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IEPA MONH AΓIOY NEKTAPIOY
TPIKOPΦO ΦΩKI∆OΣ
330 56 EYΠAΛIO
τηλ. 26340.44391 (9-2 πρωΐ & 6-9 àπόγ.)

Tό περιοδικό αéτό ξεκίνησε τήν πορεία µέ 
στόχο τήν κατά Θεόν βοήθεια ¬λων µας. 
KρατÄτε στά χέρια σας τό δέκατο πέµπτο τεÜχος.
Θέλουµε ταπεινά νά âνηµερώσουµε τούς
àναγν΅στες µας, ¬τι: 

TO ΠEPIO∆IKO MAΣ EINAI ∆ΩPEAN. 

≠Oσοι προαιρετικά âπιθυµεÖτε νά βοηθήσετε στά
öργα τÉς MονÉς, καθώς καί τήν öκδοση αéτοÜ τοÜ
περιοδικοÜ, µπορεÖτε νά µÄς àποστέλετε τήν βοή-
θειά σας µέ τήν ταχυπληρωµή πού âσωκλείουµε

¦ µέ κατάθεση στήν \Eθνική Tράπεζα 
στόν λογαριασµό 426/440265-04

.....................
(γιά τό âξωτερικό στό 

Nο GR 5201104260000042644026504

SWIFT:ETHNGRAA) δίνοντας καί τό ùνοµά σας.
Kατόπιν âνηµερ΅στε µας τηλεφωνικά γιά νά

λάβετε τή σχετική àπόδειξη.

ΣÄς εéχαριστοÜµε θερµά 
\Eκ τοÜ περιοδικοÜ

““MMOONNAAXXIIKKHH  EEKKººPPAA™™HH””““MMOONNAAXXIIKKHH  EEKKººPPAA™™HH””
τ.15, IOYΛIOΣ-AYΓOYΣTOΣ 2006

ΠEPIO∆IKO ∆IMHNIAIO 
ΠPOAIPETIKH ΣYN∆POMH

I∆IOKTHTHΣ: IEPA MONH 
AΓIOY NEKTAPIOY - TPIKOPΦO ΦΩKI∆OΣ
330 56 EYΠAΛIO      τηλ. - fax 26340 - 44.391
e-mail: agnektar@mes.forthnet.gr
EK∆OTPIA:
MONAXH NIKO∆HMH
EKTYΠΩΣH-YΠEYΘYNOΣ
TYΠOΓPAΦEIOY:
LETTRA Tζουβάρας Bασίλης, ^Hλιούπολη

KΩ∆IKOΣ: 7109
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ελειώνοντας ï Aûγουστος µÄς
àφήνει καί τό φετινό καλοκαίρι,

δίνοντας τή σειρά του στό Φθινό-
πωρο. Tό δίµηνο πού πέρασε qταν

µία πνευµατική àνάπαυλα, γιατί τόσο
ï \Iούλιος ¬σο καί ï Aûγουστος εrναι

µÉνες κατάσπαρτοι àπό ëορτές, µέσα àπό τίς
ïποÖες ï καθένας àπό âµÄς µπορεÖ νά χαρεÖ τίς
çµορφιές τοÜ πνεύµατος. Eéχόµαστε ¬λοι σας νά
àπολαύσατε τίς καλοκαιρινές σας διακοπές µέ
ξεκούραση σωµατική µετά àπό τό âπίπονο öργο
πού ï καθένας àπό âσÄς βιώνει. Σίγουρα ™ àδύ-
ναµη àνθρώπινη φύση µας öχει àνάγκη àπό àνά-
παυση καί àναψυχή. Πόσο µάλλον ¬µως ™ ψυχή
µας χρειάζεται τίς πνευµατικές àνατάσεις γιά νά
àνεφοδιαστεÖ καί νά àνανεωθεÖ. Mαζί µέ τήν
àπόλαυση τÉς φύσης µέ τίς ôπειρες çµορφιές
πού πλούσιες ξεδιπλώνονται τήν περίοδο τοÜ
καλοκαιριοÜ, εrναι πλεÖστες ¬σες οî δεσποτικές,
θεοµητορικές γιορτές, àλλά καί τ΅ν µεγάλων καί
θαυµατουργ΅ν Âγίων µας, πού µÄς δίνουν τήν
εéκαιρία γιά ψυχική καί πνευµατική ξεκούραση.
Mέσα στόν \Iούλιο δροσίζεται ™ ψυχή µας µέ τή
µνήµη τ΅ν ¨αµατικ΅ν Âγίων KοσµÄ καί ∆αµια-
νοÜ, µέ τήν ëορτή τÉς µεγαλοµάρτυρος Âγίας
Mαρίνας, τÉς Âγίας ΠαρασκευÉς, τοÜ Âγίου
Παντελεήµονος, τοÜ Προφήτη \HλιοÜ, τÉς Âγίας
KυριακÉς, τοÜ Âγίου Προκοπίου, τÉς Âγίας
Mαρίας τÉς MαγδαληνÉς, τÉς Âγίας Xριστίνας,
τÉς Âγίας ‰Aννης τÉς Θεοµήτορος καί τÉς Âγίας
E¨ρήνης τÉς Xρυσοβαλάντου. ^H πορεία τους,
πορεία µαρτυρική, σάν τοÜ XριστοÜ µας, πορεία
πρός τό ΓολγοθÄ, àφυπνίζει τίς συνειδήσεις µας
καί àναγεννÄ τόν ζÉλο µας γιά àγάπη καί θυσία.
\Aγάπη πρός τόν Θεό. \Aγάπη σέ κάθε ôνθρωπο.
\Aγάπη µέχρι θυσίας. 
Kι öρχεται ï τελευταÖος µήνας τοÜ καλοκαιριοÜ,
ï καυτός Aûγουστος, γιά νά µÄς δροσίσει µέ µία
µεγάλη ∆εσποτική ëορτή στίς 6 τοÜ µηνός, τή
Mεταµόρφωση τοÜ ΣωτÉρος µας XριστοÜ. Nά
µÄς θυµίσει, µέσα στήν νωχελικότητα τ΅ν καλο-
καιριν΅ν διακοπ΅ν, ¬τι δέν πρέπει ποτέ νά âγκα-
ταλείπουµε τόν àγ΅να, δέν πρέπει ποτέ ™ πνευ-

µατική µας âνατένιση νά “κάνει διακοπές”, àλλά
öχουµε àνάγκη νά µεταµορφωθοÜµε, νά γίνουµε
πιό ôνθρωποι, νά âγκαταλείψουµε τόν παλαιό
καί πεσόντα ôνθρωπο καί µέσα àπό τήν àγάπη
µας πρός τόν Θεό νά δοÜµε τή Mεταµόρφωσή
Tου καί µαζί Tου νά µεταµορφωθοÜµε κι âµεÖς.
Kαί στά µέσα τοÜ µηνός, öρχεται ™ µεγάλη Θεο-
µητορική ëορτή τÉς Kοιµήσεως τÉς Παναγίας
µας καί τÉς Mετάστασή στούς οéρανούς, της νά
µÄς ξυπνήσει τήν àγάπη καί τήν τιµή πρός τήν
Θεοµήτορα, τήν γλυκιά µας Παναγία, τήν Tιµιω-
τέρα τ΅ν Xερουβίµ καί τ΅ν θλιβοµένων τήν
χαρά καί νά µÄς συγκλονίσει, σπέρνοντας κατά-
νυξη καί συγκίνηση στίς ψυχές µας. Mέσα στήν
™συχία τοÜ καλοκαιριοÜ ™ ψυχή àναζητÄ τήν
παράκληση καί τήν παραµυθία, τήν βοήθεια καί
τήν âνδυνάµωση κοντά στή Mητέρα τοÜ ΘεοÜ καί
Mητέρα ¬λων µας. Bασανισµένοι καί πονεµένοι,
πικραµένοι καί àδικηµένοι, àσθενεÖς καί φυλακι-
σµένοι, πλούσιοι καί φτωχοί, àνοίγουν τήν καρ-
διά τους καί λένε τούς πόθους, τούς καηµούς καί
τά ùνειρά τους στήν ^Yπεραγία Θεοτόκο, âλπίζο-
ντας σ\ \Eκείνη, γνωρίζοντας ¬τι ποτέ δέν θά δια-
ψεύσει τήν âµπιστοσύνη τους στό ±γιο πρόσωπό
της.
Kαί ï µήνας κλείνει µέ τήν àποτοµή τÉς κεφαλÉς
τοÜ Tιµίου Προδρόµου καί τήν Θεοµητορική
ëορτή τÉς Âγίας Zώνης πού προστατεύει τούς
πιστούς àπό κάθε κακό.
Mέσα λοιπόν στόν καύσωνα τοÜ καλοκαιριοÜ οî
γιορτές µας àποτελοÜν δροσιά, àστείρευτη πηγή,
πού κάθε διψασµένη ψυχή σκύβει γιά νά δροσι-
στεÖ στά πνευµατικά καί γάργαρα νερά τ΅ν
ëορτ΅ν πού κοσµοÜν τούς καλοκαιρινούς αéτούς
µÉνες. Tιµή Âγίου εrναι ™ µίµηση τοÜ Âγίου κι
âµεÖς, àφοÜ âντρυφήσουµε στούς σπουδαίους
αéτούς φωστÉρες τÉς πίστεώς µας, ôς µιµηθοÜµε
τήν àγάπη τους, τήν ôµετρη καί àπόλυτη πρός
τόν ΣωτÉρα Xριστό µας...     

^H ^Hγουµένη,
† Mόνικα Mοναχή καί οî σύν âµοί 

âν Xριστ̈́  àδελφές.

Aγαπητοί µας âν Xριστ΅ àδελφοί, φίλοι àναγν΅στες 

τοÜ ΠεριοδικοÜ µας ““MMÔÔÓÓ··¯̄ÈÈÎÎ‹‹  òòEEÎÎÊÊÚÚ··ÛÛËË””

T

¶Úfi˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙÂÛ ÂÈÛÙÔÏ‹...
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^̂HH  ÚÚÒÒÙÙËË  ··ÓÓ‹‹ÁÁ˘̆ÚÚËË  

ÙÙÔÔÜÜ  ^̂AAÁÁ››ÔÔ˘̆

^̂HH  ÚÚÒÒÙÙËË  ··ÓÓ‹‹ÁÁ˘̆ÚÚËË  

ÙÙÔÔÜÜ  ^̂AAÁÁ››ÔÔ˘̆

IIøøAANNNNHH  MMAA••IIMMOOBBIITT™™IIøøAANNNNHH  MMAA••IIMMOOBBIITT™™

\Iˆ¿ÓÓË M·Í›ÌÔ‚ÈÙ˜, 

àÁÁÂÏfiÌÔÚÊÂ, îÂÚ·Ú¯áÓ ıÂÔÊfiÚˆÓ Î·›

‰È‰·ÛÎ¿ÏˆÓ ÛÔÊáÓ âÎÏ·Ì„¿ÓÙˆÓ ôÚÙÈ

Û¿ÊÂÈÚÂ ÔÏ‡ÙÈÌÂ, ó˜ \OÚıÔ‰fiÍˆÓ

àÛÎËÙáÓ Î·ÏÏÔÓ‹Ó Î·› ÔÙ·ÌfiÓ àÛÙÂ›-

ÚÂ˘ÙÔÓ ı·˘Ì·Û›ˆÓ Û¤ àÓ˘ÌÓÔÜÓÙÂ˜ Âé¯¿˜

ÛÔ˘ ıÂÚÌ¿˜ Úfi˜ K‡ÚÈÔÓ ·åÙÔ‡ÌÂı·.

(\AÔÏ˘Ù›ÎÈÔÓ)
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έ ¨διαίτερη πνευµα-

τική χαρά καί συγκί-

νηση ëορτάσαµε

φέτος πανηγυρικά

στίς 2 \Iουλίου τήν

µνήµη τοÜ êγίου

\Iωάννη Mαξίµοβιτς τοÜ θαυµα-

τουργοÜ, \Eπισκόπου Σαγγάης καί

Σάν Φρανσίσκο, καί τοÜ ïποίου τόν

βίο καί τήν πολιτεία µεταφράσαµε

στά ëλληνικά, καθιστώντας γνωστό

τόν ≠Aγιο στήν πατρίδα µας. 

≠Oπως εrναι ¦δη γνωστό, στό

Mοναστήρι µας φυλάσσεται ≤να

ïλόκληρο àντερί τοÜ Âγίου, ¬πως

ε¨κονίζεται στήν φωτογραφία δεξιά

καί τό ïποÖο γιά πρώτη φορά âξετέ-

θη σέ προσκύνηµα στήν πανήγυρη

τοÜ Âγίου \Iωάννη. 

Πολλοί πιστοί πού γνώρισαν

τόν ≠Aγιο \Iωάννη àπό τήν öκδοση

τÉς MονÉς µας καί τόν àγάπησαν,

qρθαν στό Mοναστήρι µας καί τίµη-

σαν τή µνήµη τοÜ Âγίου. ≠Oλοι

MMMM



¦µασταν âκείνη τήν ™µέρα ¨διαίτερα συγκινη-

µένοι πού σέ τόσο λίγο διάστηµα ï ≠Aγιος

\Iωάννης öγινε γνωστός στήν πατρίδα µας,

àγαπήθηκε, µπÉκε στίς καρδιές τ΅ν πιστ΅ν

καί µέσα àπό τίς σελίδες τοÜ βιβλίου qρθαν

κοντά του κι öνοιωσαν τή µεγάλη του προ-

σφορά στό σύγχρονο ôνθρωπο. Στίς 2 \Iουλί-

ου âπίσης γιά πρώτη φορά ψάλλαµε τήν àκο-

λουθία πού συνέθεσε ε¨δικά γιά τόν ≠Aγιο

\Iωάννη ï •µνογράφος τÉς \Eκκλησίας µας,

∆ρ Xαράλαµπος Mπούσιας, τόν ïποÖο γιά

ôλλη µιά φορά εéχαριστοÜµε µέσα àπό τήν

καρδιά µας, εéχόµενες ï θαυµατουργός ≠Aγιος

\Iωάννης νά τόν σκεπάζει καί νά πρεσβεύει γιά

âκεÖνον καί τήν ο¨κογένειά του. Tά λόγια τ΅ν

\Aκολουθι΅ν, τόσο τοÜ ^EσπερινοÜ ¬σο καί

τοÜ ‰Oρθρου καί ¨διαίτερα τοÜ ΠαρακλητικοÜ

Kανόνα, συγκίνησαν ¬λους µας καί µÄς •πεν-

θύµισαν τήν êγία βιοτή τοÜ νεοφανοÜς Âγίου.

Mετά τό πέρας τÉς θείας Λειτουργίας öγινε

λιτάνευση τÉς îερÄς ε¨κόνος πού êγιογραφή-

σαµε µέ τόση àγάπη στόν ≠Aγιο καί µέ τόν

πόθο νά τόν γνωρίσει καί ï ëλληνισµός. 

AÊÈ¤ÚˆÌ·...
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Kαθώς ψάλλαµε

στή διάρκεια τÉς

λιτανείας τό τροπά-

ριο τοÜ Âγίου, τόν

παρακαλούσαµε ¬λοι

µέ µία ψυχή, νά πρε-

σβεύει γιά ¬λον τόν

κόσµο καί ¨διαίτερα

γιά τά çρφανά καί

τούς àρρώστους, γιά

τούς ïποίους ¨διαίτε-

ρα µεριµνοÜσε ¬σο

ζοÜσε ï ≠Aγιος \Iωάν-

νης. \Aπεριόριστη

χαρά νοιώσαµε µέ

τήν παρουσία ¬λων

âκείνων πού κατέ-

φθασαν àπό πολύ

µακρυά µόνο καί µόνο

γιά νά τιµήσουν τόν

≠Aγιο. Πολλοί qταν κι

âκεÖνοι πού µÄς τηλε-

φώνησαν γιά νά εéχη-

θοÜν γιά τήν ëορτή τοÜ

Âγίου καί νά ζητή-

σουν τίς πρεσβεÖες

του. ^O ≠Aγιος \Iωάν-

νης θαυµατουργεÖ σέ

¬σους µέ πίστη καί

àγάπη τόν âπικα-

λοÜνται. Kι âκεÖνοι

πού öφτασαν ≤ως âδ΅

γιά νά τιµήσουν τήν îερά του µνήµη qταν ¬λοι

ôνθρωποι êπλοί πού, âν΅ πρίν δέν γνώριζαν

τόν ≠Aγιο \Iωάννη, ξαφνικά âκεÖνος τούς ôγγι-

ξε µέ κάποιο θαÜµα κι âκεÖνοι µέ τή σειρά τους

συγκινηµένοι öφτασαν µέχρι τό µοναστήρι

µας γιά νά τόν τιµήσουν καί νά συνεορτάσουν

µαζί µας. ‰Hµασταν ¬λοι συγκινηµένοι πού ™

àγάπη τοÜ Âγίου \Iωάννη µÄς ≤νωσε καί µÄς

öφερε κοντά... 

≠Eνα àπό τά παρεκκλήσια στό Kαθολικό

τÉς MονÉς µας àποφασίσαµε ¬τι θά àφιερω-

θεÖ στόν ≠Aγιο \Iωάννη Mαξίµοβιτς. Mαζί µέ

τούς προστάτες Âγίους τÉς MονÉς µας, ≠Aγιο

Nεκτάριο καί ≠Aγιο Φανούριο, συγκαταλέγε-

ται τώρα πλέον καί ï ≠Aγιος \Iωάννης. Kάθε

χρόνο στίς 2 \Iουλίου θά τιµοÜµε µέ àγάπη καί

εéλάβεια τή µνήµη του. Kαί κάθε χρόνο

ε€µαστε βέβαιες ¬τι ¬λο καί περισσότεροι

πιστοί θά σπεύδουν νά τόν τιµήσουν...
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όν Mάϊο τοÜ 1962 µετεφέρετο

âπειγόντως ε¨ς τό τµÉµα àτυχη-

µάτων τοÜ ΓενικοÜ Nοσοκοµεί-

ου τÉς Mασσαχουσέτης (Mass.

General Hospital) ε¨ς Bοστώνη

\AµερικÉς, ≤να µικρό àγόρι

™λικίας δώδεκα âτ΅ν, ε¨ς τό ïποÖον εrχεν

àποκοπεÖ τό δεξί του χέρι çλίγον κάτω-

θεν τοÜ üµου, κατόπιν τροχαίου àτυχή-

µατος. Mετά àπό âπιτυχή χειρουργική

âπέµβαση âπετεύχθη ™ àνασυγκόλληση

τοÜ ôκρου καί µετά àπό λίγο καιρό ï

µικρός µαθητής âπανÉλθε στήν ïµάδα

µπέιζ-µπωλ τοÜ σχολείου του.

Mετά τήν âπιτυχία αéτή, ï ™µερήσιος

°ÓÒÚÈÛfiÓ ÌÔÈ...

^Yπό Bασιλείου Kέκη, \Aµ. \Eπικ. KαθηγητοÜ 

XειρουργικÉς Παν/µίου \Aθην΅ν 

∆ιευθυντÉ Xειρούργου “\IατρικοÜ Kέντρου \Aθην΅ν”

HH  ¶¶PPøøTTHH

MMEETTAAMMOO™™XXEEYY™™HH

HH  ¶¶PPøøTTHH

MMEETTAAMMOO™™XXEEYY™™HH

KKOO™™MMAA  &&  ¢¢AAMMIIAANNOO

ààfifi  ÙÙÔÔ‡‡˜̃  ^̂AAÁÁ››ÔÔ˘̆˜̃

TTTT

^O κ. Bασίλειος Kέκης, καθηγητής τÉς
χειρουργικÉς τοÜ Πανεπιστηµίου
\Aθην΅ν καί ∆ιεθυντής χειροÜργος τοÜ
“\IατρικοÜ Kέντρου \Aθην΅ν” öζησε στή
Bοστώνη \AµερικÉς τό 1962, µιά öντονη
θρησκευτική âµπειρία, âν σχέσει µέ θαυ-
µαστές θεραπεÖες τ΅ν ^Aγίων \Aναργύ-
ρων, τίς ïποÖες àναφέροµεν στή συνέ-
χεια, ¬πως τίς κατέγραψε ï €διος, πρός
δόξαν τοÜ ΘεοÜ καί τιµήν τ΅ν ^Aγίων
KοσµÄ καί ∆αµιανοÜ.
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καί περιοδικός τύπος τÉς \Aµε-

ρικÉς θέλησε νά λάβει λεπτοµέ-

ρειες γιά τό γεγονός καί γι\ αéτό

àπό τό NοσοκοµεÖο çργανώθηκε

Press conferences µετά τ΅ν

¨ατρ΅ν χειρούργων, οî ïποÖοι

öλαβαν µέρος στήν âγχείρηση

αéτή. Kατ\ àρχήν, ≤νας àπό τούς

δηµοσιογράφους ρώτησε âάν τό

Mass. General Hospital διεκδι-

κοÜσε τήν προτεραιότητα διά

≤να τέτοιο εrδος χειρουργικÉς

âπέµβασης. Tότε πρός öκπληξη

¬λων ï διευθυντής τοÜ Nοσοκο-

µείου, χειροÜργος E.D. Churchill

àπάντησε ½ς ëξÉς: “‰Oχι, δέν

διεκδικοÜµε τέτοια προτεραιότη-

τα, διότι µιά ôλλη ïµάδα

γιατρ΅ν, οî ≠Aγιοι KοσµÄς καί

∆αµιανός, περί τό 400 µ. X.

àκρωτηρίασε ëνός ôνδρα τό

κάτω ôκρο, τό ïποÖο öπασχε àπό

γάγγραινα καί τό àντικατέστησε

µέ ëνός ôλλου •γιοÜς àπό ≤να

‰Aραβα, ï ïποÖος µόλις εrχε

πεθάνει”. Tό περιοδικό τοÜ

M.G.Hospital δηµοσίευσε τότε

≤να ζωγραφικό πίνακα τοÜ 14ου

α¨΅να µέ θέµα “Tό θαÜµα τοÜ

Mαύρου ΠοδιοÜ”, τ΅ν Âγίων

KοσµÄ καί ∆αµιανοÜ. Tό ¨ατρι-

κό περιοδικό Spectrum τÉς ëται-

ρείας “Pfizer”, θέλοντας νά

δηµοσιεύσει ≤ναν öγχρωµο πίνα-

κα µέ τό θαÜµα, àνακάλυψε ¬τι

•πάρχουν πλέον τ΅ν 1500

ζωγραφικ΅ν πινάκων τÉς

âποχÉς τÉς \Aναγέννησης στά

διάφορα µουσεÖα καί âκκλησίες

τÉς Eéρώπης, οî ïποÖοι àπεικο-

νίζουν τό γεγονός τÉς µεταµο-

σχεύσεως τοÜ µέλους àπό τούς

êγίους KοσµÄ καί ∆αµιανό.

Tό πλÉθος τ΅ν πινάκων âξη-

K
άποιος προσβληθείς àπό γάγγραινα τοÜ δεξιοÜ
κάτω ôκρου âκοιµήθη µία νύχτα ε¨ς τήν Bασιλικήν
τ΅ν ^Aγίων KοσµÄ καί ∆αµιανοÜ ε¨ς τήν Pώµην. Oî
¨ατροί àδελφοί âνεφανίσθησαν ε¨ς αéτόν καθ\

≈πνον φέροντες µαζί των φάρµακα καί χειρουργικά âργαλεÖα.
^O ≤νας âκ τ΅ν àδελφ΅ν äκρωτηρίασε τό κάτω ôκρον τοÜ
àρρώστου ôνωθεν τοÜ γόνατος. ^O ôλλος âπÉγεν ε¨ς τό κοιµη-
τήριον τοÜ ^Aγίου Πέτρου ε¨ς Chains, καί àφοÜ àπέκοψε τό
ôκρον ëνός ‰Aραβος ï ïποÖος εrχε ταφεÖ τήν ¨δίαν ™µέραν, τό
öφερεν καί τό συνεκόλλησεν ε¨ς τήν θέσιν τοÜ àκρωτηριασθέ-
ντος ôκρου τοÜ àρρώστου. Tό πάσχον ôκρον âναπετέθη ε¨ς τόν
τάφον πλησίον τοÜ νεκροÜ ‰Aραβος. Tήν ëποµένην τό πρωΐ ï
àσθενής àντελήφθη ¬τι τό πόδι του πράγµατι εrχεν àντικατα-
σταθεÖ •πό ëνός •γιοÜς µαύρου ôκρου καί àνέφερε τό νυκτερι-
νόν του ¬ραµα. Mερικοί äµφεσβήτησαν τά λεγόµενά του, καί
âπÉγαν ε¨ς τόν τάφον τοÜ ‰Aραβος τόν ïποÖον, ¬ταν ≥νοιξαν,
ε•ρÉκαν πλησίον τοÜ σώµατος τοÜ νεκροÜ τό γαγγραιν΅δες
ôκρον τοÜ àρρώστου.

E¨ς τόν àνωτέρω πίνακα διακρίνοµεν τούς êγίους KοσµÄν
καί ∆αµιανόν νά âπιµελοÜνται τ΅ν χειρουργικ΅ν των âργαλεί-
ων. ^O ôρρωστος κοιµÄται ≥συχος, âν΅ ε¨ς τόν ôκρον ôνω
δεξιά διακρίνοµεν µερικούς νά âρευνοÜν τόν τάφον τοÜ ‰Aρα-
βος. ^H ε¨κών öχει ληφθεÖ  àπό µινιατούρα ε¨ς âξώφυλλον
âκκλησιαστικοÜ βιβλίου τοÜ 15ου α¨΅νος µ. X. ε•ρισκοµένου
ε¨ς τήν \Aρχαιολογικήν ^Eταιρείαν τοÜ Λονδίνου. ^O πίναξ
àποδίδεται ε¨ς τούς ζωγράφους Mantegna καί Ferrara.
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γεÖται àπό τό γεγονός ¬τι ï Cosimo, ï πρεσβύτε-

ρος, γνωστός ½ς προστάτης τ΅ν γιατρ΅ν καί

τ΅ν ζωγράφων, τό 1389 σέ àνάµνηση τοÜ àποκε-

φαλισµοÜ τ΅ν Âγίων, διακήρυξε ¬τι θά àποδε-

χόταν ïλόσωµες ε¨κόνες τ΅ν Âγίων KοσµÄ καί

∆αµιανοÜ, οî ïποÖες θά àπεικονίζουν αéτούς καί

τά θαύµατά τους.

Tοιουτοτρόπως ε¨κόνες τ΅ν Âγίων öγιναν

πολλές καί διαδόθηκαν σέ ¬λη τήν Eéρώπη. Tό

1438 ï ζωγράφος Fra Angelico ε¨δικά µισθώθηκε

àπό τόν Cosimo γιά τήν àπεικόνιση ζωγραφικ΅ν

πινάκων µέ θέµατα àπό τή ζωή τ΅ν Âγίων. Tούς

πίνακες αéτούς τούς βρίσκει σήµερα ï âπισκέ-

πτης στό MουσεÖο τοÜ Âγίου Mάρκου στή Bενε-

τία τÉς \Iταλίας. ΠλεÖστοι ôλλοι •πάρχουν στήν

Πινακοθήκη τοÜ Mονάχου, τήν \Aκαδηµία τÉς

Φλωρεντίας, τό ΛοÜβρο τ΅ν Παρισίων καί σέ

διάφορες âκκλησίες τÉς Eéρώπης. Kαί ε¨ς τήν

^Eλλάδα, ε¨ς τήν \Eκκλησία τ΅ν Âγίων \Aναργύ-

ρων Bέροιας, βρίσκεται µιά êγιογραφία - τοιχο-

γραφία πού àπεικονίζει τό θαÜµα τοÜ “Mαύρου

ποδιοÜ”. 

Σήµερα ε¨κόνες τοÜ θαύµατος τοÜ “Mαύρου

ποδιοÜ” µποροÜµε νά βροÜµε στίς πρ΅τες σελί-

δες τ΅ν περισσοτέρων κλασσικ΅ν βιβλίων

Mεταµοσχεύσεων µέ σχόλια σχετικά γιά τήν

πρώτη γνωστή καί âπιτυχή àλλοµεταµόσχευση

öστω καί •πό τήν àναφορά ëνός θαύµατος!

Oî δίδυµοι àδελφοί, KοσµÄς καί ∆αµιανός

γεννήθηκαν τόν 3ο α¨ µ. X. àπό γονεÖς Xριστια-

νούς καί öζησαν στήν περιοχή τÉς Kιλικίας

Πίνακας τοÜ \Aµβροσίου Francken’s τοÜ 16ου
α¨΅νος, πού •πάρχει σήµερα στό MουσεÖο τοÜ
Koninklizk τÉς Antwezp. ^H âγχείρηση µεταµο-
σχεύσεως σέ α΄ πλάνο âνεργ΅ς.  

TρεÖς ôγγελοι βοηθοÜν στήν âγχείρηση σ\
αéτόν τόν πίνακα τοÜ 16ου α¨΅νος, àπό
ôγνωστο ζωγράφο.
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MικρÄς \Aσίας. Σπούδασαν ̈ ατρική καί ôσκησαν

τό ¨ατρικό âπάγγελµα ταξιδεύοντας àνά τήν

χώρα κηρύττοντας συγχρόνως τόν Xριστιανι-

σµό. ∆έν öπαιρναν àµοιβή -àργύρια- κατά τήν

ôσκηση τοÜ âπαγγέλµατος γι\ αéτό öλαβαν καί

τήν προσωνυµία \Aνάργυροι. 

Tαχύτατα ™ φήµη τους διαδόθηκε σέ ¬λη τήν

M. \Aσία κυρίως àπό τίς θαυµατουργικές θερα-

πεÖες τίς ïποÖες πραγµατοποιοÜσαν. \Aπό φόβο

µήπως καί κερδίσουν Xριστιανούς µεταξύ τ΅ν

•πηκόων του, ï PωµαÖος ∆ιοικητής τÉς

περιοχÉς Λυσίας, âπί αéτοκρατορίας τοÜ ∆ιο-

κλητιανοÜ, τούς κάλεσε ¬πως προσφέρουν

δηµόσια θυσίες στούς ρωµαϊκούς θεούς. \Eπειδή

àρνήθηκαν νά •πακούσουν στή διαταγή τοÜ

Λυσία, θανατώθηκαν µέ àποκεφαλισµό.

Πολύ λίγα εrναι γνωστά γι\ αéτούς. \Aκόµα

καί τά λίγα γνωστά γεγονότα εrναι συνυφασµέ-

να µέ πολλά θαύµατα τά ïποÖα àκολούθησαν

µετά τόν àποκεφαλισµό τους.

Πολύ νωρίς àπό τό θάνατό τους κυκλοφό-

ρησε ™ φήµη θαυµάτων θεραπείας πού öγιναν

στόν τάφο τους στήν Cyrus τÉς Bορείου Συρίας

πλησίον τοÜ περίφηµου ναοÜ τοÜ \AσκληπιοÜ.

\AσθενεÖς -  Xριστιανοί καί ôπιστοι àναξαρ-

τήτως -  πραγµατοποιοÜσαν ταξίδια γιά νά âπι-

σκευθοÜν τόν τάφο τ΅ν ̂Aγίων καί νά κοιµηθοÜν

σέ αéτόν, âλπίζοντας σέ €αση κατά τή διάρκεια

τÉς νύχτας.

∆ύο α¨΅νες àργότερα, ï Aéτοκράτορας

\Iουστιανιανός διακήρυττε ¬τι ï €διος εrχε θερα-

πευθεÖ àπό θαÜµα τ΅ν Âγίων καί µετέφερε τά

λείψανά τους àπό τήν Cyrus στήν Kωνσταντι-

νούπολη, στό ναό τόν ïποÖο öκτισε γι\ αéτούς.

Kατά τόν 6ον µ. X. α¨΅να τά λείψανά του µετα-

φέρθηκαν στήν Pώµη, ¬που ï Πάπας Φέλιξ IV

περί τό 530 µ.X. öκτισε Bασιλική στό ùνοµά τους

âπί τÉς ^IερÄς ^OδοÜ πλησίον τÉς \AγορÄς ™

ïποία καί àνακαινίσθηκε κατά τόν 17ο α¨΅να.

^H âκκλησία αéτή σχετίζεται µέ τό πλέον γνωστό

θαÜµα τÉς µεταµόσχευσης τοÜ

κάτω ôκρου, τό γνωστό ôλλως

½ς “ΘαÜµα τοÜ µαύρου ποδιοÜ”.

Oî ≠Aγιοι \Aνάργυροι

KοσµÄς καί ∆αµιανός θεω-

ροÜνται προστάτες ≠Aγιοι τ΅ν

¨ατρ΅ν καί τ΅ν φαρµακοποι΅ν,

™ δέ \Eκκλησία µας ëορτάζει τήν

µνήµη αéτ΅ν τήν 1η Nοεµβρίου,

καί τήν 1η \Iουλίου.  

(\Aπό àνάτυπο 

τÉς ^IερÄς MονÉς 

^Aγίων \Aναργύρων 

^Eρµιόνης.)

^Iερά Mονή ^Aγίων \Aναργύρων ^Eρµιόνης.   
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ό ζεÜγος τ΅ν êγίων \AνδριανοÜ καί

Nαταλίας κατάγονταν àπό τή Nικοµή-

δεια καί öζησαν στά χρόνια τοÜ Bασι-

λέως MαξιµιανοÜ, περίπου τό 298

µ.X. ^O Bασιλιάς Mαξιµιανός qταν

διώκτης τ΅ν χριστιαν΅ν καί εrχε συλλάβει πολ-

λούς καί τούς •πέβαλε, ¬πως γινόταν, σέ πολλές

τιµωρίες. Bλέποντας τά µαρτύριά τους ï ≠Aγιος

\Aνδριανός τούς ρώτησε µέ àπορία γιατί •ποµέ-

νουν µέ τόση •ποµονή τόσο φρικτά βάσανα καί

τιµωρίες. Kι âκεÖνοι µέ πίστη τοÜ àποκρίθηκαν

¬τι •ποµένουν τά âπίγεια βασανιστήρια γιά τήν

àγάπη τοÜ XριστοÜ, πάσχοντας, γιά νά µήν Tόν

προδώσουν, γιά νά µήν Tόν àρνηθοÜν. \Aκούγο-

ντας τά λόγια τους ï ≠Aγιος \Aνδριανός àµέσως

öνοιωσε τήν Θεία Xάρη νά τόν âπισκιάζει καί

µόνος του παραδόθηκε γιά νά µαρτυρήσει, ïµο-

λογώντας ¬τι “θέλω νά πεθάνω γιά τήν àγάπη

τοÜ XριστοÜ µου”. \Aµέσως οî στρατι΅τες τόν

öδεσαν µέ êλυσίδες καί τόν φυλάκισαν στό

δεσµωτήριο. 

Kαθώς öµαθε τήν σύλληψή του καί τήν

φυλάκισή του ™ σύζυγός του Nαταλία καί χωρίς

νά ξέρει τήν α¨τία, θρηνοÜσε καί öκλαιγε. \Aλλά

µόλις öµαθε ¬τι γιά τήν àγάπη τοÜ XριστοÜ

φυλακίστηκε ï σύζυγός της, àµέσως ντύθηκε τό

πιό καλό της φόρεµα καί πÉγε στή φυλακή γιά νά

τόν âπισκεφθεÖ. Mόλις βρέθηκε µπροστά στόν

êλυσοδεµένο \Aνδριανό öτρεξε καί καταφιλοÜσε

τά δεσµά καί τίς êλυσίδες του καί τόν µακάριζε

γιά τήν προθυµία του νά µαρτυρήσει •πέρ τÉς

àγάπης τοÜ XριστοÜ. Erπε δέ, ¬τι θά προσεύχε-

ται γιά νά µείνει στερεός καί àπαρασάλλευτος

στά βασανιστήρια πού τόν περίµεναν καί παρα-

κάλεσε καί τούς ôλλους χριστιανούς µάρτυρες

νά προσεύχονται γι\ αéτόν στόν Θεό. 

≠Oταν ï \Aνδριανός πÉρε τήν ôδεια àπό τόν

Bασιλέα νά πάει στό σπίτι του γιά νά àποχαιρε-

τήσει τήν σύζυγό του, γιατί qταν κοντά ™ ™µέρα

τοÜ θανάτου του, ™ Nαταλία βλέποντάς τον

πίστεψε ¬τι δειλίασε καί àρνήθηκε τόν Xριστό

καί γι\ αéτό àφέθηκε âλεύθερος. \Aλλά âκεÖνος

τÉς âξήγησε κι öτσι χαρούµενη τόν àκολούθησε

µέχρι τόν βασιλέα γιά νά συµµαρτυρήσει µαζί

του. ^Oµολογώντας λοιπόν ï \Aνδριανός γι\ ôλλη

µιά φορά τόν Xριστό âνώπιον τοÜ Bασιλέως,

ξυλοκοπήθηκε ôγρια καί öπειτα τοÜ öγδαραν τήν

κοιλιά µέχρι πού φάνηκαν τά σπλάχνα του.

\Aπολυτίκιον

\Aναφαίρετον, ùλβον ™γήσω, τήν σωτήριον, πίστιν τρισµάκαρ, καταλιπών τήν πατρώαν àσέβειαν.

καί τÉς συνεύνου τάς ρήσεις δεξάµενος, àθλητικήν âγεώργησας öλλαµψιν. \Aνδριανέ öνδοξε, 

Xριστόν •πέρ ™µ΅ν  îκέτευε, ïµοÜ σύν Nαταλί÷α τFÉ θεόφρονι. 

TTTT



oHταν δέ τότε ï ≠Aγιος µόλις 28

âτ΅ν. ≠Yστερα τοÜ öκοψαν, µαζί

καί τ΅ν ôλλων χριστιαν΅ν τά

πόδια καί τά χέρια, âν΅ τό µαρ-

τύριό του τό παρακολουθοÜσε

µέ προσευχή ™ σύζυγός του

Nαταλία, παρακαλ΅ντας νά

•ποµείνει àνδρείως τούς

πόνους καί νά µήν προδόσει

τόν Xριστό. 

≠Oταν ï ≠Aγιος \Aνδριανός

τελείωσε τό µαρτύριο µαζί µέ

τούς •πόλοιπους µάρτυρες,

πÉραν τά λείψανά τους γιά νά

τά ρίξουν στή φωτιά καί τότε ™

Âγία Nαταλία öκρυψε τό χέρι

τοÜ Âγίου \AνδριανοÜ καί ôλει-

ψε τόν ëαυτό της µέ τά α¥µατα

τ΅ν µαρτύρων, σά νά qταν

µύρα καί àρώµατα. ≠Oταν τά

±για λείψανα τά öριξαν στή

φωτιά öπιασε ραγδαία βροχή ™

ïποία öσβησε τήν φωτιά κι öτσι

οî χριστιανοί συνέλεξαν τά

±για λείψανα καί τά öβαλαν σ\

≤να πλοÖο µέ τό ïποÖο öφτασαν

στήν \Aργυρούπολη (πλησίον

τÉς Kωνσταντινουπόλεως),

¬που καί τά âνεταφίασαν. \EκεÖ

τελείωσε καί τήν ζωή της ™

Âγία Nαταλία, παραδίδοντας

τήν êγνή ψυχή της στά χέρια

τοÜ ΘεοÜ καί τήν âνεταφίασαν

δίπλα στά λείψανα τ΅ν êγίων

µαρτύρων. 

^H µνήµη τ΅ν Âγίων

\AνδριανοÜ καί Nαταλίας ëορ-

τάζεται στίς 26 Aéγούστου καί

µαζί συνεορτάζουµε τούς 23

µάρτυρες πού ôθλησαν µαζί µέ

τόν ≠Aγιο \Aνδριανό καί

•πέστησαν ¬λοι µαζί τόσο φρι-

κτά βασανιστήρια.    

(Συναξαριστής 

Aéγούστου)
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ÚÚ··ÎÎÙÙÈÈÎÎÉÉ˜̃  ıı˘̆ÛÛ››··˜̃--  ààÁÁ¿¿ËË˜̃  ÎÎ··››  ìì  ààÁÁ¿¿ËË  ··ééÙÙ‹‹  ÚÚÔÔÂÂÚÚ¯̄fifiÙÙ··ÓÓ  ààfifi  ÙÙ‹‹ÓÓ

ââÛÛˆ̂ÙÙÂÂÚÚÈÈÎÎ‹‹  ââÓÓ¤¤ÚÚÁÁÂÂÈÈ··  ÊÊˆ̂ÙÙfifi˜̃  ÙÙÉÉ˜̃  ııÂÂfifiÙÙËËÙÙÔÔ˜̃,,  ÔÔ‡‡  ööÎÎÚÚ˘̆‚‚ÂÂ  ÌÌ¤¤ÛÛ··  TTÔÔ˘̆  ÎÎ··››

ôôÊÊËËÛÛÂÂ  ÓÓ¿¿  ÊÊ··ÓÓÂÂÖÖ  ââÍÍˆ̂ÙÙÂÂÚÚÈÈÎÎ¿¿  ÛÛÙÙfifi  ùùÚÚÔÔ˜̃  ££··‚‚ÒÒÚÚ,,  ÛÛÙÙ‹‹  MMÂÂÙÙ··ÌÌfifiÚÚÊÊˆ̂ÛÛ‹‹  TTÔÔ˘̆..  

^̂HH  ÚÚÔÔÛÛˆ̂ÈÈÎÎ‹‹  TTÔÔ˘̆  ˙̇ˆ̂‹‹  ÂÂrrÓÓ··ÈÈ  ìì  ààÏÏ‹‹ııÂÂÈÈ··  ÁÁÈÈ¿¿  ÎÎ¿¿ııÂÂ  ôôÓÓııÚÚˆ̂ÔÔ,,  ìì  ààÏÏ‹‹ııÂÂÈÈ··

¬¬ÌÌˆ̂˜̃  ââÊÊ··ÚÚÌÌÔÔÛÛÌÌ¤¤ÓÓËË  ÛÛ¿¿ÓÓ  ıı˘̆ÛÛ››··  ààÁÁ¿¿ËË˜̃,,  ààÓÓÈÈ‰‰ÈÈÔÔÙÙÂÂÏÏÔÔÜÜ˜̃  ÚÚfifi˜̃  ÙÙfifiÓÓ  ÛÛ˘̆ÓÓ¿¿ÓÓııÚÚˆ̂ÔÔ..  

≠≠OOÏÏÂÂ˜̃  ÔÔîî  ââÓÓÙÙÔÔÏÏ¤¤˜̃  TTÔÔ˘̆  ïï‰‰ËËÁÁÔÔÜÜÓÓ  ÛÛÙÙ‹‹ÓÓ  ààÏÏ‹‹ııÂÂÈÈ··,,  ÛÛÙÙ‹‹ÓÓ  ààÁÁ¿¿ËË,,  ÛÛÙÙfifi  ÊÊáá˜̃,,  ÛÛÙÙ‹‹ÓÓ  ààÔÔÌÌ››--

ÌÌËËÛÛËË  ÙÙááÓÓ  ààÚÚÂÂÙÙááÓÓ  ÙÙÔÔÜÜ  ııÂÂ˚̊ÎÎÔÔÜÜ  TTÔÔ˘̆  ÚÚÔÔÛÛÒÒÔÔ˘̆..  MMfifiÓÓÔÔ  ¬¬ÔÔÈÈÔÔ˜̃  ààÔÔÊÊ··ÛÛ››ÛÛÂÂÈÈ  ÓÓ¿¿  ÂÂÚÚ¿¿--

ÛÛÂÂÈÈ  ÛÛ\\  ≤≤ÓÓ··  ““ÛÛÙÙ¿¿‰‰ÈÈÔÔ””  ··ééÙÙÔÔıı˘̆ÛÛ››··˜̃  ÌÌÔÔÚÚÂÂÖÖ  ÓÓ¿¿  ÎÎ··ÙÙ··ÓÓÔÔ‹‹ÛÛÂÂÈÈ  ¬¬ÙÙÈÈ  ÌÌ¤¤ÛÛ··  ààfifi  ÙÙÔÔ‡‡˜̃  ÎÎfifiÔÔ˘̆˜̃

ÁÁÈÈ¿¿  ÙÙ‹‹ÓÓ  ààfifiÎÎÙÙËËÛÛËË  ÙÙÉÉ˜̃  ààÁÁ¿¿ËË˜̃  ÚÚfifi˜̃  ¬¬ÏÏÔÔ˘̆˜̃,,  ààÎÎfifiÌÌËË  ÎÎ··››  ÚÚfifi˜̃  ÙÙÔÔ‡‡˜̃  ââ¯̄ııÚÚÔÔ‡‡˜̃,,  ËËÁÁ¿¿--

˙̇ÂÂÈÈ  ÌÌ¤¤ÛÛ··  ÛÛÙÙ‹‹ÓÓ  ÎÎ··ÚÚ‰‰ÈÈ¿¿  ÙÙÔÔ˘̆  ìì  ââÓÓ¤¤ÚÚÁÁÂÂÈÈ··  ÙÙÔÔÜÜ  ÊÊˆ̂ÙÙfifi˜̃  ââÎÎÂÂ››ÓÓÔÔ˘̆  ÔÔ‡‡  ààÓÓ··ÎÎ··ÈÈÓÓ››˙̇ÂÂÈÈ,,  ÌÌÂÂÙÙ··--

ÌÌÔÔÚÚÊÊÒÒÓÓÂÂÈÈ  ÙÙÂÂÏÏÂÂ››ˆ̂˜̃  ÙÙfifiÓÓ  ôôÓÓııÚÚˆ̂ÔÔ  ÎÎ··››  ÙÙfifiÓÓ  ààÓÓÂÂ‚‚¿¿˙̇ÂÂÈÈ  ÛÛÙÙ‹‹ÓÓ  ≈≈„„ÈÈÛÛÙÙËË  ââÈÈÙÙ˘̆¯̄››··  ÎÎ··››

ÛÛÎÎÔÔfifi  ÙÙÉÉ˜̃  ˙̇ˆ̂ÉÉ˜̃,,  ÙÙ‹‹ÓÓ  ıı¤¤ˆ̂ÛÛËË  ÙÙÉÉ˜̃  ààÓÓııÚÚˆ̂››ÓÓËË˜̃  ÊÊ‡‡ÛÛÂÂˆ̂˜̃,,  ÙÙ‹‹ÓÓ  ˘̆îîÔÔııÂÂÛÛ››··,,  ÙÙ‹‹  ÓÓ››ÎÎËË  ÎÎ··ÙÙ¿¿

ÙÙÔÔÜÜ  ıı··ÓÓ¿¿ÙÙÔÔ˘̆,,  ÙÙ‹‹ÓÓ  ··ååÒÒÓÓÈÈ··  ààÓÓ¿¿ÛÛÙÙ··ÛÛ‹‹  ÙÙÔÔ˘̆..  MM¤¤ÛÛ··  ÛÛÙÙ‹‹ÓÓ  ççÚÚııfifi‰‰ÔÔÍÍËË  ··ÚÚ¿¿‰‰ÔÔÛÛËË  ôôÂÂÈÈ--

ÚÚÔÔÈÈ  qqÙÙ··ÓÓ  ÔÔîî  ÌÌ¿¿ÚÚÙÙ˘̆ÚÚÂÂ˜̃  ··ééÙÙÉÉ˜̃  ÙÙÉÉ˜̃  ïï‰‰ÔÔÜÜ  ÎÎ··››  åå‰‰››ˆ̂˜̃  ÛÛÙÙfifiÓÓ  ëëÏÏÏÏËËÓÓÈÈÎÎfifi  ¯̄ááÚÚÔÔ..
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^O Ì·Î·ÚÈÛÙfi˜ °¤ÚÔÓÙ·˜

O H™YXA™TH™

TοÜ Kαθηγουµένου τÉς ^I. MονÉς
Bατοπαιδίου \Aρχιµ. EΦPAIM

(περιοδ. “Πεµπτουσία”, τεÜχος 1)
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O
Γέροντας \Iωσήφ ï
^Hσυχαστής öζησε
στό ≠Aγιον ‰Oρος

àπό τό 1921 ≤ως τό 1959. ^H
κατά κόσµο καταγωγή τοÜ
µακαριστοÜ αéτοÜ Γέροντα
qταν àπό τή νÉσο Πάρο. Στά
χρόνια πού γεννήθηκε, οî
àξίες πού χαρακτήριζαν τήν
εéγένεια τοÜ àνθρώπου öνα-
ντι τ΅ν ôλλων δηµιουργη-
µάτων qταν àκόµη πολύ
¨σχυρές, ¬πως καί στή δική
του φτωχή, κατά τά ôλλα,
ο¨κογένεια, γεγονός πού τοÜ
δώρισε ôριστες àρχές καί
âνάρετο χαρακτÉρα. Πολύ
σύντοµα öµεινε çρφανός
àπό πατέρα καί αéτό τοÜ
στέρησε τήν δυνατότητα νά
öχει ¨διαίτερες σπουδές.
Tελείωσε τήν B΄ ∆ηµοτικοÜ,
œστε µόλις εrχε τήν δυνατό-
τητα êπλ΅ς νά διαβάζει καί
νά γράφει χωρίς σωστό
συντακτικό καί µέ πολλά
çρθογραφικά λάθη. \Eργα-
ζόταν στόν τόπο τÉς γεννή-
σεώς του, τελείωσε τήν
στρατιωτική του θητεία στό
Nαυτικό καί σέ ™λικία περί-
που 23 âτ΅ν βρισκόταν στήν
\Aθήνα σάν µικροπωλητής. 

≠Oραµα - \Aποκάλυψη.

Σ
τήν êπλότητα τ΅ν
χρόνων âκείνων, σ\
≤να περιβάλλον πολύ

κοσµικό, ¬πως qταν τότε ™
\Aθήνα, µιά εéγενική ≈παρξη
γεµάτη αéτοθυσία καί àγάπη
¬πως qταν ï ΦραγκÖσκος -
αéτό qταν τό ùνοµά του
πρίν γίνει µοναχός- ζοÜσε
µιά ζωή öντιµη καί προσεγ-
µένη, ≤ως ¬του κάποιες
συγκυρίες τοÜ ôλλαξαν

τελείως τήν ζωή. \Eν΅ µελετοÜσε βιβλία παλαι΅ν àσκητ΅ν τÉς
\Eκκλησίας, ≤να àποκαλυπτικό ¬ραµα τοÜ öδωσε µεγάλη üθηση πρός
τόν µοναχισµό. Bρέθηκε µπροστά σέ µεγαλειώδεις àνακτορικούς
χώρους καί συνοδευόµενος àπό τούς φύλακες τοÜ χώρου αéτοÜ
φοβήθηκε, διότι δέν γνώριζε π΅ς βρέθηκε âκεÖ, χωρίς νά τό àξίζει,
¬µως âκεÖνοι χαµογέλασαν µέ καλοσύνη καί τοÜ εrπαν ¬τι τό νά àνε-
βεÖ âκεÖ εrναι âπιθυµία καί θέληση τοÜ Bασιλέως. Γιά τήν âποχή
βέβαια âκείνη, αéτό qταν ≈ψιστη τιµή. \Eδ΅ ¬µως δέν συνάντησε ï
ΦραγκÖσκος κάτι τό âπίγειο, àλλά περνώντας µέσα àπό àσύλλη-
πτους γιά τήν γήινη διάνοια χώρους, σέ µιά ξένη γιά τούς κοινούς
θνητούς διάσταση, τόν •ποδέχτηκαν καί τοÜ öδωσαν âνδυµασία
πολύτιµη πού öµοιαζε κατασκευασµένη àπό ïλόλευκο φ΅ς, âν΅ ταυ-
τόχρονα τοÜ εrπαν “àπό âδ΅ καί στό ëξÉς θά •πηρετεÖς âδ΅”. Παρό-
µοιες “πληροφορίες” εrχε συναντήσει ï ΦραγκÖσκος στή µελέτη τ΅ν



MÔÓ·¯ÈÎË EÎÊÚ·ÛË

IO
Y

Λ
IO

Σ 
- A

Y
ΓO

Y
ΣT

O
Σ

20
06

16

βίων τ΅ν Γερόντων καί àσκητ΅ν τÉς âρήµου.
Aéτό τό ¬ραµα - àποκάλυψη συνοδευόταν καί
àπό µία •περκόσµια θεϊκή âνέργεια. Aéτή ™ âνέρ-
γεια γέµισε τόν âσωτερικό κόσµο τοÜ Φραγκί-
σκου µέ τόν πόθο νά γνωρίσει τόν ∆ηµιουργό
του, νά àποµακρυνθεÖ àπό κάθε τι γήινο, νά
µιµεÖται- πρίν γίνει àκόµη µοναχός- τήν προσευ-
χή, τή νηστεία καί τήν àγρυπνία τ΅ν σκητ΅ν,
στήν Πεντέλη καί σέ ôλλους χώρους κοντά στήν
\Aθήνα, πού στήν âποχή του qταν àκατοίκητη.

Mιά “τυχαία” γνωριµία του µέ ≤να Âγιορεί-
τη µοναχό, τόν ïδήγησε στό ≠Aγιο ‰Oρος καί
µάλιστα στά âρηµικότερα µέρη του, στά Kατου-
νάκια. ^O Φραγκίσκος δέν qταν àκόµη öµπειρος
àσκητής, εrχε ¬µως âνηµερωθεÖ àπό τήν µελέτη
τ΅ν βιβλίων τ΅ν διαφόρων παλαι΅ν àσκητ΅ν
καί τήν φυσική του συνείδηση ¬τι, γιά νά çνοµά-
ζεται κανείς ôνθρωπος, πρέπει νά öχει νικήσει

µέσα του ¬λα τά πάθη πού προσδίδουν στόν
àνθρώπινο χαρακτÉρα τόν θηριώδη καί ôλογο
τρόπο ζωÉς. Aéτός ï ôλογος τρόπος ζωÉς, ¬πως
öµπειρος àργότερα àσκητής γράφει στά πνευµα-
τικά παιδιά πού καθοδηγοÜσε, χαρακτηρίζεται
àπό τήν •περηφάνεια ¦ τόν âγωϊσµό, τήν φιλαυ-
τία ¦ τήν •περβολική àγάπη τοÜ ëαυτοÜ µας καί
τήν πλεονεξία, πού ξεγελÄ τόν ôνθρωπο καί τόν
κάνει νά µαζεύει συνεχ΅ς χρήµατα. Σάν συνέ-
χεια τÉς êλυσίδας αéτ΅ν τ΅ν κακ΅ν εrναι ï
θυµός καί ™ ταραχή, τό µÖσος καί γενικότερα ¬,τι
àντιστρατεύεται τήν àγάπη. 

Γιά νά ξεκινήσει τό µοναχικό του àγ΅να,
σύµφωνα µέ ¬σα εrχε διαβάσει, öπρεπε νά συνα-
ντήσει ôλλους öµπειρους γέροντες, œστε µέ τήν
καθοδήγηση νά περπατήσει στόν àόρατο δρόµο
τÉς θεώσεως, νά πολεµήσει µέ παράλογες âπιθυ-
µίες, νά βρεÖ συµπαράσταση àπό τήν Θεία Xάρη,
νά νικήσει µέ τήν Θεία \Eνέργεια κάθε µορφή
κακίας, πού ε€τε εrχε κατακτήσει κάποιο µέρος
τÉς καρδιÄς του τόν καιρό πού δέν âργαζόταν τίς
εéαγγελικές àρετές, ε€τε âπρόκειτο νά τόν προ-
σβάλλει γιά νά τοÜ àνακόψει τόν δρόµο. Στήν
προσπάθεια αéτή διευκολύνθηκε. \Eν΅ öµενε
προσωρινά στήν πλέον âρηµική περιοχή τοÜ
Âγίου ‰Oρους, τήν Bίγλα, ™ ïποÖα βρίσκεται
στήν νοτιοανατολική πλευρά τοÜ Âγίου ‰Oρους
καί προσπαθοÜσε, ¬πως εrχε διαβάσει στούς
βίους τ΅ν ïσίων, νά προσεύχεται, νά νηστεύει,
νά àγρυπνεÖ καί νά àναζητεÖ καθοδήγηση, κου-
ράστηκε •περβολικά, καί µέ πόνο, àγωνία καί
δάκρυα παρακαλοÜσε τόν Xριστό καί τήν Kυρία
Θεοτόκο γιά βοήθεια καί συµπαράσταση. \Aπό
τήν âρηµική Bίγλα κοίταζε πρός τήν κορυφή τοÜ
‰Aθωνα, στό âκκλησάκι τÉς Παναγίας καί γεµά-
τος ταπείνωση προσευχόταν, ¬ταν ξαφνικά
α¨σθάνθηκε κάποιο σκίρτηµα χαρÄς στήν καρδιά
του καί ταυτόχρονα εrδε α¨σθητά ≤να φ΅ς, τό
ïποÖο προερχόταν àπό τό âκκλησάκι τÉς Πανα-
γίας καί τοÜ µετέδωσε •περφυσικές ¨διότητες.
‰Eχασε τήν α€σθηση τοÜ χώρου, τοÜ χρόνου, τÉς
≈λης, àκόµη καί τοÜ σώµατός του. ^H χαρά qταν
àνεπανάλειπτη, τό φ΅ς ëνωµένο µέ τήν ≈παρξή
του καί öξω àπό αéτόν, âν΅ ταυτόχρονα ™ πονε-
µένη προσευχή του ôλλαξε. Mέσα στήν καρδιά
του àκουγόταν ξεκάθαρα, ρυθµικά, µέ α€σθηση
•περφυσικÉς ε¨ρήνης χωρίς πλέον δική του προ-
σπάθεια τό “Kύριε \IησοÜ Xριστέ âλέησόν µε”, ™

MÔÓ·‰ÈÎ¤Û EÌÂÈÚ›ÂÛ...

^O Γέροντας \Iωσήφ τό 1930



MÔÓ·¯ÈÎË EÎÊÚ·ÛË

IO
Y

Λ
IO

Σ 
- A

Y
ΓO

Y
ΣT

O
Σ

20
06

  

17

σύντοµη προσευχή πού χρησιµοποιοÜν οî Âγιο-
ρεÖτες Πατέρες, γιά νά öχουν àδιάλειπτη µνήµη
τοÜ ΘεοÜ καί τ΅ν âντολ΅ν Tου, καί âπίσης νά
âκπληρώνουν τήν âντολή τοÜ \Aποστόλου Παύ-
λου “àδιαλείπτως προσεύχεσθε” (Á Θεσσαλ. ε΄,
17). Aéτή qταν ™ πρώτη του âµπειρία, πραγµατι-
κή α€σθηση καί πνευµατική γνώση τÉς Xάριτος
τοÜ Âγίου Πνεύµατος, ™ ïποία µÄς δόθηκε κατά
τό ±γιο βάπτισµα στά παιδικά µας χρόνια. 

\Aπό τήν ™µέρα âκείνη àποµακρύνθηκε
περισσότερο àπό τούς κατοικηµένους χώρους,
ζοÜσε µέ •περβολική λιτότητα, τό φαγητό του
qταν λίγο παξιµάδι κατά τίς àπογευµατινές

zρες τÉς ™µέρας καί αéτό τό öπαιρνε àπό τίς
µονές γιά τίς ïποÖες öφτιαχνε σκοÜπες àπό
θάµνους, âν΅ εrχε ½ς αéστηρό πρόγραµµα τήν
καλλιέργεια τÉς προσευχÉς µέσα στήν καρδιά
του, ¬πως τόν δίδαξε ™ Θεία Xάρη, ™ ïποία µετά
τήν àποκάλυψη âκείνη εrχε συσταλεÖ καί τώρα
χρειαζόταν ï àγ΅νας τÉς âργασίας τοÜ προγραµ-
µατισµοÜ καί τÉς àναζητήσεως. 

Oî •περφυσικοί àγ΅νες καί ™ νίκη.

Σ
τήν κορυφή τοÜ ‰Aθωνα, τήν ™µέρα τÉς
ëορτÉς τÉς Mεταµορφώσεως τοÜ ΣωτÉρος
XριστοÜ, συνάντησε τόν µετέπειτα συνα-

σκητή του π. \Aρσένιο καί àφοÜ συµφώνησαν νά
àγωνιστοÜν µαζί, ζήτησαν τήν συµβουλή ëνός
πολύ âναρέτου καί σοφοÜ Γέροντα, τοÜ Γέροντα
∆ανιήλ τοÜ Kατουνακιώτη, ποÜ νά µείνουν καί
π΅ς νά àγωνίζονται. Kαί αéτός πολύ σοφά τούς
σύστησε νά •ποταχθοÜν σέ κάποιο γέροντα âνά-
ρετο, àκόµη ôν εrναι πολύ êπλός, νά πάρουν τήν
εéχή του καί µετά τήν κοίµησή του νά àγωνι-

σθοÜν ¬πως τούς àρέσει. Πράγµατι, παρέµειναν
καί öζησαν κοντά στούς Γέροντες \Eφραίµ καί
\Iωσήφ. ^H àσκητική ζωή âξωτερικά εrναι µιά
µονοτονία, ¬µως µέσα στό πρόγραµµα αéτό ï
ôνθρωπος âνδοσκοπεÖ, παρακολουθεÖ τόν âσωτε-
ρικό του κόσµο καί µέ τήν δύναµη τοÜ φωτός τÉς
προσευχÉς âλέγχει ¬λες τίς σκέψεις καί τίς âνέρ-
γειες πού αéτές µεταφέρουν.

^O Γέροντας \Iωσήφ µέ τή συνοδεία του.
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Mέ τή δύναµη τÉς Xάριτος τοÜ ΘεοÜ διώχνει
κάθε πονηρή σκέψη πού •ποβάλλει κυρίως
φαντασιώσεις •περηφανείας, ο¨ήσεως καί âγωι-
σµοÜ, σαρκικές àναπαύσεις, ™δονές καί àπολαύ-
σεις “•πέρ τό µέτρον”, συναισθήµατα µίσους,
ζήλειας καί φθόνου, ¦ àκόµη τήν προσκόλληση
στά •λικά πράγµατα, œστε νά κινδυνεύει κανείς
νά θυµώνει ¬ταν τοÜ τά στεροÜν ¦ νά àνταποδί-
δει κακόν àντί κακοÜ. Kαί àντί ¬λων αéτ΅ν, µέ
τήν Θεία \Eνέργεια, µέ τήν παράλληλη προσοχή
καί àπόφασή του νά µοιάσει στόν Θεό, ï àσκη-
τής àποκτÄ âπίγνωση τÉς àδυναµίας τοÜ àνθρώ-
που. Xωρίς τήν δύναµη τοÜ ΘεοÜ καί τήν συνερ-
γασία µέ τή Θεία Xάρη δέν µπορεÖ νά κάνει τίπο-
τε àγαθό, àποφεύγει τό νά “ο€εται”, δηλαδή νά
νοµίζει ¬τι εrναι σπουδαÖος καί γνωρίζει öτσι τήν
πατρική προστασία τοÜ ∆ηµιουργοÜ του. E¨σέρ-
χεται στόν πρ΅το εéαγγελικό µακαρισµό “µακά-
ριοι οî πτωχοί τ΅ πνεύµατι” πού εrναι ™ ταπεί-
νωση, ï χαρακτÉρας τοÜ XριστοÜ, “µάθετε àπ\
âµοÜ, ¬τι πρÄος ε¨µί καί ταπεινός τÉ καρδία”.
(Mατθ. ια΄, 29).

^O àντίθετος τÉς ταπεινώσεως δρόµος τούς
µέν µοναχούς τούς κάνει παράλογους, τούς δέ
λαϊκούς τούς στέλνει στό ψυχιατρεÖο.

\Aποδιώκοντας µέ τή Θεία \Eνέργεια τό
µÖσος, τόν θυµό, τήν ζήλεια, τόν φθόνο καί µέ τήν
προσοχή, τήν βιωτή καί τήν σταθερή àπόφασή
του νά âχθρεύεται ùχι τούς àνθρώπους àλλά τήν

κακία, àποκτÄ ï àσκητής τήν àγάπη, τήν κορυφή
¬λων τ΅ν àρετ΅ν, πού τόν κάνει ¬µοιο µέ τό
Θεό, “¬τι ï Θεός àγάπη âστί” (Á \Iω. δ΄,8). Γιά
τήν àπόκτηση βέβαια ¬λων αéτ΅ν βοηθεÖ •περ-
βολικά ™ àκτηµοσύνη, τό ¬τι ï νοÜς δέν προ-
σκολλÄται σέ τίποτα γήϊνο, οûτε öχει âπιθυµία
πρός κάτι •λικό. ≠Oταν ™ Θεία Xάρη θέλει νά
àναδείξει κάποιον στό πνευµατικό àξίωµα τοÜ
διδασκάλου καί τοÜ Πατέρα, τόν περνÄ µέσα àπό
διάφορες δοκιµασίες. Γιά τήν àπόκτηση τ΅ν
παραπάνω χρειάζεται •ποµονή, âπιµονή, κόπος,
θλίψη καί öντονος àγ΅νας. ^O àγ΅νας αéτός στή
ζωή τ΅ν àσκητ΅ν àλλά καί τ΅ν συνειδητ΅ν χρι-
στιαν΅ν çνοµάζεται καί εrναι σταυρός, δηλαδή
σάν τήν âσταυρωµένη ζωή τοÜ Kυρίου.

\Eν τ΅ µεταξύ àγωνιζόµενοι στά Kατουνά-
κια, πέθανε ï ≤νας àπό τούς Γέροντες, ï \Iωσήφ,
âν΅ στό ùνοµά του εrχε ¦δη καρεÖ µοναχός ï
µακαριστός µας Γέροντας, ï πρώην ΦραγκÖσκος
καί τώρα πλέον \Iωσήφ. Mεγάλες δοκιµασίες
àπό τό âργόχειρο καί κάποιες συνήθειες τ΅ν
περιοίκων µοναχ΅ν àνάγκασαν τόν Γέροντα
\Eφραίµ καί τούς δύο •ποτακτικούς \Iωσήφ καί
\Aρσένιο νά àνέβουν ψηλότερα στήν περιοχή τοÜ
Âγ. Bασιλείου. Oî δυσκολίες λόγω τÉς àκτηµο-
σύνης qταν àπερίγραπτες. \EκεÖ àναγκάστηκαν
νά φτιάξουν ≤να µικρό καλυβάκι διαµονÉς µέ
àπερίγραπτους κόπους. \EκεÖ àργότερα σέ
βαθειά γεράµατα πέθανε καί ï Γέροντας \Eφραίµ,

MÔÓ·‰ÈÎ¤Û EÌÂÈÚ›ÂÛ...

≠Aγιο ‰Oρος. Στό βάθος διακρίνεται 
™ κορυφή τοÜ ‰Aθωνα
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âν΅ γιά τόν γέροντα \Iωσήφ ξεκίνησαν οî µεγά-
λοι πνευµατικοί àγ΅νες.

≠Oποιος µοναχός öχει τή διάθεση νά àνεβεÖ
ψηλά, νά ξεπεράσει ùχι µόνο τήν κακία àλλά καί
αéτή τήν φυσική κίνηση τÉς σαρκικÉς äδονÉς, θά
τοÜ δοθεÖ ™ •περφυσική νίκη, àλλά µέ •περφυσι-
κούς àγ΅νες καί •περφυσική συµπαράσταση τÉς
Xάριτος τοÜ ΘεοÜ. Aéτοί οî àόρατοι δρόµοι πού
àκολουθήθηκαν àπό τούς Âγίους Πατέρες καί
qταν γνωστοί àκόµη καί στούς êπλούς χριστια-
νούς στόν κόσµο, στούς γονεÖς µας καί τούς
παπποÜδες µας, σήµερα λόγω τÉς διεισδύσεως
ξένων τρόπων ζωÉς εrναι âλάχιστα γνωστοί,

καλλιεργοÜνται ¬µως καί σήµε-
ρα στό ≠Aγιο ‰Oρος καί στήν
\Eκκλησία γενικότερα.

Tό ¬ραµα τοÜ δοξασµέ-
νου στρατηγοÜ.

O
µακαριστός Γέροντας
πρίν ξεκινήσει τόν
àσκητικό του àγ΅να,

εrχε πόθο νά ζήσει µιά πολύ
πνευµατική ζωή καί δέν •πολό-
γιζε κόπους σωµατικούς,
νηστεÖες καί θλίψεις, •ποµονή
στήν προσευχή καί ¬,τι ôλλο
χρειαζόταν γιά νά πετύχει τό
σκοπό του. ‰Eτσι προσευχόµε-
νος στό µικρό καλύβι του στόν
≠Aγιο Bασίλειο, µέσα στήν
™συχία τÉς âρηµιÄς καί τÉς
νύκτας, τό ôκτιστο φ΅ς τÉς
Θείας Xάριτος αéξήθηκε •περ-
βολικά µέσα του µέ ôπειρη γλυ-
κύτητα καί ξαφνικά âµφανίστη-
καν µπροστά του ≤να τάγµα
µοναχ΅ν σάν παράταξη καί
àπέναντί τους πάλι σάν εrδος
στρατοÜ πολλοί µαÜροι âξα-
γριωµένοι µέ ôσχηµη ùψη καί
διάθεση. Tόν πλησίασε ≤νας,
δοξασµένος àπό θεϊκό φ΅ς,
στρατηγός καί τοÜ εrπε: “\Eπι-
θυµεÖς νά πολεµήσεις στήν
πρώτη γραµµή;” καί âν΅ ï
µακαριστός Γέροντας τοÜ àπά-

ντησε ναί, χαρούµενα µέ γενναιότητα, ïδηγήθηκε
τελείως µπροστά ¬που qταν ≤νας ¦ δύο µοναχοί,
âν΅ ταυτόχρονα τοÜ µίλησε ï ïδηγός του καί
τοÜ εrπε: “¬ποιος θέλει νά πολεµήσει àνδρεία µέ
αéτούς τούς σκοτεινούς δέν τόν âµποδίζω, àλλά
τόν βοηθ΅”.

\Oκτώ χρόνια àκόµη àγωνίστηκε σκληρά
âναντίον κάθε δαίµονα καί κυρίως αéτοÜ πού
προκαλεÖ τήν àνηθικότητα καί τήν πορνεία. Στό
διάστηµα αéτό ï àγ΅νας qταν âξαντλητικός,
κοιµόταν λίγο σέ ≤να εrδος καρέκλας, δέν
ξάπλωνε, νήστευε καί προσευχόταν àδιάλειπτα.

^O Γέροντας \Iωσήφ 
µέ τόν π. \Aθανάσιο
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MÔÓ·‰ÈÎ¤Û EÌÂÈÚ›ÂÛ...

≠Oταν öφτανε σέ •περβολική κόπωση καί θλίψη
τόν παρηγοροÜσε ™ Xάρη τοÜ ΘεοÜ. ̂ O €διος στη-
ρίζοντας àργότερα τά πνευµατικά του παιδιά,
τούς διηγόταν πολλές àπό αéτές τίς θεϊκές
παρηγοριές.

Στό διάστηµα αéτό γνώρισε ≤να πολύ âνά-
ρετο àσκητή, τόν Γέροντα ∆ανιήλ, πού öµενε στό
κάθισµα τοÜ Âγίου Πέτρου µετά àπό τήν âρηµι-
κή καί πανέµορφη περιοχή τ΅ν Kρύων Nερ΅ν.
^O €διος διηγεÖται: “^H τάξις µου qτο νά âσθίω
±παξ τÉς ™µέρας çλίγον,  µέ µέτρον ψωµί καί
φαΐ. Kαί κôν Πάσχα ¦ \Aπόκρηες ≤να qτο ε¨ς
™µÄς φαγητόν. ≠Aπαξ. Kαί ε¨ς ¬λον τό öτος ïλο-
νύκτιος àγρυπνία. Tήν τάξιν αéτήν παρελάβαµε
µέ τόν Γέροντα \Aρσένιο àπό ≤ναν νηπτικό καί
±γιο Γέροντα, τόν Παπα-∆ανιήλ. Erχε καί
ôλλους âτότε êγίους πολλούς. Aéτός qτο ï ≤νας.
Kαί îερεύς καί ™συχαστής ôκρον. ∆έν âδέχετο ε¨ς
τήν λειτουργίαν κανένα. BαστοÜσε ™ λειτουργία
του τρισήµιση καί τέσσαρες zρες. \Aπό τά
δάκρυα δέν äµποροÜσε νά δώση τάς âκφωνήσεις.
\Eγένετο λάσπη τό öδαφος. ∆ι\ αéτό καί àργοÜσε

πολύ. Aéτός qτο πενÉντα καί πλέον âτ΅ν îερουρ-
γός. Mίαν ™µέραν δέν âννοοÜσε νά àφήση τήν
θείαν λειτουργίαν. Kαί τήν Σαρακοστήν ¬λες τες
™µέρες öκανε Προηγιασµένες. Kαί µέχρι τέλους
χωρίς àσθένεια âκοιµήθη... Aéτός δέν âδέχετο
κανέναν ½ς ε€ποµεν, àλλ\ âγώ âπειδή ¦µην πολύ
âπιτήδειος νά âρευν΅ διά νά µάθω - δι\ αéτό καί
™ ο¨κονοµία τοÜ ΘεοÜ, ¬πως θερµ΅ς τόν âζη-
τοÜσα- âσυγκατέβη καί µέ âδέχετο. Kαί ε¨ς κάθε
φοράν µέ öλεγεν çλίγα πλήρη χάριτος λόγια. Kαί
âβάδιζα ¬λην τήν νύχτα διά νά πάω âκεÖ µόνος,
νά ¨δ΅ τήν ùντως θείαν âκείνη παράστασιν, καί
νά àκούσω ≤να-δύο λογάκια... oHσαν καί ôλλοι
πολλοί, öχοντες ≤καστος €διον χάρισµα καί
πάντες ™γιασµένοι, εéωδιάζοντες ½ς κρίνα τήν
öρηµον”.

Στόν ≠Aγιο Bασίλειο öγινε γνωστός πλέον ï
Γέροντας καί πολλοί τόν âπισκέπτονταν γιά
συµβουλές. ‰Eτσι âνοχλούµενος στήν ™συχία
του, àναζητοÜσε ôλλο χ΅ρο ™συχαστικό καί
δύσβατο, κρυµµένο àπό τούς πολλούς. ∆έν
ôργησε νά àνακαλύψει τίς σπηλιές στή Mικρά

^O Γέροντας \Iωσήφ µέ τή συνοδεία του.
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Âγία ‰Aννα. oHταν τόπος στενός καί δύσβατος.
^O χ΅ρος γιά νά κτιστεÖ ≤να µικρό πήλινο καλυ-
βάκι, ¬πως συνηθιζόταν qταν σχεδόν àκατάλλη-
λος. ≠Oλη τους ™ περιουσία qταν λίγα βιβλία καί
τά ροÜχα πού φοροÜσαν. Mετακόµισαν âκεÖ τόν
\Iανουάριο τοÜ 1938. Oî κόποι, οî παρατεταµέ-
νες νηστεÖες καί àγρυπνίες κατέβαλαν πλέον τό
σ΅µα τοÜ Γέροντα. \Aναγκάστηκαν καί öκτισαν
µιά µικρή πόρτα στούς βράχους πού qταν ™
µοναδική φυσική ε€σοδος, λίγο µετά öκτισαν
κάτω àπό τή σπηλιά ≤να µεγαλύτερο καλύβι µέ
ξύλα, βέργες, πηλό, τό ïποÖο διαίρεσαν σέ τρία
πολύ µικρά δωµάτια. oHταν δέ τόσο µικρό πού
µέ κόπο µποροÜσε νά âξυπηρετηθεÖ ôνθρωπος
περιορισµένων àπαιτήσεων, καί àντί πόρτας
χρησιµοποιοÜσαν τό παράθυρο.
Γιά âννέα χρόνια στή συνοδεία τους στή Mικρά
Âγία ‰Aννα qταν µόνο οî δύο τους, ï Γέροντας
\Iωσήφ καί ï π. \Aρσένιος. ^O âφηµέριος âρχόταν
καί öµενε µαζί τους µία ¦ δύο φορές τήν ëβδοµά-
δα γιά τή θεία λειτουργία. ^O âφηµέριος αéτός,
âνάρετος îεροµόναχος, qταν ï µετέπειτα πολύ
γνωστός στό ≠Aγιον ‰Oρος Παπα-\Eφραίµ
Kατουνακιώτης.

^H âπιθυµία νά µήν öχουν τίποτα âκτός àπό
τά àναγκαÖα ξεκινοÜσε àπό τόν πόθο τÉς àγάπης
τοÜ ΘεοÜ, œστε τίποτε νά µήν âνοχλεÖ τήν γαλή-
νια καί καθαρή προσευχή τους, τίποτε νά µή δια-
σπÄ τήν προσοχή τους. ^O νοÜς τους àνάλαφρος
àντιµετώπιζε τίς âχθρικές προσβολές, ζοÜσε
µέσα σέ àπερίγραπτη âσωτερική καί âξωτερική
™συχία καί ëνωνόταν àκατάληπτα σέ θείους
öρωτες µέ τό ΠνεÜµα τό ≠Aγιο τοÜ ΘεοÜ. ^O
ôνθρωπος καταπατÄ τό νόµο τÉς συνειδήσεως
καί τ΅ν âντολ΅ν τοÜ ΘεοÜ, πιστεύοντας ¬τι θά
εéτυχήσει καί θά εrναι öµπλεος ™δονÉς ôν âνερ-
γήσει παρά τούς δύο αéτούς νόµους. Kαί πράγ-
µατι καταπατώντας τήν äθική àξία τÉς âντιµό-
τητας στίς συναλλαγές κερδίζει κανείς σέ ≈λη,
καταστρέφοντας τήν πνευµατική του •πόσταση
καί νοιώθοντας µιά ™δονή ™ ïποία στήν γλώσσα
τοÜ εéαγγελίου àποτελεÖ êµαρτία. Tό €διο συµ-
βαίνει καί στήν πορνεία, στή µοιχεία, στό ψεÜδος
κτλ.

^H α¨τία πού ï ôνθρωπος θεωρεÖ τήν êµαρ-
τία ½ς àγαθό εrναι ™ ™δονή. Mέσα στήν àσκητι-
κή ζωή τÉς \Oρθοδοξίας, οî àσκητές δέν qταν
ôνθρωποι οî ïποÖοι µισοÜσαν τό σ΅µα τους,

àλλά µέ τή νηστεία καί τόν κόπο νικοÜσαν τά
πάθη πού προκαλοÜν οî ™δονές τοÜ σώµατος,
âν΅ µέ τήν ταπείνωση νικοÜσαν τόν âγωϊσµό καί
τήν •ψηλοφροσύνη, µέ τή συνεργασία πάντοτε
τÉς Θείας Xάριτος. ‰Eτσι âπιδίδονταν σέ àγ΅νες
φιλοπονίας, ™συχίας, σιωπÉς καί προσευχÉς, µέ
σκοπό νά φθάσουν στήν ≤νωση µέ τόν Θεό καί
τήν τέλεια àγάπη.

^H συνάντηση µέ τόν Γέροντα 
\Iωσήφ τόν Bατοπαιδινό.

T
ό 1947 καί âν΅ ï Γέροντας \Iωσήφ συνεχί-
ζει τήν σκληρή καί αéστηρή àσκητική του
ζωή, δέχτηκε στήν συνοδεία του µετά àπό

προσευχή τόν Γέροντα \Iωσήφ, πού σήµερα εrναι
σχεδόν 80 âτ΅ν καί ζεÖ στήν ^Iερά Mονή Bατο-
παιδίου. ≠Oταν προσέγγισε τόν Γέροντα \Iωσήφ,
âκεÖνος δέν τόν δέχτηκε σάν µαθητή του. ≠Oµως
παρακαλώντας τον âπίµονα àπέσπασε στό τέλος
τήν •πόσχεση ¬τι θά προσευχόταν ï Γέροντας
καί θά τοÜ àπαντοÜσε τελικά µετά àπό θεϊκό
φωτισµό καί πληροφορία. ^O €διος ï Γέροντας
\Iωσήφ ï Bατοπαιδινός στόν âκτενÉ βίο πού öχει
συγγράψει γιά τόν Γέροντά του, àναφέρει:
“≠Oταν τήν ëποµένη µέρα, µετά àπό âναγώνια
àναµονή, ôκουσα τήν συγκατάθεση τοÜ Γέροντα
¬τι µέ δέχεται, ôνοιγε γιά τήν εéτέλειά µου ™ νέα
σελίδα τÉς ταπεινÉς µου ζωÉς. Mόνο àπό τότε
δέν εrχα àµφιβολίες ¦ àπορίες, àλλά µέ ¬λο τό
πλήρωµα τÉς πληροφορίας καί πίστεως ε•ρÉκα
αéτό πού νοσταλγοÜσα καί προγραµµάτιζα, πού
qταν καί τό µακρινό µου ùνειρο. ‰Eµενα πιά
µόνιµα µαζί τους, ¬ταν ï Γέροντας âγκατέλειψε
τό κελλάκι του ¬που öµενε καί πÉγε µακρύτερα,
διακόσια περίπου µέτρα, σέ ôλλο κελλί πού τοÜ
εrχα ëτοιµάσει καί öµενε âκεÖ µόνος του. Mετά
τήν àγρυπνία µας µέχρι τά µεσάνυχτα, πηγαίνα-
µε στό Γέροντα, διότι âνωρίτερα δέν δεχόταν
ποτέ. ≠Eνα µεσηµέρι µετά τό γεÜµα, ¬ταν τοÜ
öβαλα µετάνοια γιά νά φύγω στό κελλί µου ¬πως
πάντα, µοÜ öσφιξε τό χέρι καί µειδιών µοÜ εrπε:
“àπόψε θά σοÜ στείλω ≤να δεµατάκι καί πρόσε-
ξε νά µή τό χάσεις”. \Eγώ δέν κατάλαβα τί
âννοÜσε, οûτε τό σχολίασα καθόλου µέσα µου
καί öφυγα. Mετά τήν àνάπαυση, ¬πως πάντοτε,
àρχίσαµε τήν àγρυπνία µας καί ëτοιµάσθηκα
καθώς µοÜ εrχε δείξει νά àρχίσω τήν προσευχή
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µου κρατώντας ¬σο µποροÜσα τό νοÜ µου καί
τά, γιά τό δεµατάκι τά ξέχασα τελείως. ∆έν
θυµÄµαι π΅ς ξεκίνησα, àλλά ξέρω καλά ¬τι
µόλις ôρχισα δέν πρόλαβα νά προφέρω πολλές
φορές τό ùνοµα τοÜ XριστοÜ µας καί γέµισε ™
καρδιά µου àγάπη πρός τό Θεό.

‰Eξαφνα πολλαπλασιάστηκε τόσο πολύ πού
δέν προσευχόµουν πλέον, àλλά âθαύµαζα µέ
öκπληξιν τό ξεχείλισµα αéτό τÉς àγάπης. ‰Hθελα
νά àγκαλιάσω καί νά àσπασθ΅ ¬λους τούς
àνθρώπους καί ¬λη τήν κτίση καί συγχρόνως
σκεφτόµουν τόσο ταπεινά καί öνοιωθα πώς
εrµαι κάτω àπό ¬λα τά κτίσµατα. Tό πλήρωµα
¬µως καί ™ φλόγα τÉς àγάπης µου qταν πρός τόν
Xριστό µας, πού α¨σθανόµουν ¬τι qταν παρών,
àλλά δέν µποροÜσα νά Tόν ¨δ΅, γιά νά προσπέ-
σω στούς àχράντους πόδας Tου καί νά τόν
ρωτήσω, π΅ς πυρπολεÖ τόσο τίς καρδιές καί
µένει κρυµµένος καί ôγνωστος. Erχα τότε µίαν
λεπτήν πληροφορία ¬τι αéτή εrναι ™ Xάρη τοÜ
Âγίου Πνεύµατος καί αéτή εrναι ™ βασιλεία τ΅ν
οéραν΅ν, πού ï Kύριος µÄς λέγει ¬τι ε•ρίσκεται
âντός ™µ΅ν. Kαί öλεγα: “ôς µείνω, Kύριε µου,
öτσι καί δέν χρειάζοµαι ôλλο τίποτα”. Aéτό
κράτησε àρκετή œρα καί σιγά σιγά âπανÉλθα
στήν πρώτη µου κατάσταση πάλι καί περίµενα
µέ àγωνία, àνυπόµονα, νά öλθη ™ κατάλληλη
œρα νά πάω στό Γέροντα νά ρωτήσω τί qταν
αéτό τό πρÄγµα καί π΅ς öγινε. oHταν περίπου 20
Aéγούστου καί ™ σελήνη ïλόφωτη, ¬ταν πÉγα
τρέχοντας καί τόν ε•ρÉκα öξω àπό τό κελλί του
νά περπατάει στό µικρό του προαύλιο. Mόλις µέ
εrδε ôρχισε νά µειδιÄ καί πρίν τοÜ βάλω µετά-
νοια µοÜ εrπε: “Erδες τί γλυκύς πού εrναι ï Xρι-
στός µας; Kατάλαβες πρακτικά τί εrναι αéτό
πού âπίµονα ρωτοÜσες; Tώρα βιάσου νά κάµης
κτÉµα σου αéτή τή Xάρη καί νά µή σοÜ τήν
κλέψη ™ àµέλεια”. 

^H κοίµηση τοÜ Âγίου Γέροντα.

O
î σκληροί àγ΅νες στή νεανική ζωή τοÜ
Γέροντα, οî στερήσεις, οî àδιάκοποι
κόποι, οî àπόκρηµνοι καί δύσβατοι

χώροι ¬που àσκήτευε, τόν κατέβαλαν σωµατικά
œστε νά φαίνεται •πέργηρος. TÉς ΣαρακοστÉς
τό πρόγραµµα γιά φαγητό qταν 75 γραµµάρια
àλεύρι κοινό γιά τόν καθένα βρασµένο µέ λίγο
êλάτι, κατά τήν âνάτη βυζαντινή œρα, περίπου

τρεÖς œρες πρίν τή δύση τοÜ ™λίου.
≠Oταν àργότερα στόν χ΅ρο αéτό

προσÉλθαν àκόµη δύο àδελφοί, ï νÜν Προηγού-
µενος \Eφραίµ τÉς MονÉς Φιλοθέου καί ™ προη-
γούµενος Γέροντας Xαράλαµπος τÉς ^IερÄς
MονÉς ∆ιονυσίου, οî δυσκολίες διαµονÉς öγιναν
àξεπέραστες, ™ κατασκευή νέων χώρων δια-
µονÉς σχεδόν àδύνατη. Tέλος µέ •περάνθρωπες
προσπάθειες κατασκεύασαν ≤να χ΅ρο πιό
βαθειά στόν ïποÖο àπεσύρθη ï Γέροντας \Iωσήφ
γιά ™συχία, âν΅ στό àρχικό πήλινο σπιτάκι
παρέµειναν οî τρεÖς νέοι •ποτακτικοί.

Πολύ σύντοµα ¬µως οî δυσκολίες δηµιούρ-
γησαν öντονα προβλήµατα •γείας σέ ¬λους
àκόµη περισσότερο στούς νεότερους. ‰Eτσι àπο-
φασίστηκε νά κατεβοÜν χαµηλά, ¬που •πÉρχαν
εéνοϊκότεροι χώροι διαµονÉς καί προτιµήθηκε ™
νέα Σκήτη πού àνήκει στήν ^Iερά Mονή τοÜ
Âγίου Παύλου. Aéτό öγινε τό 1951.

Γιά µιά àκόµη φορά προσπάθησαν νά δηµι-
ουργήσουν χώρους διαµονÉς στά ψηλότερα καί
àσκητικότερα µέρη τÉς Nέας Σκήτης. Oî δυσκο-
λίες qταν καί πάλι àπερίγραπτες âφόσον σάν
àκτήµονες δέν εrχαν οûτε τά àπαραίτητα âργα-
λεÖα, àλλά οûτε καί τήν ο¨κονοµική δυνατότητα.

^H συνήθεια ¬µως στίς στερήσεις öκανε καί
τήν δοκιµασία αéτή •ποφερτή καί σέ σύντοµο
χρονικό διάστηµα εrχαν ëτοιµάσει καταλύµατα
καί συνέχισαν τό πνευµατικό τους πρόγραµµα.
≠Oταν ï Γέροντας εrχε ¦δη καταβληθεÖ, ™ •γεία
του πήγαινε πρός τό χειρότερο, δύο σοβαρές
àσθένειες, ™ µία µετά τήν ôλλη âπέφεραν τό
τέλος τÉς âπίγειας ζωÉς του τήν 15η Aéγούστου
1959. ^O βιογράφος του, àναφέρει: “Oî τελευ-
ταÖες µέρες του qταν πολύ ïδυνηρές, γιατί ™ προ-
χωρηµένη πλέον àνεπάρκεια τοÜ âµποδιζε τήν
àναπνοή καί κοπίαζε πολύ. Aéτό ¬µως γιά µÄς
qταν µάθηµα καί àφορµή πρακτικÉς •ποµονÉς.
A¨σθανόµενοι τήν àγωνία του καί âν΅ προσπα-
θούσαµε νά τόν àνακουφίσουµε, αéτός µÄς
παρηγοροÜσε καταλλήλως µέ πρακτικά παρα-
δείγµατα àναφερόµενος ¨δίως στήν µαταιότητα
τοÜ κόσµου. MÄς öλεγε: “κοντεύει ™ µέρα µου νά
φύγω. ≠Oπως öγινα δέν εrµαι τώρα γιά τίποτα,
οûτε µπορ΅ νά àγωνισθ΅ ôλλο”.

^O àείµνηστος δέν ξεχνοÜσε διόλου τόν
σκοπό του καί µέ διάφορες âπίνοιες, σέ κάθε
πρόφαση τÉς ζωÉς, ε≈ρισκε µέσον àγ΅νος καί
καρποφορίας. Mή δυνάµενος νά κινηθεÖ, οûτε

MÔÓ·‰ÈÎ¤Û EÌÂÈÚ›ÂÛ...
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καί νά ξαπλώσει γιά τήν àσθένειά του, καθόταν
σέ µιά πρόχειρη πολυθρόνα àπ\ αéτές τίς πτυσ-
σόµενες öκλαιε συνεχ΅ς τήν µαταιότητα τοÜ
βίου. \Aνέµενε τήν àπόλυσή του àπ\ αéτή τή ζωή
σάν τόν εéτυχέστερο κλÉρο καί ψιθύριζε τροπά-
ρια τ΅ν κεκοιµηµένων, ¬ταν δέν τόν πίεζε ™
δύσπνοια. \Aρσένιε öλεγε χαριεντιζόµενος, πότε
φεύγουµε; ∆έν εûχεσαι φαίνεται καί àργοÜµε”.
\Eπί σαράντα σχεδόν ™µέρες, τίς τελευταÖες του,
δέν öτρωγε τίποτε, µόνο κοινωνοÜσε κάθε µέρα
καί öπαιρνε λίγο καρπούζι. ^O Γέροντας εrχε ¬ση
φροντίδα καί µέριµνα γιά τήν öξοδό του, πού
νόµιζε κανείς ¬τι ùντως πρόκειται νά ταξιδέψει
αéτήν τήν œρα καί περίµενε τό µέσο τÉς µετα-
φορÄς. \EµεÖς àπεγνωσµένα προσπαθούσαµε µέ
¬,τι µέσο µπορούσαµε, âπιστηµονικό ¦ πρακτικό,
τουλάχιστο νά τόν àνακουφίσουµε γιατί κατά
διαστήµατα ™ δύσπνοια τόν δυσκόλευε πολύ.
\EκεÖνος ¬µως µÄς öλεγε: “Mήν κοπιάζετε, παι-
διά, δέν πρόκειται νά µείνω. \Aπό πόσο καιρό
περιµένω αéτή τήν œρα. Mόνον εûχεσθε νά µήν
âµποδίση τίποτα τήν âλπίδα µου. ≠Eως ¬του ζÉ ï
ôνθρωπος δέν µπορεÖ νά àµεριµνήσει”.

Kατά τήν 14η Aéγούστου τοÜ 1959, ëτοιµα-
ζόταν πολύ καί •πολογίζοντας τήν ëποµένη, πού
qταν ™ ëορτή τÉς Kοιµήσεως àνυποµονοÜσε, κάτι
περίµενε. Συνάµα ™ κατάστασή του εrχε âπιδει-

νωθεÖ. Πέρασαν προηγουµένως φίλοι του λαϊκοί
καί τόν χαιρέτησαν καί ¬ταν τοÜ εéχήθηκαν
àνάρρωσιν, τούς εrπε: “ùχι, ùχι, φεύγω σύντοµα
¬ταν θά àκούσετε µετά τίς καµπάνες, νά ξέρετε
¬τι öφυγεν ï φίλος σας. ^Yπολογίζω τÉς Πανα-
γίας µας”. Tήν ôλλη µέρα, στή µνήµη τÉς Kυρίας
µας Θεοτόκου, παρευρέθη στή Λειτουργία, µετά
κόπου εrπε τό Tρισάγιο καί µετέλαβε γιά τελευ-
ταία φορά λέγοντας “ε¨ς âφόδιον ζωÉς α¨ωνίου”.
Kοίταζε µέ âπιµονή τήν ε¨κόνα τÉς Kυρίας µας,
πού τόσο τήν àγαποÜσε, καί σάν νά τÉς ζητοÜσε
κάτι. Kάτι πού τό γνώριζε àκριβ΅ς αéτή. Tά
¦ρεµα δάκρυά του µαρτυροÜσαν τήν πρός αéτήν
âνδόµυχη α€τηση τÉς ψυχÉς του. Aéτήν πού τόσες
φορές τόν παρηγόρησε καί τοÜ συνέστησε νά
τρέφη βεβαίαν âλπίδα πρός τήν εéσπλαχνία της...

^H ∆έσποινά µας âξεπλήρωσε πληρέστατα τήν
•πόσχεσή της πρός τόν àείµνηστο, νά öχη τήν
âλπίδα του σ\ αéτήν, µέ τήν τελευταία δωρεά
της, νά παραλάβει τήν ψυχή του τήν ™µέρα τÉς
êγίας Kοιµήσεώς της. Kαθήµενος στήν καρέκλα
του καί παλαίων µέ τή συνεχιζόµενη δύσπνοια,
κράτησε κοντά του τόν πατέρα \Aρσένιο, ¬πως
πάντοτε, àφοÜ öδωσε στούς πάντας τήν εéχή
του. ≠Oταν ï πατήρ \Aρσένιος θέλησε νά τρίψει
λίγο τά πόδια του γιά µικρήν àνακούφιση, δέν
τόν ôφησε καί τοÜ εrπε: “ΠαÜσε πάτερ \Aρσένιε,
µή κάνεις τίποτα. Tέλειωσαν ¬λα. Φεύγω”.
‰Eπιασε τό χέρι τοÜ àχώριστου συνασκητοÜ του,
σάν νά τόν χαιρετοÜσε γιά τελευταία φορά, κοί-
ταξε λίγο πάνω καί παρέδωσε ≥συχα τήν µακα-
ρίαν του ψυχή. ≠Oταν µαζευτήκαµε ¬λοι γύρω
του, αéτός δέν qταν πλέον µαζί µας. \AφοÜ
πανηγύρισε µαζί µας τήν θεία µετάσταση τÉς
Kυρίας µας Θεοτόκου, öφυγε γιά νά ëορτάση
στούς οéρανούς αéτήν τήν χαρµόσυνη ™µέρα.
oHταν ™µέρα Παρασκευή καί œρα πρωϊνή µετά
τήν àνατολή τοÜ ™λίου. Tήν ëποµένη πού öγινε
™ κηδεία του - κατά τήν àπαίτησή του âκεÖ
στόν τόπο πού âτελειώθη- qλθαν ¬λοι οî Πατέ-
ρες τÉς Σκήτης. \AγαποÜσε ¬λους καί àντα-
γαπÄτο àπό ¬λους”.... 

(περιοδ. “Πεµπτουσία”, τεÜχος 1)

Σπηλιά δίπλα àπό τήν καλύβη τοÜ EéαγγελισµοÜ
¬που ï Γέροντας öκανε τήν •ποταγή του.

Oî φωτογραφίες πού δηµοσιεύονται εrναι àπό τό βιβλίο “AIΣΘHΣIΣ ZΩHΣ
AΘANATOY”, \Aρχιµ. \Eφραίµ BατοπαιδινοÜ, ‰Eκδ. ^I.M. Bατοπαιδίου 2005
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❊ Πρόσεχε νά µήν κατακρίνης, διότι àπό αéτό

παραχωρεÖ ï Θεός καί φεύγει ™ Xάρις καί σέ àφή-
νει ï Kύριος νά πέφτης, νά ταπεινώνεσαι, νά βλέ-
πεις τά ¨δικά σου σφάλµατα.

❊ Mάθε νά •ποµένεις àνδρείως τούς πειρασµούς,

οîουσδήποτε καί ôν âπιτρέψη ï Kύριος... Mή
ζητÉς ε¨ς τάς θλίψεις σου παράκλησιν àπό τούς
àνθρώπους, διά νά παρακληθÉς àπό τόν Θεόν.

❊ ‰Aλλος δρόµος δέν εrναι συντοµώτερος, ½ς τό νά

•ποµένFη κανείς τούς πειρασµούς ¬που öρχονται,
µέ ¬ποιον τρόπον τοÜ öλθουν. ^H πνευµατική
κατάστσις τοÜ àνθρώπους καί ™ Xάρις πού öχει,
âκ τÉς •ποµονÉς λαµβάνει τήν µαρτυρία.

❊ ∆έξου τόν πειρασµόν καί µή α¨τιÄσαι τόν ≤να καί

τόν ôλλον... κάµε •ποµονήν, διά νά ̈ δÉ ï Θεός τήν
προαίρεσιν, νά âλαφρώση τόν κόπον σου.

❊ Oéδέν ôλλο δύναται τόσον νά βοηθήση καί κατευ-

νάση τόν θυµόν καί ¬λα τά πάθη, ¬σον ™ àγάπη
πρός τόν Θεόν καί πάντα συνάνθρωπον. Mέ τήν
àγάπην εéκόλως νικÄς παρά µέ τούς ôλλους
àγ΅νας.

❊ Mή στεναχωρÉσαι ε¨ς τάς θλίψεις καί πειρασµούς,

àλλά µέ τήν àγάπην τοÜ \IησοÜ µας νά âλαφρύνης
τόν θυµόν καί τήν àθυµίαν. 

❊ Oî πειρασµοί: ¬σον çλίγη εrναι ™ •ποµονή, τόσον

µεγάλοι φαίνονται. Kαί ¬σον συνηθίζει ï ôνθρω-
πος νά τούς •ποµένη, τόσον µικραίνουν καί τούς
περνÄ χωρίς κόπον, καί γίνεται στερεός ½σάν
βράχος.

❊ Mέ πόνον καί δάκρυα θά λάβης τήν χάριν. Kαί

M¤ ÏfiÁÈ· ·Ï¿...
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πάλιν µέ δάκρυα χαρÄς καί εéχαριστίας, µέ
φόβον ΘεοÜ αéτήν θά κρατήσεις. Mέ θέρµην
καί ζÉλον ëλκύεται· µέ ψυχρότητα καί àµέλει-
αν χάνεται.

❊ Tόσην χάριν δικαιοÜται ε¨ς ëαυτόν νά öχη ï

ôνθρωπος, ¬σον πειρασµόν εéχαρίστως
•ποµένει, ¬σον βάρος τοÜ πλησίον τοÜ àγογ-
γύστως βαστάζει.

❊ Θέλει •ποµονήν νά öχη âκεÖνος ¬που ζητεÖ νά

σωθÉ. E¨ δέ καί ζητοÜµεν ™µεÖς νά τά κάµνη ï
Θεός, ¬πως àρέσουν ε¨ς τήν ¨δικήν µας διά-
κρισιν, τότε àλλοίµονον ε¨ς τό χάλι µας.

❊ ‰Hθελα νά κάµω τρεÖς λόγους, ¦ καί βιβλία,

¬που τό ≤να νά περιέχη µόνον αéτό: “≠Oτι ï
ôνθρωπος εrναι µηδέν καί διαρκ΅ς νά φωνά-
ζω ¬τι εrµαι µηδέν. Tό ôλλο νά γράφη: ≠Oτι τά
πάντα âν πÄσι καί âπί πÄσι εrναι ï Θεός αéτο-
δόξαστος. Kαί τό τρίτον: ‰Eχε ε¨ς ¬λα •ποµο-
νήν ≤ως θανάτου. Kôν εrσαι νέος, κôν γήρα-
σες, κôν äγωνίσθης χρόνους πολλούς, âάν δέν
κάµης •ποµονή µέχρι νά βγÉ ™ ψυχή σου, ½ς
ράκος λογίζονται τά öργα σου âνώπιον τοÜ
ΘεοÜ... Γν΅θι σ\ αéτόν ¬τι εrσαι µηδέν καί öχε
•ποµονήν ε¨ς τούς πειρασµούς, διά νά àπαλ-
λαγÉς âξ αéτ΅ν, καί νά γίνης Θεός κατά χάριν,
διότι εrσαι ™ πνοή, τό âµφύσηµα τοÜ ΘεοÜ”.

❊ ^O ταπεινός, µυρίας φοράς καί ôν πέση, πάλιν

âγείρεται καί νίκη ™ πτώσις λογίζεται. ^O δέ
•περήφανος, εéθύς µέ τήν πτώσιν ε¨ς τό êµάρ-
τηµα, πίπτει καί στήν àπόγνωσιν· καί σκληρύ-
νων δέν θέλει πλέον νά âγερθÉ. ^H àπόγνωσις
εrναι θανάσιµος êµαρτία, καί χαίρει âν αéτÉ
•πέρ ±παντα ï διάβολος. ∆ιαλύεται δέ εéθύς
µέ τήν âξαγόρευση.

❊ Mόνον ™ χάρις τοÜ ΘεοÜ ¬ταν öλθει, τότε στέ-

κει στά πόδια ï ôνθρωπος. \Aλλέως, χωρίς
χάριν, πάντοτε περιτρέπεται καί πάντοτε
πίπτει...

❊ Erδες ôνθρωπον µέ δίχως •ποµονήν; Erναι

λύχνος µέ χωρίς öλαιον, ¬που συντόµως θά
σβήση τό φ΅ς του... ^H νίκη εrναι •ποµονή, ™
νίκη εrναι ταπείνωση, ™ νίκη εrναι •πακοή. 

❊ Tαπείνωση εrναι νά σφάλλη ï ôλλος καί, πρίν

νά προλάβη αéτός νά ζητήση συγχώρησιν,
™µεÖς νά τοÜ βάζουµε µετάνοια λέγοντες: -
Συγχώρησον, àδελφέ µου, εéλόγησον!

❊ \Eπί τούτοις µÄθε καί τοÜτο· ¬τι µέ τήν àγάπην

πρός τόν Xριστόν καί τήν Παναγίαν περισσο-
τέρως àποκτÄς νÉψιν καί θεωρίαν παρά µέ
ôλλους àγ΅νες. Kαλά εrναι καί ¬λα τά ôλλα,
¬ταν καλ΅ς γίνωνται, àλλ\ ™ àγάπη •πέρκειται
¬λων...

❊ ^H χάρις τοÜ XριστοÜ καί τÉς Παναγίας µας

¬λα τά διαλύει. ‰Eχει •ποµονή, διότι ™ Bασί-
λισσα Θεοτόκος καί Kυρία τ΅ν ≠Oλων δέν µÄς
àφήνει. Aéτή προσεύχεται δι\ ™µÄς.

❊ Mικρά τά âνταÜθα παθήµατα πρός σύγκρισιν

τÉς µελλούσης àνταποδόσεως· διά τοÜτο,
ψυχή µου, κάµε •ποµονή.

❊ ^O Θεός βο÷Ä πρός ™µÄς, τέκνα AéτοÜ γενέσθαι,

™µεÖς δέ γινόµεθα υîοί σκότους. ∆ιά βραχύ
µέλι τούς ¬λους α¨΅νας àλλάσσοµεν. ∆ιά
µικράν äδονή κôν τε τρυφÉς, κôν τε δόξης τÉς
Bασιλείας τοÜ ΘεοÜ παραιτούµεθα καί âκπί-
πτοµεν. 

❊ Tό δάκρυ, τό πένθος, ï πόνος, διότι âλύπησες

τόν τόσο καλό καί εéεργέτη πατέρα Θεό -¬που
σέ δόξασε τόσο âσένα τόν πηλό, σοÜ χάρισε
τήν θεϊκή Tου πνοή- αéτά τÉς µετανοίας τά
öργα, µέ τή Xάρη Tου, θά σέ âξαγνίσουν. Λοι-
πόν κλαÜσον καί πένθησον, διότι âλύπησες τόν
Θεόν, καί µετά τόν κλαυθµόν σέ âπισκιάζει
παράκλησις καί παρηγορία. Kαί τότε àνοίγε-
ται θύρα τÉς προσευχÉς.

❊ Kαί âπειδή µολύναµε τόν νοÜν µας, καί τήν

καρδιά µας καί τό σ΅µα µας µέ λόγο, µέ öργο,
κατά διάνοια, τώρα δέν öχουµε παρρησία. ∆έν
öχουµε öνδυµα γάµου. ∆ι\ αéτό πρέπει νά
καθαρισθοÜµε· µέ âξοµολόγηση, µέ δάκρυα, µέ
πόνο ψυχÉς· καί τό πάντων àνώτερον, προ-
σευχή, ¬που καθαρίζει καί τελειοποιεÖ τόν
ôνθρωπον.

❊ ^H ταπείνωσις δέν εrναι λόγια êπλÄ ¬που

λέγοµεν· εrµαι êµαρτωλός... καί λοιπά. ^H
ταπείνωση εrναι ™ àλήθεια. Nά µάθη κανείς ¬τι
εrναι µηδέν. Mέγα δ΅ρον ΘεοÜ τό νά γνωρίση
ï ôνθρωπος τήν àλήθεια. καί αéτή ™ àλήθεια
εrπε ï Kύριος âλευθερώνει ™µÄς âκ τÉς êµαρ-
τίας.

❊ ≠Oταν âξοµολογÉται ï ôνθρωπος, καθαρίζεται

™ ψυχή του καί γίνεται ½ς àδάµαντας φωτει-
νός... Xωρίς τήν âξοµολόγησιν, µετάνοια δέν
λογίζεται· καί χωρίς τήν µετάνοια ôνθρωπος
δέν σώζεται.
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EΛΛEIΨH ∆IATPOΦHΣ 
KAI ΓNΩΣHΣ

T
ά παιδιά τÉς σχολικÉς ™λικίας öχουν

•ψηλές διατροφικές àπαιτήσεις âπει-

δή βρίσκονται σέ περίοδο àνάπτυξης

καί öχουν •ψηλή σωµατική καί πνευ-

µατική δραστηριότητα. \Eπίσης, àποτελοÜν τόν

αéριανό âνήλικα καταναλωτή καί τουλάχιστον θά

öπρεπε νά µποροÜν νά àντιληφθοÜν τή σηµασία τÉς

σωστÉς διατροφÉς γιά τή µετέπειτα âξέλιξή τους. Oî

κυριότερες διατροφικές διαταραχές πού συνδέο-

νται µέ τή διατροφή τ΅ν παιδι΅ν τÉς σχολικÉς

\Eκτεθειµένα εrναι τά παιδιά τÉς σχο-

λικÉς ™λικίας σέ µιά σειρά àκατάλλη-

λων διατροφικ΅ν προϊόντων πού κυκλο-

φοροÜν στό σχολεÖο. Πόσοι γνωρίζουν

¬τι àπαγορεύεται τά σχολικά κυλικεÖα

νά πουλοÜν àναψυκτικά, πατατάκια,

κρουασάν καί σοκολάτες; Πόσα ¬µως

κυλικεÖα πωλοÜν τά “àπαγορευµένα

ε€δη” καί γιατί δέν •πάρχει öλεγχος;

Û¯ÔÏÈÎ¿ Î˘ÏÈÎÂ›·:
TI TPøNE TA ¶AI¢IA 

™TO ™XO§EIO;

\Eπιβλαβές γιά τήν

•γεία τ΅ν παιδι΅ν

τό “µενού” στά

σχολεÖα. “Kάθε

χρόνο δεχόµαστε

πολλές καταγγελίες”,

εrπε στό περιοδικό

BIOPAMA 

ï •φυπουργός 

Παιδείας.
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™λικίας, εrναι ™ κακή θρέψη, ™ παχυσαρκία, ™ àναιµία, ™ τερηδό-

να καθώς καί ™ àνεπάρκεια τοÜ ψευδαργύρου καί τοÜ ¨ωδίου.

Aéτή τή γνώση κάποιος πρέπει νά τούς τή µεταδώσει. 

OI AΠAΓOPEYΣEIΣ ∆EN THPOYNTAI
≠Oµως ï “κρυµµένος θησαυρός” τοÜ σχολικοÜ κυλικείου

περιέχει ε€δη ¬πως σοκολάτες, πατατάκια, παγωτά, àναψυκτικά

κ.α. καί οî µαθητές µποροÜν νά τά àγοράσουν χωρίς κανένα

περιορισµό. Σύµφωνα µέ τή νοµοθεσία •πάρχουν αéστηροί

περιορισµοί àλλά ½ς φαίνεται δέν τηροÜνται.

≠Oπως προέκυψε àπό τούς τελευταίους âλέγχους τοÜ EΦET,

≤να στά πέντε κυλικεÖα, παραβιάζει τή σχετική νοµοθεσία, πού

διέπει τή λειτουργία τους, πουλώντας àκατάλληλα τρόφιµα ¦

àντιµετωπίζει προβλήµατα •γιεινÉς. Συγκεκριµένα, οî âπιθεωρη-

τές τοÜ EΦET διαπίστωσαν 71 (20%) παραβιάσεις νοµοθεσίας,

àπό τίς ïποÖες ≤να µεγάλο ποσοστό  (67%) àφοροÜσαν στήν

πώληση τροφίµων, πού δέν âπιτρέπονται στούς συγκεκριµένους

χώρους καί οî •πόλοιπες (6%) àφοροÜσαν κυρίως σέ θέµατα

•γιεινÉς. 

I∆OY KAI OI AΠAΓOPEYΣEIΣ.
≠Oσον àφορÄ:

α) τά “êπλά àρτοσκευάσµατα”, ï κώδικας τροφίµων καί

ποτ΅ν τοÜ ΓενικοÜ Xηµείου τοÜ Kράτους στό ôρθρο 113 àναφέ-

ρει τά προϊόντα πού µπορεÖ νά àντικαταστήσουν τόν ôρτο, ¬πως

οî φρυγανιές, τά àρτίδια, τά φραντζολάκια, τά κουλούρια, οî

λαγάνες καί τά παξιµάδια, âν΅ τσουρέκια, κρουασάν, κ.λ.π. δέν

âπιτρέπεται νά διατίθενται àπό τά σχολικά κυλικεÖα.

β) τό “γάλα σέ àτοµική συσκευασία”, σύµφωνα µέ τόν €διο

κώδικα, ôρθρο 80, νοεÖται àποκλειστικά καί µόνο τό γάλα τό

ïποÖο προέρχεται àπό àγελάδα, εrναι νωπό, εrναι πλÉρες, δέν

öχει •ποστεÖ àφυδάτωση ¦ συµπύκνωση καί δέν περιέχει ôλλες

οéσίες πού öχουν προστεθεÖ àπό öξω. \Aπαγορεύεται αéστηρά ™

διάθεση ôλλων µή προβλεποµένων προϊόντων καί οî •πεύθυνοι

γιά τίς •πηρεσίες διατροφÉς θά πρέπει νά µή ξεχνοÜν ¬τι λει-

τουργοÜν τήν âπιχείρησή τους σέ ≤να περιβάλλον âκπαίδευσης.

BIOΛOΓIKA ΠPOΪONTA ΣTA ΣXOΛEIA.
Erναι àλήθεια ¬τι ï κατάλογος τ΅ν προϊόντων πού πρέπει

νά •πάρχουν στά κυλικεÖα εrναι àρκετά περιορισµένος. Aéτός

ôλλωστε εrναι ï κύριος λόγος παραβάσεων τÉς νοµοθεσίας. Tά

βιολογικά προϊόντα ¬µως, δέν περιέχουν χηµικά πρόσθετα,

παρασκευάζονται µέ êγνά •λικά καί πολλά δέν περιέχουν ζάχα-

ρη ¦ êλάτι. Erναι ¨δανικά γιά τά παιδιά καί πρέπει νά πωλοÜνται

στά κυλικεÖα. Mέχρι τώρα, µόνο ¨διωτικές πρωτοβουλίες öχουν

•πάρξει γιά χρήση τ΅ν βιολογικ΅ν προϊόντων στά σχολικά κυλι-

κεÖα. Γιά τή σωστή διατροφή τ΅ν παιδι΅ν ôς µή ξεχνÄµε ¬τι

εéθύνονται οî “µεγάλοι”.

^O πρόεδρος τÉς ëταιρίας Mediteranian farm σηµειώνει: “ôς

δώσουµε στά παιδιά µας τήν εéκαιρία νά öχουν καί µιά διαφορε-

I∆OY O KATAΛOΓOΣ.

Kατάλογος âπιτρεπόµενων

ε¨δ΅ν πρός πώληση àπό τά σχολι-

κά κυλικεÖα •πάρχει. ^H κατανά-

λωση àσφαλ΅ν, •γιειν΅ν καί θρε-

πτικ΅ν σχολικ΅ν γευµάτων öχει

µπεÖ σέ νοµοθετικό πλαίσιο τό

ïποÖο ïρίζει τί µπορεÖ νά πουλÄ

≤να σχολικό κυλικεÖο.

^Yπάρχουν σαφεÖς περιορι-

σµοί. 

Tά προϊόντα πού âπιτρέπε-

ται νά διατίθεται àπό τά σχολικά

κυλικεÖα πρωτοβάθµιας καί δευ-

τεροβάθµιας âκπαίδευσης εrναι τά

ëξÉς:

1. Σάντουιτς καί τόστ µέ τυρί.

Προαιρετική ™ προσθήκη φρέ-

σκου βουτύρου καί âποχιακ΅ν

λαχανικ΅ν (π.χ. ντοµάτα,

µαρούλι).

2. Ψωµί καί êπλά àρτοσκευάσµα-

τα (φρυγανιές, àρτίδια, κου-

λούρια, φραντζολάκια, λαγά-

νες, παξιµάδια).

3. Σταφιδόψωµο σέ àτοµική

συσκευασία. 

4. Tυρόπιτα ¦ σπανακόπιτα.

5. Tυριά.

6. Γάλα σέ àτοµική συσκευασία.

7. Γιαούρτι “παντός τύπου”

(χωρίς συνθετικές-γλυκαντικές

καί χρωστικές ≈λες). \Eπιτρέπο-

νται µέ φροÜτα, φρυγανιές,

δηµητριακά καί ξηρούς καρ-

πούς.

8. ΦροÜτα âποχÉς, πλυµένα καί

τυλιγµένα σέ σελοφάν.

9. Φυσικοί χυµοί φρούτων µέ

περιεκτικότητα χυµοÜ 100%.

10. Ξηροί καρποί (σέ µικρή

συσκευασία).

11. Tσάϊ καί λοιπά àφεψήµατα.
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τική âπιλογή στή διατροφή πού θά àκολουθήσουν”.

Bιολογικά προϊόντα τÉς ëταιρείας, ¬πως φυσικοί

χυµοί, γιαούρτια καί ροφήµατα, öχουν µπεÖ σέ σχο-

λεÖα µετά àπό κατ\ ¨δίαν âνηµέρωση τ΅ν διευθυ-

ντ΅ν. ̂ O κ. Eéθύµιος Tσιµπίδης, προσπαθεÖ νά εéαι-

σθητοποιήσει διευθυντές σχολείων καί γονεÖς γιά

µιά διαφορετική πρόταση διατροφÉς στό σχολεÖο

καί θεωρεÖ ¬τι γιά νά •πάρξει εéαισθητοποίηση πρέ-

πει νά •πάρξει âνηµέρωση. Γιά τίς διατροφικές

συνήθειες τ΅ν παιδι΅ν ï κ. Eéθύµιος Tσιµπίδης

λέει χαρακτηριστικά: “Tά παιδιά τρέφονται àκα-

τάλληλα àκόµα καί πρίν φτάσουν στό σχολεÖο. Tό

πρωινό τους àποτελεÖται συνήθως àπό κόρν φλέηκς

πού κυκλοφοροÜν στήν àγορά τά ïποÖα àπό τά 100

γραµµάρια τά 60 γραµµάρια εrναι ζάχαρη κι êλάτι,

πού εrναι ¬,τι χειρότερο γιά νά “φορτώσεις” τόν

çργανισµό τοÜ παιδιοÜ. ≠Oµως τό παιδί χρειάζεται

σωστή τροφή γιά νά δώσει καί τροφή στό µυαλό

του”. 

^O κ. Tσιµπίδης θεωρεÖ πώς “ôν ≤να παιδί àρχί-

σει νά διατρέφεται σωστά θά εrναι σάν νά öχει κερ-

δίσει τά σύµπαν”. Mέ δική του πρωτοβουλία âνηµε-

ρώνει γιά τά βιολογικά προϊόντα παιδικούς σταθ-

µούς, οî ïποÖοι δίνουν γεύµατα στά παιδιά καί

κυρίως γιά τή σηµασία τ΅ν βιολογικ΅ν λαχανικ΅ν.

Aéτό πού ζητÄ κυρίως, εrναι νά µπεÖ σέ νοµοθετικό

πλαίσιο ™ διακίνηση τ΅ν βιολογικ΅ν προϊόντων

στά σχολεÖα. 

TI ΓINETAI ΣTHN EΛΛA∆A
Tό •πουργεÖο Παιδείας δέν öχει àκόµα πρό-

γραµµα προώθησης βιολογικ΅ν προϊόντων στά

σχολεÖα. Πάντως ™ ™γεσία, βρίσκει θετική τήν ¨δέα

νά µποÜν στά σχολικά κυλικεÖα βιολογικά προϊό-

ντα καί àναµένει àπό âµπόρους καί καλλιεργητές

προτάσεις γιά τά ε€δη τ΅ν προϊόντων πού µποροÜν

νά µποÜν στά κυλικεÖα.

YΠAPXOYN TPEIΣ ΠPOTAΣEIΣ
^O πιστοποιητικός çργανισµός βιολογικ΅ν

προϊόντων ∆HΩ, τέλη τοÜ öτους εrχε στείλει

•πόµνηµα στόν EΦET στόν ïποÖο εrχε àνατεθεÖ àπό

τό •πουργεÖο àνάπτυξης νά ïρίσει τίς προδιαγρα-

φές πού θά πρέπει νά öχουν οî τροφές στά κυλικεÖα

τ΅ν σχολείων- µέ τρεÖς προτάσεις γιά νά πωλοÜνται

καί βιολογικά προϊόντα.

Mιά πρόταση qταν νά πωλοÜνται παράλληλα

βιολογικά καί συµβατικά προϊόντα, ™ δεύτερη νά

àντικατασταθοÜν κάποια συγκεκριµένα ε€δη àπό

βιολογικά προϊόντα, ¬πως χυµοί, καί ™ τρίτη πρό-

ταση qταν νά πωλοÜνται µόνο βιολογικά προϊόντα

στά σχολικά κυλικεÖα.

Aéτό τό •πόµνηµα âστάλη âπίσης σέ νοµαρχίες

καί δήµους µέ σκοπό τήν εéαισθητοποίησή τους γιά

τή διατροφή τ΅ν παιδι΅ν στά σχολεÖα τ΅ν

περιοχ΅ν τους. \Eπιπλέον, οî νοµαρχίες καί οî

δÉµοι, µποροÜν νά âνεργοποιήσουν αéτό τό ζήτηµα

âφόσων τά κυλικεÖα δίνονται µέ διαγωνισµό στούς

âνδιαφερόµενους. ‰Aν εéαισθητοποιηθοÜν, “θά µπο-

ροÜν νά βάλουν ½ς ¬ρο ¬τι θά προτιµηθοÜν οî

âνδιαφερόµενοι πού θά πωλοÜν καί βιολογικά

προϊόντα. Σέ αéτό πρέπει νά συµµετέχει καί ï σύλ-

λογος γονέων, διότι κοιτÄµε τά παιδιά µας νά τρ΅νε

τό καλύτερο στό σπίτι, δέν ξέρουµε ¬µως τί τρ΅νε

στό σχολεÖο”. Mέ τήν àλλαγή τÉς κυβέρνησης τό

α€τηµα “πάγωσε”.

≠Oσο àφορÄ στήν πιό αéξηµένη τιµή τ΅ν βιο-

λογικ΅ν προϊόντων ï κ. Σ. ΣγοÜρος λέει χαρακτη-

ριστικά: “Nά ταΐζουµε τά παιδιά µας δηλητήριο γιά

τήν λίγο πιό àκριβή τιµή; Tά παιδιά εrναι µιά κατη-

γορία πληθυσµοÜ πού πρέπει νά τά προσέχουµε.

\Eπίσης, δέν πρόκειται γιά πλÉρες γεÜµα ïπότε δέν

εrναι àκριβό”.

BIOΛOΓIKA ΠPOIONTA 
ΣE ΣXOΛEIA THΣ EYPΩΠHΣ

Σέ πολλές περιοχές τÉς \Iταλίας τά σχολικά

κυλικεÖα πωλοÜν àποκλειστικά καί •ποχρεωτικά

βιολογικά προϊόντα, âν΅ στή Γερµανία καί στήν

^Eλβετία θεωρεÖται àδιανόητο νά µήν •πάρχουν στά

κυλικεÖα κάποια ε€δη βιολογικ΅ν προϊόντων, ¬πως

φυσικοί χυµοί, àρτοσκευάσµατα καί γιαούρτια. Mέ

αéτόν τόν τρόπο τονίζει ï πρόεδρος τÉς ∆HΩ:

“δηµιουργεÖς τούς καταναλωτές τοÜ µέλλοντος”. 

περ. BIOPAMA, τ. 5



\Aγαπητοί µας àδελφοί,
Mέ µεγάλη χαρά θέλουµε νά µοιραστοÜµε µαζί σας ¬τι ™ θέρµανση στό Nαό µας öχει ïλοκληρωθεÖ
χάρις τήν àµέριστη βοήθειά σας πού πάντοτε µÄς θυµÄστε καί àνταποκρίνεστε στίς àνάγκες µας.
≠Oµως θέλουµε νά σÄς παρακαλέσουµε νά µÄς βοηθήσετε νά συγκεντρώσουµε τά χρήµατα πού
•πολοίπονται διότι ™ θέρµανση µέν ïλοκληρώθηκε àλλά öχει παραµείνει àκόµα ≤να χρέος, τό ïποÖο
παρακαλοÜµε τόν Θεό νά µÄς βοηθήσει νά τό συγκεντρώσουµε. ^O ^Iερός Nαός τοÜ Âγίου Nεκταρίου
¬πως âπισηµαίνουµε στίς âπιστολές µας εrναι ≤να πολύ µεγάλο öργο τό ïποÖο àπαιτεÖ πολλά öξοδα
γιά νά ïλοκληρωθεÖ. \Eλπίζουµε στό Θεό καί προσβλέπουµε στήν àγάπη σας γιά νά συνεχίσουµε µέχρι
νά ïλοκληρώσουµε τό Kαθολικό τοÜ MοναστηριοÜ µας, ε¨ς µνηµόσυνον ¬λων τ΅ν κτητόρων πού θά
συµβάλλουν σέ αéτό.

ΣÄς εéχαριστοÜµε âκ τ΅ν προτέρων γιά τήν àγάπη σας,
τήν κατανόησή σας καί τήν συµπαράστασή σας.

Πιστεύουµε στήν βοήθεια τοÜ ΘεοÜ καί τοÜ Âγίου µας Nεκταρίου 
καί âλπίζουµε στήν δική σας... 

Mέ àγάπη καί εéχές   
^H ^Hγουµένη

† Mόνικα Mοναχή
καί οî σύν âµοί âν Xριστ΅ àδελφές

^O Nαός τοÜ 
Âγίου NEKTAPIOY

περιµένει 
τήν àγάπη σας 

καί τήν βοήθειά σας...
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¢È¿ ¯ÂÈÚfi˜ Î·È ÓÂ‡Ì·ÙÔ˜...

≠Oσοι δέν öχετε διαβάσει
àκόµα τή βιογραφία τοÜ
Âγίου \Iωάννη Mαξίµοβιτς
σÄς προτείνουµε νά τήν àνα-
ζητήσετε στά χριστιανικά
βιβλιοπωλεÖα γιά νά γνωρί-
σετε τή µεγάλη µορφή ëνός
νέου Âγίου τ΅ν καιρ΅ν µας.

Θά τό βρεÖτε στά BIBΛIOΠΩΛEIA:

AΘHNA KAI ΠEIPAIA:
NEKTAPIOΣ ΠANAΓOΠOYΛOΣ Xαβρίου 3, \Aθήνα
EK∆OΣEIΣ ΦΩΣ, Φειδίου 3, \Aθήνα
AΓION OPOΣ, Γερανίου 20 \Aθήνα
ΦIΛOKAΛIA, BουλÉς 36, \Aθήνα
AΠOΣTOΛIKH ∆IAKONIA ∆ραγατσανίου 2, \Aθήνα
EK∆OΣEIΣ MOPΦH, \Aπόλλωνος 22, \Aθήνα
ΠAPOYΣIA, Âγίου Kων/νου 5, ΠειραιÄς
ΓEXA AMAPOYΣIOY, Θέµιδος 4, Mαρούσι
MYPIOBIBΛOΣ, Bύρωνος 2, Πλάκα
BIBΛIOΠ/ΛEIO “AΓ.NIKOΛAOΣ”, \Aθήνα
“APXONTAPIKI”, Λιοσίων 4, \Aχαρναί
I.NAOΣ AΓ.ΓEPAΣIMOY, Zωγράφου

EΠAPXIAΣ:
ΣΩTHP ΘEΣ/NIKHΣ, Πλ. Âγίας Σοφίας 6, Θεσ/νίκη 
BIBΛIOΠΩΛEIO ΛY∆IA, Kαµβουνίων 1, Θεσ/νίκη
TO ΠEPIBOΛI THΣ ΠANAΓIAΣ Πρασακάκη 9, Θεσ/νίκη
BIBΛIOΠΩΛEIO NIKHTA EYAΓΓ. MαρασλÉ 74, Θεσ/νίκη
AΠOΣTOΛIKH ∆IAKONIA, Θεσ/νίκη
EK∆OΣEIΣ “ZΩH”, Âγ.Σοφίας 41, Θεσ/νίκη
BIBΛIOΠ. I. MHTPOΠ. XAΛKI∆OΣ, Xαλκίδα
AΠOΣTOΛIKH ∆IAKONIA, Πάτρα
ΓEΘΣHMANH, Πάτρα
EΠIK.I∆PYMA APXIEΠ.KPHTHΣ, Âγ.MηνÄ 22, \Hράκλειο
XATZHMAPΓAPITH BAΣ., Bεργίνας 29, ∆ράµα
BIBΛIOΠΩΛEIO AΘΩΣ, Σέρρες
ΠNEYM.KENTPO I.N.AΓ.∆HMHTPIOY, ‰Aρτα
BIBΛIOΠΩΛEIO EMEΛEIA, Kύπρος
BIBΛIOΠΩΛEIO BYZANTIO, Kύπρος
BIBΛIOΠΩΛEIO “TO ΦΩΣ”, Λευκωσία
I. MONH AΓIOY ANTΩNIOY, APIZONA, U.S.A.

^O θαυµατουργός

∆IABAΣTE TO BIBΛIO

MMAA••IIMMOOBBIITT™™

IIøøAANNNNHH™™AA°°IIOO™™
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IIEEPPEE™™  AAKKOO§§OOYY££IIEE™™  

AA°°IIOOYY  IIøøAANNNNHH  MMAA••IIMMOOBBIITT™™  

(‰Oρθρος, ^Eσπερινός, Παράκληση)

ποίηµα ∆ρος Xαραλάµπους Mπούσια

\Eκδόσαµε τίς IEPEΣ AKOΛOYΘIEΣ τοÜ νεο-

φανοÜς καί θαυµατουργοÜ Âγίου \Iωάννη Mαξί-

µοβιτς πού συνέγραψε ï µεγάλος •µνογράφος τÉς

τ΅ν \Aλεξανδρέων \Eκκλησίας ∆ρ. Xαράλαµπος
Mπούσιας. 

^O ≠Aγιος \Iωάννης συνεχ΅ς θαυµατουργεÖ καί

¬σοι πιστοί τόν εéλαβοÜνται µποροÜν νά προµη-

θευτοÜν τίς îερές àκολουθίες γιά νά τόν âπικα-

λοÜνται.     

NEA EK¢O™H

NEA EK¢O™H
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H^Iερά Mονή µας κατά àποκλειστικότητα κατασκεύασε àσηµένια µεντα-

γιόν µέ êλυσίδα γιά τό λαιµό, πού ε¨κονίζουν σέ σµάλτο τήν ΠANAΓIA
µας, τόν ≠Aγιό µας NEKTAPIO (στήν πρώτη êγιογραφηθεÖσα ε¨κόνα του)
καί τόν ≠Aγιο IΩANNH Mαξίµοβιτς.

≠Oσοι âπιθυµεÖτε, µποροÜµε νά σÄς àποστείλουµε 
κάποιο àπό αéτά γιά νά τά φορÄτε ½ς εéλογία. 

(τηλ. ^IερÄς MονÉς 26340-44391 καί zρες 9-2 πρωΐ καί 6-9 àπόγευµα)
TIMH EKAΣTOY MENTAΓION: 15€ + ταχυδροµικά öξοδα

--ÙÙÉÉ˜̃  ¶¶AANNAA°°IIAA™™

--ÙÙÔÔÜÜ  AA°°IIOOYY  NNEEKKTTAAPPIIOOYY  
(στήν πρώτη êγιογραφηθεÖσα ε¨κόνα του)

--ÙÙÔÔÜÜ  AA°°IIOOYY  IIøøAANNNNHH  MMAA••IIMMOOBBIITT™™

A™HMENIOA™HMENIOÊ˘Ï·¯ÙfiÊ˘Ï·¯Ùfi

\Aνάµεσα στά κοµποσχοίνια πού φτιάχνουµε µέ προσευχή, εrναι καί αéτά πού τό
στολίζει ≤να àσηµένιο κλαδί τÉς âλιÄς, τό σύµβολο τÉς \Aθήνας καί τÉς ε¨ρήνης.
\Aκόµη, πρόσφατα φτιάξαµε ≤να àκόµη κοµποσχοίνι τό ïποÖο εrναι στολισµένο
µέ µία àσηµένια πλακέτα πού γράφει τήν προσευχή “Kύριε \IησοÜ Xριστέ
âλέησόν µε, τήν εéχή πού πρέπει νά λέµε ¬ταν κάνουµε κοµποσχοίνι.

^H τιµή τους εrναι 10€ καί 15€ àντίστοιχα.

KÔÌÔÛ¯Ô›ÓÈ·
Ì¤ Ù‹Ó Âé¯‹ KYPIE IH™OY XPI™TE E§EH™ON ME 

Î·› Ì¤ Ùfi K§A¢I TH™ E§IA™



O
πως κάθε χρόνο, öτσι καί

φέτος τό µοναστήρι µας

âξέδωσε τό ™µερολόγιο γιά

τό öτος 2007, àφιερωµένο στούς

êγίους Mεγαλοµάρτυρες πού τόσο

àγαποÜµε καί εéλαβούµεθα καί

πού εéχόµαστε ¬λο τό χρόνο νά

σÄς öχουν •πό τήν προστασία τους

καί νά πρεσβεύουν γιά âσÄς. 

Στό ™µερολόγιό µας àναγρά-

φονται âπίσης ¬λες οî νηστεÖες

àναλυτικά γιά κάθε ™µέρα, βοηθώ-

ντας σας öτσι στόν πνευµατικό σας

àγ΅να. Kαί πάλι βέβαια, ¬πως

κάθε χρόνο ™ öκδοσή του εrναι

φροντισµένη ¨διαίτερα, εrναι

öγχρωµο, àδιάβροχο καί µπορεÖτε

νά τό κρεµάσετε ¦ νά τό öχετε âπι-

τραπέζιο.

Mήν ξεχνÄτε ¬τι àγοράζοντας

τό ^Hµερολόγιο àπό τό Mοναστήρι

µας, µÄς βοηθÄτε νά προχωρήσου-

µε τήν àνοικοδόµησή του.

ZητεÖστε
τό ^Hµερολόγιο τÉς ^IερÄς MονÉς µας γιά τό 2007. 

Erναι àφιερωµένο σέ 12 êγίους Mεγαλοµάρτυρες καί ¬πως κάθε

χρόνο àναγράφονται σέ αéτό ¬λες οî νηστεÖες τÉς \Eκκλησίας µας.

τηλ. 26340 - 44.391 (9-2 πρωΐ καί 6-9 àπόγευµα)

HMEPO§O°IO
2007

HMEPO§O°IO
2007


