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ΕΚΔΟΤΡΙΑ σύμφωνα μέ τό Νόμο:
ΜΟΝΑΧΗ ΝΙΚΟΔΗΜΗ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ-ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ:
Lettra, ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, 
Ἡλιούπολη
ΚΩΔΙΚΟΣ: 01-7109

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ
ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ
330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ
τηλ. 26340-44.391 
(9.30-2 πρωΐ &  6-9 ἀπόγευμα)

Τό περιοδικό αὐτό ξεκίνησε τήν πορεία 
μέ στόχο τήν κατά Θεόν βοήθεια ὅλων μας.
Κρατᾶτε στά χέρια σας τό 54ο τεῦχος. 
Θέλουμε ταπεινά νά σᾶς ἐνημερώσουμε ὅτι:

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

Μπορεῖτε νά μᾶς ἀποστέλλετε τήν συμβο-
λική βοήθειά σας μέ τήν ταχυπληρωμή πού
ἐσωκλείουμε ἤ μέ κατάθεση στήν
Ἐθνική Τράπεζα στόν λογαριασμό
426/440265-04.
(γιά τό ἐξωτερικό στό 
No GR 5201104260000042644026504
SWIFT:ETHNGRAA) δίνοντας καί τό ὄνομά
σας.
Κατόπιν ἐνημερῶστε μας τηλεφωνικά γιά
νά λάβετε τήν σχετική ἀπόδειξη. 

Σᾶς εὐχαριστοῦμε θερμά
Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Νεκταρίου

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ 
ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ:
Ο ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ π.
ΕΥΕΛΘΩΝ ΧΑΡΑ-
ΛΑΜΠΟΥΣ

22

ΓΝΩΡΙΣΟΝ ΜΟΙ:
ΚΕΝΟΔΟΞΙΑ-ΥΠΕΡΗΦΑ-
ΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑΠΕΙΝΟΦΡΟ-
ΣΥΝΗ
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ΟΥΡΑΝΙΟΙ 
ΑΝΘΡΩΠΟΙ:
Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Η ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΣ
14

ΑΦΙΕΡΩΜΑ:
Ο ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΣ

Ἁγίου Κυρίλλου
Ἱεροσολύμων

ΕΙΚΟΝΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ:
Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ἔργο Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Αὐγουστίνου &
Σεραφείμ Σαρώφ Τρικόρφου Φωκίδος
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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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ΝΕΥΜΑΤΙΚΗ χάρη χρειάζεται γιά
νά μιλήσουμε γιά τό Ἅγιο
Πνεῦμα. Ἀλλά καί πάλι δέν θά
μπορέσουμε νά ποῦμε ἐκεῖνα πού
ταιριάζουν. Ὑπάρχει μάλιστα
καί κάποιος κίνδυνος. Καί ὁ κίν-

δυνος αὐτός φαίνεται μεγάλος, ἄν κρίνουμε ἀπό
τά λόγια τοῦ Κυρίου: «Ὅποιος μιλήσει προ-
σβλητικά κατά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, αὐτόν ὁ
Θεός δέν θά τόν συγχωρήσει οὔτε στόν παρόντα
οὔτε στόν μέλλοντα αἰώνα» (Ματθ. 12:32). 

Ὑπάρχει λοιπόν ὁ φόβος καμιά φορά, εἴτε
ἀπό ἄγνοια εἴτε ἀπό νομιζόμενη εὐλάβεια, νά
ποῦμε κάτι πού δέν ἁρμόζει, καί νά καταδικα-
στοῦμε αἰώνια! Γι’ αὐτό ἄς ἀναφέρουμε ἐκεῖνα
πού τό ἴδιο τό Ἅγιο Πνεῦμα μᾶς ἀποκάλυψε μι-
λώντας στίς θεῖες Γραφές, κι ἄς ἀρκεστοῦμε σ’
αὐτά. 

Ἕνα καί μοναδικό εἶναι τό Ἅγιο Πνεῦμα, ὁ
Παράκλητος. Καί ὅπως ἕνας εἶναι ὁ Θεός Πατέ-
ρας καί δέν ὑπάρχει δεύτερος, καί ὅπως ἕνας εἶναι
ὁ μονογενής Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ καί ἀδελφό

Αφιέρωμα...
j

Ο ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΣΟ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΣ

Ἁγίου Κυρίλλου Ἱεροσολύμων
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δέν ἔχει, ἔτσι ἕνα εἶναι καί τό Ἅγιο Πνεῦμα. Δέν
ὑπάρχει δεύτερο ἰσότιμο πνεῦμα. Εἶναι κάτι τό
θεϊκό καί ἀνεξιχνίαστο. Εἶναι ζωντανό, λογικό,
πάντοτε καί πανταχοῦ παρόν μαζί μέ τόν Πα-
τέρα καί τόν Υἱό. Δέν εἶναι μιά ἐνέργεια ἤ μιά ἀνα-
πνοή ἤ μιά ὁμιλία ἀπό τά χείλη τοῦ Πατρός ἤ
τοῦ Υἱοῦ, πού σκορπίζεται στόν ἀέρα, ἀλλά ἕνα
πρόσωπο μέ ἰδιαίτερη ὑπόσταση, μιά ξεχωριστή
ὕπαρξη. Αὐτό τό ἴδιο λαλεῖ καί ἐνεργεῖ καί οἰκο-
νομεῖ καί ἁγιάζει. Αὐτό φωτίζει τίς ψυχές τῶν δι-
καίων, Αὐτό καί τούς Προφῆτες καί τούς
Ἀποστόλους. 

Εἶναι κάτι πολύ μεγάλο, θαυμαστό καί παν-
τοδύναμο. Σκέψου: Πόσες ψυχές εἴμαστε ἐδῶ
πέρα; Τό Ἅγιο Πνεῦμα βρίσκεται ἀνάμεσά μας
καί βλέπει τοῦ καθενός μας τίς πράξεις. Διαβάζει
τούς λογισμούς του, τή συνείδησή του. Ἀκούει
ὅσα λέμε. Βλέπει τί σκεφτόμαστε, τί πιστεύουμε.
Μεγάλο πράγμα! 

Ἀλλά κι αὐτό δέν εἶναι τίποτα. Γιατί φαντά-
σου, λ.χ., τούς χριστιανούς ὅλης τῆς χώρας. Κι
ἀκόμα τούς ἐπισκόπους, τούς πρεσβυτέρους,
τούς διακόνους, τούς μοναχούς καί τούς λαϊκούς
ὅλων τῶν ἐθνῶν, καί βλέπε τόν μεγάλο προ-
στάτη, τόν παροχέα τῶν χαρισμάτων, νά δίνει
στόν ἕνα σωφροσύνη, στόν ἄλλο παρθενία, σ’
ἄλλον ἐλεημοσύνη καί σ’ ἄλλον ἀκτημοσύνη. Κι
ὅπως ὁ ἥλιος μέ μιά του ἀκτίνα καταυγάζει τά
πάντα, ἔτσι καί τό Ἅγιο Πνεῦμα αὐτούς πού
ἔχουν μάτια. Κι ἐκεῖνοι πού δέν συνηθίσανε τά
μάτια τους νά βλέπουν αὐτές τίς δωρεές, ἄς μήν
κατηγοροῦν τό Ἅγιο Πνεῦμα, ἀλλά τήν ἀπιστία
τους. 

Εἶδες τήν ἐξουσία πού ἔχει σ’ ὅλον τόν
κόσμο; Τώρα μή μένεις πάνω στή γῆ. Ἀνέβα πιό
ψηλά. Ἀνέβα μαζί μου νοερά στόν οὐρανό, καί
βλέπε τόσες καί τόσες μυριάδες Ἀγγέλων. Ἀνέβα
ἀκόμα πιό πάνω, ἄν μπορεῖς. Βλέπε Ἀρχαγγέ-
λους, βλέπε Πνεύματα, βλέπε Δυνάμεις, βλέπε
Ἀρχές καί Ἐξουσίες, βλέπε Θρόνους καί Κυριό-
τητες, βλέπε Χερουβείμ καί Σεραφείμ. Ὅλων
αὐτῶν ἐπιστάτης καί δάσκαλος καί ἁγιοποιός
εἶναι ὁ Παράκλητος! 

Τό Ἅγιο Πνεῦμα ἔχει διάφορες ὀνομασίες. Καί
γιά νά μή νομίσουν μερικοί ἀμαθεῖς ὅτι πρόκειται
γιά πολλά καί διάφορα πνεύματα, ἡ Ἐκκλησία

μᾶς διδάσκει στό Σύμβολο τῆς Πίστεως πώς
εἶναι ἕνα. Εἶναι τό τρίτο πρόσωπο τῆς Ἁγίας
Τριάδος, «τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορευόμενον, ...τὸ
λαλῆσαν διὰ τῶν προφητῶν». 

Ἀλλ’ ἄς ποῦμε λίγα γι’ αὐτές τίς ὀνομασίες.
«Πνεῦμα» καί «Πνεῦμα τῆς ἀληθείας» καί «Παρά-
κλητος» ὀνομάζεται ἀπό τόν ἴδιο τόν Κύριο. Ἐπί-
σης «Πνεῦμα Θεοῦ» καί «Πνεῦμα Πατρός».
«Πνεῦμα Χριστοῦ» Τό ὀνομάζει ὁ ἀπόστολος Πέ-
τρος. «Πνεῦμα Θεοῦ» καί «Πνεῦμα Κυρίου» ὁ ἀπό-
στολος Παῦλος. Ἀκόμα «Πνεῦμα Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ».
Στήν πρός Ρωμαίους ἐπιστολή του θά Τό συ-
ναντήσουμε «Πνεῦμα ἁγιωσύνης» καί «Πνεῦμα
υἱοθεσίας», καί σ’ ἄλλες ἐπιστολές «Πνεῦμα ἀπο-
καλύψεως», «Πνεῦμα ἐπαγγελίας» καί «Πνεῦμα
χάριτος». Θυμήσου καί τούς Ψαλμούς, ὅπου
ἄλλοτε Τό συναντᾶμε «ἀγαθόν» καί ἄλλοτε
«ἡγεμονικόν». Ὁ προφήτης Ἡσαΐας Τό ὀνομάζει
«πνεῦμα σοφίας καὶ συνέσεως, πνεῦμα βουλῆς
καὶ ἰσχύος, πνεῦμα γνώσεως καὶ εὐσεβείας,
πνεῦμα φόβου Θεοῦ». 

Πνεῦμα ὀνομάζεται κι ὁ δαίμονας, ἀλλ’ ἀκά-
θαρτο πνεῦμα. Ὅπως ἡ Γραφή, μιλώντας γιά
τήν ψυχή τοῦ ἀνθρώπου, λέει «πνεῦμα τοῦ
ἀνθρώπου» ἤ γιά τόν ἄνεμο «πνεῦμα καταιγίδος»
ἤ γιά τήν ἁμαρτία «πνεῦμα πορνείας» κ.λπ., ἔτσι
κι ἐδῶ. Δέν πρόκειται λοιπόν γιά τό Ἅγιο
Πνεῦμα, μή γένοιτο! Ὑπάρχει ἄλλωστε μεγάλη
διαφορά. Τό ἀκάθαρτο πνεῦμα, ὅταν ἔρχεται
στήν ψυχή (ἄς μᾶς γλυτώσει ὁ Κύριος ἀπό μιά
τέτοια μάστιγα), ἔρχεται σάν αἱμοβόρος λύκος,
ἕτοιμος νά κατασπαράξει τό πρόβατο. Ἀγριεύει
τήν ψυχή καί τήν καταθλίβει, σκοτίζει τή διάνοια,
μπερδεύει τή γλώσσα, παραμορφώνει τό στόμα,
πού βγάζει ἀφρούς καί ἄναρθρες κραυγές. Ὅλος
ὁ ἄνθρωπος πέφτει στό σκοτάδι. Τά μάτια του
ἀνοίγουν διάπλατα, μά ἡ ψυχή δέν βλέπει τί-
ποτα. Καί τρέμει σπαραχτικά ὁ ἄθλιος ἄνθρω-
πος. Αἰσχρότατοι ἐχθροί τοῦ ἀνθρώπου οἱ
δαίμονες, δίχως ἔλεος. 

Τίποτα ὅμως παρόμοιο δέν συμβαίνει μέ τό
Ἅγιο Πνεῦμα. Ἀντίθετα, ὅλες Του οἱ ἐνέργειες
ἀποβλέπουν στό ἀγαθό καί στή σωτηρία μας.
Πρῶτα ἀπ’ ὅλα ἡ παρουσία Του εἶναι ἥμερη κι
εὐωδιαστή, τό φορτίο Του ἐλαφρότατο. Ἀστρα-
φτερές ἀκτίνες φωτός καί γνώσεως προαναγ-



γέλλουν τήν παρουσία Του. Ἔρχεται μέ τή
στοργή καί τήν εὐσπλαχνία τοῦ Πατέρα. Ἔρχε-
ται νά σώσει, νά γιατρέψει, νά διδάξει, νά νουθε-
τήσει, νά ἐνισχύσει καί νά παρηγορήσει. Ἔρχεται
νά φωτίσει τή διάνοια. Νά τῆς δείξει ἐκεῖνα πού
δέν φαντάστηκε ποτέ της. Ἔρχεται, κι ὁ μικρός ὁ
ἄνθρωπος βλέπει ἀνοιγμένους τούς οὐρανούς.
Βλέπει, σάν τόν Ἡσαΐα, τόν Κύριο «πάνω σέ
θρόνο μεγαλόπρεπο καί ὑπερυψωμένο» (Ἡσ. 6:1).
Σάν τόν Ἰεζεκιήλ, τή δόξα Του «νά κάθεται πάνω
στά Χερουβείμ» (Ἰεζ. 10:18). Βλέπει, ὅπως ὁ Δα-
νιήλ, νά Τόν ὑπηρετοῦν «ἑκατομμύρια καί δισε-
κατομμύρια ἄγγελοι»
(Δαν. 7:10). Βλέπει
τήν ἀρχή καί τό
τέλος τοῦ κόσμου,
γιατί εἶναι παρούσα
ἡ πηγή τοῦ φωτός
καί τῆς γνώσεως. 

Ἄς ἀνοίξουμε
τώρα τίς θεῖες Γρα-
φές κι ἄς πιοῦμε νερό
ἀπό τά δοχεῖα τῶν
ἁγίων Πατέρων μας.
Ἄς πιοῦμε νερό ζων-
τανό, πού ἀναβλύζει
γιά νά μᾶς χαρίζει
τήν αἰώνια ζωή.
Ἔτσι παρομοίασε ὁ
Κύριος κάποτε τό
Ἅγιο Πνεῦμα, πού
θά λάβουν ὅσοι πι-
στεύουν σ’ Αὐτόν. Καί
κάπου ἀλλοῦ λέει: «Γιά ὅποιον πιστεύει σ᾿ ἐμένα,
καθώς λέει ἡ Γραφή, ποτάμια ζωντανοῦ νεροῦ θά
ξεχυθοῦν ἀπό τά σπλάχνα του» (Ἰω. 7:38). Ὄχι
αἰσθητά ποτάμια, πού ποτίζουν ἁπλῶς τή
χέρσα γῆ, ἀλλά ποτάμια νοητά, πού πλημμυρί-
ζουν μέ φῶς τίς ψυχές. 

Καί γιατί ἄραγε παρομοίασε μέ νερό τή χάρη
τοῦ Πνεύματος; Γιατί τό νερό εἶναι τό κύριο συ-
στατικό τῆς ζωῆς. Γιατί ἀπ’ τόν οὐρανό κατε-
βαίνει τό νερό τῆς βροχῆς. Γιατί μία καί ἁπλή
εἶναι ἡ μορφή του, μά ἡ ἐνέργειά του πολυποί-
κιλη. Βρέχει σ’ ὅλη τήν πλάση. Ἀλλ’ αὐτή ἡ
βροχή δίνει λευκότητα στά κρίνα, κόκκινο στά

τριαντάφυλλα, πορφύρα στούς μενεξέδες καί
στούς ὑάκινθους. Ἄλλον καρπό θρέφει στό φοί-
νικα κι ἄλλον στήν κληματαριά. Γίνεται «τοῖς
πᾶσι τὰ πάντα», κι ὅμως εἶν’ αὐτή ἡ ἴδια, ἡ ἁπλή
βροχή. 

Ἔτσι καί τό Πνεῦμα τό Ἅγιο. Εἶναι ἕνα καί
ἀδιαίρετο, ἀλλά μοιράζει τά χαρίσματά Του
ὅπως θέλει. Στόν ἕνα κινεῖ τή γλώσσα νά λαλεῖ
σοφία. Στόν ἄλλο φωτίζει τήν ψυχή καί προφη-
τεύει. Σ’ ἄλλον δίνει τό χάρισμα ἐναντίον τῶν δαι-
μόνων καί σ’ ἄλλον τή δυνατότητα νά ἑρμηνεύει
τίς Γραφές. Διδάσκει τόν ἕνα νά νηστεύει καί ν’

ἀσκεῖται, τόν ἄλλο νά
σωφρονεῖ καί νά
ἐγκρατεύεται. Ἄλλον
ἀπομακρύνει ἀπό τά
πράγματα τοῦ κό-
σμου κι ἄλλον προ-
ετοιμάζει γιά τό
μαρτύριο. Ἀλλ’ Αὐτό
εἶναι πάντα τό ἴδιο. 

Ὅπως τό μισοξε-
ραμένο δέντρο, ὅταν
ποτιστεῖ, πετάει βλα-
στάρια, ἔτσι κι ἡ
ἁμαρτωλή ψυχή, μέ
τή μετάνοια καί τή
χάρη τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος, φέρνει
γλυκόχυμους καρ-
πούς. 

Ἐκεῖ πού καθό-
σουνα, καμιά φορά δέν

στάθηκε ὁ λογισμός σου στήν ἁγνότητα ἤ τήν
παρθενία; Ὁ Παράκλητος τόν ὁδήγησε ἐκεῖ! Καί
πόσες φορές κάποια κόρη, πού βρισκότανε στά
πρόθυρα τοῦ γάμου, δέν ἔφυγε ἀκολουθώντας
τό Δάσκαλο τῆς παρθενίας;... 

Εἶναι πάρα πολλοί κι ἐκεῖνοι πού ζούσανε
στά παλάτια, καί μιά μέρα τά ἐγκαταλείψανε
ὅλα, πλοῦτο, τιμές καί ἀξιώματα, μέ τήν καθο-
δήγηση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος... 

Ἄπειρες φορές ὁ νέος ἔκλεισε τά μάτια του
μπροστά στήν ὀμορφιά. Δέν κοίταξε, καί ξέφυγε
τό μολυσμό. Γυρεύεις νά μάθεις ποιός δίδαξε τήν
ψυχή τοῦ νέου; Τό Πνεῦμα τό Ἅγιο... 
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Αφιέρωμα...
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Τόσες καί τόσες πλεονεξίες στόν κόσμο αὐτό,
κι οἱ χριστιανοί ἐπιδιώκουν τήν ἀκτημοσύνη.
Γιατί; Γιατί τούς ἔταξε πολύ περισσότερα τό
Ἅγιο Πνεῦμα... 

Ἄς παρακολουθήσουμε λοιπόν τό ἔργο τοῦ
Παρακλήτου μέσ’ ἀπό τίς Γραφές. Εἶναι τό ἴδιο
Πνεῦμα καί στίς δυό Διαθῆκες. Στήν Παλαιά προ-
φήτεψε τόν ἐρχομό τοῦ Χριστοῦ καί στήν Καινή
κατέβηκε, Τόν ἔδειξε καί διακήρυξε τή θεότητά
Του. 

Ὁ προφήτης Ἐλισσαῖος θεράπευσε τόν Ναι-
μάν ἀπό τή λέπρα καί δέν δέχθηκε κανένα ἀπό τά
δῶρα του. Τρέχει ὁ Γιεζί νά πάρει αὐτός τό μισθό
γιά τά ξένα κατορθώματα. Καί παίρνει τά χρή-
ματα ἀπό τόν Ναιμάν καί τά κρύβει. Ἀλλά τά
κρυφά δέν κρύβονται ἀπό τούς ἁγίους. Ἐπιστρέ-
φει ὁ Γιεζί καί τόν ρωτάει ὁ Προφήτης: “Ποῦθε
ἔρχεσαι Γιεζί; Θαρρεῖς πώς ἡ καρδιά μου δέν ἤτανε
μαζί σου; Ἐγώ ἤμουν ἐδῶ, κλεισμένος στό σῶμα
μου, ἀλλά τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ, πού ἔχω μέσα
μου, ἔβλεπε πολύ μακριά. Λοιπόν, ἀπ’ τό σκοτάδι
ἦρθες καί στό σκοτάδι θά πορευθεῖς. Πούλησες τή
θεραπεία τοῦ λεπροῦ; Θά κληρονομήσεις τή
λέπρα του. Ἐγώ τήρησα τήν ἐντολή πού μοῦ
εἶπε: «Δωρεὰν ἐλάβετε, δωρεὰν δότε». Ἐσύ ὅμως
πούλησες τή χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Πάρε
τώρα ἐκεῖνο πού ἀγόρασες” (βλ. Δ΄ Βασ. 5:1-27). 

Τό Πνεῦμα τό Ἅγιο χαρίτωσε καί φώτισε
ὅλους τούς δικαίους καί τούς προφῆτες. Τόν
Ἐνώχ καί τόν Νῶε. Τόν Ἀβραάμ, τόν Ἰσαάκ καί
τόν Ἰακώβ. Γιά τόν Ἰωσήφ ἀκόμα κι ὁ Φαραώ κα-
τάλαβε πώς εἶχε Πνεῦμα Θεοῦ μέσα του (Γεν.
41:38). Γιά τόν Μωυσῆ καί τά θαύματα πού ἔκανε
μέ τή δύναμη τοῦ Παρακλήτου, ἔχεις ἀκούσει
πολλές φορές. Αὐτή ἡ δύναμη στερέωνε καί τόν
πολύαθλο Ἰώβ. Μέ τήν ἴδια δύναμη – γιά νά πε-
ράσουμε καί στούς Κριτές – ὁ Γοθονιήλ κυβέρνησε
(Κριτ. 3:10) κι ὁ Γεδεών ἐνδυναμώθηκε (Κριτ. 6:34).
Ὁ Ἰεφθάε νίκησε (Κριτ. 11:29-33)· ἡ Δεββώρα, ἄν
καί γυναίκα, πολέμησε (Κριτ. 4:4)· καί ὁ Σαμψών
ἔκανε ὑπερφυσικά κατορθώματα (Κριτ. 13:25,
14:6-19). Γιά τόν Σαμουήλ καί τόν Δαβίδ μιλᾶνε
καθαρά τά βιβλία τῶν Βασιλειῶν. Γιά τόν Ἠλία
καί τόν Ἐλισσαῖο, τούς θαυματουργούς, καί τί-
ποτα νά μή λέγαμε, εἶναι φανερό πώς ἤτανε γε-
μάτοι ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα. Κι ἄν ξεφυλλίσει

κανείς τά βιβλία τῶν προφητῶν, θά συναντήσει
πολλές μαρτυρίες γιά τό Πνεῦμα τό Ἅγιο. 

Λέει ὁ προφήτης Ἰεζεκιήλ: «Κι ἔπεσε πάνω
μου Πνεῦμα Κυρίου καί μοῦ εἶπε: Πές στούς
Ἰσραηλίτες· “νά, τί λέει ὁ Κύριος”» (Ἰεζ. 11:5). Τό
«ἔπεσε πάνω μου» νά τό ἐκλάβουμε σωστά. Θέλει
νά πεῖ ὅτι τόν ἔσφιξε στήν ἀγκαλιά Του μέ
στοργή – ὅπως ὁ Ἰακώβ, ὅταν συναντήθηκε μέ
τόν Ἰωσήφ, ἔπεσε στόν τράχηλό του, κι ὅπως στό
Εὐαγγέλιο ὁ πατέρας τοῦ ἀσώτου ἔπεσε πάνω
στόν μετανοημένο γιό του. 

Αὐτό τό ἴδιο σόφισε τόν νεαρό Δανιήλ καί δί-
κασε τούς πρεσβυτέρους: Συκοφαντήθηκε ἡ Σω-
σάννα καί καταδικάστηκε σέ θάνατο. Ἡ ἁγνή
σάν ἀκόλαστη. Ὑποστήριξη ἀπό πουθενά. Ποιός
θά τή γλύτωνε ἀπό τούς ἄρχοντες; Ἤδη βάδιζε
στό δρόμο τοῦ μαρτυρίου. Οἱ δήμιοι τήν εἶχαν
στά χέρια τους. Ἀλλά ὁ Παντοδύναμος ἀρωγός
ἦταν μπροστά, ὁ Παράκλητος, τό Πνεῦμα τῆς
ἀληθείας. Φωνάζει τόν Δανιήλ: “Ἔλα δῶ! Ἐσύ, τό
παιδάκι, ἔλεγξε αὐτούς, τούς μεγαλυτέρους σου,
πού τώρα, στά γεράματά τους, ἔπεσαν σέ ἁμαρ-
τήματα τῆς νιότης”. Καί μέ τήν παρέμβαση τοῦ
Δανιήλ, σώθηκε ἡ ἀθώα Σωσάννα (Δαν., Σωσ. 45). 

Κι ὁ Ναβουχοδονόσορ, πού γνώριζε ὅτι στήν
καρδιά τοῦ Δανιήλ ἀναπαυόταν τό Ἅγιο Πνεῦμα,
τόν κάλεσε μιά μέρα καί τοῦ εἶπε: «Βαλτάσαρ,
ἀρχηγέ τῶν μάγων, ξέρω πολύ καλά ὅτι Πνεῦμα
Θεοῦ ἔχεις μέσα σου». Τό ὅτι εἶχε τό Πνεῦμα τό
Ἅγιο ἦταν ἀλήθεια, ἀλλά μάγος δέν ἦταν.
«Ἄκουσε», τοῦ λέει, «τό ὅραμα πού εἶδα καί ἐξή-
γησέ μου το» (Δαν. 4:6). Βλέπεις τή δύναμη τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος; Αὐτός πού εἶδε τό ὅραμα, δέν
μπορεῖ νά τό ἑρμηνεύσει. Ὁ Δανιήλ, πού δέν τό
εἶδε, τό γνωρίζει καί τό ἑρμηνεύει! 

Πραγματικά, θά ἦταν δυνατό νά διαλέξουμε
καί νά διηγηθοῦμε πλατύτερα πάμπολλα περι-
στατικά ἀπό τήν Παλαιά Διαθήκη. Ὅμως δέν μᾶς
παίρνει ὁ καιρός. Εἶναι ἀρκετά τά ὅσα εἴπαμε. Ἄς
περάσουμε τώρα καί στήν Καινή Διαθήκη, νά
σταχυολογήσουμε κι ἀπό δῶ μερικά. 

Τό Ἅγιο Πνεῦμα κατῆλθε καί στήν Παρθένο
Μαρία. Ἐπειδή ἐπρόκειτο νά γεννήσει τό Χριστό,
τή σκέπαζε ἡ θεία χάρη κι ὁ Παράκλητος τήν ἑτοί-
μαζε νά γίνει κατοικητήριο τοῦ Θεοῦ καί Λόγου.
Δέν χρειάζονται καί πολλά λόγια γιά νά μάθεις
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Αφιέρωμα...j
πώς ἡ γέννηση ὑπῆρξε ἀμόλυντη καί ἄχραντη.
Τό ξέρεις πολύ καλά. Ὁ Γαβριήλ ἦταν πού τῆς
εἶπε: “Ἐγώ εἶμαι ὁ προάγγελος ὅσων θά γίνουν,
μά ὄχι καί ὁ συνεργός. Εἶμαι βέβαια Ἀρχάγγελος,
ἀλλά μέχρι ἐδῶ φτάνει ἡ δικαιοδοσία μου. Κι ἐγώ
μέν σοῦ ἀναγγέλλω τό «Χαῖρε, Κεχαριτωμένη»,
ἀλλά τόν τρόπο τῆς γεννήσεως δέν εἶμαι σέ θέση
νά σοῦ τόν ἐξηγήσω. «Τό Ἅγιο Πνεῦμα θά ἔρθει
ἐπάνω σου καί ἡ δύναμη τοῦ Ὑψίστου θά σέ κα-
λύψει»” (Λουκ. 1:26-35). 

Ἀλλά τό Πνεῦμα τό Ἅγιο παρουσιάστηκε
περίτρανα στή βάπτιση τοῦ Κυρίου. Ἄς δοῦμε τί
γράφει ὁ Εὐαγγελιστής: «Καί νά, ἄνοιξαν γι᾿
αὐτόν οἱ οὐρανοί, καί εἶδε τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ
σάν περιστέρι νά κατεβαίνει καί νά ἔρχεται πάνω
του» (Ματθ. 3:16). Ἔπρεπε, ὅπως ἑρμηνεύουν με-
ρικοί, οἱ ἀπαρχές καί τά πρωτεῖα τῆς χάριτος τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος, πού παρέχεται μέ τό βάπτι-
σμα, νά προσφερθοῦν στήν ἀνθρώπινη φύση τοῦ
δοτῆρος αὐτῆς τῆς χάριτος, τοῦ Χριστοῦ. 

Τή χάρη τοῦ Παρακλήτου μοίρασε στούς
Ἀποστόλους Του ὁ Κύριος, τότε πού τούς ἔδωσε
καί τήν ἐξουσία ἀφέσεως ἁμαρτιῶν: «Λάβετε
Ἅγιο Πνεῦμα. Σέ ὅποιους συγχωρήσετε τίς ἁμαρ-
τίες, θά τούς εἶναι συγχωρημένες· σέ ὅποιους τίς
κρατήσετε ἀσυγχώρητες, θά μείνουν ἀσυγχώρη-
τες» (Ἰω. 20:22-23). Ἦταν τότε πού τούς πα-
ράγγειλε νά παραμείνουν στά Ἱεροσόλυμα,
ὥσπου νά ὁπλιστοῦν μέ τή θεϊκή δύναμή Του
(Λουκ. 24:49). 

Ἀνέβηκε λοιπόν ὁ Κύριος στούς οὐρανούς κι
ἐκπλήρωσε τήν ὑπόσχεσή Του. Ἔτσι, ὅταν
ἔφτασε ἡ μέρα τῆς Πεντηκοστῆς, κατέβηκε ὁ Πα-
ράκλητος στούς Ἀποστόλους, πού συναθροι-
σμένοι στό ὑπερῶο περίμεναν τόν ἐρχομό Του.
Κατέβηκε νά τούς ἐνδύσει δύναμη καί νά τούς βα-
πτίσει, ὅπως τούς ὑποσχέθηκε ὁ Κύριος. Δέν ἔλα-
βαν ἁπλῶς ἕνα μέρος τῆς χάριτος, ἀλλά μιάν
αὐτοτελή δύναμη. Ὅπως ἀκριβῶς ὁ βαπτιζόμε-
νος βυθίζεται ὁλόκληρος μέσα στό νερό, ἔτσι καί
οἱ Ἀπόστολοι βαπτίστηκαν μέσα στό Ἅγιο
Πνεῦμα. Καί τό νερό περιβρέχει μόνο τό σῶμα,
ἀλλά τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ ψυχή καί σῶμα. Ἀμφι-
βάλλεις; Θά σοῦ φέρω ἕνα παράδειγμα. Εἶναι
φτωχό κι ἁπλοϊκό, ἀλλά χρήσιμο. Πάρε τή φωτιά
καί τό σίδερο. Πῶς ἡ φωτιά περνάει μέσα στό σί-

δερο καί τό κάνει ὅλο πύρινο; Τό ψυχρό γίνεται
ζεστό! Τό μαῦρο κατακόκκινο, λαμπρό! Λοιπόν,
γιατί σοῦ φαίνεται παράξενο, πού τό Πνεῦμα τό
Ἅγιο εἰσέρχεται στά τρίσβαθα τῆς ψυχῆς; 

Κατέβηκε ὁ Παράκλητος. Καί γιά νά μήν πε-
ράσει ἀπαρατήρητη ἡ κάθοδος μιᾶς τόσο μεγά-
λης χάριτος, ἀκούστηκε κάτι σάν ἐπουράνια
σάλπιγγα, σάν βουητό ἑνός σφοδρότατου ἀνέ-
μου. Πλημμύρισε ἀπό τό φῶς τό ὑπερῶο κι ἔγινε
ἡ νοητή κολυμβήθρα, ὅπου βαπτίστηκαν οἱ Μα-
θητές. Πύρινες γλῶσσες ἔκαναν τήν ἐμφάνισή
τους, διαμοιράστηκαν στόν καθένα κι ὅλοι λού-
στηκαν στό φῶς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Μετέλα-
βαν φωτιά! Φωτιά πού δέν κατακαίει, ἀλλά
ζωογονεῖ. Πού ἀφανίζει τ’ ἀγκάθια τῶν ἁμαρτιῶν
καί λαμπρύνει τήν ψυχή. Πύρινες γλῶσσες σάν
ἄλλα διαδήματα, ἀνεπανάληπτα, στόλισαν τίς
κεφαλές τῶν Ἀποστόλων. Κάποτε μιά φλεγόμενη
ρομφαία φρουροῦσε τίς πύλες τοῦ παραδείσου.
Τώρα ἡ πύρινη γλώσσα τίς ἄνοιξε, χαρίζοντας
τή σωτηρία. 

«Καί ἄρχισαν νά μιλοῦν ξένες γλῶσσες, ἀνά-
λογα μέ τήν ἱκανότητα πού τούς ἔδινε τό Ἅγιο
Πνεῦμα» (Πράξ. 2:4). Γαλιλαῖοι ὁ Πέτρος κι ὁ
Ἀνδρέας, στά περσικά ἤ στά μηδικά μιλοῦσαν.
Τό ἴδιο καί ὁ Ἰωάννης καί οἱ ἄλλοι Ἀπόστολοι.
Καί τά πλήθη τῶν ξένων ἀκούγανε καθένας στή
γλώσσα του γιά τά μεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ. 

Ποιός εἶναι τόσο μεγάλος δάσκαλος, νά μᾶς
διδάξει μεμιᾶς ὅσα δέν ξέρουμε; Τόσα χρόνια με-
λέτη καί ἀσκήσεις, καί μόνο τά ἐλληνικά κατορ-
θώνουμε νά μάθουμε. Τό Ἅγιο Πνεῦμα τά διδάσκει
ὅλα μονομιᾶς. Αὐτό εἶναι ἀληθινά μεγάλη σοφία
καί θεϊκή δύναμη. Πῶς νά συγκριθεῖ ἡ πολυχρό-
νια ἀμάθεια τῶν Ἀποστόλων μέ τήν ἀθρόα καί
ξαφνική γλωσσολαλιά; «Ἔχουν πιεῖ δυνατό
κρασί» (Πράξ. 2:13), ἔλεγαν οἱ χλευαστές. Ἦταν
ἀλήθεια... Μεθυστικό κρασί εἶναι ἡ χάρη τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος! 

Ὁ Πέτρος τώρα, φωτισμένος ἀπό τή Χάρη
Του καί γνωρίζοντας καλά ποιόν ἔχει σύμμαχο,
στάθηκε μέ τούς ἕντεκα καί ὕψωσε τή φωνή του
πρός τά πλήθη. Ἔτσι, μέ τή σαγήνη τοῦ κηρύγ-
ματος, ψάρεψε τρεῖς χιλιάδες ψυχές. Τέτοια ἦταν
ἡ χάρη πού συνεργοῦσε μέ τούς Ἀποστόλους,
πού ἔκανε τόσους πολλούς ἀπό τούς σταυρω-
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τές τοῦ Χριστοῦ νά πιστέψουν καί νά βαπτι-
στοῦν στ’ ὄνομά Του! 

Ἡ δύναμη τοῦ Παρακλήτου ἔκανε τά τόσα
ἐκπληκτικά θαύματα. Πλῆθος ἀρρώστων καί δαι-
μονισμένων ἔβρισκαν τή θεραπεία τους. Ἀκόμα κι
ἡ σκιά τοῦ Πέτρου θεράπευε τούς ἀσθενεῖς. Κι ὄχι
μόνο οἱ δώδεκα, ἀλλά καί τά πρωτότοκα τέκνα
τῆς στείρας μέχρι τότε Ἐκκλησίας, οἱ ἑπτά διά-
κονοι. Καί πρῶτος ἀπ’ ὅλους ὁ Στέφανος, ὁ πρω-
τομάρτυρας. Ἄνδρας γεμάτος πίστη καί
φωτισμό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, πού ἔκανε με-
γάλα καί ἐξαίσια θαύματα καί πού κανένας δέν
μποροῦσε ν’ ἀντισταθεῖ στή σοφία
καί στό πνεῦμα μέ τό ὁποῖο συ-
ζητοῦσε. Κι ὅταν συκοφαν-
τημένος καταδικάστηκε
ἀπό τό συνέδριο, γεμά-
τος ἀπό τήν παρουσία
τοῦ Παρακλήτου,
ἀντίκρυσε ἀνοιγμέ-
νους τούς οὐρανούς
καί «τόν Ἰησοῦ νά
στέκεται στά δεξιά
τοῦ Θεοῦ» (Πράξ.
7:55). 

Καί πῶς νά διηγη-
θεῖ κανείς ἐπάξια τίς θαυ-
μαστές ἐνέργειες τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος, πού ἐκδηλώθηκαν
στή ζωή τοῦ ἀποστόλου Παύλου;
Ἡ ψυχή του εἶχε γεμίσει ἀπό τή δύναμή Του.
Ὁ Παράκλητος τόν ἀνέδειξε «σκεῦος ἐκλογῆς»
γιά νά ὁμολογήσει τήν πίστη του στό Χριστό,
μπροστά σέ βασιλιάδες καί εἰδωλολάτρες καί
Ἰσραηλίτες. Μεταμόρφωσε τόν ἄλλοτε διώκτη σέ
θερμότατο κήρυκα, πού ἅπλωσε τό κήρυγμά
του ἀπό τά Ἱεροσόλυμα ὥς τό Ἰλλυρικό πέλα-
γος, πού κατήχησε κι αὐτήν ἀκόμα τή βασιλίδα
Ρώμη κι εἶχε τήν προθυμία νά φτάσει μέχρι καί
τήν Ἱσπανία. 

Πῶς νά παρατρέξουμε τίς θαυμαστές πρά-
ξεις του στήν Κύπρο, μέ τήν τύφλωση τοῦ μάγου
Ἐλύμα (Πράξ. 13:11), καί στά Λύστρα, μέ τή θε-
ραπεία τοῦ χωλοῦ (Πράξ. 14:8-10); Θαυμαστές
ἐνέργειες τοῦ Πνεύματος τοῦ Ἁγίου! Κι ἀκόμα
στήν Κιλικία, στή Φρυγία καί στή Γαλατία, στή

Μυσία καί στή Μακεδονία; Στούς Φιλίππους
ἐκβάλλει τό πνεῦμα πύθωνος. Καί τή νύχτα, μετά
τό σεισμό καί τήν ἀποφυλάκισή του, βαπτίζει
ὁλόκληρη τήν οἰκογένεια τοῦ δεσμοφύλακα
(Πράξ. 16:16 κ.ἑ.). 

Κηρύσσει στή Θεσσαλονίκη (Πράξ. 17:1-9)
καί στή μέση τῆς Ἀθήνας, στόν Ἄρειο Πάγο
(Πράξ. 17:16-34). Στήν Κόρινθο καί σ’ ὅλη τήν
Ἀχαΐα (Πράξ. 18:1-17). Στήν Ἔφεσο μαντήλια καί
περιζώματά του θεραπεύουν ἀρρώστους καί
διώχνουν ἀκάθαρτα πνεύματα (Πράξ. 19:11-12),
καί στήν Τρωάδα ἀνασταίνει τόν Εὔτυχο, πού

ἔπεσε ἀπό τόν τρίτο ὄροφο καί τόν
σηκώσανε νεκρό (Πράξ. 20:9). 

Καί ὅταν στήν Καισά-
ρεια σιδηροδέσμιος ὁδη-

γήθηκε μπροστά στούς
ἡγεμόνες ν’ ἀπολογη-
θεῖ, τόση χάρη καί
σοφία ἔλαβε ἀπό τό
Πνεῦμα τό Ἅγιο,
ὥστε ὁ ἴδιος ὁ βασι-
λιάς τῶν Ἰουδαίων
Ἀγρίππας νά πεῖ:

«Λίγο ἀκό-μα καί θά μέ
πείσεις νά γίνω χριστια-

νός!» (Πράξ. 26:28). 
Εἶναι κι ἄλλα, τόσα

πολλά. Δέν θά μᾶς ἔπαιρνε ὁ
χρόνος νά τά λέγαμε ὅλα. Καί μόνο

τά ὅσα ἀναφέρει ὁ Παῦλος στίς δεκατέσσερις
ἐπιστολές του γιά τό Ἅγιο Πνεῦμα, θά ἔφταναν
νά καλύψουν πολλές ὁμιλίες. Γιά τήν ὥρα ἀρκοῦν
αὐτά. Τά κενά καί τίς ἐλλείψεις θά τ’ ἀναπληρώ-
σει ἡ δύναμη τοῦ Παρακλήτου. Ἐγώ σᾶς πρό-
σφερα ἐλάχιστα. Ἐσεῖς πάρτε περισσότερα. Τό
Ἅγιο Πνεῦμα χαρίζει ὅσα μποροῦμε νά βαστά-
ξουμε. Τά δῶρα Του εἶναι πλούσια σέ ὅσους
ἔχουν καθαρή καρδιά. Κι ἡ καθαρή καρδιά εἶναι
τό περιβόλι τοῦ Παρακλήτου μέ τούς γλυκόχυ-
μους καρπούς του: τήν ἀγάπη καί τή χαρά, τήν
εἰρήνη καί τή μακροθυμία, τή χρηστότητα καί
τήν ἀγαθοσύνη, τήν πίστη, τήν πραότητα καί
τήν ἐγκράτεια (βλ. Γαλ. 5:22-23). 

πηγή: Ἡ φωνή τῶν Πατέρων, 

ἔκδ. Ἱερά Μονή Παρακλήτου
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τόν κατάλογο τῶν ἁμαρτωλῶν παθῶν
τοποθετοῦν, καί πολύ σωστά τήν κενο-
δοξία πλάϊ στήν ὑπερηφάνεια. Γιατί
ποιός κινδυνεύει νά πέσει στήν ὑπερη-
φάνεια, ἄν νίκησε τήν κενοδοξία; Ἡ

σχέση πού ἔχουν μεταξύ τους οἱ δύο αὐτές φοβε-
ρές κακίες, εἶναι σχέση ἀνάμεσα στό παιδί καί

τόν ὥριμο ἄνθρωπο ἤ ἀνάμεσα στό σιτάρι καί
τό ψωμί. Γιατί ἡ κενοδοξία εἶναι ἡ ἀρχή καί ἡ
ὑπερηφάνεια ἡ κατάληξη. 

Ἡ κενοδοξία μεταβάλλει τή φύση τοῦ ἀνθρώ-
που, τοῦ διαστρέφει τόν χαρακτῆρα καί τόν ὁδη-
γεῖ νά παρακολουθεῖ ἄγρυπνα κάθε μομφή πού
γίνεται σέ βάρος του. Σκορπίζει τούς κόπους καί
τούς ἱδρῶτες τοῦ πνευματικοῦ ἀγωνιστῆ καί γί-
νεται θανάσιμος κίνδυνος γιά τό θησαυρό τῆς
ψυχῆς, πρόδρομος τῆς ὑπερηφάνειας, ναυάγιο
μέσα στό λιμάνι, μυρμήγκι στ᾽ ἁλώνι.

Τό μυρμήγκι περιμένει νά μαζευτεῖ τό σιτάρι
στό ἁλώνι, καί ἡ κενοδοξία περιμένει ν᾽ αὐξηθεῖ
στήν ψυχή ὁ πνευματικός πλοῦτος. Τό μυρμήγκι
χαίρεται γιατί θά κλέψει τό σιτάρι, καί ἡ κενο-
δοξία γιατί θά σκορπίσει τόν πνευματικό
πλοῦτο. Ὁ δαίμονας τῆς ἀπελπισίας χαίρεται
ὅταν πληθαίνει ἡ κακία. Ἀντίθετα, ὁ δαίμονας
τῆς κενοδοξίας χαίρεται ὅταν πληθαίνει ἡ ἀρετή.
Γιατί ἡ πόρτα πού μπαίνει ὁ πρῶτος εἶναι τό
πλῆθος τῶν ψυχικῶν τραυμάτων, ἐνῶ πόρτα γιά
τόν δεύτερο εἶναι ὁ πλοῦτος τῶν κόπων.

Πρόσεξε καί θά δεῖς τήν ἀνίερη κενοδοξία νά
διατηρεῖται ζωντανή μέχρι τόν τάφο: στά ροῦχα,
στά ἀρώματα, στίς ἐπιδεικτικές  ἐμφανίσεις καί
σέ τόσα ἄλλα. Ὅπως ὁ ἥλιος λάμπει σ᾽ ὅλα τά
δημιουργήματα, ἔτσι καί ἡ κενοδοξία χαίρεται
γιά κάθε κατόρθωμά μας. Νηστεύοντας κενο-
δοξῶ. Καί ὅταν καταλύω τή νηστεία, γιά νά μή
φανῶ στούς ἄλλους, πάλι κενοδοξῶ. Φορώντας
καλά ροῦχα κενοδοξῶ. Καί ἀλλάζοντάς τα μέ
φτωχικά, πάλι κενοδοξῶ. Μέ νικάει καί ὅταν

Γνώρισόν μοι...j

Ταπεινοφροσύνη

Ὁσίου
Ἰωάννου

τοῦ 
Σιναΐτου

Σ

Κενοδοξία-Ὑπερηφάνεια 
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μιλάω καί ὅταν σωπαίνω. Ὅπως κι ἄν τό ρίξεις
αὐτό τό τριβόλι, ὄρθιο θά σταθεῖ τό κεντρί του.

Ὁ κενόδοξος εἶναι ἕνας χριστιανός εἰδωλολά-
τρης. Ἐξωτερικά δείχνει πώς λατρεύει τό Θεό,
στήν πραγματικότητα ὅμως ἐπιδιώκει ν᾽ ἀρέσει
στούς ἀνθρώπους καί ὄχι στό Θεό. Κενόδοξος
εἶναι καθένας πού θέλει νά δείχνεται. Τοῦ κενό-
δοξου καί ἡ νηστεία καί ἡ προσευχή μένουν
χωρίς μισθό. Γιατί καί τά δύο τά κάνει γιά νά
κερδίσει τόν ἔπαινο τῶν ἀνθρώπων.

Ὁ Θεός πολλές φορές κρύβει ἀπό τά μάτια μας
τά καλά πού τυχόν ἔχουμε. Αὐτός ὅμως πού μᾶς
ἐπαινεῖ, ἤ καλύτερα μᾶς
πλανᾶ μέ τούς ἐπαίνους,
ἀνοίγει τά μάτια μας. Καί
μόλις ἀνοίξουν τά μάτια, ὁ
ἐσωτερικός μας πλοῦτος
γίνεται ἄφαντος.

Αὐτός πού μᾶς κολα-
κεύει, γίνεται ὑπηρέτης
τῶν δαιμόνων καί μᾶς
ὁδηγεῖ στήν ὑπερηφάνεια,
μέ ἀποτέλεσμα νά χάνουμε
τή μετάνοια πού θά μᾶς
σώσει. Ἀφανίζει τά καλά
πού ἔχουμε, καί μᾶς βγάζει
ἀπό τόν σωστό δρόμο,
ὅπως λέει ὁ προφήτης
Ἡσαΐας: «Ὅσοι σᾶς μα-
καρίζουν, σᾶς ἀποπλανοῦν
ἀπό τόν ἴσιο δρόμο». ( Ἡσ. 3:12).

Ὅσοι ἔχουν προοδεύσει στήν πνευματική
ζωή, ἔχουν τή δύναμη νά ὑποφέρουν τήν περι-
φρόνηση μέ γενναιότητα καί εὐχαρίστηση. Ἀλλά
τή δύναμη νά ξεπεράσουν τούς ἐπαίνους χωρίς
νά βλαφτοῦν, τήν ἔχουν μόνο οἱ ἅγιοι.

«Ἀλήθεια, ποιός ἀπό τούς ἀνθρώπους ξέρει
τά μυστικά τοῦ ἄλλου, ἐκτός τό πνεῦμα τοῦ ἴδιου
τοῦ ἀνθρώπου πού βρίσκεται μέσα του;» γράφει
ὁ ἀπόστολος Παῦλος (Α´ Κορ. 2:11). Ἄς ντρα-
ποῦν λοιπόν κι ἄς κλείσουν τό στόμα τους ὅσοι
ἐπιχειροῦν νά ἐγκωμιάζουν τούς ἄλλους, ἐνῶ
ἐκεῖνοι εἶναι παρόντες.

Ὅταν ἀκούσεις ὅτι ὁ συγγενής ἤ ὁ φίλος σου
σέ κατηγόρησε, δεῖξε τήν ἀγάπη σου μέ τό νά

τόν ἐπαινέσεις.
Εἶναι μεγάλο κατόρθωμα ν᾽ ἀποτινάξεις ἀπό

τήν ψυχή σου τόν ἔπαινο τῶν ἀνθρώπων. Με-
γαλύτερο ὅμως εἶναι ν᾽ ἀποκρούσεις τόν ἔπαινο
τῶν δαιμόνων, πού σέ σπρώχνουν νά καυχιέσαι
καί νά ὑπερηφανεύεσαι ἐσωτερικά.

Πραγματική ταπεινοφροσύνη δέν εἶναι τό νά
ἐξευτελίζεται κανείς μόνος του. Γιατί ποιός δέν
μπορεῖ νά ὑπομείνει τόν ἑαυτόν του; Ἀληθινά
ταπεινός εἶναι ἐκεῖνος, πού δέν λιγοστεύει ἡ
ἀγάπη του γι᾽ αὐτούς πού τόν εἰρωνεύονται.

Εἶναι πολλές καί περίεργες οἱ ἐκδηλώσεις στίς
ὁποῖες ἡ κενοδοξία σπρώ-
χνει τό δοῦλο της. Μέσα
στήν ἐκκλησία, τούς ὀκνη-
ρούς τούς κάνει πρόθυμους,
τούς ἄφωνους τούς κάνει
καλλίφωνους, τούς νυστα-
λέους ἄγρυπνους. Ὅταν
τιμῶνται οἱ κενόδοξοι γί-
νοται ὑπερήφανοι. Κι
ὅταν τούς καταφρονοῦν,
γίνονται μνησίκακοι.

Ὅποιος ὑπερηφανεύε-
ται γιά τά φυσικά του χα-
ρίσματα, δηλαδή γιά τήν
ἐξυπνάδα, τήν ἀντίληψη,
τήν καλή ἀνάγνωση καί
προφορά καί γιά ὅλα ὅσα
ἔχει ὁ ἄνθρωπος χωρίς νά

κοπιάσει, αὐτός ποτέ δέν θά κερδίσει τά ὑπερ-
φυσικά χαρίσματα. Γιατί αὐτός πού δείχνεται
ἀχάριστος στά μικρά, θά δειχθεῖ ἀχάριστος καί
κενόδοξος καί στά μεγάλα.

Ὑπάρχει ἡ δόξα πού χαρίζει ὁ Θεός, ὅπως ὁ
ἴδιος βεβαιώνει: «Αὐτούς πού μέ δοξάζουν, θά
τούς δοξάσω κι ἐγώ». ( Α´Βασ. 2:30). Ὑπάρχει
καί ἡ δόξα πού προέρχεται ἀπό τόν διάβολο, μέ
τούς ἐπαίνους τῶν ἀνθρώπων. Γι᾽ αὐτό εἶπε ὁ
Κύριος: «Ἀλίμονο ὅταν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι σᾶς
ἐπαινοῦν». (Λουκ. 6:26). 

Θ᾽ ἀντιληφθεῖς καί θά γνωρίσεις καλά τή δόξα
πού χαρίζει ὁ Θεός, ὅταν λογαριάσεις σάν ζημιά
σου τή δόξα τῶν ἀνθρώπων καί τήν ἀποφεύγεις
μέ κάθε τρόπο, καί ὅταν, ὅπου κι ἄν βρίσκεσαι,
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κρύβεις τόν τρόπο τῆς ζωῆς σου. Θά γνωρίσεις
ὅμως καλά καί τή δόξα τῶν ἀνθρώπων, ὅταν καί
τό παραμικρό ἔργο σου τό κάνεις ῾῾πρός τό θε-
αθῆναι τοῖς ἀνθρώποις».

Ὅταν ἐπιδιώκουμε τή δόξα ἤ ὅταν, χωρίς νά
τή ζητήσουμε, μᾶς τήν προσφέρουν οἱ ἄλλοι, τότε
ἄς θυμηθοῦμε τή λύπη πού πρέπει νά νιώθουμε
γιά τίς ἁμαρτίες μας, καί τήν εὐλάβεια πού πρέ-
πει νά ἔχουμε μπροστά στό Θεό, στήν ἀτομική
μας προσευχή. Ἔτσι θά διώξουμε τόν ἀναιδή
δαίμονα τῆς κενοδοξίας- ἄν βέβαια φροντίζουμε
νά κάνουμε ἀληθινή προσευχή. Ἄν δέν μᾶς βοη-
θήσουν αὐτά, ἄς φροντίσουμε γρήγορα νά φέ-
ρουμε στή σκέψη μας τή
φοβερή ὥρα τοῦ θανάτου μας.
Καί ἄν κι αὐτή δέν μᾶς ξυ-
πνήσει, ἄς φοβηθοῦμε τουλά-
χιστο τήν αἰωνία καταισχύνη,
πού εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς
προσωρινῆς ἐπίγειας δόξας.
Γιατί εἶπε ὁ Κύριος: «Ὅποιος
ὑψώνει τόν ἑαυτόν του, θά
ταπεινωθεῖ»  (Λουκ. 18:14) -
ὄχι μόνο στήν ἄλλη ζωή, ἀλλά
καί σ᾽ αὐτήν ἐδῶ ὁπωσδή-
ποτε.

Ὅταν ἀρχίσουν νά μᾶς
ἐπαινοῦν, ἤ μᾶλλον νά μᾶς
ἐξαπατοῦν, ἄς θυμηθοῦμε
γρήγορα τό πλῆθος τῶν
ἁμαρτιῶν μας, καί τότε ὁπωσδήποτε θά συναι-
σθανθοῦμε ὅτι εἴμαστε ἀνάξιοι γι᾽ αὐτά πού λένε
γιά μᾶς.

Εἶδα κάποιον πού εὐχαριστοῦσε τόν Θεό μέ
τό στόμα του, ἐνῶ ὑπερηφανευόταν μέ τή σκέψη
του. Αὐτό τό ἐπιβεβαιώνει καθαρά ὁ Φαρισαῖος
πού ἔλεγε: «Σ᾽ εὐχαριστῶ, Θεέ μου»! (Λουκ.
18:11)

Ὅπου συνέβη πτώση σέ κάποια ἁμαρτία, ἐκεῖ
προηγήθηκε ἡ ὑπερηφάνεια. Γιατί ἡ ὑπερηφά-
νεια εἶναι τό προμήνυμα κάθε πτώσεως. Ὅποιος
ἀποκρούει τόν ἔλεγχο γιά τά σφάλματά του, φα-
νερώνει τό πάθος τῆς ὑπερηφάνειας πού κρύβει
μέσα του. Ἐνῶ αὐτός πού τόν δέχεται εὐχάρι-

στα, λύνεται ἀπό τά δεσμά της.
Κάποιος γέροντας νουθετοῦσε πνευματικά

ἕναν ὑπερήφανο. Καί αὐτός τυφλωμένος ἀπό τό
πάθος, τοῦ ἀπάντησε: 

- Συγχώρεσέ με πάτερ, δέν εἶμαι ὑπερήφανος!
Τότε ὁ σοφός γέροντας τοῦ εἶπε: 
- Καί ποιά ἄλλη καλύτερη ἀπόδειξη μᾶς χρει-

άζεται ὅτι εἶσαι ὑπερήφανος, ἀπό τό νά λές πώς
δέν εἶσαι;

Ὅταν ὁ δαίμονας τῆς ὑπερηφάνειας κυριαρ-
χήσει στούς δούλους του, τότε τούς παρουσιάζε-
ται εἴτε στόν ὕπνο εἴτε καί ὅταν εἶναι ξύπνιοι
ἀκόμα, μέ τή μορφή δῆθεν κάποιου ἁγίου ἤ ἑνός

ἀγγέλου. Καί τούς ἀπατᾶ, μέ
τό νά τούς προσφέρει ἀποκά-
λυψη δῆθεν μυστηρίων ἤ ἄλλα
χαρίσματα. Ἔτσι οἱ δυστυχι-
σμένοι αὐτοί, ἀφοῦ ἐξαπατη-
θοῦν ἀπό τόν διάβολο, χάνουν
τελείως τά λογικά τους.

Ἡ ὑπερηφάνεια κάνει νά
ξεχνᾶμε τίς ἁμαρτίες μας, γιατί
ἡ θύμησή τους δημιουργεῖ τήν
ταπεινοφροσύνη.

Ὁ ὑπερήφανος ἄνθρωπος
μοιάζει μέ τό ρόδι, πού, ἐνῶ
ἀπό μέσα εἶναι σάπιο, ἐξωτε-
ρικά εἶναι γυαλιστερό. Στόν
ὑπερήφανο δέν χρειάζεται διά-
βολος, γιά νά τόν πολεμάει.

Γιατί ὁ ἴδιος ἔχει γίνει διάβολος καί ἐχθρός τοῦ
ἑαυτοῦ του.

Ὅποιος ἑνώθηκε ἀδιάσπαστα μέ τήν ταπεί-
νωση, γίνεται περισσότερο ἀπ᾽ ὅλους ἤπιος, προ-
σηνής, εὐσπλαχνικός καί εὐκατάνυκτος. Γίνεται
εἰρηνικός, χαρούμενος, εὐάγωγος, ἄγρυπνος καί
ἀκούραστος. Ἀλλά τί χρειάζεται ν᾽ ἀπαριθμῶ
πολλά ἄλλα; Ὁ ταπεινός φτάνει στήν ἀπάθεια,
γιατί, ὅπως λέει ὁ ψαλμωδός, «στήν ταπείνωσή
μας μᾶς θυμήθηκε ὁ Κύριος καί μᾶς λύτρωσε ἀπό
τούς ἐχθρούς μας» (Ψαλμ. 135:23,24), ἀπό τά
πάθη καί ἀπό τούς μολυσμούς.

Ὅλα τά βλεπόμενα τά φωτίζει ὁ ἥλιος. Καί
ὅλα ὅσα γίνονται μέ ἐπίγνωση, τά στερεώνει ἡ
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ταπείνωση. Ὅταν λείπει τό φῶς, ὅλα εἶναι ζο-
φερά. Καί ὅταν ἀπουσιάζει ἡ ταπείνωση, ὅλα τά
ἔργα μας εἶναι μάταια καί ἀνώφελα.

Εἶναι ἀδύνατο νά βγεῖ φλόγα ἀπό τό χιόνι.
Πολύ πιό ἀδύνατο ὅμως εἶναι νά ὑπάρξει ταπει-
νοφροσύνη στούς ἑτερόδοξους καί τούς αἱρετι-
κούς. Γιατί μόνο οἱ πιστοί καί εὐσεβεῖς μποροῦν
νά πετύχουν τό κατόρθωμα αὐτό, καί μάλιστα
ἀφοῦ καθαριστοῦν ἀπό τά πάθη τους.

Οἱ πιό πολλοί ἀπό μᾶς λέμε ὅτι εἴμαστε
ἁμαρτωλοί. Ἴσως καί νά τό πιστεύουμε. Ἐκεῖνο
ὅμως πού δοκιμάζει τήν ἀληθινή ταπείνωση
στήν καρδιά, εἶναι ἡ περιφρόνηση καί ὁ ἐξευτε-
λισμός ἀπό τούς ἄλλους.

Ἱερή συζυγία εἶναι ἡ
ἀγάπη μαζί μέ τήν ταπεί-
νωση. Γιατί ἡ ταπείνωση
ὑψώνει, ἐνῶ ἡ ἀγάπη συγ-
κρατεῖ αὐτούς πού ὑψώθηκαν
καί δέν τούς ἀφήνει νά πέ-
σουν.

Ὅποιος καλλιεργεῖ τήν τα-
πείνωση, δέν ἐνδιαφέρεται
γιά τά σχόλια καί τίς μομφές
τῶν ἀνθρώπων. Γιατί ὅταν ὁ
Θεός εἶναι ἕτοιμος νά μᾶς
ἀκούσει, τότε ὅλα μποροῦμε
νά τά κατορθώσουμε.

Νά προτιμᾶς νά λυπήσεις
τούς ἀνθρώπους παρά τόν
Θεό. Ὁ Θεός χαίρεται, ὅταν μᾶς βλέπει νά ὑπο-
μένουμε καί νά ἐπιδιώκουμε τό χλευασμό καί
τήν ἐξουδένωση τῶν ἀνθρώπων, γιά νά περιο-
ρίσουμε τήν κούφια ὑπεροψία.

Μέ τοῦτο θά μᾶς καταλάβουν ὅλοι ὅτι εἴμα-
στε ἀληθινοί χριστιανοί, ὄχι ἐπειδή ἔχουμε τή
δύναμη νά διώχνουμε τά δαιμόνια, ἀλλά ἐπειδή
τά ὀνόματά μας γράφτηκαν στόν οὐρανό τῆς
ταπεινώσεως (Λουκ. 10:20).

Ἐπειδή δέν θέλουμε εὔκολα νά ταπεινωθοῦμε,
ὁ Κύριος οἰκονόμησε καί τοῦτο: Κανείς μας νά
μήν μπορεῖ νά δεῖ ὁ ἴδιος τά ψυχικά του τραύ-
ματα, ὅσο τά βλέπει ὁ πλησίον μας. Ὁπότε
εἴμαστε ἀναγκασμένοι νά χρωστᾶμε χάρη γιά

τήν ψυχική μας διόρθωση καί ὑγεία ὄχι στόν
ἑαυτόν μας, ἀλλά στόν πλησίον μας καί στόν
Θεό.

Ἔχω τή γνώμη ὅτι μόνο οἱ ἄγγελοι στόν
οὐρανό μποροῦν νά μήν ἁμαρτάνουν τελείως.
Γιατί ἄκουσα τόν ἐπίγειο ἄγγελο, τόν ἀπόστολο
Παῦλο, νά λέει: «Εἶναι ἀλήθεια πώς ἡ συνεί-
δησή μου δέν μέ ἐλέγχει γιά τίποτε, ἀλλά αὐτό
δέν ἀποδεικνύει πώς εἶμαι πραγματικά ἀθῶος.
Αὐτός πού μπορεῖ νά μέ κρίνει εἶναι μόνο ὁ Κύ-
ριος». (Α´ Κορ. 4:4). Ἄρα λοιπόν ὀφείλουμε νά
καταδικάζουμε συνεχῶς τόν ἑαυτόν μας, ὥστε μέ
τόν ἑκούσιο αὐτό ἐξευτελισμό νά σωθοῦμε ἀπό

τίς ἀκούσιες ἁμαρτίες μας.
Διαφορετικά, τήν ὥρα τοῦ θα-
νάτου μας θά δώσουμε ὁπωσ-
δήποτε φοβερό λόγο γι᾽ αὐτές.

Γνωρίζοντας ὁ Κύριός μας
ὅτι ἡ ἐσωτερική ἀρετή συνδυά-
ζεται καί μέ τήν ἐξωτερική
ἐμφάνιση, φόρεσε τήν ποδιά
τοῦ ὑπηρέτη καί ἔπλυνε τά
πόδια τῶν μαθητῶν Του, δεί-
χνοντας σ᾽ ἐμᾶς τή μέθοδο πού
πρέπει νά χρησιμοποιήσουμε,
γιά νά προχωρήσουμε στόν
δρόμο τῆς ταπεινοφροσύνης.
Γιατί ἡ ψυχή μας ἐπηρεάζεται
ἀπό τίς ἐξωτερικές μας ἀσχο-
λίες, τυπώνει μέσα της ὅσα κά-

νουμε καί συμμορφώνεται μ᾽ αὐτά.
Ἄν ἡ ὑπερηφάνεια ἔκανε δαίμονες κάποιους

ἀγγέλους, ὁπωσδήποτε ἡ ταπεινοφροσύνη μπο-
ρεῖ νά κάνει ἀγγέλους τούς δαίμονες. Γι᾽ αὐτό ἄς
ἔχουν θάρρος ὅσοι ἔπεσαν.

Ἄς ἀγωνισθοῦμε μ᾽ ὅλες μας τίς δυνάμεις

γιά ν᾽ ἀνεβοῦμε στήν κεφαλή τῆς ταπεινοφρο-

σύνης. Ἄν δέν τό μποροῦμε αὐτό, ἄς ἀνεβοῦμε

τουλάχιστο στούς ὤμους της. Ἅν κι αὐτό μᾶς

εἶναι δύσκολο, ἄς μή χάσουμε τουλάχιστο τήν

ἀγκαλιά της. Γιατί ὅποιος τή χάσει κι αὐτή,

φοβᾶμαι πώς δέν θά μπορέσει νά κερδίσει τί-

ποτα στήν αἰωνιότητα.
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Ἡ Ἁγία
Παρασκευή 

ἡ ὁσιομάρτυρς

Καταγωγή, γέννηση καί ἀνατροφή.

ατά τό α´μισό τοῦ 2ου μ.Χ. αἰώνα
στήν ἀρχαία κοσμοκράτειρα Ρώμη,
τήν πρωτεύουσα τῆς ἀπέραντης
αὐτοκρατορίας, ζοῦσε τό γεμάτο
χριστιανική εὐσέβεια ζεῦγος τοῦ
Ἀγάθωνα καί τῆς Πολιτείας.

Ἦταν ἀπό τούς λίγους ἀκόμα ἀνθρώπους πού
εἶχαν δεχθεῖ τή χάρη τοῦ Θεοῦ καί μέ τήν κατή-
χηση καί τό θεῖο Βάπτισμα ἀνῆκαν στήν Ἐκκλη-
σία τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ἄν καί πλούσιοι δέν ζοῦσαν ὅπως οἱ σύγ-
χρονοί τους, μέ διασκεδάσεις καί σπατάλες. Μέ-
ριμνά τους καθημερινή ἦταν ἡ ἐλεημοσύνη τῶν
φτωχῶν, ἡ ἀνακούφιση τῶν ἀσθενῶν, ἡ ὑπο-
στήριξη χηρῶν καί ὀρφανῶν. Ὁ τρόπος αὐτός
τῆς ζωῆς τούς ἔδινε τήν ἀναφαίρετη ἐκείνη χαρά
πού ἔχουν ὅλοι οἱ ἀγωνιζόμενοι καί πιστεύοντες
ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ.

Ἔνιωθαν ὅμως καί μία λύπη: Δέν εἶχαν ἀπο-
κτήσει παιδιά! Γι᾽ αὐτό καί ἀδιάκοπα προσεύ-
χονταν στόν Κύριο νά τούς χαρίσει ἔστω καί ἕνα
παιδί. Ὅπως ἄλλοτε οἱ ἅγιοι σύζυγοι Ἰωακείμ
καί Ἄννα, ἔτσι καί ὁ Ἀγάθωνας μέ τήν Πολιτεία
ἀπηύθυναν θερμές προσευχές στόν οὐρανό. Καί
γιά νά ἐνισχύσουν τό αἴτημά τους, πολλαπλα-

Ουράνιοι άνθρωποι...j
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σίαζαν τίς φιλανθρωπίες τους. Καί, ὤ τοῦ θαύ-
ματος, ἡ ἁρμονική καί εὐσεβής συζυγία τους,
μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ πού εἰσακούει τίς προ-
σευχές τῶν πιστῶν, ἀπέκτησε τόν καρπό της:
Ἡ Πολιτεία ἔμεινε ἔγκυος καί ἔφερε στόν κόσμο
ἕνα κοριτσάκι. Τό ὁποῖο, ἐπειδή γεννήθηκε τήν
ἕκτη ἡμέρα τῆς ἑβδομάδας, τό ὀνόμασαν Πα-
ρασκευή.

Ἀπό τά πρῶτα χρόνια τῆς ζωῆς της ἡ
μικρή ἀκόμα Παρασκευή, ἀκολουθώντας τό
παράδειγμα καί τή διαπαιδαγώγηση τῶν γο-
νιῶν της, ἔδειξε ποιά θά ἦταν ἡ ἐξέλιξή της. Ἡ
μητέρα της, Πολιτεία, τήν κατηύθυνε σέ ἔργα
θεάρεστα, τήν ἀνέτρεφε «ἐν παιδεία καί νουθε-
σία Κυρίου», τῆς μάθαινε τά ἱερά γράμματα,
τήν ὁδηγοῦσε στήν ἐκκλησία. Φυσικό λοιπόν
ἦταν ἡ Παρασκευή νά διαφέρει ἀπό τά συνο-
μήλικά της κορίτσια τόσο στίς συναναστρο-
φές, ὅσο καί σ᾽ αὐτά τά παιχνίδια τῆς
παιδικῆς ἡλικίας. Ὅταν δέ ἔφθασε στήν ἐφη-
βική καί τήν πρώτη νεανική ἡλικία, παρά τή
σωματική ὡραιότητά της, ἑλκύσθηκε ἡ ψυχή
της ἀπό τόν παρθενικό βίο καί, καθώς ἀναφέ-
ρουν οἱ βιογράφοι της «ὄχι μόνον τούς ὀφθαλ-
μούς, οἱ ὁποῖοι εἶναι ὁδός τοῦ ἔρωτος,
ἐφύλαττεν ἀπό θεωρίαν ἀνδρῶν», ἀλλά καί κα-
θετί πού θά στεκόταν ἐμπόδιο στήν κατά Χρι-
στόν ζωή. 

Θάνατος τῶν γονέων, 
διανομή τῆς περιουσίας.

O
ταν ἡ Παρασκευή ἔφθασε στήν ἡλικία τῶν
20 χρόνων, ὁ Κύριος τῆς ζωῆς καί τοῦ θα-
νάτου κάλεσε κοντά του τούς γονεῖς της.

Ἐκείνη ἔμεινε μόνη καί κάτοχος τῆς μεγάλης
πατρικῆς περιουσίας. Ὅπως καί πρίν, ἔτσι καί
κυρίως τώρα, πολλαπλασιάστηκαν οἱ προ-
τάσεις γάμου ἐκ μέρους πολλῶν νέων ἀνδρῶν.
Ἡ Παρασκευή ὅμως δέν συγκινήθηκε ἀπ᾽
αὐτές. Γιατί τήν καρδιά της πυρπολοῦσε
ἁγιότερος καί ὑψηλότερος πόθος: Νά ἀφιερω-
θεῖ πλήρως στόν οὐράνιο Νυμφίο, τόν Ἰησοῦ
Χριστό, τόν Σωτήρα καί Λυτρωτή της. Ἕχον-
τας μάλιστα ὑπόψη της τήν προτροπή τοῦ

Κυρίου πρός τόν πλούσιο νέο πού ἔλεγε πώς
ποθοῦσε τήν αἰώνια ζωή· «εἰ θέλεις τέλειος
εἶναι, ὕπαγε πώλησόν σου τά ὑπάρχοντα καί
δός πτωχοῖς, καί ἕξεις θησαυρόν ἐν οὐρανῷ καί
δεῦρο ἀκολούθει μοι» (Ματθ. 19, 21), ἔδειξε μέ
ἀποφασιστικότητα τήν ἀγαθή της προαί-
ρεση: Πούλησε ὅλη τήν περιουσία της καί μοί-
ρασε τό ἀντίτιμό της στούς φτωχούς, τούς
ἐμπερίστατους, τίς χῆρες καί τά ὀρφανά, ἕνα
δέ μέρος τό πρόσφερε «εἰς κοινόν ταμεῖον παρ-
θένων, αἱ ὁποῖαι ἔζων ὁμοῦ, ἀφιερωμέναι εἰς τά
ἔργα τοῦ ἐλέους καί εἰς τήν διάδοσιν τοῦ
Εὐαγγελίου». 

Ἡ ἴδια ἀφιέρωσε ὁλοκληρωτικά τόν ἑαυτόν
της στήν προσευχή, τήν ἐλεημοσύνη, τή διά-
δοση τῶν ἀληθειῶν τῆς χριστιανικῆς πίστης.
Δέν ἄργησε μάλιστα, φλεγομένη ἀπό ἱερό ζῆλο
καί ποθώντας νά μαρτυρήσει γιά τήν πίστη
στό Χριστό, νά κάνει μικρές στήν ἀρχή καί με-
γαλύτερες ἀργότερα περιοδεῖες στίς πόλεις
καί στά χωριά γύρω ἀπό τήν Ρώμη, μιλώντας
στούς ἀνθρώπους γιά τή νέα θρησκεία τῆς
ἀγάπης, τῆς ἐλπίδας, τῆς σωτηρίας.

Πολλοί ἀπό τούς ἐθνικούς (εἰδωλολάτρες)
πού τήν ἄκουγαν, ἐντυπωσιασμένοι ἀπό τήν
ἁγία ζωή της, τή νεότητα, τόν ἱεραποστολικό
ζῆλο καί προπαντός ἀπό ὅσα κήρυττε, προ-
σελκύονταν στή χριστιανική πίστη, ἀπαρ-
νούμενοι τά εἴδωλα. Ὁ ἀριθμός τῶν
χριστιανῶν διευρυνόταν πρός δόξαν Θεοῦ.

Αὐτό ὅμως, ὅπως ἦταν φυσικό, προκάλεσε
τήν ὀργή καί τό φθόνο τῶν φανατικῶν ἐθνικῶν
καί τῶν Ἰουδαίων, οἱ ὁποῖοι ἔσπευσαν νά κα-
ταγγείλουν τό γεγονός στόν αὐτοκράτορα
Ἀντωνίνο, λέγοντάς του ὅτι «κάποια γυναῖκα,
πού λέγεται Παρασκευή, κηρύττει τόν Ἰησοῦ,
τόν Υἱό τῆς Μαρίας», «τόν ὁποῖον οἱ πρόγονοί
μας κάρφωσαν στό Σταυρό» (καθώς πρόσθε-
σαν οἱ Ἰουδαῖοι). Συμπλήρωσαν μάλιστα ὅτι ἡ
Παρασκευή ὑποστηρίζει πώς «αὐτός εἶναι
μόνος Θεός ἀληθινός», καί γιά νά ἐξάψουν τήν
ὀργή τοῦ αὐτοκράτορα εἶπαν καί τή φράση:
«Ἡ Παρασκευή λέει ὅτι οἱ ὑπό τῆς βασιλείας
σου προσκυνούμενοι θεοί εἶναι ξόανα κωφά καί
ἀναίσθητα».
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Ἐνώπιον τοῦ αὐτοκράτορα.

Α
κούγοντας τήν καταγγελία αὐτή ὁ
Ἀντωνίνος θύμωσε πολύ. Καί διέταξε κά-
ποιον ἀξιωματικό νά συλλάβει, μέ μικρή

στρατιωτική συνοδεία, τήν Παρασκευή, καί νά
τήν ὁδηγήσει ἐνώπιόν του. Πράγμα πού ἔγινε
χωρίς καθυστέρηση. 

Ὅταν ὁ αὐτοκράτορας ἀντίκρυσε τή
νεαρή χριστιανή, «ἔκθαμβος ἐγένετο ἐπί τῇ συ-
νέσει καί τῇ ὡραιότητι αὐτῆς», καθώς σημει-
ώνει ὁ Συναξαριστής ( Μηναῖον Ἰουλίου, ΚΣΤ´).
Κατά τήν προσφιλή καί τότε τακτική ὁ Ἀντω-
νίνος προσπάθησε μέ κολακεῖες καί ὑποσχέ-
σεις νά τήν πείσει νά ἀρνηθεῖ τή χριστιανική
πίστη καί νά προσέλθει στήν ἐθνική θρησκεία
τῆς πολυθεΐας. Βρέθηκε ὅμως μπροστά σέ μιά
ψυχή μέ ἀνδρεῖο φρόνημα καί ἀκλόνητη πίστη
στό Χριστό. Ἔβλεπε ὅτι δέν ἐπηρεάζεται ἀπό
τά λόγια του. Παρά ταῦτα ἐκεῖνος συνέχισε
τήν προσπάθεια, λέγοντας μέ ἤρεμο ὕφος καί
φωνή:

«Ἐγώ, Παρασκευή, μά τή δύναμη τῶν με-
γάλων θεῶν, καί τή νεότητά σου λυποῦμαι καί
τήν ὀμορφιά σου θαυμάζω, καί τή γνώση σου
ἐπαινῶ. Γι᾽ αὐτό σέ συμβουλεύω νά θυσιάσεις
στούς θεούς, οἱ ὁποῖοι σοῦ ἔδωσαν αὐτή τήν
ὀμορφιά. Διότι ἄν μέν συμμορφωθεῖς μέ ὅσα
σοῦ λέω, θά σοῦ δώσω πολλές δωρεές. Ἄν
ὅμως ἐπιμείνεις στήν πίστη σου καί ἐναντιω-
θεῖς στά προστάγματά μου, νά ξέρεις ὅτι θά
σέ τιμωρήσω μέ βάσανα, τά ὁποῖα καί μόνον
ὅταν τ᾽ ἀκούει ἤ τά βλέπει ἄνθρωπος, τόν
ἀφήνουν κατάπληκτο, ἀκόμα κι ἄν δέν τά
ὑποστεῖ ὁ ἴδιος» (Κων. Χρ. Δουκάκη, Ὁ Μέγας
Συναξαριστής- Ἰούλιος, σελ. 237). 

Ποιά ἦταν ἡ ἀπάντηση τῆς φλογερῆς χρι-
στιανῆς σ᾽ αὐτά καί ἄλλα παρόμοια κολακευ-
τικά ἤ ἀπειλητικά λόγια τοῦ ἰσχυροῦ
αὐτοκράτορα; Ἐκεῖνα πού ἁρμόζουν στίς
ψυχές οἱ ὁποῖες ποθοῦν τόν οὐράνιο Νυμφίο
«ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ καί ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ καί ἐν
ὅλῃ τῇ διανοίᾳ» τους  (Ματθ. 22, 37): «Μή νο-

μίσεις, βασιλιά, ὅτι μέ τίς κολακεῖες αὐτές ἤ μέ
παρόμοιους φοβερισμούς θά ἀρνηθῶ τόν γλυ-
κύτατόν μου Ἰησοῦ Χριστό, διότι δέν ὑπάρχει
κανένας βασανισμός, οὔτε τιμωρία, οὔτε παι-
δεμός, πού νά μέ χωρίσει ἀπό τήν ἀγάπη του».
Λόγια πού μᾶς θυμίζουν ἐκείνη τήν ὡραιότατη
καί παρήγορη διακήρυξη-διαβεβαίωση τοῦ
ἀποστόλου τῶν ἐθνῶν Παύλου: «Τί μπορεῖ νά
μᾶς χωρίσει ἀπό τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ;
Μήπως τά παθήματα, οἱ στενοχώριες, οἱ διωγ-
μοί, ἡ πείνα, ἡ γύμνια, οἱ κίνδυνοι ἤ ὁ μαρτυρι-
κός θάνατος; Σύμφωνα μέ τή Γραφή ( Ψαλμ. 44,
23) «γιά σένα πεθαίνουμε ὅλη τήν ἡμέρα. Μᾶς
μεταχειρίζονται σάν πρόβατα πού τά πᾶνε
γιά σφαγή». Ἐμεῖς ὅμως ὑπερνικοῦμε μέσα ἀπ᾽
ὅλες αὐτές τίς δυσκολίες μέ τή βοήθεια τοῦ
Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος μᾶς ἀγάπησε. Κι εἶμαι
πραγματικά βέβαιος πώς οὔτε θάνατος οὔτε
ζωή οὔτε ἄγγελοι οὔτε ἄλλες οὐράνιες δυνά-
μεις οὔτε παρόντα οὔτε μέλλοντα οὔτε κάτι
ἄλλο εἴτε στόν οὐρανό εἴτε στόν ἄδη οὔτε κα-
νένα ἄλλο δημιούργημα θά μπορέσουν ποτέ νά
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μᾶς χωρίσουν ἀπό τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ γιά
ἐμᾶς, ὅπως αὐτή φανερώθηκε στό πρόσωπο
τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Κυρίου μας» (Ρωμ. 8,
35-39).

Τά πρῶτα μαρτύρια τῆς Ἁγίας.

O
αὐτοκράτορας προσπάθησε ἀρχικά μέ κο-
λακεῖες ἤ ἀπειλές νά πείσει τήν Παρα-
σκευή νά ἀρνηθεῖ τή χριστιανική πίστη.

Ὅταν ὅμως διεπίστωσε ὅτι αὐτό ἦταν μάταιο,
διέταξε τούς στρατιῶτες του νά προχωρή-
σουν σέ βασανισμό της, μήπως καί συνετισθεῖ.
Ἀρχικά πύρωσαν μέσα σέ δυνατή φωτιά μιά
σιδερένια περικεφαλαία. Ὅταν αὐτή κοκκίνησε
τήν τοποθέτησαν στό κεφάλι τῆς ἀθλήτριας
τοῦ Χριστοῦ. Ὁ Κύριος ὅμως ἔκανε τό θαῦμα
Του καί τήν προστάτεψε. Ὅπως κάποτε οἱ
Τρεῖς Παῖδες δέν ἔπαθαν τίποτα μέσα στό κα-
μίνι πού τό εἶχαν κάψει ἑπτά φορές, ἔτσι τώρα
καί ἡ Παρασκευή δέν αἰσθάνθηκε καθόλου τήν
πυρωμένη περικεφαλαία.

Ὅταν εἶδαν τό γενόμενο πολλοί παρευρι-
σκόμενοι εἰδωλολάτρες πίστεψαν στό Χριστό
καί ὁμολόγησαν τήν ἀλλαγή τους αὐτή μπρο-
στά στόν αὐτοκράτορα, ὁ ὁποῖος καί ἐξαιρε-
τικά θυμωμένος διέταξε νά τούς
ἀποκεφαλίσουν ἤ νά τούς πετάξουν στόν Τί-
βερη ποταμό γιά νά πνιγοῦν. Τή δέ Παρα-
σκευή νά κλείσουν σέ φυλακή, μέχρις ὅτου
σκεφθεῖ καί ἀποφασίσει μέ ποιόν τρόπο νά τή
θανατώσει.

Μέσα στή σκοτεινή φυλακή ἡ Ἁγία, φωτι-
σμένη ἀπό τό οὐράνιο φῶς τῆς ἀληθινῆς πί-
στης, δέν ἔπαυε νά προσεύχεται στόν Κύριό
της καί νά Τόν παρακαλεῖ νά τή διαφυλάξει
ἀκλόνητη, νά τή λυτρώσει ἀπό τούς ἐθνικούς,
νά φωτίσει καί ἄλλους ἀνθρώπους πού
ζοῦσαν «ἐν σκότει καί σκιᾷ θανάτου» νά γνω-
ρίσουν τήν «ὄντως ζωή», τό Χριστό καί νά σω-
θοῦν. Ὁ Συναξαριστής της ἀναφέρει ὅτι γύρω
στά μεσάνυχτα ἐμφανίσθηκε μπροστά στήν
Ἁγία ἄγγελος Κυρίου. Κρατοῦσε στά χέρια
του φωτεινό σταυρό, κάλαμο, σπόγγο καί

στεφάνι καί εἶπε πρός αὐτήν: «Χαῖρε, Παρα-
σκευή, ἀθληφόρε τοῦ Κυρίου! Μή φοβᾶσαι τά
βασανιστήρια τοῦ αὐτοκράτορα. Διότι ὁ Κύ-
ριος πού καταδέχθηκε νά σταυρωθεῖ γιά τή
σωτηρία τῶν ἀνθρώπων, θά εἶναι βοηθός καί
θά σέ λυτρώσει ἀπό κάθε μελλοντική δοκιμα-
σία σου». Αὐτά τῆς εἶπε ὁ ἄγγελος κι ἀφοῦ
τήν ἔλυσε ἀπό τά δεσμά πέταξε στούς οὐρα-
νούς. Ἡ δέ Παρασκευή, γεμάτη θάρρος καί γα-
λήνη στήν καρδιά της, συνέχισε νά ὑμνεῖ καί
νά δοξολογεῖ τόν Κύριο καί Θεό της. 

Τήν ἑπόμενη μέρα ὁδηγεῖται ἐκ νέου ἡ Ἁγία
ἐνώπιον τοῦ αὐτοκράτορα Ἀντωνίνου, ὁ
ὁποῖος τῆς εἶπε μέ αὐστηρό ὕφος καί σκληρό
τόνο στή φωνή του: «Ἄραγε, συνετίσθηκες
μετά τή χθεσινή τιμωρία σου, ἤ ἐπιμένεις ἀκόμα
νά ἔχεις τήν ἴδια πίστη;«. Ἐκείνη τοῦ ἀπάν-
τησε μέ ἠρεμία καί παρρησία: «Μή νομίσεις βα-
σιλιά, ὅτι μέ παρόμοιες τιμωρίες θά κλονίσεις
τήν ψυχή μου. Εἷναι εὐκολότερο νά μαλακώ-
σεις τό σίδηρο, παρά νά ἀφαιρέσεις τήν ἀφο-
σίωσή μου στόν Κύριο. Ἄν παραταῦτα θέλεις,
δοκίμασέ με γιά νά δεῖς τή δύναμη τοῦ Χρι-
στοῦ μου».
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Ὅπως ἦταν ἑπόμενο ὁ αὐτοκράτορας ἐξα-
γριώθηκε ἀπό τή σθεναρή στάση τῆς Παρα-
σκευῆς. Ἐκεῖνος πού ἦταν παντοδύναμος
αὐτοκράτορας καί ὅλοι ἔσκυβαν μπροστά του
τό κεφάλι μέ σεβασμό, ὁ δέ λόγος του ἦταν
ἐντολή πού ἔπρεπε χωρίς ἀντίρρηση νά ἐκτε-
λεσθεῖ, ἔβλεπε τώρα μπροστά του μιά ἀνδρεία
νέα γυναῖκα νά ἀψηφᾶ τίς διαταγές, νά μή
συγκινεῖται ἀπό τίς κολακεῖες καί τίς ἀπειλές,
νά ἐπιζητᾶ τό μαρτύριο! Δίνει λοιπόν ἐντολή
στούς στρατιῶτες του νά κρεμάσουν τήν Πα-
ρασκευή ἀπό τά μαλλιά της σ᾽ ἕνα ὄρθιο ξύλο
καί μέ λαμπάδες ἀναμμένες νά καῖνε τίς μα-
σχάλες καί ἄλλα μέλη τοῦ σώματός της.
Ὅμως, καθώς τήν εἶχε διαβεβαιώσει τήν προ-
ηγούμενη νύχτα στή φυλακή ὁ ἄγγελος, ὁ
Ἰησοῦς Χριστός τή διαφύλαξε σώα καί
ἀβλαβή. Ἐκείνη προσευχόταν, ἐνῶ ἐλεεινολο-
γοῦσε τούς ψεύτικους θεούς τῶν εἰδωλο-
λατρῶν.

Τό θαῦμα πού τήν ἀνέδειξε 
προστάτιδα τῶν ματιῶν.

Η
ἔκπληξη τοῦ αὐτοκράτορα ἀπό τό γε-
γονός πού ἔβλεπε, ἀντί νά τόν ὁδηγή-
σει σέ προβληματισμό καί ἀνάνηψη,

τόν ἐξαγρίωσε ἀκόμα περισσότερο. Διέταξε
λοιπόν νά βράσουν δυνατά σέ ἕνα μεγάλο κα-
ζάνι λάδι καί πίσσα καί νά ρίξουν μέσα τήν Πα-
ρασκευή. Καί πάλι ὅμως ἡ παντοδύναμη
πρόνοια τοῦ Θεοῦ τήν λύτρωσε. Ὄχι μόνο δέν
ἔπαθε τίποτα, ἀλλά στεκόταν στή μέση τοῦ
μεγάλου καζανιοῦ μέ τό καυτό λάδι καί τήν
πίσσα καί ἔδειχνε χαρούμενη, σά νά βρισκόταν
σέ δροσερό νερό!  Ἀπορημένος ὁ αὐτοκράτο-
ρας δέν πίστευε στά μάτια του. Πλησίασε λοι-
πόν στό καζάνι καί ἀπευθυνόμενος στήν
μάρτυρα τοῦ Χριστοῦ, τῆς εἶπε: «Ράντισέ με
μέ τό λάδι αὐτό, γιά νά διαπιστώσω ἄν πραγ-
ματικά εἶναι καυτό, ὅπως καί ἡ πίσσα. Γιατί
νομίζω ὅτι βλέπω κάτι πού μοιάζει μέ φαντα-
σία, ἀφοῦ δέν κατακαίεσαι».

Ἡ ἁγία Παρασκευή συμμορφώθηκε. Καί μέ

τή χούφτα της ἔριξε στό πρόσωπό του λάδι
καί πίσσα. Ἀμέσως ὁ βασιλιάς ἔχασε τό φῶς
τῶν ματιῶν του. Πανικοβλημένος φώναξε δυ-
νατά: «Ἐλέησόν με, δούλη τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ,
καί δός μοι τό φῶς τῶν ὀφθαλμῶν μου, καί πι-
στεύσω εἰς τόν Θεόν, ὅν σύ κηρύττεις». Πράγ-
ματι, ἡ ἁγία Παρασκευή προσευχήθηκε στό
Σωτῆρα Χριστό. Ὁ Ἀντωνίνος Πῖος (= εὐσε-
βής) πίστεψε, ξαναβρῆκε τό χαμένο φῶς καί
μαζί μ᾽ αὐτόν ἀρκετοί ἀξιωματοῦχοι τῆς
Ρώμης προσχώρησαν στή χριστιανική πίστη,
ὅπως ἀναφέρει ἡ Παράδοση. Ἔκτοτε ἡ μέν
ἁγία Παρασκευή θεωρεῖται ἀπό τούς χριστια-
νούς ὡς προστάτιδα τῶν ματιῶν καί τῶν
τυφλῶν, ὁ δέ αὐτοκράτορας διέταξε νά πά-
ψουν οἱ διωγμοί κατά τῶν χριστιανῶν καί
ἄφησε ἐλεύθερη τήν ἀθλήτρια τοῦ Χριστοῦ.

Διαδίδει τή χριστιανική πίστη 
σέ ἄλλες περιοχές.

Υ
στερα ἀπό τό γεγονός τοῦτο ἡ φλογερή
ἱεραπόστολος Παρασκευή ἐπεξέτεινε τή
δράση της σέ ἄλλες περιοχές, πέρα τῆς

Ρώμης. Ἐπισκεπτόταν πόλεις καί χωριά καί
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μιλοῦσε γιά τήν πίστη τοῦ Χριστοῦ καί τή νέα
Ἐκκλησία πού ἵδρυσε μέ τό τίμιο Αἷμα του,
γιά τήν παρούσα καί τή μέλλουσα ζωή.
Στό μεταξύ εἶχε πεθάνει ὁ Ἀντωνίνος καί στό
θρόνο τῆς κοσμοκράτειρας Ρώμης ἀνέβηκε ὁ
Μάρκος Αὐρήλιος (161-180 μ.Χ.). Νέοι διωγμοί
ξέσπασαν κατά τῶν χριστιανῶν. Ἔτσι, ὅταν
ἡ Ἁγία μας βρέθηκε σέ κάποια πόλη, στήν
ὁποία διοικητής ἦταν ὁ Ἀσκληπιός, συνελή-
φθη καί ὁδηγήθηκε ἐνώπιόν του γιά νά δικα-
σθεῖ, ἐπειδή κήρυττε ἀντίθετη πρός τῶν
εἰδωλολατρῶν πίστη. Στήν ἐρώτησή του
«ἀπό ποῦ εἶσαι καί ποιός εἶναι αὐτός ὁ νέος
θεός γιά τόν ὁποῖον διδάσκεις», ἡ Παρασκευή,
ἀφοῦ ἐπικαλέσθηκε τό ὄνομα τοῦ Κυρίου, «τό
ὑπέρ πᾶν ὄνομα» καί ἔκανε τό σημεῖο τοῦ
σταυροῦ, τοῦ ἀπάντησε μέ σεμνότητα, ἀλλά
καί παρρησία: «Τό ἀπό ποῦ εἶμαι δέν εἶναι
ἀνάγκη νά μάθεις, ἀφοῦ δέν ὠφελεῖ σέ τίποτε.
Ὁ Θεός πού κηρύττω δέν εἶναι νέος, ὅπως νο-
μίζεις, ἀλλά εἶναι Θεός χωρίς ἀρχή καί προαι-
ώνιος. Αὐτός δημιούργησε τόν οὐρανό καί τή
γῆ καί ὅσα ὑπάρχουν σ᾽ αὐτά. Γιά τή σωτη-
ρία τῶν ἀνθρώπων ἦρθε στή γῆ καί ἔγινε
ἄνθρωπος καί σταυρώθηκε ἀνθρωπίνως καί
ἀνελήφθη στούς οὐρανούς καί πρόκειται νά
ξανάρθει, γιά νά κρίνει ὅλο τόν κόσμο καί νά
ἀνταποδώσει στόν καθένα σύμφωνα μέ τά
ἔργα του. Αὐτόν τόν Θεό κηρύττω, αὐτόν
ὁμολογῶ ἀληθινό Θεό. Ἐνῶ οἱ δικοί σου θεοί,
οἱ ψεύτικοι, πού δέν δημιουργήθησαν τόν
οὐρανό καί τή γῆ, χάθηκαν ὅπως λέει καί ὁ
προφήτης Ἱερεμίας».

Ἀπαλλάσσει μιά πόλη 
ἀπό τό φοβερό δράκοντα.

O
ταν ὁ τοπικός δικαστής Ἀσκληπιός πῆρε
αὐτή τή γενναία ἀπάντηση θύμωσε καί
ταράχθηκε. Ἔδωσε ἀμέσως ἐντολή νά με-

ταφέρουν τήν ὁμολογήτρια τοῦ Κυρίου μας
Ἰησοῦ Χριστοῦ στό μεγάλο καί φοβερό δρά-
κοντα πού ἔμενε ἔξω ἀπό τήν πόλη καί ἦταν ὁ
φόβος καί ὁ τρόμος τῶν κατοίκων. Σ᾽ αὐτόν

ἔριχναν γιά τροφή τούς καταδίκους καί τούς
χριστιανούς.

Ὅταν ἡ Ἁγία πλησίασε στό σημεῖο πού
ἔμενε ὁ δράκοντας, ἐκεῖνος βρυχήθηκε ἄγρια
καί ἔβγαλε ἀπό τά ρουθούνια του καπνό καί
φλόγες ἀπό τό στόμα του, σά νά ἤθελε νά τήν
καταπιεῖ. Ἐκείνη ὅμως τοῦ εἶπε αὐστηρά:
«Θηρίο πονηρό, ἦρθε ἡ ὥρα τοῦ ἀφανισμοῦ
σου, γιατί πολλούς μέχρι τώρα κατασπάρα-
ξες χωρίς λόγο». Καί μόλις ἔκανε τό σημεῖο τοῦ
σταυροῦ καί φύσηξε πρός τόν δράκοντα, ὤ
τοῦ παραδόξου θαύματος! Ὁ τρομερός
ἐκεῖνος δράκοντας σφύριξε δυνατά, στριφογύ-
ρισε γύρω ἀπό τόν ἑαυτόν του καί ἄνοιξε στά
δύο!

Τό μέγα τοῦτο θαῦμα συγκλόνισε τόν
Ἀσκληπιό, τούς ἄλλους ἀξιωματούχους καί
τό πλῆθος πού παρακολουθοῦσε τά γενόμενα.
Καί συνετέλεσε στό νά πιστέψουν στό Θεό τῆς
Ἁγίας Παρασκευῆς καί ἀργότερα νά βαπτι-
σθοῦν στό ὄνομα «τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ
καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος». Ἡ κήρυκας τῆς
νέας πίστης, δοξάζοντας τόν Θεό γιά τά θαυ-
μάσια πού ἐπιτελοῦσε, ἀναχώρησε ἀπό τήν
πόλη αὐτή γιά νά συνεχίσει τό ἱεραποστολικό
της ἔργο.

Νέα μαρτύρια μέ ἐντολή τοῦ Ταρασίου.

Ε
τσι ἔφθασε σέ ἄλλη περιοχή, διοικητής
τῆς ὁποίας ἦταν ὁ Ταράσιος. Χωρίς νά
χάνει χρόνο ἄρχισε νά μιλάει γιά τόν

Ἰησοῦ Χριστό καί νά προσελκύει κοντά του
τούς καλοπροαίρετους ἐθνικούς. Σύντομα τό
νέο ἔφθασε στ᾽ αὐτιά καί τοῦ Ταρασίου. Ὁ
ὁποῖος -ὡς θεματοφύλακας τῆς ἐφαρμογῆς
τῶν ρωμαϊκῶν νόμων καί τῶν διαταγῶν τοῦ
αὐτοκράτορα- διέταξε νά συλλάβουν τήν Πα-
ρασκευή καί νά τήν ὁδηγήσουν ἐνώπιόν του.
Ὅταν ἡ διαταγή του ἐκτελέσθηκε, εἶπε μέ
αὐστηρότητα στήν Ἁγία: «Ποιός πονηρός
δαίμονας σέ ἔφερε ἐδῶ γιά νά καταφρονεῖς
τούς μεγάλους θεούς μας καί νά κηρύττεις κά-
ποιον ἄγνωστο δῆθεν θεό, πού ἔζησε πρίν ἀπό
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150 χρόνια, τήν περίοδο
τῆς βασιλείας τοῦ
Αὐγούστου, καί τόν
ὁποῖο σταύρωσαν οἱ
Ἰουδαῖοι ὡς κακοῦργο
καί πλάνο καί ἀντίθεο;».

Ἡ Ἁγία βέβαια, μέ
τήν παρρησία πού δια-
κρίνει ὅλους τούς ἀφο-
σιωμένους πνεύματι καί
ψυχῆ στόν οὐράνιο Νυμ-
φίο, τοῦ ἔδωσε τή δέ-
ουσα ἀπάντηση.
Ἀναφέρθηκε στή ἀπο-
στολή της ἐκ μέρους τοῦ
Χριστοῦ, πού εἶναι ὁ μόνος ἀληθινός Θεός καί
τόν ὁποῖο κηρύττει. Χαρακτήρισε τά εἴδωλα
τῶν ἐθνῶν «ἀναίσθητα» ξύλα καί πέτρες. Καί
ἐλεεινολόγησε τούς εἰδωλολάτρες γιά τήν
πλάνη μέσα στήν ὁποία ζοῦν.

Ὁ Ταράσιος δέν ἤθελε ν᾽ ἀκούσει ἄλλα.
Ἔδωσε ὀργισμένος διαταγή νά γεμίσουν οἱ
στρατιῶτες του ἕνα μεγάλο χάλκινο δοχεῖο μέ
λάδι, πίσσα καί μόλυβδο. Νά βάλουν ἀπό
κάτω δυνατή φωτιά καί ὅταν ἀρχίσει νά κο-
χλάζει τό μίγμα, νά ρίξουν μέσα τήν ἁγία Πα-
ρασκευή. Πράγμα πού ἔγινε ἀμέσως. Ἀλλά ὁ
Θεός ἔκανε καί πάλι θαῦμα μέγα, ὅπως στό κα-
μίνι τῶν Τριῶν Παίδων στήν ἀρχαία Βαβυ-
λώνα: Ἔστειλε τόν ἄγγελό του καί τή μέν
φλόγα ἔσβησε τελείως, τά δέ κοχλάζοντα τρία
στοιχεῖα τοῦ μίγματος τά ἔκανε πιό κρύα ἀπό
τό νερό. Κι ἐνῶ ἀρκετοί ἀπό τούς παρόντες
ὁμολογοῦσαν πίστη στό Θεό τῆς Ἁγίας, ὁ
σκληρόκαρδος Ταράσιος, μέ τήν πωρωμένη
καρδιά, ἔδωσε ἐντολή στούς στρατιῶτες του
νά συνεχίσουν τό βασανιστήριο τοῦ τανύ-
σματος. Τί ἦταν αὐτό; Τήν ἔβαλαν στή φυ-
λακή, τήν κάρφωσαν στό δάπεδο μέ τεντωμένα
τά τέσσερα ἄκρα της (χέρια καί πόδια) καί το-
ποθέτησαν ἐπάνω στό στῆθος της μιά βαριά
πλάκα!

Καί πῶς ἀντέδρασε στό κατεξοχήν φρικτό
αὐτό μαρτύριο; Ὅπως ἁρμόζει στούς γενναί-

ους ἀθλητές τῆς πίστης.
Μέ καρτερία, προσευχή,
ψυχική ἀνάταση. Τέτοια
στάση πολλῶν μαρτύ-
ρων εἶχε ὑπόψη του
ἀργότερα ὁ ἅγιος Ἰωάν-
νης ὁ Χρυσόστομος,
ὅταν ἔγραφε γιά τόν
τρόπο μέ τόν ὁποῖο πε-
ριμένουν τήν τελείωσή
τους οἱ ἅγιοι καί μάρτυ-
ρες:

«Ὅπως ὁ γεωργός
βλέποντας τό σιτάρι νά
διαλύεται δέν στεναχω-

ριέται οὔτε γίνεται ἄκεφος, ἀλλά τότε πιό
πολύ χαίρεται καί πανηγυρίζει, ξέροντας ὅτι
αὐτή ἡ διάλυση γίνεται ἀρχή γιά καλύτερο ξε-
κίνημα καί ἀφορμή μεγαλύτερης παραγωγῆς.
Ἔτσι καί ὁ ἀγωνιζόμενος πού ἐπιδιώκει τήν
ἀρετή καί περιμένει κάθε μέρα τή βασιλεία τοῦ
Θεοῦ, ὅταν ἀντικρύσει μπροστά στά μάτια
τοῦ τόν θάνατο, δέν ταράζεται ὅπως οἱ πολ-
λοί, οὔτε ἀναστατώνεται, οὔτε τά χάνει. Γιατί
γνωρίζει ὅτι ὁ θάνατος γιά κείνους πού ἔζησαν
σωστά εἶναι μιά μετάσταση πρός τά ἀνώτερα
καί ἀποδημία πρός τά καλύτερα καί πορεία
πρός τά στεφάνια... Διότι ἡ φθορά αὐτή δέν
ἀποτελεῖ καταστροφή τῆς οὐσίας, ἀλλά ἐξα-
φανισμό τῆς θνητότητας... Ἐπειδή ὁ θάνατος
αὐτός δέν καταστρέφει τό σῶμα, ἀλλά ἐξαφα-
νίζει τή φθορά. Διότι ἡ οὐσία βέβαια μένει καί
ἀνασταίνεται μέ μεγαλύτερη δόξα, ὄχι ὅμως
ὅλων. Ἀφοῦ ἡ μέν ἀνάσταση θά εἶναι κοινή γιά
ὅλους, ἀλλά ἡ ἔνδοξη ἀνάσταση γιά κείνους
πού ἔζησαν σωστά». (Εἰς τόν ΜΗ´ Ψαλμόν,
παρ. Ε´, Μigne Ε.Π. 55, 230). Ἐξάλλου ὅλοι
τους εἶχαν ὑπόψη τό τοῦ Κυρίου: «Γίνου πι-
στός ἄχρι θανάτου καί δώσω σοι τόν στέφα-
νον τῆς ζωῆς». ( Ἀποκ. 2, 10).

Κι ἐνῶ ἡ ὁσιοπαρθενομάρτυς ὑπέμεινε καρ-
τερικά καί προσευχόταν, «φαίνεται πρός
αὐτήν ὁ Χριστός», καθώς ἀναφέρει ὁ Συναξα-
ριστής, δορυφορούμενος ἀπό πλῆθος ἀγγέ-
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λων καί ἀρχαγγέλων καί τῆς εἶπε: «Χαῖρε, Πα-
ρασκευή, καλλιπάρθενε. Μή δειλιάσεις στά βα-
σανιστήρια, γιατί ἡ χάρη μου θά εἶναι μαζί σου
γιά νά σέ σώζει ἀπό κάθε πειρασμό. Δεῖξε λίγη
ὑπομονή ἀκόμα καί θά ἔρθεις στήν αἰώνια βα-
σιλεία, κοντά μου». Καί λέγοντας αὐτά, θερά-
πευσε τίς πληγές της καί τή ἀπελευθέρωσε
ἀπό τά δεσμά της.

Τό ἑπόμενο πρωΐ ὁδήγησαν καί πάλι τήν
Ἁγία ἐνώπιον τοῦ Ταρασίου. Ἔκπληκτος
ἐκεῖνος, ὅταν τήν ἀντίκρυσε ὑγιῆ, ἀπέδωσε τήν
ἐπούλωση τῶν πληγῶν της στούς θεούς τῶν
Ρωμαίων καί τήν κάλεσε νά προσέλθει στό ναό
τους, νά τούς προσκυνήσει καί νά λάβει μεγά-
λες δωρεές ἀπό τόν ἴδιο. Ἡ Παρασκευή τοῦ
ἀπάντησε: «Δέν μοῦ ἔδωσαν τήν ὑγεία οἱ θεοί
σου, οἱ ψεύτικοι καί ἀνύπαρκτοι, ἀλλά ὁ Χρι-
στός, ὁ μόνος ἀληθινός Θεός, στόν ὁποῖο πι-
στεύω καί αὐτόν λατρεύω». Ἔπειτα δέχθηκε
νά μεταβοῦν μαζί στό ναό τῶν εἰδώλων. Τούς
ἀκολούθησαν πολλοί ἀξιωματοῦχοι καί
πλῆθος ἐθνικῶν, νομίζοντας ὅτι ἡ Παρασκευή
θά πρόσφερε θυμίαμα στά εἴδωλα. Ὅμως δια-
ψεύσθηκαν!

Πέφτουν καί συντρίβονται τά εἴδωλα.

Μ
όλις μπῆκαν στό ναό ἡ Ἁγία ἀπευθυ-
νόμενη πρός τό εἴδωλο τοῦ Ἀπόλ-
λωνα, ἔκανε τό σημεῖο τοῦ σταυροῦ.

Τό δαιμόνιο πού βρισκόταν μέσα στό ἄγαλμα,
φώναξε δυνατά: «Δέν εἶμαι ἐγώ θεός, οὔτε καί
κανένας ἄλλος  ἀπό μᾶς. Μόνος ἀληθινός Θεός
εἶναι αὐτός πού κηρύττει ἡ Παρασκευή...». Καί
στή στιγμή ὅλα τά εἴδωλα πού βρίσκονταν
στό ναό κατέπεσαν καί συντρίφθηκαν στό δά-
πεδο.

Ἀγανακτισμένοι οἱ ἱερεῖς τῶν εἰδώλων
ὅρμησαν κατά τῆς Ἁγίας καί σπρώχνοντάς
την τήν ἔβγαλαν ἔξω ἀπό τό ναό, ζητώντας
ἀπό τόν Ταράσιο νά δώσει τέρμα στή ζωή της,
γιά νά μήν προξενηθεῖ μεγαλύτερο κακό στήν
ἐθνική θρησκεία. Πράγματι, ὁ Ταράσιος ἔβγαλε
ἀμέσως διαταγή γιά τόν ἀποκεφαλισμό της.

«Ξίφει τελειοῦται».

O
ἱ στρατιῶτες πῆραν μαζί τους τήν καλλι-
πάρθενο ἀθλήτρια τοῦ Χριστοῦ Παρα-
σκευή και τήν ὁδήγησαν ἔξω ἀπό τήν

πόλη γιά νά τήν ἀποκεφαλίσουν. Ἐκείνη, ὅταν
ἔφθασαν στό καθορισμένο σημεῖο, ζήτησε νά
τῆς ἐπιτρέψουν νά προσευχηθεῖ στόν οὐράνιο
Νυμφίο της. Κι ἐνῶ προσευχόταν, παραδίδεται
ὅτι ἀκούστηκε φωνή μυστηριώδης ἀπό τούς
οὐρανούς πού ἔλεγε: «Ἄκουσα τήν προσευχή
σου Παρασκευή, καί θά γίνει αὐτό πού ζήτη-
σες».

Ἡ ὁσιομάρτυς ἔσκυψε τό κεφάλι της μέ
πνευματική χαρά καί ἀποκεφαλίσθηκε ἀπό
ἕναν στρατιώτη. Καί ἡ μέν ψυχή της ἀνῆλθε
στούς οὐρανούς, τό δέ τίμιο καί ἁγιασμένο διά
τῶν μαρτυρίων σῶμα παρέλαβαν κάποιοι ἀπό
τούς χριστιανούς καί τό ἔθαψαν μέ τιμή καί
εὐλάβεια. Ὁ Θεός ὅμως, βραβεύοντας τήν
ὁσιομάρτυρα ἁγία Παρασκευή, ἔδωσε καί γί-
νονταν θαύματα σέ πολλούς πού προσέρχον-
ταν στόν τάφο της μέ πίστη καί ἐπικαλοῦνταν
τή χάρη της.

Ἡ μνήμη της ἄγεται τήν 26η Ἰουλίου.
Ταῖς αὐτῆς ἁγίαις πρεσβείαις ὁ Θεός, ἐλέη-

σον καί σῶσον ἡμᾶς!
Πηγή: «Ἁγία Παρασκευή ἡ ὁσιομάρτυς, Βίος καί Πα-

ρακλητικός Κανών», Εὐαγγέλου Π. Λέκκου, Θεολόγου
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ῇ 27η Μηνός Ἰουνίου ἔτους
2011 ἐτελειώθη ἐν Κυρίῳ καθ᾽
ὕπνον ἐν τῇ Μονῇ τοῦ Ἁγίου
Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου εἰς
Αἴγιον ὁ δοῦλος τοῦ Θεοῦ, Εὐέλ-

θων, Πρωτοπρεσβύτερος Παραλιμνίου τῆς
Κύπρου.

«Ἡ λύπη πεπλήρωκέ μου τήν καρδίαν». Μετά
τήν πρωϊνή λειτουργία στή Μονή μας, ἡ εἴδηση
γιά τό θάνατο τοῦ πατρός Εὐέλθοντα. Πῶς,
πότε, γιατί; Μά ὁ θάνατος δέν ἔχει γιατί καί διότι.
Τηλεφωνῶ στόν συνεφημέριό του παπα-Ἀντρέα.
Ὀλοφύρεται στό τηλέφωνο. Μοῦ δίνει τήν Μαρία.
Ἦταν χαμένη. «Κάνε, πάτερ, τρισάγιο στόν πα-
τέρα μου, κάνε, πάτερ, κομβοσχοίνι». Δέν ἄντεχα
αὐτή τή φορά νά πάω στό σπίτι τους νά τούς
συμπαρασταθῶ, ὅπως τότε, ἐκεῖνο τό Σάββατο
πού πέθανε ὁ Χριστόφορος. Μετά ἀπό 16 χρόνια,
πάλι οἱ ἴδιες σκηνές. Ἡ Μαρία ἑτοιμάζει τό τρα-
πέζι γιά τή σορό. Τό τραπεζομάντηλο, τό πρό-
σφορο, τό κερί, τό θυμίαμα. Τότε γιά τόν ἀδελφό,

τώρα γιά τόν πατέρα! Τό σκήνωμα τοῦ
νεκροῦ στή Ἑλλάδα, οἱ διαδικασίες γιά
τή μεταφορά του, τό ἀεροδρόμιο, τά
ἀεροπλάνα, «ὁ νεκρός ταξιδιώτης»...

Σκέφτομαι τόν πάτερ... Τήν πρώτη
μέρα πού τόν γνώρισα. Ἦταν μαθητής
στήν Ἱερατική μετά τήν Ἀκαδημία. Ἐγώ
εἶχα τελειώσει. Ἤμουν ρασοφόρος. Μέ
κοίταξε ἐξεταστικά καί φωτογράφησε μέ
τήν ψυχή του τήν ἰσχνή σιλουέτα μου,
τό ράσο μου. Τοῦ ἄρεσε πού ἤμουν

Μοναδικές εμπειρίες...j

Χαραλάμπους

Ευέλθων᾽

Ὁ μακαριστός πατήρ

z

Τ
Θύμηση ἀγαθή

καί πονοῦσα
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ἁγιογράφος. Γίναμε φίλοι. Οἱ μέρες περνοῦν.
Νυμφεύεται, γίνεται διάκονος. Ἔρχεται ὁ πό-
λεμος τοῦ ᾽74. Στό σπίτι μας, στό χωριό, χα-
λασμός κόσμου! Πρόσφυγες, δέν εἶχες τόπο
νά καθήσεις. Κατά τό ἀπόγευμα φτάνει στό
σπίτι μας ὁ πάτερ, διάκονος τότε μαζί μέ τή
σύζυγό του καί ἕνα βρέφος πού τό βάφτησαν
βιαστικά, ἐγκαταλείποντας τήν ἐνορία τους
στό Βαρώσι γιά νά γλιτώσουν ἀπό τούς
Τούρκους. Ἡ εἰκόνα θύμιζε τήν «φυγήν εἰς
Αἴγυπτον». Ἡ μητέρα ζεσταίνει νερό. Κάνουν
μπάνιο τό μικρό Χριστοφόρο, «πλένουν τά
μύρα». Τό βράδυ οἱ δυό ρασοφόροι ξαπλώ-
νουμε στό «μαερκόν» χαμαί. Τήν ἄλλη μέρα
ἀναχώρησαν. Ἐγκαθίστανται στό Παραλί-
μνι. Ὁ πάτερ χειροτονεῖται ἱερέας. Ὁ Χρι-
στοφόρος μεγαλώνει. Ἐγώ χειροτονοῦμαι
στόν Ἅγιο Γεώργιο τόν Κοντό στή Λάρνακα.
Τόν Χριστοφόρο τόν στέλνει ἐδῶ γιά μαθή-
ματα ἁγιογραφίας. Οἱ σχέσεις βαθαίνουν, ἡ
φιλία μεγαλώνει. Τόν Χριστοφόρο μοῦ τόν
παραδίδει ὄχι μονάχα γιά τήν καλλιτεχνική
μά καί γιά τή θρησκευτική καί ἠθική του δια-
παιδαγώγηση. Γίνομαι ὁ πνευματικός του.

Μοῦ εἶχε πολλή ἐμπιστοσύνη. Μέ ρωτοῦσε
πάντα γιά θέματα ἐκκλησιαστικῆς τέχνης.
Γιά τό ναό, γιά ἀρχιτέκτονες, γιά ἁγιογρά-
φους, γιά εἰκόνες, γιά τά ἱερά σκεύη.

Τό Παραλίμνι ἔγινε γιά μᾶς προσκυνημα-
τικός τόπος. Μέ τόν πατέρα Νεόφυτο καί τά
παιδιά πού ἦταν γύρω μας στόν Κοντό πη-
γαίναμε, κυρίως τίς Κυριακές τό ἀπόγευμα,
στά ξωκλήσια στό Παραλίμνι, Ὁ Πρόδρομος,
οἱ Ἀρχάγγελος, οἱ Ἅγιοι Ἀνάργυροι, Ἑσπε-
ρινό στή σπηλιά τῶν Ἁγίων Σαράντα μέ τούς
σταλακτίτες. Στό σπίτι τοῦ πάτερ, φιλοξε-
νία, ἀγάπη, εὐχάριστη ἀτμόσφαιρα. Τά παι-
διά του, ἔξυπνα, διαβασμένα. Ὁ
Χριστόφορος, ἡ ὡραία αὐτή ψυχή μέ θεολο-
γική καί φιλοσοφική σκέψη, ἡ Μαρία, τό κορί-
τσι τῆς Ἀνατολῆς πού διάβαζε
Ντοστογιέφσκι. Ὁ Δημήτρης μικρότερος,
προσπαθοῦσε τότε, νά τό παίξει «μάγκας»,
σπάζοντας τό ὅλο φιλοσοφημένο κλίμα τῶν
ὑπολοίπων. Ὁ πάτερ, νά κάθεται νά κοιτάζει
στωϊκά καί νά χαμογελᾶ, νά ἐπιτιμᾶ ψεύτικα.
Ἡ Ἀνδρούλα νά διπλοκερνᾶ γλυκά, τσάϊ,
μέλι, φροῦτα. Ἡ Ἀνδρούλα, ἡ μεγάλη μητέρα
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ὄχι μόνο τῶν παιδιῶν μά
καί τοῦ πάτερ, πού παρά
τό δυναμισμό του, χρει-
αζόταν κάποτε νά τόν
συγκρατήσει καί νά τοῦ
ἐπιβληθεῖ.

Ἀποφασίζουμε τήν
ἀνασύσταση τῆς Μονῆς
Μαυροβουνίου. Ἑτοιμά-
ζουμε τήν μεγάλη εἰκόνα
τοῦ Ἁγίου Γεωργίου. Τήν
ἐφέστιο εἰκόνα τῆς Μονῆς
μας. Παραγγέλλουμε τ᾽
ἀσημένο κάλυμμα στήν
Ἀθήνα. Ποιός θά ᾽ναι ὁ δω-
ρητής αὐτοῦ τοῦ καλλι-
τεχνήματος; Ἔψαχνα νά
βρῶ τήν πιό δυνατή περίπτωση πού ὄχι
ἁπλῶς νά διαθέτει χρήματα μά νά ᾽χει καί μιά
ἰδιαίτερη σχέση μαζί μας. Κι ὁ δωρητής βρέ-
θηκε. Ὁ Χριστόφορος, ὁ νεαρός αὐτός ἄγγε-
λος πεθαίνει. Ὁ θάνατός του συγκλονίζει
τούς πάντας. Ὁ πεζός λόγος δέν ἀποδίδει τές
χάρες αὐτοῦ τοῦ παιδιοῦ. Ποιητές δέν μπο-
ροῦμε νά γίνουμε ὅλοι. Μοῦ ζητᾶ νά τοῦ
γράψω κάτι γιά τό παιδί του. Πηγαίνουμε ἕνα
βράδυ καί τοῦ παίρνω τό κείμενο. Δέν θά ξε-
χάσω τό κλάμα πού ᾽καμε πάνω σ᾽ αὐτό τό
κείμενο. «Πάτερ, τοῦ εἶπα, μά δέν ἤρθαμε
ἀπόψε νά σέ κάνουμε νά κλαίεις῎. Τό ἀσημένο
κάλυμμα τῆς μεγάλης εἰκόνας τοῦ Ἁγίου Γε-
ωργίου ἐγένετο «Δι᾽ ἐξόδων Εὐέλθοντος Οἰκο-
νόμου Παραλιμνίου καί Ἀνδριανῆς
πρεσβυτέρας, εἰς μνήμην τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Χρι-
στοφόρου ἐν ἔτει χιλιοστῶ ἐννεακοσιοστῷ ἐνε-
νηκοστῷ πέμτῳ μηνί Δεκεμβρίῳ». 9 Ἀπριλίου
μέρα τοῦ Πάσχα τοῦ 1996. Τό Μαυροβούνι
ἀρχίζει ξανά τή λειτουργία του. Πρώτη ἀκο-
λουθία, ὁ Ἑσπερινός τῆς Ἀγάπης, ἡ ὥρα 6 τό
ἀπόγευμα. Μεταξύ τῶν 13 ἱερέων, πρῶτος ὁ
π. Εὐέλθων. Ἀναγινώσκει τό Εὐαγγέλιο
Ἑλληνιστί.

Ἀγαποῦσε τούς μοναχούς καί βοηθοῦσε
τά Μοναστήρια. Καί μόνο τά Μοναστήρια; Τί

ἱεραποστολές, τί ξένες Ἐκκλησίες καί Πα-
τριαρχεῖα. Στή λειτουργία πού τέλεσε ὁ
Οἰκουμενικός Πατριάρχης στήν Παναγία τοῦ
Σουμελᾶ διέκρινα ἀπό τήν τηλεόραση ὅτι τό
Ἅγιο Ποτήριον ἦταν δικά μας σχέδια, Κυ-
πριακῆς κατασκευῆς, δῶρο τοῦ πατρός Εὐέλ-
θοντα...

Ὅλες αὐτές οἱ σκέψεις, ὅλες αὐτές οἱ εἰκό-
νες κυριαρχοῦσαν στήν ψυχή μου τές δύο
μέρες μέχρι τ᾽ ἀπόγευμα τῆς Τρίτης πού μαζί
μ᾽ ἕνα μοναχό μου, ἀφήνουμε τόν Ἑσπερινό
τῶν Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου καί πη-
γαίνουμε στό παλιό ἀεροδρόμιο γιά τήν πα-
ραλαβή τοῦ σκηνώματός του. Τό ἀεροδρόμιο,
ἀφότου λειτούργησε τό καινούργιο, εἶναι
ἔρημο ἐγκαταλειμμένο, μόνο γιά μεταφορά
ἐμπορευμάτων. Ὑπάλληλοι ἐλάχιστοι καί
ξένοι. Ρωτᾶμε τόν ἕνα, ρωτᾶμε τόν ἄλλο. Ἐπι-
τέλους κάποιοι βρίσκουμε τή συγκεκριμένη
εἴσοδο. Περιμένουμε. Φτάνει ἡ νεκροφόρα καί ὁ
πάτερ Ἀνδρέας ἀπό τό Παραλίμνι. Εἰσερχό-
μαστε σέ κάτι γραφεῖα. Ὁ Δημήτρης κρατᾶ
διάφορα χαρτιά! Γίνονται κάποιες διατυπώ-
σεις. Μοῦ λέει διάφορα μά τό πιό συγκινητικό
ἦταν ὅταν πῆγε νά πάρει τή σορό τοῦ πα-
τέρα του καί τοῦ ̓ δειξαν μιά κάσα σέ μιά ἀπο-
θήκη μέ διάφορα πράγματα. Ὁ πατέρας του

Μοναδικές εμπειρίες...j
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στήν ἔσχατη ταπείνωση μόνος, ἔρημος, ξένος
σέ ξένο τόπο! Ὁ ἴδιος ἔνοιωσε σάν τόν Ἰωσήφ
πού ζητᾶ ἀπό τόν Πιλάτο τό σῶμα τοῦ Χρι-
στοῦ καί αὐθόρμητα ἐρχόταν μέσα του τό Δο-
ξαστικό τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς. «Τόν
ἥλιον κρύψαντα τάς ἰδίας ἀκτίνας» καί «Δός
μοι τοῦτον τόν ξένον...».

Πηγαίναμε ὅλοι πιό μέσα καί μᾶς παρου-
σιάζουν μία κάσα μέ πρόχειρο συνθετικό ξύλο.
Ὁ Δημήτρης μ᾽ ἕνα κατσαβίδι πού τοῦ ᾽φερε
ἕνας ἱερέας σπάζει τήν κάσα καί κυριολεκτικά
ξεσχίζει τή λαμαρίνα, τό δεύτερο ἀεροστεγές
κάλυμμα. Σάν νά ᾽θελε ν᾽ ἀπελευθερώσει τόν
πατέρα του ἀπό τήν τριπλῆ φυλακή. Ἀνοίγει
τό νεκρικό κάλυμμα καί γονατίζει μέ ἀναφι-
λητά, φιλώντας τό πρόσωπο τοῦ νεκροῦ.
Ἀνεβαίνω καί τόν ἀντικρύζω. Τόν βλέπουν
ὅλοι. Αὐτό ἦταν ὅλο! Ἀνάπνευσα μετά ἀπό
δυό μέρες. Ὁ πάτερ κοιμόταν! Ἔφυγε... μέσα
σ᾽ ἕνα γλυκό ὄνειρο. Χαμογελοῦσε! Τό ἴδιο
ἐκεῖνο στωϊκό μειδίαμα πού ἦταν σάν νά ἐνέ-
παιζε τή δειλία, τό ἄγχος, τή στεναχώρια μας.
Ὁ θάνατος, ἕνα χαμόγελο, ἤ μᾶλλον ἕνα χα-
μόγελο στό θάνατο!

Ἡ σορός μεταφέρεται σέ χῶρο στάθμευσης
τοῦ ἀεροδρομίου. Ἐκεῖ εἶναι μέ κάποιους
ἄλλους ἡ Ἀνδρούλλα, ὁ Γιῶργος κι ὁ Λάζα-
ρος, πού ἀπό τό γάμο τοῦ παιδιοῦ του πού
τέλεσε ὁ πάτερ τόν συνοδεύει τώρα νεκρόν
κατά τό «ὑμῶν καί ὁ γάμος ὁμοῦ καί ὁ τάφος».
Σ᾽ αὐτόν τόν ἔρημο τόπο στραμμένοι κατά
ἀνατολάς, δέκα περίπου ἄτομα, τελοῦμε γι᾽
αὐτόν τό πρῶτο τρισάγιο στήν «πάτριον
χθόνα». Ἦταν τό πιό ταπεινό τρισάγιο πού
εἶδα στή ζωή μου! Ἀναχώρησαν αὐτοί γιά τό
Παραλίμνι, κι ἐμεῖς γιά τή Μονή.

Ὅταν ἔφθασε ἡ σορός στό σπίτι του τό
πλῆθος ξέσπασε σέ τέτοιους θρήνους καί κλά-
ματα πού ἀκούγονταν σέ ἀπόσταση, ὅπως
στήν περίπτωση τοῦ Παγκάλου Ἰωσήφ. «Καί
ἐκόψαντο αὐτοῦ κοπετόν μέγαν καί ἰσχυρόν
σφόδρα» ( Γέν. ν´10). Σύντομα ὅμως τό σκηνικό
ἀλλάζει. Ἡ παρηγοριά κι ἡ ἐλπίδα διαχύνεται
στές καρδιές ὅλων. Ἡ ἀγρυπνία πού ἀκολού-

θησε στό ναό τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, οἱ ψαλ-
μωδίες, ὁ κόσμος πού κοινώνησε, ὅλα ἦταν
ἀλλαγμένα. «Ἵνα μή λυπῆσθε καθώς καί οἱ
λοιποί οἱ μή ἔχοντες ἐλπίδα». (Α´Θεσσ. δ´, 13).

Τήν ἄλλη μέρα ἡ κηδεία, τ᾽ ἀπόγευμα.
Πλῆθος κόσμου. Ἀναρίθμητοι ἱερεῖς καί ἐννέα
Ἐπίσκοποι. Ἡ Νεκρώσιμη Ἀκολουθία τά λέει
ὅλα. Γι᾽ αὐτό καί ὁ ἴδιος δέν ἤθελε ἐπικήδειους
λόγους, οὔτε πλήρη Ἱερατική Στολή. Μόνο
πετραχήλι. Παρόλα αὐτά ὁ οἰκεῖος Ἐπίσκο-
πος, ὁ Κωνσταντίας Βασίλειος λέει τόν ἐπική-
δειο καί ὁ υἱός του, Δημήτρης, διαβάζει κείμενο
τοῦ ἰδίου τοῦ πατέρα του πού τό ᾽χε γράψει
γιά τή συγκεκριμένη αὐτή μέρα. Ὁ Δημήτρης
προσθέτει στό τέλος ὁλόκληρο τό δοξαστικό
τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς. «Τόν ἥλιον κρύ-
ψαντα τάς ἰδίας ἀκτίνας» καί «Δός μοι τοῦτον
τόν ξένον...». Στό κοιμητήριο σορός τίθεται
πάνω στήν πλάκα τοῦ τάφου τοῦ γιοῦ του.
Τόν ἀσπάζονται οἱ δικοί του. Ἡ πρεσβυτέρα
πέφτει στό πρόσωπό του καί τό ἀποχαιρετᾶ
μέ λόγια σπαραξικάρδια. Τέλος τοῦ καλύ-
πτουν τό πρόσωπο μέ τόν ἀέρα. Ὁ Λεμεσοῦ
τελεῖ τήν ταφή. 

Ἀγαπητέ ἐν Χριστῷ ἀδελφέ... συλλει-
τουργέ καί φίλε π. Εὐέλθων, ὁ θάνατός σου
τραντάζει τήν ὕπαρξί μας. Πορεύου τήν ὁδόν
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τῆς δικαιοσύνης καί τῶν καλῶν ἔργων σου.
Ἤσουνα ὁ ἄνθρωπος τῶν ἔργων καί ὄχι τῆς
θεωρίας. Ὁ Χριστοφόρος δικαιοῦται καί
αὐτός τόν πατέρα του. Μετάφερέ του τήν
ἀγάπη μας τήν παντοτεινή μνήμη καί νο-
σταλγία τῆς ὡραίας ψυχῆς του. Δέν ἤσουν
ἕνας ἁπλός ἱερέας. Ἤσουνα ὁ πατριάρχης τοῦ
Παραλιμνίου. Δυνατός, ἀποφασιστικός, γεν-
ναῖος. Ὅλοι νιώθουν ἀσφάλεια κοντά σου.
Τώρα τό σκηνικό ἀλλάζει. Ἡ σιωπή εἶναι τό
μυστήριο τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Παρόλο πού
σάν χαρακτήρας δέν εἶχες μοναχική κλίση,
ἀγαποῦσες τούς Μοναχούς καί στήριζες τά
Μοναστήρια. Εἰς τό Μοναστήρι ἐτελειώθης. Σ᾽
εὐγνωμονοῦμε γιά τήν ἀγάπη καί τή συμπα-
ράστασή σου στή Μονή μας. Πάντοτε θά μνη-
μονεύουμε τό ὄνομά σου μαζί μέ τό ὄνομα τοῦ
προσφιλοῦς σου τέκνου. Ἑτοίμαζε γιά ὅλους
μας «φιλοξενίαν». «Ξενίας δεσποτικῆς καί ἀθα-
νάτου τραπέζης, ἐν ὑπερώῳ τόπῳ». «Εἰς τήν
ποθεινήν πατρίδα». Αἰωνία σου ἡ μνήμη.

Ὁ Ἡγούμενος τῆς Μονῆς 
Ἁγίου Γεωργίου Μαυροβουνίου

Ἀρχιμ. Συμεών.

Μνήμη δικαίου

μετ᾽ ἐγκωμίων

T
όν πατέρα Εὐέλθοντα τόν γνώ-
ρισα μ᾽ ἕνα ἀειθαλές χαμόγελο, μία
καθαρή μορφή, ἕνα ἱλαρό πρό-
σωπο, μία ὁλοκληρωμένη προσω-
πικότητα. Ἀκόμη κι ὅταν κάποτε

ἦταν ἀρκετά λυπημένος δέν ἔχανε αὐτά τά χα-
ρακτηριστικά του. Τόν γνώρισα στήν ἀγα-
πημένη Κύπρο. Μίλησα στ᾽ ἀγαπητά παιδιά
τοῦ σχολείου πού διηύθυνε. Στό ἐκκλησίασμα
τοῦ λαμπροῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου ἐπί-
σης. Στόν ἱερό ναό τοῦ ἁγίου Νεκταρίου Πεν-
ταπόλεως, στό ἵδρυμα, μέ τούς συμπαθεῖς
ἡλικιωμένους, πού τό φρόντιζε ἀνύστακτα.

Στή σχολή γονέων, στήν αἴθουσα τοῦ Δήμου
Παραλιμνίου. Στό Ἅγιον Ὄρος, τό ὁποῖο ὑπε-
ραγαποῦσε. Πήγαμε μέ συγκίνηση μαζί στά
κατεχόμενα, στό χωριό του. Προλόγισα τό τε-
λευταῖο σχετικό βιβλίο. Ἔγραφα συχνά στό
περιοδικό του, στό «Παρά τήν λίμνην».

Τόν πρωτογνώρισα ὅταν πήγαμε τή θαυ-
ματουργή εἰκόνα τοῦ «Ἄξιον ἐστι»  στήν
Κύπρο. Ἦταν σάν μικρό παιδί ἀπό χαρά.
Ἔτρεχε νά μᾶς ὑποδεχθεῖ, νά μᾶς φροντίσει, νά
μᾶς κεράσει, νά μᾶς φιλοξενήσει. Ἀπό τότε δέχ-
θηκα πλούσια τή φιλοξενία καί τήν ἀγάπη
του, μαζί μέ τήν ἐξωτερική του οἰκογένεια.
Ἄφησα δάκρυα κι ἐγώ γιά τόν Χριστοφόρο,
πού τόσο ἀγαποῦσε. Κουβεντιάζαμε ὧρες, κά-
ναμε σχέδια, ἑτοιμάζαμε τήν ἑπόμενη ἐπίσκεψή
μου. Πρόσεχε, ἄκουγε, σημείωνε, εἶχε τόσα

Μοναδικές εμπειρίες...j



πολλά νά φροντίσει. Γιά τήν οἰκογένειά του,
γιά τό ναό του, γιά τό σχολεῖο του, γιά τό
ἵδρυμα, γιά τίς ἐκκλησιές, γιά τό περιοδικό,
πού ἀξίζει νά συνεχίσει τήν ἔκδοσή του, γιά
τήν ἱεραποστολή, γιά τά μοναστήρια, γιά τίς
ἐπιστολές του, γιά τούς φτωχούς. Πηγή φι-
λανθρωπίας. Ζοῦσε γιά νά μαζεύει καί νά μοι-
ράζει. Οἱ ἄνθρωποι τόν ἐμπιστεύονταν, γιατί
ἦταν ἀνιδιοτελής καί ἀφιλάργυρος. Ἤξεραν
ὅτι σίγουρα θά πιάσουν τόπο οἱ δωρεές τους.
Ζοῦσε γιά τούς ἄλλους.

Ἀγάπησε ἀπό μικρός πολύ τόν Θεό, τήν
Ἐκκλησία, τήν Ὀρθοδοξία, τήν Κύπρο. Κατό-
πιν τήν οἰκογένειά του, τούς κληρικούς, τούς
μοναχούς, τούς ἀναγκεμένους, τούς πεν-
θοῦντες. Ἦταν ὅλο ἀγάπη γιά τήν ἐκκλησία
του, τό σχολεῖο του, τό εὐλογημένο σπιτικό
του. Δέν ἔκανε θεαματικές κινήσεις, φαντα-
σμαγορικές πράξεις, βαρύγδουπα κηρύγ-
ματα. Ἐργαζόταν μυστικά, ἡσύχια,
ἀδιαφήμιστα, ἀφανῶς, ταπεινά, εὐαγγελιο-
παράδοτα. Ἦταν ἀνυπόκριτος, ἀπρο-
σποίητος, ἀφιλόδοξος, τίμιος,
πρόσχαρος, εἰλικρινής καί χαρίεις. Φιλό-
θεος καί φιλάγιος, φιλάνθρωπος καί φιλά-
γαθος, φιλάδελφος καί φιλότεκνος. Δέν
εἶναι ἄνευ σημασίας ὅτι κοιμήθηκε ἀτά-
ραχα, στόν ὕπνο του, ἑτοιμαζόμενος γιά
τή Θεία Λειτουργία, σ᾽ ἕνα μοναστήρι, στή
μνήμη τοῦ Ἁγίου Σαμψών τοῦ Ξενοδόχου,
ὁ πάντοτε φιλόξενος πατήρ.

Στήν ἀποχαιρετιστήρια διαθήκη του κα-
ταθέτει εἰλικρινά τή συναίσθηση τῆς ἁμαρ-
τωλότητός του, τήν ἐκ βαθέων μετάνοιά
του, τή συγχωρητικότητά του, τήν ἀγάπη
του στήν ἱερωσύνη, τήν οἰκογένειά του, τήν
παραδοχή τῶν ὅποιων λαθῶν του -λάθη
δέν κάνουν μόνο οἱ νεκροί- τήν ἀφιλοχρημα-
τία του. Δέν ἄφησε περιουσία, μόνο τό
ἀγαθό παράδειγμά του. Ἄν βρεθοῦν, λέει,
χρήματα, μετά τήν ἐκδημία του, νά δοθοῦν
στούς φτωχούς, στούς ὁποίους ἀνήκουν.
Στή σύζυγο καί τά παιδιά του, ἀφήνει τήν
ἀγάπη καί τήν εὐχή του. Τελευταία του

ἐπιθυμία ἦταν νά ἐνταφιασθεῖ δίπλα στόν
ἀγαπημένο υἱό του, τόν Χριστοφόρο του. Τόν
ἀντάμωσε μ᾽ ἕνα ὑπέροχο χαμόγελο, αὐτό
πού τόν συνόδευε πάντα, δεῖγμα τῆς ἀνα-
παυμένης συνειδήσεώς του, ἀπόδειξη τῆς γα-
λήνιας καρδιᾶς του, τῆς σχέσεώς του μέ τήν
πηγή τῆς χαρᾶς, τόν Κύριο τῆς ζωῆς καί τοῦ
θανάτου, τόν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό.

Ἔχουμε μεγάλη τήν ἀνάγκη στίς πενιχρές
ἡμέρες ἀπό τέτοιους κληρικούς. Τό Παραλίμνι
βρῆκε ἕναν πρεσβευτή. Ἡ Κύπρος ἔχασε ἕνα
ἄξιο λειτουργό. Ἡ ταπεινότητα ἀπώλεσε ἕνα
μνημονευτή της. Ἡ οἰκογένειά του παραμυ-
θεῖται ἀπό τό φωτεινό του πέρασμα. Τόν μνη-
μονεύουν πολλοί καί τόν θυμοῦνται μέ τίς
ὡραιότερες ἀναμνήσεις. Εὐχαριστῶ τόν Θεό
πού τόν γνώρισα.

Μοναχός Μωϋσῆς Ἁγιορείτης.

Πηγή: «Παρά τήν Λίμνην», μηνιαία ἔκδοση Ἐκκλησίας
Ἁγίου Δημητρίου Παραλιμνίου Κύπρου

Ἀρ. 8 Αὔγ. 2011  
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Στόν Ἀδελφό μου, 
γενεθλίων τελουμένων τῶν ἑξηκοστῶν! 

Τό ὄνομα σου καλωσόρισμα ἀνοιχτόκαρδο�
μολπή ἀγάπης ἀνυπόκριτης
κι ἀρχοντικῆς φιλοξενίας κυπριώτικης.
Τό πατρεπώνυμό σου λάμψη ἄδολης χαρᾶς 
πού ξέρει νά σκεπάζει μ᾽ ἀξιοπρέπεια
τό κρατούμενο μιᾶς ἀπουσίας πολυώδυνης.
Τό ἱλαρό σου πρόσωπο μέ δέος λιτανεύει 
καί μέ περίσεμνη ἱεροπρέπεια τό Φῶς
στά στεῖρα χρόνια πού μᾶς δόθηκαν.
Κ᾽ ἡ δεξιά σου μαστορεύει καλλιγραφικά 
μέ σινική μελάνη ἀνεξίτηλη ἀράδες ὄμορφες στήν
παλαιά διφθέρα τῶν μακαρισμῶν.

Πειραιεύς, 3�3�2010
Ὁ Προικονήσου Ἰωσήφ



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



ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ -
Ἑορτολόγιο 2014
μέ τίς νηστεῖες ἀναλυτικά

Παρασκευή 8 Νοεμβρίου:
4.00 μ.μ. Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός τοῦ Ἁγίου
Νεκταρίου μετ᾽ ἀρτοκλασίας. 

Σάββατο 9 Νοεμβρίου:
7.00 π.μ. Ὄρθρος-Πανηγυρική Θεία Λειτουργία καί 
λιτάνευσις τῆς ἱερᾶς εἰκόνος καί τῶν ἱερῶν λειψάνων
τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως.

Τό Σάββατο 9 Νοεμβρίου θά διοργανωθεῖ μονοήμερη προσκυνηματική
ἐκδρομή ἀπό τήν Ἀθήνα. Σᾶς περιμένουμε νά συνεορτάσουμε τόν Ἅγιο.

Πληροφορίες / δηλώσεις θέσεων:
κα Ἑλένη Ἀλεξοπούλου τηλ. 210 - 97.38.478

ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ
ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΜΑΣ

Παρακαλοῦμε ζητεῖστε το ἐγκαίρως πρίν ἐξαντληθεῖ

Ἐπίσης θά ἐκτεθοῦν σέ προσκύνημα τά γυαλιά
καί τό κομβοσχοίνι τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου.

Μπορεῖτε νά τό ζητήσετε στό τηλέφωνο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς

☎ 26340 - 44391 (9-2 πρωΐ  6-9 ἀπόγευμα καθημερινά)
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Ἐκδόθηκε καί φέτος τό νέο Ἡμερολόγιο
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς μας γιά τό 2014. Τό
ἡμερολόγιο πού ἐπιμελεῖται κάθε χρόνο ἡ
Ἀδελφότης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς μας καί σᾶς
συντροφεύει ὅλες τίς ἡμέρες τοῦ ἔτους,
μαζί μέ τίς πρεσβεῖες τῶν Ἁγίων μας.
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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.)



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)


