n

κωδικός 01-7109

῞Οσιος Γέρων ῎Ανθιμος
῾Αγιαννανίτης

j

n

X

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 49

ΙΟΥΝ - ΙΟΥΛ- ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012

ΜΟΝΑΧΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ
τ. 49, ΙΟΥΝ.ΙΟΥΛ.ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

jΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ:

Στόν ὅσιο Γέροντα
Ἄνθιμο Ἁγιαννανίτη

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ
ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ
330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ τηλ. 26340 - 44.391
e-mail: agnektar@otenet.gr καί
info@agiosnektarios-monastery.gr
site: www.agiosnektarios-monastery.gr

4

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

11

ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ
ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ:
Θαυμαστά σημεῖα ἀπό
τήν ζωή τοῦ ὁσίου
Ἀνθίμου

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ
ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ
330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ
τηλ. 26340-44.391 (9-2 πρωΐ & 6-9
ἀπόγ.)
Τό περιοδικό αὐτό ξεκίνησε τήν πορεία
μέ στόχο τήν κατά Θεόν βοήθεια ὅλων μας.
Κρατᾶτε στά χέρια σας τό 49ο τεῦχος.
Θέλουμε ταπεινά νά σᾶς ἐνημερώσουμε ὅτι:

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ
ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΑΣ
ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ.
Μπορεῖτε νά μᾶς ἀποστέλλετε τήν συμβολική 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
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ΓΝΩΡΙΣΟΝ ΜΟΙ:

Πρακτικές πατρικές συμβουλές Ὁσίου Γέροντος
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ΟΥΡΑΝΙΟΙ
ΑΝΘΡΩΠΟΙ:
Οἱ ὅσιοι Παρθένιος καί
Εὐμένιος τῆς Μονῆς
Κουδουμᾶ

ΕΠΙΛΟΓΕΣ:

Ἑορτασμός μνήμης
τοῦ ὁσίου πατρός
Ἰωσήφ τοῦ Ἡσυχαστῆ

Πρός αναγνώστεσ επιστολή...
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Ἀγαπητοί ἐν Χριστῶ ἀδελφοί, ἀναγνῶστες τοῦ περιοδικοῦ μας “Μοναχική Ἔκφραση”

ῶς διέρχεται ἄραγε ὁ καθένας ἀπό ἐμᾶς τίς ἡμέρες τῆς ζωῆς του; Αὐτές τίς ἔσχατες ἡμέρες τῆς ἐποχῆς μας πού ζητοῦν διακαῶς ὅλη μας τήν ἐγρήγορση, ὅλη μας
τήν προσοχή; Ζοῦμε στό σήμερα μέ ὅλα του τά προβλήματα, μέ κρίση ἐσωτερική
ἀλλά καί παγκόσμια, μέ κρίση πνευματική, ψυχολογική, μέ τό ἄγχος τῆς ἐπιβίωσης, τῆς
ἀνεργίας, τοῦ ἀδιέξοδου στίς σχέσεις. Ὅταν κάποτε ὁ Ἰωνᾶς, ἐντεταλμένος ἀπό τόν Θεό
ἔτρεξε νά ἀναγγείλει στούς Νινευΐτες τήν ἐπικείμενη καταστροφή τους, ἀμέσως ἐκεῖνοι
μετεστράφησαν καί ἀπό τόν βασιλέα μέχρι τά ἄλογα ζῶα τῆς Νινεϋῆ κήρυξαν ἡμέρες
μετανοίας, προσευχῆς, πένθους, μέχρι πού ἥλκυσαν τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ καί δέν κατέστρεψε
τή Νινεϋή. Λοιπόν τά πάντα γύρω μας βοοῦν ὅτι παρεκτραπήκαμε, ἴσως περισσότερο
καί ἀπό τή Νινεϋή. Ὁ Θεός τό γνωρίζει. Τό ἐρώτημα εἶναι ἄν τό συνειδητοποιοῦμε, παρόλο πού τό βλέπουμε καί ἄν τελικά θά διαλέξουμε νά γίνουμε Νινευΐτες ἤ ἄν θά παραμείνουμε ἀμετακίνητοι καί ἀμετανόητοι. Ἰδού καιρός εὐπρόσδεκτος. Ὑπάρχει ἐλπίδα, ἡ
ἐλπίδα τῆς μετανοίας, τῆς ἐπιστροφῆς μας στόν Θεό. Στήν πράξη ὅμως, ὄχι μόνο στή θεωρία. Ὄχι κατακλύζοντας, ὅπως γινόταν ὅλο τό καλοκαίρι, τίς θάλασσες καί τά βουνά
γι´α νά περάσουμε πρόσκαιρα καλά. Ὁ τόπος βέβαια δέν παίζει ρόλο. Ὁ τρόπος εἶναι πού
ἔχει σημασία. Νά συναισθανθοῦμε δηλαδή μέσα στήν ψυχή μας ὅτι γιά ὅλα αὐτά πού γίνονται γύρω μας, φταῖμε. Ὄχι οἱ ἄλλοι, ἀλλά ὁ καθένας ἀπό ἐμᾶς προσωπικά. Καί ἀφοῦ
φταῖμε, νά διορθωθοῦμε, νά ἀλλάξουμε δρόμο, νά ἀλλάξουμε πλεύση, νά ἐπιστρέψουμε
στόν Θεό. Κι ἐπειδή εἶναι βέβαιον ὅτι δέν γνωρίζουμε τόν δρόμο, νά διανύσουμε χιλιόμετρα, νά ἀνέβουμε σέ βουνά γιά νά βροῦμε πατέρα πνευματικό νά γίνει ὁδηγός μας σέ αὐτό
τόν δρόμο τῆς ἐπιστροφῆς. Ναί, ὑπάρχουν ἀκόμη πατέρες πού ξέρουν τόν δρόμο πού ὁδηγεῖ στόν Θεό. Θά χρειαστεῖ νά θυσιάσουμε τό ἐγώ μας, τό θέλημά μας, τίς ἐπιθυμίες μας.
Στή θέση τους θά θέσουμε ὡς προτεραιότητα καί ὁδηγό τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Θά Τοῦ ζητοῦμε διακαῶς μέ πύρινες προσευχές πού θά ξεπηδοῦν ἀπό καρδιές πού φλέγονται, πού
καίγονται, γιά τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Νά πάψουμε νά ἐπιθυμοῦμε τά γήϊνα καί ὑλικά. Ἐπιτέλους, νά ποθήσουμε τόν Παράδεισο, νά βαδίσουμε τήν ὁδό πού ὁδηγεῖ σέ Αὐτόν. Ποιός
εἶναι ὁ Παράδεισος; Ὁ Ἴδιος ὁ Χριστός. Στήν πορεία μας αὐτή τόν πρῶτο λόγο ἔχει ὁ
πνευματικός μας ὁδηγός γι᾽ αὐτό πρέπει πολύ καλά νά γνωρίζει ἐκεῖνος τόν δρόμο. Ἄς
ξεκινήσουμε ὁ καθένας ἀπό ἐμᾶς προσωπικά μέ τόν προσωπικό του ἀγῶνα, ἀφοῦ κλείσει
τά αὐτιά του στίς σειρῆνες τοῦ κόσμου, νά γνωρίσουμε καί νά βαδίσουμε στόν δρόμο τῆς
μετανοίας. Ἐμπρός Νινευΐτες μου, ἄς σώσουμε τή Νινεϋή!
Γερόντισσα Μόνικα
καί αἱ σύν ἐμοί ἐν Χριστῶ ἀδελφαί

Αφιέρωμα...
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Ἡ ἐποχή μας εἶναι ἐποχή ἀποστασίας ἀπό τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Εἶναι ἐποχή
ἀπείθειας, βασιλείας τοῦ ἐγώ, βασιλείας τῆς φαυλότητας, τῆς ἐφάμαρτης ἡδονῆς,
τῆς ἀπιστίας, τοῦ εὔκολου κέρδους, τοῦ καιροσκοπισμοῦ. Σέ αὐτήν, ὅμως, τήν
ἐποχή, ὅπως πάντοτε, ὁ Θεός ἔχει τούς δικούς του ἀνθρώπους. Ἀνθρώπους πού
ὁ λόγος τους, «ἅλατι ἠρτυμένος» (Κολ. δ´ 6), νοστιμίζει τό περιβάλλον καί τό ἐν
γένει κοινωνικό σύνολο. Ἄς μήν ξεχνᾶμε τήν διαπίστωση τοῦ ἀποστόλου Παύλου στήν πρός Ρωμαίους ἐπιστολή του «οὗ ἐπλεόνασεν ἡ ἁμαρτία, ὑπερεπερίσσευσεν ἡ χάρις» (Κεφ. ε´, 20). Αὐτή τήν χάρη, πού κατεβαίνει σάν Ἀερμώνια
δρόσος ἀπό τίς οὐράνιες κορυφές στούς ἀνθρώπους, τήν αἰσθανόμαστε ἰδιαίτερα
στήν φιλαμαρτήμονα ἐποχή μας. Αὐτή ἡ χάρη ἀνέψυξε πρόσφατα ἁγίους ἄνδρες,
πού μέ λόγο καί ἔργα στήν πίστη κράτυναν καί τό ὄνομα μεγάλυναν, τό ὑπέρ
πᾶν ὄνομα, τοῦ Σωτῆρος μας Χριστοῦ. Ἀξίζει νά μνημονεύσουμε ἐδῶ τίς ἀσκητικές μορφές μέ τό προορατικό καί διορατικό χάρισμα τοῦ πατρός Ἰακώβου στήν
Εὔβοια, τοῦ πατρός Πορφυρίου στήν Ἀττική καί τοῦ πατρός Παϊσίου στόν
Ἄθωνα· τῶν σοφῶν ἱεραποστόλων, Ἀμφιλοχίου στήν Πάτμο καί Φιλοθέου
στήν Πάρο· τοῦ ἀγαθοῦ λευΐτη Δημητρίου τοῦ Γκαγακαστάθη στόν Πλάτανο
Τρικάλων· τῶν πνευματικῶν τῶν πόλεων, Ἐπιφανίου καί Ἀγαθαγγέλου
στήν Ἀθήνα, Ἀθανασίου στό Ἀμαρούσιο καί Σίμωνα στήν Πεντέλη τοῦ Γέροντα
Ἱερωνύμου στήν Αἴγινα, τῶν λογίων καί πνευματοκινήτων, Ἰωήλ στήν Καλαμάτα
καί Γερασίμου τοῦ Μικραγιαννανίτου· καί τέλος τῶν ἡσυχαστῶν καί
πνευματικῶν πατέρων τοῦ Ἁγίου Ὄρους, Ἰωσήφ τοῦ Σπηλαιώτη, Ἐφραίμ τοῦ
Κατουνακιώτη, Γαβριήλ τοῦ Διονυσιάτη καί Ἀνθίμου τοῦ Ἁγιαννανίτη.
Ὅλοι αὐτοί ὑπῆρξαν καταγώγια ἀρετῶν καί ὀσφράδια τοῦ Παναγίου Πνεύματος, ἀπό τό ὁποῖο καί χαριτώθηκαν, γιά νά εὐφράνουν τίς ψυχές τῆς ἔμψυχης
χριστώνυμης ἀγέλης. Ὅλες αὐτές οἱ μορφές, μαζί μέ πολλές ἄλλες ἐπώνυμες καί
ἀνώνυμες, εἶναι ἡ δωρεά τοῦ Κυρίου μας στή σύγχρονη κοινωνία τῶν ἀνθρώπων,
εἶναι τό προζύμι πού φουσκώνει τήν μικρή ζύμη τοῦ εὐσεβοῦς πληρώματος.
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ἀποσπάσματα ἀπό τό βιβλίο
«Ο ΓΕΡΩΝ ΑΝΘΙΜΟΣ Ο ΑΓΙΑΝΝΑΝΙΤΗΣ»,
(Δρος Χαραλάμπου Μπούσια) ἔκδ. Ἀδελφότητος
Θεοφιλαίων, Ἱερᾶς Σκήτης Ἁγίας Ἄννης Ἁγίου Ὄρους

ὁ ὅσιος Γέρων

Ανθιμος

ΑΓΙΑΝΝΑΝΙΤΗΣ

ὁ Πνευματικός
Γέρων Ἄνθιμος εἶχε πολλά χαρίσματα πού ὅμως, μέ ἐπιμέλεια ἔκρυβε. Διακρινόταν γιά
τήν ταπείνωση, τήν πραότητα
καί τήν ἀπέραντη ἀγάπη του, ἀρετές πού ἀπέκτησε μέ πολλούς ἀγῶνες
καί σκληρή ἄσκηση. Ἦταν συνετός,
σώφρων, διακριτικός, φιλόξενος, πατέρας στοργικός, πού κένωνε τόν ἑαυτό
του, γιά νά γεμίσει τίς ψυχές τῶν
ἄλλων, τῶν ἀδελφῶν του, στό πρόσωπο τῶν ὁποίων ἔβλεπε τόν ἴδιο τόν
Κύριό μας, πού εἶπε: «ὅ,τι ἐποίησατε ἑνί
τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοί ἐποιήσατε» (Ματθ. κε´, 40).
Ἐκεῖ πού ὅλοι ἀπελπίζονταν ἀπό τίς
δοκιμασίες καί τίς δυσκολίες πού συναντοῦσαν, ἐκεῖνος εἶχε ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη στόν Θεό καί παρέμενε ἥσυχος.
Ἔπιανε τό χέρι τῶν ἐπισκεπτῶν του καί
μετροῦσε τούς σφιγμούς τους. Γινόταν
ἕνα μέ αὐτούς καί τούς μετέδιδε τήν
πραότητα καί τήν εἰρήνη του, τά ἀγαθά
τοῦ ἁγίου Πνεύματος ἀπό τά ὁποῖα εἶχε
προικισθεῖ μετά ἀπό μακρόχρονη
ἄσκηση.

Αφιέρωμα...
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Αὐτή ὅμως, πού ἰδιαίτερα χαρακτήριζε
τόν Γέροντα Ἄνθιμο ἦταν ἡ προσευχόμενη
καρδιά του. Εἶχε τό χάρισμα τῆς ὀρθῆς καθοδήγησης, ἀλλά καί γνώσεις πολλές καί
ποικίλες, πού τίς φανέρωνε ὄχι γιά νά τόν
θαυμάζουν οἱ ἄλλοι, ἀλλά γιά νά ἑλκύσει καί
νά ἀναπαύσει καί τούς πιό ἀπαιτητικούς
καί δύσκολους ἀκροατές του. Ὅλοι τό
ἄκουγαν μέ θαυμασμό καί ἡ χάρη τοῦ Κυρίου πού ἐνοικοῦσε μέσα του ξεκλείδωνε καρδιές, πού ἀπέβαλλαν τόν παλαιό ἄνθρωπο
καί ἀνακαινισμένες πορεύονταν στόν δρόμο
τῆς «ἐν Χριστῷ» καινῆς ζωῆς.
Τό πνευματικό βάθος τοῦ Γέροντος Ἀνθίμου καί ὁ πλοῦτος τῆς σοφίας του γίνονταν
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περισσότερο φανερά μέ τό ἀσκητικό του
βίωμα καί μέ τόν τρόπο πού ἀντιμετώπιζε
τά διάφορα περιστατικά. Ὅλοι θαύμαζαν
τήν καθαρότητα τοῦ προσώπου του μέ
τούς σπινθηροβόλους γαλάζιους ὀφθαλμούς του, τήν αὐτοσυγκέντρωση καί τή νηφαλιότητά του, τόν ἤρεμο καί σωστό τρόπο
μέ τόν ὁποῖο ἀντιδροῦσε καί τίς εὔστοχες
πάντοτε ἀπαιτήσεις του διανθισμένες μέ
ρητά ἀρχαίων φιλοσόφων, ἁγίων πατέρων
τῆς Ἐκκλησίας μας καί ἁγιογραφημένων
χωρίων. Ἦταν παράδειγμα γιά μίμηση σέ
ἡγουμένους, μοναχούς καί λαϊκούς.
Τό παρόν σύγγραμμα θέλει νά τονίσει ὅτι
«ὁ Ἰησοῦς Χριστός χθές καί σήμερον ὁ αὐτός
καί εἰς τούς αἰῶνας» (Ἑβρ. ιγ, 8) παρουσιάζοντας τήν μεγάλη ἀσκητική καί ὁσιακή
μορφή τοῦ Γέροντος Ἀνθίμου, τοῦ «σοφοῦ»
καί «θεοφόρου», ὅπως τόν ἀποκαλοῦσαν
σύγχρονοι ἐπίσης σοφοί καί θεοφόροι Ἁγιορεῖτες Πατέρες. Μέ τίς ἀσθενικές κεραῖες μας
συλλάβαμε καί μέ τίς μικρές δυνάμεις μας καταγράψαμε δειγματικά μερικά ἀπό ὅσα ἕνα
χρόνο τώρα ἐπισκεπτόμενοι διάφορα πρόσωπα πού σχετίζονται μέ τόν μακαριστό Γέροντα ἤ εἶχαν θαυμαστές ἐμπειρίες ἀπό
αὐτόν συλλέξαμε. Δέν φεισθήκαμε κόπων,
ἀλλά τρέξαμε ἀνά τήν Ἑλλάδα, εἴτε μόνοι,
εἴτε μέ τήν ὑπόδειξη ἤ τήν συντροφιά τοῦ Γέροντος Χερουβείμ, τοῦ διαδόχου τοῦ Γέροντος στήν Καλύβη τῶν Εἰσοδίων τῆς
Θεοτόκου τῆς Σκήτης τῆς Ἁγίας Ἄννης,
σάν μέλισσες νά τρυγήσουμε τό γλυκύτατο
νέκταρ τῶν περιστατικῶν καί τῶν θαυμασίων τοῦ πατρός Ἀνθίμου. Καί ὅλα αὐτά,
γιά νά δείξουμε, ἔστω καί ἐλλειπτικά, ποιός
ὑπῆρξε ὁ μακαριστός Γέροντας πού πολιτεύθηκε «σωφρόνως καί δικαίως καί
εὐσεβῶς» (Τιτ. β´, 12) ἁγνίζοντας ἑαυτόν καί
γενόμενος εὐάρεστος στόν Θεό καί στούς
συνανθρώπους του.
Δρ. Χαραλάμπης Μ. Μπούσιας
Ἰανουάριος 2000

Ὁ Γέρων Ἄνθιμος Ἁγιαννανίτης
ὅπως τόν εἶδαν οἱ σύγχρονοί του.
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ἕνα ἀπέριττο μοναχικό τάφο, στό
φτωχικό κοιμητήρι πού βρίσκεται
πίσω ἀπό τό Κυριακό τῆς ἁγιορείτικης Σκήτης τῆς Ἁγίας Ἄννης,
κυριολεκτικά μεταξύ οὐρανοῦ καί γῆς, ἀναπαύεται ἀπό τίς 28.6.96 τό χοϊκό σκῆνος τοῦ

Γέροντος Ἀνθίμου τοῦ Πνευματικοῦ, μιᾶς ἀπό
τίς σπάνιες φυσιογνωμίες πού ἀνέδειξε στόν
αἰῶνα μας τό «Περιβόλι τῆς Παναγιᾶς», τό
Ἅγιον Ὄρος. Οἱ προσκυνητές τῆς Ἁγίας
Ἄννης εἶχαν γιά πολλά χρόνια τό ἀκριβό προνόμιο νά ἐπισκέπτονται τό κελλί του, πού μοιάζει μέ ἀητοφωλιά σ᾽ ἕνα ἀπό τά ὑψηλότερα
σημεῖα τῆς Σκήτης, τόν Γέροντα Ἄνθιμο, πού
καί μόνο μέ τήν βιβλική του φυσιογνωμία ἐντυπωσίαζε. Ἐπί 63 χρόνια οἰκιστής τοῦ Ἄθω, ὁ
μακαριστός Γέρων ἔμοιαζε μέ κάποιον παληό
Προφήτη, καθώς ἡ ἐκ πρώτης ὄψεως αὐστηρή
μορφή του καί ἡ κατάλευκη γενειάδα του σέ
συνήρπαζαν. Κάπως ἔτσι, σκεφτόσουν, θά
ἔπρεπε νά ἦσαν οἱ Προφῆτες τοῦ Ἰσραήλ,
στούς ὁποίους ὁ Θεός ἐμπιστευόταν κάθε
φορά τό θέλημά Του. Κι ὅμως αὐτός ὁ Γέρων
κατά βάθος ἦταν, ὅπως ὅλοι οἱ γνήσιοι
ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ: ὅλος ἀγάπη, ὅλος
στοργή, ὅλος θέρμη γιά καθέναν πού ἔφθανε
μέχρι τό ἀπόμερο ἐνδιαίτημά του. Κι ὅταν
ἔβγαινε ἀπό τό Ἅγιον Ὄρος κι ἐρχόταν στόν
«κόσμο», δέν ἔχανε ποτέ τήν παρθενική του
ἀθωότητα, ἐκεῖνο τό μειλίχιο ὕφος, πού λές καί
σνομπάρει κάθε φορά τίς πολυπραγμοσύνες
καί τίς μικρότητες τῶν «κοσμικῶν».
Μικρός τό δέμας καί καλωσυνάτος Γέρων,
ὁ παπα-Ἄνθιμος ὁ Πνευματικός εἶχε ἐπάνω
του κάτι τό θεϊκό. Τόν εἶπαν «χαρισματικό»
καί «οὐράνιο ἄνθρωπο». Ἄλλοι «θεοφόρο Πνευματικό καί σοφό διδάσκαλο». Καί ἄλλοι
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«σπουδαστή τῆς ἐρήμου». Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι
ἡ πολυετής ἄσκηση τοῦ χάρισε διορατικότητα, σοφία καί διάκριση, καρποί τῶν ὁποίων
ἦταν ἡ ταπείνωσή του, ἡ ἀγάπη του καί ἡ ἀνεπιτήδευτη ἐξωτερική συμπεριφορά του, ὅλα
ἐκφραστικά τῆς βιωματικῆς ἐμπειρίας πού τοῦ
εἶχε χαρίσει ἡ κατά Χριστόν ζωή, πού μέ θαυμαστή συνέπεια ἀκολούθησε ὅλα τά χρόνια
τῆς ἐπίγειας ζωῆς του. Πῆγε στό Ἅγιον Ὄρος
σέ ἡλικία 17 ἐτῶν, πρίν κἄν γνωρίσει καλάκαλά τόν κόσμο καί τά πρός χαμαιζηλίαν κακά
του. Παιδί ἀκόμη ἀμούστακο, νεαρός ἔφηβος,
παρακινούμενος ἀπό ἔνθεο ζῆλο γιά τήν πνευματική τελείωση, ὁ Κωνσταντῖνος Ζαφειρόπουλος ξεκίνησε ἀπό τό χωριό του, τούς
Καλλιάνους τῆς Κορινθίας, ἔχοντας τελειώσει
τό τότε σχολαρχεῖο, καί πάτησε γιά πρώτη
φορά τό πόδι του στόν ἁγιασμένο τόπο τοῦ
Ἄθωνος, ἐπιλέξας εἰς κατοίκησιν τήν ἱεράν Σκήτην τῆς Ἁγίας Ἄννης, τό θεοφρούρητο αὐτό
κάστρο τῆς ἀσκητικῆς Ὀρθοδοξίας, μέ τούς
εὐάριθμους μέν, ἀλλά πολύαθλους οἰκιστές
του.
Ποθῶν τόν βίον τῆς ἀσκήσεως, ἔφθασε στά
ἱερά αὐτά σκηνώματα, παρακινούμενος ἀπό
τή μυστική ἐκείνη φωνή, πού ἐκ τῶν ἔνδον προερχομένη, παρωθεῖ τόν ἄνθρωπο σέ μεγάλα βήματα πρός τήν κορυφή τῆς θεώσεως.
Ἀνεξιχνίαστες εἶναι οἱ βουλές τοῦ Κυρίου καί
ἀνεξερεύνητα τά κρίματά Του. Ποιός μπορεῖ νά
ἐξηγήσει τούς μυστικούς αὐτούς μηχανισμούς
πού λειτουργοῦν μέσα στήν ἀνθρώπινη καρδιά, καί ὑπαγορεύουν στά «μωρά τοῦ κόσμου
καί τά ἐξουθενωμένα» ἕνα τρόπο ζωῆς πού διαφέρει τόσο πολύ ἀπό ἐκεῖνον τῶν πολλῶν;
Ποιός ἔχει τήν δύναμη νά προσπελάσει σ᾽ αὐτό
τό μυστήριο καί νά δώσει μιά πειστική ἀπάντηση στό ἐρώτημα πού πλανᾶται, κάθε φορά
πού τό φαινόμενο τῆς ἀναχώρησης προκαλεῖ
καί δέος καί σκάνδαλο στούς ἀνθρώπους τοῦ
κόσμου; Κανείς ἄλλος, παρά μόνον ὁ ἴδιος ὁ
ἄνθρωπος πού ἐπιλέγεται κάθε φορά νά βιώσει μέσα του τή δύναμη τοῦ πόθου τῆς ἀφιέρωσης, πού θεωρεῖ τά πάντα σκύβαλα
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μπροστά στή θέα τοῦ Θεοῦ, στήν αἰχμαλώτευση τοῦ Ἠγαπημένου.
Τό 1930 κάνει τό μεγάλο βῆμα. Νά γίνει
Ἁγιαννανίτης. Ἡ φήμη τῆς Σκήτης ἐκείνη τήν
ἐποχή τόν συνεπαίρνει. Ἐντάσσεται στή συνοδεία τοῦ περιώνυμου Γέροντος Γαβριήλ τοῦ
ἐκ Μαδύτου, πού τόν κείρει μοναχό καί ἀναλαμβάνει καί τήν πνευματική του καθοδήγηση. Κοντά στόν Γέροντα αὐτόν καί τόν
ἀόμματο αὐτάδελφό του Γέροντα Μιχαήλ, παρέμεινε ὁ Ἄνθιμος ὑποτασσόμενος μέ θέληση
καί δύναμη ἀγγέλου, ὑπηρετώντας τους μέ
παραδειγματική ἀφοσοίωση, ταπείνωση καί
ὑπακοή. Ἐκεῖ ἐγνώρισε τά μυστικά τοῦ ἀοράτου πνευματικοῦ πολέμου, τήν ἐκ τοῦ συστάδην μάχη τοῦ πνεύματος, τά ὅπλα τῆς
πνευματικῆς στρατείας, τίς πτώσεις καί τίς
νίκες. Ἡ πνευματική του πρόοδος φαίνεται καί
ἀπό τό γεγονός ὅτι μετά τριετίαν, δηλαδή τό
1933, ἐχειροτονεῖτο διάκονος στό Κυριακό τῆς
Ἁγίας Ἄννης ἀπό τόν ἀείμνηστο Μητροπολίτη Μιλητουπόλεως Ἱερόθεο, μόνιμο καί
αὐτόν οἰκήτορα τοῦ Ὄρους, γιά νά ἐπακολουθήσει ἔπειτα καί πάλι ἀπό τρία χρόνια, τό
1936, ἡ εἰς πρεσβύτερον χειροτονία του ἀπό
τόν ἴδιο Μητροπολίτη. Στό Ὄρος δέν γίνεσαι
εὔκολα «Παπᾶς». Γιατί τό νά εἶσαι ἱερομόναχος
σημαίνει νά εἶσαι λειτουργός καθημερινός,
εὐλογῶν καί ἁγιάζων τούς ἀδελφούς. Καί τό
ἔργο αὐτό δέν τό ἐμπιστεύονται στόν καθένα.
Ὁ «Παπᾶς», ὅπως λέγεται θωπευτικά στό
Ἅγιον Ὄρος ὁ ἱερομόναχος, εἶναι πρόσωπο
ἀξιοσέβαστο, ἀξιόπιστο καί ἀξιοζήλευτο. Τέτοιο πρόσωπο κατάφερε νά γίνει μέσα σέ ἕξη
χρόνια ὁ παπα-Ἄνθιμος, ξεπερνώντας μέ ταχύτητα τά ἐμπόδια στήν ἀνοδική του πορεία
καί ξεφεύγοντας ἀπό τίς παγίδες τοῦ πονηροῦ. Μέ τή χάρη τῆς ἱερωσύνης ὁ Γέρων ἐξελίσσεται βαθμηδόν σέ ἔμπειρο ὁδηγό ψυχῶν,
σέ θεραπευτή τῶν τραυμάτων πού ἀνοίγει
στήν ψυχή ἡ ἁμαρτία, σέ ἀναιρέτη τοῦ πονηροῦ.
Πολύ ἀργότερα ἀνυψώνεται σέ Πνευματικό. Τή χειροθεσία τοῦ προσφέρει ὁ Μητρο-

πολίτης Θεσσαλονίκης Παντελεήμων ὁ Παπαγεωργίου, καί ὁ ἴδιος ἁγιορείτης καί λάτρης τοῦ μοναχισμοῦ. Ὁ Πνευματικός στό
Ἅγιον Ὄρος εἶναι ὁ αὐθεντικός διερμηνεύς
τῆς θείας βουλῆς. Γνώστης τό κατά δύναμιν
τῶν ἱερῶν Κανόνων, τῶν ἁγιορειτικῶν ἀποφάνσεων, τῆς πρακτικῆς ἀπόκρουσης τῶν
πειρασμῶν τοῦ ἀλάστορος, ἀλλά καί τῶν
ἀδυναμιῶν τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς, καλεῖται κάθε φορά ὄχι μόνο νά ἀνακουφίσει
τίς ψυχές ἀπό τό βάρος τῶν ἀνομιῶν των,
ἀλλά καί νά θεραπεύσει πληγές καί τραύματα μέ τό ἔλαιον τῆς θείας εὐσπλαχνίας
καί τόν οἶνον τῆς πνευματικότητος. Καί ὁ
παπα-Ἄνθιμος δέν ἄργησε νά ἀποκτήσει
ὄνομα φημισμένου Γέροντος - Πνευματικοῦ,
γεμάτου ἀγάπη πρός τό πλάσμα τοῦ
Θεοῦ, «τό μέγα τραῦμα, τόν ἄνθρωπον».
Ὅσοι τόν ἐγνώρισαν, ἰδίως κατά τά τελευταῖα χρόνια, ἀπεκόμιζαν τήν ἐντύπωση ἑνός
χαριτωμένου Γέροντα, μέ ἀνθρωπιά καί γλυκύτητα, ἀλλά ταυτόχρονα μέ προσήλωση
στήν Παράδοση. Συνεδύαζε κατά ἀριστοτεχνικό τρόπο τήν πατρικότητα μέ τήν
στοργή, τή φιλικότητα μέ τήν ἀπόσταση,
τήν παραδοσιακότητα μέ τόν ρεαλισμό, τήν
ἀσκητικότητα μέ τήν διάκριση. Ἦταν ἕνας
σοφός Γέρων μέ ὅλη τή σημασία τῆς λέξεως. Ἐγνώριζε καί σεβόταν τό μέτρο, τά
ὅριά του, τή χρήση του. Γι᾽ αὐτό και
ὅσοι τόν συμβουλεύονταν ἔμεναν στό
ἔπακρον ἱκανοποιημένοι. Νουνεχής,
πρακτικός καί ἁπλός, ὅπως ἦταν
στή ζωή του, ἔτσι ἦταν καί στά
λόγια του. Γελοῦσε αὐθόρμητα καί
συνοφρυωνόταν μέ νόημα. Δέν εἶχε
στή συμπεριφορά του τίποτε τό ἐπιτηδευμένο καί ψεύτικο. Ἦταν αὐθεντικός.
Ἐπειδή ἦταν αὐστηρός στόν
ἑαυτόν του, φερόταν μέ ἐπιείκια
στούς ἄλλους. Στό βλέμμα του ξεχώριζες τόν ἀσκητή τῆς ἐρήμου, πού
πολίζει τήν ἔρημο. Ἡ Καλύβη του
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ἔγινε πολλές φορές καταφύγιο ψυχῶν ἱερῶν. κληρης ζωῆς. Ἐκεῖ μέσα μέ τά χεράκια του
Πολλοί «κοπιῶντες καί πεφορτισμένοι» βρῆκαν πάνω ἀπό πενῆντα χρόνια εἶχε δουλέψει κτίκοντά του ἀνακούφιση καί παρηγορία. Μι- ζοντας, σκάβοντας, φυτεύοντας, μεταφέρονλοῦσε ἀπό τήν θεωτική ἐμπειρία του, γι᾽ αὐτό τας χῶμα καί πέτρες. Ἡ φωλιά του ἦταν
καί οἱ λόγοι του εἶχαν μιά ἀξιοθαύμαστη κτισμένη μέ δομικό ὑλικό αἷμα καί ἱδρώτα.
πειθῶ. Ὅταν μετεῖχε στίς ἱερές Ἀκολουθίες, λές Ποιός νά τό ᾽ξερε ὅτι τόν Ἰούνιο τοῦ 1996
καί πετοῦσε στά οὐράνια. Ἐξαϋλωμένος ἔμοιαζε μετά ἀπό κάθε θεία Λειτουργία. Μεταρσιωνόταν νοῦς καί
καρδιά στόν οὐρανό. Τούς ἁγίους θεωροῦσε φίλους τοῦ Χριστοῦ καί δικούς
του. Τούς μιλοῦσε μέ ἁπλότητα. Τήν
Κυρία Θεοτόκο σεβόταν ὑπερβαλλόντως. Ἔφθασε στά ὅρια τῆς θέωσης. Γι᾽
αὐτό καί ὁ Θεός τοῦ χάρισε τό προορατικό χάρισμα. Τό ἐχρησιμοποίησε
μόνον εἰς δόξαν Θεοῦ καί ποτέ πρός
ἰδική του προβολή καί δόξα.
Στήν Ἀθήνα κατέβαινε ἐνίοτε, γιά νά
ἐξομολογήσει. Ὁ λαός τόν ἀνέμενε καί
Ἔργο πού ἔφτιαξε ὁ ἴδιος
στό ἐπιτραχήλι του ἀπέθετε τά βάρη
ὁ Γέροντος Ἄνθιμος
τῶν ἀνομιῶν του. Τά ἐσήκωνε ἀγόγγυστα. Αὐτή ἦταν ἡ ἀποστολή του. Σεβόταν τούς ἀνωτέρους του, τούς ἔμελλε νά πέσει ἀπό μιά πεζούλα, στήν προἘπισκόπους τῆς Ἐκκλησίας, τόν Πατριάρχη σπάθειά του, τώρα στά 83 του, νά φθάσει μέ
του. Σώζονται φωτογραφίες του μέ τόν ἀεί- τά χέρια του κάποια ἄκρη, νά τή διορθώσει, νά
μνηστο Δημήτριο, μέ τόν Παναγιώτατο Βαρ- μή μείνει ἀγιάτρευτη ἡ πληγή τῆς ἀταξίας...
θολομαῖο. Τά μάτια του πετοῦν σπίθες ἀπό
Ἡ πτώση του ὑπῆρξε μοιραία. Στίς
ἐσωτερική ἱκανοποίηση. Ὑπῆρξε ἄνδρας 28.6.96 ἐκοιμήθη στό νοσοκομεῖο τῆς Θεσσαἐκκλησιαστικός.
λονίκης, ὅπου διεκομίσθη μετά τόν θανάσιμο
Σέ μιά μου προσκυνηματική ἐπίσκεψη στήν τραυματισμό του. Ἐπέστρεψε στό Κελλί του
Ἁγία Ἄννα πρό ἐτῶν, μέ ὑπεδέχθη στό Κυ- νεκρός. Τό λείψανό του εἶχε μιάν ἀνείπωτη
ριακό, μέ τούς ἄλλους Πατέρες, μέ περισσή ὀμορφιά. Ὁ Γέρων μέσα στό φέρετρο κοιμόταν
ἀγάπη καί σεβασμό. Μοῦ ἐπρότεινε νά εὐλο- ἥσυχα, ἀναμένων τήν σάλπιγγα τοῦ ἀγγέγήσω μέ τήν ἐπίσκεψή μου τό Κελλίον του. Τό λου. Εἶχε ἤδη τελειώσει τόν δρόμο του, εἶχε τηἔπραξα μέ προθυμία. Πετοῦσε ἀπό τή χαρά ρήσει τήν πίστη του, τώρα τοῦ ἀπέμενε τό
του σάν ἕνα ἁπλό γεροντάκι. Μοῦ διηγήθη τά βραβεῖο τῆς ἄνω κλήσεως. Τόν ἐκήδευσε ἡ Κοιτῆς Καλύβης του, μοῦ παρουσίασε τόν ὑπο- νότης τῆς Σκήτης μέ ὅλες τίς τιμές. Τόν ἔθατακτικό του, τόν π. Χερουβίμ, μέ ξενάγησε μέ ψαν στό κοιμητήρι. Πάνω ἀπό τόν τάφο του
καύχηση ἐν Κυρίῳ στά διάφορα διαμερίσματα ἕνας μαῦρος ξύλινος σταυρός καί δίπλα του
τῆς Καλύβης, στό ναό, στήν αὐλή, στό μπαλ- ἕνας φοίνικας, σύμβολο τῆς ἀθανασίας.
κόνι. Ἔπλεε σέ πελάγη εὐτυχίας, καθώς μέ
Ἄς ἔχουμε τήν εὐχή του.
Περιοδικό «Πειραϊκή Ἐκκλησία».
ἔβλεπε νά ἀποθαυμάζω τούς κόπους μιᾶς ὁλό-
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Σεπτέμβριος 1996.

ὅμως, Ἄνθιμος, ὡς ἰσάγγελος, φαινόταν σὲ πολλοὺς νὰ μετεωρίζεται
καὶ νὰ μὴ πατᾶ στὸ ἔδαφος. Ἔτσι
τὸν εἶδε καὶ ὁ κ. Ἐμμανουὴλ Κόκκινος, ἰδιοκτήτης ξενοδοχείου καὶ
ἑστιατορίου στὴν Οὐρανούπολη,
μπροστὰ στὴν πόρτα τῆς καλύβας του. Παρόμοιο θέαμα ἀντίκρισε
καὶ ὁ κ. Ἡρακλῆς Γεωργιάδης ἀπὸ
τὴν Θεσσαλονίκη στὸ Κυριακό τῆς
Ἁγίας Ἄννας. Μάλιστα δὲν τόν
εἶδε μόνο νὰ μὴν πατᾶ στὸ ἔδαφος,
ἀλλὰ τόν εἶδε φωτολαμπῆ, νὰ
βγάζει σπίθες καί νά λάμπει σάν
χρυσάφι στόν ἥλιο.

Θεραπεύει τόν καρκίνο
Ὁ πατέρας ἑνός πνευματικοῦ
παιδιοῦ τοῦ πατρός Ἀνθίμου εἶχε
καρκίνο στόν λάρυγγα. Οἱ γιατροί
τοῦ εἶπαν ὅτι δέν παίρνει χειρουργεῖο. Ἡ κατάστασή του ἦταν
πολύ προχωρημένη. Μέ θλίψη ἀνείπωτη ξεκίνησε τό νεαρό πνευματικοπαίδι του, νά τόν συναντήσει.
Μόλις ἔβαλε μετάνοια στόν Γέροντα, αὐτός, πρίν προλάβει νά
τοῦ πεῖ τόν σκοπό τῆς ἐπισκέψεώς
του τοῦ λέει:
-Ὁ πατέρας σου εἶναι ἄρρωστος. Θά προσευχηθῶ γι᾽ αὐτόν.
Πράγματι, μετά ἀπό λίγες ἡμέρες
ὁ ὄγκος ἐξαφανίστηκε καί οἱ γιατροί
δέν πίστευαν στά μάτια τους. Κοιτοῦσαν καί ξανακοιτοῦσαν τήν βιοψία, γιά νά βεβαιωθοῦν. Ὁ νεαρός μέ
κρυφή χαρά τώρα σπεύδει νά συναντήσει πάλι στόν θεραπευτή τοῦ πατέρα
του καί νά τοῦ ἀναγγείλει τά εὐχάριστα. Ὁ
πατήρ Ἄνθιμος, ὅμως, πάλι τόν πρόλαβε καί
τοῦ εἶπε:
-Δέν ξέρεις καϋμένε τί ζητᾶς! Ὁ πατέρας

Δὲν πατοῦσε στὸ ἔδαφος
Οἱ ἀσώματοι Ἄγγελοι, ἐλεύθεροι ἀπὸ τὸ
βάρος τοῦ χοϊκοῦ σαρκίου, ἔχουν τὴν δυνατότητα νὰ ὑπερίπτανται. Οἱ ἄνθρωποι στεροῦνται αὐτῆς τῆς ἱκανότητας. Ὁ Γέρων
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σου εἶχε ἐξομολογηθεῖ καί ἦταν ἕτοιμος. Ἔγινε,
ὅμως, τό χατίρι σου, γιά νά βεβαιωθεῖς ὅτι ὁ
Θεός εἶναι Ζῶν καί ἀκούει τῶν δεήσεών μας.
Κλίνει πάντοτε «οὖς εὐήκοον», γιατί εἶναι Πατέρας εὐσυμπάθητος καί πολυέλεος καί πολυεύσπλαχνος.
Ἀργότερα ὁ Γέρων ἀπεκάλυψε στό νεαρό
πνευματικοπαίδι του τήν ἡλικία τοῦ πατέρα
του καί τοῦ εἶπε:
-Ὁ πατέρας σου πῆρε δέκα χρόνια παράταση!

Θά γίνεις μοναχός
Ὁ μοναχός Ἀρσένιος Γρηγοριάτης, ὁ νεώτερος, μᾶς διηγήθηκε τό ἑξῆς περιστατικό:

-Προτοῦ πάρω τήν ἀπόφαση νά μονάσω,
πῆγα στόν πατέρα Ἄνθιμο, νά ἐξομολογηθῶ.
Ὅταν μοῦ διάβασε τήν συγχωρητική εὐχή,
μοῦ εἶπε ὅτι θά γίνω μοναχός, σέ ποιό μοναστήρι θά πάω καί ποιός θά εἶναι ὁ Γέροντάς
μου. Παραξενεύτηκα τότε, γιατί δέν εἶχα ἐκείνη
τήν ἐποχή λογισμό περί ἀφιερώσεώς μου.
Αὐτό, ὅμως, πού ταυτόχρονα μέ τήν πρόρρησή του μέ ἐντυπωσίασε ἦταν ὅτι κατά τήν
διάρκεια τῆς ἐξομολογήσεως ὁ Γέρων εὐωδίαζε
σάν ἀνοιξιάτικος κῆπος. Ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ,
βλέπετε, τόν ἐπισκίαζε καί μοῦ τόν παρουσίαζε
ὅπως ἀκριβῶς ἦταν, δηλαδή, «εὐωδία Χριστοῦ»

Πῆρε κουβέρτες γιὰ νὰ σβήσει τὴν φωτιὰ
Ὁ πατὴρ Βαρλαάμ, ἱερομόναχος τῆς Καλύβης τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῆς Νέας Σκήτης,
ἔβλεπε θαυμαστὰ σημεῖα, ὅταν ὁ πατὴρ Ἄνθιμος λειτουργοῦσε. Μία φορὰ τὴν ὥρα τῆς μετουσιώσεως τῶν τιμίων Δώρων εἶδε τὸν
Γέροντα τυλιγμένο στὶς φλόγες καὶ ἀσυναίσθητα πῆρε κουβέρτες καὶ πετσέτες νὰ τὸν τυλίξει. Ὅταν κατάλαβε ὅτι δὲν ἦταν ἀληθινὴ
φωτιὰ ἔκανε πίσω καὶ σταυροκοπήθηκε.
Παρόμοιο περιστατικό διηγεῖται καί ἡ κ. Γεωργακοπούλου ἀπό τό Ἄργος. Εἶδε τόν Γέροντα λειτουργούντα, πλημμυρισμένο ἀπό
θεῖο φῶς, ἀπό τό ἄκτιστο φῶς, πού μόνο οἱ καθαροί στήν καρδιά μποροῦν νά ἀπολαμβάνουν.
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Δὲν ἔβρεχε στὸ σημεῖο ποὺ δουλεύανε
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Ὁ πατὴρ Κύριλλος ἀπὸ τὴν Συνοδεία τῶν
Βολιωτῶν τῆς Ἁγίας Ἄννης διηγεῖται ἕνα
θαῦμα, ποὺ ἔγινε, ὅταν διορθώνανε τὴν ὀροφὴ
τῆς καλύβης τῶν Εἰσοδίων τοῦ Γέροντος Ἀνθίμου. Εἶχαν ξεσκεπάσει τὴν ὀροφὴ ὅταν ξαφνικὰ
ὁ καιρὸς χάλασε καὶ τὰ σύννεφα κάλυψαν τὸν
οὐρανὸ τῆς Σκήτης. Ἡ μπόρα φαινόταν ὅτι
πλησίαζε. Ὁ Πατὴρ Ἄνθιμος ἤρεμος πῆγε στὸ
ναὸ τῶν Εἰσοδίων, πῆρε τὴν εἰκόνα τῆς τριετίζουσας Κόρης καὶ σταύρωσε τὸν ὁρίζοντα. Ἡ

εἶχε φώτιση Θεοῦ καὶ τὰ χείλη τοῦ ἦταν πνευματοκίνητα. Τὴν ἄλλη ἡμέρα ὁ Συμβολαιογράφος ἐπιβεβαίωσε τὰ ὅσα ὁ Γέρων ἔλεγε.

Ὁ Ἄγιος ἱερομάρτυρς Ἄνθιμος καί
ὁ ἄγιος Θεόφιλος ὁ Μυροβλύτης, προστάτες
ἅγιοι τοῦ ὁσίου Γέροντος Ἀνθίμου.
βροχὴ σέ λίγο ἄρχισε νὰ πέφτει ραγδαία γύρω
γύρω, ὅμως, ἀπὸ τὴν καλύβα. Στὸ σημεῖο ποὺ
δούλευαν, οὔτε σταγόνα δὲν ἔπεσε. Ἡ εὐχὴ
τοῦ πατρός Ἀνθίμου εἶχε εἰσακουσθεῖ καὶ ἡ
παρρησία του στὴν Κυρία Θεοτόκο ἦταν
ὁρατὴ ἀπὸ ὅλους.

Λύνει τὸ πρόβλημα τοῦ Συμβολαιογράφου
Ὁ Γέρων μέ κάποιο συμβολαιογράφο συζητοῦσαν γιὰ ἕναν συγκεκριμένο νόμο. Ἐνδιαφερόταν γιὰ τὸ ἡσυχαστήριο τῶν Ταξιαρχῶν
στὸ Βύρωνα καὶ εἶχε ἀντίθετη ἄποψη ἀπὸ
αὐτὴ ποὺ πρότεινε ὁ συμβολαιογράφος. Σὲ κάποια στιγμὴ ὁ Γέροντας σηκώθηκε καὶ τοῦ
εἶπε:
-Πήγαινε στὸν τάδε νόμο καὶ στὴν τάδε σελίδα τῆς ποινικῆς δικονομίας καὶ θὰ βρεῖς τὴν
λύση ὅσων ἰσχυρίζομαι.
Σημειωτέον ὅτι ὁ Γέροντας οὐδέποτε εἶχε
ἀσχοληθεῖ μὲ τέτοιου εἴδους θέματα. Ἁπλῶς

Ὁ κ. Θεόδωρος Πουλόπουλος εἶχε πάει μέ
τόν γιατρό κ. Νικολάου, καί τόν ἁγιογράφο κ.
Κουστώφ στό Ἅγιον Ὄρος. Ὁ Γέρων τούς φιλοξένησε μά ἁβραμιαῖα ἀγάπη καί τό πρω´ί
μετά τήν ἀκολουθία ἄρχισε τήν συζήτηση
κάτω ἀπό τήν μεγάλη ἁπλωταριά. Διηγεῖτο
πολλά πνευματικά καί ἀνέπτυσσε θεολογικά
θέματα. Μεταξύ τῶν ἄλλων εἶπε καί γιά ἕνα
προσωπικό του θαῦμα, πού τό περιγράφει ὁ
αὐτήκοος ὡς ἑξῆς:
«Ὑπῆρχε κάποιος ἄρρωστος μοναχός
στήν Νέα Σκήτη. Ὁ πατήρ Ἄνθιμος πρόθυμος
πάντοτε νά κοινωνεῖ «ταῖς χρείαις τῶν ἁγίων»
πῆρε τό ραβδάκι του καί πῆγε νά τόν ἐπισκεφθεῖ καί νά τόν ἐξομολογήσει. Στόν δρόμο τῆς
ἐπιστροφῆς ἔπιασε τρομερό μπουρίνι καί ἔγινε
μούσκεμα. Δέν ὑπάρχει, βλέπετε, σέ αὐτή τή
διαδρομή κάποιο σημεῖο νά προφυλαχθεῖ κανείς. Ὁ ἱδρώτας τῆς ἀνηφόρας καί ἡ βροχή
ἀνακατεύθηκαν στό γηρασμένο κορμί τοῦ Γέροντος καί κρύωσε. Πῆγε στήν Καλύβη του καί
ἔπεσε βαριά ἄρρωστος στό ἀσκητικό του
κρεββάτι ἀπό πνευμονία. Ἐκεῖ πού ξάπλωνε,
βλέπει νά πέφτει ὁ τοῖχος τοῦ κελλιοῦ του.
Βλέπει τόν ἥλιο λαμπερό νά ἀκτινοβολεῖ. Βλέπει δύο Ἀγγέλους νά ἔρχονται νά πάρουν τήν
ψυχή του καί νά λέει ὁ ἕνας στόν ἄλλο. Ἄς τόν
ἀφήσουμε λίγο ἀκόμα. Ἔχει ἔργο νά ἐπιτελέσει! Κοιτάζει ὅμως καί πρός τήν μεριά τῆς Σιθωνίας καί βλέπει πλῆθος δαιμόνων νά
τραβιοῦνται σάν τά σκυλιά. Ἕνας κατάμαυρος ἀπό αὐτούς, ὁ ἀρχηγός:
-Σηκωθεῖτε νά πάρουμε αὐτόν πού μᾶς πολεμάει.
Σηκώθηκε ὁ ἄλλος καί εἶπε:
-Δέν μποροῦμε νά τόν πάρουμε. Αὐτός εἶναι
παιδί τῆς Παναγίας!
Καί ἐξαφανίσθηκαν».
ΜΟΝΑΧΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ
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Εἶναι παιδί τῆς Παναγίας

13

Γνώρισόν μοι...

j

Πρακτικές πατρικές
συμβουλές τοῦ ὁσίου
Γέροντος Ἀνθίμου
τοῦ Πνευματικοῦ

Ἡ ὑπακοή μᾶς ἀνεβάζει στόν οὐρανό,
γιατί ἀποβάλλει τήν παρακοή τῶν
πρωτοπλάστων. Ἀποβάλλει τήν
οἴηση, τήν αὐταρέσκεια καί μᾶς
ἐξομοιώνει μέ τόν Θεό. Ἄς ἀγωνιζόμαστε νά ἀνεβοῦμε στό καθ᾽
ὁμοίωση, γιατί τό ὅμοιο μέ τό
ὅμοιο ἑνώνεται. Νά ἑνωθοῦμε μέ τήν πηγή τοῦ
φωτός, τῆς ἀρετῆς καί τῆς
ἀγαθότητος, πού εἶναι ὁ
ἴδιος ὁ Ἰησοῦς Χριστός.
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Νά πεθαίνουμε συνεχῶς
πρός τήν ἁμαρτία.
Νά μή θαρροῦμε γιά
ὅ,τι καλό κάναμε
στόν ἑαυτό μας καί
αὐτοεπαινώμεθα.
Ὅσο καί νά σφάλλουμε, νά μήν ἀπελπιζώμεθα καί νά
γνωρίζουμε ὅτι ὁ
Θεός παραχωρεῖ νά
ἁμαρτάνουμε, γιά
νά ταπεινωθοῦμε.
Ἀλλιῶς δέν μποροῦμε
νά εἰσέλθουμε στήν Βασιλεία τῶν οὐρανῶν.
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ήμερα ἡ ἀνθρωπότητα βρίσκεται
στήν χειρότερη κατάστασή της ἀπό κτίσεως κόσμου. Ὁ δρόμος πού ἀκολουθεῖ εἶναι δρόμος παρακμῆς, δρόμος
διαφθορᾶς, δρόμος σκοταδισμοῦ, δρόμος
πού ὁδηγεῖ στόν ὄλεθρο. Οἱ ἄνθρωποι μέ τίς
καταχρήσεις, καί ἰδίως τίς σαρκικές πάσχουν
καί λογικῶς καί σωματικῶς. Ἡ θεραπεία τους
εἶναι πολύ δύσκολη. Μόνο ὁ παντοδύναμος
καί πανάγαθος Θεός μέ τίς πρεσβεῖες τῶν
πολλῶν Ἁγίων, πού ἐδῶ στήν Ἑλλάδα εἶναι
πλῆθος ἀμέτρητο, καί πάντων τῶν ἑκατομμυρίων Μαρτύρων, Ὁσίων, Ἀποστόλων καί
Ὁμολογητῶν, μπορεῖ νά λυπηθεῖ τόν λαό Του
καί νά τοῦ δώσει φώτιση. Μέ αὐτή μόνο ὁ
ἄνθρωπος θά διορθωθεῖ καί θά βαδίσει ὀρθά.
Τό ἔλεος καί ἡ εὐσπλαχνία τοῦ Θεοῦ ἀλλάζει
τίς διαθέσεις τοῦ κόσμου.
Σήμερα ἡ κατάσταση τῆς σήψεως εἶναι
χειρότερη ἀπό αὐτή τῆς ἐποχῆς τῶν Σοδόμων.
Ὁ βόρβορος τῆς ἁμαρτίας ὑπερχείλισε καί
πλημμύρισε τόν κόσμο.
Λυποῦμαι γιά τήν ἀπώλεια τόσου πλήθους ψυχῶν. Ὁ φιλάνθρωπος Κύριος γι᾽ αὐτό
ἦλθε στήν γῆ, γιά νά ἀνεβάσει τό ἁμαρτωλό
πλάσμα Του στόν οὐρανό. Μᾶς ἔδωσε τήν
χάρη καί πῆρε τήν ἁμαρτωλή σάρκα μας καί
τήν καθάρισε και τήν ἁγίασε καί τήν θέωσε.
Ἔβαλε τόν ἄνθρωπο νά καθήσει στά δεξιά τοῦ
θρόνου τῆς μεγαλωσύνης Του. Πῶς ἐμεῖς μποροῦμε νά ἀπολογηθοῦμε γιά τή ἀχαριστία
πού δείχνουμε στήν τόση Του εὐσπλαχνία;
Ἔχουμε φθάσει σήμερα στά πρόθυρα τῆς
Δεύτερης Παρουσίας τοῦ Κυρίου. Πότε θά
γίνει; Ὁ Θεός μόνο ξέρει, κανείς ἄλλος!
Τό πρῶτο σημεῖο πού μᾶς δίνει γι᾽ αὐτήν ὁ

ἅγιος Ἱππόλυτος Ρώμης στά ἑρμηνευτικά του
εἶναι τό κράτος τῶν Ἰουδαίων. Ἀκούσατε τί
λέγει:
- «Καθώς ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός,
ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ καί Θεός, ἕνωσε σέ μία πίστη
πάντα τά ἔθνη, οὕτω καί ὁ ἀντίχριστος θά συνάξει τό διασκορπισθέν γένος τῶν Ἰουδαίων».
Αὐτό ἄρχισε νά πραγματοποιεῖται τό
1948.
Τό δεύτερο σημεῖο ἔχει σχέση μέ τό ναό τοῦ
Σολομῶντος. Καθώς ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς
Χριστός, ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ τοῦ
ζῶντος, «ἤγειρε τόν ναόν τοῦ σώματός Του»
καί ἀνεστήθη ἀπό τούς νεκρούς, οὕτω καί ὁ
Ἀντίχριστος θά ἀνεγείρει τόν κατεδαφισθέντα
ναό τοῦ Σολομῶντος, μέσα στόν ὁποῖο κατά
τόν ἀπόστολο Παῦλο ( Β´ Θεσ. β´. 4 ) θά ἀνακηρύξει τόν ἑαυτό του Θεό, θά ὑψώσει αὐτόν
ὑπέρ πᾶν σέβασμα καί θά καθίσει στόν ναόν
τοῦ Θεοῦ μέ τήν ἀξίωση ὅτι αὐτός εἶναι Θεός.
Θά προηγηθεῖ, λοιπόν, τό κτίσιμο τοῦ ναοῦ
τοῦ Σολομῶντος καί μετά θά ἀκολουθήσει ἡ
ἔλευση τοῦ Ἀντιχρίστου, τόν ὁποῖον ὁ «Κύριος ἀναλώσει τῷ πνεύματι τοῦ στόματος
Αὐτοῦ καί καταργήσει τῇ ἐπιφανείᾳ τῆς παρουσίας Αὐτοῦ» (Β´ Θεσ. β. 8), δηλαδή θά καταστρέψει μέ τήν πνοή τοῦ στόματός Του καί
θά ἐκμηδενίσει μέ τήν ἐμφάνιση τῆς ἐλεύσεώς
Του.
Ἄς ἀφήσουμε, ὅμως, ἀδελφοί μου, τόν Θεό
νά ἀποφασίσει τήν ὥρα τῆς θριαμβευτικῆς
ἐλεύσεώς Του στή γῆ, γιά νά κρίνει ζῶντες καί
νεκρούς. Ἐμεῖς ἄς προσπαθήσουμε νά ἀποφύγουμε τήν ἁμαρτία, γιατί αὐτή εἶναι πραγματικός θάνατος, ἀφοῦ μᾶς ἀπομακρύνει, μᾶς
χωρίζει ἀπό τόν Θεό, ἀπό τήν ὄντως Ζωή, ἀπό
τό Φῶς, ἀπό τήν ἀτελεύτητη χαρά, ἀπό ὅλα
τά ἀγαθά. Εἴθε, ὁ καλός Θεός νά φωτίσει τά
πλάσματά Του καί μάλιστα τούς Ἕλληνες
πού «σοφίαν ζητοῦσι» (Α´ Κορ. α´, 23), ἀλλά
τώρα ἀντί γιά σοφία πηγαίνουν στούς φακίρηδες καί στά μέντιουμ, νά τούς διδάξουν
μωρία.

ΜΟΝΑΧΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ
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Ἡ ἀνθρωπότητα στό
ἔσχατο σκαλοπάτι τῆς
ἁμαρτίας.
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Περί μετανοίας

μετάνοια εἶναι ἀνακαίνιση τοῦ Βαπτίσματος. Γι᾽ αὐτό ὁ ἄνθρωπος,
ὅπως στό Βάπτισμα δίνει ὑποσχέσεις ὁ ἴδιος ἤ ὁ ἀνάδοχός του, ἔτσι καί
στήν μετάνοια, ἀφοῦ ὁμολογεῖ τά
σφάλματά του, δίνει καί ὑπόσχεση νά μήν τά
πράξει πάλι. Ἡ ἄπειρη εὐσπλαχνία τοῦ Θεοῦ
μᾶς ἔδωσε τό μυστήριο αὐτό τῆς μετανοίας καί
τῆς διαγραφῆς τῶν πονηρῶν σφαλμάτων μας,
γιά νά σωθοῦμε καί νά κοινωνήσουμε τῆς ἀτελεύτητης μακαριότητος. Ἡ μετάνοια μᾶς καθαρίζει καί μᾶς κάνει πάλι ἀναμάρτητους.
Λευκαίνει τόν ρυπωμένο χιτῶνα τῆς ψυχῆς μας
καί μᾶς ἐνδύει χιτῶνα ἀφθαρσίας. Εἶναι νέα συνθήκη μέ τόν Θεό καί γι᾽ αὐτό λέει: «Ὁ βαπτισθείς καί πιστεύσας σωθήσεται, ὁ δέ
ἀπιστήσας κατακριθήσεται» (Μαρκ. ιστ´, 16).
Μετά, αὐτός πού σφάλλει σέ κάτι καί μετανοήσει καθαρίζεται ἀπό τόν ρύπο του, συγχωροῦνται τά σφάλματά του καί σώζεται. Δέν
ὑπάρχει μεγαλύτερο παράδειγμα ἀπό τήν
ὁσία Μαρία τήν Αἱγυπτία. Αὑτή πολλά
ἔσφαλε, ἡ σάρκα της γίνηκε δοχεῖο ἡδονῆς, ὁδήγησε στήν ἀπώλεια πλῆθος φιλήδονων
ἀνδρῶν, ἀλλά μέ τή μετάνοια ἀνέβηκε ὅλη τήν
κλίμακα τῶν ἀρετῶν. Ὑπερέβη σέ ἀρετή καί
αὐτούς τούς Ἀγγέλους. Ἡ ὁσία Μαρία πετοῦσε μέ σῶμα σάν ἄϋλη πάνω ἀπό τόν Ἰορδάνη ποταμό. Ἔφθασε σέ μέτρα ἁγιότητος,
πού ἔφριξαν οἱ Ἄγγελοι, τρόμαξαν οἱ δαίμονες
καί θαύμασαν καί θαυμάζουν οἱ ἄνθρωποι. Γι᾽
αὐτό τήν ἔχουμε παράδειγμα πρακτικῆς μετάνοιας. Ὅσο καί νά σφάλλουμε, μετανοοῦμε καί
δικαιωνόμαστε μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ. Ἐμεῖς
βάζουμε τήν μετάνοια, ὁ Θεός τήν χάρη. Μᾶς
ἀνακαινίζει, μᾶς καθαρίζει, μᾶς σώζει, σύμφωνα
μέ τό ἄπειρο ἔλεός Του. Αὐτός ἄλλωστε ἦταν
καί ὁ σκοπός τῆς ἐνανθρωπήσεώς Του. Μᾶς τό
εἶπε: «Οὐκ ἦλθον καλέσαι δικαίους, ἀλλά ἁμαρτωλούς εἰς μετάνοιαν» (Ματθ. θ´. 13).
Ἡ μετάνοια εἶναι πολύ εὔκολη. Ἐπαφίεται
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στήν προαίρεση τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ ὁσία Μαρία
στά Ἱεροσόλυμα δέν μποροῦσε νά μπεῖ μέσα
στόν ναό. Κάποια δύναμη τήν ἀπωθοῦσε. Ἀμέσως κατάλαβε τά σφάλματά της, ἦλθε σέ ἐπίγνωση, μεταμελήθηκε, ἔπεσε στά γόνατα,
ἔκλαυσε καί ἔβαλε καί μεσίτρια καί ἐγγυήτρια
γιά τήν μετάνοιά της τήν Κυρία Θεοτόκο. Σηκώθηκε τότε, εἰσῆλθε στό ναό, προσκύνησε τόν
Τίμιο Σταυρό καί μετά πορεύθηκε στήν ζωή τῆς
μετανοίας, τῆς ἀδιάλειπτης ἀσκήσεως. Ἐμεῖς
οἱ ἄνθρωποι πρέπει νά συνέλθουμε, νά ἔλθουμε
σέ ἐπίγνωση καί νά σκεφθοῦμε ὅτι εἴμαστε γῆ
καί σποδός. Ἔρχεται στιγμή, πού ἡ ψυχή χωρίζεται ἀπό τό ὑλικό σῶμα καί ὁ φόβος αὐτοῦ
τοῦ ἐννοουμένου θανάτου τρομάζει τούς
ἀνθρώπους καί τούς ὁδηγεῖ σέ μετάνοια. Μετά
ἀπό αὐτήν ἀκολουθεῖ ἡ ἐξομολόγηση. Ὁ Πανάγαθος Θεός δέν ἔβαλε Ἀγγέλους νά δέχονται
τά σφάλματα τῶν ἀνθρώπων. Ἔβαλε ὁμοιπαθεῖς ἀνθρώπους κατά διαδοχή, τούς ἐπισκόπους καί τούς ἱερεῖς, οἱ ὁποῖοι εἶναι διάδοχοι
τῶν Ἀποστόλων. Οἱ Ἀπόστολοι τοῦ Χριστοῦ
ἔλαβαν ὅλη τήν ἐξουσία, καθώς τούς εἶπε:
«Καθώς ἀπέσταλκέ με ὁ Πατήρ, κἀγώ πέμπω
ὑμᾶς» (Ἰω. κ´ 21) καί, ἀφοῦ τούς ἐμφύσησε, συνέχισε: «Λάβετε Πνεῦμα ἅγιον. Ἄν τινων ἀφῆτε
τάς ἁμαρτίας, ἀφίενται αὐτοῖς· ἄν τινων
κρατῆτε, κεκράτηνται» (Ἰω. κ´. 21-23). Τήν
ἐξουσίαν αὐτήν τῆς ἀφέσεως τῶν ἁμαρτιῶν οἱ
ἅγιοι Ἀπόστολοι παρέδωσαν στούς διαδόχους τους καί αὐτοί στήν συνέχεια τήν παραδίδουν στούς Ὀρθοδόξους ἐξομολόγους ἱερεῖς
καί θά τήν παραδίδουν μέχρι τήν συντέλεια τῶν
αἰώνων.
Ἡ προαίρεση τοῦ ἀνθρώπου πού ἀναφέραμε εἶναι δύναμη καί τῆς ψυχῆς πού δεσπόζει
τοῦ σώματος καί τοῦ σώματος πού ἀκολουθεῖ
τήν ψυχή. Γι᾽ αὐτό καί ἡ ψυχή καί τό σῶμα ἅμα
σφάλλουν, θά καταδικασθοῦν στήν αἰώνια κόλαση. Στό σύμβολο τῆς πίστεώς μας λέμε ὅτι
προσδοκοῦμε ἀνάσταση νεκρῶν, ὅπου οἱ ἁμαρτωλοί θά πορευθοῦν στό πῦρ τό αἰώνιο, τό
«ἡτοιμασμένον τῷ διαβόλῳ καί τοῖς ἀγγέλοις
αὐτοῦ» (Ματθ. κε´, 42) καί οἱ δίκαιοι θά κληρο-

νομήσουν τήν «ἡτοιμασμένην βασιλείαν ἀπό
καταβολῆς κόσμου» (Ματθ. κε´, 34). Δέν χωροῦν, λοιπόν, προφάσεις· ὅπου θέλουμε πηγαίνουμε. Εἴτε στήν ἀτελεύτητη χαρά καί ζωή,
εἴτε στήν αἰώνια θλίψη καί κόλαση. Ἡ προαίρεση συναρτᾶται μέ τήν κρίση πού διαθέτει ὁ
ἄνθρωπος. Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι εἶναι ὄντα λογικά. Ἡ λογική γεννᾶ κρίση καί ἡ κρίση γεννᾶ
τό συμφέρον τοῦ καθενός. Προαίρεση ἔχουν
ὅλοι· καί αὐτά τά νήπια ἔχουν προαίρεση. Γι᾽
αὐτό, ὅταν βλέπουν τούς γονεῖς τους, τρέχουν μέ χαρά κοντά του, ἐνῶ ὅταν βλέπουν
ἀγνώστους, φεύγουν καί κλαίουν.

Σκήτη τῆς Ἁγίας Ἄννης εἶναι ἁγιοτρόφος. Ἔχει πιανθεῖ μέ τούς ὀχετούς τῶν δακρύων καί τῶν
ἱδρώτων πλήθους ἀσκητῶν πού ἀνά
τούς αἰῶνες ἐπιποθοῦν τήν «ἐν
Χριστῷ» τελείωση καί θέωση. Κάθε
γωνιά εἶναι ἁγιασμένη ἀπό παλαιούς καί σύγχρονους ἁγίους. Ἀξίζει νά μνημονεύσουμε μερικούς γιά παραδειγματισμό καί μίμηση τῆς
ἀκραιφνοῦς πολιτείας τους.
Ὁ μακαρίτης ὀ Ἰωακείμ, δέν ἔκανε θαύματα
μετά θάνατον, ἀλλά ἔκαμε «ἐν ζωῇ». Αὐτός
ἦταν λήσταρχος ἀπό τήν Κρήτη, ληστής
κατά τῶν Τούρκων, ὄχι κατά τῶν Χριστιανῶν.
Αὐτός φόνευσε ἕνα Τοῦρκο διοικητή καί τόν
κρέμασε σ᾽ ἕνα δένδρο καί τόν ἔφαγαν τά
ὄρνεα. Οἱ Τοῦρκοι τό ἔφεραν βαρέως κι ἔκαμαν
τά ἀδύνατα δυνατά, γιά νά τόν συλλάβουν.
Τό ὄνομά του ἦταν Ἰωάννης. Τότε τόν πῆραν
καλοί Χριστιανοί καί τόν ἔβγαλαν στή Μακεδονία, ὅπου ἔμενε στά χωράφια ἑνός Τούρκου.
Ἐκεῖ ὑπῆρχε ἕνα ἐκκλησάκι, ὅπου πήγαινε καί
προσευχόταν. Κάποτε ὁ ἀφέντης του τόν εἶδε
προσευχόμενο νά συμψάλλει μέ οὐράνιες δυνάμεις καί ἀποφάσισε καί τόν ἔφερε ἐδῶ στήν
Σκήτη. Πιό πέρα εἶναι τό σπήλαιό του, ὅπου

ἀσκήτευε. Διακρινόμενος διά τήν ἁπλότητά
του ἤθελε νά τόν ὀνομάσουν Ἄννα. Οἱ πατέρες, ὅμως, τοῦ ἐξήγησαν κι ἔλαβε τό ὄνομα τοῦ
συζύγου της Ἰωακείμ. Στό σπήλαιο ἔμεινε ἐπί
πολλά ἔτη. Ἐκοιμήθη περί τό 1902. Πρό τοῦ
τέλους του, ὡς ὑπέργηρος, μετεφέρθη εἰς τόν
τόπον τοῦ νέου ὀστεοφυλακίου, ὅπου καί ἀνεπαύθη. Εἶχε βία μεγάλη στή ζωή του. Σέ Ρώσους προσκυνητές, κατόπιν προσευχῆς, εἶχε
δώσει ξερά δαμάσκηνα. Ἕνας πατέρας τά
ἔλαβε καί τά ἔδωσε στό ἐκ γενετῆς βουβό παιδί
του, νά φάει, κι ὅταν τά ἔβαλε στό στόμα του,
μίλησε. Σέ ἄλλον εἶχε δώσει σύκα ξερά καί
πῆγε καί τά ἔθεσε στά μάτια τοῦ τυφλοῦ τέκνου του κι ἔβλεψε. Ἡ Ρωσική Ἐκκλησία ἔχει
τυπώσει εἰκόνες του, ὅπου εἰκονίζεται στήν
σπηλιά του ἀσκούμενος...
Στόν τόπο τοῦτο κάθε βῆμα εἶναι κι ἕνας
ἅγιος, ἕνας ἀσκητής πού ἔφθασε μέχρι τήν
ἀπάθεια καί τήν θέωση... Ὑπῆρχαν πραγμαΜΟΝΑΧΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ
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Στόν τόπο τοῦτο κάθε
βῆμα ἔχει καί τόν ἅγιό του.
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Ὁ ἅγιος Νεκτάριος
ὁ Ἁγιαννανίτης (ἐκ Βρυούλων)

Ὁ ὅσιος Γέροντας Ἰωακείμ
ὁ Ἁγιαννανίτης

τικοί ἐργάτες τῆς μυστικῆς θεολογίας, τῆς
ἀενάου προσευχῆς, ὡς ὁ Δαμασκηνός ἀπό τό
Ἀϊβαλί τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, ὅπου ἡσύχαζε ἐδῶ,
ἄκρως ἡσυχαστής, ὁ ὁποῖος μέ τό σπίτι μας
εἶχε μεγάλες σχέσεις. Ὁ μακάριος Δαμασκηνός
ἔπαιρνε μόνο 30 ὀκάδες σιτάρι τόν χρόνο, ὅταν
ἄλλοι ἤθελαν 100 καί 130 ὀκάδες. Αὐτός γκρέμιζε κάποτε ἕνα πεζούλι γιά νά τό διορθώσει
καί σκάβοντας βρῆκε ἕνα σῶμα ἀκέραιο, λείψανο κεκοιμημένου ἁγίου πατρός. Ἦταν
νύκτα καί τό ἄφησε γιά τό πρωΐ, νά πάει κάτω
στό Κυριακό νά εἰδοποιήσει, νά πᾶνε οἱ ἱερεῖς
μέ λαμπαδοφορία νά τό πάρουν, ὡς πρέπει
στούς ἁγίους. Τότε τοῦ παρουσιάζεται ὁ κοιμηθείς ἅγιος καί τοῦ λέγει:
-Νά μέ σκεπάσεις ἐκεῖ πού εἶμαι. Ἐμεῖς δέν
θέλουμε τήν δόξα οὔτε τώρα. Ἄν δέν μέ σκεπάσεις ἀμέσως, καί τώρα θά σέ τιμωρήσω καί
στήν κρίση.
Καί τόν ἐσκέπασε ἐκεῖ πού ἦταν καί μένει
ἄγνωστος. Πολλά τά φαινόμενα ἐδῶ. Πολλῆς
ἀρετῆς καί ὁ Δαμασκηνός. Αὐτά πού ἔχει γράψει ἕνας Κύριλλος, «ὁ Ἁγιορειτικός ἡσυχαστικός μοναχισμός», τοῦ Δαμασκηνοῦ εἶναι. Ὁ
Δαμασκηνός ἐκοιμήθη κατά τό 1915. Αὐτά
μοῦ τά ἔχουν πεῖ οἱ Γέροντες, καθότι ἐγώ ἦλθα
τό 1929...
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Ὁ ὅσιος Σάββας ἐν Καλύμνω
ὁ Ἁγιαννανίτης

Ἦσαν ὁλόκληρη χορεία τέτοιοι αὐστηροί
ἡσυχαστές, μέ μόνο προσευχή, ἐργασία καί
αὐστηρότητα, μεμονωμένοι, ἡσυχάζοντες... Ὁ
Δαμασκηνός ἦταν ὅλο ἀγρυπνία, ὡς λέγει ὁ
Μέγας Ἀρσένιος, μιά ὥρα ὕπνος τό εἰκοσιτετράωρο. Μεγάλος ἡσυχαστής ὁ γερο-Δαμασκηνός... Διάφοροι βλέπουν μυστικές
φωταψίες σέ διάφορα μέρη. Ἀπό τό 600 πού
ἔχουμε ἐδῶ μοναχούς, κάθε σπήλαιο θά ἔχει κι
ἕνα ἡσυχαστή. Πάντως, ἄν δέν ἔφθασε τελείως
στήν θέωση, θά ἔφθασε στήν ἀπάθεια, πού
εἶναι κατώτερος βαθμός, στήν προόραση,
καθώς τό ὁρίζει ὀ μέγας ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος. Ὅλοι αὐτοί εἶναι ἅγιοι ἄνδρες. Ἐδῶ
στήν Καλύβη μας, πρίν τήν πάρει ὁ Γέρων Θεόφιλος, ὁ ὁποῖος ἔζησε 120 ἐτῶν, ἐκοιμήθη τό
1918 καί ἦλθε τό 1828, ἦταν βιαστής καί ἐπί
εἰκοσαετία ὁ ὕπνος του ἦταν μόνο δύο ὧρες
τήν ἡμέρα, ἔμενε ἕνας ἐνάρετος Γέρων Δοσίθεος,
ὁ ὁποῖος ἀξιώθηκε νά δεῖ Ἀγγέλους...
Τέτοιοι ἄνδρες ὑπῆρχαν, ὡς ὁ ἱερός Δοσίθεος ἐδῶ... Ὁ ἅγιος Σάββας τῆς Καλύμνου
εἶναι μαθητής τῆς Καλύβης μας. Ἐγώ δέν τόν
γνώρισα, ὁ Θεόφιλος τόν γνώρισε. Γι᾽ αὐτό
ὅταν μάθαμε περί αὐτοῦ, πήγαμε τό 1960 στό
μοναστήρι του στήν Κάλυμνο. Ἐκάρη μοναχός
ἀπό τόν Γέροντά του Ἰάκωβο κι ἐδῶ ὑπῆρξε

ἀρετῆς... Τούς ἀληθινούς ἐργάτες τοῦ Κυρίου
θά τούς δοῦμε στήν Δευτέρα Παρουσία τοῦ
Θεοῦ, τούς ὑπ᾽ Αὐτοῦ δοξασθέντας, ὡς λέγει
ὁ ἅγιος Ἀθανάσιος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, ὅταν τοῦ ζητοῦσαν μοναχοί ν᾽
ἀνακηρύξει ὡς ἅγιο ἕνα κτίτορα καί τούς
λέγει, πώς δέν ἔχουμε σημεῖα μετά τήν κοίμησή
του, ὅπως ἔχουμε σέ ἄλλους ἁγίους κτίτορας...
Τόν Ἰωακείμ τόν μακρυγένη τόν γνώρισα.
Ἦλθε μετά ἀπό ἐμένα. Ἦταν ὑψηλοῦ ἀναστήματος καί τήν γενειάδα του, πού ἔφθανε στή
γῆ, τήν ἔθετε μέσα στό ζωστικό του. Ὁ Ἰωακείμ ἐκοιμήθη νέος, ἔπασχε ἀπό φυματίωση.
Καλός ἀδελφός, λίαν εὐλαβής, ἀλλά ὄχι μέ
ὑψηλές πνευματικές καταστάσεις, ἐλλείψει
ἐμπείρου πνευματικοῦ Γέροντος, ὁ ὁποῖος εἶναι
ἀπαραίτητος γιά τήν καλλιέργεια τῆς ψυχῆς,
ὅπου μέ τή χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ὁ ἀγωνιζόμενος ἀνεβαίνει ὑψηλά...
Ἡ ἱστορία τῆς Καλύβης μας εἶναι 150
ἐτῶν. Ἡ ἱστορία τῆς Σκήτης μας εἶναι 1500
ἐτῶν. Πολλοί ἅγιοι διῆλθαν...
(Τό κείμενο αὐτό ἀποτελεῖ ἀπόσπασμα συνομιλίας τοῦ Γέροντος Ἀνθίμου τῆς 28.6.1982 πού δημοσιεύθηκε στό περιοδικό «Πρωτᾶτο» τεῦχος 15, σελίς 34,
Ἰανουαρίου Φεβρουαρίου 1989).

Ἡ ἁμαρτία προκαλεῖ
ψυχολογικὲς διαταραχές.
νας νεαρὸς κλείστηκε στὸ σπίτι
του καὶ τὸν ἐπίασε μελαγχολία. Ἡ
μητέρα τοῦ θορυβήθηκε. Ἔτρεξε
στὸν πατέρα Ἄνθιμο, στὸ ἡσυχαστήριο τῶν ταξιαρχῶν καὶ τοῦ ἔδωσε
ροῦχα τοῦ παιδιοῦ της νὰ τὰ εὐλογήσει.
Ὅταν αὐτὴ ἐξήγησε στὸν Γέροντα, αὐτὸς
ἤρεμά της εἶπε:-Τὸ παιδὶ ἁμάρτησε καὶ ἡ ἁμαρτία φέρνει μελαγχολία καὶ... ψυχολογικὲς διαταραχές. ""Τὰ γὰρ ὀψώνια τῆς ἁμαρτίας
θάνατος". Νὰ σταματήσει νὰ ἁμαρτάνει καὶ θὰ
συνέλθει ἀμέσως.
ΜΟΝΑΧΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ
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μαθητής τῆς ζωγραφικῆς. Μετά τόν θάνατό
του, ὅπου ἔμεινε διάδοχος ὁ Γερο-Ἰωάννης, ὁ
ἅγιος Σάββας πῆγε στήν Ἱερουσαλήμ. Ἦλθε
πάλι ἐδῶ ὡς ἱερεύς. Κατόπιν πῆγε πάλι στήν
Ἱερουσαλήμ, ὅπου ἔμεινε στόν ναό τῆς Ἀναστάσεως, ἀλλά περισσότερο ἀσκήτευσε στή
μονή τοῦ Χοζεβᾶ, ὡς ἀναφέρεται στή βιογραφία του. Ἦταν ἀσκητικός ἄνδρας πολύ... Κατόπιν πῆγε στήν Αἴγινα μέ τόν ἅγιο Νεκτάριο,
ἀπ᾽ ὅπου ἐρχόταν τακτικά ἐδῶ. Τελευταῖα
φορά ἐπισκέφθηκε στόν τόπο τό 1927, ὅπου
κεράστηκε ἐδῶ στό ἀρχονταρίκι.
Στήν Καλύβη τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου ἐκάρη μοναχός ὁ ἅγιος ὁσιομάρτυς
Νεκτάριος ὁ ἐκ Βρυούλων τῆς Μικρᾶς Ἀσίας.
Ἡ βιογραφία του εἶναι σαφής. Ὁμοίως ἡ Ἁγία
Τριάδα, πού εἶναι κάτω ἀπό τό κοιμητήρι,
εἶναι ἀρχαία Ἐκκλησία κι ἐκεῖ εὑρίσκεται τό
σπήλαιο τοῦ ἁγίου Γερασίμου τοῦ ἐν Κεφαλληνία. Ὁ ἐξάδελφος τοῦ ἁγίου, ὁ Γερμανός,
φαίνεται στόν κώδικα τῆς Σκήτης, ὅπου ἔκτισε
τό πρῶτο Κυριακό τῆς Ἁγίας Ἄννης, κατά κόσμον Γεώργιος, ἦταν μεγαλύτερος τοῦ Ἁγίου.
Ὁ Ἅγιος ἔφευγε ἀπό τήν Καλύβη τους, τοῦ
Εὐαγγελισμοῦ, καί πήγαινε στό σπήλαιο γιά
περισσότερους ἀγῶνες. Καί ὁ Γερμανός ἦταν
ἐνάρετος. Κατά τήν συνήθεια, ἀνά πενταετία,
πήγαιναν οἱ πατέρες στά Ἱεροσόλυμα. Πῆγαν
μαζί καί οἱ δύο ἐξάδελφοι καί τόν ἅγιο Γεράσιμο
ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων τόν κράτησε ἐκεῖ.
Ἀπό τόν 16ον αἰώνα κτίζονται τά ἐκκλησάκια τῶν Καλυβῶν. Ὁ Γέρο-Χρύσανθος ἀπό
τήν Ἁγία Τριάδα πού ἐκοιμήθη πρόσφατα εἶχε
παποῦδες ἕνα Ὀνούφριο νηπτικό, ἕνα Μηνᾶ
Μαυροβούνιο πνευματικό κι ἕνα Βικέντιο. Ὁ
Γέρο-Ὀνούφριος ἦλθε μέ τά πόδια στό Ἅγιον
Ὄρος ἀπό τή Μικρά Ἀσία. Ἐκοιμήθη περί τό
1918. Πῆγε καί στόν ἡγεμόνα τοῦ Μαυροβουνίου καί πῆρε βοήθεια κι ἦλθε κι ἀνακαίνισε τήν
ἀρχαία Καλύβη τῆς Μεταμορφώσεως.
Τόν Ἀβιμέλεχ τόν γνώρισα πολλά χρόνια.
Ἦταν ἥσυχος, φρόνιμος, καλογερικός κι
ἔγραψε γιά τόν ἅγιο Νεκτάριο... Ὁ παπα-Σάββας ἦταν θρυλικός πνευματικός, ἄκρας
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οἱ κτήτορες τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς Κουδουμᾶ Κρήτης

ι Ὅσιοι Παρθένιος καὶ Εὐμένιος κατάγονταν ἀπὸ τὰ Πιτσίδια Πυργιωτίσσης καὶ ἦταν τέκνα τῆς εὐλογημένης
συζυγίας τοῦ Χαρίτωνος καὶ τῆς Μαρίας Χαριτάκη. Ἀπὸ τὴ μικρή τους ἡλικία ἀποκαλύφθηκε ἡ μοναχική τους κλίση μὲ
διάφορα θαυμαστὰ γεγονότα ποὺ βίωσαν.
Ὁ Παρθένιος γεννήθηκε τὸ 1829 καὶ ἔλαβε
τὸ κοσμικὸ ὄνομα Νικόλαος, ἐνῶ μερικὰ χρόνια ἀργότερα, τὸ 1846 γεννήθηκε καὶ ὁ Εὐμένιος, κατὰ κόσμον Ἐμμανουήλ. Ὁ Νικόλαος
ἀγαποῦσε τὴν ἡσυχία ἀπὸ μικρὸς καὶ ἀπο-
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στρεφόταν τὰ παιχνίδια, ἐνῶ τηροῦσε ὅλες
τὶς καθορισμένες ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, ἡμέρες
νηστείας. Δὲν ἐντρύφησε στὰ γράμματα σὲ
ἀντίθεση μὲ τὸν μικρὸ ἀδελφό του, ὁ ὁποῖος διδάχθηκε ἀπὸ κάποιον δάσκαλο τοῦ χωριοῦ
του.
Τὸ 1856 ἔφυγε ἀπὸ τὴ ζωὴ ὁ πατέρας τους
καὶ τότε ἄρχιζαν νὰ ἑτοιμάζονται γιὰ νὰ ἀναχωρήσουν καὶ ἐκεῖνοι νὰ ἀκολουθήσουν τὸ μοναχικὸ βίο. Μέχρι τὴν ἀναχώρησή τους
μεσολάβησαν ἀρκετὰ θαύματα ἄλλωστε ἀπὸ
τὴ μικρή του ἡλικία ὁ μικρός Νικόλαος, εἶχε
γευθεῖ τὴν παρουσία καὶ τὴ χάρη τοῦ Κυρίου
πολὺ ἔντονα στὴ ζωή του. Τὸ πρῶτο θαῦμα
συνέβη ὅταν μικρὸ παιδί, ἔπεσε σὲ ἕνα βαθὺ
πηγάδι. Ἔτρεξαν τότε οἱ κάτοικοι νὰ τὸν
βγάλουν ἀπὸ ἐκεῖ πιστεύοντας ὅτι θὰ βγάλουν τὸ παιδὶ νεκρό. Ὁ Νικόλας ὅμως δὲν εἶχε
πάθει ἀπολύτως τίποτα καὶ ὅλοι θαύμασαν
τὸ γεγονός.
Τὸ δεύτερο θαῦμα ἦταν ἡ πληροφορία ποὺ
ἔλαβε ἀπὸ τὸ Θεὸ ὅτι τὸ καράβι ποὺ ἐπρόκειτο νὰ ταξιδέψει θὰ βυθιζόταν. Ὁ ἀνάδοχός
του ἤθελε νὰ πάρει μαζὶ τὸν Νικόλαο γιὰ νὰ
τὸν κάνει ναυτικό. Ὁ Νικόλας ὅμως ἐπιθυμοῦσε τὸν μονήρη βίο καὶ γι' αὐτὸ βρῆκε μία
δικαιολογία γιὰ νὰ μὴν ταξιδέψει καὶ ἐξαφανίστηκε. Τὸ τρίτο καὶ καθοριστικὸ θαῦμα πού
ὤθησε τήν μητέρα τους νὰ δώσει τὴν εὐχή της
γιὰ νὰ ἀκολουθήσουν τὸ μοναχικὸ βίο ἦταν
τὸ ἑξῆς: Ἡ μητέρα ἔδωσε ἐντολὴ νὰ ἀνάψουν

κείρει Μεγαλόσχημους μοναχούς. Ὁ ἡγούμενος πῆγε στὸ Μάρτσαλο καὶ τοὺς ἔκειρε Μεγαλόσχημους. Τότε ὁ Νέστωρ ὀνομάστηκε
Παρθένιος καὶ ὁ Μεθόδιος Εὐμένιος. Οἱ δυὸ
ἀδελφοὶ, αὔξησαν τούς ἀσκητικούς ἀγῶνες
τους, εὐαρεστώντας τόν Κύριο. Ὁ Ὅσιος
Παρθένιος φοροῦσε ἁλυσίδες κατάσαρκα καὶ
τρίχινο ράσο ἀκόμη καὶ τοὺς θερινοὺς μῆνες.
Τὸ 1868 ὁ Ἐπίσκοπος Πέτρας Μελέτιος χειροτονεῖ σὲ Διάκονο τὸν Εὐμένιο στὴν Ἱερὰ
Μονὴ Ὁδηγήτριας καὶ τὸ
1870 ὁ Ἐπίσκοπος Ἀρκαδίας
τὸν χειροτονεῖ Πρεσβύτερο.
Δίπλα του πάντα ο μοναχός
Παρθένιος ὁ Ἀββάς του, τό
στήριγμα τῆς ζωῆς του.
Ὕστερα ἀπὸ λίγο διάστημα, ἀνέλαβε ἡγούμενος
τῆς μονῆς ὁ ἱερομόναχος
Ἀγαθάγγελος, ὁ ὁποῖος ὅμως
δὲν ἔβλεπε θετικὰ τὴν προσέλευση τοῦ κόσμου στὸ Μάρτσαλο καὶ ἄρχισε νὰ
δημιουργεῖ προβλήματα στὰ
δυὸ ἀδέλφια τὰ ὁποῖα ἔπειτα
ἀπὸ πλείστους ὀνειδισμοὺς
ἀποχώρησαν ἀπὸ τὸ μοναστήρι τὸ 1874 καὶ
βρέθηκαν ἔπειτα ἀπὸ τετραετῆ περιπλάνηση
στά σπήλαια τῶν Ἀστερουσιῶν στὸν Κουδουμᾶ.
Στὶς σπηλιὲς τῶν Ἀστερουσίων ὀρέων στὶς
ὁποῖες περιπλανήθηκαν, δέχονταν ἐλεημοσύνη ἀπὸ βοσκοὺς τῆς περιοχῆς ἀλλὰ καὶ
ἀπὸ τοὺς ψαράδες. Στὴν περιοχὴ μάλιστα
τοῦ ἁγίου Ἰωάννου βρῆκαν τὸν γέροντα Γεράσιμο, ὁ ὁποῖος ἀσκήτευε ἐκεῖ. Ἐπειδὴ ὅμως
ἀπὸ τὴν προσέλευση τῶν μαθητῶν τοῦ Γερασίμου, δὲν ὑπῆρχε ἡσυχία, γι' αὐτὸ τὸ λόγο
ἀποχώρησαν καὶ ἀπὸ ἐκεῖ. Βρέθηκαν στὸ μεγάλο σπήλαιο τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου, ὅπου
ὑπῆρχε πόσιμο νερὸ σὲ στέρνες φτιαγμένες
ἀπὸ παλαιότερους ἀναχωρητές. Ἡ παραμονὴ
τοὺς ἦταν μικρὴ εκεῖ λόγω τῆς μεγάλης
ὑγρασίας τοῦ σπηλαίου. Κατόπιν προχώρησαν ἀνατολικὰ στὴν περιοχὴ τοῦ Κουδουμᾶ,
ἐκεῖ σὲ ἀπόκρημνο σπήλαιο μακριὰ ἀπὸ τὰ
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τὸ φοῦρνο γιὰ νὰ ψήσει τὰ ψωμιά. Ὁ Νικόλαος δὲν τὸν ἄναψε καὶ στὸ παράπονο τῆς
μητέρας τοῦ ἀπάντησε: « Γιὰ νὰ δεῖς μάνα
πὼς ἐμᾶς τὰ δυὸ παιδιά σου ὁ Θεὸς θέλει νὰ
γίνουμε μοναχοί, νὰ βάλεις τὰ ψωμιὰ στὸ
φοῦρνο χωρὶς νὰ τὸν ἀνάψουμε, χωρὶς φωτιά».
Πραγματικὰ ἔτσι ἔγινε καὶ Ὤ! τοῦ θαύματος
τὰ ψωμιὰ ψήθηκαν, ἡ μητέρα θαύμασε Δόξασε
τὸ Θεὸ ποὺ κατέστησε τὰ δυὸ τέκνα τῆς
σκεῦος ἐκλογῆς τῆς χάριτος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.
Ξεκινοῦν λοιπὸν τὸ 1858
γιὰ τὴν Ὁδηγήτρια, ὅπου
μετὰ ἀπὸ τέσσερα χρόνια
δοκιμασίας ὁ Νικόλαος κείρεται μοναχὸς καὶ λαμβάνει
τὸ ὄνομα Νέστωρ, στὶς 27
Αὐγούστου 1862. Ἔπειτα
ἀπὸ 7 χρόνια δοκιμασίας,
τὸ 1865 γίνεται μοναχὸς καὶ
ὁ Ἐμμανουήλ, λαμβάνοντας
τὸ ὄνομα Μεθόδιος.
Ὁ Νέστωρ ἀσκοῦσε τελεία ὑπακοὴ μέσα στὸ μοναστήρι, λειτουργώντας ὡς
παράδειγμα γιὰ τὸν μικρὸ
ἀδελφὸ τοῦ Μεθόδιο. Ἐστάλη ἀργότερα ἀπὸ
τὸν ἡγούμενο τῆς μονῆς, στὸν σπηλαιώδη
Ναὸ τοῦ Μαρτσάλου. Ἐκεῖ ἀσχολήθηκε μὲ
τὸν Ναὸ καὶ ἔχτισε κελιὰ ἀλλὰ καὶ μία δεξαμενὴ γιὰ τὴ συλλογὴ νεροῦ. Ὁ Νέστωρ χρειαζόταν βοήθεια, γι' αὐτὸ ζήτησε ἀπὸ τὸν
ἡγούμενο νὰ δόση εὐλογία νὰ μεταβεῖ καὶ ὁ
ἀδελφός του κοντά του.
Τὰ δυὸ ἀδέλφια στὸ Μάρτσαλο ἐφάρμοζαν
αὐστηρὸ πρόγραμμα ἀσκήσεως, ἀλλά γιὰ
λίγο καιρὸ ἔζησαν μέσα στὴν ἡσυχία, διότι
σύντομα μαθεύτηκε ἡ ἀρετή τους καὶ τὰ
πλήθη συνέρρεαν γιὰ νὰ πάρουν τὴν εὐχή
τους. Λίγο ἀργότερα κηρύχθηκε ἡ ἐπανάσταση τοῦ 1866 καὶ οἱ Τοῦρκοι προέβησαν σὲ
λεηλασίες, φτάνοντας μέχρι καὶ τὸ Μάρτσαλο, ὅπου κατέστρεψαν ἀκόμη καὶ τὶς εἰκόνες τῆς ἐκκλησίας. Μετὰ τὴν καταστροφή, τὰ
δυὸ ἀδέλφια ἀποκατέστησαν τὶς ζημιὲς καὶ
ζήτησαν ἀπὸ τὸν ἡγούμενο Γεράσιμο νὰ τοὺς
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βλέμματα τῶν ἀνθρώπων μὲ μεγαλύτερο
ζῆλο ζητούσαν τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ. Σὲ μικρὴ
ἀπόσταση ἀπὸ ἐκεῖ ἡ Παναγία μας τοὺς ἐπιφύλασσε μία μεγάλη εὐλογία.
Στὸν τόπο τοῦ Κουδουμᾶ ὑπῆρχε ἀπὸ
αἰῶνες τὸ ἐγκαταλειμμένο Μοναστήρι της,
ἀσκητὲς καὶ ἐρημίτες τῶν πρώτων χριστιανικῶν χρόνων ὅπως ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Ἐρημίτης εἶχαν ἐκεῖ προσφέρει τὴ ζωὴ τοὺς ὡς
θυμίαμα εὐπρόσδεκτο στὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ.
Ἡ ἐπιθυμία τῶν δυὸ ἀδελφῶν ἦταν μεγάλη,
νὰ γίνει τὸ παλιὸ ἐρημικὸ μοναστήρι, μία νέα
παλαίστρα πνευματικῶν ἀγώνων.
Ὁ τόπος ἦταν ἄγριος, ἀκατοίκητος καὶ τὸ
κτίσιμο ἐνὸς μοναστηριοῦ φάνταζε ἀδύνατο,
μέσα ὅμως στὰ χαλάσματα τοῦ ἐρημωμένου
Ναοῦ ὁ Ὅσιος Παρθένιος ὡς ἄλλος Μωυσῆς
εἶδε καὶ συνομίλησε μὲ τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο ἡ ὁποία τὸν πρόσταξε λέγοντας: «..
μεῖνε ἐδῶ νὰ ἱδρύσεις Μονύδριον νὰ ἐκτελεῖτε
τὰ τῆς μοναδικῆς πολιτείας καθήκοντα καὶ
τὴν τάξιν τῆς ἀκολουθίας σώαν καὶ μὴ φοβοῦ
διότι Ἐγὼ θὰ εἶμαι οἰκονόμος». Ἔτσι μὲ τὴν
προτροπὴ τῆς Παναγίας εἰσέρχονται εἰς ἕνα
μεγάλο ἀγώνα γιὰ τὴν ἵδρυση τῆς Μονῆς
Κουδουμᾶ.
Ἄρχισαν νὰ κτίζουν τὸ Μοναστήρι στὸ
ὁποῖο δὲν ὑπῆρχε παρὰ λίγο παλαιὸ τεῖχος
στὴν Ἐκκλησία ὅπως ὁ Ὅσιος Εὐμένιος ἀναφέρει στὸν Ἐπίσκοπο Ἀρκαδίας Βασίλειο τὴν
08/10/1915 λέγοντας «...ἱδρύσαμε ἐκ βάθρων
τὴν Μονὴν, μὴ ἔχων τότε εἰμὴ ὀλίγων τεῖχος
παλαιὸν ἐν τὴ ἐκκλησία...» ἔτσι ἔφτιαξαν ἕνα
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μικρὸ τμῆμα τοῦ σημερινοῦ Ναοῦ τῆς Παναγίας ἐξυπηρετούμενοι σ' αὐτὸν στὶς Ἀκολουθίες καὶ στὶς καθημερινὲς θεῖες Λειτουργίες
τους καὶ διαμένοντες οἱ ἴδιοι εἰς ἕνα σπήλαιο
παραπλεύρως τοῦ Ναοῦ. Τὰ δυὸ ἀδέρφια δὲν
εἶχαν καθόλου χρήματα, ἀλλὰ τελικὰ ὁ κόσμος στὴν περιοχὴ ὑποστήριξε μὲ κάθε τρόπο
τοὺς μοναχούς, ποὺ εἶχαν γίνει γνωστοὶ γιὰ
τὴν ἁγιότητά τους καὶ τὰ θαύματα ποὺ
πραγματοποιοῦσαν. Κατὰ θαυμαστὸ τρόπο
βρῆκαν νερὸ καὶ ἄνοιξαν πηγάδι γιὰ νὰ ἐξυπηρετοῦνται οἱ Πατέρες καὶ οἱ ἐργάτες τῆς
Μονῆς.
Ἀργότερα μὲ τὴν προσέλευση μοναχῶν μεγάλωσαν τὸ Ναὸ τῆς Παναγίας ὁ ὁποῖος χτίστηκε μὲ θαυμαστὸ τρόπο. Τὸ κτίσιμο Ναοῦ
στὸν ἔρημο τόπο τοῦ Κουδουμᾶ ἦταν πολὺ
δύσκολο ἐγχείρημα, γιατί τὰ πετρώματα
ἦταν ἀκατάλληλα ἀλλά καὶ ἡ ἐπεξεργασία
τους, τὸ πελέκημά τους ἀπὸ τοὺς μάστορες,
καὶ μὲ τὰ ἐργαλεῖα τῆς ἐποχῆς, καταστοῦσαν
ἀκόμη πιὸ ἀδύνατη τὴν ὑλοποίηση τοῦ εὐλογημένου ἔργου τους. Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ οἱ κτίστες ἀποφάσισαν νὰ ἀποχωρήσουν ἀπὸ τὴ
μονὴ χωρὶς νὰ τελειώσουν τὸ ἔργο. Οἱ Ὅσιοι
Πατέρες ὅμως τοὺς παρακάλεσαν νὰ μείνουν
γιὰ μία νύχτα ἀκόμη. Ἐκείνη τὴ νύχτα οἱ Πατέρες ἀφιερώθηκαν με θερμή προσευχὴ στὴν
Παναγία καὶ Ἐκείνη μὲ τὶς Πρεσβεῖες της στὸν
Κύριο ἔκανε τὸ θαῦμα! Τὸ πρωΐ εἶχαν βγεῖ
ἀπὸ τὴ θάλασσα λαξευμένες πέτρες, ἕτοιμες
γιὰ τὸ κτίσιμο τοῦ ναοῦ, ὁ ὁποῖος ὁλοκληρώθηκε τὸ 1895. Ὁ Ναὸς λέγεται καὶ Θεόκτιστος ἐξ αἰτίας αὐτοῦ τοῦ θαύματος.
Οἱ Ὅσιοι Πατέρες ἐπιδοθῆκαν σὲ μεγάλα
ἀσκητικὰ παλαίσματα, δυὸ μόνο ὧρες κοιμόντουσαν καὶ αὐτὸ πάνω σὲ ἕνα χορταρένιο
ψαθὶ καὶ σὲ ἕνα πέτρινο προσκέφαλο, τὰ σώματά τους ἦταν σκελετωμένα ἀπὸ τὴν νηστεία, τὴν ἀγρυπνία τὴν ἄσκηση καὶ τὴν
πολύμοχθη ἐργασία γιὰ τὴν κατασκευὴ τῆς
Μονῆς. Δὲν ἔτρωγαν ποτὲ κρέας καὶ εἶχαν
μόνο ἕνα τρίχινο ράσο, τὸ ὁποῖο ἔπλεναν μιὰ
φορᾶ τὸ χρόνο στὴν θάλασσα καὶ μόνο οἱ
ἴδιοι.

νὰ πλημυρίσει χαρὰ καὶ ἀγαλλίαση τὴν καρδία κάθε προσκυνητή. Ὅταν ὅμως μία ζωὴ
εἶναι δοσμένη στὸ Θεὸ ἀπόλυτα τότε καὶ τὸ
τέλος τῆς εἶναι θαυμαστὸ καὶ ὁσιακό. Τὸ ἔτος
1905 ὁ μοναχὸς Παρθένιος ἀσθένησε βαριὰ
καὶ ὁ ὀργανισμὸς τοῦ ἦταν ἤδη βεβαρυμμένος
ἀπὸ τὴν αὐστηρὴ ἄσκηση. Ἀρκετὰ χρόνια
εἶχε ἤδη ταλαιπωρηθεῖ ἀπὸ προβλήματα τοῦ
στομάχου. Οἱ Πατέρες τῆς Μονῆς εἰδοποίησαν τὸν ἰατρὸ Ἀλέξανδρο Παπαχατζάκη, ὁ
ὁποῖος τοῦ ἔδωσε φαρμακευτικὴ ἀγωγὴ
ἀλλὰ τοῦ συνέστησε νὰ λάβει δυναμωτικὲς
τροφὲς καὶ κυρίως κρέας. Ἐκεῖνος ἀρνήθηκε
καὶ δὲν δέχθηκε οὔτε νὰ μεταφερθεῖ σὲ κανονικὸ κρεβάτι ἀλλὰ προτίμησε νὰ κοιμᾶται σὲ
ψάθα, ὅπως ὅλα τὰ χρόνια.

Κάλεσε ὅλους τους μοναχοὺς καὶ ἀσκητὲς
καθὼς καὶ τοὺς δόκιμους καὶ τοὺς νουθέτησε
μετὰ δακρύων. Τοὺς εἶπε νὰ μείνουν πιστοὶ
στὴν Παράδοση, στὸ παράδειγμα ποὺ τοὺς
ἔδωσε καὶ ὅρισε ὡς διάδοχό του τὸν ἀδελφό
του Εὐμένιο. Σὲ ἐκεῖνον ἔδωσε μάλιστα καὶ τὸ
σακουλάκι μὲ τὸ φυλαχτό του. Ἔλαβε τὴ
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Ὁ Ὅσιος Παρθένιος ἦταν πολὺ αὐστηρὸς
μὲ τὸν κανονισμὸ τῆς μοναχικῆς ζωῆς καὶ γι'
αὐτὸ ἔκανε ἄβατο τὸ μοναστήρι του. Ἀκόμη
καὶ οἱ δόκιμοι ἔμεναν ἐκτὸς μονῆς καὶ μάλιστα
στὰ γύρω σπήλαια. Ὁ ὅσιος παιδαγωγοῦσε
πολὺ αὐστηρὰ, ἀλλὰ πάντα μὲ γνώμονα τὴν
ἀγάπη καὶ τὴν πνευματικὴ τελείωση τῶν
ἀνθρώπων ποὺ τοῦ ἐμπιστεύτηκε ὁ Θεός. Τὸ
χάρισμα καὶ οἱ διδαχὲς τοῦ ὁσίου Παρθενίου
ἀσκοῦσαν μεγάλη πνευματικὴ ἐπιρροὴ καὶ
σύντομα ὁ Κουδουμᾶς ἀνεδείχθη σὲ μεγάλο
πνευματικὸ κέντρο.
Ὁ Πνευματικός τῆς Μονῆς ἦταν ὁ Εὐμένιος
ποὺ χειροθετήθηκε ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη
Κρήτης Μελέτιο, ὁ Ὅσιος ἔχοντας πλήρη συναίσθηση τῆς πνευματικῆς πατρότητας καὶ
τηρώντας τοὺς ἱεροὺς κανόνες ἀνέπαυσε χιλιάδες ψυχὲς μὲ τὶς σοφὲς καὶ πλήρεις Ἁγίου
Πνεύματος συμβουλές του, ὀδηγώντας ταὶς
στὴ σωτηρία καὶ τὴν λύτρωση πού μᾶς χάρισε ὁ Κύριος μας Ἰησοῦς Χριστός. Ὁ ὅσιος
Εὐμένιος ὡς καλὸς παιδαγωγὸς τῶν ψυχῶν
προετοίμαζε καὶ πολλοὺς νέους ποὺ κατέφευγαν κάτω ἀπὸ τὶς πνευματικές του συμβουλὲς γιὰ τὸ μέγα Λειτούργημα τῆς
Ἱερωσύνης γι' αὐτὸ καὶ ἀπαιτοῦσε γιὰ τοὺς
κληρικοὺς του δύο προϋποθέσεις: νὰ ἔχουν
φόβο Θεοῦ καὶ καθαρότητα. Ὅταν ἐπρόκειτο
μάλιστα νὰ δώσει συμμαρτυρία γιὰ κάποιον,
πρῶτα νήστευε, ἀγρυπνοῦσε καὶ προσευχόταν γιὰ τρία μερόνυχτα. Ἔπειτα ἔβαζε τὸν
μέλλοντα κληρικὸ μπροστὰ ἀπὸ τὴν εἰκόνα
τοῦ Χριστοῦ καὶ τὸν καλοῦσε νὰ ἐξομολογηθεῖ τὰ ἁμαρτήματά του γιὰ νὰ εἰσέλθει καθαρὸς στὴν Ἱερωσύνη.
Οἱ Ὅσιοι τόσο χαριτώθηκαν ἀπὸ τὸ Θεὸ
ποὺ τὰ πάντα γύρω τοὺς διαλαλοῦσαν τὴν
ἁγιότητά τους, ἄλλωστε δὲν ἦταν λίγες οἱ
φορὲς ποὺ οἱ μοναχοὶ καὶ οἱ δόκιμοί τους εἶχαν
δεῖ νὰ λάμπουν ἀπὸ φῶς, νὰ μὴν περπατοῦν
στὴ γῆ, νὰ περιβάλλονται ἀπὸ ἕνα φωτοστέφανο ποὺ φώτιζε ὅλοι τὴν πλαγιὰ τῶν γύρω
σπηλαίων τῆς Μονῆς. Ἦταν πράγματι
ἐκεῖνοι οἱ πνευματέμορφοι ἄνθρωποι ποὺ καὶ
μόνο ἡ θέα τους, ἀρκοῦσε γιὰ νὰ μιλήσει καὶ
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Θεία Κοινωνία, ὡς ἐφόδιο ζωῆς αἰωνίου καὶ
τότε τὸ πρόσωπό του ἔλαμψε, ἀκούστηκαν
οὐράνιες μελωδίες καὶ μία εὐωδία ἁπλώθηκε
σὲ ὅλη τὴν πλαγιά και τοῦ ἐνεμφανίσθη ἡ ἴδια
ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος ἡ ὁποία ἦρθε νὰ παραλάβει τὴν ἁγιασμένη ψυχή τοῦ πιστοῦ καὶ
ἀφοσιωμένο τέκνου της καὶ ὁ Ὅσιος τῆς παρέδωσε τὴν μακαρία του ψυχὴ ψελλίζοντας
τά χείλη του τὰ τελευταῖα λόγια ποὺ ἦταν
τὸ: «Καλῶς ὅρισες Παναγία μου». Ὁ Ὅσιος
ἀναχώρησε γιὰ τὴν αἰώνιο ζωή, πρὸς αἰώνια
συνάντηση τοῦ Κυρίου μας καὶ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τοὺς ὁποίους ὑπηρέτησε
πίστα σὲ ὅλη τὴν πορεία τῆς ζωῆς του. Μετὰ
ἀπὸ δυὸ χρόνια ἡ Ἐκκλησία ἔλαβε πληροφορία γιὰ τὴν ἁγιότητά του καὶ τὸ ἔτος 1907,
μετὰ ἀπὸ ἀγρυπνία καὶ παρουσία τοῦ Ἐπι-

σκόπου Ἀρκαδίας Βασιλείου ἔγινε ἡ ἀνακομιδὴ τῶν λειψάνων τοῦ τὰ ὁποία
τοποθετήθηκαν στὸν Ναὸ τῆς Παναγίας.
Ὁ ὅσιος Εὐμένιος ὅλα τὰ χρόνια τῆς ζωῆς
τοῦ ἦταν ὁ ἀπόλυτα ὑπάκουος, ὁ ὑποτακτικὸς ἐκεῖνος ποὺ παραμέρισε ἀκόμα καὶ τὸ
γεγονὸς τῆς συγγενείας μὲ τὸν ἀδελφό του
ὅσιο Παρθένιο, ἦταν ὁ ἄνθρωπος τῆς νοερᾶς
προσευχῆς, αὐτὸς ποὺ μὲ τὴν εὐπρέπεια τῆς
Ἱερωσύνης του ἱερούργησε τὴν ἀκοίμητη
Εὐχαριστία τῆς Ἐκκλησίας ἐν πομπή, μετ'
ἀγγέλων καὶ ἀρχαγγέλων ποὺ τὸν συνόδευαν στὸ ὑπερουράνιο Θυσιαστήριο.
Πολεμήθηκε καὶ ταλαιπωρήθηκε πολύ,
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μετὰ τὴν ὁσιακή κοίμηση τοῦ γέροντος Παρθενίου, ἀπὸ ἀδελφοὺς τῆς μονῆς καὶ ὄχι μόνο.
Εἶναι πολὺ σπουδαία ἡ προσφορά του, ὄχι
μόνο μὲ τὴ στάση τοῦ μέσα στὸ μοναστήρι
ἀλλὰ καὶ μὲ τὸν κανονισμὸ ποὺ θέλησε νὰ θεσπίσει. Μέχρι τότε ἡ μονὴ δὲν εἶχε κανονισμὸ,
πορευόταν μὲ ὅσα εἶχε θεσπίσει ὁ ὅσιος Παρθένιος. Ὁ κανονισμὸς ἀφοροῦσε τὴν διοίκηση
τῆς Μονῆς, τὴ σχέση τῶν ἀδελφῶν μεταξὺ
τοὺς ἀλλὰ καὶ θέματα τῆς καθημερινῆς διαβίωσης στὴ Μονή. Ὁ Ὅσιος Εὐμένιος εἶναι
ἐκεῖνος ποὺ μὲ τὴν συχνὴ ἐπικοινωνία μέσο
ἀλληλογραφίας μὲ τὸ πνευματικὸ τέκνο του
Ἐπίσκοπο Ἀρκαδίας Βασίλειο μᾶς διασώζει
ὅλη τὴν πορεία τῆς ἱδρύσεως καὶ λειτουργίας
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κουδουμᾶ καὶ τὴν ἔντονη
καὶ θαυμαστή παρουσία τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς
Παναγίας στὴν πορεία τους αὐτή. Κουρασμένος ἀπὸ τὴν πολὺ ἄσκηση, τὴν ἐξομολόγηση καὶ τὴν διοίκηση τῆς Μονῆς καὶ μέσα
στὴν ἀγαπημένη του ὑπακοὴ καὶ ταπείνωση
ἐκοιμήθη στὶς 12 Σεπτεμβρίου τοῦ 1920.
Πῆγε πρὸς συνάντηση μὲ τὸν ἀδελφὸ καὶ γέροντα του ὅσιο Παρθένιο στὸν οὐρανὸ καὶ
ἐκεῖ «εὗρε μισθὸ τῶν καμάτων του» ἀπὸ τὸ
Χριστὸ ἀλλὰ καὶ τὴν Παναγία τὴν ὁποία
πιστὰ τὴν ὑπηρέτησε καὶ δόξασε. Οἱ δύο γέροντες ἐπεβλήθησαν στὴ συνείδηση τῶν
πιστῶν ὡς ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας. Τὰ
ἐγκαίνια τοῦ πρώτου Ναοῦ πρὸς τιμὴ τῶν
ἁγίων ἔγιναν στὴν Ἱερὰ Μονὴ Κουδουμᾶ ἀπὸ
τὸν Μητροπολίτη Γορτύνης καὶ Ἀρκαδίας
κυρὸ Κύριλλο στὶς 10 Ἰουλίου 1983, ὁπότε
καὶ καθιερώθηκε ἡ ημέρα μνήμης τους.
Τὸ ἔτος 2007 ἔγινε ἡ ἐπίσημη κατάταξη
τῶν Ὁσίων Πατέρων Παρθενίου καὶ Εὐμενίου
ὑπὸ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, στὸ
Ἁγιολόγιο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, κατόπιν εἰσηγήσεως, διὰ τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, τοῦ
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γορτύνης
καὶ Ἀρκαδίας κ.κ. Μακαρίου.
Ἡ μνήμη τους ἑορτάζεται στίς 10 Ἰουλίου.
(πηγή: ἱστοσελίδα Ι. Μ. Κουδουμᾶ
www.imkoudouma.gr)

Επιλογέσ...

j

28 Αὐγούστου:
ἑορτασμός τοῦ ὁσίου
ΙΩΣΗΦ τοῦ Ἡσυχαστῆ
στήν Ἱερά Μονή μας

ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΟΙ ΟΜΙΛΕΣ
ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 (ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΠΟΡΕΩΣ)
ξεκινοῦν οἱ ἑσπερινές ὁμιλίες τοῦ Γέροντος Νεκταρίου Μουλατσιώτη
στόν Ἱερό Ναό Ἁγ. Μαρίνας Ἄνω Ἡλιούπολης Ἀθηνῶν (ΩΡΑ 6.00 μ.μ.)
Παρακαλοῦμε πρός ὠφέλεια ψυχῶν νά εἰδοποιήσετε κι ἄλλους ἀδελφούς.
ΜΟΝΑΧΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2012

έ κλίμα βαθειᾶς κατάνυξης ἑορτάσαμε
φέτος τή μνήμη τοῦ ὁσίου Ἰωσήφ τοῦ
Ἡσυχαστοῦ, στίς 28 Αὐγούστου, ἡμέρα
τῆς ὁσιακῆς του κοιμήσεως. Ἀφ᾽ ἑσπέρας
ψάλλαμε τόν ἑσπερινό καί τήν ἑπομένη τήν πανηγυρική θεία Λειτουργία. Ἡ συγκίνηση ὅλων
μας ἦταν τεραστία ἀπό τήν αἰσθητή παρουσία
τοῦ μεγάλου ὁσίου πατρός τῆς ἐρήμου τοῦ Ἄθωνος, πού ἀναπτέρωσε πνευματικά ὄχι μόνον τό Ἅγιον Ὄρος ἀλλά καί ὅλη τήν μοναχική πολιτεία. Τό πνευματικό ἀνάστημα τοῦ ὁσίου Ἰωσήφ τοῦ Ἡσυχαστῆ ἀλλά καί ὅλης τῆς συνοδείας
του, συγχρόνων ὁσίων πατέρων μέ τελεία αὐταπάρνηση καί διακαῆ θεῖον ἔρωτα, μέ τήν ἀδολεσχία τῆς νοερᾶς ἡσυχίας, τῆς νοερᾶς καί καρδιακῆς προσευχῆς, ζῶντες σέ ἀφάνεια καί ὑπομένοντες συκοφαντούμενοι, μᾶς δίδει τήν βεβαίωση ὅτι «ὁ Ἰησοῦς Χριστός χθές καί σήμερον ὁ
αὐτός εἰς τούς αἰώνας» ἀφοῦ στούς ἔσχατους καιρούς τῶν ἡμερῶν μας, ἀναδεικνύονται ὁσιακές
μορφές τέτοιου ἀναστήματος. Ὡς ἄλλος θεόπτης Μωϋσῆς ἔγινε μέτοχος θεϊκῶν βιωμάτων καί
μύστης τῶν ἀπορρήτων μυστηρίων τοῦ Θεοῦ καί συνεχιστής τῆς νηπτικῆς προσευχῆς, ἀκολουθώντας πιστά τήν παράδοση τῶν νηπτικῶν πατέρων καί τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ καί
τῶν ἄλλων ὁσίων ἡσυχαστῶν. Ἔχουμε τήν πεποίθηση, τήν βεβαιότητα ὅτι ὁ Θεός ἀναδεικνύει
τόν πιστό Του δοῦλο ὡς ἀνεκτίμητο θησαυρό στή χορεία τῶν Ἁγίων καί τῶν ὁσίων Πατέρων.
Ἡ ζωή τοῦ ὁσίου Ἰωσήφ ἀποτελεῖ γιά ὅλη τή μοναχική πολιτεία φάρο καί ὁδοδείκτη καί
ἐνῶ δηλώνουμε ἀδυναμία νά ἀκολουθήσουμε κατά τό ἐλάχιστον τά ὑπερφυῆ τοῦ παλαίσματα,
ἐλπίζουμε καί προσβλέπουμε στίς πρεσβεῖες καί στίς προσευχές του ἐνώπιον τοῦ θρόνου τοῦ Θεοῦ
καί γιά τήν δική μας σωτηρία.
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ἤ Ἔλαιον Ὑπερικοῦ ἤ Σπαθόλαδο ή Κοψόλαδο
●ΒΑΛΣΑΜΕΛΑΙΟἈναλγητικό, ἀντιφλεγμονῶδες καί ἐπουλωτικό, εἶναι ἐξαιρετικά ἀποτελεσματικό γιά τήν ἰσχιαλγία καί τήν ὀσφυαλγία, ὅπως καί γιά
κάθε πόνο ρευματικό, γιά τούς πόνους τῶν ἀρθρώσεων
καί τήν ὑδρωπικία. Γιά κάθε εἴδους πληγές, πρόσφατες
ἤ ἀνοιχτές, κακώσεις, μώλωπες καί ἐκχυμώσεις, διαστρέμματα, ἐγκαύματα, φλεγμονές, ἕλκη, οἰδήματα. Μέ
μιά ἁπλή ἐπάλειψη. Ἀνακουφίζει καί θεραπεύει ἄμεσα:
πληγές, ἐγκαύματα, κιρσούς, φλεγμονές,ἐρεθίσματα,
κνησμούς, τσιμπήματα ἐντόμων, δερματοπάθειες, σκασίματα σέ πτέρνες καί ἀγκῶνες, ἐξωτερ. αἱμορροΐδες,
ρευματισμούς, ἀρθριτικά. Τρεῖς σταγόνες στό ρόφημα θεραπεύει το ἕλκος στομάχου, τήν διάρροια,
ἐσωτερικές φλεγμονές, καοῦρες, ἐσωτερικές καίἐξωτερικέςαἱμορροΐδες. Εἶναι τονωτικό γιά τήν ἀποκατάσταση τοῦ νευρικοῦ συστήματος.

ΧΑΜΟΜΗΛΕΛΑΙΟ Διευκολύνει τή θεραπεία τῆς
ἀκμῆς, καθαρίζει τό δέρμα, θεραπεύει τά σκασμένα χέρια,
καταπραϋντικό ἐκζεμάτων μέ κνησμό.
Γιά Βρέφη: Κρυολόγημα τοῦ στήθους. Μασάζ στή κοιλιά
γιά κολικούς.
Μέ ἐντριβές βοηθᾶ σέ νευραλγίες ἤ ρευματικούς πόνους,
ἀνακουφίζει τά κουρασμένα χέρια καί πόδια. Θά ἠρεμήσει
καί τό ἐρεθισμένο δέρμα. Ἀντιφλεγμονικό, ἀντισπασμωδικό,
καταπραϋντικό καί χαλαρωτικό μέ ἀντιαλλεργικές ἰδιότητες. Χρήσεις: Ἕλκος τοῦ στόματος • Διάρροια • Δυσπεψία
καί ξυνίλα • Ἀϋπνία • Σύνδρομο ἐρεθισμοῦ τῶν ἐντέρων
• Ἕλκος στομάχου.
l ΛΕΒΑΝΤΕΛΑΙΟ Ἀνακουφίζει τά ἠλιακά
ἐγκαύματα. Χρησιμοποιεῖται καί ὡς ἀντιηλιακό.
• Μασάζ γιά: Μῦς πού πονᾶνε, κροτάφους,
αὐχένα. Τρεῖς μέ τέσσερις σταγόνες στό ρόφημα,
καταπολεμᾶ πονοκεφάλους, πονόδοντο (μέ
ἐπάλειψη στό μάγουλο), ἡμικρανίες καί νευρασθένειες (κατάθλιψη) • Μέ μασάζ πρίν
τόν ὕπνο εἶναι ἠρεμιστικό καί χαλαρωτικό.
l ΑΓΡΙΟΡΑΔΙΚΕΛΑΙΟ Μέ ἁπλή ἐπάλειψη σβήνει τίς δύσκολες ρυτίδες, τά καφετιά στίγματα τῆς ἡλικίας, τίς μικρές ἐλιές,
ἐξαφανίζει τίς βλεφαρίτιδες καί τίς «σακούλες» κάτω ἀπό τά μάτια. Τρεῖς μέ τέσσερις
l
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σταγόνες στό ρόφημα, κατεβάζει τή χοληστερίνη, τό σάκχαρο, βοηθάει στό συκώτι καί στήν κατακράτηση ὑγρών.
l ΔΑΦΝΕΛΑΙΟΤό δαφνέλαιο εἶναι πλούσιο σέ βιταμίνη Ε καί λιπαρά ὀξέα. Τονωτικό τῶν μαλλιῶν, προστατεύει καί ἐνισχύει τή δομή
τῆς τρίχας, τρέφει, δυναμώνει καί δίνει λάμψη στό μαλλιά. Ἰδανικό γιά
τήν ἀντιμετώπιση τῆς ἐποχιακῆς ἤ μόνιμης τριχόπτωσης γιά ἄνδρες
καί γυναῖκες. Χρήση: Μασάζ γιά τό δυνάμωμα τῶν μαλλιῶν. Κάντε
ἀπαλό μασάζ μέ μιά ποσότητα στό τριχωτό τοῦ κεφαλιοῦ γιά 2-3
λεπτά, ἀφῆστε το νά δράσει γιά μισή ὥρα καί ξεπλύνετε στή συνέχεια.
l ΡΙΓΑΝΕΛΑΙΟ Κατάλληλο γιά: Μύκητες Νυχιῶν,
Ψωρίαση, Πιτυρίδα, Κασίδα, Ἀρθρίτιδα, Σμηγματόρροια, Λειχῆνες, Ψεῖρες. Ἡ ἰσχυρή ἀντιική καί ἀντιβακτηριδιακές ἰδιότητες βοηθοῦν στίς
δερματικές λοιμώξεις. Τρεῖς μέ τέσσερις σταγόνες στό ρόφημα, βελτιώνει καί βοηθᾶ τό
ἀναπνευστικό καί σκοτώνει τά μικρόβια.
Ἀντιπαρασιτικό βοηθᾶ σέ προβλήματα
πέψης. Μπορεῖ νά ἐνισχύσει τό ἀνοσοποιητικό σύστημα. Εἶναι ἀποτοξινωτικό.
Τό ριγανέλαιο ἔχει ἀντιοξειδωτικές ἰδιότητες γιά τίς ὁποῖες πιστεύεται ὅτι παίζουν καθοριστικό ρόλο στήν πρόληψη
πολλῶν μορφών καρκίνου. Εἶναι μιά
καλή πηγή σιδήρου, μαγγανίου καθώς
καί ἀσβεστίου.

✆ 26340-44391 (9-2 π.μ. & 6-9 μ.μ.)

θεραπευτικές ἀλοιφές μέ ἁγνό κερί,
ἐλαιόλαδο, & θεραπευτικά βότανα

ΚΟΥΡΑΣΜΕΝΑ
ΠΟΔΙΑ γιά ὀρθοστασία & ἔντονη
κούραση μέ παρθένο
ἐλαιόλαδο, ἁγνό κερί,
τσουκνίδα, χαμομήλι,
κυπαρισσόμηλα

l

l

ΕΠΟΥΛΩΣΗ
ΠΛΗΓΩΝ γιά πληγές, κατακλίσεις
κλπ. μέ παρθένο ἐλαιόλαδο, ἁγνό κερί, σπαθόχορτο (βαλσαμέλαιο),
βουζιλάντη
l

ΚΗΡΑΛΟΙΦΗ ΜΑΝΟΛΙΑ
ἁπλή κηραλοιφή γιά ὅλα
μέ παρθένο ἐλαιόλαδο,
μελισσοκέρι, μανόλια

ΚΡΥΟΛΟΓΗΜΑ l ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΗ
γιά τή γρίπη καί τό γιά πόνους αὐχένα,
κρυολόγημα & τήν γονάτου, ρευματιψύξη μέ παρθένο ἐλαι- σμούς & ἀρθριτικά.
όλαδο, ἁγνό κερί, καμ- μέ παρθένο ἐλαιόλαδο,
φορά, εὐκάλυπτο,
ἁγνό κερί, καμφορά, τσουθυμάρι, δενδρολίβανο
κνίδα, θυμάρι πεῦκο

l

ΚΗΡΑΛΟΙΦΗ ΚΗΠΟΥΡΟΥ
l ΚΗΡΑΛΟΙΦΗ
γιά πολύ ταλαιπωρημένα χέρια,
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ
ἀγκῶνες, φτέρνες, ξηροδερμία γιά ἐπούλωση πληγῶν,
μέ σησαμέλαιο, λάδι καρύδας, μέλι,
φαγούρα, ρευματικά,
τσάϊ καλέντουλας, μελισσοκέρι
ψωρίαση

l

Μύρο μέ λαδάκι
ἀπό 40 ἅγια Εὐχέλαια
πού τελέστηκαν στόν Πανάγιο
Τάφο τοῦ Χριστοῦ μας
✆ 26340-44391 (9-2 π.μ. & 6-9 μ.μ.)

l
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Γνήσιο Θυμίαμα (λιβάνι)

συσκευασία μισόκιλου

συσκευασία κιλοῦ

Λιβάνι-Θυμίαμα μέ
ἀνανεωμένη σύνθεση,
μέ ἀκόμα καλύτερες
πρῶτες ὕλες καί ἀρώματα πού τελειοποιοῦν
τήν ποιότητα τοῦ θυμιάματος πού προσφέ- συσκευασία τετάρτου
ρεται στό Θεό.

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

l

ΦΥΛΑΧΤΑ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

πού περιέχουν πολλές εὐλογίες

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2012

Κάθε χειροποίητο φυλαχτό περιέχει
μέσα ὅλες τίς ἑξῆς εὐλογίες:

Βραχάκι ἀπό τόν Φρικτό Γολγοθᾶ.
Ἁγιολούλουδο ἀπό τόν
Πανάγιο Τάφο.
l ἁγνό κερί ἀπό τήν σφράγιση
τοῦ Παναγίου Τάφου.
l κορδέλλα ἀπό τήν λιτάνευση
τοῦ ἐπιταφίου τῆς Παναγίας
στή Γεθσθημανῆ.
l Μύρο ἀπό τόν Πανάγιο Τάφο.
l
l

l

Λαδάκι ἀπό τίς ἱερές κανδῆλες
πού καῖνε στόν Γολγοθᾶ καί
στόν Πανάγιο Τάφο καί
στά ἄλλα ἱερά Προσκυνήματα.

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

ΑΛΟΙΦΕΣ πολυθεραπευτικές

γιά παθολογικές & δερματολογικές παθήσεις
Πολυθεραπευτική ἀλοιφή γιά δερματολογικές παθήσεις:
πολύ ἀποτελεσματικές

Εἰδική γιά:
l Ἐγκαύματα l Ἐπούλωση τραυμάτων.
l Ἐξαφανίζει τά σπυριά νεότητας.l Σπυριά
προερχόμενα ἀπό διάφορες αἰτίες l Φαγοῦρες l Συγκάματα l Ἀλλεργικές παθήσεις
ἀπό ἔντομα, φυτά κ.ἄ. l Πρόληψη καί θεραπεία 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.

Πολυθεραπευτική ἀλοιφή γιά παθολογικές παθήσεις:

Εἰδική γιά:
l Χρόνιες ρευματοαρθριτικές παθήσεις
l Ἐξάλειψη τῶν πόνων ἀπό χτυπήματα.
l Ἐξάλειψη τῶν πόνων καί πρηξιμάτων.
l Ψύξη μέσης, λαιμοῦ & ἄλλων σημείων.
✆ 26340-44391 (9-2 π.μ. & 6-9 μ.μ.)

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 ὁποιαδήποτε αἰτία.
l Χρόνιες παθήσεις μέσης (20 – 25 χρόνων).
l Χρήση γιά μασάζ μετά ἀπό κατάγματα καί
ἐφ’ ὅσον ἔχει ἀφαιρεθεῖ ὁ γύψος ἤ ὁ νάρθηκας ἀπό τόν ὀρθοπεδικό, γιά νά ἐπανέλθει
στήν ἀρχική φυσική του κατάσταση τό πάσχον σημεῖο l Χρόνιες κεφαλαλγίες
l Χιονίστρες l Κάλοι ποδιῶν.
l ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΜΟΝΑΧΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2012

l Χαλάρωση διαφόρων σημείων του σώμα-
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Θεοτοκάριον
Ἁγίου Νεκταρίου

«Ἁγνή Παρθένε Δέσποινα»
καί ἄλλοι ὕμνοι τῆς Παναγίας
γραμμένοι
ἀπό τόν Ἅγιο Νεκτάριο.
Ἐπανακυκλοφόρησε σέ ἔκδοση ἀπό τήν
Ἱερά Μονή μας τό Θεοτοκάριον τοῦ
Ἁγίου Νεκταρίου. Ὑπέροχοι, θεόπνευστοι ὕμνοι τοῦ Ἁγίου μας Νεκταρίου
στήν Παναγία μας.

μέ ὁποιαδήποτε παραγγελία
σας ἀπό τό Μοναστήρι μας,
σᾶς ἀποστέλλουμε δωρεάν
τό cd μέ τήν Καινή Διαθήκη
σέ Mp3
στή δημοτική

Κωνσταντίνας Παλαμιώτου-Θωμαΐδου
Δρ. Φιλοσοφίας Παν. Ἀθηνῶν

Ὁ Γέροντας Νεκτάριος ὅταν ὁ οὐρανός μιλᾶ
Τό βιβλίο πού περιέχει
ἕνα σύντομο ἱστορικό
τῆς πνευματικῆς πορείας
τοῦ Γέροντα Νεκτάριου,
καθώς καί πλέον τῶν 50
καταγεγραμμένων θαυμάτων ἀπό ἀνθρώπους
πού σταύρωσε μέ τόν ἐπιστήθιο σταυρό του πού περιέχει Τίμιο Ξύλο.

Μέ τήν ἀποστολή ὁποιασδήποτε ἐνισχύσεως πρός τό Μοναστήρι μας,
πάντοτε ἀνεκτίμητης, ΘΑ ΣΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΛΟΥΜΕ ΩΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΕΝΑ DVD μέ τίς αὐτούσιες προφητικές καί ἐπίκαιρες ὁμιλίες τοῦ ὁσίου Γέροντος Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου.
Ἐκ βάθους καρδίας σᾶς εὐχαριστοῦμε.
Ἐσαεί εὐγνώμονες, σᾶς μνημονεύουμε στίς προσευχές μας.
Οἱ Ἅγιοί μας ἄς εἶναι ἄγρυπνοι προστάτες σας.

ΒΙΒΛΙΑ πού συνιστοῦμε νά διαβάσετε:
ΙΗΣΟΥΣ ὁ ΕΡΩΤΑΣ τῆς ΚΑΡΔΙΑΣ μου
Γέροντος Νεκταρίου Μουλατσιώτη

Ἕνα βιβλίο πού μέ τόν κατανοητό καί
ζωντανό λόγο τοῦ Γέροντος Νεκταρίου, ἀπαντᾶ σέ πάρα πολλά ζητήματα
πού ἀφοροῦν τήν ὕπαρξη τοῦ Θεοῦ,
τήν μετά θάνατον ζωή, τόν Παράδεισο
καί τήν Κόλαση, τήν ἐξομολόγηση, τήν
Θεία Κοινωνία κ.ἄ. Ἀποτελεῖ κατήχηση
στήν πίστη μας ὡς βίωμα τῆς προσωπικῆς σχέσης μέ τόν Θεό.

l

Ἅγιος Ἰωάννης Μαξίμοβιτς,
ὁ θαυματουργός

ία & Πα
Ἀκολουθός Κανών
ικ
ρ α κλη τ

l

Βιογραφία

Ἡ συγκλονιστική βιογραφία ἑνός νεοφανοῦς
& θαυματουργοῦ Ἁγίου
πού ἔζησε στίς ἡμέρες
μας καί πού ἡ Ἱερά
Μονή μας μετέφρασε τό
βίο του στά ἑλληνικά.

Β´ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΑΛΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ
ΑΡΧΙΜ. ΔΑΒΙΔ ΤΣΕΛΙΚΑ
ΤΗΣ Ι.Μ.ΑΓ.ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ & ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΣΑΡΩΦ ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ

Τ

ο βιβλίο αυτό εξετάζει τα σύγχρονα γεγονότα κάτω από το προφητικό Φως της Αγίας
Γραφής, ξετυλίγοντας ολοκάθαρα μπροστά μας το «κόκκινο χαλί» για την υποδοχή του
Αντιχρίστου, με απαντήσεις σε καίρια ερωτήματα:
Τι υποκρύπτει και τι προμηνύει ο πολυδιαφημισμένος οραματισμός για έναν ενιαίο κόσμο
που θ’ αντιμετωπίζει τα προβλήματα με Μία Κυβέρνηση, Μία Οικονομία και Μία Θρησκεία;
Τι φανερώνουν η γενική άμβλυνση των ηθών, η διαφθορά της φύσης, οι τρομακτικές
νέες δυνάμεις αυτοκαταστροφής, το «αδιέξοδο» της οικονομικής κρίσης, οι φόβοι για
νέο παγκόσμιο πόλεμο, οι τεράστιες πλάνες της «ενημέρωσης», το τερατούργημα της
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης;

ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ – ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΓΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ!

ΠΑΙΔΙΚΑ θρησκευτικά βιβλία
Σειρά παιδικῶν βιβλίων
«Ἦταν κάποτε παιδιά»

l

διάσταση: 29.50 × 21.50cm
l

Ὁ Γέρων Ἰάκωβος Τσαλίκης
l

Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος

l

Γέρων Παΐσιος

(περιέχει CD)
l

Ὁ Γέρων Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής

(περιέχει CD)

l

Ὁ Γέρων Πορφύριος

(περιέχει CD)

✆ 26340-44391 (9-2 π.μ. & 6-9 μ.μ.)

ΜΟΝΑΧΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2012

(περιέχει CD)
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Ἑορτολόγιο 2013
μέ τίς νηστεῖες ἀναλυτικά
Ἐκδόθηκε καί φέτος τό νέο Ἡμερολόγιο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς μας
γιά τό 2013. 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.
Τή χρονιά αὐτή εἶναι ἀφιερωμένο στόν Ἅγιο Ἰωάννη Μαξίμοβιτς τόν θαυματουργό, καθώς φέτος συμπληρώνονται
20 ἔτη ἀπό τήν ἀνακομιδή τῶν ἱερῶν του λειψάνων.
Εἴθε νά ἔχουμε τήν εὐλογία του καί τήν βοήθειά του κάθε
ἡμέρα τοῦ ἔτους.

Μπορεῖτε νά τό ζητήσετε στό τηλέφωνο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς

☎ 26340 - 44391 (9-2 πρωΐ 6-9 ἀπόγευμα καθημερινά)
Παρακαλοῦμε ζητεῖστε το ἐγκαίρως πρίν ἐξαντληθεῖ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ
ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΜΑΣ
Πέμπτη 8 Νοεμβρίου:
5.00 μ.μ. Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός τοῦ Ἁγίου
Νεκταρίου μετ᾽ ἀρτοκλασίας.
Παρασκευή 9 Νοεμβρίου:
7.00 π.μ. Ὄρθρος-Πανηγυρική Θεία Λειτουργία καί
λιτάνευσις τῆς ἱερᾶς εἰκόνος καί τῶν ἱερῶν λειψάνων
τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως.
Ἐπίσης θά ἐκτεθοῦν σέ προσκύνημα τά γυαλιά
καί τό κομβοσχοίνι τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου.
Τήν Παρασκευή 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

