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ς ἀναλογισθοῦμε πόσους κόπους καί πόσες τιμωρίες καί διωγμούς ἕως θανάτου ὑπέμειναν οἱ μάρ-
τυρες τῆς πίστεώς μας γιά νά μᾶς τήν παραδώσουν ἀλώβητη νά τήν βιώσουμε καί νά τήν διαφυλά-
ξουμε. Καί παρόλο πού ζοῦμε ἡμέρες δίχως τυράννους, δίχως βασανιστήρια , δίχως διώξεις, κι ὅμως
ἐξακολουθοῦμε νά ἀρνούμεθα τήν εὐσεβή μας πίστη. Πῶς; 

Θά παραθέσουμε αὐτούσια τά λόγια τοῦ Συναξαριστῆ τῆς 29ης Ἰουνίου, ἡμέρα μνήμης τῶν Πρωτο-
κορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου.

«Ἡ ἄρνησις (τοῦ Χριστοῦ) γίνεται μέ δύο τρόπους· γίνεται καί μέ λόγον, γίνεται καί μέ ἔργον· μέ λόγον μέν

γίνεται ἡ ἄρνησις, ὅταν εἴπωμεν, ὅτι ὁ Χριστός δέν εἶναι Θεός, καθώς τό λέγουσιν οἱ ἀσεβέστατοι Ἑβραῖοι καί οἱ Ἀγα-

ρηνοί καί ὅταν ὁμολογήσωμεν τά ἐνάντια, ἀπό ὅσα μᾶς παρέδωκεν ὁ Χριστός, οἱ θεῖοι Ἀπόστολοι καί αἱ ἑπτά ἅγιαι

Οἰκουμενικαί Σύνοδοι, καθώς ὁμολογοῦσιν οἱ αἱρετικοί πάντες.

Μέ ἔργα  γίνεται ἡ ἄρνησις, ὅταν πράττωμεν τά ἐνάντια ἀπό ὅσα μᾶς ἐδίδαξεν ὁ Χριστός εἰς τό ἅγιον Εὐαγ-

γέλιον, καθώς καί οἱ Ἀπόστολοι καί οἱ ἅγιοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας· ἀλλά καί ὅταν δέν ὁμοιάζουν τά ἔργα μας

μέ ἐκεῖνα, τά ὁποῖα μᾶς παρήγγειλεν ὁ Χριστός νά πράττωμεν. Καί ἡμεῖς λοιπόν, ἄν καί μέ τόν λόγον μας δέν ἀρνού-

μεθα τόν Χριστόν, ἀλλά Τόν ὁμολογοῦμεν Θεόν ἀληθινόν, μέ τά ἔργα μας ὅμως τά κακά, τά ὁποῖα πράττομεν, ὅλως

διόλου Τόν ἀρνούμεθα, καθώς τό λέγει καί ὁ θεῖος Παῦλος εἰς τήν πρός Τίτον ἐπιστολήν ἐν Κεφ. α´19. «Θεόν ὁμο-

λογοῦσιν εἰδέναι, τοῖς δέ ἔργοις ἀρνοῦνται, βδελυκτοί ὄντες καί ἀπειθεῖς, καί πρός πᾶν ἔργον ἀγαθόν ἀδόκιμοι». 

Ποῖα δέ εἶναι τά ἔργα τά ὁποῖα ἐάν τά πράττωμεν, ἀρνούμεθα τόν Χριστόν καί τήν εὐσέβειάν μας; Ἀκούσατε

πάλιν τοῦ ἰδίου Ἀποστόλου γράφοντος εἰς τήν πρός Τιμόθεον Β´ ἐπιστολήν, ἐν κεφ. γ´. «Τοῦτο δέ γίνωσκε, ὅτι ἐν

ταῖς ἐσχάταις ἡμέραις ἐνστήσονται καιροί χαλεποί· ἔσονται γάρ οἱ ἄνθρωποι φίλαυτοι, φιλάργυροι, ἀλαζόνες, ὑπε-

ρήφανοι, βλάσφημοι, γονεῦσιν ἀπειθεῖς, ἀχάριστοι, ἀνόσιοι, ἄστοργοι, ἄσπονδοι, διάβολοι, ἀκρατεῖς, ἀνήμεροι, ἀφιλά-

γαθοι, προδόται, προπετεῖς, τετυφλωμένοι, φιλήδονοι μᾶλλον ἤ φιλόθεοι, ἔχοντες μόρφωσιν εὐσεβείας, τήν δέ δύναμιν

αὐτῆς ἠρνημένοι». Ἤτοι, τοῦτο γνώριζε, ὦ Τιμόθεε, ὅτι εἰς τάς ὑστερινάς ἡμέρας θέλουν ἔλθει καιροί ἄτυχοι. Διατί

ἄτυχοι; Ὄχι ἀπό Θεοῦ, ἀλλά διότι οἱ ἄνθρωποι τόν καιρόν ἐκεῖνον θέλουν  νά εἶναι φίλαυτοι. Τί θέλει νά εἰπῇ φί-

λαυτοι; Νά ἀγαπῶσι μόνον τό ἰδικό των συμφέρον, τό δέ καλόν τοῦ ὁμοπίστου αὐτῶν Χριστιανοῦ νά τό μισοῦν·

τόν ἑαυτόν τους νά σπουδάζουν μόνον νά καλοποιήσουν, τούς δέ ἄλλους νά τούς κακοποιοῦν. Θέλουν εἶναι καί φι-

λάργυροι, νά ἀγαποῦν τά ἀργύρια περισσότερον ἀπό τόν Χριστόν, καί διά τοῦτο ποτέ νά μή δίδουν ἐλεημοσύνην,

ἀλλά μᾶλλον νά ἀδικοῦν, ἁρπάζοντες τά ἀλλότρια. Θέλουσιν εἶναι ἀλαζόνες καί ὑπερήφανοι, καταφρονοῦντες τούς

μικροτέρους. Θέλουσιν εἶναι βλάσφημοι, ὑβρίζοντες τόν Χριστόν καί τήν πίστιν των. Θέλουσιν εἶναι καί ἀχάριστοι,

μή ἀνταποδίδοντες χάριτας εἰς ἐκείνους ὅπου τούς κάμουν καλόν. Θελουσιν εἶναι καί ἀνόσιοι, μή ἔχοντες καμμίαν δι-

καιοσύνην ἐπάνω των. Θέλουσιν εἶναι ἄστοργοι, μή κρατοῦντες στερεάν φιλίαν. Θέλουσιν εἶναι διαβληταί καί συκο-

φάνται, θέλουσιν εἶναι ἀκρατεῖς, μή κρατοῦντες τόν ἑαυτόν των ἀπό τάς ἐπιθυμίας. Θέλουσιν εἶναι ἀνήμεροι καί

ἀφιλάγαθοι, μή ἀγαπῶντες παντελῶς τό ἀγαθόν. Θέλουσιν εἶναι καί προδόται, καταδίδοντες ὁ ἕνας τόν ἄλλον. Θέ-

λουσιν εἶναι προπετεῖς, μή καρτεροῦντες τούς καλυτέρους των νά ὁμιλοῦν πρῶτον, ἀλλά νά ἁρπάζουν τόν λόγον

ἀπό τό στόμα των. Θέλουσιν εἶναι τετυφλωμένοι, δηλαδή ἀκατάδεκτοι. Θέλουσιν εἶναι φιλήδονοι μᾶλλον ἤ φιλόθεοι,

τοὐτέστιν νά ἀγαπῶσι τάς ἡδονάς καί τά θελήματα τοῦ σώματος περισσότερον ἀπό τόν Θεόν. Αὐτοί ὅλοι θέλουν

ἔχει μόνον σχῆμα εὐσεβείας, κατά τό φαινόμενον Χριστιανοί, ἀλλά τήν δύναμιν τῆς πίστεως θέλουσι τήν ἀρνηθῆ μέ

τά ἔργα των. Ἀκούετε πῶς ὁρίζει ὁ θεῖος Ἀπόστολος, ὅτι οἱ τά τοιαῦτα κακά πράττοντες, ὅσα προεῖπα, σχῆμα μόνον

εὐσεβείας ἔχουσι, τήν δέ δύναμιν αὐτῆς τήν ἀρνοῦνται».

Μήπως μέσα σέ ὅσα περιγράφει ὁ Συναξαριστής βρίσκει ὁ καθένας μας τόν ἑαυτό του; 
Μήπως εἴμαστε ἐμεῖς πού ἀρνηθήκαμε τήν πίστη μας μέ ὅλες τίς πράξεις τῆς ἀποστασίας καί ἀναι-

σχυντίας πού χαρακτηρίζουν τήν ἐποχή μας;;; Μήπως;;; Πολύ τό φοβᾶμαι... 

Γερόντισσα Μόνικα
καί αἱ σύν ἐμοί ἐν Χριστῶ ἀδελφαί

Πρός αναγνώστεσ επιστολή... 

j
Ἀγαπητοί ἐν Χριστῶ ἀδελφοί, ἀναγνῶστες τοῦ περιοδικοῦ μας “Μοναχική Ἔκφραση”
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εχθεῖτε λοιπόν, μ᾽
εὐχαρίστηση καί ὑπο-

δεχθεῖτε, ὅλοι ἐσεῖς οἱ ἐν Χριστῷ
ἀδελφοί μου, πού ἀποτελεῖτε τό
οἰκουμενικό ποίμνιο τοῦ Χριστοῦ,

καί ἐγκολπωθεῖτε αὐτές τίς θεολογικές, ἱκε-
τήριες καί κατανυκτικές εὐχές καί προσευχές·
λάβετε αὐτή τήν ἀνθοφόρα καί κρινοφόρα
τροφή, στήν ὁποία μπορεῖτε νά ἐντρυφᾶτε,
νά χαίρεστε καί νά τρέφεστε ἀχόρταστα, σάν
νά βρίσκεστε σέ κάμπους ἀνθισμένους, σέ
χλοϊσμένους λειμῶνες, σέ δροσερά λειβάδια,
σέ βοσκοτόπια πού τρέφουν τίς ψυχές, σέ μο-
σκοβολημένα δροσερά χορτάρια. Διότι σ᾽
αὐτές τίς ἱερές προσευχές θά βρεῖτε πολύ
πλούσια καί, ὅπως χρειάζεται, τά τέσσερα
ἰδιώματα ἤ μέρη, πού περιέχει κάθε τέλεια
Προσευχή, δηλαδή: α) τή δοξολογία, β) τήν
εὐχαριστία γ) τήν ἐξομολόγηση καί δ) τήν
αἴτηση.

Γιά τά δύο ἀπό αὐτά τά τέσσερα μέρη
μᾶς μιλάει ὁ μέγας Βασίλειος, λέγοντας: «Δύο
εἶναι οἱ τρόποι τῆς προσευχῆς, ἀγαπητέ μου:
ὁ πρῶτος εἶναι τῆς δοξολογίας, μέ ταπεινο-
φροσύνη· κι ὁ δεύτερος, πού ἀκολουθεῖ μετά,
εἶναι τῶν αἰτημάτων μας. Ἔτσι, λοιπόν, ὅταν
προσεύχεσαι, μήν πᾶς κατ᾽ εὐθείαν στά αἰτή-
ματα, διότι ἐκθέτεις μ᾽ αὐτό τόν τρόπο τή
διάθεσή σου, ὅτι δηλαδή κάποια ἀνάγκη σέ

ὑποχρεώνει νά προσευχηθεῖς στό Θεό»
(Ἀσκητ. διατάξεις, κεφ.α´). Γιά τ᾽ ἄλλα δύο
εἴδη μᾶς μιλάει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμα-
κος, ὅταν γράφει: «Πρίν ἀπ᾽ ὅλα, ὅταν ἀρχί-
ζουμε τήν προσευχή μας, πρέπει νά βάλουμε
πρώτη τήν εἰλικρινή εὐχαριστία μας, καί
ὕστερα τήν μετάνοια καί τήν πραγματική
συντριβή τῆς ψυχῆς μας· κατόπιν, μποροῦμε
νά παρουσιάσουμε στόν Παμβασιλέα αὐτό
πού θέλουμε νά τοῦ ζητήσουμε. Αὐτός εἶναι ὁ
καλύτερος τρόπος τῆς Προσευχῆς, ὅπως
ἀκριβῶς καί φανερώθηκε ἀπό Ἄγγελο Κυ-
ρίου σέ κάποιον ἀδελφό μας» (Λόγ. κη´. Περί
Προσευχῆς).

Ἔτσι, μέ τή δοξολογία θά δοξάζετε τόν
ἄναρχο Πατέρα, τόν συνάναρχο Υἱόν καί τό
Πανάγιον καί συναΐδιον Πνεῦμα, τήν ὑπερού-
σια καί ἀδιαίρετη Τριάδα, τόν μοναδικό Θεό
μας, καθώς καί τήν ὑπέραγνη καί ὑπεράμωμη
Μητέρα τοῦ Θεοῦ μας. Μέ τήν εὐχαριστία θά
εὐχαριστεῖτε τόν Θεό γιά τίς εὐεργεσίες καί
τίς χάρες πού σᾶς ἔκαμε, κρυφές καί φανερές,
ψυχικές καί σωματικές, στό παρελθόν, στό
παρόν, καί ἐκείνες πού θά σᾶς κάμει στό μέλ-
λον. Μέ τή μετάνοια θά ἐξομολογεῖσθε στό
Θεό, μέ συντριβή καρδίας καί πραγματική
κατάνυξη, ὅλες τίς ἁμαρτίες πού ἔχετε δια-
πράξει, εἴτε μέ τήν πράξη εἴτε μέ τήν σκέψη.
Κατόπιν, μέ τήν αἴτηση θά ζητᾶτε ἀπό τό

Αφιέρωμα...
j

π οια ειναι τα ειδη 

και τα φτερα της 

π ρ ο ς ε υ χ η ς

Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου
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Θεό νά σᾶς ἐλεήσει καί νά σᾶς συγχωρήσει
τίς ἁμαρτίες σας, νά σᾶς φυλάξει ἀπό κάθε
ὁρατό ἐχθρό καί ἀόρατο, καί νά σᾶς χαρίσει
τά ἐγκόσμια καί ὑπερκόσμια ἀγαθά του.

Καί ἐπειδή ἡ συντριβή τῆς καρδιάς, ἡ κα-
τάνυξη καί τά δάκρυα εἶναι τά φτερά τῆς
θείας Προσευχῆς, μέ τά ὁποία ἐκείνη ἀνεβαί-
νει στούς οὐρανούς καί φθάνει στ᾽ αὐτιά τοῦ
Κυρίου Σαβαώθ (διότι, καθώς εἶπε ὁ ἅγιος
Ἱερώνυμος, ἡ μέν προσευχή μόνο πραΰνει τό
Θεό, ἀλλά τό δάκρυο τόν ἀναγκάζει νά ἐλεή-
σει τόν προσευχόμενο), γι᾽ αὐτό, σάν σέ μικρό
παράρτημα, σημειώνουμε ἐδῶ, γιά τούς
ἀναγνῶστες τῶν Ἱερῶν τούτων προσευχῶν,
ὅτι αὐτή τή συντριβή τῆς καρδίας, τήν κα-
τάνυξη καί τά δάκρυα πού μᾶς ἔρχονται
στήν προσευχή, μποροῦμε νά τ᾽ ἀποκτή-
σουμε:

α) Μέ τό φόβο ἀπό τήν παρουσία τοῦ
Θεοῦ, πού γεννιέται ὅταν ὁ ἄνθρωπος συλ-
λογιστεῖ ὅτι ὁ Θεός εἶναι παρών, τόν βλέπει
καί τόν ἀκούει· καί ὅτι ἐκεῖνος μέν πού προ-
σεύχεται εἶναι ἀπό φυσικοῦ του σκέτος
πηλός, ἕνα ἀσήμαντο σκουλήκι, ἕνα τίποτα,
ὅταν συγκριθεῖ μέ τό Θεό· ἐνῶ ὁ Θεός, πού
ἐμπρός του στέκεται καί προσεύχεται, εἶναι
ὁ Παντοδύναμος Δημιουργός καί Κύριος τῶν
πάντων εἶναι ἀπό φυσικοῦ του ἄπειρος καί
τέλειος σέ ὅλα, ἕνας ὑπερούσιος καί ἀκατά-
ληπτος Βασιλέας. Γι᾽ αὐτό καί ὁ μέγας Βασί-
λειος, ὅταν ρωτήθηκε πῶς μπορεῖ κανείς νά
κατορθώσει, ὥστε νά κρατήσει στήν προ-
σευχή τό νοῦ του ἀμετεώριστο, ἀποκρίθηκε:
«Νά σκέφτεται συνεχῶς ὅτι ὁ Θεός εἶναι
μπροστά του. Διότι, ἄν, ὅταν κάποιος βρί-
σκεται μ᾽ ἕναν ἄρχοντα -εἴτε εἶναι ἁπλῶς
μπροστά του εἴτε συνομιλεῖ μαζί του- ἔχει τά
μάτια του ἀνοιχτά καί ἀμετεώριστα, πόσο
μᾶλλον ὅταν βρίσκεται μπροστά στό Θεό καί
προσεύχεται, ὅπου βέβαια θά ᾽χει τό νοῦ του
ἀμετακίνητο σ᾽ Ἐκεῖνον, πού ἐξετάζει καί βλέ-
πει μέσα μας καθαρά «καρδίας καί νεφρούς»;
Κι αὐτά, σύμφωνα μέ τό λόγο τῆς Γραφῆς,
πώς πρέπει νά σηκώνουμε τά καθαρά χέρια

σέ προσευχή, δίχως ὀργή καί ἄλλους διαλο-
γισμούς» (Ὅροι κατ᾽ ἐπιταγήν, σα´). Καί ὁ
ἴδιος πάλι, σέ ἄλλο σημεῖο, λέγει: «Καί πρέ-
πει νά προσευχόμαστε χωρίς ραθυμία, καί
δίχως μετεωρισμό τοῦ νοῦ πότε ἀπό ᾽δῶ καί
πότε ἀπό ̓ κεῖ· γιατί αὐτός πού προσεύχεται
μ᾽ αὐτόν τόν τρόπο, ὄχι μονάχα δέν θά λάβει
ἐκεῖνο πού ζητάει, ἀλλά θά ἐξοργίσει περισ-
σότερο τόν Κύριο. Διότι, ἄν κάποιος βρίσκε-
ται μπρός σ᾽ ἕναν ἄρχοντα καί κουβεντιάζει
μαζί του, στέκετ᾽ ἐμπρός του μέ φόβο, ἔχον-
τας ἀμετεώριστα καί τά ἐξωτερικά μάτια, μά
καί τά ἐσωτερικά τῆς ψυχῆς, γιά νά μήν κιν-
δυνέψει, πόσο μᾶλλον πρέπει νά στέκεται μέ
φόβο καί τρόμο μπροστά στό Θεό, ἔχοντας
ἔντονα στραμμένο τό νοῦ του σ᾽ Ἐκεῖνον μο-
νάχα καί σέ τίποτε ἄλλο;» (Ἀσκητ. διατάξεις,
κεφ. α´).

β) Ἡ συντριβή καί ἡ κατάνυξη στήν προ-
σευχή γεννιέται ἀπό τήν ταπεινοφροσύνη καί
ἀπό τή σκέψη ὅτι ἐκεῖνος, πού προσεύχεται
μπρός σ᾽ ἕναν τόσο παντοδύναμο Θεό, δέν
εἶναι παρά ἕνα τιποτένιο σκουλήκι, μά εἶναι
ὡστόσο -καί μέ τή θέλησή του- κι ἕνας φταί-
χτης καί παραβάτης τῶν θείων ἐντολῶν, εἶναι
ἕνας ἐχθρός τοῦ Θεοῦ καί μεγαλύτερος ἀπ᾽
ὅλους τούς ἁμαρτωλούς, καί δέν εἶναι ἄξιος
οὔτε τό στόμα του ν᾽ ἀνοίξει καί νά προσευ-
χηθεῖ μπροστά στό Θεό. Γι᾽ αὐτό κι ἔχουμε
τόν μέγα Βασίλειο, ἀπό τή μιά μεριά, νά λέει:
«ὅταν δοξολογήσεις μέ λόγια τῆς Γραφῆς,
ὅπως μπορεῖς, καί ἀναπέμψεις αἶνο πρός τόν
Θεό, τότε ἄρχισε μέ ταπεινοφροσύνη νά λές
μέ δικά σου λόγια: «ἐγώ, Κύριε, δέν εἶμαι κα-
θόλου ἄξιος νά σοῦ μιλήσω, γιατί εἶμαι πάρα
πολύ ἁμαρτωλός». Ἀκόμη κι ἄν δέν ἀναγνω-
ρίζεις κάτι κακό στόν ἑαυτόν σου, ἔτσι πρέ-
πει νά λές, διότι κανείς δέν εἶναι ἀναμάρτητος,
παρά μονάχα ὁ Θεός. Κι ἐνῶ ἁμαρτάνουμε σέ
πολλά, τά περισσότερα ἀπ᾽ αὐτά οὔτε κἄν
τά ἀντιλαμβανόμαστε». (Ἀσκητ. διατάξεις,
κεφ. α´). Καί ἀπό τήν ἄλλη μεριά, ὁ ἅγιος
Ἰωάννης τῆς Κλίμακας μᾶς συμβουλεύει: νά
μή στέκεσαι μέ παρρησία καί θάρρος (στήν



προσευχή δηλαδή), «ἀκόμη κι ἄν ἔχεις καθα-
ρότητα, μά νά προσέρχεσαι μέ πολλή ταπει-
νοφροσύνη, καί τότε θά σταθεῖς μέ
περισσότερη παρρησία. Καί ὅταν ἀκόμη ἔχεις
ἀνέβει ὅλη τήν κλίμακα τῶν ἀρετῶν, νά προ-
σεύχεσαι γιά τή συγχώ-
ρεση τῶν ἁμαρτιῶν σου,
ἀκούοντας καί τόν ἀπό-
στολο Παῦλο, ὅταν μιλάει
γιά τούς ἁμαρτωλούς, νά
βροντοφωνάζει, «ἀνάμεσα
στούς ὁποίους ἐγώ εἶμαι ὁ
πρῶτος» (Λόγος κη´, Περί
Προσευχῆς). Γιατί, ἄν
τύχει καί προσευχηθεῖ ὁ
ἄνθρωπος χωρίς αὐτή τή
συνείδηση πώς εἶναι
ἁμαρτωλός, ἡ προσευχή
του δέν γίνεται δεκτή ἀπό
τόν Θεό. Τό λέγει καί ὁ
ἅγιος Ἰσαάκ, μέ τοῦτα τά
λόγια: «Κάποιος Ἅγιος
ἔγραψε, πώς ὅποιος δέν
λογαριάζει ἁμαρτωλό
τόν ἑαυτόν του, ἡ προ-
σευχή του δέν εἶν᾽
εὐπρόσδεκτη στόν
Κύριο» (Ἐπιστ. δ´). Καί
τοῦτο γίνεται φανερό ἀπό τήν παραβολή
τοῦ Τελώνου καί τοῦ Φαρισαίου, ὅπου, ὁ μέν
Τελώνης πού λογάριασε ἁμαρτωλό τόν ἑαυ-
τόν του δικαιώθηκε, ἐνῶ κατακρίθηκε ὁ Φαρι-
σαῖος πού πίστεψε τόν ἑαυτόν του γιά
δίκαιο.

γ) Ἡ κατάνυξη καί τά δάκρυα στήν προ-
σευχή γεννιοῦνται ὅταν ὁ ἄνθρωπος προ-
σεύχεται μέ σύνεση, καί δέν λέγει ἄλλα μέ τό
στόμα καί ἄλλα μελετᾶ μέ τό νοῦ του, ἀλλά
ὁ νοῦς του εἶναι ἀφοσιωμένος ὁλωσδιόλου
στά λεγόμενα, κι ἔτσι ἐννοεῖ καί γεύεται ὅλη
τους τήν ποιότητα, ὅπως ἀκριβῶς γίνεται μέ
τή γεύση πού αἰσθάνεται καί κατά κάποιο
τρόπο συλλειτουργεῖ μέ τήν ποιότητα τοῦ
φαγητοῦ. Γι᾽ αὐτό καί ὁ μέγας Βασίλειος,

ἑρμηνεύοντας τό ρητό «ψάλατε συνετῶς»,
λέγει: «ὅταν κάποιος πού προσεύχεται βάλει
τή διάθεση τῆς ψυχῆς μαζί μέ τή δύναμη τῶν
λόγων τῆς προσευχῆς, ὅπως ἀκριβῶς βάζει
μαζί μέ τήν ποιότητα τοῦ κάθε φαγητοῦ τή

διάθεση τῆς γεύσεως,
αὐτός ἔχει ἐφαρμόσει
ἐκείνη τήν ἐντολή πού

λέγει «ψάλατε συνετῶς».
(Ὅροι κατ᾽ ἐπιτομήν,
σοθ´). Παράλληλα μέ
τοῦτα τά λόγια εἶναι κι
ἐκεῖνα τοῦ ἁγίου Ἰωάν-
νου τῆς Κλίμακος, ὁ
ὁποῖος ἀναφέρει: «ἐσύ ν᾽
ἀγωνίζεσαι ν᾽ ἀναφέρεις
στό Θεό, μᾶλλον δέ ν᾽
ἀποκλείεις τήν ἔννοια
τῶν λεγομένων στά ρή-
ματα τῆς προσευχῆς· καί
ἄν τύχει ἐκείνη νά κουρα-
στεῖ ὡς νήπιον καί νά
πέσει, ἐσύ ἀνάλαβέ την
πάλι καί ἀνέβασέ τη στό
θρόνο τοῦ Θεοῦ· γιατί
ξέρουμε πώς χαρακτη-
ριστικό τοῦ νοῦ εἶναι ἡ
ἀστάθεια, ἐνῶ τοῦ Θεοῦ

εἶναι τό νά μπορεῖ ὅλα νά τ᾽ ἀνορθώνει»
(Λόγος κη´).

δ) Ἡ κατάνυξη καί τά δάκρυα γεν-
νιοῦνται στήν προσευχή, ὅταν ἐκεῖνος πού
προσεύχεται, δέν νομίζει πώς τά λόγια τῆς
προσευχῆς τά εἶπε κάποιος ἄλλος, ἤ πώς
ἔχουν γραφεῖ γιά κάποιον ἄλλον ἄνθρωπο,
ἀλλά πώς ἔχουν γραφεῖ γιά κεῖνον, καί αὐτός
ἀκριβῶς εἶναι πού τά λέει, αὐτοπροσώπως.
Καί ὅτι αὐτός εἶν᾽ ἐκεῖνος πού διέπραξε ὅλα
ἐκεῖνα τά ἁμαρτήματα, τά ὁποῖα περιλαμβά-
νονται στά λόγια τῆς προσευχῆς. Τό βεβαι-
ώνει αὐτό καί ὁ ἅγιος Μᾶρκος ὁ ἀσκητής: «ὁ
ταπεινόφρων, που ἀναλαμβάνει νά κάνει ἔργο
πνευματικό, διαβάζοντας τίς ἅγιες Γραφές,
ὅλα τ᾽ ἀναφέρει στόν ἑαυτόν του καί γιά λο-
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γαριασμό του, καί ὄχι γι᾽ ἄλλον» (Περί νόμου
πνευματικοῦ, κεφ. ζ´). Ὡστόσο, ὅποιος ἔλαβε
ἄνωθεν τό χάρισμα νά κατανύγεται καί νά
χύνει δάκρυα στήν προσευχή ἀδιάλειπτα καί
ἀβίαστα, αὐτός πρέπει νά προσέχει καλά νά
μήν ὑπερηφανευθεῖ, γιατί κινδυνεύει νά χάσει
αὐτό τό χάρισμα καί νά ἀπομείνει πάλι ξηρός,
ἄνυδρος καί τυφλός, ὅπως μᾶς λένε ὁ παρα-
πάνω ἅγιος Μᾶρκος καί ὁ ὅσιος Ἰσαάκ. Ὁ
ἅγιος Μᾶρκος γράφει: «μήν ἐπαίρεσαι, πού
ἀξιώθηκες νά χύνεις δάκρυα στήν προσευχή
σου· διότι ὁ Χριστός εἶναι πού ἄγγιξε τά
μάτια σου καί σ᾽ ἔκαμε ν᾽ ἀναβλέψεις νοερά».
Καί ὁ θεῖος Ἰσαάκ προσθέτει: «ὅποιος ἀξιώ-
θηκε νά πιεῖ ἀπό τοῦτο τό κρασί (δηλαδή τῶν
δακρύων) καί ὕστερα νά τό στερηθεῖ, αὐτός
μόνο γνωρίζει σέ ποιά δυστυχία ἐγκαταλεί-
φθηκε καί τί πολύτιμο ἔχασε, ἐξαιτίας τῆς
χαυνώσεως στήν ὁποία περιέπεσε» (Λογ. ιγ´).

ε) Καί τελευταῖον, ἡ κατάνυξη καί τά δά-
κρυα γεννιοῦνται καί ἀπό τήν ἐξωτερική
στάση τοῦ σώματος· δηλαδή ὅταν κάποιος
προσεύχεται μέ τό κεφάλι ἀκάλυπτο, μέ τά
γόνατα κεκλιμένα, χτυπώντας τό στῆθος καί
παρουσιάζοντας εἰκόνα ἑνός καταδίκου, ὁ
ὁποῖος στέκεται μπροστά στό Δικαστή,
ἐπειδή καί ἀπό τήν ἐξωτερική στάση καί τό
σχῆμα τοῦ σώματος ἡ ψυχή συσχηματίζεται
ἀνάλογα καί παίρνει τήν κατάλληλη διά-
θεση, ὅπως λέγει πάλι ὁ ἅγιος Ἰωάννης τῆς
Κλίμακος: «Ἡ ψυχή ἐξομοιώνεται μέ τήν ἐξω-
τερική κατάσταση καί τίς ἀσχολίες, κι εὐθυ-
γραμμίζεται μέ ὅσα πράττει, πρός τά ὁποῖα
καί συσχηματίζεται». (Λόγος κε´. Περί ταπει-
νοφροσύνης). Ἀκόμα, βοηθάει στήν κατάνυξη

τῆς καρδιᾶς καί ὁ πιό ἥσυχος τρόπος ὅπου
κατοικεῖ ὁ καθένας καί στόν ὁποῖο βέβαια
πρέπει ν᾽ ἀποσύρονται ὅταν προσεύχονται
ὅσοι ἀγαποῦν νά κατανύγονται. Ἐπίσης,
βοηθάει πολύ ὁ ἥσυχος χρόνος, ὅπως πιό
πολύ προσφέρεται ὁ καιρός τῆς νύχτας,
ὅταν οἱ ἄλλοι ἄνθρωποι ἡσυχάζουν καί ἀνα-
παύονται. Γι᾽ αὐτό καί ὁ Κύριος, θέλοντας νά
μᾶς δείξει ἕνα παράδειγμα, ἔφευγε πολλές
φορές ἀνεβαίνοντας στά βουνά καί σέ τόπους
ἔρημους, κατά τή διάρκεια τῆς νύχτας, κι ἐκεῖ
προσευχότανε. Τό ἀναφέρει ἐπιγραμματικά ὁ
ἱερός εὐαγγελιστής Ματθαῖος: «ἀνέβηκε στά
βουνά μόνος Του γιά νά προσευχηθεῖ· κι ὅταν
βράδιασε βρισκόταν ἐκεῖ μόνος Του» (Ματθ.
δι´23). Καί τοῦτο τό λόγο ἑρμηνεύοντας ὁ
ἱερός Χρυσόστομος λέγει: «Γι᾽ αὐτό καί φεύ-
γει συνέχεια (ὁ Κύριος) στίς ἐρήμους, ὅπου
πολλές φορές περνάει ὅλη τή νύχτα προσευ-
χόμενος, γιά νά μᾶς διδάξει ὅτι, καί ἀπό τήν
ἄποψη τοῦ χρόνου καί ἀπό τήν ἄποψη τοῦ
τόπου, πρέπει ν᾽ ἀναζητοῦμε τήν ἀταραξία
στήν ὥρα τῆς προσευχῆς· γιατί μητέρα τῆς
ἡσυχίας εἶναι ἡ ἔρημος». Καί ὁ ἅγιος Ἰωάννης
ὁ Δαμασκηνός λέγει κάτι τό σχεδόν ὅμοιο, ὅτι
δηλαδή ἡ ἡσυχία εἶναι μητέρα τῆς προ-
σευχῆς» (Λόγος εἰς τήν Μεταμόρφωσιν). Σέ
ἄλλο σημεῖο, πάλι ὁ θεῖος Χρυσόστομος,
λέγει: «συλλογίσου καλά, πόσο μεγάλο
πράγμα εἶναι, μέσα στή βαθειά νύχτα, ὅταν
ὅλοι οἱ ἄνθρωποι κοιμοῦνται καί βασιλεύει
μιά ἡσυχία βαθύτατη, νά σηκώνεσαι μόνος
σου ἀπό τό κρεββάτι, καί μέ παρρησία νά συ-
νομιλεῖς μέ τόν Δεσπότη καί Κύριό μας. Εἶναι
βέβαια, γλυκός ὁ ὕπνος, μά τίποτα δέν εἶναι
ἀπό τήν προσευχή γλυκύτερο! Ἄν κατορ-
θώσεις ἔτσι νά συνομιλήσεις μόνος πρός
μόνον, θά καταφέρεις πολλά νά φέρεις εἰς
πέρας, καθώς δέν θά σ᾽ ἐνοχλεῖ κανείς καί
οὔτε κανείς θόρυβος θά διακόψει τή δέησή
του· διότι, τότε ἔχεις σύμμαχο καί τόν καιρό
γιά νά πετύχεις ἐκεῖνα πού θέλεις» (Λόγος
στούς Ἁγ. Πάντες).

Πηγή: Ἱστοσελίδα: diakonima
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παροῦσα ζωή μᾶς δόθηκε
μόνο καί μόνο γιά νά δοξά-
ζουμε τόν Θεό, νά εὐεργετοῦμε
τόν πλησίον καί νά ἀγωνιζό-
μαστε γιά τήν ἀπόκτηση τῆς

βασιλείας τῶν οὐρανῶν, βαδίζοντας τή
«στενή» καί «τεθλιμμένη» ὁδό πού μᾶς
ὑποδεικνύει τό Εὐαγγέλιο (Ματθ. 7: 14).

 Ὁ ἀγῶνας τῆς ζωῆς αὐτῆς ἀποδεικνύεται
φορτίο δυσβάστακτο γιά ὅσους δέν πι-
στεύουν στόν Θεό. Γιά ἐκείνους ὅμως πού
ἐμπιστεύονται τήν ὕπαρξή τους στόν Κύριό
μας Ἰησοῦ Χριστό καί ἐλπίζουν στή δική Του
πρόνοια, ἡ παροῦσα ζωή γίνεται  «ζυγός
χρηστός» καί «φορτίον ἐλαφρόν» (Ματθ.
11: 30).

 Σᾶς παρακαλῶ ἀδελφοί μου, ἄν θέλετε νά
εὐαρεστήσετε τόν Θεό, μή περιφρονεῖτε κα-
μίαν ἀρετή. Γιατί μποροῦμε μέ πολλούς τρό-
πους νά γίνουμε εὐάρεστοι στόν Θεό. 

 Ἡ εὐγενική συμπεριφορά στόν πλησίον, ὁ
παρήγορος λόγος μας στόν θλιμμένο, ἡ ὑπε-
ράσπιση τοῦ ἀδικουμένου, ἡ ἀντίδρασή μας
στούς κακούς λογισμούς, ὁ ἀγώνας μας στήν
προσευχή, ἡ ὑπομονή, ἡ εὐσπλαχνία, ἡ δι-
καιοσύνη καί κάθε ἄλλη ἀρετή. Αὐτά εἶναι
πού ἀναπαύουν τό Θεό καί προσελκύουν
στήν ψυχή μας τή δική Του χάρη, ἡ ὁποία μᾶς
κάνει ἱκανούς νά ξεπερνᾶμε καί τίς πλέον
ἀνυπέρβλητες δυσκολίες τῆς ζωῆς.

 Ἐπιδιῶξτε τή σωτηρία σας εὐαρεστῶντας τό
Θεό πρωτίστως μέ τήν ἀρετή τῆς ἀγάπης.

Αὐτό νά εἶναι τό μοναδικό σας μέλημα: τό
πῶς θά γίνετε πλούσιοι σέ ἀγάπη. Ἐκεῖνος
πού ἔχει ἀγάπη, ἔχει μέσα του τόν ἴδιο τό
Θεό.

 Νά ζεῖτε μέσα στήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ· αὐτή
νά εἶναι ὁδηγός σας, αὐτή ἀναπνοή σας. «Ὁ
Θεός, ἀγάπη ἐστί, καί ὁ μένων ἐν τῇ ἀγάπῃ
ἐν τῷ Θεῷ μένει καί ὁ Θεός ἐν αὐτῷ» (Α´ Ἰω.
4: 16). Μέ τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἡ πικρή ζωή
γίνεται γλυκιά καί ὄμορφη.

 Ἄν ζεῖτε μέ ἄλλους, διακονεῖστε τους πρό-
θυμα σάν νά ὑπηρεῖτε τόν ἴδιο τό Θεό. Καί
μήν ἀπαιτεῖτε ἀγάπη γιά τήν ἀγάπη σας,
μήτε τήν εὐγνωμοσύνη γιά τίς θυσίες πού
κάνετε, μήτε τόν ἔπαινο γιά τήν ταπείνωσή
σας.

 Μήν εἶστε βλοσυροί καί ἀπλησίαστοι. Συμ-
περιφερθεῖτε σάν τά ἄκακα παιδιά καί ἄν
χρειασθεῖ, βοηθεῖστε πρόσχαρα τόν πλησίον
σας. Προσοχή, μήν τόν προσβάλετε ἔστω καί
μέ τό βλέμμα σας. Νά τόν ἀγαπᾶτε ὁλό-
θερμα, γιατί ἡ ἀξία του εἶναι ἀνεκτίμητη.
Εἶναι μέλος τοῦ Χριστοῦ. Γι᾽ αὐτόν ἔχυσε τό
αἷμα Του ὁ Κύριος.

 «Ἡ ἀγάπη», λέει ὁ Ἀπόστολος, «καλύψει
πλῆθος ἁμαρτιῶν» (Α´ Πέτρ. 4: 8). Πότε θά
συμβεῖ αὐτό; Ὅταν ἐσεῖς γίνετε ἡ παρηγο-
ριά τῶν θλιμμένων, ἡ ἀναψυχή τῶν δυστυ-
χισμένων, ὁ προστάτης τῶν φτωχῶν, ὁ
κηδεμόνας τῶν ὀρφανῶν, ἡ ἀνακούφιση τῶν
ἀσθενῶν, ὁ χειραγωγός τῶν πλανεμένων, ὁ
πρόθυμος βοηθός κάθε χριστιανοῦ. Γι᾽ αὐτή

Γνώρισόν μοι...j
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σας τήν ἀγάπη πρός τούς ἐλάχιστους ἀδελ-
φούς τοῦ Χριστοῦ, πρός τά δικά Του τίμια
μέλη, ὁ Κύριός μας θά ἐξαλείψει τίς ἁμαρτίες
σας καί θά σᾶς ἀξιώσει νά Τόν βλέπετε
«πρόσωπον πρός πρόσωπον» (Α´ Κορ. 13:
12) στήν αἰώνια βασιλεία Του.

 Ἀποφύγετε τά λόγια καί τίς πράξεις πού μπο-
ροῦν νά σκανδαλίσουν ἤ νά προσβάλλουν
τούς ἀδελφούς σας. Τίς προσβολές ὅμως τῶν
ἄλλων ἐσεῖς νά τίς δέχεσθε σάν δῶρο Θεοῦ.
Εἶναι τό ὅπλο πού σᾶς προσφέρει ὁ ἴδιος ὁ
Κύριος γιά νά νεκρώσετε τά πάθη πού φω-
λιάζουν στήν ψυχή σας.

 Μήν ἀνταποδίδετε τούς ὀνειδισμούς ἤ τίς
θλίψεις πού τυχόν σᾶς προξενοῦν. Δεῖξτε
ὑπομονή καί μή θελήσετε ποτέ νά πικράνετε
κανένα. Νά εἶστε τότε σίγουροι πώς καί τό
δικό σας ὄνομα θά συγκαταριθμηθεῖ στά
ὀνόματα τῶν ἁγίων «τῶν γεγραμμένων ἐν
τῷ βιβλίῳ τῆς ζωῆς» (Ἀποκ. 21: 27).

 Νά μή θυμᾶστε μέ λύπη τό κακό πού σᾶς
προξένησε ὁ ἀδελφός σας, γιά νά μή θυμηθεῖ
καί ὁ Κύριος τίς δικές σας ἁμαρτίες γιά τίς
ὁποῖες σᾶς συγχώρεσε.

 Τό κακό νά τό νικᾶτε μέ τό καλό. Τό κακό δέν
διορθώνεται ποτέ μέ τό κακό (πρβλ. Ρωμ.
12:21).

 Πρίν πεῖτε ὁτιδήποτε, σκεφθεῖτε μήπως μέ
τά λόγια σας προσβάλετε τό Θεό ἤ τόν πλη-
σίον σας.

 Προτοῦ ἐπισκεφθεῖτε τόν ἀδελφό σας, θέστε
ὡς ὅρο στόν ἑαυτό σας νά διατηρήσετε καί
μετά τήν ἐπίσκεψή σας τήν ἴδια ἀγαθή διά-
θεση καί ἀγάπη πού τρέφετε καί τώρα ἀπέ-
ναντί του, ἀνεξάρτητα ἀπό τόν τρόπο μέ τόν
ὁποῖο θά σᾶς ὑποδεχθεῖ ἐκεῖνος.

 Σέ κάθε προστριβή μέ τόν πλησίον σας
ἐξετᾶστε πρῶτα τόν ἑαυτόν σας. Ἀσκώντας
αὐστηρή αὐτοκριτική, σχεδόν πάντα θά δια-
πιστώνουμε πώς αἰτία τῆς δυσαρέσκειας
εἶναι ὁ ἴδιος μας ὁ ἑαυτός.

 Μήν προβάλλετε δικαιολογίες. Ἀποφεύγετε
τίς διενέξεις. Συμπεριφερθεῖτε μέ συγκατά-
βαση στόν πλησίον σας, ἀνάλογα μέ τόν χα-

ρακτῆρα καί τήν ἡλικία του. Φανεῖτε μέ κάθε
τρόπο παρήγοροι σέ ὅλους καί στόν καθένα
χωριστά.

 Ὑπομένετε ἀγόγγυστα τούς κακούς τρόπους
τοῦ ἀδελφοῦ σας, τήν ἀγανάκτησή του, τήν
ὀργή του, τίς ἀπερισκεψίες του.

 Ὅταν βλέπετε κάποιο αἴσθημα ἀντιπάθειας
πρός τόν πλησίον νά ἀγγίζει τήν ψυχή σας,
ἀγωνισθεῖτε νά τό διώξετε. Ὑποχρεῶστε τόν
ἑαυτό σας νά ἐξυπηρετήσει καί νά διακονήσει
μέ κάθε τρόπο τόν συγκεκριμένο ἀδελφό.
Πιέστε τόν ἑαυτό σας στήν ἑξῆς προσευχή:
«Κύριε σῶσε τό δοῦλο Σου (τάδε) καί μέ τίς
ἅγιες προσευχές του εἰρήνευσε καί τή δική
μου ψυχή». Βλέποντας ὁ Κύριος αὐτή τήν
καλή σας προαίρεση, ὄχι μόνο θά ξεριζώσει
ἀπό μέσα σας τήν ἀντιπάθεια, μά καί θά
σκορπίσει ἀνάμεσά σας τήν ἁγία Του
ἀγάπη.

 Οἱ φιλονικίες ταράζουν τήν ψυχή καί μᾶς
ἀποστεροῦν τήν εἰρήνη. Σέ κάθε φιλόνικο
λογισμό ἀντιπαραθέστε τή γλυκιά εὐχή τοῦ
Ἰησοῦ, τό «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱέ τοῦ
Θεοῦ, ἐλέησόν με».

 Μή θίγετε μέ τά λόγια σας τήν τιμή τοῦ πλη-
σίον. Νά χρησιμοποιεῖτε τή γλώσσα μόνο
γιά νά δοξάζετε τό Θεό καί νά λέτε λόγους
ψυχωφελεῖς στούς ἀδελφούς σας. Ἄν θέλετε
νά κακολογήσετε κάποιον, θυμηθεῖτε
πρῶτα τίς δικές σας ἁμαρτίες- ὅλες ἐκεῖνες
πού κάνατε ἀπό τά νεανικά σας χρόνια
μέχρι σήμερα-, κατηγορεῖστε τόν ἑαυτό
σας γι᾽ αὐτές καί ἀποφύγετε ἔτσι τήν κα-
ταλαλιά. Μήν ξεχνᾶτε ποτέ πώς ἡ ἐνα-
σχόληση μέ τά σφάλματα τῶν ἄλλων
ἀποτελεῖ σοβαρό παρά-
πτωμα.

 Πολεμῆστε μέ κάθε
τρόπο τό πάθος τοῦ
θυμοῦ, καί μέ τή βοή-
θεια τοῦ Θεοῦ, αὐτό
θά ὑποχωρήσει. Ἄν
τυχόν νευριάσετε ἤ
ὀργισθεῖτε, εἶναι προ-
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τιμότερο νά μήν πεῖτε τίποτα. Ἀπομακρυν-
θεῖτε ἤ ἄν κάτι τέτοιο δέν εἶναι εὔκολο,
κλεῖστε σφιχτά τά χείλη σας γιά νά μήν πε-
ταχθεῖ ἔξω ἡ ὀργισμένη φλόγα πού καίει τήν
ψυχή σας καί ἀναστατώνει ὅλο σας τό περι-
βάλλον. Ἡ σιωπή καί ἡ προσευχή εἶναι τό
καλύτερο φάρμακο γι᾽ αὐτές τίς στιγμές.
Ὅταν ἡ φλόγα τοῦ θυμοῦ σβήσει καί ἡ καρ-
διά σας γαληνέψει, τότε μόνο μπορεῖτε νά
πεῖτε μέ ἀσφάλεια λόγους ὠφέλιμους.

 Ἄν ἐσεῖς γίνατε ἀφορμή νά πικραθεῖ ὁ ἀδελ-
φός σας, χρησιμοποιεῖσθε κάθε τρόπο γιά νά
ἀπαλλαγεῖ ἀπό τή λύπη πού τοῦ δημιουργή-
σατε.

 Παρατηρεῖστε τόν ἑαυτόν σας καί θά διαπι-
στώσετε πώς μόνο τότε εἶστε ἀναπαυμένοι
μέ ὅλα, ὅταν ὑπάρχει μέσα σας ἡ ὑπομονή, ἡ
ταπεινοφροσύνη, ἡ ὑπακοή, ἡ ἀγάπη. 

 Ἡ σωτηρία μας δέν βρίσκεται στήν πολυλο-
γία, ἀλλά στή σιωπή καί στήν ἄγρυπνη προ-
σοχή τοῦ ἑαυτοῦ μας.

 Μήν κρίνετε ποτέ τόν πλησίον σας, εἴτε ζεῖ
ἐνάρετα εἴτε ζεῖ ἁμαρτωλά. «Σύ τίς εἶ ὁ κρί-
νων ἀλλότριον οἰκέτην; τῷ ἰδίῳ Κυρίῳ στή-
κει ἤ πίπτει· σταθήσεται δέ· δυνατός γάρ
ἐστιν ὁ Θεός στῆσαι αὐτόν» (Ρωμ. 14:4).

 Σέ κάθε περίσταση παραδοθεῖτε στό θέλημα
τοῦ Θεοῦ. Αὐτό εἶναι τό πλέον σωτήριο γιά
σᾶς.

 Προσέχετε νά μή δυσανασχετήσετε μπροστά
σέ ὁποιαδήποτε δυσκολία. Οἱ θλίψεις δέν πα-
ρουσιάζονται τυχαῖα στή ζωή μας, ἀλλά πα-
ραχωροῦνται ἀπό τήν πρόνοια τοῦ Θεοῦ, μέ
σκοπό τόν ἁγιασμό καί τή σωτηρία μας. Γι᾽
αὐτόν τό σκοπό παραχωρήθηκε καί στόν
Ἀπόστολο Παῦλο νά βρεθεῖ μπροστά σέ μύ-
ριους κινδύνους: «Κινδύνοις ποταμῶν, κιν-
δύνοις ληστῶν, κινδύνοις ἐκ γένους, κινδύνοις
ἐξ ἐθνῶν, κινδύνοις ἐν πόλει, κινδύνοις ἐν
ἐρημίᾳ, κινδύνοις ἐν θαλάσσῃ, κινδύνοις ἐν
ψευδαδέλφοις...» (Β´ Κορ. 11: 26).

 Γνωρίζοντας αὐτή τήν ἀλήθεια, μήν ἀσχο-
λεῖσθε μέ τό ποιός καί γιατί σᾶς ἀδίκησε. Θυ-
μηθεῖτε μόνο πώς χωρίς παραχώρηση Θεοῦ

κανείς δέν θά τολμοῦσε νά σᾶς ἀκουμπήσει.
Καλύτερα, λοιπόν, νά εὐγνωμονεῖτε τόν
Κύριο, γιατί οἱ δοκιμασίες πού Αὐτός ἐπι-
τρέπει ἀποδεικνύουν πώς εἶστε δικά Του παι-
διά. Αὐτός φροντίζει γιά σᾶς καί μέ κάθε
τρόπο σᾶς καθοδηγεῖ στή βασιλεία τῶν
οὐρανῶν. «Εἰ παιδείαν ὑπομένετε, ὡς υἱοῖς
ὑμῖν προσφέρεται ὁ Θεός· τίς γάρ ἐστιν υἱός
ὅν οὐ παιδεύει πατήρ;» (Ἑβρ. 12:7).

 Στίς στιγμές τῆς ἀπελπισίας νά θυμᾶστε πώς
δέν σᾶς ἐγκατέλειψε ὁ Κύριος, ἀλλά μᾶλλον
ἐσεῖς Τόν λησμονήσατε. 

 Νά τί σᾶς συμβουλεύω γιά τίς ὧρες τῆς μο-
ναξιᾶς σας: Νά ἐπικαλεῖσθε ἀκατάπαυστα τό
ὄνομα τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Καί
βιάζετε σέ τοῦτο τό ἔργο τόν ἑαυτόν σας, ὅσο
κι ἄν αὐτός δυσφορεῖ καί ἀντιδρᾶ.

 Ἡ καχυποψία δέν ἁρμόζει σέ χριστιανούς, γι᾽
αὐτόν μήν τήν ἀποδέχεσθε. Διάκριση μᾶλλον
ἀπαιτεῖ ἀπό μᾶς ὁ Θεός καί προσοχή καί σύ-
νεση. «Γίνεσθε φρόνιμοι ὡς οἱ ὄφεις καί
ἀκέραιοι ὡς αἱ περιστεραί» (Ματθ. 10:16).

 Νά βαδίζετε πάντα τή μέση ὁδό. Τά ἄκρα σέ
καμιά περίπτωση δέν ὠφελοῦν. «Οὐχ ὑμῶν
ἐστιν γνῶναι χρόνους ἤ καιρούς οὕς ὁ πατήρ
ἔθετο ἐν τῇ ἰδίᾳ ἐξουσίᾳ». (Πραξ. 1:7). Αὐτό
ζήτησε ὁ Χριστός ἀπό τούς Ἀποστόλους.
Αὐτό θέλει καί ἀπό κάθε γνήσιο δοῦλο Του.
Νά μήν πολυπραγμονεῖ δηλαδή γιά τά μελ-
λοντικά.

 Σέ ὅλη σας τή ζωή μήν ξεχνᾶτε, πρίν ἀπό
κάθε σας ἐνέργεια, νά ρωτᾶτε τόν ἑαυτό σας:
«Αὐτό πού προτίθεμαι νά κάνω μήπως εἶναι
ἀντίθετο στό θέλημα τοῦ Θεοῦ; Μήπως εἶναι
ἐπιζήμιο γιά τήν ψυχή μου; Μήπως εἶναι
ἄδικο γιά τόν ἀδελφό μου;». Ἄν μετά ἀπό
μιά τέτοια αὐστηρή αὐτοεξέταση ἡ συνείδησή
σας δέν διαμαρτύρεται, μπορεῖτε ἀκίνδυνα
νά πραγματοποιήσετε τήν ἐπιθυμία σας. Ἄν
ὅμως ἡ συνείδηση σᾶς ἐλέγχει, συγκρατηθεῖτε
καί ἀποφύγετε τήν ἐκτέλεσή της.

 Νά ἐργάζεσθε προσεκτικά καί χωρίς βια-
σύνη. Τότε ὅλα σας τά ἔργα θά στέφονται μέ
ἐπιτυχία.

Γνώρισόν μοι...j



 Νά θεωρεῖτε τόν ἑαυτό σας ὡς τόν πλέον
ἁμαρτωλό καί «ἔσχατον πάντων» (Α´Κορ.
15:8).Κόσμημα καί καλλονή ὅλων τῶν
ἀρετῶν εἶναι ἡ ταπείνωση. Αὐτή εἶναι γιά
τήν ἀνθρώπινη ψυχή ὅ,τι εἶναι ἡ βροχή γιά
τήν ξεραμένη γῆ. Ἡ ἀληθινή ταπείνωση ἔχει
τήν ἀρχή της στόν ταπεινό Ἰησοῦ Χριστό.
«Μάθετε ἀπ᾽ ἐμοῦ», μᾶς προτρέπει ὁ Κύ-
ριος, «ὅτι πρᾷος εἰμί καί ταπεινός τῇ καρδίᾳ,
καί εὑρήσετε ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν»
(Ματθ. 11:29).

 Σ᾽ αὐτή τήν ἀρετή ἀναπαύεται καί εὐαρε-
στεῖται ὁ Θεός. «Ἐπί τίνα ἐπιβλέψω;», λέει
ὀ Ἴδιος, «ἀλλ᾽ ἤ ἐπί τόν ταπεινόν καί ἡσύ-
χιον καί τρέμοντα τούς λόγους μου» (Ἡσ.
66:2).

 Ἀλλά τί εἶναι ἡ ταπεινοφροσύνη; Ταπεινο-
φροσύνη εἶναι τό νά λογαριάζεις τόν ἑαυτό
σου ὡς τόν μεγαλύτερο ἁμαρτωλό, τό νά μήν
προσβάλλεις, νά μήν ἐξουθενώνεις καί νά μήν
κατακρίνεις κανέναν, ἀλλά νά βλέπεις μόνο
τίς δικές σου ἁμαρτίες. Ταπεινοφροσύνη
εἶναι τό νά μήν ἐπιζητεῖς ἐπαίνους, πλούτη,
δόξες καί τιμές, θεωρώντας ἐντελῶς ἀνάξιο
τόν ἑαυτό σου γιά κάτι τέτοια.

 Ὁ ταπεινός ἄνθρωπος ὑπομένει μέ ἀνδρεία
τίς προσβολές, τίς ὕβρεις, τίς κατηγόριες, πι-
στεύοντας βαθιά πώς αὐτά τοῦ ἀξίζουν. Σέ
ὅλους συμπεριφέρεται χαρούμενα. Εἶναι
πρόθυμος νά προσφέρει μέ ἀγάπη τίς ὑπη-
ρεσίες του σέ ὁποιονδήποτε. Δέν δίνει καμμία
σημασία στά καλά του ἔργα καί πολύ περισ-
σότερο δέν κάνει λόγο γι᾽ αὐτά ἄν δέν ὑπάρ-
χει ἀνάγκη.

 Μιά τέτοια ταπεινοφροσύνη εὔχομαι, παιδιά
μου, νά σᾶς χαρίσει ὁ Κύριος, γιατί αὐτή θά
σᾶς ἐλευθερώσει ἀπό τά δεσμά τῆς ἁμαρτίας
καί θά σᾶς ὁδηγήσει στήν ἀγάπη Ἐκείνου
πού «ἐταπείνωσεν ἑαυτόν μέχρι θανάτου,
θανάτου δέ σταυροῦ» (Φιλ. 2:8).

 Οἱ πεδιάδες πού βρίσκονται χαμηλά εἶναι
σχεδόν πάντα εὔφορες καί καρπερές, ἐνῶ τά
ψηλά βουνά παραμένουν συνήθως ἄγονα.
Καί τά στάχυα πού στέκονται ὄρθια εἶναι

ἄδεια, ἐνῶ ὅσα γέρνουν χαμηλά εἶναι γεμάτα
ἀπό σπόρους. Ἀποκτῆστε λοιπόν κι ἐσεῖς
καρδιά ταπεινή καί θά πλουτίσετε μέ καρ-
πούς πνευματικούς πού θά ἐξασφαλίσουν τή
σωτηρία σας.

 Οἱ γόνιμες πεδιάδες ποτίζονται μέ τή βροχή
πού πέφτει ἀπό τόν οὐρανό καί μέ τά νερά
πού κατεβαίνουν ἀπό τά βουνά. Παρόμοια
καί οἱ ταπεινοί ἄνθρωποι δέχονται ἀπό τόν
οὐρανό πλουσιοπάροχα τή χάρη τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος καί ὑψώνονται πνευματικά σάν
τά ψηλά βουνά. Ἄν λοιπόν καί ἡ δική σας
ὕπαρξη παραδοθεῖ ταπεινά στό θεῖο θέλημα
καί ἀποξενωθεῖ ἀπό τήν ἁμαρτία, τότε θά
σᾶς ἐπισκεφθεῖ τό Ἅγιο Πνεῦμα, ὁ Παρά-
κλητος Θεός, καί θά ἐγκατασταθεῖ μόνιμα
στήν ψυχή σας.

 Ἀνταλλάξτε τήν ἀριστοκρατική σας κατα-
γωγή μέ τήν τιμημένη δουλεία τοῦ Κυρίου
μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἀντισταθεῖτε στήν κα-
λοπέραση καί τή χλιδή, καί μήν ὑπερηφα-
νεύεσθε ἀπέναντι στούς ἀδελφούς σας.
Ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ εἴμαστε ὅλοι ἴσοι. Ἄλλω-
στε ὁ Κύριος μέ τά ἴδια λόγια μᾶς καλεῖ ὅλους
στήν πνευματική Του τράπεζα: «Λάβετε φά-
γετε· τοῦτό ἐστι τό σῶμα μου... Πίετε ἐξ᾽
αὐτοῦ πάντες· τοῦτο ἐστι τό αἷμα μου τό τῆς
καινῆς διαθήκης τό περί πολλῶν ἐκχυνόμε-
νον εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν» (Ματθ. 26:26-
28).

 Τόν εὐρύχωρο δρόμο ξεχάστε τον πλέον! Ὁ
εὔσπλαχνος Κύριος σᾶς ὁδηγεῖ στή βασιλεία
τῶν οὐρανῶν μέσα ἀπό τή στενή πύλη. Ὁ
εὔκολος δρόμος θά σᾶς ὁδηγήσει στήν αἰώνια
καταστροφή. Δέν εἶναι ἄλλωστε, τώρα και-
ρός γιά γλέντια καί πανηγύρια.
Τό Εὐαγγέλιο μᾶς λέει πώς
εἶναι «μακάριοι οἱ κλαίον-
τες νῦν» (Λουκ. 6:21), ὄχι
ἐκεῖνοι πού γλεντοῦν καί
ξεφαντώνουν. 

 Ἄν ζητᾶτε ἀπό κάποιον
κάτι, νά τό ζητᾶτε μέ τήν
ὑπομονή τῆς Χαναναίας
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(Ματθ. 15:21-28).

 Φυλᾶξτε τό στόμα σας ἀπό λόγια περιττά καί
ἀνώφελα· ἀσκηθεῖτε στήν προσευχή τοῦ
Ἰησοῦ· ἐγκρατευθεῖτε· καί ὁ Κύριος θά σᾶς
περιβάλλει μέ τό ἀνεκτίμητο δῶρο τῆς ἀγά-
πης Του. «Ἀπόδοτε τά Καίσαρος Καίσαρι
καί τά τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῷ» (Μαρκ. 12:17).
Καθώς, λοιπόν, τό σῶμα θά κινεῖται γιά τίς
ἀναγκαῖες ἐργασίες, ἡ καρδιά θά πρέπει νά
παραμένει ὁλόκληρη δοσμένη στό Θεό. Ἔτσι
μόνο θά καταφέρουμε, μέσα σ᾽ αὐτή τή σύγ-
χρονη Βαβυλώνα, νά μήν ξεχάσουμε τόν
ἀληθινό μας προορισμό, τήν ἄνω Ἱερουσα-
λήμ.

 Νά ἀγαπᾶτε τόν Κύριο καί νά προσεύχεσθε
μέ τή βεβαιότητα ὅτι Αὐτός εἶναι ὁ Πατέρας
σας.

 Ταπεινωθεῖτε μπροστά σ᾽ ὅλους τούς ἀδελ-
φούς σας, καί ὁ Κύριος, ὁ καλός σας πατέρας,
θά χαρεῖ γιά τήν ταπείνωσή σας καί θά σᾶς
ἀγκαλιάσει μέ τήν ἀγάπη Του.

 Ἄν τώρα δέν νιώθετε καμία παρηγοριά ἀπό
τήν προσευχή σας, νά εἶστε σίγουροι πώς ὁ
Κύριος σᾶς ἑτοιμάζει θεῖες παρηγορίες στό
μέλλον. Συνεχίστε νά προσεύχεσθε ἀκούρα-
στα, καί σύντομα θ᾽ ἀπολαύσετε τή δική Του
γλυκύτητα. «Ὑπομένων ὑπέμεινα τόν Κύ-
ριον, καί προσέσχε μοι καί εἰσήκουσε τῆς δε-
ήσεώς μου καί ἀνήγαγέ με ἐκ λάκκου
ταλαιπωρίας καί ἀπό πηλοῦ ἰλύος καί ἔστη-
σεν ἐπί πέτραν τούς πόδας μου καί κατεύθυνε
τά διαβήματά μου καί ἐνέβαλεν εἰς τό στόμα
μου ἇσμα καινόν, ὕμνον τῷ Θεῷ ὑμῶν»
(Ψαλμ. 39:2-4).

 Ὅταν βλέπετε νά σᾶς πολιορκοῦν ἡ ἀθυμία,
ἡ μελαγχολία, ἡ ὀκνηρία καί ἡ ἀκηδία, τότε
βιάστε τήν καρδιά καί τά χείλη σας στό ἔργο
τῆς προσευχῆς: «Κύριε, σῶσον ἡμᾶς, ἀπολ-
λύμεθα» (Ματθ. 8:25). Σκεφθεῖτε πώς
αὐτές οἱ στιγμές τῆς ὀκνηρίας μπορεῖ νά
εἶναι οἱ τελευταῖες τῆς ζωῆς σας... Σέ λίγο
ἴσως θ᾽ ἀκολουθήσει ὁ θάνατος... Καί μετά ἡ
Κρίση τοῦ Θεοῦ... Ἀφῆστε λοιπόν, κατά

μέρος τή ραθυμία καί τή ραστώνη.

 Ἄν δέν ἀπαρνηθεῖ ὁ ἄνθρωπος τό δικό του
θέλημα, δέν θά μπορέσει νά βάλει ἀρχή στό
ἔργο τῆς σωτηρίας του οὔτε, πολύ περισσό-
τερο, νά σωθεῖ. Γι᾽ αὐτό, παιδιά μου, ζητᾶτε
ἀπό τόν Κύριο νά σᾶς βοηθήσει γιά νά κό-
ψετε τό θέλημά σας.

 Γιά τήν ψυχική σας ὠφέλεια, ὑποταχθεῖτε τε-
λείως στά προστάγματα τοῦ οὐράνιου Πα-
τέρα μας, ἀγαπῆστε τήν ἡσυχία καί
ἀσκηθεῖτε στήν ἀδιάλειπτη προσευχή τοῦ
Ἰησοῦ. Ὅσο ὁ Κύριος παραμένει στήν καρ-
διά σας, τόσο θ᾽ αὐξάνουν μέσα σας ἡ ὑπο-
μονή, ἡ ἀγάπη καί ἡ ταπείνωση.

 Τό μόνο πού εὔχομαι γιά τήν παρούσα ζωή σ᾽
ἐσᾶς καί στόν ἑαυτό μου εἶναι ἡ κάθαρση
ἀπό τά πάθη μας. Παρακαλῶ τόν Κύριο νά
χρησιμοποιήσει ὁποιοδήποτε μέσο, προκει-
μένου νά ξεπλυθοῦν οἱ ἀνομίες μας -ἔστω κι
ἄν αὐτό θά εἶναι περιφρονήσεις τοῦ κόσμου,
ὀνειδισμοί και ἐξουθενώσεις, πράγματα δη-
λαδή πού δύσκολα ἀποδέχεται ἡ κοινή λο-
γική. Στήν πνευματική ζωή πρέπει νά
βαδίζουμε ἔχοντας ὁδηγό τίς ἐντολές τοῦ Χρι-
στοῦ καί ὄχι τήν ἀνθρώπινη λογική.

 Ἀκόμα κι ἄν τά καλά μας ἔργα γίνονται στό
ὄνομα τοῦ Θεοῦ, δέν εἶναι αὐτά πού πρωτί-
στως μᾶς σώζουν, ἀλλά τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ.
Αὐτό τό θεῖο ἔλεος ἄς σκεπάζει κι ἐσᾶς, τούς
φίλους μου, ὅλες τίς ἡμέρες τῆς ζωῆς σας.
Ὅλοι σας, δίκαιοι καί ἁμαρτωλοί, στόν φι-
λεύσπλαχνο Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό νά κα-
ταφεύγετε καί σ᾽ Αὐτόν νά στηρίζετε τήν
ἐλπίδα σας, γιατί αὐτή «ἡ ἐλπίς οὐ καται-
σχύνει» (Ρωμ. 5:5).

 Μήν περιφρονεῖτε τούς λόγους μου καί μήν
τούς νομίζετε δυσκολοεφάρμοστους. Γιά τόν
Κύριο καί μέ τόν Κύριο, τά δύσκολα γίνον-
ται εὔκολα καί τά δυσάρεστα εὐχάριστα. «Ὁ
γάρ ζυγός αὐτοῦ χρηστός καί τό φορτίον
αὐτοῦ ἐλαφρόν ἐστί» (πρβλ. Ματθ. 11:30).

πηγή: 

ΙΕΡΑ  ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ ΩΡΩΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2008

Γνώρισόν μοι...j
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Σαριδάκης

Μοναδικές εμπειρίες...j

Ἐθιά, ἡ πατρίδα τοῦ
πατρός Εὐμενίου, εἶναι
ἕνα ὀρεινό χωριό στά
νότια τοῦ νομοῦ Ἡρα-

κλείου Κρήτης. Βρίσκεται
σέ ὑψόμετρο 740μ. καί ἀπέχει
ἀπό τό Ἡράκλειο 38χλμ. Εἶναι
πολύ ἄγονο μέρος, γι᾽ αὐτό καί
οἱ κάτοικοί του μετοίκησαν σ᾽
ἕνα χαμηλότερο μέρος, στό
χωριό Ροτάσι.

Στήν Ἐθιά ὑπάρχουν δύο
ἐκκλησίες: Ἡ κεντρική εἶναι ἀφιε-
ρωμένη στήν Παναγία μας καί
φυλάσσει θαυματουργό εἰκόνα
της. Ἐκεῖ ἡ Παναγία εἶχε ἐμφανι-
σθεῖ σάν γυναῖκα ντυμένη στά
μαῦρα κάποια ἡμέρα, πού ὁ
πατήρ Εὐμένιος, μικρό παιδί
τότε, ἄναβε τά κανδήλια τοῦ
ναοῦ, καί τοῦ εἶπε: «Ἐσύ μιά
μέρα θά γίνεις ἱερεύς». Ἐκεῖ, στόν
αὔλιο χῶρο της, ἔμελλε νά εἶναι
καί ὁ τάφος, ὅπου ἀναπαύεται
τό σεπτό σκήνωμα τοῦ Ὁσίου
Γέροντός μας. Ἡ ἄλλη εἶναι τοῦ
Προφήτου Ἠλιοῦ. Ἐκεῖ κοντά
ὑπάρχει καί ἁγίασμα.

Ὑπάρχουν καί πολλά μικρά

Ο ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΓΕΡΟΝΤΑΣ

Ευμένιος
Ὁ κρυφός ἅγιος τῆς ἐποχῆς μας

Ἐκοιμήθη τῇ 13 Μαΐου 1999.

᾽

z
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ἐκκλησάκια, γιά τήν ἀνακαίνιση τῶν ὁποίων
ὁ πατήρ Εὐμένιος ἔστελνε χρήματα. 

Ὁ πατήρ Εὐμένιος ἦταν γόνος μιᾶς πο-
λυμελοῦς καί πάμπτωχης οἰκογενείας. Γεννή-
θηκε τήν 1η Ἰανουαρίου τοῦ ἔτους 1931.

Οἱ γονεῖς του, Γεώργιος καί Σοφία Σαρι-
δάκη, ἦταν ἄνθρωποι εὐσεβεῖς καί ἐνάρετοι.
Εἶχαν ὀκτώ παιδιά. Τό ὄγδοο καί τελευταῖο
τους παιδί ἦταν ὁ πατήρ Εὐμένιος, πού στή
βάπτισή του πῆρε τό ὄνομα Κωνσταντῖνος.
Τά ἀδέλφια του, κατά σειρά ἡλικίας, ἦταν:
Ἑλένη, Μιχαήλ, Αἰκατερίνη, Βασίλειος, Ἀμα-
λία, Μαρία καί Εὐγενία.

Ὁ μικρός Κωνσταντῖνος ὀρφάνεψε ἀπό

πατέρα σέ ἡλικία μόλις δύο ἐτῶν, δηλαδή ἡ
οἰκογένειά του ἔχασε τόν προστάτη της
πολύ νωρίς. Ἦταν πού ἦταν φτωχή, χάνον-
τας καί τό στήριγμά της βρέθηκε σέ πολύ δύ-
σκολη κατάσταση. Ἡ χήρα μάνα του μέ τί
δυνατότητες νά θρέψει τόσα στόματα; Ξενο-
δούλευε γιά νά τά φέρει κάπως βόλτα. Μετά
ἦρθε καί ἡ γερμανική κατοχή, ἡ ὁποία χειρο-
τέρευσε κατά πολύ τά πράγματα. Σ᾽ αὐτό
τό περιβάλλον καί μέ πολλές στερήσεις με-
γάλωσε ὁ Παππούλης μας. Παπούτσια φό-
ρεσε στά δώδεκά του χρόνια. Παρ᾽ ὅλα αὐτά,
δηλαδή τίς στερήσεις, τήν πείνα καί τήν ἀνέ-
χεια, τό ἦθος καί το φρόνημα τοῦ μικροῦ
αὐτοῦ παιδιοῦ δέν ἀλλοιώθηκαν.

Γιά παράδειγμα, ὁ Ἱερεύς τοῦ χωριοῦ
τους ἤθελε νά τοῦ δίνει μιά μικρή βοήθεια,
ἐπειδή πήγαινε καί τόν βοηθοῦσε στό ναό. Ὁ
μικρός Κωνσταντῖνος, ὅμως τοῦ ἔλεγε: «Ὄχι,
Παπά-Γιάννη, δέν παίρνουμε ποτέ χρήματα
ἀπό τήν Ἐκκλησία». (Μαρτυρία Ἀριστέας
Σαριδάκη).

Ἤ ὅταν τοῦ ἔδιναν μισή κουλούρα ψωμί
γιά κάποια δουλειά πού ἔκανε, ποτέ δέν τήν
ἔτρωγε μόνος του, ἀλλά τήν πήγαινε στό
σπίτι του καί τήν ἔτρωγε μέ τ᾽ ἀδέλφια του,
ὅλοι μαζί.

Χαρισματικό παιδί

ἩἘκκλησία ἀγάλλεται καί καυχᾶται,
διότι ἐγέννησε καί ἀνέδειξε ἕνα τέτοιο

λαμπρό ἀστέρι καί κόσμημα της· καί ἡ Κρήτη
πρέπει νά σεμνύνεται γιά τό ἡγιασμένο τέκνο
της. Ὁ Παππούλης, ἀπό τήν νηπιακή του
ἡλικία, ἔδειχνε ὅτι ἦταν σκεῦος ἐκλεκτόν τοῦ
Κυρίου μας. Ἀπό τή βρεφική του ἡλικία, ὅταν
ἀκόμα δέν καταλάβαινε, προσπαθοῦσε νά
εὐχαριστεῖ τόν Κύριό μας, ἀφοῦ δέν θήλαζε
Τετάρτη καί Παρασκευή, ἀλλά κοιμόταν ὅλη
τήν ἡμέρα, σύμφωνα μέ τή μαρτυρία τῆς
ἀδελφῆς του Εὐγενίας, ἡ ὁποία τό εἶχε ἀκού-
σει ἀπό τή μητέρα της νά τό ὁμολογεῖ.

Οἶνον καί μεθύσματα οὐδέποτε ἐγεύθη ὁ
πατήρ Εὐμένιος, δηλαδή οἰνοπνευματώδη

Μοναδικές εμπειρίες...j
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ποτά, μπύρα, κρασί, καί ἀλκοολοῦχα ποτά
δέν ἤπιε ποτέ στήν ζωή του.

Χαρακτηριστικό εἶναι ὅτι, ὅταν λειτούρ-
γησε γιά πρώτη φορά μόνος του ὡς Ἱερεύς,
ζαλίστηκε λίγο ἀπό τήν κατάλυση τῆς Θείας
Κοινωνίας καί γι᾽ αὐτό, μετά, ἔβαζε λιγώτερο
νάμα καί περισσότερο ζέον.

Ὁ Κωστάκης, ὅπως τόν ἔλεγαν, ἦταν ἕνα
χαριτωμένο καί χαρισματικό παιδί, ἀκόμα καί
γιά τά κοσμικά δεδομένα, ἐνῶ δέν εἶχε μάθει
σχεδόν καθόλου γράμματα.

Οἱ δυσκολίες, ἡ Κατοχή, κατά τή διάρκεια
τῆς ὁποίας τά σχολεῖα ὑπολειτουργοῦσαν,
δέν τοῦ ἐπέτρεψαν νά γευθῆ τό ἀγαθόν τῆς
μαθήσεως. Παρ᾽ ὅλα αὐτά μποροῦσε, ὅπως ὁ
ἴδιος ἔλεγε, νά κάνει πράξεις μαθηματικές, λο-
γαριασμούς δύσκολους, ὅλα ἀπό μνήμης, γι᾽
αὐτό οἱ χωριανοί του, ὅταν ἤθελαν κάτι σχε-
τικό, τόν φώναζαν: «Ἔλα, Κωστάκη, νά μᾶς
πεῖς πόσο κάνει αὐτό κι αὐτό», ἤ κάτι πιό δύ-
σκολο. Κι ὅταν τούς τά ἔκανε, μετά τόν γέμι-
ζαν λουκούμια.

Κάποια φορά, ὅταν ὁ Παππούλης ἦταν
μικρό παιδί ἀκόμη, πέθανε στό χωριό τους ἕνα
κοριτσάκι ὀκτώ-ἐννέα ἐτῶν. Οἱ γονεῖς καί οἱ
συγγενεῖς τοῦ κοριτσιοῦ ἔκλαιγαν ἀπαρηγό-
ρητοι γιά τόν χαμό τοῦ παιδιοῦ τους. Ὁ
Παππούλης μᾶς ἔλεγε σχετικά:

«Κάποτε, εἶχε πεθάνει ἕνα κοριτσάκι καί
περνοῦσε ἀπό μπροστά μας ἡ νεκρώσιμη
πομπή. Πέρασαν μπροστά κι ἀπό τή δική μας
αὐλή. Ἔτσι ἔκαναν τότε. Ἔκαναν τήν βόλτα,
γιά νά γίνει πιό ἐπίσημη ἡ κηδεία. Ἔκλαιγαν
ὅλοι κι ἐγώ ἔβλεπα τά στολίδια, πολλά στο-
λίδια πού εἶχε τό φέρετρο. Κι αὐτοί ἔκλαιγαν.
Κι ἐγώ ἔτρεχα κι ἔβλεπα τά στολίδια πού εἶχε
τό φέρετρο. Ἤμουν ἕξι-ἑπτά χρόνων τότε. Δέν
εἶχα δεῖ καλύτερα καί ὡραιότερα στολίδια. Οἱ
ἄλλοι ἔκλαιγαν κι ἐγώ χαιρόμουν, πού ἔβλεπα
τά στολίδια. Ἔβλεπα τά στολίδια καί χαιρό-
μουν. Μοῦ ἄρεσαν. Δέν ἦταν στολισμένα ἀπό
τούς ἀνθρώπους, ὅμως ἐγώ τά ἔβλεπα ἔτσι.
Στολίδια... στολίδια... ὄχι ὅτι τά ἔβαλαν οἱ
ἄνθρωποι. Κι αὐτοί ἔκλαιγαν, πού ἔχασαν τό

παιδί, κι ἐγώ ἔβλεπα τά στολίδια, πού εἶχε
πάνω του, τά στολίδια τοῦ Θεοῦ, καί χαιρό-
μουν».

Ὁ Μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος
θυμᾶται, σχετικά μέ τήν Χάρι, πού ἀπό νωρίς
εἶχε δοθεῖ στόν Παππούλη μας: «Ὁ πατήρ
Εὐμένιος, ὅταν ἦταν μικρός, εἶχε δεῖ γιά
πρώτη φορά τήν χάριν τῆς ἀρχιερωσύνης.
Τήν εἶχε δεῖ στό πρόσωπο ἑνός Ἀρχιεπισκό-
που, πού εἶχε πάει στό χωριό του. «Ἔβλεπα»,
μοῦ εἶπε, «τό φῶς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος
πάνω στό πρόσωπό του. Τό φῶς τῆς ἀρχιε-
ρωσύνης, τήν χάρι τῆς ἀρχιερωσύνης. Τήν
ἔβλεπα καί πήγαινα συνεχῶς μπροστά του».
Καί εἶπε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος: «Αὐτό τό παιδί τί
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βλέπει;». «Ἐγώ δέν ἔλεγα τί ἔβλεπα, ἀλλά μοῦ
ἄρεσε νά βλέπω τήν χάρι τῆς ἀρχιερωσύνης».

Μοναχός Θεόκλητος  διά φωτοφανείας.

Ὁπατήρ Εὐμένιος ἦταν θεόκλητος
στόν μοναχισμό. Ὁ ἴδιος μᾶς ἔλεγε:

«Ἐγώ, δεκαεπτά χρόνων πῆγα στό μονα-
στήρι. Ἤμουν δεκαέξι χρόνια στό χωριό μου.
Ἀγαποῦσα τόν Θεό, βέβαια, σκεπτόμουν πολ-
λές φορές νά γίνω καλόγερος. Μιά μέρα μοῦ
λέει ὁ παπάς: «Ἔλα νά σέ κάνω νεωκόρο».
Πῆγα κι ἐγώ. Ἄναβα τά καντήλια πρωΐ-
βράδυ, διάβαζα κιόλας, ὅ,τι βιβλία ἔβλεπα τά
διάβαζα. Ἀνήμερα τῆς Πρωτοχρονιᾶς τοῦ
1944, τό ἀπόγευμα, πῆγα, ἄναψα τά καντή-
λια στήν ἐκκλησία καί μετά, πῆγα στό σπίτι

μας. Ἦταν ἐκεῖ ἡ ἀδελφή μου ἡ Εὐγενία. Φά-
γαμε ξεροτήγανα, τηγανίτες καί μακαρόνες.
Ἐκεῖ πού τρώγαμε, ἦρθε μιά λάμψη καί μέ τύ-
φλωσε καί μπῆκε μέσα στά βάθη τῆς ψυχῆς
μου. Κι ἀμέσως, τήν ἴδια στιγμή, φώναξα τῆς
Εὐγενίας: «Εὐγενία θά γίνω καλόγερος». Τήν
ἴδια στιγμή. Ἐκείνη τή στιγμή μέ φώτισε ὁ
Θεός. Τήν εἶδα μέ τά μάτια μου ἐκείνη τή
λάμψη, πού μπῆκε μέσα μου.

Μόλις εἶδα αὐτή τή λάμψη, εἶπα κατ᾽
εὐθείαν: «Θά γίνω καλόγερος».

Ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἔχει τήν κλῆσι ἀπό τόν
Θεό γιά νά κάνει κάτι καλό, ὁ Θεός ἐνεργεῖ καί
τόν βοηθᾶ».

Στό ἴδιο θέμα ἀναφέρεται καί ὁ Μιχαήλ Χα-
τζηγεωργίου:

«Τόλμησα, κάποτε, νά τόν ρωτήσω: «Γέ-
ροντα, εἶχες δίλημμα γιά τό ποιόν δρόμο θά
ἀκολουθήσεις; Σκέφθηκες νά γνωρίσεις κάποια
γυναῖκα, νά τήν ἐρωτευθεῖς, νά κάνεις οἰκογέ-
νεια;».

Τότε μοῦ ἀποκάλυψε τήν ἀπόλυτή ἀπό-
φασή του νά ἀκολουθήσει τήν παρθενική ζωή,
πού τήν σηματοδότησε ἕνα ἐξαιρετικό γεγο-
νός.

«Χειμῶνας τοῦ 1944, Κωστῆς τότε, δεκα-
τριῶν ἐτῶν», μοῦ εἶπε. «Ἤμουν στό πατρικό
μου σπίτι. Ζεσταινόμαστε στό τζάκι. Τότε
εἶδα μιά τεράστια φωτιά, πού μπῆκε μέσα μου.
Καί ἀπό ἐκείνη τήν στιγμή, γεμάτος χαρά
ἔλεγα: Ἐγώ θά γίνω μοναχός. Θά γίνω μονα-
χός». Καί μοῦ συμπλήρωσε: «Ἄν μέ πίεζαν
ἀργότερα νά παντρευτῶ, θά πέθαινα, θά πέ-
θαινα!».

Ἀπό τό 1944 ἡ ψυχή τοῦ νεαροῦ Κωστῆ
εἶχε ἕνα μόνο προσανατολισμό: τήν ἀφιέρωση
στόν Χριστό. Ἡ κλῆσι ὑπῆρχε. Ἡ κλῆσι μέ
ἐμφατικό τρόπο συντελέσθηκε καί ὁ μικρός
Κωστῆς βιαζόταν νά ἐνηλικιωθεῖ, νά λάβει ζωή
ἡ ἐπιθυμία τῆς καρδιᾶς του.

Ἡ φλόγα ἔκαιγε ἄσβεστος μέσα του. Στά
1951 ὁ Κωνσταντῖνος κείρεται Σωφρόνιος μο-
ναχός.

Μοναδικές εμπειρίες...j



Μέ ζῆλο στόν μοναχικό ἀγῶνα.

Σέ ἡλικία δεκαεπτά ἐτῶν ὁ Κων-
σταντῖνος ἀφήνει τά ἐγκόσμια καί

ὁδεύει ἐκεῖ, πού τόν ὁδηγεῖ ἡ καρδιά του, ἡ
ψυχή του καί ὅλο του τό εἶναι. Ἐκεῖ, πού τό
Ἅγιο Πνεῦμα, ἐν εἴδη λαμπροῦ φωτός, τόν φω-
τίζει, στήν πλήρη ἀφιέρωσή του στόν Χριστό,
στόν ἀγαπημένο του Ἰησοῦ, Τόν ὁποῖο ἀπό
μικρός λατρεύει καί ὑπηρετεῖ, εἴτε στά ἐξωκ-
κλήσια τοῦ χωριοῦ του, εἴτε κατά μόνας.

Τά βήματά του τόν ὁδηγοῦν στήν Ἱερά
Μονή Ἁγίου Νικήτα, στά νότια τῆς Κρήτης,
κάπως κοντά στό χωριό του, ἀφοῦ ἀπέχει
μόνο δύο-δυόμιση ὥρες μέ τά πόδια.

Ὁ Κωνσταντῖνος ἔγινε δεκτός ἀπό τόν
Ἡγούμενο π. Ἱερόθεο (Κωστομανωλάκη),
στόν ὁποῖο ἔβαλε μετάνοια καί ἄρχισε ἡ δο-
κιμή του.

Στή Μονή τότε ὑπῆρχαν, ἐκτός τοῦ Ἡγου-
μένου, καί δύο ὑπερήλικες καί τυφλοί μοναχοί,
τούς ὁποίους ὁ Κωνσταντῖνος φρόντιζε παν-
τοιοτρόπως καί ποικιλοτρόπως, λόγω τοῦ
νεαροῦ τῆς ἡλικίας του, ἀλλά, κυρίως καί
πρωτίστως, λόγω τῆς ὑπερμέτρου ἀγάπης
πού εἶχε.

Ὡς νέος, δόκιμος μοναχός, ἔκανε σχεδόν
ὅλα τά διακονήματα τῆς Μονῆς, ἦταν πρόθυ-
μος καί φιλότιμος.

Μετά τήν τριετή του δοκιμασία, ἐκάρη μο-
ναχός, μετονομασθείς Σωφρόνιος. Ὡς μοναχός,
ὁ Σωφρόνιος ἔβαλε θεμέλιο τῆς μοναχικῆς του
ζωῆς τήν ταπεινοφροσύνη, τήν ὑπακοή καί
τήν ἐργατικότητα. Ἐπιδόθηκε σέ νέους
ἀγῶνες. Τίς ἡμέρες ἐκοπίαζε σωματικά καί τίς
νύκτες παρέμενε ἄϋπνος καί προσευχόμενος.
Αὐτό τό τυπικό τό κράτησε μέχρι τέλους τῆς
ζωῆς του.

Καθημερινά, ὁ πατήρ Σωφρόνιος ἔδινε
ἀγῶνα σέ ὅλα τά διακονήματα, σέ ὅλες τίς
ἐργασίες, στό ν᾽ ἀνοίξουν καλύτερους δρό-
μους γιά νά διευκολυνθεῖ ἡ ἔλευση τῶν προ-
σκυνητῶν, στούς κήπους, στό νά
καλλιεργοῦν τά κτήματα, στό νά φέρνουν
νερό ἀπό μακρυά, γιατί δέν ἐπαρκοῦσε τό

ὑπάρχον.
Αὐτά ἔβλεπε ὁ διάβολος καί ἐμηχανεύετο

τρόπους γιά νά ρίξει τόν ἀγωνιστή. Δέν
ἀρκεῖτο μόνον στόν πόλεμο τῶν λογισμῶν,
ἀφοῦ μόνον μέ αὐτούς δέν μποροῦσε νά ἀνα-
κόψη τήν ἀγωνιστικότητα τοῦ πατρός Σω-
φρονίου. Γι᾽ αὐτό τοῦ παρουσιαζόταν, καί
αἰσθητῶς καί ὀφθαλμοφανῶς, καί τοῦ μι-
λοῦσε. Κάποια μέρα, μάλιστα, καθώς ὁ ἴδιος ὁ
Παππούλης μᾶς ἔλεγε, ὁ διάβολος ἐμφανί-
σθηκε μπροστά του καί τοῦ εἶπε: «Ἐγώ εἶμαι
ἄγγελος καί πέσε κάτω νά μέ προσκυνήσεις».
Ὅταν ὅμως, ἐκεῖνος τά ἔλεγε αὐτά, ὁ πατήρ
Σωφρόνιος πρόσεξε ὅτι τοῦ ἔλειπε ἕνα δόντι
καί τοῦ λέει γελώντας καί κοροϊδευτικά: «Δέν
εἶσαι ἄγγελος, δέν εἶσαι ἄγγελος, γιατί σοῦ
λείπει ἕνα δόντι!». Τότε ὁ διάβολος γυρίζει ἐξα-
γριωμένος καί τοῦ δίνει ἕνα δυνατό χαστούκι
καί ἀμέσως ἐξαφανίζεται ἀπό μπροστά του.

Κάποια ἄλλη μέρα, ὁ πατήρ Σωφρόνιος
κατέβηκε κοντά στήν θάλασσα, ὅπως ὁ ἴδιος
ἔλεγε, καί ἄκουσε μέσα ἀπό τήν θάλασσα τήν
Παναγία μας νά τοῦ μιλάει καί νά τοῦ λέει μέ
τήν γλυκειά φωνή της: «Παιδί μου, μή
φοβᾶσαι κι ἐγώ δέν θά σέ ἀφήσω νά χαθεῖς».
Σέ ἐρώτηση, πώς κατάλαβε ὅτι ἦταν ἡ Πανα-
γία μας, ἀπάντησε πολύ φυσικά: «Ἔ, τήν Πα-
ναγία μας, δέν γνωρίζω;».

Καί ἄλλοτε πάλι ἔλεγε ὅτι ἡ Παναγία μας
τόν ἀγκάλιασε. «Ἡ Παναγία μοῦ ἔκανε μιά
ἀγκαλιά», μᾶς ἔλεγε.
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Εἶδε τήν Ἁγία Μαρίνα.

«Ἀπό ἐνωρίς ὁ εὐλογημένος Κων-
σταντῖνος ἐκάρη μοναχός. Ἡ ὡριμότητα καί ἡ
ἀποφασιστικότητά του φάνηκε ἀμέσως. Τό
αἴσθημα καί τό χρέος τῆς ξενιτείας τόν συ-
νεῖχε ἀπόλυτα. Ἐπεδίωκε νά μήν ξενυχτάει
ποτέ ἔξω ἀπό τό μοναστήρι. Ὅταν, κάποια
φορά, αὐτό στάθηκε ἀδύνατο καί ἀναγκά-
σθηκε νά παραμείνει στό πατρικό του σπίτι,
εἶδε στό εἰκονοστάσι νά βγαίνει ἡ Ἁγία Μα-
ρίνα ἀπό τήν εἰκόνα της, κρατώντας τόν πει-
ρασμό ἀπό τά κέρατα καί δείχνοντάς του
τον, τοῦ εἶπε: «Αὐτός σᾶς βάζει τούς λογι-
σμούς, νά μήν ἀκοῦτε τόν Γέροντα καί νά νυ-
στάζετε στίς Ἀκολουθίες».

Στρατιωτική θητεία.

Ὁπατήρ Σωφρόνιος, ὅταν ἔφθασε
στήν ἡλικία τῶν εἰκοσιτριῶν ἐτῶν,

ἔπρεπε νά πάει στρατιώτης, διότι τότε οἱ μο-
ναχοί δέν ἀπαλλάσσοντο τῶν στρατιωτικῶν
τους ὑποχρεώσεων.

Ἡ Μονή τόν ἑτοίμασε σχετικά, τόν ἐκού-
ρεψε, τοῦ ἔκοψε δηλαδή τά μαλλιά καί τά γέ-
νεια, καί τοῦ τά φύλαξε, γιατί ἔτσι γινόταν
τότε.

Παρουσιάσθηκε στό Μεγάλο Πεῦκο, στίς
24 Ἰανουαρίου τοῦ 1954. Ὑπηρέτησε στό
Μηχανικό καί ἦταν βοηθός μαγείρου. Κατό-
πιν, πῆρε μετάθεσι γιά τήν Θεσσαλονίκη.

Στόν στρατό ὁ Γέροντας ἦταν ὑπόδειγμα
ὑπακοῆς καί ἐργατικώτατος, γι᾽ αὐτό τόν
ἀγαποῦσαν ὅλοι, ἀπό τόν Διοικητή ἕως τόν
πιό ἁπλό στρατιώτη. Ποτέ δέν θεώρησε
ἀγγαρεία ὁποιαδήποτε ἐργασία τοῦ ἀνέθε-
ταν, ἀλλά τήν ἔκανε μέ ἀγάπη, σωστά καί
καλά. Ὁ ἀξιωματικός ὑπηρεσίας τόν σταμα-
τοῦσε πολλές φορές μέ τό ζόρι, γιά νά ξεκου-
ρασθεῖ.

Τό ἦθος καί ὁ ἀκέραιος χαρακτῆρας τοῦ
πατρός Σωφρονίου ἔκανε ἀκόμη καί τά πειρα-
χτήρια τοῦ στρατοῦ νά ἀργοῦν, παρ᾽ ὅλο
πού ξέρανε ὅτι εἶναι καλόγερος.

Τίς νηστεῖες τίς κρατοῦσε ὅλες: Πάσχα,
Χριστούγεννα, 15 Αὐγούστου, Ἁγίων Ἀπο-
στόλων καί, φυσικά, Δευτέρα, Τετάρτη καί
Παρασκευή. Πῶς τά κατάφερνε; Ἕνας συνά-
δελφός του, μάγειρας, ἔλεγε σχετικά: «Μέχρι
καί ἐλιές, ψωμί καί κρεμμύδι ἔτρωγε μόνο,
ἀρκεῖ νά μή χαλοῦσε τίς διατεταγμένες νη-
στείες τῆς Ἐκκλησίας μας».

Κάθε ἡμέρα, ὁ Διοικητής τοῦ ἐπέτρεπε νά
ἀποσύρεται γιά λίγο νά προσεύχεται, πέραν
τῆς γενικῆς Προσευχῆς, ἐπειδή ἐγνώριζε ὅτι
ἦταν καλόγερος. Τίς Κυριακές καί τίς μεγά-
λες γιορτές τοῦ ἔδινε ἄδεια νά πηγαίνει στόν
Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου Θεσσαλονί-
κης, νά ἐκκλησιάζεται καί νά ψέλνει.

Τό ἐπίδομα τῶν στρατιωτῶν, τότε ἦταν
53 δραχμές τό μῆνα. Φυσικά, τοῦ Παππούλη
αὐτό τό ἐλάχιστο ποσό ὄχι μόνο τοῦ ἔφθανε,
ἀλλά μέ αὐτό ἔκανε ἐλεημοσύνες, «δάνειζε»
τούς συναδέλφους του, ἔδινε σ᾽ ὅποιον τοῦ
ζητοῦσε.

Στόν στρατό ὁ πατήρ Σωφρόνιος ἀρρώ-
στησε βαρειά. Ἔκανε ὑψηλό πυρετό 40ο-41ο,
πού δέν ἔπεφτε. Ἡ κατάστασή του ἦταν
ἀπελπιστική. Τότε τοῦ ἔκαναν ἔφοδο χιλιάδες
δαίμονες, γιά νά τόν τρομάξουν καί νά τόν
τρομοκρατήσουν. Ὅμως, μόνο μέχρι γύρω-
γύρω στό κρεββάτι μποροῦσαν νά φθάσουν.
«Ἀγγίζανε τό κρεββάτι», ὅπως ἔλεγε ὁ ἴδιος,
«ἀλλά ἐπάνω δέν μποροῦσαν νά ἀνέβουν.
Γύρω-γύρω μόνο».

Οἱ γιατροί δέν μποροῦσαν νά βροῦν τήν
αἰτία. Νοσηλεύθηκε στό 424 Στρατιωτικό Νο-
σοκομεῖο Θεσσαλονίκης γιά ἕνα μεγάλο χρο-
νικό διάστημα, χωρίς κανένα ἀποτέλεσμα. Ἡ
κατάστασή του, ἀντί νά βελτιώνεται, χειρο-
τέρευε. Τόν ἔφεραν στήν Ἀθήνα καί νοσηλεύ-
θηκε σέ διάφορα νοσοκομεῖα. Τελικά, βρέθηκε
ὅτι πάσχει ἀπό τή νόσο τοῦ Χάνσεν, τήν
γνωστή λέπρα, καί μεταφέρθηκε στόν Ἀντι-
λεπρικό Σταθμό Ἀθηνῶν.

Ὁ πατήρ Εὐάγγελος Παπανικολάου, ὁ
καί ἰατρός, θυμᾶται πού τοῦ ἔλεγε ὁ Παπ-
πούλης μας:

Μοναδικές εμπειρίες...j



«Μέ παίρνουν φαντάρο καί μέ στέλνουν
στήν Θεσσαλονίκη. Ἐκεῖ ἀρρώστησα κι ἄλλο.
Μέ πᾶνε στόν στρατιωτικό γιατρό, μοῦ λέει:
«Ἔχεις ἀφροδίσια». Τί ἔχω; «Ἀφροδίσια, τά
κόλλησες ἀπό γυναῖκα». Γελῶ, Βαγγέλη μου,
γελῶ. «Γιατρέ μου, ἄλλο πρᾶγμα ἔχω», τοῦ
λέω. «Δέν ἔχω ἀφροδίσια». Ἀκοῦς Βαγγέλη,
«ἀφροδίσια», καί γέλαγε, γέλαγε. «Καί τί
ἔγινε, Γέροντα;», ἐρώτησα. Εἶμαι στό λεωφο-
ρεῖο καί ἔλεγα: «Παναγία μου, Καλυβιανή, τί
ἀρρώστια ἔχω ἐγώ;». Μέ πλησιάζει ἕνας
ἄνθρωπος καί μοῦ λέει: «Πάτερ, νά σοῦ πῶ,
εἶσαι ἄρρωστος ἀπό λέπρα, νά πᾶς στό νο-
σοκομεῖο στήν Ἀθήνα. Εἶμαι κι ἐγώ ἄρρωστος
ἀπ᾽ αὐτό. Νά πᾶς στό νοσοκομεῖο στήν Ἁγία
Βαρβάρα». Ἐπῆγε ὁ πατήρ Εὐμένιος στό νο-

σοκομεῖο, τόν εἶδαν καί τοῦ ἄρχισαν τήν θερα-
πεία. Ἐκεῖ συνάντησε τόν πατέρα Νικηφόρο,
πού εὐωδιάζουν τά λείψανά του».

Καί ὁ Μόρφου Νεόφυτος μᾶς ἔλεγε:
«Ὑπῆρχε τότε ἕνας νόμος, πού ἔλεγε ὅτι

ἔπρεπε οἱ καλόγεροι, ὅταν ἦταν σέ νεανική
ἡλικία, νά πᾶνε στρατιωτικό. Καί τόν ξύρισαν.
Φαντασθεῖτε τώρα, τόν κούρεψαν. Κι αὐτός
πῆγε. Πῆγε στόν στρατό, στήν Θεσσαλονίκη,
κι ἐκεῖ, γιά πρώτη φορά, φάνηκε τό πρόβλημα
τῆς ἀσθένειας τοῦ Χάνσεν, τῆς λέπρας.

«Καί ἤμουν», λέει, «ξαπλωμένος σ᾽ ἕνα κρεβ-
βάτι καί εἶχα πάρα πολύ πυρετό. Κι ἐκείνη τήν
ὥρα μοῦ εἶπαν: «Ἄκουσε, πάτερ Σωφρόνιε,
εἶσαι ἄρρωστος, πολύ βαρειά ἄρρωστος, καί
δέν μπορεῖς πιά νά ἐπιστρέψεις στό μοναστήρι
σου. Ἄν πᾶς, θά πρέπει νά πᾶς γιά λίγο καί
μετά θά πρέπει νά σέ πᾶνε στό Νοσοκομεῖο».

Ὅταν ἔμαθε ὅτι ἔπασχε ἀπό λέπρα, ἔλεγε:
«Χάρηκα πάρα πολύ». «Χάρηκες;», τοῦ λέω.
«Ναί, μέ γέμισε ἀπέραντη χαρά. Ὅσο πιό με-
γάλη ἀσθένεια, τόσο πιό μεγάλος σταυρός,
τόσο πιό μεγάλη Ἀνάσταση. Καί εἶπα: Πώ,
πώ, πώ, μεγάλο δῶρο μοῦ ἔδωσες, Θεέ μου. Σ᾽
εὐχαριστῶ, Χριστέ μου, πού μοῦ ἔδωσες με-
γάλο σταυρό. Θά ἔχω μαζί Σου μεγαλύτερη
συμμετοχή στά πάθη Σου, ἀλλά καί μεγαλύ-
τερη συμμετοχή στήν Ἀνάστασή Σου». Ἄκου
ὁ ἄνθρωπος! Καί ἦταν μόλις 20 χρόνων».

Ἀδιάλειπτος ἀγῶνας.

Σ τόν ἀντιλεπρικό Σταθμό Ἀθηνῶν, ὁ
πατήρ Σωφρόνιος νοσηλεύτηκε ἐπι-

τυχῶς καί θεραπεύθηκε τελείως. Ἡ ἀσθένεια
δέν τοῦ ἄφησε καμμία παραμόρφωση, οὔτε τό
παραμικρό σημάδι.

Μετά τήν θεραπεία του ἀπό αὐτή τή σο-
βαρή ἀσθένεια, παρέμεινε μέσα στόν Ἀντιλε-
πρικό Σταθμό, ἀπό ἀγάπη γιά τούς
πάσχοντας ἀδελφούς του. Ἡ Διεύθυνση τοῦ
Σταθμοῦ, ἐπειδή ἦταν μοναχός, τοῦ παρεχώ-
ρησε ἀτομικό κελλάκι, δίπλα στό ἐκλησάκι
τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων. Στό κελλάκι αὐτό, ὁ
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Παππούλης πέρασε
ὅλη τήν ὑπόλοιπη ζωή
του.

Ἐκεῖ ξανάρχισε
τούς πνευματικούς
ἀγῶνες, πού εἶχε στε-
ρηθεῖ  λόγω τοῦ στρα-
τοῦ καί τῆς ἀσθενείας
του.

Καθημερινές ἀσχο-
λίες τοῦ πατρός Σωφρονίου ἦταν ἡ φροντίδα
γιά τήν εὐπρέπεια τοῦ Ναοῦ, στόν ὁποῖο ἀνέ-
λαβε καί καθήκοντα ἱεροψάλτου, καί ἡ περι-
ποίηση ἀσθενῶν, πού ἦταν παράλυτοι καί
δέν εἶχαν κανένα νά τούς φροντίσει.

Ἀκόμη, ἔφτιαχνε λιβάνι καί τό μοίραζε σέ
μοναστήρια καί ναούς, καί γέμισε τούς θαλά-
μους μέ ἱερές εἰκόνες καί πνευματικά βιβλία.

Τά καλοκαίρια πήγαινε γιά μῆνες στό
Ἅγιον Ὄρος, στό ὁποῖο ἀναπαυόταν πολύ.

Πήγαινε ἐπίσης στήν Κρήτη, στήν Μονή
τῆς μετανοίας του καί στήν Ἱερά Μονή Καλυ-
βιανῆς, ὅπου συνεδέθη μέ τόν ἱδρυτή της Μη-
τροπολίτη Τιμόθεο, μετέπειτα Ἀρχιεπίσκοπο
Κρήτης.

Ὅταν ἔκλεισε τό Λωβοκομεῖο τῆς Χίου,
τοῦ ἔστειλε ὁ Ἅγιος Ἄνθιμος τόν Ὁσιώτατο
μοναχό Νικηφόρο, τυφλό καί παράλυτο. Ὁ
πατήρ Σωφρόνιος τόν ὑπηρέτησε μέ ὅλη του
τήν ψυχή καί καρδιά καί τόν εἶχε πνευματικό
πατέρα καί ὁδηγό.

Ὁ ἀντίδικος, ὅμως, διάβολος, φθόνησε τήν
καλή πολιτεία τοῦ ἀγωνιστοῦ Σωφρονίου καί
τόν πολέμησε μέ σφοδρότητα καί τόν ταλαι-
πώρησε πολύ. Τόν ἀπάλλαξε διά παντός ἀπ᾽
αὐτόν ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ καί τῆς Κυρίας Θεο-
τόκου.

Τό 1975, σέ ἡλικία σαραντατεσσάρων
ἐτῶν, ὁ μοναχός Σωφρόνιος χειροτονήθηκε εἰς
πρεσβύτερον καί πῆρε τό ὄνομα Εὐμένιος. Ὁ
πατήρ Εὐμένιος συνέχισε τή ζωή του στό Λοι-
μωδῶν ὡς Ἱερεύς, διεκρίθη δέ καί ὡς ἄριστος
πνευματικός.

Μετά τήν πτώση τοῦ κομμουνιστικοῦ κα-

θεστῶτος στήν Ρωσ-
σία, πῆγε προσκυνη-
ματικό ταξίδι στή
Μόσχα, στήν Πετρού-
πολη καί στό Κίεβο.

Μέ τήν ἐπιστροφή
ἀπό ἐκεῖ, ἄρχισαν τά
ἄλλα μεγάλα προβλή-
ματα ὑγείας: σάκχαρο,
ἀνεπάρκεια νεφρῶν,

προβλήματα ὁράσεως καί τά πόδια του, πού
ἔλεγαν οἱ γιατροί νά τοῦ τά κόψουν. Ἔμπαινε
καί ἔβγαινε συνεχῶς σέ νοσοκομεῖα.

Παρ᾽ ὅλα αὐτά, ὅμως, ἔκανε ἀκόμη μερικά
ταξίδια καί συνέχιζε τά ἱερατικά του καθή-
κοντα εἰς τό ἀκέραιον: Ἱερές Ἀκολουθίες καί
ἀτέλειωτες ἐπισκέψεις σέ σπίτια πνευματικῶν
του παιδιῶν γιά ἁγιασμούς, εὐχέλαια καί
ἐξορκισμούς.

Αὐτό κράτησε πάνω ἀπό ὀκτώ-δέκα χρό-
νια, ὁπότε μπῆκε γιά τελευταῖα φορά στό νο-
σοκομεῖο Εὐαγγελισμός, ὅπου, στίς 23 Μαΐου
1999, ἀπεδήμησε εἰς Κύριον σέ ἡλικία ἑξηντα-
οκτώ ἐτῶν.

Ἀκολουθοῦν κάποιες μαρτυρίες ἀπό τίς
τελευταῖες ἐκεῖνες ὥρες.

Στήν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τους...

Τόν σεβαστό Πατέρα Εὐμένιο, τόν ἀγα-
πημένο μας «Παππούλη», ἐκάλεσε ὁ

Κύριός μας κοντά του στίς 23 Μαΐου τοῦ
ἔτους 1999, ἡμέρα Κυριακή, στήν μνήμη τῶν
Ἁγίων 318 Θεοφόρων Πατέρων, τῆς ἐν Νικαία
Α´Οἰκουμενικῆς Συνόδου, γύρω στίς τέσσερις
τό ἀπόγευμα, ἐνῶ εὑρισκόταν στό θεραπευ-
τήριον Εὐαγγελισμός.

Ἄς σημειωθεῖ, ὅτι ὁ Πατήρ Εὐμένιος ἀνῆκε
στή Μητρόπολη Νικαίας καί εἶναι ἄξιον θαυ-
μασμοῦ τό ὅτι ἐφάνη ὡσάν νά ἦλθαν οἱ Ἅγιοι
προστάτες τῆς μητροπολιτικῆς του περιφέ-
ρειας νά παραλάβουν τό ἐκλεκτό καί ὑπερευ-
λογημένο τέκνο τους, τήν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς
τους.

Μοναδικές εμπειρίες...j
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Ἡ ἐξόδιος Ἀκολουθία ἐψάλη εἰς τόν Ἱερό
Ναό τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων, τόν ὁποῖο διε-
κόνησε ἡ ἁγιότητά του μέ περίσσεια αὐτα-
πάρνηση.

Ὁ ἐνταφιασμός του ἔγινε τήν ἑπόμενη
ἡμέρα στήν ἰδιαίτερή του πατρίδα, τό χωριό
Ἐθιά, τοῦ νομοῦ Ἡρακλείου.

Ἀποχαιρετισμός.

«Δέν μπορῶ νά περιγράψω τήν θλίψη,
πού εἶχε στό πρόσωπό του,
ὅταν γιά τελευταῖα φορά
κλείδωνε τήν ἐκκλησία τῶν
Ἁγίων Ἀναργύρων, τῶν
γλυκύτατων καί ἀγαπημέ-
νων του Ἁγίων, ὅπως συνή-
θιζε νά λέει, καί
ἀποχαιρετοῦσε τό ἅγιο
κελλί του. Καί τίς τελευταῖες
εὐχές γιά τό Ἵδρυμα: «Τήν
εὐχή μου νά ἔχετε ὅλοι, τήν
εὐχή μου νά ἔχετε ὅλοι», ἐπα-
ναλάμβανε, ἐνῶ τόν ἔπνιγε
ἕνα βουβό κλάμα, καθώς
περνούσαμε γιά τελευταῖα
φορά τούς δρόμους τῆς
ἀγαπημένης του Ἀθήνας.

Εὐλογοῦσε συνέχεια καί
ἔλεγε: «Ὡραία πού εἶναι ἡ
Ἀθήνα! Ὡραία Ἀθήνα, εὐλο-
γημένη Ἀθήνα! Τίποτε ἄλλο
δέν ὑπάρχει πιό ὡραῖο ἀπό τήν Ἀθήνα».
Εὐλογοῦσε τούς δρόμους, τήν Ὁμόνοια, τήν
Ἀγορά, τήν Μητρόπολη, τήν Βουλή τῶν
Ἑλλήνων, τούς πάντες καί τά πάντα.

Ἀνεξίτηλα ἔχουν μείνει στή μνήμη μου τά
λόγια, πού εἶπε τήν Πέμπτη 29 Ἀπριλίου τοῦ
1999, τά μεσάνυκτα: «Σήμερα ἤθελαν πάλι νά
μοῦ κάνουν αἱμοκάθαρση δύο ὧρες. Μέ τρύ-
πησαν ἑπτά-ὀκτώ φορές. Μέ τρύπαγαν
αὐτές, μέ τρύπαγαν σάν τόν Δεσπότη Χρι-
στό. Μαρτύρησα, μαρτύρησα σάν τόν Δε-
σπότη Χριστό. Γιατί τό κάνουν αὐτές αὐτό;»

«Γέροντα», τοῦ ἀπαντῶ, «δέν θά ἤξεραν οἱ νο-
σοκόμες». «Θέλετε νά ἀλλάξουμε γιατρούς
καί νοσοκομεῖο;», τοῦ πρότεινα. «Μπά, δέν
χρειάζεται», μοῦ ἀπαντάει. «Μοῦ ἀρέσει πολύ
ὁ Εὐαγγελισμός...».

Ὁ τελευταῖος Ἑσπερινός.

«Γιά τελευταῖα φορά ὁ Γέροντας εἰσήχθη
στόν Εὐαγγελισμό στίς 17 Δεκεμβρίου τοῦ
1997 (ἑορτή τοῦ Ἁγίου Διονυσίου).

1η Μαΐου τοῦ 1999. Δέν
αἰσθάνεται καθόλου καλά.

2α Μαΐου. Τόν θυμᾶμαι
τό βράδυ ἐκεῖνο τῆς Κυ-
ριακῆς, μέ τό ραδιοφωνάκι
στά χέρια, νά παρακολουθεῖ
τόν Ἑσπερινό τοῦ Ἁγίου
Πέτρου, πολιούχου
Ἄργους. Ἦταν ὁ τελευ-
ταῖος ἑσπερινός πού
ἄκουγε.

3η Μαΐου, 4η Μαΐου, ὁ
Γέροντας χειροτέρευε. Ἀπό
τούς γιατρούς καμμία βοή-
θεια. Ἔλεγε συνέχεια:
«Ἐλᾶτε πεθαίνω, πεθαίνω,
πεθαίνω...».

5η Μαΐου ἕως 23η Μαΐου,
πονοῦσε φοβερά ὅλες αὐτές
τίς ἡμέρες.

Στίς 23 Μαΐου τοῦ 1999,
τήν Κυριακή τῶν Ἁγίων Θεοφόρων Πατέρων,
στίς 4:10μ.μ. ἐκοιμήθη».

Μετά τήν κοίμησή του ἐπιτελεῖ πολλά καί
μεγάλα θαύματα, ὅπως τό ὁμολογοῦν
ἄνθρωποι πού εὐεργετήθηκαν ἤ αὐτόπτες
μάρτυρες. Ὁ βίος του ὑπῆρξε ἀρετή καί ἡ
ἀρετή βίος.

Πηγή: Σίμωνος Μοναχοῦ, Πατήρ Εὐμένιος- Ὁ κρυφός ἅγιος
τῆς ἐποχῆς μας, Ἐπιμέλεια κειμένου: Μαίρη Ἀποστολάρα,

Πρώτη Ἔκδοση, Δεκέμβριος 2009.



       

ἱ Ἅγιοι Ραφαήλ, Νικόλαος καί
Εἰρήνη συγκαταλέγονται στή
χορεία τῶν Νεοφανῶν Ἁγίων καί

μάλιστα ἐκείνων πού μαρτύρη-
σαν τό 1463, δέκα χρόνια μετά

τήν ἅλωση τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Σχε-
τικά μέ τό βίο τους γνωρίζουμε λίγα πράγ-
ματα. Οἱ πρῶτες πληροφορίες γιά τήν
ὕπαρξη τῶν Ἁγίων ἱστοροῦνται μέ θαυμα-
τουργικό και ἀποκαλυπτικό τρόπο ἀπό τό
ἔτος 1959.

Στίς 23 Ἰουνίου, κατά τή διάρκεια ἐργα-
σιῶν ἀποκατάστασης ἑνός ναϋδρίου σ᾽ ἕνα
λόφο κοντά στό χωριό Θερμή τῆς Λέσβου, ὁ
ἐργάτης Δούκας Τσολάκης ἀνακάλυψε ἕναν
τάφο μέ ὀστά ἀγνώστων. Ἄνθρωπος ὀλιγό-
πιστος τότε καί ἀνευλαβής παράτησε τά
τίμια λείψανα στή ρίζα ἑνός δένδρου, περιγε-
λώντας τα. Γρήγορα ὅμως τιμωρήθηκε καί
μπόρεσε νά κινήσει ξανά τά χέρια του μόνον
ἀφοῦ ἔκανε τό σημεῖο τοῦ Σταυροῦ, γιά

πρώτη φορά μετά ἀπό εἴκοσι ἑπτά χρόνια.
Εἶδε κατόπιν τόν ἴδιο τόν ἅγιο Ραφαήλ
κοντά στό ναΰδριο, μετεστράφη ἀπό τήν
ἀπιστία του καί ἔγινε διάπυρος κήρυκας τῆς
χάριτος τοῦ νεοφανοῦς αὐτοῦ ἁγίου τοῦ
Θεοῦ. Προηγουμένως, ἡ σύζυγός του Μαρία
ὑπῆρξε μάρτυς τῆς ἐμφάνισης στό ὑπό κα-
τασκευή ναΰδριο ἑνός ἱερομονάχου μέ ἐπι-
βλητικό παράστημα, ὁ ἄνδρας της ὅμως τήν
εἶχε ἀποπάρει. Ἔκτοτε, ὁ ἅγιος ἐμφανίσθηκε
πολλές φορές στόν ὕπνο καί στό ξύπνιο, στή
σύζυγο τοῦ ἰδιοκτήτη τοῦ χωραφιοῦ καί σέ
εὐλαβεῖς γυναῖκες τοῦ χωριοῦ, καθώς καί σέ
παιδιά καί σέ ὥριμους ἄνδρες, χωρίς νά
ὑπάρξει προσυνεννόηση μεταξύ τῶν προσώ-
πων αὐτῶν. Σέ ἄλλους ὁ ἅγιος ἐμφανιζόταν
χωρίς νά μιλᾶ, ὡς ἱερομόναχος, φορώντας
ἄμφια ἤ ράσο. Σέ ἄλλους ἀποκάλυπτε τό
ὄνομά του, λέγοντας: «Λέγομαι Ραφαήλ» καί
τούς ἀνήγγειλε ὅτι ἦταν πλέον καιρός νά
τόν τιμήσουν μαζί μέ τούς συναθλητές του,

Ἱερομαρτύρων Ραφαήλ, 
Νικολάου & Εἰρήνης 

Παρθενομάρτυρος

550 χρόνια ἀπό τόν μαρτυρικό θάνατο τῶν Ἁγίων 

S
j

Ουράνιοι άνθρωποι...j
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νά φιλοτεχνήσουν εἰκόνα του καί νά ἑορτά-
ζουν τήν μνήμη του τήν Τρίτη τῆς Διακαι-
νησίμου, διότι ἐπρόκειτο νά ἐπιτελέσει
πολλά θαύματα. Σέ ἄλλους ἐμφανίσθηκε συ-
νοδευόμενος ἀπό τήν Παναγία καί τήν ἁγία
Παρασκευή καί διηγιόταν λεπτομερῶς τό
μαρτύριό του, οἱ δέ διηγήσεις συμφωνοῦσαν
ἀπόλυτα μεταξύ τους. Ὁ τάφος καί τό λεί-
ψανο τοῦ Ἁγίου Νικολάου ἀνακαλύφθηκαν
στίς 13 Ἰουνίου 1960.

Ὁ Ἅγιος Ραφαήλ καταγόταν ἀπό τούς

Μύλους τῆς Ἰθάκης
καί γεννήθηκε τό
ἔτος 1410. Τό κο-
σμικό του ὄνομα
ἦταν Γεώργιος Λά-
σκαρης ἤ Λασκαρί-
δης. Ὁ πατέρας του
ὀνομαζόταν Διονύ-
σιος καί ἡ μητέρα
του Μαρία, ἦταν δέ
πολύ εὐσεβείς
ἄνθρωποι καί ἔδω-
σαν στόν Γεώργιο
χριστιανική ἀνα-
τροφή καί μεγάλη
μόρφωση. Χάρη
στόν σύζυγο τῆς
ἀδελφῆς του φεύγει
στά 13 χρόνια του
στόν Μυστρᾶ γιά
σπουδές στήν Δυ-
τική καί μετέπειτα
Ἑλληνική φιλοσο-
φία. Παρακολουθεῖ
καί ἰατρική πού τοῦ
ἄρεσε ἰδιαίτερα.

Πρίν γίνει κληρι-
κός εἶχε σταδιοδρο-
μήσει στό βυζαντινό
στρατό καί ἔφθασε
μάλιστα σέ μεγάλο
βαθμό. Σέ ἡλικία
τριάντα πέντε ἐτῶν

γνώρισε ἕναν ἀσκητικό
καί σεβάσμιο γέροντα, τόν Ἰωάννη, ὁ ὁποῖος
τόν προσείλκυσε στήν ἐν Χριστῶ ζωή. Κά-
ποια Χριστούγεννα ὁ γέροντας κατέβηκε
ἀπό τόν τόπο τῆς ἀσκήσεώς του, γιά νά
ἐξομολογήσει καί νά κοινωνήσει τούς στρα-
τιῶτες, καί κήρυξε τό λόγο τοῦ Θεοῦ. Τότε ὁ
ἀξιωματικός Γεώργιος, ὅταν ὁ γέροντας κα-
τέβηκε πάλι τά Θεοφάνεια, ἀποχαιρέτησε
τούς στρατιῶτες καί τόν ἀκολούθησε. 

Μετά τήν κουρά του σέ μοναχό χειροτο-
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νήθηκε πρεσβύτερος, τιμήθηκε δέ καί μέ τό
ὀφφίκιο τοῦ ἀρχιμανδρίτη καί τοῦ πρωτο-
συγκέλλου. Μαζί μέ τίς ἄλλες ἀποκαλύψεις
ὁ Ἅγιος Ραφαήλ ἀνέφερε ὅτι ἀπεστάλη ἀπό
τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη στή Δύση, στήν
πόλη τῆς Γαλλίας πού ὀνομάζεται Μορλάι,
γιά νά ἐκπληρώσει τήν ἐντολή πού τοῦ ἀνα-
τέθηκε. Αὐτό ἔγινε λίγο πρίν ἀπό τήν ἅλωση
τῆς Κωνσταντινουπόλεως.

Ἐκεῖ συνδέθηκε φιλικά μέ τόν διά-
κονο Νικόλαο, ὁ ὁποῖος ἔγινε συ-
νεργάτης του καί πνευματικό του
τέκνο. Ἡ καταγωγή του ἦταν ἀπό
τήν Θεσσαλονίκη. Ἦταν πλουσιό-
παιδο ὁ Νικόλαος, παιδί συμβο-
λαιογράφου πού τόν ἔστειλαν
οἱ γονεῖς του νά σπουδάσει σέ
γαλλικό πανεπιστήμιο
Ἰατρική. Συγκινημένος ἀπό
τήν χριστιανική διδασκαλία ὁ
νεαρός σπουδαστής Νικό-
λαος, ἐγκατέλειψε τήν κο-
σμική ζωή καί τόν
ἀκολούθησε. Γύρισε μαζί
του στήν Ἑλλάδα καί
ἀσπάσθηκε τό Μοναχικό
βίο. Οὐδέποτε χωρίστηκαν
ἔκτοτε, ἐκτός ὅταν χώριζαν
γιά νά διαδώσουν τόν λόγο
τοῦ Θεοῦ. 

Ἀκόμη ἀπεκάλυψε ὁ
ἅγιος Ραφαήλ ὅτι κήρυξε
τό λόγο τοῦ Εὐαγγελίου
στήν Ἀθήνα, στό λόφο πού
εἶναι τό μνημεῖο τοῦ Φιλο-
πάππου. Δίδαξε ὡς ἐφημέ-
ριος καί ἱεροκήρυκας γιά
λίγο στό ναό τοῦ Ἁγίου Δη-
μητρίου Μυροβλύτη πού κα-
τόπιν ὀνομάστηκε,
Λουμπαρδιάρης.

Λίγα χρόνια πρίν ἀπό τήν
ἅλωση τῆς Κωνσταντινου-
πόλεως, περί τό ἔτος 1450,

ὁ Ἅγιος βρέθηκε μετά ἀπό περιπλανήσεις
στήν περιοχή τῆς Μακεδονίας καί μόναζε
ἐκεῖ. Κοντά στόν Ἅγιο Ραφαήλ βρισκόταν
ἐκεῖνο τό διάστημα ὁ Ἅγιος Νικόλαος ὡς
ὑποτακτικός. Ὁ Νικόλαος ἐκάρη μοναχός
καί στή συνέχεια χειροτονήθηκε διάκονος.

Μόλις ἔπεσε ἡ Κωνσταντινούπολη στά
χέρια τῶν Τούρκων, οἱ ὁποῖοι εἰσέβαλαν

ὁρμητικά στή Θράκη, καί καταλύ-
θηκε ὁριστικά ἡ βυζαντινή αὐτο-
κρατορία, ὁ φόβος γιά γενικούς
διωγμούς κατά τῶν Χριστιανῶν
στάθηκε ὡς ἀφορμή νά καταφύ-
γει ὁ Ἅγιος Ραφαήλ μέ τή συνο-

δεία του ἀπό τό λιμάνι τῆς
Ἀλεξανδρουπόλεως στή Λέσβο,

πού ἦταν τό ἀσφαλέστερο νησί
τήν ἐποχή ἐκείνη.

Ἡ ἐπιλογή τῆς Λέσβου δέν
εἶναι καθόλου τυχαῖα καθώς
τό νησί αὐτό: ἀπολάμβανε
ἀκόμα ὑψηλῶν προνομίων
ἀπό τό Σουλτάνο, εἶχε ἡγε-
μόνα δίκαιο καί σεβάσμιο ἀπέ-
ναντι στούς Ὀρθοδόξους καί
τά μοναστήρια τῶν Ὀρθοδό-
ξων λειτουργοῦσαν κανονικά
στό νησί.

Ζήτησαν πληροφορίες γιά
τό πού μπορεῖ νά ὑπάρχει ἕνα
ἡσυχαστήριο γιά νά μονάσουν
καί τότε τούς ὑπέδειξαν τήν
Ἱερά Μονή τῶν Γενεθλίων τῆς
Θεοτόκου πού βρισκόταν στόν
λόφο τῶν Καρυῶν πάνω ἀπό τήν
Λουτρόπολη Θέρμης ἡ ὁποία μέ
τή σειρά της ἀπέχει 14 χιλιόμε-
τρα ἀπό τήν Μυτιλήνη.

Σέ μερικές ἐμφανίσεις του ὁ
Ἅγιος Ραφαήλ φαίνεται νά συνο-
δεύεται ἀπό πολλούς, οἱ ὁποῖοι
διάνυσαν πρίν ἀπ᾽ αὐτόν τόν
ἀσκητικό βίο στή Μονή τῶν Κα-
ρυῶν, ὅπως εἶπε σ᾽ ἐκείνους πού

Ουράνιοι άνθρωποι...j



τά ἔβλεπαν αὐτά. Ἀποκάλυψε ἐπίσης ὅτι ἡ
μονή αὐτή, ἡ ὁποία ἦταν γυναικεῖα, ὑπέστη
ἐπιδρομή ἀπό τούς αἱμοχαρεῖς πειρατές
κατά τό ἔτος 1235 μ.Χ. Κατά τήν ἐπιδρομή
ἐκείνη ἀγωνίσθηκε μαζί μέ τίς ἄλλες μοναχές
τόν ὑπέρ τοῦ Χριστοῦ καλό ἀγῶνα ἡ κατα-
γόμενη ἀπό τήν Πελοπόννησο ἡγουμένη
Ὀλυμπία καί ἡ ἀδελφή της Εὐφροσύνη. Ἡ
Ὀλυμπία τελειώθηκε ἀθλητικῶς στίς 11
Μαΐου τοῦ ἔτους 1235, ἐμφανίσθηκε δέ μαζί
μέ τόν μεγάλο καί θαυματουργό Ἅγιο Ρα-
φαήλ.

Στόν χῶρο ἐκεῖνο λοιπόν, προϋπῆρχε
ἱστορικό μοναστήρι ἀφιερωμένο στό Γενέσιο
τῆς Θεοτόκου. Μαζί μέ τήν Παναγία στό Μο-
ναστήρι τιμοῦσαν καί τήν Ἁγία Παρασκευή.
Ἦταν ἡ 14η Μαρτίου τοῦ 1454 ὅταν ἔφθα-
σαν στήν Θέρμη τῆς Μυτιλήνης μέ τό πλοι-
άριο. Στή Μονή βρῆκε δύο πρόσωπα (Ρουβήμ
καί Ἀκίνδυνο) ὁ Ἅγιος Ραφαήλ. Στήν Μυτι-
λήνη τήν περίοδο αὐτή ἐπικρατοῦσε μεγάλη
ἀναταραχή. Τό ἴδιο καί στήν ὑπόλοιπη
Ἑλλάδα καί Αἰγαῖο. Οἱ Τοῦρκοι καταλάμβα-
ναν ὁλόκληρη τήν Ἑλλάδα σκοτώνοντας καί
καταστρέφοντας κάθε στοιχεῖο πολιτισμοῦ.
Ἡγούμενος τῆς Μονῆς ἐξελέγη στή συνέχεια
ὁ Ἅγιος Ραφαήλ.

Ὑπό τήν ἡγουμενία τοῦ Ἁγίου Ραφαήλ
πάντως, πέρασαν μέ εἰρήνη καί ὁμόνοια 9
χρόνια μέχρι τήν 17η Σεπτεμβρίου 1462,
χάρη στούς Γενουάτες πού εἶχαν γιά χρόνια
τήν κυριαρχία τοῦ νησιοῦ. Τό μοναστήρι
αὐτό ἦταν τό πλέον σημαντικό τοῦ νησιοῦ
καί ὅλα τά ὑπόλοιπα ὑπάγονταν σέ αὐτό.
Ὁ Ἅγιος Ραφαήλ φιλοξενοῦσε καί πολλά
παιδάκια στό Μοναστήρι τά ὁποῖα τάϊζε καί
βοηθοῦσε στά γράμματα. Μέ τίς ἰατρικές
του γνώσεις ὁ Ἡγούμενος Ραφαήλ καί Διά-
κονος Νικόλαος προσέφεραν σημαντικές
ἰατρικές ὑπηρεσίες καί λειτουργοῦσαν στό
Μοναστήρι σάν κέντρο προληπτικῆς
ἰατρικῆς.

Ἀρχές Σεπτεμβρίου, τοῦ 1462 ἀρχίζει ἡ
πολιορκία τοῦ νησιοῦ πού θά ὁδηγοῦσε σέ

μεγάλη καταστροφή. Μετά ἀπό 17 ἡμέρες
πολιορκία, στίς 17 Σεπτεμβρίου 1462, τό
νησί πέφτει μόνιμα πλέον στά χέρια τῶν
Τούρκων. Οἱ Τοῦρκοι ἄν καί κατέστρεψαν
ὅλα τά Μοναστήρια τόν Σεπτέμβριο τοῦ
1462, πού κατέλαβαν τό νησί δέν πείραξαν
τό Μοναστήρι τοῦ Ἁγίου Ραφαήλ γιά 6 ὁλό-
κληρους μῆνες.

Εἶναι πολύ πιθανό τό Μοναστήρι νά ἀπο-
λάμβανε ἰδιαιτέρων προνομίων πού ἔδιδε
τότε ἐπιλεκτικά ὁ πρῶτος Πατριάρχης τῆς
σκλαβωμένης Πόλης μέ συναίνεση τοῦ Σουλ-
τάνου σέ κάποια Μοναστήρια.

Τόν Ἀπρίλιο τοῦ 1463 ἔγινε μιά τοπική
ἐξέγερση ἐναντίον τῶν Τούρκων. Τήν Με-
γάλη Παρασκευή ἐπάνω στό Μοναστήρι βρί-
σκονταν ὁ Ἡγούμενος Ραφαήλ -Διάκονος
Νικόλαος- Προεστός Βασίλειος- Δάσκαλος
Θεόδωρος -ἡ σύζυγος αὐτοῦ μέ τό μωρό (Μι-
κρός Ραφαήλ) - ἡ μικρή Εἰρήνη- καί ἕνα ἀκόμη
κοριτσάκι ἡ ἀνεψιά τοῦ προεστοῦ Ἑλένη
καθώς καί ἄλλοι Μοναχοί πού εἶχαν φύγει
στό βουνό. Ὁ Ἅγιος στέλνει στό βουνό μέ
ὁδηγίες τόν ἐπιστάτη Ἀκίνδυνο καί τόν μο-
ναχό Σταῦρο.

Ὁ Ἡγούμενος Ραφαήλ εἶχε ἤδη κρύψει σέ
εἰδική κρύπτη τά ἅγια Σκεύη, εἰκόνες καί
ἄμφια. Μαζί μέ αὐτά βρισκόταν καί ἡ εἰκόνα
τῆς Παναγίας πού εἶχε φέρει μαζί του ὁ
Ἅγιος Ραφαήλ στήν Λέσβο. Αὐτή εἶναι ἡ
κρύπτη καί ἡ εἰκόνα πού ὅλοι ζητοῦσαν τήν
τριετία τῶν ἀποκαλύψεων ἀλλά ποτέ δέν
βρῆκαν. Ἡ Παναγία δήλωσε τότε σέ ἐνύπνια
κατοίκων ὅτι κάποια ἡμέρα θά βρεθεῖ ἡ εἰκόνα
της ἀλλά ἀπό ἄνθρωπο ἄλλης γενεάς μέ με-
γάλη πίστη.

Ὁ Ἅγιος Ραφαήλ λειτούργησε γιά τε-
λευταῖα φορά τή Μεγάλη Πέμπτη. Τήν Με-
γάλη Παρασκευή ἔβρεχε πολύ δυνατά. Ὁ
οὐρανός θρηνοῦσε τόν δεύτερο Γολγοθᾶ. Ὁ
Ἅγιος Ραφαήλ βγαίνει στήν πόρτα τῆς
Μονῆς καί ἀντικρύζει τούς Τούρκους πού
πλησιάζουν. Τούς φωνάζει ὅτι τό σῶμα του
μποροῦν νά τό κάνουν ὅτι θέλουν, ἡ ψυχή
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του ὅμως ἀνήκει στόν Θεό του. Σέ μιά στιγμή
ὁ Ἅγιος σηκώθηκε ὄρθιος, τράβηξε ἀπό τό
λαιμό του ἕνα μεγάλο Σταυρό πού φοροῦσε
καί τούς εἶπε: «Ἐμεῖς αὐτόν προσκυνοῦμε
καί ποτέ δέν θά τόν ἐγκαταλείψουμε ». Τότε
ἐκεῖνοι ἄρχισαν νά τόν τραβοῦν ἀπό τά γένια
καί νά τόν σέρνουν στή γῆ.

Ὅπως ἀπεκάλυψε ὁ Ἅγιος: «Οἱ Τοῦρκοι
μοῦ ἔκαναν πολλά μαρτύρια. Πρῶτα μέ χτύ-
πησαν μέ τά ρόπαλα τους καί μέ ἔριξαν κάτω
παράλυτο. Ἔπειτα μέ κεντοῦσαν μέ τά κον-
τάρια τους, μέ τραβοῦσαν ἀπό τά γένια καί
μέ ἔσερναν καταγῆς. Ὕστερα μέ ἔδεσαν σέ
μιά καρυδιά καί μέ χτυποῦσαν ἀπάνθρωπα
ἐπί ἕνα εἰκοσιτετράωρο. Ὅταν μέ βασάνιζαν,
εἶπα «θά ἀντέξω τά πάντα γιά τό θέλημα
τοῦ Κυρίου, μέχρι τήν τελευταῖα μου πνοή».
Γι᾽ αὐτό εἶχα καί ἔχω αὐτές τίς δυνά-
μεις». Μέ κατέβαζαν ὥς κάτω καί
πάλι μέ ἀνέβαζαν ἐπάνω καί μέ ξα-
νακατέβαζαν, σέρνοντάς με στίς
πέτρες πού εἶχαν βαφεῖ κόκκινες
ἀπό τό αἷμα μου. Ἔπειτα μέ κρέ-
μασαν ἀνάποδα εἰκοσιτέσσερις
ὧρες σέ αὐτήν τήν καρυδιά. Στό
τέλος μέ πριόνισαν μέσα στό
στόμα καί μέ ἀποκεφάλισαν».
Ἤμουν τότε πενηντατριῶν
ἐτῶν» εἶπε σέ κάποιον, ὅταν ἐμφανί-
σθηκε στό ὄνειρό του, τόν Ἀπρίλιο
τοῦ 1961. Ὁ σκελετός πού βρῆκε
ὁ ἐργάτης πράγματι δέν εἶχε σια-
γόνα, καί μόνο μετά ἀπό ἐμφάνιση
τοῦ ἁγίου βρέθηκε αὐτή σέ μικρή
ἀπόσταση.

Λίγο πρίν ὁ ἐπιστάτης Ἀκίν-
δυνος καί ὁ Σταῦρος εἶχαν προλά-
βει νά ἀνέβουν στήν σπηλιά τοῦ
γέροντα ἀσκητή Ἰωσήφ (μετά
ἀπό προτροπή τοῦ ἁγίου Ρα-
φαήλ). Τίς ἑπόμενες ἡμέρες ὁ
ἐπιστάτης Ἀκίνδυνος καί
ὁ μοναχός Σταῦρος
βρῆκαν τούς νεκρούς, καί

ἀμέσως ἔτρεξαν στόν ἱερέα τοῦ χωριοῦ ὀνό-
ματι Σάββα καί μέ κλάματα διηγήθηκαν τά
ὅσα συνέβησαν. Τυφλός καί ἀνήμπορος στά
112 χρόνια του κατάφερε μέ τήν βοήθεια τῶν
δύο ἄλλων νά ἀνέβει στό Λόφο τῶν Καρυῶν
κρυφά.

«Θεέ μου, δός μου τό φῶς μου νά τούς ἰδῶ
γιά τελευταῖα φορά. Ἔπλυνα τά μάτια μου
μέ λίγο ἁγίασμα πού μοῦ ἔδωσε ὁ Ἀκίνδυνος.
Τήν ἴδια στιγμή βγῆκε μιά λάμψη καί ἀνέ-
βλεψα. Ὅμως αὐτό πού εἶδα νά μήν ἀξιώνε-
ται κανείς νά τό βλέπει. Τό ἁγίασμα γεμάτο
αἵματα, τά σώματα τῶν Μαρτύρων μέσα
στό αἷμα, καί ὁ πολυαγαπημένος μου ἡγού-
μενος Ραφαήλ κρεμασμένος ἀνάποδα σέ μιά
καρυδιά καί σφαγμένος. Τούς θάψαμε μέ κλά-
ματα καί ἔπειτα ὁ Ἀκίνδυνος μέ τόν Σταῦρο
μέ κατέβασαν πάλι στό χωριό».

Τόν ἅγιο Ραφαήλ σάν ἡγούμενο τόν
ἔθαψαν μέσα στήν καμμένη Ἐκκλησία,
ἐνῶ τόν ἅγιο Νικόλαο στό ἀριστερό προ-
αύλιο. Ὁ μοναχός Σταῦρος προσωρινά
μόνο γλίτωσε ἀπό τήν σφαγή. Ὅπως

ἀποκάλυψε ἡ ἴδια ἡ ἁγία Εἰρήνη σέ ἐνύ-
πνιο τῆς 2ας Σεπτεμβρίου 1961, ἕνας
ἀπό τούς καλόγηρους ἔφυγε καί σώ-
θηκε, ὁ πατήρ Σταῦρος. Ἐπειδή δέν
μποροῦσαν νά τόν βροῦν, βγῆκαν

ἀποσπάσματα στά βουνά καί τόν
ἔψαχναν. Τέλος τόν ἔπιασαν, τόν κατέ-
βασαν στό ἴδιο μέρος ὅπου σκότωσαν
τούς ἁγίους καί τόν σκότωσαν καί
ἐκεῖνον. Ἕνας χριστιανός τόν ἔθαψε
κοντά στήν ἐκκλησία. 

Ἔμεινε μόνος του κοντά στό
βουνό, ὁ ἐπιστάτης Ἀκίνδυνος νά πε-
ριμένει τόν Ἡγούμενο Ραφαήλνά ἔρθει
νά τόν πάρει ὅπως τοῦ εἶχε ὑποσχε-
θεῖ. Δώδεκα μῆνες μετά τήν σφαγή,

Τοῦρκοι πιάνουν καί αὐτόν καί
τόν ἀποκεφαλίζουν κλείνον-

τας τό λουτρό αἵματος.
Μετά τή σφαγή στό Μο-
ναστήρι ἐπάνω ἀπό τόν
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τάφο τοῦ ἁγίου ἔκτισαν ἕνα χαμηλοτάβανο
ἐκκλησάκι μέ πορτούλα γιά νά μπαίνουν καί
νά προσκυνοῦν τό λείψανό του.

Τόν Ἅγιο Νικόλαο τόν εἶχαν δέσει σέ μιά
καρυδιά καί βλέποντας νά πριονίζουν τόν
ἀγαπημένο του Ἡγούμενο, μέ τίς πρῶτες
λόγχες πού τόν κεντοῦσαν ἔπαθε συγκοπή.
Ὁ Νικόλαος ἀποκάλυψε σέ πολλούς
ἀνθρώπους τό ἀκριβές σημεῖο τοῦ
τάφου του. Μετά ἀπό ἀρχικούς
δισταγμούς, φοβούμενοι ὅτι θά
κατέληγαν περίγελως τῶν ὀλι-
γόπιστων σέ περίπτωση ἀπο-
τυχίας, οἱ πιστοί ἔσκαψαν καί
βρῆκαν στίς 13 Ἰουνίου 1960, τό
λείψανο τοῦ ἁγίου Νικολάου.

Μαζί μέ τούς Ἁγίους συνά-
θλησε καί ἡ μόλις δώδεκα χρό-
νων Εἰρήνη, θυγατέρα τοῦ
Βασιλείου, προεστοῦ τῆς
Θερμῆς, ἡ ὁποία καί ἐμφανίζε-
ται μαζί τους. Αὐτή μαρτύ-
ρησε ὡς ἑξῆς: Οἱ ἀσεβεῖς
ἀλλόθρησκοι τῆς ἀπέκο-
ψαν τό ἕνα χέρι καί ἀκο-
λούθως τήν ἔβαλαν σέ
ἕνα πιθάρι καί κατέκα-
ψαν τήν ἁγνή αὐτή
παρθένο, ὑπό τά
βλέμματα τῶν δύστυ-
χων γονέων της, οἱ ὁποῖοι
καί θρηνοῦσαν γοερά γιά
τό φρικτό θάνατο τοῦ παι-
διοῦ τους. Μετά ἀπό ἐμφανί-
σεις καί ἀποκαλύψεις,
βρέθηκαν ὄντως τά λείψανα τῆς
ἁγίας Εἰρήνης, στό πιθάρι καί
κοντά στούς τάφους τῶν ἁγίων
Ραφαήλ καί Νικολάου.

Ἐπίσης μαζί μέ τούς Ἁγίους
μαρτύρησαν ὁ πατέρας τῆς
Ἁγίας Εἰρήνης Βασίλειος, ἡ σύζυ-
γός του Μαρία, τό μόλις πέντε
ἐτῶν παιδί τους Ραφαήλ, ἡ ἀνιψιά

τους Ἑλένη, ὁ δάσκαλος Θεόδωρος καί ὁ
ἰατρός Ἀλέξανδρος, τῶν ὁποίων τά ὀστά
βρέθηκαν κοντά στούς τάφους τῶν Ἁγίων,
μέσα σέ ξεχωριστούς τάφους. Τό μαρτύριό
τους συνέβη τήν Τρίτη τῆς Διακαινησίμου,
στίς 9 Ἀπριλίου τοῦ ἔτους 1463.

Οἱ ἀφηγήσεις τῶν ντόπιων μέχρι τό 1959
πού ἄρχισε ὁ κύκλος τῶν ἀποκαλύψεων,

περιγράφουν ἔκτοτε συχνές ἐμφανίσεις
ἑνός καλόγερου στό μέρος πού ἔγινε
ἡ σφαγή. Ὁ ἅγιος Ραφαήλ ἐπέτρεψε
ἐπίσης νά ἀνακαλυφθεῖ μιά εἰκόνα
τοῦ Χριστοῦ καί ἕνα ἀγίασμα πού

ἐπιτέλεσαν πολυάριθμα θαύματα. Οἱ
ἅγιοι δέν περιορίσθηκαν νά ἀποκα-

λύψουν τά τίμια λείψανά τους καί
τίς συνθῆκες τοῦ μαρτυρίου τους,
ἀλλά ἐπίσης κατέδειξαν καί κα-
ταδεικνύουν τήν παρρησία πού
ἔχουν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ μέ θαύ-
ματα, τῶν ὁποίων ὁ ἀριθμός συ-
νεχῶς αὐξάνει. Μέχρι τίς ἡμέρες
μας, ὁ ἅγιος Ραφαήλ ἐμφανίζε-
ται στόν ὕπνο ἤ στόν ξύπνιο
πολλῶν ἀνθρώπων, εὐσεβῶν
ἤ ἀδιάφορων, ὄχι μόνο στήν
Ἑλλάδα ἀλλά καί στήν Ἀμε-
ρική καί τήν Αὐστραλία. Θε-
ραπεύει ἀσθενεῖς πού
πάσχουν ἀπό ἀνίατα νοσή-
ματα, ξυπνᾶ συνειδήσεις
πωρωμένες ἀπό τήν ἁμαρ-
τία, ἀνακουφίζει δεινοπα-
θοῦνες καί πάσχοντες καί
καταδεικνύει ὅτι ὁ Κύριος
δοξάζεται ἐν τοῖς ἁγίοις
αὐτοῦ, σήμερα ὅπως καί
χθές καί αἰωνίως.

Ταῖς τῶν σῶν Ἁγίων
πρεσβείαις ὁ Θεός, ἐλέη-

σον ἡμᾶς. Ἀμήν.
Πηγή: Ἱστοσ. «Πεμ-

πτουσία/7 Μαΐου 2013»
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●ΒΑΛΣΑΜΕΛΑΙΟἈναλγητικό, ἀντιφλεγ-
μονῶδες καί ἐπουλωτικό, εἶναι ἐξαιρετικά ἀποτελεσμα-
τικό 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 ἀνοιχτές, κακώσεις, μώλωπες καί ἐκχυμώσεις, δια-
στρέμματα, ἐγκαύματα, φλεγμονές, ἕλκη, οἰδήματα. Μέ

μιά ἁπλή ἐπάλειψη. Ἀνακουφίζει καί θεραπεύει ἄμεσα:
πληγές, ἐγκαύματα, κιρσούς, φλεγμονές, ἐρεθίσματα,
κνησμούς, τσιμπήματα ἐντόμων, δερματοπάθειες, σκα-

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

Ὑγεία ἀπό τό φαρμακεῖο τοῦ Θεοῦ

Βαλσαμέλαιο θεραπευτικό
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 ἀναπνευ-
στικό καί σκοτώνει τά μικρόβια. Ἀντιπα-
ρασιτικό βοηθᾶ σέ προβλήματα πέψης.
Μπορεῖ νά ἐνισχύσει τό ἀνοσοποι-
ητικό σύστημα. Εἶναι ἀποτοξινωτικό.
Τό ριγανέλαιο ἔχει ἀντιοξειδωτικές
ἰδιότητες γιά τίς ὁποῖες πιστεύεται ὅτι
παίζουν καθοριστικό ρόλο στήν πρό-
ληψη πολλῶν μορφών καρκίνου.
Εἶναι μιά καλή πηγή σιδήρου, μαγγα-
νίου καθώς καί ἀσβεστίου.

28 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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Εἰδική γιά: 
l Ἐγκαύματα l Ἐπούλωση τραυμάτων.
l Ἐξαφανίζει τά σπυριά νεότητας.l Σπυριά
προερχόμενα ἀπό διάφορες αἰτίες l Φα-
γοῦρες l Συγκάματα l Ἀλλεργικές παθήσεις
ἀπό ἔντομα, φυτά κ.ἄ. l Πρόληψη καί θερα-
πεία κατακλίσεων l Ἕρπητα l Ψωρίαση 
l Μουρμουτσέλες l Πανάδες στό πρόσωπο
l Μύκητες l Ἐκζέματα l Τσιμπήματα ἀπό
ἔντομα l Σκασίματα l Λεύκη l Φουσκάλες
στά χέρια καί διάφορα σημεῖα τοῦ σώματος
ἀπό μεγάλη καταπόνηση l Γρατζουνιές καί
μολύνσεις ἀπό χόρτα l Προστατεύει τό
ἀνθρώπινο δέρμα ἀπό τόν ἥλιο.

Εἰδική γιά: 
l Χρόνιες ρευματοαρθριτικές παθήσεις
l Ἐξάλειψη τῶν πόνων ἀπό χτυπήματα.
l Ἐξάλειψη τῶν πόνων καί πρηξιμάτων.
l Ψύξη μέσης, λαιμοῦ & ἄλλων σημείων.

l Χαλάρωση διαφόρων σημείων του σώμα-
τος ἀπό κούραση, πόδια, χέρια κ.ἅ.
l Ἅλατα στόν αὐχένα.
l Πονοκέφαλος ἀπό κρύο καί κούραση
l Ἐπαναφορά σπονδύλων.
l Κτυπήματα, μώλωπες, τραύματα ἀπό ὁποι-
αδήποτε αἰτία.
l Χρόνιες παθήσεις μέσης  (20 – 25 χρόνων).
l Χρήση γιά μασάζ μετά ἀπό κατάγματα καί
ἐφ’ ὅσον ἔχει ἀφαιρεθεῖ ὁ γύψος ἤ ὁ νάρθη-
κας ἀπό τόν ὀρθοπεδικό, γιά νά ἐπανέλθει
στήν ἀρχική φυσική του κατάσταση τό πά-
σχον σημεῖο l Χρόνιες κεφαλαλγίες 
l Χιονίστρες l Κάλοι ποδιῶν.

γιά παθολογικές & δερματολογικές παθήσεις

ΑΛΟΙΦΕΣ πολυθεραπευτικές

Πολυθεραπευτική ἀλοιφή γιά παθολογικές παθήσεις:

Πολυθεραπευτική ἀλοιφή γιά δερματολογικές παθήσεις:

πολύ ἀποτελεσματικές!

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



Μύρο Νάρδου μέ λαδάκι 
ἀπό 40 ἅγια Εὐχέλαια 

πού τελέστηκαν στόν Πανάγιο
Τάφο τοῦ Κυρίου μας.

Γνήσιο Θυμίαμα (λιβάνι)

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  l Σμύρνα l Ἀμέθυστος

Λιβάνι-Θυμίαμα μέ
ἀνανεωμένη σύνθεση, 

μέ ἀκόμα καλύτερες
πρῶτες ὕλες καί ἀρώ-

ματα πού τελειοποιοῦν
τήν ποιότητα τοῦ θυ-

μιάματος πού προσφέ-
ρεται στό Θεό.
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Διά χειρός και πνεύματος...
j

Μπορεῖτε καθημερινά νά σταυρώνεστε μέ τό
λαδάκι τοῦ εὐχελαίου γιά εὐλογία καί θεραπεία
ψυχικῶν καί σωματικῶν ἀσθενειῶν.

j

συσκευασία μισόκιλου 
συσκευασία κιλοῦ



l  Βραχάκι ἀπό τόν 
Φρικτό Γολγοθᾶ.

l  Ἁγιολούλουδο ἀπό τόν 
Πανάγιο Τάφο.

l  Ἁγνό κερί ἀπό τή 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, στόν Πανάγιο Τάφο
καί  στά ἄλλα ἱερά Προσκυνήματα.

κεντημένα ΦΥΛΑΧΤΑ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ
πού περιέχουν πολλές εὐλογίες

Ὁ σταυρός/φυλαχτόκαί τό εἰκονάκι/φυλαχτό
περιέχουν ἀκριβῶς ὅλες τίς εὐλογίες πού 

περιέχουν καί τά κεντημένα φυλαχτά τῶν Ἱεροσολύμων

Κάθε χειροποίητο φυλαχτό περιέχει
μέσα ὅλες τίς ἑξῆς εὐλογίες:

l εἰκονάκι φυλαχτό
ἀνοιγόμενο εἰκονάκι μέ τήν
Παναγία ἤ τόν Χριστό μας
(περιέχει τίς εὐλογίες τῶν
Ἱεροσολύμων).

l σταυρός φυλαχτό
ἀνοιγόμενος  (περιέχει τίς εὐλογίες 

τῶν Ἱεροσολύμων) 
Διαστάσεις σταυροῦ 3×2  ἑκατ.
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Ἀγαπητοί μας φίλοι καί ἀδελφοί,
Στόν Ἱερό Ναό τῶν Ἁγίων μας Νεκταρίου καί Φανουρίου μετά τά μάρμαρα πού τοποθετή-

θηκαν πρίν λίγα χρόνια, σειρά τώρα ἔχει ἡ ἁγιογράφηση τοῦ ἱεροῦ ναοῦ.
Μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ καί τήν εὐλογία τῶν ἁγίων μας, θά ξεκινήσουμε 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 κο-
σμεῖ τό Ἱερό τοῦ ναοῦ καί εὐχόμεθα ἡ Χάρις τῆς Μητέρας τοῦ Θεοῦ μας καί γλυκυτάτης μανού-
λας 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 Νεκτάριο καί στόν Ἅγιο Φανούριο, θά προστρέξετε εἰς βοήθεια τῆς ἁγιογράφη-
σης τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Μονῆς μας. Ἐκ τῶν προτέρων σᾶς εὐχαριστοῦμε καί εὐχόμεθα καί προ-
σευχόμεθα γιά ἐσᾶς. 

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

ΑΓΙΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΜΑΣ

ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 

Μέ τήν ἀποστολή τῆς οἰκονομικῆς σας ἐνί-

σχυσης πρός τό Μοναστήρι μας 

ΘΑ ΣΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΛΟΥΜΕ ΩΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ 
την συλλογή «αΘΩνικη ποΛιτεια»,

ἡ ὁποία περιέχει 20 κάρτες πού ἀπεικονί-

ζουν ὑπέροχα τοπία ἀπό τά Μοναστήρια

καί τήν ἁγιασμένη φύση τοῦ Ἁγίου Ὄρους. 

ΜΕ ΔΩΡΕΑ 20 ΕΥΡΩ 
σᾶς ἀποστέλλουμε 
τό μικρό μέγεθος 
(12Χ17 cm) τῆς συλ-
λογῆς & ΜΕ ΔΩΡΕΑ 
50 ΕΥΡΩ τό μεγάλο 
μέγεθος (25Χ35 cm)


