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Τό περιοδικό αὐτό ξεκίνησε τήν πορεία 
μέ στόχο τήν κατά Θεόν βοήθεια ὅλων μας.
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Πρός αναγνώστεσ επιστολή... 

j

ά διαβάσετε στίς σελίδες τῆς Μοναχικῆς Ἔκφρασης γιά τό Ἅγιο
Πνεῦμα. Σκοπός τῆς ζωῆς μας εἶναι ἡ ἀπόκτησή του. Ἀπό τήν ἡμέρα
τῆς Πεντηκοστῆς πού δόθηκε στούς Ἀποστόλους καί ἀπό ἐκείνους σέ

ὅλους ὅσους γνώρισαν, ἀγάπησαν καί πίστεψαν στό Χριστό, τό Ἅγιο
Πνεῦμα εἶναι ὁ σκοπός ὅλων μας. Τό λάβαμε μέ τήν βάπτισή μας, ἀλλά τό ἔχουμε
ἄραγε ἐν ἐνεργεία μέσα μας; Ἄς κοιτάξει ὁ καθένας μέσα του. Ἄς κάνουμε τόν
αὐτοέλεγχό μας, ἔχουμε μέσα μας ἐν ἐνεργεία τό Πνεῦμα τό Ἅγιο; 

Ὁ κόσμος γύρω μας ἔχει σκοπούς, χιλιάδες στόχους, ἀλλά ἔχουν ἄραγε ὅλοι
αὐτοί οἱ στόχοι καμία σχέση μέ τήν ἀπόκτηση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος; Τό Πνεῦμα
τό Ἅγιο, ὅπως θά διαβάσετε στό κείμενο πού ἀκολουθεῖ τοῦ Ἁγίου Ἰννοκεντίου,
εἶναι ὁ κατ᾽ ἐξοχήν ὁδηγός μας στήν πορεία μας πρός τήν Βασιλεία τῶν
Οὐρανῶν. Εἶναι ἡ πηγή τῆς πίστεως καί τοῦ φωτισμοῦ μας. Ἡ πηγή τῆς ἀλη-
θινῆς ἀγάπης πρός τόν Θεό καί τόν πλησίον. Εἶναι ἡ κινητήριος δύναμη κατά τῶν
πειρασμῶν. Εἶναι ἡ πηγή τῆς σοφίας γιά νά ὁδηγούμεθα πρός τή σωτηρία. Εἶναι
ὁ δοτήρ τῆς εὐτυχίας καί τῆς εἰρήνης τῆς καρδιᾶς. Εἶναι ὁ διδάσκαλος τῆς τα-
πεινώσεως καί τῆς προσευχῆς. Μπορεῖ νά ἔχουμε ἀποκτήσει στή ζωή μας πολλά
ἀγαθά, νά ἔχουμε ἐπιτύχει στόχους καί σκοπούς, ἀλλά ἄν δέν ἀποκτήσουμε τό
Πνεῦμα τό Ἅγιο, Χριστό δέ ζοῦμε, δέν βιώνουμε, δέν γνωρίζουμε καί κατ᾽ ἐπέ-
κταση δέν θά ζήσουμε μαζί Του στήν αἰωνιότητα. Ἄς διαβάσουμε προσεκτικά
τά θεόπνευστα λόγια τοῦ Ἁγίου Ἰννοκεντίου καί ἄς καθρεφτίσουμε μέσα μας τά
λόγια αὐτά. Ἔχουμε στόχο τήν ἀπόκτηση τοῦ Πνεύματος τοῦ Ἁγίου; Κάνουμε
τόν ἀγῶνα μας γιά νά τό ἀποκτήσουμε; Καθαρίζουμε τήν καρδιά μας γιά νά εἶναι
κατοικητήριό Του; Τό Πνεῦμα τό Ἅγιο εἶναι τό τρίτο Πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριά-
δος. Ἡ καρδιά μας πρέπει νά εἶναι ἀδιάλειπτα σε μετάνοια γιά νά ἔχει θέση μέσα
μας ὁ Θεός. Ἄς γρηγοροῦμε...

Γερόντισσα Μόνικα

καί αἱ σύν ἐμοί ἐν Χριστῶ ἀδελφαί

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῶ ἀδελφοί, ἀναγνῶστες τοῦ περιοδικοῦ μας 

“Μοναχική Ἔκφραση”
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α΄. Τί εἶναι τό Ἅγιο Πνεῦμα 
καί τί δίνει στόν ἄνθρωπο. 

ό Ἅγιο Πνεῦμα εἶναι ὁ Θεός, τό
τρίτο πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος,
παντοδύναμο ὅπως ὁ Πατέρας καί ὁ
Υἱός. Τό Ἅγιο Πνεῦμα ζωογονεῖ,
ἐμψυχώνει καί ἐνδυναμώνει τά πλά-
σματα. Αὐτό δίνει στά ζῶα τή ζωή,

στούς ἀνθρώπους τό νοῦ καί στούς χριστιανούς
τήν ἀνώτερη ζωή, τήν πνευματική. Αὐτό φωτίζει
τόν ἄνθρωπο καί τόν βοηθάει νά μπεῖ στή βασι-
λεία τῶν οὐρανῶν. 

Τό Ἅγιο Πνεῦμα δίνεται στόν καθένα μας ὄχι
σύμφωνα μέ τήν ἀξία τῶν καλῶν ἔργων του,
ἀλλά δωρεάν, σύμφωνα μέ τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ, γιά
τή σωτηρία του. Τ

Αφιέρωμα...
j

Η ΠΝΟΗ ΤΟΥ 
ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
Η ΠΝΟΗ ΤΟΥ 
ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

Ἁγίου Ἰννοκεντίου Μόσχας



Στή συνέχεια θά δοῦμε τί χαρίζει στόν
ἄνθρωπο τό Ἅγιο Πνεῦμα. 

1. Ὅταν κατοικήσει μέσα στόν
ἄνθρωπο τό Ἅγιο Πνεῦμα, τοῦ δίνει πίστη

καί φωτισμό.Χωρίς Αὐτό, κανείς δέν μπορεῖ νά ἔχει
ἀληθινή καί ζωντανή πίστη. Χωρίς τό φωτισμό
Του, καί ὁ πιό σοφός καί μορφωμένος ἄνθρωπος
εἶναι ὁλότελα τυφλός ὡς πρός τά ἔργα τοῦ Θεοῦ
καί τήν κτίση Του. Ἀπεναντίας, τό Ἅγιο Πνεῦμα
μπορεῖ νά φωτίσει ἐσωτερικά καί τόν πιό ἀμόρ-
φωτο καί ἁπλοϊκό ἄνθρωπο, νά τοῦ ἀποκαλύψει
ἄμεσα τά ἔργα τοῦ Θεοῦ καί νά τοῦ προσφέρει τή
γλυκειά γεύση τῆς βασιλείας Του. Ὁ ἄνθρωπος
πού ἔχει μέσα του τό Ἅγιο Πνεῦμα, αἰσθάνεται
στήν ψυχή του ἕνα ἀσυνήθιστο φῶς, πού τοῦ
ἦταν ὁλότελα ἄγνωστο μέχρι τότε. 
2. Τό Ἅγιο Πνεῦμα γεννάει στήν καρδιά

τοῦ ἀνθρώπου τήν ἀληθινή ἀγάπη. Ἡ ἀληθινή
ἀγάπη εἶναι σάν μιά καθαρή φωτιά, μιά πηγή θερ-
μότητας, πού ζεσταίνει τήν καρδιά. Εἶναι μιά ρίζα,
πού βλαστάνει μέσα στήν καρδιά ὅλα τά καλά
ἔργα. Γιά τόν ἄνθρωπο πού ἔχει ζωογονηθεῖ ἀπό
τήν ἀληθινή ἀγάπη, τίποτα δέν εἶναι δύσκολο,
φοβερό ἤ ἀδύνατο. Γι’ αὐτόν κανένας νόμος δέν
εἶναι βαρύς, καμιά ἐντολή δέν εἶναι ἀνεφάρμοστη.
Ὅλα τοῦ εἶναι εὔκολα. 

Ἡ πίστη καί ἡ ἀγάπη, πού χαρίζει στόν
ἄνθρωπο τό Ἅγιο Πνεῦμα, εἶναι τόσο μεγάλα καί
δυνατά ὅπλα στά χέρια του, πού, ἄν τά ἔχει, μπο-

ρεῖ εὔκολα, ἄνετα, μέ χαρά καί γαλήνη νά βαδίσει
τό δρόμο πού βάδισε ὁ Χριστός. 
3. Τό Ἅγιο Πνεῦμα δίνει ἀκόμα στόν

ἄνθρωπο δύναμη , γιά ν’ ἀντιστέκεται στούς πει-
ρασμούς τοῦ κόσμου. Ἔτσι, χρησιμοποιεῖ βέβαια
τά ἐπίγεια ἀγαθά, ἀλλά σάν περαστικός ταξι-
διώτης, χωρίς νά κολλάει σ’ αὐτά τήν καρδιά του.
Ἀντίθετα, ὁ ἄνθρωπος πού δέν ἔχει μέσα του τό
Ἅγιο Πνεῦμα, ὅσο μορφωμένος καί ἔξυπνος κι ἄν
εἶναι, μένει πάντα δοῦλος καί αἰχμάλωτος τοῦ κό-
σμου. 
4. Τό Ἅγιο Πνεῦμα δίνει στόν ἄνθρωπο καί

σοφία. Αὐτό τό βλέπουμε κατεξοχήν στούς ἁγί-
ους ἀποστόλους, πού, πρίν λάβουν τό Ἅγιο
Πνεῦμα, ἦταν ἀγράμματοι καί ἁπλοϊκοί ἄνθρω-
ποι, ὕστερα ὅμως κανείς δέν μποροῦσε ν’ ἀντι-
σταθεῖ στή σοφία καί τή δύναμη τοῦ λόγου τους. 

Τό Ἅγιο Πνεῦμα χαρίζει σοφία ὄχι μόνο στά
λόγια τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλά καί στίς πράξεις του.
Ἔτσι, λ.χ., ἐκεῖνος πού ἔχει μέσα του τό Πνεῦμα,
πάντα θά βρεῖ τό χρόνο καί τόν τρόπο νά φροντί-
σει γιά τή σωτηρία του, ἀκόμα καί μέσα στό θό-
ρυβο τοῦ κόσμου. 
5. Τό Ἅγιο Πνεῦμα χαρίζει τήν ἀληθινή

χαρά, τήν καρδιακή εὐτυχία καί τήν ἀσάλευτη
εἰρήνη. Ὁ ἄνθρωπος πού δέν ἔχει μέσα του τό
Ἅγιο Πνεῦμα, ποτέ δέν μπορεῖ νά χαρεῖ ἀληθινά,
νά εὐχαριστηθεῖ καθαρά, νά νιώσει τήν εἰρήνη πού
γλυκαίνει τήν ψυχή. Εἶναι ἀλήθεια ὅτι κάπου-
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Αφιέρωμα...
j

κάπου χαίρεται. Μά ἡ χαρά του εἶναι στιγμιαία
καί ὄχι καθαρή. Κάπου-κάπου διασκεδάζει. Μά οἱ
διασκεδάσεις του εἶναι πάντα κενές, ἀνούσιες, καί
μετά ἀπ’ αὐτές τόν κυριεύει μιά ἀκόμα μεγαλύ-
τερη στενοχώρια. Κάπου-κάπου εἶναι ἤρεμος. Μά
ἡ ἠρεμία του δέν εἶναι ἡ πνευματική εἰρήνη, εἶναι
νάρκη τῆς ψυχῆς. Καί ἀλίμονο σ’ ἐκεῖνον πού δέν
προσπαθεῖ καί δέν θέλει νά ξυπνήσει ἀπ’ αὐτή τή
νάρκη! 
6. Τό Ἅγιο Πνεῦμα δίνει καί τήν ἀλήθινή 

τ α π ε ί ν ω ση . Ὁ ἄνθρωπος, ἀκόμα καί ὁ πιό
γνωστικός, δέν μπορεῖ νά γνωρίσει τόν ἑαυτό του
ὅσο πρέπει, ἄν δέν ἔχει μέσα του τό Ἅγιο Πνεῦμα.
Γιατί χωρίς τή θεία βοήθεια, δέν μπορεῖ νά δεῖ τήν
πραγματική κατάσταση τῆς ψυχῆς του. Ἄν εἶναι
τίμιος καί κάνει κανένα καλό στούς συνανθρώ-
πους του, νομίζει πώς εἶναι δίκαιος –ἤ καί, σέ σύγ-
κριση μέ τούς ἄλλους, τέλειος– καί πώς δέν τοῦ
χρειάζεται τίποτ’ ἄλλο! 

Τό Ἅγιο Πνεῦμα, ὅταν κατοικήσει μέσα μας,
μᾶς ἀποκαλύπτει ὅλη τήν ἐσωτερική μας φτώχια
καί ἀδυναμία. Καί ἀνάμεσα στίς ἀρετές μας, προ-
βάλλει ὅλες τίς ἁμαρτίες μας, τήν ἀμέλειά μας, τήν
ἀδιαφορία μας γιά τή σωτηρία τῶν ἄλλων, τήν
ἰδιοτέλειά μας ἀκόμα καί ἐκεῖ πού φαινόμαστε με-
γαλόψυχοι, τήν παχυλή φιλαυτία μας ἀκόμα καί

ἐκεῖ πού ποτέ δέν τήν ὑποπτευόμασταν. Κοντο-
λογίς, τό Ἅγιο Πνεῦμα μᾶς τά δείχνει ὅλα, ὅπως
πραγματικά εἶναι. Καί τότε ἀρχίζουμε ν’
ἀποκτᾶμε τήν ἀληθινή ταπείνωση. Τότε ἀρχί-
ζουμε νά χάνουμε τήν ἐμπιστοσύνη μας στίς δικές
μας δυνάμεις καί ἀρετές. Τότε ἀρχίζουμε νά θεω-
ροῦμε τόν ἑαυτό μας χειρότερο ἀπό τούς ἄλλους
ἀνθρώπους. Καί ταπεινωμένοι μπροστά στόν
Ἰησοῦ Χριστό, ἀρχίζουμε νά μετανοοῦμε εἰλικρινά
καί νά ἐλπίζουμε μόνο σ’ Ἐκεῖνον. 
7. Τό Ἅγιο Πνεῦμα μᾶς διδάσκει, τέλος,

τήν ἀληθινή προσευχή. Κανένας δέν μπορεῖ νά
κάνει προσευχή πραγματικά εὐάρεστη στό Θεό,
πρίν λάβει τό Ἅγιο Πνεῦμα. Γιατί ἄν ἀρχίσει νά
προσεύχεται, χωρίς νά ἔχει μέσα του τό Ἅγιο
Πνεῦμα, θά δεῖ τό νοῦ του νά μήν μπορεῖ νά συγ-
κεντρωθεῖ. Ἐπιπλέον, δέν γνωρίζει, ὅπως πρέπει,
οὔτε τόν ἑαυτό του οὔτε τίς ἀνάγκες του οὔτε τί
νά ζητήσει οὔτε πῶς νά τό ζητήσει ἀπό τό Θεό.
Καλά-καλά δέν ξέρει οὔτε τί εἶναι ὁ Θεός. Ὅποιος,
ὅμως, ἔχει μέσα του τό Ἅγιο Πνεῦμα, γνωρίζει τό
Θεό, βλέπει ὅτι Αὐτός εἶναι ὁ Πατέρας του καί
ξέρει πῶς νά Τόν πλησιάσει, πῶς νά Τόν παρα-
καλέσει καί τί νά Τοῦ ζητήσει. Οἱ σκέψεις του
στήν προσευχή εἶναι εὔτακτες, καθαρές, προση-
λωμένες μόνο στόν Κύριο. Ἕνας τέτοιος ἄνθρω-
πος μπορεῖ μέ τήν προσευχή του νά πετύχει τά
πάντα, ἀκόμα καί βουνά νά μετακινήσει. 

Νά, λοιπόν, τί χαρίζει τό Ἅγιο Πνεῦμα σ’
ἐκεῖνον πού Τό ἔχει λάβει. Βλέπετε ὅτι, χωρίς τή
βοήθεια καί τή συνέργεια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος,
εἶναι ἀδύνατον ὄχι μόνο νά μποῦμε στήν οὐράνια
βασιλεία, ἀλλά κι ἕνα βῆμα νά κάνουμε στό δρόμο
πού ὁδηγεῖ ἐκεῖ. Γι’ αὐτό εἶναι ἀπαραίτητο νά πο-
θοῦμε καί νά ζητᾶμε τό Ἅγιο Πνεῦμα· εἶναι ἀπα-
ραίτητο νά Τό ἀποκτήσουμε καί νά Τό ἔχουμε
πάντα μέσα μας, ὅπως Τό εἶχαν οἱ ἅγιοι ἀπό-
στολοι. 

β΄. Πότε καί ποιοί ἀποκτοῦν τό Ἅγιο Πνεῦμα. 
Ὁ Ἰησοῦς Χριστός εἶπε: «Ὁ ἄνεμος πνέει

ὅπου θέλει· ἀκοῦς τή βοή του, ἀλλά δέν ξέρεις ἀπό
ποῦ ἔρχεται καί ποῦ πηγαίνει. Ἔτσι συμβαίνει
καί μέ καθέναν πού γεννιέται ἀπό τό Πνεῦμα» (Ἰω.
3:8). Τά λόγια αὐτά σημαίνουν, ὅτι τήν παρου-
σία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στήν καρδιά μας μπο-
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ροῦμε νά τήν ἀκούσουμε, νά τήν αἰσθανθοῦμε καί
νά τήν ἀντιληφθοῦμε, ἀλλά δέν μποροῦμε ποτέ νά
προσδιορίσουμε ἀπό πρίν τήν περίσταση καί τήν
ὥρα πού θά μᾶς ἐπισκεφθεῖ. Βλέπουμε πώς οἱ
ἀπόστολοι ἔλαβαν τό Ἅγιο Πνεῦμα σέ στιγμές
πού δέν τό περίμεναν. Μόνο ἡ ἐπίσημη κατάβαση
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος τήν ἡμέρα τῆς Πεντη-
κοστῆς τούς εἶχε προαναγγελθεῖ, καί πραγματο-
ποιήθηκε τήν προκαθορισμένη μέρα στόν
προκαθορισμένο τόπο· καί τότε, ὅμως, δέν ἔλαβαν
τό Πνεῦμα σάν ἀνταμοιβή γιά προσωπικά τους
κατορθώματα, ἀλλά δωρεάν, χάρη στήν πίστη
καί τήν ἐλπίδα τους. Ἡ ὁμόψυχη προσευχή, στήν
ὁποία ἦταν ἀφοσιωμένοι ἀπό τήν Ἀνάληψη τοῦ
Κυρίου ὥς τήν ἐπιφοίτηση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος,
δέν ἦταν τόσο τό μέσο, γιά νά πάρουν τό Πνεῦμα,
ὅσο μιά προετοιμασία γι’ αὐτό τό γεγονός. 

Κανένας, ἑπομένως, δέν μπορεῖ νά ξέρει ποιά
στιγμή καί μέ ποιό τρόπο θά λάβει τά δῶρα τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος, γιατί τά δῶρα δίνονται
ἀπροσδόκητα, ὅποτε καί σ’ ὅποιον θέλει ὁ δωρη-
τής. Γι’ αὐτό κάνουν μεγάλο λάθος, ὅσοι περιμέ-
νουν νά λάβουν τό Ἅγιο Πνεῦμα μέ συγκεκριμένο
τρόπο καί σέ συγκεκριμένη ὥρα. Ὅσοι, μάλιστα,
ἐπινοοῦν δικά τους μέσα γιά τό σκοπό αὐτό, ὄχι
μόνο δέν πρόκειται νά λάβουν τό Ἅγιο Πνεῦμα,
ἀλλά παίρνουν ἐπάνω τους καί μιά φοβερή ἁμαρ-
τία. 

Πρίν μιλήσουμε γιά τό πῶς μποροῦμε ν’ ἀπο-
κτήσουμε τό Ἅγιο Πνεῦμα, πρέπει νά τονίσουμε
ὅτι Αὐτό δίνεται μόνο στούς ἀληθινά πιστούς.
Καί ἀληθινά πιστός εἶναι ἐκεῖνος πού ὁμολογεῖ
σωστά τήν ἁγία ὀρθόδοξη πίστη, χωρίς καμιά
πρόσθεση ἤ ἀφαίρεση ἤ ἀλλοίωση, ὅπως μᾶς τήν
παρέδωσαν οἱ ἅγιοι ἀπόστολοι καί ὅπως τή δια-
τύπωσαν καί τήν ἐπικύρωσαν οἱ ἅγιοι πατέρες
στίς Οἰκουμενικές Συνόδους. Κάθε ἀμφιβολία ἤ σό-
φισμα σέ θέματα πίστεως εἶναι ἀνυπακοή. Καί ὁ
ἀνυπάκουος δέν μπορεῖ ποτέ νά γίνει ναός καί κα-
τοικητήριο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. 

γ΄. Πῶς μποροῦμε ν’ ἀποκτήσουμε 
τό Ἅγιο Πνεῦμα. 

Τά γνωστά καί ἀποτελεσματικά μέσα γιά
τήν ἀπόκτηση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, σύμφωνα
μέ τή διδασκαλία τῶν ἱε-ρῶν Γραφῶν καί τήν

πείρα τῶν μεγάλων ἁγίων, εἶναι τά ἑξῆς: 
Ἡ καθαρή καρδιά καί τό ἁγνό σῶμα. 
Ἡ ταπεινοφροσύνη. 
Ἡ ὑπακοή στή φωνή τοῦ Θεοῦ. 
Ἡ προσευχή. 
Ἡ καθημερινή αὐταπάρνηση. 
Ἡ ἀνάγνωση καί ἀκρόαση τῆς Ἁγίας

Γραφῆς. 
7. Τά μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας καί κα-

τεξοχήν ἡ θεία κοινωνία. 
Κάθε πιστή ψυχή μπορεῖ νά γεμίσει μέ Ἅγιο

Πνεῦμα, ἄν καθαριστεῖ ἀπό τήν ἁμαρτία, ἀπαλ-
λαγεῖ ἀπό τή φιλαυτία καί ἐλευθερωθεῖ ἀπό τήν
ὑπερηφάνεια. Τό Ἅγιο Πνεῦμα εἶναι πάντα ὁλό-
γυρά μας καί ἐπιθυμεῖ νά μπεῖ μέσα μας. Ἀλλά οἱ
κακές μας πράξεις μᾶς περιβάλλουν σάν ἰσχυρό
πέτρινο τεῖχος καί τ’ ἁμαρτήματά μας σάν ἄγριοι
φρουροί Τό διώχνουν μακριά μας καί δέν Τό ἀφή-
νουν νά μᾶς πλησιάσει. 

Κάθε ἁμαρτία διώχνει τό Ἅγιο Πνεῦμα. Πιό μι-
σητές, ὅμως, Τοῦ εἶναι ἀπό τίς σωματικές ἡ πορ-
νεία καί ἀπό τίς ψυχικές ἡ ὑπερηφάνεια. Τό Ἅγιο
Πνεῦμα, ἡ τέλεια καθαρότητα, δέν μπορεῖ ποτέ νά
κατοικήσει σέ ἄνθρωπο μολυσμένο μέ ἁμαρτίες.
Πῶς νά μείνει στήν καρδιά μας, ὅταν αὐτή εἶναι
γεμάτη μέ μέριμνες, ἐπιθυμίες καί πάθη; 

Ἄς δοῦμε, λοιπόν, πιό ἀναλυτικά τά μέσα γιά
τήν ἀπόκτηση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. 
1. Ἄν θέλουμε νά μή χάσουμε τό Ἅγιο

Πνεῦμα, πού πήραμε στό βάπτισμα, ἤ, ἄν τό χά-
σαμε, νά Τό ἀποκτήσουμε πάλι, ὀφείλουμε νά
ἔχουμε καρδιά καθαρή καί σῶμα ἁγνό, ἀμόλυντο
δηλαδή ἀπό κάθε σαρκική ἁμαρτία. 

Καρδιά καί σῶμα πρέπει νά εἶναι ναός τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος. Καί σ’ ὅποιον ἔχει καθαρή καρ-
διά καί ἀμόλυντο σῶμα, τό Ἅγιο Πνεῦμα θά μπεῖ
καί θά κυριέψει τήν ψυχή του. Φτάνει νά μήν ἔχει
ἀποθέσει ὁ ἄνθρωπος αὐτός τήν ἐλπίδα του στά
καλά του ἔργα καί νά μήν καυχιέται γι’ αὐτά, νά
μή νομίζει δηλαδή ὅτι δικαιωματικά πρέπει νά
λάβει τά δῶρα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, σάν ἀμοιβή
πού τοῦ χρωστάει ὁ Θεός. 

Ἄν ἐσύ εἶχες τήν ἀτυχία νά κηλιδώσεις τήν
καρδιά σου καί νά φθείρεις τό σῶμα σου μέ τήν
ἁμαρτία, ἀγωνίσου νά καθαριστεῖς μέ τή μετά-
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νοια. Πάψε ν’ ἁμαρτάνεις, μετανόησε μέ συντριβή
καί ἄρχισε νά ζεῖς μέ περισσότερη προσοχή. Ἔτσι
θ’ ἀξιωθεῖς ν’ ἀπολαύσεις τό Ἅγιο Πνεῦμα. 
2. Ἕνα ἀπό τά πιό σίγουρα μέσα γιά τήν

ἀπόκτηση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἶναι ἡ ταπει-
νοφροσύνη. 

Ἔστω κι ἄν εἶσαι ἄνθρωπος τίμιος, καλός, δί-
καιος καί σπλαχνικός, ἔστω κι ἄν τηρεῖς ὅλες τίς
ἐντολές τοῦ Θεοῦ, νά θεωρεῖς παντοτινά τόν
ἑαυτό σου σάν ἕναν ἀνάξιο δοῦλο Του, σάν ἕνα
ἐργαλεῖο στά χέρια Του, ἐργαλεῖο μέ τό ὁποῖο
Ἐκεῖνος ἐνεργεῖ. Ἄλλωστε, φτάνει μιά πιό προ-
σεκτική ματιά στά καλά μας ἔργα, ἀκόμα καί
στίς μεγαλύτερες ἀρετές μας, γιά νά δοῦμε πόσο
λίγο ἀξίζουν νά λέγονται χριστιανικές ἀρετές.
Πόσες φορές, λ.χ., δίνουμε ἐλεημοσύνη, ἄν ὄχι ἀπό
ματαιοδοξία καί φιλαυτία, ὁπωσδήποτε ὅμως
ἀπό ἰδιοτέλεια, σάν τοκογλύφοι, ἐλπίζοντας δη-
λαδή ὅτι γιά ἕνα νόμισμα πού δώσαμε στόν
φτωχό, θά πάρουμε ἀπό τό Θεό ἑκατό ἤ χίλια; 

Ταπεινοφροσύνη εἶναι καί κάτι ἄλλο, τό νά
ὑπομένεις καρτερικά καί ἀγόγγυστα ὅλες τίς
θλίψεις, λύπες καί δυστυχίες, θεωρώντας τες σάν
τιμωρία γιά τίς ἁμαρτίες σου. Νά μή λές, “Ἀλί-
μονο στή συμφορά μου!”, ἀλλά “Καί λίγα εἶναι
τοῦτα γιά τίς ἁμαρτίες μου!”. Καί νά ζητᾶς ἀπό
τό Θεό, ὄχι τόσο νά σέ ἀπαλλάξει ἀπό τίς δοκι-
μασίες, ὅσο νά σοῦ δώσει δύναμη γιά νά τίς ὑπο-
μένεις. 
3. Τό Ἅγιο Πνεῦμα μποροῦμε νά Τό ἀπο-

κτήσουμε ἐπίσης μέ τήν ὑπακοή στή φωνή τοῦ
Θεοῦ. 

Ὁ Θεός μιλάει πολύ καθαρά, μέ τρόπο σαφή
καί κατανοητό. Ἔτσι μποροῦμε ν’ ἀκοῦμε τή
φωνή Του σέ κάθε τόπο καί χρόνο καί περίσταση.
Φτάνει μόνο νά ἔχουμε αὐτιά γιά ν’ ἀκοῦμε. Εἶσαι
λ.χ., δυστυχισμένος; Σέ ἀδίκησε κάποιος; Πέθανε
ἕνας συγγενής σου; Εἶσαι ἄρρωστος, λυπημένος
ἤ μελαγχολικός χωρίς καμιά φανερή αἰτία, ὅπως
συμβαίνει συχνά σέ ὅλους μας; Σ’ ὅλες αὐτές τίς
περιπτώσεις μπορεῖς ν’ ἀκούσεις τή φωνή τοῦ
Θεοῦ, πού σοῦ λέει νά συνέλθεις καί, ἀντί νά στη-
ρίζεσαι στούς ἀνθρώπους ἤ νά ζητᾶς παρηγοριά
στίς διασκεδάσεις καί τά ξεφαντώματα, νά γυρί-
σεις μετανοημένος σ’ Αὐτόν, νά ζητήσεις παρη-
γοριά καί βοήθεια μόνο ἀπ’ Αὐτόν. 

Ἄν πάλι καλοπερνᾶς, ἄν ἔχεις ἄφθονα ἀγαθά
καί καμιάν ἀνάγκη, ἄν οἱ ὑποθέσεις σου ὅλες ἐξε-
λίσσονται θετικά, ἄν δέν γνωρίζεις πόνο καί
θλίψη, ἀλλά μόνο χαρά, καί μάλιστα χαρά πνευ-
ματική, ὅλα τοῦτα εἶναι τοῦ Θεοῦ φωνή, πού σέ
παρακινεῖ ν’ ἀγαπᾶς μ’ ὅλη σου τήν καρδιά τόν
Εὐεργέτη σου, νά Τόν εὐχαριστεῖς μ’ ὅλη σου τή
δύναμη καί νά μήν ξεχνᾶς, ὅταν ἀπολαμβάνεις τ’
ἀγαθά αὐτοῦ τοῦ κόσμου, νά βοηθᾶς καί τούς δι-
κούς Του ἄσημους ἀδελφούς, δηλαδή τούς φτω-
χούς. Νά μήν ξεχνᾶς ἀκόμα, πώς τά ἀληθινά
ἀγαθά καί ἡ αἰώνια χαρά βρίσκονται στόν οὐρα-
νό καί προέρχονται ἀπ’ Αὐτόν πού εἶναι ἡ πηγή
κάθε ἀγαθοῦ καί κάθε χαρᾶς. 

Ἄν εἶναι παρανομία ἡ περιφρόνηση ἑνός ἐπί-
γειου ἄρχοντα, πόσο μεγαλύτερη ἁμαρτία εἶναι ἡ
περιφρόνηση τοῦ οὐράνιου Βασιλιᾶ! Ἄν δέν προ-
σέξουμε, μπορεῖ ὁ Θεός, μετά τίς ἀναρίθμητες
ὀχλήσεις καί τίς ἐπανειλημμένες προσκλήσεις
Του, νά μᾶς ἐγκαταλείψει σάν πεισματάρικα παι-
διά. Θά μᾶς ἀφήσει τότε νά κάνουμε ὅ,τι θέλουμε.
Ἀλλά μετά ἀπ’ αὐτό ὁ νοῦς μας λίγο-λίγο θά
σκοτιστεῖ τόσο πολύ, ὥστε καί οἱ φοβερότερες
ἀκόμη ἁμαρτίες δέν θά μᾶς φαίνονται παρά ἀνα-
πόφευκτες ἀδυναμίες τῆς ἀνθρώπινης φύσεώς
μας. Ὅσο, λοιπόν, ὠφέλιμο καί σωτήριο εἶναι τό
ν’ ἀκοῦμε τή φωνή τοῦ Θεοῦ, τόσο ἐπικίνδυνο καί
καταστροφικό εἶναι τό νά μήν τῆς δίνουμε σημα-
σία. 
4. Τό Ἅγιο Πνεῦμα Τό παίρνουμε ἀκόμα μέ

τήν προσευχή. Εἶναι ὁ πιό ἁπλός καί ἀποτελε-
σματικός τρόπος, πού μπορεῖ νά τόν χρησιμο-
ποιεῖ ὁ καθένας μας ὁποιαδήποτε ὥρα. 

Ὅπως γνωρίζουμε, ἡ προσευχή εἶναι ἐξωτε-
ρική καί ἐσωτερική. Ὅποιος προσεύχεται κάνο-
ντας γονυκλισίες, κάνει ἐξωτερική προσευχή. Καί
ὅποιος μέ τό νοῦ καί τήν καρδιά του ἀπευθύνεται
στό Θεό πασχίζοντας νά Τόν ἔχει ἀκατάπαυστα
στό λογισμό του, κάνει ἐσωτερική προσευχή. 

Ὅλοι ξέρετε ποιός ἀπό τούς δύο αὐτούς
τρόπους προσευχῆς εἶναι ὁ πιό καλός, ὁ πιό καρ-
ποφόρος, ὁ πιό εὐάρεστος στόν Κύριο. Ξέρετε,
ἐπίσης, ὅτι μποροῦμε νά προσευχόμαστε παντοῦ
καί πάντοτε, ἀκόμα καί τότε πού μᾶς καταβάλλει
ἡ ἁμαρτία. Μποροῦμε νά προσευχόμαστε καί
ὅταν δουλεύουμε καί ὅταν ξεκουραζόμαστε, τίς
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γιορτές καί τίς καθημερινές, ὄρθιοι, καθιστοί ἤ ξα-
πλωμένοι. 

Ἐδῶ χρειάζεται νά σᾶς πῶ μόνο, ὅτι, μολο-
νότι ἡ ἐσωτερική προσευχή εἶναι τό πιό ἰσχυρό
μέσο γιά τήν ἀπόκτηση τῆς θείας χάριτος, δέν
πρέπει ν’ ἀφήνουμε καί τήν ἐξωτερική προσευχή,
καί μάλιστα τήν κοινή θεία λατρεία. Πολλοί λένε:
“Γιατί νά πάω στήν ἐκκλησία; Μπορῶ καί στό
σπίτι νά προσευχηθῶ. Ἐκεῖ περισσότερο ἁμαρ-
τάνεις παρά προσεύχεσαι”. Ἀλλά τί τούς κάνει,
νομίζετε, νά μιλοῦν ἔτσι; Ἡ καλή τους γνώση ἤ ἡ
ὀρθή τους κρίση; Καθόλου! Ἀπεναντίας, ἡ τεμπε-
λιά καί ὁ ἐγωισμός τους. Εἶναι ἀλήθεια, βέβαια,
ὅτι μερικές φορές συμβαίνει, δυστυχῶς, νά εἴμα-
στε μέσα στήν ἐκκλησία καί ν’ ἁμαρτάνουμε.
Αὐτό, ὅμως, δέν γίνεται ἐπειδή ἤρθαμε στήν
ἐκκλησία, μά ἐπειδή ἤρθαμε μέ διάθεση ἀκατάλ-
ληλη, ὄχι γιά νά προσευχηθοῦμε, μά γιά ἄλλα!
Καί γιά νά πεισθεῖτε, κοιτάξτε ἐκείνους πού, μέ τίς
παραπάνω προφάσεις, δέν ἔρχονται στήν ἐκκλη-
σία. Μήπως προσεύχονται στό σπίτι τους; Κάθε
ἄλλο! 

Εἴπαμε πρίν, ὅτι ὁ ἄνθρωπος πού δέν ἔχει
μέσα του τό Ἅγιο Πνεῦμα, δέν μπορεῖ νά προ-
σευχηθεῖ ἀληθινά. Πράγματι, γιά νά προσευχηθεῖ
κανείς ὅπως πρέπει, χρειάζεται πολύς κόπος, με-
γάλος ἀγώνας. Δέν εἶναι δυνατόν ἀμέσως ἤ ἔστω
σέ σύντομο χρονικό διάστημα νά κατευθύνει τό
νοῦ καί τήν καρδιά του στό Θεό. Ἀλλά, ὅμως, τί
ἀποκτιέται στόν κόσμο τοῦτο εὔκολα, γρήγορα
καί ἄκοπα; Ποιά τέχνη, ποιά ἐπιστήμη, ποιά
πνευματική παρηγοριά; Γι’ αὐτό νά προσεύχε-
σαι. Ἀκόμα κι ἄν στήν προσευχή σου βλέπεις
πολύ κόπο καί καμιά εὐχαρίστηση, νά προσεύ-
χεσαι μέ ἐπιμέλεια καί ζῆλο. Νά συνηθίζεις τόν
ἑαυτό σου στήν προσευχή καί τή συνομιλία μέ τό
Θεό. Νά προσπαθεῖς, ὅσο μπορεῖς, νά συμμα-
ζεύεις καί νά ἐλέγχεις τίς σκορπισμένες σου σκέ-
ψεις. Ἔτσι, σιγά-σιγά, ἡ προσευχή σου θά
γίνεται ὅλο καί πιό εὔκολη. Θ’ ἀρχίσεις κι ἐσύ νά
αἰσθάνεσαι μιά γλυκειά παρηγοριά. Καί ἄν κάνεις
εἰλικρινή προσπάθεια, τό Ἅγιο Πνεῦμα, βλέπον-
τας τήν ἀγωνιστικότητά σου καί τή γνησιότητα
τοῦ πόθου σου, γρήγορα θά σέ βοηθήσει. Καί
ἀφοῦ μπεῖ μέσα σου, θά σοῦ διδάξει τήν ἀληθινή
προσευχή. 

Ὁ Θεός μᾶς ζητάει νά προσευχόμαστε ἀδιά-
κοπα (Α΄ Θεσσ. 5:17). Πολλοί λένε: “Πῶς εἶναι δυ-
νατό νά προσευχόμαστε ἀδιάκοπα, ἀφοῦ ζοῦμε
στόν κόσμο; Ἄν ἀσχοληθοῦμε μόνο μέ τήν προ-
σευχή, πότε θά ἐκπληρώσουμε τίς ὑποχρεώσεις
μας καί θ’ ἀσχοληθοῦμε μέ τίς δουλειές μας;”. 

Δέν μποροῦμε, βέβαια, νά κάνουμε ἀδιάλει-
πτη προσευχή ἐξωτερικά, νά στεκόμαστε δηλαδή
πάντοτε σέ στάση προσευχῆς, γιατί πρέπει καί
νά δουλέψουμε καί πολλές ἄλλες ἀνάγκες μας νά
ἱκανοποιήσουμε. Ὅποιος, ὅμως, συναισθάνεται
τήν ἐσωτερική του φτώχεια, δέν θά πάψει νά προ-
σεύχεται, ὅ,τι κι ἄν κάνει. Ὅποιος θερμά ποθεῖ νά
μπεῖ στή βασιλεία τῶν οὐρανῶν, θά βρεῖ τήν
εὐκαιρία καί τό χρόνο νά προσεύχεται, τόσο ἐσω-
τερικά ὅσο καί ἐξωτερικά. Ἀκόμα κι ὅταν ἐργάζε-
ται βαριά καί ἀκατάπαυστα, θά βρεῖ καιρό νά
μιλήσει στό Θεό. Δέν βρίσκει καιρό νά προσευχη-
θεῖ μόνο ἐκεῖνος πού δέν θέλει νά προσευχηθεῖ. 

Μερικοί πιστεύουν ὅτι προσευχή μπορεῖ νά
γίνεται μόνο ἀπό βιβλία. Καλό εἶναι, βέβαια, ἄν
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μπορεῖς, νά ἱκετεύεις καί νά δοξολογεῖς τό Θεό μέ
τά λόγια τῶν ψαλμῶν καί τῶν ἐκκλησιαστικῶν
ὕμνων. Ἄν, ὅμως, εἶσαι ἀγράμματος, τότε φτά-
νει νά μάθεις τίς κυριότερες προσευχές, μέ πρώτη
τήν Κυριακή προσευχή, δηλαδή τό «Πάτερ
ἡμῶν». Σ’ αὐτή τήν προσευχή, πού μᾶς τήν πα-
ρέδωσε ὁ ἴδιος ὁ Κύριος, ἀναφέρονται ὅλες οἱ
ἀνάγκες μας. Ἄν, πάλι, οἱ περιστάσεις δέν ἐπι-
τρέπουν νά προσευχηθεῖς γιά ἀρκετή ὥρα, τότε
λέγε μερικές ἁπλές καί σύντομες προσευχές,
ὅπως, «Κύριε, ἐλέησον», «Θεέ μου, βοήθησέ με»,

«Κύριε, συγχώρεσέ με», «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱέ
τοῦ Θεοῦ, ἐλέησόν με τόν ἁμαρτωλόν». 
5. Ἕνας ἀπό τούς ἁγίους πατέρες εἶπε:

“Ἄν θέλεις ἡ προσευχή σου ν’ ἀνεβεῖ κατευθείαν
στό Θεό, δῶσε της δυό φτερά, τή νηστεία καί τήν
ἐλεημοσύνη”. Κυρίως μ’ αὐτές τίς δύο πρακτικές
ἀρετές πραγματοποιεῖται ἡ καθημερινή αὐτα-
πάρνηση. 

Νηστεία γενικά καί γιά κάθε ἄνθρωπο εἶναι
ἡ ἐγκράτεια καί ὁ αὐστηρός μετριασμός στή
χρήση τῆς τροφῆς. Σκοπός τῆς νηστείας εἶναι νά
ταπεινώσει καί νά ἐλαφρύνει τό σῶμα, κάνοντάς
το ἔτσι πιό ὑπάκουο στήν ψυχή. 

Γιατί ἕνα χορτάτο καί παχύσαρκο σῶμα ζη-
τάει εὐκολίες καί ἀνέσεις, μᾶς κάνει ράθυμους καί
δέν μᾶς ἀφήνει νά συλλογιζόμαστε τό Θεό. Δένει
τήν ψυχή, τήν πνίγει, τήν κάνει ὅ,τι θέλει. 

Ἀλλά νηστεύοντας σωματικά, πρέπει συ-
νάμα νά νηστεύεις καί ψυχικά: Νά φυλᾶς τή
γλώσσα σου ἀπό κάθε κακό ἤ ἀνώφελο λόγο.
Νά κυριαρχεῖς στίς ἐπιθυμίες σου. Νά ξεριζώνεις
τά πάθη σου. 

Ὅσο γιά τήν ἐλεημοσύνη, ἐμεῖς συνήθως
ὀνομάζουμε ἔτσι τή βοήθεια πού δίνουμε στούς

φτωχούς. Δέν εἶναι, ὅμως, μόνο αὐτή. Ἐλεημο-
σύνη εἶναι κάθε πράξη ἀγάπης καί εὐσπλαχνίας:
Νά δώσει κανείς τροφή στόν πεινασμένο, νά
δώσει νερό στόν διψασμένο, νά ντύσει τόν γυμνό,
νά ἐπισκεφθεῖ τόν ἄρρωστο καί τόν φυλακισμένο,
νά φιλοξενήσει τόν ἄστεγο, νά περιθάλψει τό
ὀρφανό κ.λπ. 

Ἀλλά γιά νά εἶναι ἡ ἐλεημοσύνη σου ἀλη-
θινή, ὅλα αὐτά πρέπει νά τά κάνεις χωρίς νά καυ-
χιέσαι, χωρίς νά ζητᾶς τόν ἔπαινο τῶν
ἀνθρώπων καί τήν εὐγνωμοσύνη ἐκείνων πού
εὐεργετεῖς. 
6. Ἕνας ἄλλος τρόπος, μέ τόν ὁποῖο μπο-
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ροῦμε νά πάρουμε τό Ἅγιο Πνεῦμα, εἶναι, ὅπως
εἴπαμε, ἡ ἀνάγνωση καί ἀκρόαση τῆς Ἁγίας
Γραφῆς. 

Ἡ Ἁγία Γραφή εἶναι γιά τόν ἄνθρωπο ἕνα θη-
σαυροφυλάκιο, ἀπ’ ὅπου μπορεῖ νά ἀντλήσει φῶς
καί ζωή· φῶς, πού φωτίζει καί σοφίζει, καί ζωή,
πού ζωογονεῖ καί παρηγορεῖ καί εὐφραίνει. Ἡ
Ἁγία Γραφή εἶναι ἕνα ἀπό τά πολυτιμότερα
δῶρα τοῦ Θεοῦ στόν ἄνθρωπο, μιά μεγάλη εὐερ-
γεσία, ἀπό τήν ὁποία ὁ καθένας μπορεῖ νά ὠφε-
ληθεῖ, φτάνει μόνο νά τό θελήσει. Ἡ Ἁγία Γραφή
εἶναι ἡ θεία σοφία, μιά σοφία τόσο θαυμαστή καί
ἐξαιρετική, πού μπορεῖ νά τήν κατανοήσει ὁ πιό
ἁπλός κι ἀγράμματος ἄνθρωπος. Γι’ αὐτό
ἀκριβῶς πολλοί ἁπλοί ἄνθρωποι, διαβάζοντας ἤ
ἀκούγοντας τήν Ἁγία Γραφή, ἔγιναν εὐσεβεῖς καί
ἔλαβαν τό Ἅγιο Πνεῦμα, ἐνῶ ἀπεναντίας ἄλλοι,
καί μάλιστα μορφωμένοι, μελετώντας την, πλα-
νήθηκαν καί χάθηκαν. Αὐτό ἔγινε, γιατί οἱ πρῶτοι
τή διάβαζαν μέ ἁπλότητα καρδιᾶς, χωρίς ὀρθο-
λογιστικά ψιλολογήματα, ἐπιδιώκοντας νά
πλουτίσουν ὄχι σέ γνώση ἀνθρώπινη, ἀλλά σέ
χάρη καί δύναμη καί Πνεῦμα Θεοῦ, ἐνῶ οἱ δεύτε-
ροι, νομίζοντας πώς εἶναι σοφοί καί πώς τά ξέ-
ρουν ὅλα, ζητοῦσαν στή Γραφή ὄχι τή δύναμη καί
τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ, ἀλλά τή σοφία τοῦ κόσμου. 
7. Τό Ἅγιο Πνεῦμα Τό ἀποκτοῦμε, τέλος,

μέ τή συμμετοχή στά ἱερά μυστήρια τῆς Ἐκκλη-
σίας μας καί κατεξοχήν μέ τή θεία κοινωνία. 

Ὁ Ἰησοῦς Χριστός εἶπε: «Ὅποιος τρώει τή
σάρκα μου καί πίνει τό αἷμα μου, εἶναι ἑνωμένος
μαζί μου κι ἐγώ μαζί του. Αὐτός ἔχει ζωή παντο-
τινή. Καί ἐγώ θά τόν ἀναστήσω τήν ἔσχατη
ἡμέρα» (πρβλ. Ἰω. 6:56, 54). Ὅποιος, δηλαδή,
ἄξια κοινωνεῖ τά ἅγια μυστήρια, ἑνώνεται μέ τόν
Κύριο. Καί ὅποιος μέ ἀληθινή μετάνοια, καθαρή
καρδιά, θεῖο φόβο καί ἀκράδαντη πίστη παίρνει
τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Κυρίου, παίρνει συνάμα
καί τό Ἅγιο Πνεῦμα, πού, μπαίνοντας στόν
ἄνθρωπο, τόν ἑτοιμάζει νά δεχτεῖ καί τόν Ἰησοῦ
Χριστό καί τό Θεό Πατέρα, νά γίνει δηλαδή ναός
καί κατοικητήριο τοῦ ἀληθινοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ.
Ἀπεναντίας, ὅποιος κοινωνεῖ τό Σῶμα καί τό
Αἷμα τοῦ Κυρίου ἀνάξια, μέ ψυχή ἀκάθαρτη, μέ
καρδιά γεμάτη κακία, ἐκδικητικότητα καί μίσος,
ὄχι μόνο δέν παίρνει τό Ἅγιο Πνεῦμα, ἀλλά γίνε-

ται προδότης, ὅπως ὁ Ἰούδας, καί σταυρώνει τό
Χριστό γι’ ἄλλη μιά φορά. 

Τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ, γι’
αὐτούς πού ἄξια τό μεταλαβαίνουν, εἶναι τό φάρ-
μακο πού θεραπεύει κάθε ἀσθένεια καί κάθε ἀδυ-
ναμία. Καί ποιός ἀπό μᾶς εἶναι σέ κατάσταση
τέλειας ὑγείας; Ποιός δέν χρειάζεται θεραπεία,
ἀνακούφιση καί παρηγοριά; 

Τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ
τροφή μας στό δρόμο πρός τή βασιλεία τῶν
οὐρανῶν. Μπορεῖ ποτέ νά ξεκινήσει κανείς γιά με-
γάλη καί κοπιαστική πορεία χωρίς τροφή; 

Τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ εἶναι
ὁρατό ἁγιαστικό μέσο, πού μᾶς τό κληροδότησε
ὁ ἴδιος ὁ Κύριος καί μᾶς τό ἄφησε γιά τόν ἁγια-
σμό μας. Ποιός δέν θά ἤθελε νά γίνει μέτοχος σέ
μιά τέτοια κληρονομιά καί ν’ ἁγιαστεῖ; 

Μήν ἀμελεῖτε, λοιπόν, νά πλησιάζετε στό Πο-
τήριο τῆς ζωῆς. Ἀλλά νά πλησιάζετε μέ φόβο
Θεοῦ καί πίστη. Ὅποιος ἀρνεῖται ἤ ἀμελεῖ νά κοι-
νωνήσει, δέν ἀγαπάει τό Χριστό, γι’ αὐτό οὔτε τό
Ἅγιο Πνεῦμα θά λάβει οὔτε στήν οὐράνια βασι-
λεία θά μπεῖ. 

Αὐτά, λοιπόν, εἶναι τά μέσα, μέ τά ὁποῖα
μποροῦμε ν’ ἀποκτήσουμε τό Ἅγιο Πνεῦμα: κα-
θαρή καρδιά καί ἁγνή ζωή, ταπεινοφροσύνη,
ὑπακοή στή φωνή τοῦ Θεοῦ, προσευχή, αὐτα-
πάρνηση, μελέτη τῶν ἱερῶν βιβλίων, θεία κοινω-
νία. 

Τό καθένα ἀπ’ αὐτά τά μέσα ἀρκεῖ, βέβαια,
καί μόνο του γιά νά μᾶς χαρίσει τό Ἅγιο Πνεῦμα.
Μά εἶναι πιό καλό καί πιό ἀποτελεσματικό νά τά
χρησιμοποιοῦμε ὅλα μαζί. Τότε, χωρίς καμιάν
ἀμφιβολία, θά λάβουμε τό Ἅγιο Πνεῦμα. Καί θά
γίνουμε ἅγιοι! 

Τελειώνοντας, πρέπει νά ποῦμε, ὅτι, ἄν κά-
ποιος ἀξιωθεῖ νά λάβει τό Ἅγιο Πνεῦμα καί στή
συνέχεια πέσει σέ ἁμαρτία, Τό διώχνει ἀπό μέσα
του. Καί τότε, ὅμως, ἄς μήν ἀπελπιστεῖ, ἄς μή νο-
μίσει ὅτι χάθηκαν ὅλα. Ὅσο πιό γρήγορα μπορεῖ,
ἄς προσπέσει στό Θεό μέ θέρμη, μέ μετάνοια, μέ
προσευχή. Καί τό Ἅγιο Πνεῦμα θά ἐπιστρέψει
μέσα του. 

(ἀπό ἀνάτυπο τῆς Ἱ.Μ.Παρακλήτου Ὀρωπού

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ.)
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Διὰ τὴν ὀνομαστὴν δέσποιναν, τὴν πονηρὰν κοι-
λίαν ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ τώρα νὰ ὁμιλήσωμε περὶ
κοιλίας, ἀπεφασίσαμε πάλι, ὅπως καὶ σὲ ὅλα τὰ
ἄλλα θέματα, νὰ στρέψωμε τὴν φιλοσοφία μας
ἐναντίον μας. Διότι εἶναι ἀξιοθαύμαστο ἐὰν ἀπηλ-
λάγη  κανεὶς ἀπὸ αὐτήν, πρὶν κατοικήση τὸν
τάφο.

2. Γαστριμαργία εἶναι ἡ ὑποκριτικὴ συμπε-
ριφορὰ τῆς κοιλίας, ἡ ὁποία, ἐνῷ εἶναι χορτα-
σμένη, φωνάζει  πὼς εἶναι ἐνδεής· καὶ ἐνῷ εἶναι
παραφορτωμένη μέχρι διαρρήξεως, ἀνακράζει ὅτι
πεινᾶ. Γαστριμαργία εἶναι ἡ δημιουργὸς τῶν κα-
ρυκευμάτων, ἡ πηγὴ τῶν τέρψεων τοῦ λάρυγ-
γος. Ἐσὺ ἔκλεισες τὴν φλέβα  (τῶν ἡδονικῶν
ἀπαιτήσεών της), ἀλλὰ αὐτὴ ξεπρόβαλε ἀπὸ
ἄλλο μέρος. Τὴν ἔφραξες καὶ τούτη, ἀλλὰ και-
νούργια ἀνοίχθηκε. Γαστριμαργία εἶναι μία
ἀπάτη τῶν ὀφθαλμῶν. Καθ᾿ ἣν στιγμὴν κά-
ποιος  τρώγει τὸ μέτριο σὲ ποσότητα φαγητό
του, ἡ γαστριμαργία τὸν κάνει νὰ σκέπτεται,
πῶς νὰ ἦταν δυνατὸ νὰ καταβροχθίση διὰ μιᾶς
τὰ σύμπαντα.

3. Ὁ χορτασμὸς ἀπὸ φαγητὰ εἶναι πατὴρ
τῆς πορνείας· ἡ θλίψις δὲ τῆς κοιλίας εἶναι πρόξε-
νος τῆς ἁγνότητος. Ἐκεῖνος ποὺ ἐκολάκευσε τὸν
λέοντα, πολλὲς φορὲς τὸν ἡμέρωσε. Ἐκεῖνος ὅμως

ποὺ περιποιήθηκε τὴν σάρκα, περισσότερο τὴν
ἐξαγρίωσε.

4. Χαίρεται ὁ Ἰουδαῖος τὸ Σάββατο ἢ τὶς ἑορ-
τές, καὶ ὁ γαστρίμαργος μοναχὸς τὸ Σάββατο καὶ
τὴν Κυριακή. Ἀπὸ καιρὸ ὑπολογίζει τὸ Πάσχα
καὶ ἀπὸ πολλὲς ἡμέρες ἑτοιμάζει τὰ φαγητά. Ὁ
δοῦλος τῆς κοιλίας σκέπτεται μὲ τί εἴδους φα-
γητὰ θὰ ἑορτάση, ὁ δὲ δοῦλος τοῦ Θεοῦ μὲ τί χα-
ρίσματα θὰ  πλουτήση. Ὁ κοιλιόδουλος, ὅταν
ἔλθη κάποιος ξένος, συνέχεται ὁλόκληρος ἀπὸ
τὴν ἀγάπη -ἀγάπη ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὴν γα-
στριμαργία- καὶ θεωρεῖ ὡς ἀναψυχὴ τοῦ ἀδελφοῦ
τὴν ἰδική του κατάλυσι!

Ἐπὶ παρουσίᾳ ὡρισμένων ἄλλων ἀπεφάσισε
τὴν κατάλυσι οἴνου, καὶ νομίζοντας πὼς κρύβει
τὴν ἀρετή του, ὑποδουλώθηκε στὸ πάθος του.

5. Ἐχθρεύεται πολλὲς φορὲς ἡ κενοδοξία
πρὸς τὴν γαστριμαργία καὶ ἀντιμάχονται γιὰ
τὴν κατοχὴ τοῦ ἀθλίου μοναχοῦ σὰν νὰ πρόκει-
ται γιὰ ἀγοραστὸ δοῦλο. Ἡ μὲν γαστριμαργία
τὸν ὠθεῖ στὴν κατάλυσι, ἡ δὲ κενοδοξία του συ-
νιστᾶ τὴν ἐπίδειξι τῆς ἀρετῆς του, ἀλλὰ ὁ σοφὸς
μοναχὸς θὰ τὶς ἀποφύγη καὶ τὶς δυὸ διώχνοντας
στὴν κατάλληλη ὥρα τὴν μία μὲ τὴν βοήθεια τῆς
ἄλλης.

6. Ὅταν ἡ σάρκα σφριγᾶ, ἂς φυλάξωμε τὴν

Γνώρισόν μοι...j

Ἁγίου Ἰωάννου Σιναΐτου

Περί γαστριμαργίας
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ἐγκράτεια παντοῦ καὶ πάντοτε. Ὅταν δὲ ἠρεμῆ
-πράγμα ποὺ δὲν πιστεύω ὅτι κατορθώνεται πρὸ
τοῦ τάφου- ἂς ἀποκρύψωμε τὴν ἐργασία μας.

7. Εἶδα ἡλικιωμένους ἱερεῖς νὰ ἐμπαίζωνται
ἀπὸ τοὺς δαίμονες καὶ νὰ δίνουν εὐλογία σὲ νέους,
ποὺ δὲν ἐξηρτῶντο πνευματικῶς ἀπὸ αὐτούς, νὰ
καταλύσουν σὲ ἐπίσημο τραπέζι κρασὶ καὶ ὅ,τι
ἄλλο. Ἐὰν μὲν οἱ ἱερεῖς αὐτοὶ ἔχουν ἐν Κυρίῳ καλὴ
μαρτυρία, ἂς κάνωμε μετρία κατάλυσι. Ἐὰν ὅμως
εἶναι ἀμελεῖς, ἂς μὴ λάβωμε καθόλου ὑπ᾿ ὄψιν μας
τὴν εὐλογία τους, καὶ μάλιστα ἐὰν τύχη καὶ μα-
χώμεθα ἐναντίον σαρκικῆς πυρώσεως.

8. Ἐνόμισε ὁ θεήλατος Εὐάγριος ὅτι ἔγινε σο-
φώτερος τῶν σοφῶν καὶ στὴν μορφὴ καὶ στὸ πε-
ριεχόμενο  τῶν λόγων του. Ἀπατήθηκε ὅμως ὁ
ταλαίπωρος καὶ φάνηκε ἀνοητότερος τῶν ἀνοή-
των καὶ σὲ πολλὰ ἄλλα ζητήματα καὶ σ᾿ αὐτό.
Ἐδίδαξε: «Ὁσάκις ἡ ψυχὴ ἐπιθυμεῖ ποικίλα φα-
γητά, ἂς θλίβεται μὲ ἄρτον μόνο καὶ ὕδωρ». Εἶναι
δὲ ἡ προσταγή του αὐτὴ σὰν νὰ προτρέπης ἕνα
παιδὶ ν᾿ ἀνεβῆ μὲ ἕνα βῆμα ὅλη τὴν σκάλα.

Ἐμεῖς ὅμως, ἀντικρούοντες τὸν ὁρισμό του,
ὡς ἑξῆς ὁρίζουμε: Ὅταν ἐπιθυμοῦμε τὰ διάφορα
φαγητά, ζητοῦμε κάτι ποὺ εἶναι μέσα στὴν φύσι
μας. Γι᾿ αὐτὸν τὸν λόγο ἂς χρησιμοποιήσωμε ἕνα
τέχνασμα πρὸς τὴν πολυμήχανη κοιλία, καὶ μά-
λιστα ἂν δὲν μᾶς ἀπειλῆ βαρύτατος πόλεμος ἢ
δὲν ὑπάρχη πένθος ἢ κανὼν γιὰ προηγούμενες
σοβαρὲς πτώσεις. Ἂς κόψωμε πρῶτα τὰ λιπαρά,
ἔπειτα τὰ ἐρεθιστικὰ καὶ ἔπειτα τὰ εὔγευστα.

9. Ἄν σοῦ εἶναι εὔκολο, δίδε στὴν κοιλία σου
τροφὴ χορταστικὴ καὶ εὐκολοχώνευτη, ὥστε μὲ
τὸν χορτασμὸ νὰ ἱκανοποιήσουμε τὴν ἀχόρτα-
στη ὄρεξί της, ἐνῷ μὲ τὴν σύντομη χώνευσι νὰ σω-
θοῦμε ἀπὸ  τὴν σαρκικὴ πύρωσι σὰν ἀπὸ
μάστιγα. Ἂς ἐξετάσωμε, καὶ θὰ βροῦμε πὼς τὰ
περισσότερα ἀπὸ τὰ φαγητὰ ποὺ «φουσκώνουν»
ἐρεθίζουν τὴν σάρκα.

10. Νὰ γελᾶς μὲ τὸν δαίμονα ποὺ σοῦ ὑπο-
βάλλει μετὰ τὸ δεῖπνο νὰ ἀφήσης γιὰ τὴν ἑπόμενη
ἡμέρα τοὺς κανόνες τῶν προσευχῶν σου, διότι θὰ
ἔλθη ἡ ἐνάτη ὥρα τῆς ἑπομένης, καὶ δὲν θὰ ἔχη τη-
ρηθῆ ἡ συμφωνία τῆς προηγουμένης.

11. Ἄλλη εἶναι ἡ ἐγκράτεια ποὺ ἁρμόζει σὲ
ὅσους δὲν ἔχουν δοκιμάσει μεγάλες πτώσεις καὶ
ἄλλη σὲ ὅσους ἔχουν ὑποπέσει σ᾿ αὐτές. Οἱ μὲν
πρῶτοι ἔχουν ὡς γνώμονα τὴν σαρκικὴ κίνησι, οἱ

δὲ δεύτεροι ἀντιμετωπίζουν τὸ θέμα μὲ σκληρό-
τητα καὶ ἀδιαλλαξία μέχρι θανάτου. Καὶ οἱ μὲν
προσπαθοῦν νὰ διαφυλάττουν πάντοτε τὴν σω-
φροσύνη τοῦ νοῦ, ἐνῷ οἱ δὲ ἐξευμενίζουν τὸν Θεὸν
μὲ τὴν σκυθρωπότητα τῆς ψυχῆς καὶ μὲ τὴν θλίψι
τῆς σαρκός.

12. Ὁ καιρὸς τῆς εὐφροσύνης καὶ τῆς «πα-
ρακλήσεως» στὸν τέλειο μοναχὸ εἶναι καιρὸς ἀμε-
ριμνίας, στὸν ἀγωνιστὴ καιρὸς πάλης καὶ στὸν
ἐμπαθῆ «ἑορτῶν ἑορτὴ καὶ πανήγυρις πανηγύ-
ρεων».

13. Ὄνειρα γύρω ἀπὸ τροφὲς καὶ φαγητὰ
συναντῶνται στὴν καρδία τῶν γαστριμάργων,
καὶ ὄνειρα γύρω ἀπὸ τὴν κόλασι καὶ τὴν Κρίσι συ-
ναντῶνται στὴν καρδία τῶν μετανοούντων.

14. Κυριάρχησε στὴν κοιλία σου, πρὶν κυ-
ριαρχήση αὐτὴ πάνω σου, καὶ τότε θὰ ἀναγ-
κασθῆς νὰ νηστεύης γεμάτος καταισχύνη. Αὐτὸ
ποὺ εἶπα τὸ καταλαβαίνουν ἐκεῖνοι ποὺ ἔπεσαν
στὸν ἀκατανόμαστο βόθρο. Ὅσοι εἶναι εὐνοῦχοι
– (κατὰ πνεῦμα εὐνοῦχοι – πρβλ. Ματθ. ιθ´ 12) –
δὲν ἐγνώρισαν τὸ ἁμάρτημα αὐτό.

15. Ἂς περικόψωμε τὶς ἀπαιτήσεις τῆς κοι-
λίας μὲ τὴν σκέψι τοῦ αἰωνίου πυρός. Μερικοὶ
ποὺ  ὑπετάγησαν σ᾿ αὐτὴν ἔφθασαν στὴν
ἀνάγκη στὸ τέλος νὰ ἀποκόψουν τὰ μέλη τοῦ
σώματός τους, καὶ ἀπέθαναν ἔτσι σωματικὰ καὶ
ψυχικά. Ἂς ἐρευνήσωμε, καὶ ὁπωσδήποτε θὰ δια-
πιστώσωμε πὼς τὰ ἠθικά μας ναυάγια προέρ-
χονται μόνο ἀπὸ τὴν γαστριμαργία.

16. Ὁ νοῦς τοῦ νηστευτοῦ προσεύχεται κα-
θαρὰ καὶ προσεκτικά, τοῦ δὲ ἀκρατοῦς εἶναι γε-
μάτος ἀπὸ ἀκάθαρτες εἰκόνες. Ὁ χορτασμὸς τῆς
κοιλίας ἐξήρανε τὶς πηγὲς τῶν δακρύων. Ὅταν
ὅμως αὐτὴ ἀπεξηράνθη, ἐδημιούργησε τὰ ὕδατα
τῶν δακρύων.

17. Ἐκεῖνος ποὺ περιποιεῖται τὴν κοιλία του
καὶ ἀγωνίζεται νὰ νικήση τὸ πνεῦμα τῆς πορ-
νείας,  ὁμοιάζει μὲ ἐκεῖνον ποὺ προσπαθεῖ νὰ
σβήση μεγάλη φωτιὰ μὲ λάδι. Ὅταν θλίβεται ἡ
κοιλία ταπεινοῦται ἡ καρδία. Ὅταν ὅμως δέχεται
περιποιήσεις, θεριεύουν καὶ ἀλαζονεύονται οἱ λο-
γισμοί.

18. Ἐξέταζε τὸν ἑαυτόν σου τὴν πρώτη ὥρα
τῆς ἡμέρας καὶ τὸ μεσημέρι καὶ τὴν τελευταία πρὸ
τοῦ φαγητοῦ, καὶ θὰ κατανοήσης ἔτσι τὴν ὠφέ-
λεια τῆς νηστείας. Τὸ πρωὶ (ποὺ δὲν πεινᾶς) οἱ λο-
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γισμοὶ σκιρτοῦν καὶ περιπλανῶνται ἐδῶ κι ἐκεῖ,
κατὰ τὴν ἕκτη ὥρα ἀτονοῦν κάπως, καὶ κατὰ
τὸ ἡλιοβασίλεμα ἔχουν ἐντελῶς ταπεινωθῆ.

19. Θλίβε τὴν κοιλία καὶ ὁπωσδήποτε θὰ κλεί-
σης καὶ τὸ στόμα· διότι ἡ γλώσσα ἰσχυροποιεῖται
ἀπὸ τὰ πολλὰ φαγητά. Νὰ πυγμαχῆς συνεχῶς
ἐναντίον της καὶ νὰ ἐπαγρυπνῆς συνεχῶς ἐπάνω
της. Ἐὰν ἐσὺ κοπιάσης ὀλίγο, ἀμέσως καὶ ὁ Κύ-
ριος σὲ βοηθεῖ.

20. Ὅσο χρησιμοποιοῦνται καὶ μαλακώνουν
οἱ ἀσκοί, τόσο αὐξάνουν στὴν χωρητικότητα.
Ὅταν ὅμως μείνουν περιφρονημένοι καὶ ἀχρησιμο-
ποίητοι, θὰ μαζέψουν καὶ δὲν θὰ χωροῦν τόσο
πολύ.

21. Ἐκεῖνος ποὺ καταπιέζει τὴν κοιλία μὲ
πολλὰ φαγητά, ἐπλάτυνε τὰ ἔντερα, ἐνῷ ἐκεῖνος
ποὺ τῆς  ἐναντιώνεται, τὰ ἐστένευσε. Καὶ ὅταν
αὐτὰ ἐστένευσαν, δὲν χρειάζονται πολλὰ φαγητά,
ὁπότε κατὰ  φυσικὸ τρόπο μαθαίνομε νὰ νη-
στεύωμε.

22. Ἡ δίψα πολλὲς φορὲς ἐσταμάτησε τὴν
δίψα. Εἶναι ὅμως δυσχερὲς καὶ ἀκατόρθωτο μὲ τὴν
πείνα νὰ περικοπῆ ἡ πείνα. Ὅταν σὲ νικήση ἡ κοι-
λία, δάμαζέ την μὲ σωματικοὺς κόπους. Καὶ ἂν
αὐτὸ σοῦ εἶναι ἀδύνατο διὰ λόγο της ἀσθενείας,
πάλαιψε ἐναντίον της μὲ τὴν ἀγρυπνία.

23. Ὅταν βαραίνουν οἱ ὀφθαλμοί, πιάσε τὸ
ἐργόχειρο. Ἐὰν ὅμως ὁ ὕπνος ἔχη φύγει, μὴ τὸ
πιάνης, διότι δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ προσηλώσης
τὸν νοῦ σου στὸν Θεὸν καὶ στὸν μαμωνᾶ (Ματθ.
στ´ 24), δηλαδὴ στὸν Θεὸ καὶ στὸ ἐργόχειρο.

24. Γνώριζε ὅτι πολλὲς φορὲς ὁ δαίμων τῆς
γαστριμαργίας ἔρχεται καὶ κάθεται ἐπάνω στὸ
στομάχι, καὶ κάνει ὥστε νὰ μὴ χορταίνει ὁ ἄνθρω-
πος, ἔστω καὶ ἂν φάγη ὁλόκληρη τὴν Αἴγυπτο
καὶ πιῆ ὁλόκληρο τὸν Νεῖλο. Μετὰ τὸ φαγητὸ φεύ-
γει ὁ ἀνόσιος καὶ μᾶς στέλνει τὸν δαίμονα τῆς
πορνείας, ἀφοῦ τοῦ περιέγραψε τὸ συμβάν. «Νὰ
τὸν συλλάβης, τοῦ λέγει, νὰ τὸν συλλάβης, νὰ
τὸν ζαλίσης. Καθὼς ἡ κοιλία του εἶναι παραφορ-
τωμένη, δὲν θὰ κουρασθῆς πολύ». Καὶ ἐκεῖνος μόλις
ἦλθε χαμογέλασε. Καὶ ἀφοῦ μᾶς ἔδεσε «χειροπό-
δαρα» μὲ τὸν ὕπνο, ἔπραξε ὅλα ὅσα θέλησε κατα-
λερώνοντας σῶμα καὶ ψυχὴ  μὲ μολυσμοὺς καὶ
φαντασίες καὶ ἐκκρίσεις. Θαυμαστὸ πράγμα! Νὰ
βλέπης ἀσώματο νοῦ νὰ μολύνεται καὶ νὰ σκοτί-

ζεται ἀπὸ τὸ σῶμα· καὶ πάλι διὰ μέσου του πηλί-
νου σώματος τὸν ἄϋλο νοῦ νὰ καθαρίζεται καὶ νὰ
λεπτύνεται!

25. Ἐὰν ὑποσχέθηκες στὸν Χριστὸν νὰ βαδί-
ζης τὴν στενὴ καὶ τεθλιμμένη ὁδό, στενοχώρησε
τὴν κοιλία. Διότι ὅταν αὐτὴ δέχεται περιποιήσεις
καὶ πλατύνεται, τότε ἐσὺ ἀθέτησες τὶς ὑποσχέ-
σεις.

26. Σύνελθε! Καὶ θὰ ἀκούσης τὸν Χριστὸν νὰ
λέγη: «Πλατεία καὶ εὐρύχωρος ἡ ὁδὸς τῆς κοιλίας,
ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ἀπώλειαν τῆς πορνείας· καὶ
πολλοὶ εἰσὶν οἱ εἰσπορευόμενοι ἐν αὐτῇ. Τὶ στενὴ ἡ
πύλη καὶ τεθλιμμένη ἡ ὁδὸς τῆς νηστείας, ἡ εἰσά-
γουσα εἰς τὴν ζωὴν τῆς ἁγνείας· καὶ ὀλίγοι εἰσὶν
οἱ εἰσερχόμενοι δι᾿ αὐτῆς» (πρβλ. Ματθ. ζ´ 13-14).

27. Ἀρχηγὸς τῶν δαιμόνων εἶναι ὁ πεσῶν
Ἑωσφόρος, καὶ ἀρχηγὸς τῶν παθῶν ὁ λαιμὸς τῆς
κοιλίας.

28. Ὅταν λάβης θέσι σὲ πλούσιο τραπέζι,
φέρε ἐμπρός σου τὴν μνήμη τοῦ θανάτου καὶ τῆς
Κρίσεως·  ἴσως ἔτσι νὰ συγκρατήσης ὀλίγο τὸ
πάθος. Καὶ ἐνῷ πίνεις, μὴ παύσης νὰ θυμᾶσαι τὸ
ὄξεος καὶ τὴν χολὴ τοῦ Δεσπότου σου. Ἔτσι ἢ θὰ
ἐγκρατευθῆς ἢ τουλάχιστον, ἂν δὲν ἐγκρατευθῆς,
θὰ ταπεινωθῆς ἀναστενάζοντας (συγκρίνοντας
τὴν πολυφαγία σου μὲ τὸ πάθος τοῦ Χριστοῦ).

29. Μὴ πλανᾶσαι! Οὔτε ἀπὸ τὴν δουλεία τοῦ
Φαραὼ πρόκειται νὰ ἐλευθερωθῆς οὔτε τὸ ἄνω
Πάσχα θὰ ἀντικρύσης, ἐὰν δὲν γευθῆς παντοτεινᾶ
πικρίδες καὶ ἄζυμα. Πικρίδες εἶναι ἡ βία καὶ κακο-
πάθεια τῆς νηστείας, καὶ ἄζυμα τὸ χωρὶς φυσίωσι
φρόνημα.

30. Ἂς ἑνωθῆ μὲ τὴν ἀναπνοή σου ὁ λόγος
τοῦ Ψαλμῳδοῦ: «Ὅταν μὲ ἐνωχλοῦσαν οἱ δαίμο-
νες, ἐφοροῦσα πένθιμο ἔνδυμα καὶ ἐταπείνωνα μὲ
νηστεία τὴν ψυχή μου καὶ ἡ προσευχή μου εἶχε
κολληθῆ στοὺς κόλπους τῆς ψυχῆς μου» (πρβλ.
Ψαλμ. λδ´ 13).

31. Ἡ νηστεία εἶναι βία φύσεως καὶ περιτομὴ
τῶν ἡδονῶν τοῦ λάρυγγος, ἐκτομὴ τῆς σαρ-
κικῆς πυρώσεως, ἐκκοπὴ τῶν πονηρῶν λογισμῶν,
ἀπελευθέρωσις ἀπὸ μολυσμοὺς ὀνείρων, καθαρό-
της προσευχῆς, φωτισμὸς τῆς ψυχῆς, διαφύλαξις
τοῦ νοῦ, διάλυσις τῆς πωρώσεως, θύρα τῆς κα-
τανύξεως, ταπεινὸς στεναγμός, χαρούμενη συν-
τριβή, σταμάτημα τῆς πολυλογίας, ἀφορμὴ

Γνώρισόν μοι...j



ἡσυχίας, φρουρὸς τῆς ὑπακοῆς, ἐλαφρότης τοῦ
ὕπνου, ὑγεία τοῦ σώματος, πρόξενος τῆς ἀπα-
θείας, ἄφεσις τῶν ἁμαρτημάτων, θύρα καὶ ἀπό-
λαυσις τοῦ παραδείσου.

32. Ἂς συλλάβωμε καὶ ἂς ἀνακρίνωμε καὶ
αὐτὸν τὸν ἐχθρὸν -προπαντὸς αὐτόν- ποὺ εὑρί-
σκεται ἐπικεφαλῆς ὅλων τῶν ἐπικινδύνων ἐχθρῶν
μας. Αὐτὸν ποὺ εἶναι ἡ θύρα τῶν παθῶν, ἡ πτῶσις
τοῦ Ἀδάμ, ἡ ἀπώλεια τοῦ Ἠσαῦ, ὁ ὄλεθρος τῶν
Ἰσραηλιτῶν, ἡ ἀσχημοσύνη τοῦ Νῶε, ἡ προδοσία
τῶν Γομόρρων, ἡ κατηγορία τοῦ Λώτ, ἡ ἐξολό-
θρευσις τῶν υἱῶν τοῦ ἱερέως Ἠλεῖ, ὁ καθοδηγητὴς
πρὸς τοὺς μολυσμούς. Ἂς τὴν ἀνακρίνωμε -τὴν
γαστριμαργία- ἀπὸ ποῦ γεννᾶται, ποιοὶ εἶναι οἱ
ἀπόγονοί της, ποιὸς εἶναι αὐτὸς ποὺ τὴν συντρί-
βει καὶ ποιὸς αὐτὸς ποὺ τὴν ἐξολοθρεύει τελείως.

«Λέγε μας, ὦ τύραννε ὅλων τῶν ἀνθρώπων,
σὺ ποὺ τοὺς ἐξαγοράζεις ὅλους μὲ τὸ χρυσάφι
τῆς ἀπληστίας, ἀπὸ ποῦ εἰσέρχεσαι μέσα μας; Καὶ
τί ἐν συνεχείᾳ συνηθίζεις νὰ γεννᾶς ἐκεῖ; Καὶ
πῶς μποροῦμε νὰ ἐπιτύχωμε τὴν ἔξοδό σου καὶ
ἀπομάκρυνσι ἀπὸ ἐμᾶς»;

Ἐκείνη δὲ ταλαιπωρημένη ἀπὸ τὶς ὕβρεις
αὐτές, γεμάτη μανία καὶ ἀγριότητα μᾶς ἀποκρί-
θηκε τυραννικά:

«Γιατί μὲ ὀνειδίζετε σεῖς ποῦ εἶσθε ὑπόλογοι
ἀπέναντί μου; Καὶ πῶς φροντίζετε νὰ μὲ ἀποχω-
ρισθῆτε, ἐνῷ ἐγὼ εἶμαι ἐκ φύσεως συνδεδεμένη μαζὶ
σάς; Θύρα γιὰ μένα εἶναι ἡ φύσις τῶν φαγητῶν.
Αἰτίας τῆς ἀπληστίας μου εἶναι ἡ συνεχὴς χρῆσις.
Ἀφορμὴ δὲ τῆς ἐπικρατήσεως τοῦ πάθους μου
εἶναι ἡ προϋπάρχουσα συνήθεια, ἡ ἀναισθησία
τῆς ψυχῆς καὶ ἡ λησμοσύνη τοῦ θανάτου.
» Καὶ πῶς ζητεῖτε νὰ μάθετε τὰ ὀνόματα τῶν ἀπο-
γόνων μου; Θὰ τοὺς ἀπαριθμήσω καὶ θὰ πληθυν-
θοῦν περισσότερο ἀπὸ τὴν ἄμμο. Ἀκοῦστε ὅμως
ποιοὶ θεωροῦνται ὡς υἱοί μου πρωτότοκοι
καὶ ἀγαπητοί:

Πρωτότοκός μου υἱὸς εἶναι ὁ ὑπηρέτης τῆς
πορνείας. Δεύτερος ἡ σκληροκαρδία. Τρίτος
ὁ ὕπνος. Ἀπὸ ἐμένα ἐπίσης γεννῶνται ἡ θάλασσα
τῶν λογισμῶν, τὰ κύματα τῶν μολυσμῶν, ὁ
βυθὸς τῶν κρυπτῶν καὶ ἀνεκφράστων ἀκαθαρ-
σιῶν.

» Ἰδικές μου θυγατέρες εἶναι ἡ ὀκνηρία, ἡ πο-
λυλογία, ἡ «παρρησία», τὰ γέλια, τὰ ἀστεῖα καὶ

τὰ  εὐτράπελα, ἡ ἀντιλογία, ἡ σκληροτράχηλη
διαγωγὴ καὶ συμπεριφορά, ἡ ἀνυπακοή, ἡ ἀναι-
σθησία, ἡ  αἰχμαλωσία καὶ ὑποδούλωσις (στὰ
πάθη), ἡ καύχησις, ἡ θρασύτης. Ἐπίσης καὶ ἡ
ἀγάπη τοῦ καλλωπισμοῦ, τὴν ὁποία διαδέχονται
ἡ ρυπαρὰ προσευχή, ὁ ρεμβασμὸς τῶν λογισμῶν
καὶ πολλὲς  φορὲς συμφορὲς ἀνέλπιστες καὶ
ἀπροσδόκητες, στὶς ὁποῖες μάλιστα ἀκολουθεῖ ἡ
ἀπελπισία ποὺ εἶναι ἡ πιὸ φοβερὴ ἀπὸ ὅλες.

» Ἐμένα μὲ πολεμεῖ, ἀλλὰ δὲν μὲ νικᾶ, ἡ μνήμη
τῶν ἁμαρτημάτων. Ὑπερβολικά μὲ ἐχθρεύεται
ἡ σκέψις τοῦ θανάτου. Ἐκεῖνο δὲ ποὺ μὲ κατα-
στρέφει τελειωτικὰ δὲν ὑπάρχει στοὺς ἀνθρώ-
πους. Ὅποιος  ἀπέκτησε μέσα του Τὸν
Παράκλητο, Τὸν παρακαλεῖ ἐναντίον μου. Καὶ
Ἐκεῖνος καμφθεὶς ἀπὸ τὶς ἱκεσίες δὲν μὲ ἀφίνει νὰ
ἐνεργῶ μὲ ἐμπάθεια. Αὐτοὶ ποὺ δὲν ἐγεύθηκαν τὴν
χάρι τοῦ Παρακλήτου, ἐπιζητοῦν ὁπωσδήποτε νὰ
γλυκαίνωνται ἀπὸ τὴν ἰδική μου ἡδονή».

Πρόκειται γιὰ ἀνδρεία νίκη! Ὅποιος τὴν ἐκέρ-
δισε, προχωρεῖ σύντομα πρὸς τὴν ἀπάθεια καὶ
τὴν κορυφὴ τῆς σωφροσύνης.

15
ΜΟΝΑΧΙΚΗ  ΕΚΦΡΑΣΗ

Α
Π

Ρ
Ι
Λ

Ι
Ο

Σ
 -

 Μ
Α

Ι
Ο

Σ
 
2
0
14



       

ΜΟΝΑΧΙΚΗ  ΕΚΦΡΑΣΗ

Α
Π

Ρ
Ι
Λ

Ι
Ο

Σ
 -

 Μ
Α

Ι
Ο

Σ
 
2
0
14

16

Κυπριακὴ Ἐκκλησία διατή-
ρησε τὴ λυχνία τῆς Πατρί-
δος καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας
σταθερὰ ἀκοίμητη καὶ σὲ
χρόνους κατὰ τοὺς ὁποίους
χωρίς τὴν Ἐκκλησία ἡ λυ-

χνία θὰ εἶχε πρὸ πολλοῦ σβεσθεῖ.
Μέσα ἀπό τό φωτόλαμπρο νέφος τῶν δια-

φόρων ἡρωϊκῶν Ἀθλητῶν τῆς Κυπριακῆς
Ἐκκλησίας, πού περίλαμπρα στολίζουν τό
χριστιανικό Πάνθεον, ὁλόφωτες προβάλλουν
πάντα οἱ μορφές τῶν ἁγίων 13 Μοναχῶν καί
ὁμολογητῶν τῆς Ἱ. Μονῆς Παναγίας Καντά-

ρας, πού γιά τήν ὀρθόδοξη πίστη μαρτύρησαν
στίς 19 Μαΐου τοῦ 1231. 

Οἱ Ἅγιοι αὐτοὶ Ὁσιομάρτυρες ἔζησαν τὸ
13ο αἰώνα μ.Χ., κατὰ τοὺς χρόνους ποὺ ἡ
νῆσος τῆς Κύπρου εὐρισκόταν κάτω ἀπὸ τὴν
φράγκικη κυριαρχία. Οἱ κατακτητὲς ἔκαναν τὸ
πᾶν, γιὰ νὰ ὑποτάξουν τὴν Ἐκκλησία στὴν
ἐξουσία τοῦ Πάπα. Ἡ προσπάθειά τους ἂρχισε
ἀπὸ τὸ 1220. Σὲ ἕνα συνέδριο, ποὺ ἔγινε στὴν
πόλη τῆς Λεμεσοῦ καὶ στὸ ὁποῖο ἔλαβαν μέρος
ἀντιπρόσωποι τοῦ κλήρου τῶν Λατίνων καὶ
τῆς ἄρχουσας τάξεως, ἀποφασίσθηκε νὰ ἐπι-
βληθοῦν καταπιεστικὰ μέτρα καί βαριές φορο-

Η

S
Ουράνιοι άνθρωποι...j

ΚΑΝΤΑΡΑΣ

Οἱ 13 Ὁσιομάρτυρες

Μοναχοί τῆς
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λογίες, καθώς ἐπεδίωκαν τόν ἐκλατινισμό τοῦ
νησιοῦ μέ τήν ὁλοκληρωτικὴ ἐπικράτηση τῆς
Λατινικῆς Ἐκκλησίας. 

Μπροστὰ στὰ μέτρα αὐτὰ ἡ στάση τοῦ
Ὀρθοδόξου κλήρου καὶ τῶν μοναχῶν ὑπῆρξε
πραγματικὰ ὑπέροχη καὶ ἀξιοθαύμαστη.
Κύριο καί ρωμαλέο στήριγμα τοῦ λαοῦ στόν
ἀγῶνα του νά μή χάσει τήν ἐθνική του αὐτο-
συνειδησία καί τήν Ὀρθόδοξη Πίστη του
ὑπῆρξαν, Ἅγιοι Μοναχοί μέ χαρακτηριστικό-
τερο παράδειγμα τούς 13 Ὁσιομάρτυρες τῆς
Μονῆς τῆς Παναγίας τῆς Κανταριώτισσας,
πού βρικόταν στήν ὁροσειρά τοῦ Πενταδα-
κτύλου.

Ἡγούμενος τῆς Μονῆς αὐτῆς ἦταν τότε ὁ
Ἰωάννης, καί τά ὀνόματα τῶν ὑπολοίπων
ἦταν: Κόνωνας, ῾Ιερεμίας, Μᾶρκος, Θεόκτιστος,
Κύριλλος, Βαρνάβας, Μάξιμος, ᾽Ιωσήφ, Γερμα-
νός, Γεράσιμος καί Γεννάδιος (οἱ δύο τελευταῖοι
προέρχονταν ἀπό τήν Μονή Μαχαιρᾶ).

Γύρω στά 1228 δυό Ἀσκητές ὁ Ἰωάννης
καί ὁ Κόνων πού ἐγκαταβιοῦσαν σ᾽ ἕνα ἀπό τά
Μοναστήρια τοῦ Καλοῦ Ὄρους τῆς Σίδης
(Ἀλιλαγιᾶς) τῆς Μικρασιατικῆς Παμφυλίας καί
πού διακρίνονταν γιά τήν εὐσέβειά τους, ἄφη-
σαν τό Μοναστήρι τους καί ἦλθαν στήν
Κύπρο, ἕτοιμοι νά θυσιάσουν τούς ἑαυτούς
τους μέχρι αἵματος γιά τήν ἀληθινή ὀρθόδοξη
πίστη, προβάλλοντας ἔτσι ἕνα λαμπρό παρά-
δειγμα γιά τούς Κυπρίους πού περνοῦσαν δύ-
σκολα χρόνια. 

Στήν ἀρχή ἀνέβηκαν στήν Ἱ. Μονή τοῦ Μα-
χαιρᾶ. Ἀργότερα ἀποσύρθηκαν ἀπ᾽ ἐκεῖ μαζί
μέ ἕναν ἄλλον ἀσκητή, τόν Θωμᾶ, κι ἦρθαν
στήν Ἱ. Μονή τοῦ Χρυσοστόμου. Μά κι ἐδῶ οἱ
Πατέρες δέν ἱκανοποιήθηκαν. Τό περιβάλλον
καί ἡ κίνηση τούς ἀνάγκασαν νά φύγουν κι
ἀπ᾽ ἐδῶ καί νά προχωρήσουν καί νά καταλά-
βουν τό ὄμορφο κι ἀπόμερο τότε μοναστήρι
τῆς Παναγίας τῆς Κανταριώτισσας. Ἐδῶ
ἐγκαταστάθηκαν κι ἄρχισαν τήν ἄσκησή
τους. 

Ἡ εὐλάβεια τῶν Ἀσκητῶν μαζί μέ τήν

ἐκκλησιαστική τους δραστηριότητα, τήν κα-
λωσύνη καί τήν ἀγάπη γιά τούς πάσχοντες
ἀδελφούς τοῦ Χριστοῦ, ἔκαμαν ὥστε σέ λίγο
καιρό νά προστεθοῦν κι ἄλλοι στήν ἀσκητική
τους παλαίστρα. 

Κι ὅπως ἡ Πόλη πού εἶναι κτισμένη στήν
κορφή τοῦ βουνοῦ δέν μπορεῖ μέ κανένα τρόπο
ν᾽ ἀποκρυβῆ κι ἡ ἀστραπή πού φαίνεται στό
σκοτάδι τῆς ἀνάστερης νυχτιᾶς δέν εἶναι δυ-
νατόν μέ κανένα μέσο νά σκεπασθῆ καί νά μή
φανῆ, ἔτσι καί τῶν Ὁσίων Πατέρων ἡ δράση
καί τά καλά ἔργα ἄρχισαν νά διαδίδονται παν-
τοῦ. Πολύ γρήγορα τό μοναστήρι τους κα-
τόρθωσε ν᾽ἀναδειχθεῖ σ᾽ ἕνα παγκόσμιο
προσκύνημα καί μιά καθάρια πηγή ἄδολου καί
γνήσιου πνευματικοῦ ἀνεφοδιασμοῦ. 

Ἡ φήμη τῆς εὐλάβειας καί τῆς ἀρετῆς τῶν
ταπεινῶν Ἀσκητῶν μπόρεσε πολύ νωρίς νά ξε-
παράσει τόν κύκλο τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν
τοῦ Νησιοῦ καί νά φτάσει στ᾽ αὐτιά τῶν Λα-
τίνων κατακτητῶν. 

Στό ἄκουσμα τῆς φήμης αὐτῆς ὁ φθόνος
ἄναψε στήν καρδιά τῶν Λατίνων καί τήν πυρ-
πόλησε.

Ὁ Φράγκος Ἀρχιεπίσκοπος Εὐστρόργιος
πού ἔμενε στή Λευκωσία, -ὁ ὁποῖος μέ τή βία
σφετερίστηκε τό θρόνο καί ἔδιωξε σέ ἐξορία τόν
Ἅγιο Νικόλαο τῆς Στέγης στήν Σολέα πού
ἦταν ὁ Ὀρθόδοξος ποιμένας τῆς Κύρπου-, κά-
λεσε ἀμέσως κοντά του τόν ἱεροκήρυκά του
Ἀνδρέα καί τόν διάταξε νά πάρει τό βοηθό του,
κάποιον Ἡλίερμο καί νά σηκωθοῦν νά πᾶνε τό
γρηγορότερο στό Μοναστήρι τῆς Καντάρας.
Ἔπρεπε οἱ ἴδιοι νά δοῦν καί νά πιστοποιήσουν
τά λεγόμενα μά καί νά φροντίσουν μέ κάθε
τρόπο νά παρασύρουν τούς Ἀσκητές στό δικό
τους δόγμα, τό Παπικό. Αὐτός ἄλλωστε
ὑπῆρξε καί ὁ σκοπός τους ἀπ᾽ τήν πρώτη
στιγμή πού ἀγόρασαν τήν Κύπρο κι ἐγκατα-
στάθηκαν σ᾽ αὐτή. Νά ὑποτάξουν τήν Αὐτο-
κέφαλο Ἐκκλησία τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα
στόν Παπισμό καί νά ἐπιβάλουν στούς κατοί-
κους τοῦ Νησιοῦ τόν αἱρετικό χριστιανισμό,
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πού δημιούργησε ἡ φιλαρχία καί ἡ ἀρχομανία τῶν
Παπῶν τῆς Ρώμης καί τῶν Ἐπισκόπων της. 

Ἕνα μεσημέρι κάποιας μέρας τοῦ ἔτους 1228 οἱ
δύο ἀντιπρόσωποι τοῦ Καθολικισμοῦ ἔφθασαν στό
Μοναστήρι τῆς Παναγίας καί μπῆκαν στό ναό. Κάλε-
σαν κοντά τους τούς μοναχούς κι ἄρχισαν νά τούς
ὑποβάλλουν διάφορες ἐρωτήσεις. Οἱ μοναχοί ἀπαν-
τοῦσαν ἱκανοποιητικά. Ὅταν ὅμως τά ὄργανα τοῦ
Φράγκου Ἀρχιεπισκόπου ρώτησαν πῶς αὐτοί τε-
λοῦν τό Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας, οἱ Ἀσκη-
τές μέ σταθερότητα ὁμολόγησαν:

-Καί τό Μυστήριον αὐτό τελοῦμε ὅπως μᾶς τό
παρέδωκαν προφορικά ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι ἀπό τήν ἀρχή
τοῦ Μεσσιανικοῦ ἔργου τοῦ Σωτῆρος μας Χριστοῦ
ὑπῆρξαν αὐτόπτες μάρτυρες καί ὑπηρέτες τοῦ κη-
ρύγματός Του. Ἀλλά καί ὅπως ὕστερα ἀπ᾽ αὐτούς
καθόρισαν οἱ θεοφόροι Πατέρες τῶν ἁγίων καί Οἰκου-
μενικῶν Συνόδων. Τελοῦμε τό θεῖον Μυστήριον μέ
ἄρτον, δηλ. ψωμί μέ προζύμι. 

Στήν ἀπάντηση αὐτή τῶν ὁσίων Πατέρων οἱ
ἐκπρόσωποι τοῦ Φράγκου Ἀρχιεπισκόπου ρώτησαν:
-Πῶς δικαιολογεῖτε τήν φράση τοῦ Εὐαγγελιστοῦ
Λουκᾶ, πού λέγει «Ἤλθε δέ ἡ ἡμέρα τῶν ἀζύμων, ἐν ἧ
ἔδει θύεσθαι τό Πάσχα, καί ἀπέστειλε Πέτρον καί
Ἰωάννην εἰπών·πορευθέντες ἑτοιμάσατε ἡμῖν τό
Πάσχα ἵνα φάγωμεν», καί αὐτοί ἐπῆγαν καί ἑτοίμα-
σαν; Ἀφοῦ ἦταν ἡ ἡμέρα τῶν ἀζύμων, πῶς χρησιμο-
ποίησαν ἄρτον, δηλ. ἔνζυμο ψωμί;

-Τό χρονικό διάστημα πού ἄρχιζε ἀπό τήν ὥρα
πού ἔδυε ὁ ἥλιος τῆς Μ. Πέμπτης, μέχρι τήν ὥρα πού
ἔδυε ὁ ἥλιος τῆς Μ. Παρασκευῆς, ἀπάντησαν οἱ Ἀσκη-
τές, ἐλέγετο ἀπό τούς Ἑβραίους «ἡμέρα ἀζύμων». Καί
λεγόταν ἔτσι, ὄχι γιατί οἱ Ἑβραῖοι τή μέρα αὐτή
ἔτρωγαν ἄζυμα, ἀλλά γιατί τά ἑτοίμαζαν. Τά ἄζυμα,
δηλ. τό ψωμί χωρίς προζύμι, τό πήττινο, αὐτοί ἄρχι-
ζαν νά τό τρώγουν μαζί μέ τόν ψητό ἀμνό τή Μ. Πα-
ρασκευή τό βράδυ, πού ἄρχιζε καί τό Πάσχα τους. Σέ
καμμιά ἄλλη, μέρα ἐκτός ἀπό τήν Ἑβδομάδα τοῦ
Πάσχα, οἱ Ἑβραῖοι δέν ἔτρωγαν ἄζυμα. Κι ἀφοῦ ὁ Μυ-
στικός Δεῖπνος ἔγινε τό βράδυ τῆς Μ. Πέμπτης, ὁ Κύ-
ριος πρέπει νά χρησιμοποίησε ἄρτον, δηλ. ἔνζυμο
ψωμί, γιατί κι ἄν εἶχαν προπαρασκευασθεῖ τά ἄζυμα,
δέν ἐπετρέπετο, σύμφωνα μέ τό Νόμο, νά προσφερ-
θοῦν καί νά χρησιμοποιηθοῦν. Ἔνζυμον ἄρτο, λοιπόν,

Ουράνιοι άνθρωποι...j



χρησιμοποίησεν ὁ Κύριος. Ἔνζυμον ἄρτον χρησιμο-
ποιοῦσαν καί οἱ Ἀπόστολοι. Ἔνζυμον ἄρτο, ὅπως
παρελάβαμε, χρησιμοποιοῦμε κι ὅλοι οἱ ὀρθόδοξοι
χριστιανοί. 

Στά λόγια ταῦτα τῶν Πατέρων οἱ ἀντιπρόσω-
ποι τῆς Λατινικῆς Ἐκκλησίας, μέ συγκρατημένη τήν
ἀγανάκτηση ρώτησαν: 

-Καί γιά μᾶς τούς Λατίνους πού τελοῦμε τή
Θεία Λειτουργία μέ ἄζυμα, τί φρονεῖτε σεῖς;

Οἱ Ὅσιοι μέ παρρησία πρόσθεσαν: Αὐτό πού
εἴπαμε καί προηγουμένως, αὐτό ἐπαναλαμβάνουμε
καί πάλι. Ὁ Κύριος στό Μυστικό Δεῖπνο χρησιμο-
ποίησε ἔνζυμον ἄρτο. Κι ἀφοῦ μέ ἔνζυμον ἄρτο τέλεσε
τό Θεῖον Μυστήριον εἶπε στούς μαθητές καί ἀπο-
στόλους Του. «Τοῦτο ποιεῖτε εἰς τήν ἐμήν ἀνάμνη-
σιν». Αὐτό πού εἶπε ὁ Κύριός μας, αὐτό κάνουμε κι
ἐμεῖς. Ἡ χρήση τῶν ἀζύμων δέν εἶναι τοῦ Κυρίου.
Ἄρα εἶναι παράβαση, σοβαρή παράβαση τῶν ὅσων
συνέστησεν Αὐτός. Κι αὐτή τήν παράβαση δέν τήν
δεχόμαστε ἐμεῖς. 

Μπροστά στήν ἀτράνταχτη τούτη ἐπιχειρημα-
τολογία τῶν Πατέρων θά περίμενε κανείς, οἱ Παπικοί
ἀντιπρόσωποι εἴτε νά ὁμολογήσουν τό σφάλμα
τους, εἴτε νά σιωπήσουν καί νά σηκωθοῦν νά φύ-
γουν. Ἀντί τούτου ὅμως ἄρχισαν νά ἀπειλοῦν καί νά
λέγουν, πώς ἄν οἱ Πατέρες ἐπιμένουν στήν ἄποψή
τους, τότε κι αὐτοί θά σκεφτοῦν τί θά πράξουν. 

Στά λόγια τοῦτα τῶν ὀργάνων τῆς ἐξουσίας μέ
τά πολλά ὑπονοούμενα οἱ πιστοί μοναχοί ἀπάντη-
σαν:

-Ἀφοῦ στά διδάγματα τῆς Γραφῆς δέν ὑπα-
κοῦτε καί τά διαστρέφετε, τότε ἄς ζητήσουμε ἀπό
τόν Κύριο νά μᾶς δείξει Αὐτός ποιοί ἔχουν τό δίκαιο
μέ τό μέρος τους. Καί προτείνουμε: Νά κάνουμε τή
Θεία Λειτουργία ἀμφότεροι. Σεῖς μέ τά ἄζυμά σας κι
ἐμεῖς μέ τόν ἔνζυμο ἄρτο. Ἀφοῦ τελειώσουμε τό Μέγα
Μυστήριο, τότε νά πάρουμε τά Ἅγια Δῶρα καί νά
μποῦμε μέ τή σειρά μέσα στή φωτιά. Ἐκεῖνοι πού δέν
θά πάθουν τίποτα, δέν θά καοῦν, θά πρέπει νά θεω-
ρηθοῦν, ὅτι κρατοῦν τήν ὀρθή πίστη, κι ἄρα τό δί-
καιο εἶναι μέ τό μέρος τους. Αὐτό τό δίκαιο θά πρέπει
νά τό ἀποδεχθοῦμε ὅλοι μας. 

Τήν πρόταση τῶν Ὁσίων Πατέρων οἱ παπικοί
ἀντιπρόσωποι τήν ἀπέρριψαν μέ μιᾶς καί κάλεσαν
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στούς Μοναχούς νά παρουσιαστοῦν ἀμέσως
μπροστά στό Λατῖνο Ἀρχιερέα καί νά λογο-
δοτήσουν σ᾽ αὐτόν γιά τά προσβλητικά τους
λόγια. Ἔξαλλοι δέ, ἐγκατέλειψαν τή Μονή κι
ἔφυγαν. 

Ἔτσι λοιπόν, ἀφοῦ οἱ πατέρες τῆς Καν-
τάρας κλήθηκαν νὰ λογοδοτήσουν στὸν Λα-
τίνο Ἀρχιερέα στὴ Λευκωσία, ξεκίνησαν νά
δώσουν καί πάλι τήν ὀρθή μαρτυρία τους.
Ἀπό τά χωριά πού περνοῦσαν πλήθη ἀπό
ὀρθοδόξους χριστιανούς πού ἄκουσαν τά ὅσα
εἶχαν γίνει, ἔβγαιναν νά ὑποδεχθοῦν μέ δάκρυα
τούς ἅγιους ὁμολογητές καί νά πάρουν τήν
εὐλογία τους.

Μαζί μέ τούς 11 Μοναχούς τῆς Παναγίας
τῆς Κανταριώτισσας, ἦρθαν καί ἑνώθηκαν καί
ἄλλοι δύο μοναχοί ἀπό τό Μοναστήρι τοῦ Μα-
χαιρᾶ καί ἔτσι γίνονται 13 τόν ἀριθμό.

Ἔφθασαν στό ἀρχιεπισκοπικό μέγαρο
τῶν Φράγκων καί παρουσιάστηκαν μπροστά
στόν Λατίνο ἀρχιερέα πού μέ τό πρόσωπο κα-
τάχλωμο ἀπό θυμό κι ἀγανάκτηση τούς περί-
μενε καθισμένος στήν πολυτελῆ του καθέδρα.
Ἡ μεγάλη αἴθουσα τοῦ συνοδικοῦ ἦταν γε-
μάτη ἀπό ἀρχιερεῖς, ἱερεῖς καί γραμματεῖς κι
ἀπό πλῆθος ἐπισήμων. Μπροστά σ᾽ αὐτούς
στάθηκαν οἱ 13 θαρραλέοι ἀγωνιστές τῆς
Ὀρθοδοξίας καί ἡ συζήτηση περί ἐνζύμου καί
ἄζυμου ἄρτου ἐπαναλαμβάνεται. 

Οἱ 13 πατέρες ἔμειναν ἀμετάθετοι στὴν
Ὀρθόδοξη πίστη καὶ ὑπερασπίσθηκαν τὴν
Ὀρθόδοξη διδασκαλία, χωρίς να λογαριάσουν
τίς απειλές καί τίς φοβέρες πού τούς ἀνήγγε-
λαν. Τό μίσος καί ὁ θυμός τῶν Λατίνων φτάνει
στό ἀποκορύφωμα ἀπό τήν στεθερή ὁμολογία
τῶν πατέρων. 

Ὁ Λατίνος ἀρχιερέας ἔξαλλος ἀπό θυμό
διέταξε νὰ συλληφθοῦν, νὰ μαστιγωθοῦν ὅλοι
τους ἄγρια καὶ νὰ ριχθοῦν στὴ φυλακή γιά νά
σωφρονιστοῦν. Μέ ἀναλγησία οἱ δήμιοι τούς
ἅρπαξαν καί ὑβρίζοντές τους μέ τά χειρότερα
λόγια, τούς ἔσυραν στή φυλακή, τούς χτύ-
πησαν σκληρά, τούς τράβηξαν τά γένεια,
τούς ξέσχισαν τό πρόσωπο καί γενικά τούς

μεταχειρίστηκαν σάν τά πιό εὐτελῆ ὑποκεί-
μενα. 

Τρία χρόνια ἔμειναν ἔγκλειστοι στήν σκο-
τεινή φυλακή οἱ ἀδούλωτοι στήν ψυχή Πατέ-
ρες, ὑπομένοντας κάθε κακουχία, θλίψη και
ταλαιπωρία. Τρία χρόνια συνεχοῦς μαρτυρίου
καί κακώσεων κι ἐξευτελισμῶν, ἀπίστευτης
δοκιμασίας μέσα στή βρωμιά καί τή δυσωδία
μέ μόνη τροφή λίγο ψωμί καί νερό καί τό καθη-
μερινό ὑβρεολόγιο καί τό τακτικό ξυλοκό-
πημα.

Ὅμως οἱ φλογεροί στήν πίστη Πατέρες
μετέτρεψαν τήν δυσώδη φυλακή σέ πνευμα-
τικό ἐργαστήριο, ὅπου ἀνέπεμπαν «ὡς μύρον
εὐωδίας πνευματικῆς» προσευχές, δεήσεις καί
ψαλμωδίες.

Στὶς 5 Ἀπριλίου τοῦ 1231 οἱ ἀβάσταχτες
κακουχίες προκάλεσαν τὸ θάνατο ἑνός ἀπό
τούς 13 μάρτυρες, τοῦ Ὁσιομάρτυρος Θεο-
γνώστου. Οἱ Λατίνοι πῆραν τὸ τίμιο λείψανο,
τὸ ἔσυραν στοὺς δρόμους τῆς Λευκωσίας καὶ
στὴ συνέχεια τὸ ἔριξαν στὴ φωτιὰ καὶ τὸ ἔκα-
ψαν.

Τότε προβλέποντας τόν βέβαιο θάνατο
καί οἱ ὑπόλοιποι, ἀπεφάσισαν καί χειροθετή-
θηκαν ἀπό τόν ἡγούμενο τῆς Μονῆς τῆς Πα-
ναγίας τῆς Κανταριώτισσας Ἰωάννη καί τόν
Κόνωνα ἀλλά καί ἀπό τόν Ἱερεμία, καί πῆραν
τό Μέγα ἀγγελικό σχῆμα τῶν μεγαλοσχήμων
μοναχῶν καί πῆραν τά ἑξῆς ὀνόματα: Μάρκος,
Θεόκτιστος, Κύριλλος, Βαρνάβας, Μάξιμος,
᾽Ιωσήφ, Γερμανός, Γεράσιμος και Γεννάδιος. 

Πέρασε καί ἡ τρίτη χρονιά. Ὁ Φράγκος
Ἀρχιεπίσκοπος, ὄντας ὑποχρεωμένος νὰ
ἀπουσιάσει ἀπὸ τὴν Κύπρο, ἔγραψε στὸν
Πάπα τῆς Ρώμης Γρηγόριο Θ´ (1227 – 1241)
καὶ ζήτησε ὁδηγίες τὶ νὰ κάνει μὲ τοὺς μονα-
χοὺς τῆς μονῆς Καντάρας. Καὶ αὐτὸς συμβού-
λεψε νὰ κληθοῦν γιὰ τρίτη φορὰ οἱ μοναχοὶ καὶ
νὰ ἐρωτηθοῦν τὶ πιστεύουν. Ἐὰν ἐπιμένουν
στὴ γνώμη τους, τότε νὰ τιμωρηθοῦν ὡς αἱρε-
τικοί.

Ὕστερα ἀπὸ τὴν ὑπόδειξη αὐτή, ὁ
Εὐστόργιος ἀνέθεσε τὴν ὑπόθεση τῶν Ὁσίων
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Πατέρων στὸν ἀντιπρόσωπό του Ἀνδρέα. Γιά
πολλοστή φορά ὁδηγοῦνται μπροστά στό
βῆμα τοῦ Φράγκου ἀρχιερέα, ἀλλά ἡ πίστη καί
ἡ γνώμη τους δέν ἀλλάζει. Οἱ Ἅγιοι ὁμολόγη-
σαν καὶ πάλι τὴν Ὀρθόδοξη πίστη τους καὶ
διεκήρυξαν τὸ Συνοδικὸν τῆς Ζ’ Ἁγίας καὶ
Οἰκουμενικῆς Συνόδου, τὸ ὁποῖο ἀναγιγνώ-
σκεται τὴν Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας. Ὑπερα-
σπίσθησαν σθεναρά καί μὲ πνευματικὴ ἀνδρεία
τὴν Ὀρθόδοξη πίστη, ἀρνούμενοι τὶς καινοτο-
μίες τῶν Λατίνων.

Οἱ Λατίνοι, ἐξοργισμένοι ἀπό τήν στάση
τους, καταδικάζουν τούς δώδεκα σέ θάνατο.
Οἱ μοναχοί τότε προσεύχονται μέ ὑψωμένα τά
χέρια στο Θεό, νά τούς δυναμώσει μέχρι τέ-
λους.  

Οἱ δήμιοι πῆραν τούς μάρτυρες, τούς ξέν-
τυσαν τά ἅγια μοναχικά «σχήματά» τους καί
ἀφοῦ τούς ἔδεσαν ἀπό τά πόδια στίς οὐρές
δώδεκα ἀλόγων, ἄφησαν τά ζῶα νά τρέχουν
πρῶτα στούς λιθόστρωτους δρόμους τῆς
ἀγορᾶς γιά ἐκφοβισμό τῶν Ὀρθοδόξων κι
ὕστερα στήν κοίτη τοῦ ποταμοῦ Πεδιαίου,
πού διέσχιζε τότε τή Λευκωσία. Οἱ μάρτυρες
μόλις πού πρόφτασαν νά ψελλίσουν μιά σύν-
τομη, μά ὁλόψυχη προσευχή. Στό τέλος μισο-
πεθαμένους οἱ δήμιοι τούς ἔλυσαν ἀπ᾽ τίς
οὐρές κιἔρριξαν τά αἱμόφυρτα κορμιά τους σέ
μιά φωτιά, πού εἶχε ἀναφθεῖ κάπου ἐκεῖ κοντά
καί τούς περίμενε. Ἔτσι «ράβδοι ἀνηλεῶς τυ-
πτόμενοι καί τήν σάρκα κατατεμνόμενοι» ὅπως
λέγει κάποιος ἀνώνυμος χρονογράφος, οἱ δώ-
δεκα «ἀδαμάντινοι πύργοι τῆς Ὀρθοδοξίας ρί-
χτηκαν στή φωτιά στίς 19 Μαΐου τοῦ 1231,
γιά νά ἀποτελειωθοῦν. Κατά τήν ἱερή ἐκείνη
στιγμή, ὅπως ἀναφέρει ἕνας ἄλλος χρονογρά-
φος, πού ἡ φωτιά στοργικότερη ἀπό τά

ὄργανα τῆς κατευθύνουσας τά πάντα ἀρχῆς
τῆς Παπικῆς Ἐκκλησίας, ἀρνιόταν νά κατα-
φάγει τίς αἱμάσσουσες σάρκες τοῦ ἡρωϊκοῦ
ἡγουμένου Ἰωάννη, πού στεκόταν μέσα στή
φωτιά και προσευχόταν, ἕνας Λατίνος πού πα-
ρακολουθοῦσε τό φρικαλέο θέαμα ἅρπαξε ἕνα
ξύλο καί τό πέταξε στό Μάρτυρα. Τό ξύλο
χτύπησε τόν Ὁμολογητή στό κεφάλι καί τόν
ἔρριξε μέσα στίς φλόγες. Σάν ἔσβησε ἡ φωτιά οἱ
Λατίνοι πρόσεξαν πώς τά λείψανα ἔμειναν
ἀνέγγιχτα ἀπό τή φωτιά. Τότε ἄναψαν δεύ-
τερη φωτιά κι ἔριξαν ξανά τά λείψανα σ᾽ αὐτή
μαζί μέ κόκκαλα σκύλων, βοδιῶν, χοίρων κι
ἄλλων ζώων. Τη φορά αὐτή κάηκαν τά πάντα. 

Ἔτσι παρέδωσαν στά χέρια τοῦ Θεοῦ τή
μακαρία ψυχή τους «οἱ καλλίνικοι τοῦ Χριστοῦ
μάρτυρες...» καί δέχθηκαν ἀπ᾽ Αὐτόν τριπλούς
τούς στεφάνους: τῶν Ὁσίων, τῶν Ὁμολο-
γητῶν καί τῶν Μαρτύρων. 

Ὁ μαρτυρικός θάνατος τῶν 13 αὐτῶν
Ὁσιομαρτύρων καί Ὁμολογητῶν σέ ὅλους
μας καί σέ ὅλους τούς αἰῶνες διασαλπίζει ὅτι ἡ
διαφορά Ὀρθοδοξίας καί Παπισμοῦ (Ρωμαι-
οκαθολικισμοῦ) δέν εἶναι καθόλου παρωνυχίδα,
ὅπως θέλουν πολλοί νά τήν παρουσιάζουν.
Ἀπό θεολογικῆς καί σωτηριολογικῆς ἀπόψεως
ἡ διαφορά αὐτή εἶναι τόσο μεγάλη, ὅση
ἀκριβῶς εἶναι ἡ ἀπόσταση πού χωρίζει τόν
Παράδεισο ἀπό τήν Κόλαση. 

Γι᾽ αὐτό ἀκριβῶς τόν λόγο προτίμησαν οἱ
Ἅγιοι Μοναχοί τόν θάνατο, παρά νά «ἐκλατι-
νίσουν», ἔστω καί κατ᾽ ἐλάχιστο, τήν ἀτόφια
Ὀρθόδοξη Πίστη τους. Γι᾽ αὐτό ἡ Ἐκκλησία
μας τιμᾶ τήν μνήμη τους στίς 19 Μαΐου κάθε
χρόνο καί δοξολογεῖ τον Θεόν, τόν «θαυμαστόν
ἐν τοῖς ἁγίοις Αὐτοῦ».
πηγή: Διαδύκτιο καί κ. 
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μακαριστός Ἀρχιμανδρίτης Ἀνα-
στάσιος κατά κόσμον Γεώργιος
Λεονταρίδης, γεννήθηκε στόν Πα-
νασό Κρήτης, στίς 20/7/1927. Ὁ

πατέρας του ὀνομαζόταν Νικόλαος,
καταγόμενος ἀπό τή Σελεύκεια τῆς Μικρᾶς
Ἀσίας, μέ πολλούς συγγενεῖς στό χωριό
Δαμάνια Μονοφατσίου Κρήτης, τόπο ἐγκα-
τάστασης προσφύγων ἀπό τή Σελεύκεια,
μετά τή μικρασιατική καταστροφή. 

Ἡ ἀγράμματη μητέρα του Ἑλένη, κατα-
γόταν ἀπό τό χωριό Πανασός Καινουργίου
Κρήτης, ἡ ὁποία ἀγαποῦσε τόν Θεό καί τήν
Ἐκκλησία καί ἡ ὁποία ἀργότερα ἔγινε Μο-
ναχή μέ τό ὄνομα Εὐγενία. 

Οἱ γονεῖς τοῦ Γέροντα εἶχαν τρία
παιδιά, τόν Γεώργιο, τή Μαρία καί τήν
Κυριακή, ἡ ὁποία κοιμήθηκε σέ ἡλικία 7
ἐτῶν. Τά τρία αὐτά παιδιά χάσανε

Μιά ἁγιασμένη

μορφή τῶν

ἡμερῶν μας

Μοναδικές εμπειρίες...j

Ὁ Γέροντας

z

Κουδουμιανός

Αναστάσιος
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νωρίς τόν πατέρα τους, σέ δύσκολη ἐποχή καί
μεγάλωσαν μέσα σέ δυστυχίες, πεῖνες, ἀρρώ-
στιες καί ταλαιπωρίες. 

Τόν Γέροντα, ὡς μικρό Γεώργιο, τόν
ὤθησε στά στοιχειώδη γράμματα τοῦ δημο-
τικοῦ σχολείου ἡ μητέρα του. Ὅπως ὁ ἴδιος
ἔλεγε τά πράγματα τότε ἦταν πολύ στενά,
ἀγόραζαν ἀκόμα καί τά βιβλία τοῦ σχολείου.
Ὁ μαθητής Γεώργιος ὅμως εἶχε φιλομάθεια καί
ἔλαβε, τότε, πέντε ἐνδεικτικά μέ βαθμό ἐννιά
καί τό ἀπολυτήριο μέ ἄριστα δέκα. Ἡ δύ-
σκολη ἐκείνη ἐποχή διέκοψε τίς ἄριστες μαθη-
τικές ἐπιδόσεις του. 

Ἡ εὐλαβέστατη μητέρα τους ἀπό νωρίς
τούς μετάγγισε τή δύναμη τῆς πίστεως καί
τῆς προσευχῆς. 

Ὁ Γέροντας ἔμαθε νά νηστεύει αὐστηρά,
νά μελετᾶ καί νά προσεύχεται μέ ὅλη τή δύ-
ναμη τῆς καρδιᾶς του. Ὡς μικρό παιδί, μελέ-
τησε τόν βίο τοῦ Ἁγ. Ἀντωνίου, ἐμπνεύστηκε
ἀπό τούς ἄθλους τῆς ἔνθεης βιοτῆς του καί
ἄρχισε νά ἐξασκεῖ τήν εὐχή «Κύριε Ἰησοῦ Χρι-
στέ Υἱέ καί Λόγε τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος, διά
τῆς Θεοτόκου, ἐλέησόν με τόν ἁμαρτωλόν».

Ὅπως ἀφηγεῖτο ὁ ἴδιος, αὐτή ἦταν ἡ μό-
νιμη προσευχητική του ἐνασχόληση. Δημι-
ουργήθηκαν ἔτσι οἱ προϋποθέσεις ἀπό τά
παιδικά χρόνια του ὥστε νά ἀναπτυχθεῖ
ἀργότερα ἡ ἐσωκάρδια νοερά προσευχή, ὅταν
ἐνεδύθη τό μοναχικό σχῆμα. 

Ἡ προσευχή του ὅμως προσήλκυσε τή
χάρη τῆς Θεοτόκου, ἡ ὁποία τοῦ χορήγησε
στήν πρώτη τάξη τοῦ δημοτικοῦ τό χάρισμα
τῆς χωρητικότητος τοῦ νοῦ. Ἡ εὐλογία τῆς
Θεοτόκου τόν συνόδευε πάντοτε. 

Ἀργότερα ὁ Γέροντας μέ τήν χάρη τοῦ
Θεοῦ καί τούς πνευματικούς του ἀγῶνες ἔγινε
ὁ βιωματικός ἄνθρωπος, μέσα στό πνευματικό
στερέωμα τῆς ἀσκητικῆς παράδοσης τῆς
Ἐκκλησίας μας. 

Ὅταν ὡς ἔφηβος βρέθηκε στήν πόλη τοῦ
Ἡρακλείου ἐργαζόμενος, παρασύρθηκε ἀπό
ἕναν συγχωριανό του πού ἀνῆκε σέ κάποια
εὐαγγελική αἵρεση καί παρακολούθησε μιά

ὁμιλία πού ἔγινε σέ αἴθουσά τους. Εὐθύς ἀμέ-
σως ἡ Θεοτόκος ἐμφανίστηκε ἀστραπιαία στό
νεαρό Γεώργιο, δείχνοντάς του τό μεγαλεῖο
τῆς Θ. Λειτουργίας ἀπό τό ὁποῖο κινδύνευσε
νά ἀποκοπεῖ. 

Ὑπηρέτησε στίς τάξεις τοῦ ἑλληνικοῦ
στρατοῦ, ἐνῶ τά προηγούμενα χρόνια εἶχε τα-
λαιπωρηθεῖ ἀπό τή γερμανική κατοχή καί τά
δεινά τοῦ γνωστοῦ ἐθνικοῦ διχασμοῦ. 

Ἡ παιδιόθεν κλίση του πρός τή μοναχική
πολιτεία ἄρχισε νά γίνεται πραγματικότητα
μέ τήν εἴσοδό του, ὡς δοκίμου μοναχοῦ, στήν
Ἱ. Μ. Βροντησίου, στίς 26/7/1957, ἡμέρα
ἑορτῆς τῆς Ἁγ. Παρασκευῆς, σέ ἡλικία 30
ἐτῶν. Τό γεγονός τῆς ἀναχώρησής του ἀπό
τόν κόσμο τό ἀπέκρυψε ἐντελῶς ἀπό τούς
συγγενεῖς του καί ἀπό κάθε ἄλλο ἄνθρωπο.
Γιά τήν προσέλευσή του στήν Ἱ. Μ. Βροντη-
σίου συνετέλεσε καί τό γεγονός ὅτι ὁ τότε
ἐφημέριος τοῦ χωριοῦ του, Πανοσ. Ἀρχιμ. Θε-
οδόσιος, ἦταν τήν περίοδο ἐκείνη καί Ἡγούμε-
νος τῆς ἐν λόγῳ Ἱ. Μονῆς, εὑρισκομένη σχεδόν
πλησίον τῆς γενέτειράς του Πανασός. Ὁ τότε
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Γεώργιος Λεονταρίδης καί μετέπειτα δόκιμος
μοναχός, δέν γνώριζε τίποτα περί Ἱ. Μονῶν. 

Βοηθήθηκε πνευματικά ἀπό τόν Ἱερομό-
ναχο Γελάσιο τῆς Ἱ.Μ. Βροντησίου, ἔκανε τόν
κανόνα του, πού μεταξύ ἄλλων συμπεριελάμ-
βανε ἑκατό μετάνοιες κάθε βράδυ. Στήν Ἱ. Μ.
Βροντησίου χειροθετήθηκε ἀναγνώστης ἀπό
τόν τότε ἀοίδιμο Μητροπολίτη Κρήτης Εὐγέ-
νιο. 

Τήν περίοδο ἐκείνη στήν Ἱ. Μ. Βροντησίου
ἐμόναζε ὁ π. Ἀντώνιος Γεπεσάκης, ὁ ὁποῖος
ἀργότερα πῆγε στήν Ἀνώπολη. Ἀπό τήν
Ἀνώπολη μετακινήθηκε στήν Ἱ. Μ. Κουδουμᾶ,

ὡς Ἡγούμενος, ἀπό τόν ἀοίδιμο Ἐπίσκοπο
Ἀρκαδίας Τιμόθεο, σέ ἀντικατάσταση τοῦ
Πανοσ. Ἡγουμένου, Ἀρχιμ. Ἰωακείμ Δρακω-
νάκη. 

Μετά τόν διορισμό τοῦ Πανοσ. Ἀρχιμ.
Ἀντωνίου Γεπεσάκη, ὡς Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Μ.
Κουδουμᾶ, ὁ δόκιμος μοναχός Γεώργιος, ἔχον-
τας γνωριμία μαζί του ἀπό τό Βροντήσι, ἀπο-
φάσισε νά κατευθυνθεῖ πρός τήν Ἱ. Μ.
Κουδουμᾶ. 

Ἀντί ὅμως νά πορευθεῖ πρός τήν Ἱ. Μ. Κου-
δουμᾶ, πῆγε στήν Ἱ. Μ. Ὁδηγήτριας, ἐπί
ἡγουμενίας τοῦ Πανοσ. Ἀρχιμ. Καλλινίκου, κα-
τόπιν προτροπῆς τῶν πατέρων τῆς Ἱ. Μ. Κα-
λυβιανῆς. 

Κατά τήν διάρκεια τῆς παραμονῆς του
στήν Ἱερά Μονή Ὁδηγήτριας καί συγκεκρι-
μένα στίς 29/12/1957 δοκίμασε μιά ἀπροκά-
λυπτη καί ἀνελέητη κακουργία τῶν δαιμόνων. 

Ἀντιμετώπισε ὁλοφάνερη καί ἀδυσώπητη
πολεμική ἀπό διαβολικά τάγματα τά ὁποῖα -
ὅπως ἔλεγε ὁ Γέροντας- θέλουν νά συντρίψουν
κάθε ἀνθρώπινη ψυχή. Ἔμεινε γιά λίγες ἡμέρες
ἀκόμα στήν Ἱ. Μ. Ὁδηγήτριας καί κατόπιν
προσῆλθε καί ἐνεγράφη ὡς δόκιμος στήν Ἱ.
Μονή Κουδουμᾶ. 

Στίς 12/8/1958, ἐπί ἡγουμενίας τοῦ Ἀρχιμ.
Ἀντωνίου Γεπεσάκη, ἐκπληρώθηκε ὁ θεῖος του
πόθος καί ἐκάρη μοναχός, μέ τό ὄνομα Ἀνα-
στάσιος. Τόν ἑπόμενο χρόνο, δηλαδή στίς
11/8/1959, χειροτονήθηκε διάκονος στήν Ἱ.
Μονή τῆς μετανοίας του, ἀπό τόν Ἐπίσκοπο
Ἀρκαδίας Τιμόθεο καί ἀργότερα Πρεσβύτερος. 

Ἐδῶ ἐμπνεύστηκε ἀπό τήν ἡσυχαστική
παράδοση τοῦ Μοναστηριοῦ τήν παραδεδο-
μένη ἀπό τούς Ἁγίους νέους κτήτορές του,
Παρθένιο καί Εὐμένιο καί ἐπιδόθηκε σέ σπου-
δαίους πνευματικούς ἀγῶνες. 

Ἀθλήθηκε πρωτογενῶς στήν ὑπακοή,
ἀγόγγυστα διακόνησε σέ ὅλα τά διακονή-
ματα, τά ὁποῖα τόν καιρό ἐκεῖνο, ἰδιαίτερα
στήν Ἱ. Μ. Κουδουμᾶ, ἦταν ἐξαιρετικά κοπια-
στικά καί ἐπίπονα. 

Ἐμπνεύστηκε ἀπό τή ζωή παλαιοτέρων

Μοναδικές εμπειρίες...j
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καί ἐναρέτων Μοναχῶν, ὅπως τοῦ Παρθενίου
Ψαράκη, πνευματικοῦ τέκνου τῶν Ἁγ. Πατέ-
ρων Παρθενίου καί Εὐμενίου, τοῦ Νικοδήμου
Καλιγιαννάκη καί τοῦ Εὐμενίου Χαριτάκη.
Ὑπῆρξε συνασκητής καί συναγωνιστής τοῦ
ὁσίου Γέροντα Εὐμενίου Σαριδάκη καί ἀρωγός
του στόν μεγάλο πειρασμό πού ἀντιμετώπιζε
τά χρόνια ἐκεῖνα. Πάντοτε μιλοῦσε γιά τόν π.
Εὐμένιο μέ μεγάλο σεβασμό καί τόν τιμοῦσε ὡς
ἕνα ὅσιο τῆς Ἐκκλησίας μας. 

Ἐντός τῆς χάριτος καί τῆς ὑπακοῆς τῆς
ἁγιάζουσας Ἐκκλησίας, μέ ὀρθό ἐκκλησια-
στικό φρόνημα καί μέ τήν εὐλογία τοῦ Ἡγου-
μένου του καλλιέργησε τή σιωπή καί τήν εὐχή
καί ἀθέατος ἀπό τήν ὑπόλοιπη ἀδελφότητα
κατέφευγε στά σπήλαια καί τά ἁγιασμένα
ἀσκητήρια, ἰδιαίτερα τίς νυχτερινές ὧρες, μέ
νηστεῖες, μέ χαμαικοιτίες, μέ ἀγρυπνίες, μέ τήν
ἐσωτερική νοερά ἐργασία καί ἄλλα πνευμα-
τικά γυμνάσματα καί ἀσκητικά παλαίσματα,
ἀπό τά ὁποῖα ἀπόκτησε σπουδαῖες καί βα-
θειές πνευματικές ἐμπειρίες. 

Ἔζησε, ἐπί 7 περίπου χρόνια, στό Ἱ. Με-
τόχιο τῆς Ἱ. Μ. Κουδουμᾶ, στόν Ἅγ. Ἰωάννη
πού βρίσκεται σέ παραλιακό χῶρο. 

Ἐκεῖ διέμενε ἐντός σπηλαίου μέσα σέ ἀπα-
ράκλητες γιά τά ἀνθρώπινα μέτρα συνθῆκες
διαβίωσης. Τήν περίοδο αὐτή εἶχε συνασκή-
τρια τή μητέρα του ἡ ὁποία, ὅπως προείπαμε
ἐκάρη Μοναχή μέ τό ὄνομα Εὐγενία. 

Τό βαρύ ἐγκεφαλικό πού ὑπέστη ἡ μητέρα
του τό 1973 τόν ἀνάγκασε νά ἐγκαταλείψει
τόν ἀγαπημένο του χῶρο τῆς ἀσκήσεως καί
νά ἐπανέλθει στό χωριό του Πανασός γιά νά
δώσει τήν ἀναγκαία βοήθεια σ᾽ ἐκείνη, ἡ ὁποία
ἐκοιμήθη τό ἴδιο ἔτος καί ἐτάφη στό ἐν λόγῳ
χωριό. 

Μετά τήν κοίμηση τῆς μητέρας του μετέβη
στό Ἅγ. Ὄρος, ὅπου περιόδευσε σέ Ἱ. Μονές
καί Σκῆτες, χάριν εὐλογίας καί ἐγκαταβίωσε
στήν σκήτη τῶν Ἰβήρων, κοντά στόν Γέροντα
Γρηγόριο γιά ἕνα περίπου ἔτος. Ἡ ἐκεῖ παρα-
μονή του ἦταν ὠφέλιμη, καθώς ἔζησε τόν ἁγιο-
ρείτικο τρόπο ζωῆς, ἀλλά καί γνώρισε
σπουδαῖες προσωπικότητες, ὅπως τόν Γέ-

ροντα Ἀθανάσιο τόν Ἰβηρίτη.
Ἐπανῆλθε στήν Κρήτη γιά λόγους ὑγείας

τό ἔτος 1974, καί μετά ἀπό συνάντηση μέ τό
γνωστό του Μητροπολίτη Γορτύνης καί
Ἀρκαδίας Τιμόθεο, χειροτονήθηκε Πρεσβύτε-
ρος στίς 24/11/1974. Ὁ ἐπίσκοπος Τιμόθεος
τοῦ πρότεινε νά ἐπιλέξει μεταξύ τῶν Ἐνοριῶν
Ἀντισκαρίου καί Τσούτσουρου.

Ὁ Γέροντας ἐπέλεξε τήν ἐνορία Τσού-
τσουρου στήν ὁποία ἐφημέρευσε ἀπό τό 1974
ἕως καί τίς 30/6/2000, ὁπότε καί συνταξιοδο-
τήθηκε. Διετέλεσε παράλληλα καί ἐφημέριος
τοῦ Ἱ. Προσκυνήματος τοῦ Ἁγ. Νικήτα ἀπό
τό 1992 ἕως καί τό 1995 καί ἐπίσης διετέλεσε
καί Ἐφημέριος στήν Ἐνορία Μαχαιρᾶ. Ἔλεγε
γιά τίς τότε ἐμπειρίες του «ἀπό τή διακονία
στόν κόσμο, εἶχα ξεκλείνει τοῦ αὐστηροῦ ἐκεί-
νου μοναστικοῦ περιορισμοῦ, γιατί ἡ κοινω-
νική ζωή ἦταν διαφορετική». Τά ὀνόμαζε
«παρατράγουδα» τοῦ κόσμου. 

Ἐπανῆλθε στήν Ἱ. Μονή τῆς μετανοίας
του μόνιμα τό ἔτος 2002, ὅπου ἔζησε τόν ὑπό-
λοιπο βίο του ἀσκητικά καί σιωπηλά, «πλή-
ρης χάριτος καί Πνεύματος Ἁγίου», διδάσκων
τόν ἀνεκτίμητο λόγο τῆς πατερικῆς παραδό-
σεως καί ἀπολαμβάνων τόν ἀπεριόριστο σε-
βασμό τῆς ἀδελφότητας καί τῶν
προσκυνητῶν τῆς Ἱ. Μονῆς, μέχρι τῆς ὁσιακῆς
τελευτῆς του, ἡ ὁποία ἐπῆλθε στίς 2/12/2013.

(ἀπό ἀνάτυπο τῆς Ἱερᾶς Κοινοβιακῆς Μονῆς
Κοιμήσεως Θεοτόκου Κουδουμᾶ)
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Τ
εκνία ἀγαπᾶτε ἀλλήλους» γιατί αὐτό
φτάνει γιά ὅλα. Νά ἀγαπήσει ὁ ἕνας τόν
ἄλλον, ἀλληλεγγύη ὁ ἕνας πρός τόν

ἄλλο, νά ἀλληλοεξυπηρετήσει ὁ ἕνας τόν
ἄλλο. Ἐγώ, θά μοῦ πεῖτε ὅτι τά λέω αὐτά
γιατί δέν εἶμαι ἱκανός νά ἐξυπηρετήσω κα-
νένα καί ἐμένα μέ ἐξυπηρετοῦνε, ἀλλά δέν
εἶμαι ἱκανός, γι᾽ αὐτό. Ὅλοι μας καί σέ ὅ,τι
μπορεῖ ὁ κάθε ἕνας, ἄν δέν μποροῦμε μέ ἔργα,
τουλάχιστον μέ τή διάθεση τῆς καρδιᾶς. 



Σ
έ κάθε ἐπίθεση στρατιωτική χρειάζεται
ἀμέσως καί σταθεροποίηση γιατί ἄν δέν
σταθεροποιηθεῖς δέχεσαι ἀντεπίθεση

ἀπό τό ἐχθρικό μέτωπο, ἔτσι λοιπόν καί ἐμεῖς
κάνοντας κάτι καί νομίζοντας ὅτι προοδεύ-
σαμε κάπου πρέπει νά ζητᾶμε σταθεροποί-
ηση, καί «ὁ δοκῶν ἐστάναι, βλεπέτω μή
πέσῃ» (Α´ Κορ. 10,12).



Α
ς προχωροῦμε λοιπόν ὁ κάθε ἕνας μέ τή
διάκριση πού τοῦ χαρίζει ὁ Κύριος καί
τόν ὁπλισμό ἐκεῖνο πού καταγράφει ὁ

Ἀπόστολος Παῦλος, τήν πίστη σάν
ἄγκυρα, τήν ἐλπίδα καί ἰδίως τήν ἀγάπη, ἡ
ἀγάπη εἶναι τό πλήρωμα τοῦ νόμου, ὅλα τά
καλύπτει, τίποτα δέν τήν πτοεῖ, ἄς προχω-
ροῦμε μέχρι νά φτάσουμε στόν Ποθούμενον. 



Ε
ἶναι μυστήρια πού ὁ ἄνθρωπος δέν
μπορεῖ νά τά ζήσει ἐν ἡσυχία, ἡσυχία
ἐννοῶ τήν ἄνεση. Τήν ἡσυχία τήν πνευ-

ματική πρέπει νά τήν ἐπιδιώκουμε. Δέν μπο-
ρεῖς νά πετύχεις σέ καιρό ἀνέσεων οὔτε μέ
ἀνάπαυση στά πράγματα τοῦ κόσμου, στά

Μέ λόγια απλά...j

ΝΟΥΘΕΣΙΕΣ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ



ὑλικά καί τά
λοιπά. Ὁ ὄφις γιά
νά ἀλλάξει τό που-
κάμισό του πρέπει
νά περάσει ἀπό
στενό τόπο νά
ἀφήσει τό παλιό
του δέρμα γιά νά
τοῦ φυτρώσει τό
ἄλλο, ἔτσι καί ὁ
χριστιανός πρέπει
νά περάσει ἀπό τή
στενή πύλη, νά
τριφτεῖ καί αὐτός γιά νά βγάλει τό παλαιό
ἔνδυμα, τοῦ παλαιοῦ ἀνθρώπου καί νά ἐπεν-
δυθεῖ τόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό. 

 

Ο
πως ἐμεῖς ἑτοιμάζουμε τόν πνευματικό
μας ἐξοπλισμό γιά νά ἀντιπαρέλθουμε
τόν καιρό τῶν νηστειῶν, ἔτσι καί αὐτός

(ὁ διάβολος) ἑτοιμάζει τόν πόλεμό του μέ τούς
δικούς του. Ὁ πόλεμος γίνεται καί ἔμμεσα καί
ἄμεσα. Καί μέ πνεύματα, μέ δαίμονες καί μέ
ἀνθρώπους πού τόν ὑπακοῦνε. Γι᾽ αὐτό οἱ
πειρασμοί πού μᾶς ἔρχονται αὐτόν τόν καιρό
τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς εἶναι ἀσύγ-
κριτα μεγαλύτεροι ἀπό ὅλους τούς πειρα-
σμούς ὅλων τῶν ἄλλων περιόδων τοῦ ἔτους. 



Π
ρέπει νά εἴμαστε νηφάλιοι, νά ἔχουμε
τό νοῦ μας. Νά εἴμαστε στή θύρα ξά-
γρυπνοι ἵνα ἐργαζόμαστε καί ἵνα φυ-

λάττομε, καθώς ἔχει πάρει ἐντολή ὁ
πρωτόπλαστος στόν Παράδεισο, «ἔθετο
αὐτόν ἐν τῷ Παραδείσῳ ἐργάζεσθαι αὐτόν
καί φυλάσσειν» (Γεν. 2,15).



Η
νηστεία ἔχει ἐπιπτώσεις ὁπωσδήποτε
στό σῶμα, ἀλλά εἶναι ἀπαραίτητη γιά
τήν πνευματική ἀνάπτυξη τοῦ ἀνθρώ-

που. Ὅλος ὁ πνευ-
ματικός ἀγῶνας
κατά τή Μεγάλη
Σαρακοστή εἶναι
δύσκολος καί πρέ-
πει νά συνεχίσουμε
μέχρι τήν τελευ-
ταία ὥρα μή πτο-
ούμενοι ἀπό
τίποτα, οὔτε
κρυφό οὔτε φα-
νερό, οὔτε πνευμα-
τικό οὔτε ὑλικό,

οὔτε ἀπό ἀνθρώπους, οὔτε ἀπό δαίμονες.
Ὅλα τά ποδοπατοῦμε μέ τή χάρη τοῦ Χρι-
στοῦ μας, πού μέ τήν δύναμή Του μᾶς ἔδωσε
ἐξουσία στό πρόσωπο τῶν Ἀποστόλων Του
«ἵνα πατοῦμεν ἐπάνω ὄφεων καί σκορπίων καί
ἐπί πᾶσαν τήν δύναμιν τοῦ ἐχθροῦ καί οὐδέν
ὑμᾶς οὐ μή ἀδικήσει» (Λουκ. 10,19), οὐδέ βλά-
ψει. 
Διανύουμε τή σταυρώσιμη περίοδο τῆς Σα-
ρακοστῆς, γιά νά φτάσουμε στήν ἀέναο χαρά
τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας. Ὅποιος
δέν περάσει τόν σταυρό δέν θά δεῖ καί τήν
ἀνάσταση, μπορεῖ μέν νά ἑορτάσει ἀνάσταση,
νά φάει καί νά πιεῖ, νά σουβλίσει καί τό ἀρνί,
νά τσακίσει καί τά αὐγά, καί τά καλιτσούνια
καί ὅλα αὐτά, ἀλλά οὐσιαστικά, πνευματικά
δέν ἑορτάζει Πάσχα, δέν γιορτάζει ἀνάσταση
στήν ψυχή του μέσα. 



Η
ζωή τοῦ χριστιανοῦ γενικότερα, ἀλλά
ἰδίως τοῦ μοναχοῦ εἶναι σταυροανα-
στάσιμη. Πρῶτα σταύρωση καί ὕστερα

ἀνάσταση, γι᾽ αὐτό πρέπει νά εἴμαστε πάντα
πρόθυμοι στόν ἀγῶνα. Θά βαδίσουμε, θά
προσπεράσουμε τά πάντα, θά προσπερά-
σουμε καί αὐτήν τήν ἰδέα τοῦ θανάτου.

(ἀπό ἀνάτυπο τῆς Ἱερᾶς Κοινοβιακῆς Μονῆς
Κοιμήσεως Θεοτόκου Κουδουμᾶ)
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l Διατίθεται σέ συσκευασία κιλοῦ/μισόκιλου/τετάρτου

j

l ΒΟΤΑΝΙΚΟ ΤΣΑΙ
ΓΙΑ ΑΥΠΝΙΑ

l ΛΟΥΙΖΑ l ΓΑΙΔΟΥΡΑΓΚΑΘΟ l ΒΟΤΑΝΙΚΟ ΤΣΑΙ
ΓΙΑ ΑΓΧΟΣ

μέ εὐεργετικές ἰδιότητες

Διά χειρός καί πνεύματος...

ΒΟΤΑΝΑ ΓΙΑ ΤΣΑΪ & ΑΦΕΨΗΜΑ

μέ θεραπευτικά βότανα κατά τῆς δυσκοιλιότητας. 
Χρήση: Μία κουταλιά τῆς σούπας στό ρόφημα, βελτιώνει καί
βοηθᾶ στή σωστή λειτουργία τοῦ ἐντέρου. 
(Ἀνάλογα μέ τήν πάθηση μπορεῖτε νά χρησιμοποιήσετε καί δύο
κουταλιές τῆς σούπας).
Εἶναι πολύ ἀποτελεσματικό.

Ἔλαιο κατά τῆς δυσκοιλιότητας

(μέ πριμούλα, λυκίσκο, λε-
βάντα, βαλεριάνα & ὑπερι-

κόν) Ἔκχυμα: 1κ. γλυκοῦ σέ
καυτό νερό γιά 15 .́

Λιποδιαλυτική δράση, διεγεί-
ρει τό μεταβολισμό βοηθών-

τας τήν προσπάθεια
ἀδυνατίσματος. Ἠρεμιστική

& Σπασμολυτική γιά Αϋ-
πνία & Στομαχόπονους.

Τονωτικό & διεγερτικό τοῦ
Ἤπατος, Γαλακταγωγό, Μα-

λακτικό, Ἀντικαταθλιπτικό,
Ἐφιδρωτικό, κατά τῶν κο-

λικῶν & δυσεντερίας, αὐξάνει
τήν ἔκκριση τῆς χολῆς.

(μέ Βαλεριάνα, Πασσι-
φλώρα & Ἄνθη Λεβάντας)

Ἔκχυμα: 1κ. γλυκοῦ σέ
καυτό νερό γιά 10-15 .́
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Λιβάνι-Θυμίαμα μέ ἀνανεωμένη σύνθεση, μέ ἀκόμα καλύτε-
ρες πρῶτες ὕλες καί ἀρώματα πού τελειοποιοῦν τήν ποιότητα

τοῦ θυμιάματος πού προσφέρεται στό Θεό.

l Χερουβικό 
l Γαρδένια  
l Μύρο 
l Βηθλεέμ 
l Ἄξιον Ἐστί 
l Μύρο Σάρωφ 
l Νυχτολούλουδο  
l Τριαντ/λο 

μέ κεχριμπάρι 
l Ἄνθος Ἐρήμου 
l Βυζαντινό 
l Φούλι   
l Κυπαρίσσι  (Σύπρ)
l Σμύρνα

l Διατίθεται σέ συσκευασία κιλοῦ/μισόκιλου/τετάρτου

ἐξαιρετικῆς ποιότητος

l Κεχριμπάρι
l Ζουμπούλι

ΑΡΩΜΑΤΑ:

Εὐλογία ἀπό τό ἁγίασμα καί εὐωδία ἐκλεπτυσμένων ἀρω-
μάτων Νάρδου Ἁγίας Μαρίας Μαγδαληνῆς. Μπορεῖτε νά
βάζετε ἐπάνω σας ἤ νά ραντίζετε τό σπίτι σας μέ τό ἐκκλη-
σιαστικό ἄρωμα πού φτιάχνουμε στό Μοναστήρι μας.
Μπορεῖτε ἐπίσης νά τό βάζετε στίς εἰκόνες πού ἔχουν τζάμι,
ἤ νά τό προσφέρετε στήν Ἐκκλησία.

Μύρο Νάρδου μέ ἁγίασμα

ΓΝΗΣΙΟ ΘΥΜΙΑΜΑ (λιβάνι)



ΒΑΛΣΑΜΕΛΑΙΟ Ἀναλγητικό, ἀντι-
φλεγμονῶδες καί ἐπουλωτικό, εἶναι ἐξαι-
ρετικά ἀποτελεσματικό γιά τήν ἰσχιαλγία
καί τήν ὀσφυαλγία, ὅπως καί γιά κάθε
πόνο ρευματικό, γιά τούς πόνους τῶν
ἀρθρώσεων καί τήν ὑδρωπικία. Γιά κάθε
εἴδους πληγές, πρόσφατες ἤ ἀνοιχτές, κα-
κώσεις, μώλωπες καί ἐκχυμώσεις, δια-
στρέμματα, ἐγκαύματα, φλεγμονές, ἕλκη,
οἰδήματα. Μέ μιά ἁπλή ἐπάλειψη. Ἀνα-
κουφίζει καί θεραπεύει ἄμεσα: πληγές,
ἐγκαύματα, κιρσούς, φλεγμονές, ἐρεθί-
σματα, κνησμούς, τσιμπήματα ἐντόμων,
δερματοπάθειες, σκασίματα σέ πτέρνες
καί ἀγκῶνες, αἱμορροΐδες, ρευματισμούς,

ἀρθριτικά. Μία κουταλιά τοῦ γλυκοῦ στό ρόφημα θεραπεύει το ἕλκος στομά-
χου, τήν διάρροια, ἐσωτερικές φλεγμονές, καοῦρες, ἐσωτερικές αἱμορροΐδες.
Εἶναι τονωτικό γιά τήν ἀποκατάσταση τοῦ νευρικοῦ συστήματος.

Ὑγεία ἀπό τό φαρμακεῖο τοῦ Θεοῦ

Βαλσαμέλαιο θεραπευτικόΤο γνωστό ἀπό τήν ἀρχαιότητα γιά τίς

πολύτιμες θεραπευτικές ἰδιότητές του

μέ ἐλαιόλαδο καί θεραπευτικά βότανα
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Λοιπά εὐεργετικά ἔλαια:
χαμομηλέλαιο/λεβαντέλαιο/αγριοραδικέλαιο/ριγανέλαιο/δαφνέλαιο



Κηραλοιφές  παραδοσιακές

lΚΗΡΑΛΟΙΦΗ ἐνυδατική
γιά τά χέρια καί τό πρόσωπο

μέ παρθένο ἐλαιόλαδο, 
μελισσοκέρι καί αἰθ. ἔλαια.

lΚΗΡΑΛΟΙΦΗ
ΚΗΠΟΥΡΟΥ

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

τσάϊ καλέντουλας, μελισσοκέρι.

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

l ΚΟΥΡΑΣΜΕΝΑ
ΠΟΔΙΑ γιά ὀρθο-
στασία & ἔντονη

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

κυπαρισσόμηλα

θεραπευτικές ἀλοιφές μέ ἁγνό κερί, 
ἐλαιόλαδο, & θεραπευτικά βότανα

l ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΗ
γιά πόνους αὐχένα, 
γονάτου,  ρευματι-

σμούς & ἀρθριτικά.
μέ παρθένο ἐλαιόλαδο,

ἁγνό κερί, καμφορά,
τσουκνίδα, θυμάρι πεῦκο

l ΚΡΥΟΛΟ-
ΓΗΜΑ γιά τή

γρίπη καί τό κρυο-
λόγημα & τήν

ψύξη μέ παρθένο ἐλαι-
όλαδο, ἁγνό κερί, καμ-

φορά, εὐκάλυπτο,
θυμάρι, δενδρολίβανο

l ΕΠΟΥΛΩΣΗ
ΠΛΗΓΩΝ γιά

πληγές, κατακλί-
σεις κλπ. μέ παρθένο
ἐλαιόλαδο, ἁγνό κερί,
σπαθόχορτο (βαλσα-
μέλαιο), βουζιλάντη

Βαλσαμέλαιο θεραπευτικό



Ἀγαπητοί μας φίλοι καί ἀδελφοί,
Ξεκίνησε ἡ ἁγιογράφηση τῆς κόγ-
χης τοῦ ἱεροῦ στόν Ἱερό Ναό τῆς
Μονῆς μας, ἐπ᾽ ὀνόματι τοῦ Ἁγίου
Νεκταρίου καί Ἁγίου Φανουρίου.

Εὐελπισθοῦμε στήν ἀγάπη σας
ὅτι θά ἔχουμε τήν ἀμέριστη βοήθειά

σας στό ἔργο τῆς ἁγιογράφησης πού
ξεκινήσαμε, πρός τιμήν τῶν Ἁγίων
μας Νεκταρίου καί Φανουρίου καί
ὑπέρ ὑγείας καί βοηθείας τῶν συγ-
γενῶν καί φίλων σας καί εἰς μνήμη
τῶν κεκοιμημένων προσφιλῶν σας
προσώπων. 

ΑΓΙΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ
ΜΑΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 

27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Τήν Τρίτη καί Τετάρτη 26-27 Αὐγούστου 

ἡ Ἱερά Μονή μας πανηγυρίζει τόν δεύτερο

προστάτη της, ΑΓΙΟ ΦΑΝΟΥΡΙΟ
τόν Νεοφανῆ καί Θαυματουργό.

Ὅσοι ἐπιθυμεῖτε νά συμβάλλετε ἔστω καί μιά πινελιά στήν Ἁγιογράφηση τῆς
Πλατυτέρας παρακαλοῦμε ὅπως χρησιμοποιήσετε τήν ταχυπληρωμή πού ἐσω-

κλείεται στό περιοδικό ἤ καταθέτοντας τόν ὀβολό σας στό Λογαριασμό
Ἐθνικῆς Τραπέζης 426/440265-04.


