μυρίπνοα ἄνθη τοῦ γένους μας στόν τυ-
ραννισμένο καιρό τῆς σκλαβιᾶς. Δέν στάθηκε
αὐστηρή μονάχα στό νά κάνει τίς ἐντολές
τοῦ Χριστοῦ, μά ἀγωνίσθηκε καί πνευματικά
γιά νά στερεωθεῖ ἡ ἁγιασμένη παράδοση τῆς
Ὀρθοδοξίας σάν κάστρο πού θά ἀποσκέ-
παζε τόν Ἑλληνισμό ἀπό τόν πνευματικό
ἐκφυλισμό καί τή ἀποβαρβάρωση. Ὅλα τά
θυσίασε, πλούτη, ἀνάπαυση, ζωή, γιά τήν
πίστη τῶν πατέρων της. «Θλίψις συνέχει τήν
ψυχήν της» βλέποντας οἱ χριστιανοί νά μήν
ἔχουνε στά «πάτρια» τήν ἀγάπη πού
ἔπρεπε, ἀλλά νά ζοῦνε μουδιασμένοι, ἀδιά-
φοροι, μέ ψυχή γεμάτη δειλία, μικροψυχία,
πονηριά.

Τήν Ἀκολουθία της τήν ἔγραψε κάποιος
σοφός καί εὐλαβής ἄνθρωπος Ἱέραξ λεγόμε-
νος. Ἀνάμεσα στά ὡραῖα ἐγκώμια εἶναι καί
τοῦτο: «Δαυΐδ γάρ τό πρᾶον ἔσχες καί Σο-
λομῶντος, σεμνή, τήν σοφίαν, Σαμψῶν τήν
ἀνδρείαν, καί Ἀβραάμ τό φιλόξενον, ὑπομο-
νήν τε Ἰώβ, τοῦ Προδρόμου δέ θείαν ἄσκη-
σιν...».

Τήν ἐκκλησία τοῦ ἁγίου Ἀνδρέα πού
βρισκότανε στό σημερινό δρόμο τῆς Ἁγίας
Φιλοθέης τήν ἐγκρέμνισε ὁ μητροπολίτης
Ἀθηνῶν Γερμανός Καλλιγᾶς, παρ᾽ ὅτι εἶχε με-
γάλο σέβας στήν ἁγία, ἐπειδή ἤτανε ραγι-
σμένοι οἱ τοῖχοι, κι ἔχτισε στά ἴδια θεμέλια τό
παρεκκλήσι πού ὑπάρχει τώρα, ἐνῶ μπο-
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ροῦσε νά στερεώσει τήν παλιά ἐκκλησία πού
εἶχε ὡραῖες τοιχογραφίες. Ἐκεῖνον τόν καιρό
(ὁ Γερμανός στάθηκε μητροπολίτης ἀπό τά
1889 ἕως τά 1896) δέν γνωρίζανε οἱ ἄνθρω-
ποι τήν ἀξία τῆς βυζαντινῆς τέχνης. Ἡ και-
νούργια ἐκκλησιά πού χτίσθηκε εἶναι ψυχρή,
κακότεχνη καί γυμνή. Ὅποιος μπαίνει μέσα
δέν αἰσθάνεται κατάνυξη. Ἀλλ᾽ ἡ ἐκκλησιά
τοῦ μετοχιοῦ πού εἶχε χτίσει ἡ ὁσία στά Πα-
τήσια γκρεμίσθηκε καί ἐκείνη ἀπό τήν πολυ-
καιρία καί γιατί δέν μπορούσανε οἱ
χριστιανοί νά τήν περιποιηθοῦνε ἀπό τόν
φόβο τῶν Τούρκων πρίν νά σηκωθεῖ ἡ Ἐπα-
νάσταση τοῦ 1821. Ὡς πρό ὀλίγα χρόνια
κειτόντανε οἱ κολόνες μέσα στά ἀγριάγκαθα,
στεκότανε ὄρθια μοναχά ἡ χυβάδα (κόγχη)
τοῦ ἱεροῦ καί ἡ πόρτα μέ τό δυτικό τοῖχο.
Κάποιοι εὐλαβεῖς χριστανοί τήν ἀναστηλώ-
σανε μέ τήν ὁδηγία τοῦ κ. Ὀρλάνδου καί
τώρα βρίσκεται πάλι ἀπαράλλαχτη ὅπως
ἤτανε στά χρόνια τῆς ἁγίας Φιλοθέης, ἕνα
ταπεινό μά ἀτίμητο στόλισμα ἀνάμεσα στά
ἀκαλαίσθητα καί ξενόμορφα σπίτια πού χτι-
σθήκανε γύρω στό γηραλέο αὐτό ἐκκλησάκι.
Ὁ Θεός μέ ἀξίωσε καί τό στόλισα μέ ἁγιο-
γραφίες, ὅπως ἤτανε ὁ πόθος μου. Ἀνάμεσα
σέ ἄλλα ζωγράφισα καί τό μοναστήρι, ὅπως
ἤτανε τότε, μέ τήν ἡγουμένη ἁγία Φιλοθέη
καί τίς ἀδελφές πού πηγαίνουνε στήν ἐκκλη-
σία.

Φαίνεται πῶς ὅλη ἡ
οἰκογένεια τῶν Μπενιζέ-
λων ἤτανε ἄνθρωποι φιλό-
θρησκοι. Στό νάρθηκα τῆς
Καισαριανῆς εἶναι γραμ-
μένη ἀπό τό ζωγράφο πού
τόν ἁγιογράφησε τούτη ἡ
ἐπιγραφή:

«Ἱστόρηται ὁ πρόναος
οὗτος ἤτοι νάρθηξ διά δα-
πάνης τῶν προσδραμόν-
των τῇ μονῇ φόβῳ λοιμοῦ
τῇ κραταιᾷ χειρί τῆς πα-
νυμνήτου Τριάδος καί

σκέπῃ τῆς μακαρίας Παρθένου, οἵτινες εἰσίν
ὁ εὐγενής καί λογιώτατος Μπενιζέλος υἱός
Ἰωάννου, ἅμα ταῖς εὐγενέσιν ἀδελφαῖς καί τῇ
τεκούσῃ καί τῇ λοιπῇ αὐτοῦ συνοδεία. Ἐπί
ἡγουμένου Ἱεροθέου τοῦ σοφωτάτου ἱερομο-
νάχου. Διά χειρός δέ Ἰωάννου Ὑπάτου του
ἐκ Πελοποννήσου. Ἔτει απχβ (1682) μηνί
Αὐγούστου κ´(20).

Ἕνας Μπενιζέλος, ὁ Νικόλας, γίνηκε καί
ἁγιογράφος, μαθητής τοῦ Γεωργίου Μάρκου
τοῦ Ἀργείου πού ζωγράφισε πολλές ἐκκλη-
σιές στά μέρη τῆς Ἀττικῆς, ἀπό τά 1727 ὡς
τά 1740 ἀπάνω-κάτω. Στήν παλιά ἐκκλησιά
τῆς Παναγίας στό Κορωπί εἶναι γραμμένο:
«Ἱστορήθη δέ κατά τό αψλβ´ (1732) διά χει-
ρός Γεωργίου Μάρκου και τοῦ μαθητοῦ
αὐτοῦ Νικολάου Μπενιζέλου». Μαζί μέ τό μά-
στορά του δούλεψε ὁ Μπενιζέλος καί στό τε-
λευταῖο ἔργο του, τήν ἁγιογράφηση τῆς
Μονῆς τῆς Φανερωμένης στή Σαλαμίνα,
ὅπως φανερώνει ἡ ἐπιγραφή πού σώζεται καί
πού λέγει: «ΑΨΛΕ (1635). Ἱστορήθη ὁ θεῖος
καί πάνσεπτος Ναός οὗτος τῆς Μεταμορφώ-
σεως τοῦ Κυρίου, Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν
διά συνδρομῆς κόπου τέ καί δαπάνης...
Ἱστορήθη δέ διά χειρός Γεωργίου Μάρκου ἐκ
πόλεως Ἄργους καί τοῦ μαθητοῦ αὐτοῦ Νι-
κολάου Μπενιζέλου, Γεωργάκης καί Ἀντώ-
νιος». 

(ἀπό τό Ἀσάλευτο Θεμέλιο, Ἀκρίτας 1996)

Ουράνιοι άνθρωποι...
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ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ 
ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ &
ΘΕΟΒΑΔΙΣΤΟ ΟΡΟΣ

ΣΙΝΑ

ἕνα 8 ήμερο προσκύνημα
πού δέ θά ξεχάσετε ποτέ!

Γιά δηλώσεις θέσεων & πληροφορίες στά τηλέφωνα:

26340-44282 & 26340-44381 (10-2 πρωΐ & 6-8 ἀπόγ.)

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (8ήμερο):

1300 D σέ ξενοδοχεῖο πολυτελείας 4 ἀστέρων****plus μέ πλούσιο φαγητό

(πρωϊνό-δεῖπνο, μπουφέ), μεγάλη ποικιλία καί ἐλεύθερη ποσότητα.

ΟΛΑ ΠΛΗΡΩΜΕΝΑ! ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

Ἀεροπορικά εἰσιτήρια  Ἀθήνα-Τέλ Ἀβίβ-Ἀθήνα.
Φόρους ἀεροδρομίων, ἀσφαλείας, συνόρων καί βίζες Ἰσραήλ.
Διαμονή σέ ἐπιλεγμένα ξενοδοχεῖα 4*plus ἀστέρων. 
Ἡ μετάβαση μέ ταξί στό Ὄρος Θαβώρ καί στόν Ἅγιο Σάββα.
Ὅλες οἱ μεταφορές, ξεναγήσεις, περιηγήσεις. Ἔμπειρο ἀρχηγό, ξεναγό.
Ταξιδιωτική ἀσφάλεια, τσάντα, καπέλο, Φ.Π.Α. Φιλοδωρήματα 10 εὐρώ κατ’
ἄτομο, γιά ὅλα (ὁδηγός, μάγειρες, σερβιτόροι, ἀχθοφόροι κ.λπ.).

Ἀναχώρηση τήν ἑπομένη ἡμέρα τοῦ Πάσχα 

6 Μαΐου - 13 Μαΐου 2013

Συνοδεύει ὁ Γέροντας Νεκτάριος Μουλατσιώτης



Ἀγαπητοί μας φίλοι καί
ἀδελφοί,

Στόν Ἱερό Ναό τῶν
Ἁγίων μας Νεκταρίου καί
Φανουρίου μετά τά μάρ-
μαρα πού τοποθετήθηκαν
πρίν λίγα χρόνια, σειρά τώρα
ἔχει ἡ ἁγιογράφηση τοῦ
ἱεροῦ ναοῦ.

Μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ καί τήν εὐλογία τῶν ἁγίων μας, θά ξεκι-
νήσουμε τήν ἁγιογράφηση ἀπό τήν κόγχη τοῦ Ἱεροῦ καί συγκεκριμένα
μέ τήν Πλατυτέρα. Ἀπευθυνόμαστε σέ ὅσους ἀπό  ἐσᾶς ἐπιθυμεῖτε νά
συμβάλλετε μέ ὁποιοδήποτε ποσόν στήν ἁγιογράφηση τῆς Θεοτόκου,
πού κοσμεῖ τό Ἱερό τοῦ ναοῦ καί εὐχόμεθα ἡ Χάρις τῆς Μητέρας τοῦ
Θεοῦ μας καί γλυκυτάτης μανούλας ὅλων μας, ἡ Πλατυτέρα τῶν
Οὐρανῶν, νά εὐλογήσει καί τό ἔργο αὐτό, ὅπως εὐλογεῖ τόσα χρόνια
τήν Ἱερά Μονή μας καί κατευθύνει τήν ζωή μας στό θέλημα τοῦ Υἱοῦ
της. 

Εὐχόμεθα ἡ Πανάχραντος Θεοτόκος νά εὐλογεῖ καί νά ἔχει ὑπό τήν
σκέπη τῆς προστασίας της καί ὅλους ἐσᾶς πού ἀπό ἀγάπη θυσιαστική
πρός τόν Θεό καί ἀμέριστη ἀγάπη στούς Ἁγίους μας, στόν Ἅγιο Νε-
κτάριο καί στόν Ἅγιο Φανούριο, θά προστρέξετε εἰς βοήθεια τῆς ἁγιο-
γράφησης τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Μονῆς μας. Ἐκ τῶν προτέρων σᾶς
εὐχαριστοῦμε καί εὐχόμεθα καί προσευχόμεθα γιά ἐσᾶς. 

Τά ὀνόματά σας, ὅπως καί τῶν μέχρι τώρα βοηθούντων στήν ἀνέ-
γερση καί ἀποπεράτωση τοῦ Ναοῦ, καί ἐν γένει τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, θά
μνημονεύονται στήν Ἱερά Μονή μας, ἀλλά ἀναγράφονται καί στό
Οὐρανό, εἰς μνημόσυνο αἰώνιο... 

ΑΓΙΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΜΑΣ

ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 


