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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 ε¨κοστό 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. 20, MAΪOΣ - IOYNIOΣ 2007

ΠEPIO∆IKO ∆IMHNIAIO 
ΠPOAIPETIKH ΣYN∆POMH

I∆IOKTHTHΣ: IEPA MONH 
AΓIOY NEKTAPIOY - TPIKOPΦO ΦΩKI∆OΣ
330 56 EYΠAΛIO      τηλ. - fax 26340 - 44.391
Nέο e-mail: agnektar@yahoo.gr

EK∆OTPIA:
MONAXH NIKO∆HMH
EKTYΠΩΣH-YΠEYΘYNOΣ
TYΠOΓPAΦEIOY:
LETTRA Tζουβάρας Bασίλης, ^Hλιούπολη

KΩ∆IKOΣ: 7109

¶EPIEXOMENA¶EPIEXOMENA

ε¨κόνα âξωφύλλου: ^H Âγία Mόνικα, ™ µητέρα τοÜ Âγίου
Aéγουστίνου. (^H µνήµη τους τελεÖται στίς 15 \Iουνίου)
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γαποÜµε ôραγε τόν Θεό; Tόν âµπι-
στευόµαστε; Πιστεύουµε δηλαδή ¬τι

\EκεÖνος εrναι ^Oδηγός στή ζωή µας, ¬τι
ôν TοÜ τά àναθέσουµε ¬λα, τότε πραγµατι-

κά ¬λα θά βροÜν λύση καί δέν θά •πάρχει πλέον
κανένα àδιέξοδο; 

≠Oλοι στήν πορεία τÉς ζωÉς µας, καθώς τήν
διαγράφουµε µέρα µέ τήν ™µέρα, σίγουρα àντιµε-
τωπίζουµε προβλήµατα, δοκιµασίες, πειρασµούς,
ôλλοι µικρά κι ôλλοι µεγαλύτερα. Aéτός πού δέν
öχει Θεό βρίσκεται συνέχεια µπροστά σ\ ≤να àδιέ-
ξοδο. \Aντίθετα ¬σοι àγαποÜν τόν Θεό, γι\ αéτούς
δέν •πάρχουν ποτέ àδιέξοδα. Kι ¬µως ï Xριστός
µας µπορεÖ ¬λα νά τά λύσει, àρκεÖ νά TοÜ τό
ζητÄµε µέ πίστη καί âµπιστοσύνη. N\ àφεθοÜµε στά
χέρια Tου. Nά TοÜ λέµε καθηµερινά καί àκατά-
παυστα ùχι αéτό πού θέλουµε νά µÄς κάνει, àλλά
νά TοÜ âκµυστηρευόµαστε τήν àγάπη µας καί τήν
âµπιστοσύνη µας σ\ Aéτόν. Nά  TοÜ λέµε νά πηγαί-
νει \EκεÖνος µπροστά κι ¬τι âµεÖς θά Tόν àκο-
λουθοÜµε. Kι αéτό νά τό κάνουµε πράξη. “Λάλει
Kύριε καί ï δοÜλος σου àκούει”, “Γεννηθήτω τό
θέληµά Σου”, “Πάσαν τήν ζωήν ™µ΅ν τ̈́  Xριστ̈́
παραθώµεθα”. Aéτή εrναι ™ πραγµατική σχέση
àγάπης καί âµπιστοσύνης στόν Θεό. Kοιτώντας ï
καθένας τόν ëαυτό του φοβÄµαι ¬τι θά àνακαλύ-
ψει τό àκριβ΅ς àντίθετο. ΦοβÄµαι ¬τι πορευόµα-
στε στή ζωή µας χωρίς τόν Θεό, γιατί κάνουµε τίς
κινήσεις µας χωρίς νά TοÜ ζητήσουµε νά µÄς ïδη-
γήσει \EκεÖνος σέ αéτές. Kάνουµε τίς âπιλογές µας
χωρίς νά TοÜ ζητήσουµε νά τίς κάνει \EκεÖνος γιά
âµÄς. Kαί τό α€τηµα στήν προσευχή µας εrναι τό
δικό µας τό θέληµα. ‰Aς àναλογιστεÖ ï καθένας
µας τί ζητÄ στήν προσευχή του κι ôς àναλογιστεÖ
àκόµη περισσότερο πόσο µέσα του öχει διαγράψει
τήν πορεία πού θά βαδίσει, µέ δικές του àποφά-
σεις, µέ δικές του âπιλογές. ≠Oταν λοιπόν κινού-
µαστε τόσο âγωϊστικά, ¬ταν ï καθένας κοιτÄ σύµ-
φωνα µέ τό EΓΩ του τί θέλει δηλαδή νά κάνει, τί
θέλει νά âπιλέξει, π΅ς θέλει κάτι νά τό χειριστεÖ,
µέσα σ\ αéτό τό γιγαντιαÖο EΓΩ, ποÜ κάναµε τόπο
γιά τόν Θεό; ΠοÜ TοÜ δώσαµε χ΅ρο γιά νά âνερ-
γήσει \EκεÖνος; Σέ ποιό σηµεÖο Tόν âµπιστευθήκα-
µε; Ποιός àπό âµÄς λέει στήν προσευχή του καί τό

πιστεύει “Γεννηθήτω τό θέληµά Σου”; ≠Oταν λοι-
πόν κινούµαστε µέ τόσο âγωϊσµό, ¬ταν µετρÄµε
µόνο τά θέλω µας π΅ς λέµε ταυτόχρονα ¬τι àγα-
ποÜµε τόν Θεό; Ποιόν τάχα κοροϊδεύουµε ¬ταν
λέµε ¬τι Tόν âµπιστευόµαστε; ‰Aλλος ζητÄ âπιτυ-
χία στίς âξετάσεις, ôλλος âπαγγελµατική àποκα-
τάσταση, ôλλος τήν •γεία του, ôλλος àκόµα καί
τήν àνάσταση τοÜ νεκροÜ του. Ποιός ¬µως àπό
âµÄς πρίν ζητήσει κάτι àπό τόν Θεό σκέφτηκε ôν
θέλει καί ï Θεός ¬λα αéτά πού TοÜ ζητÄµε ¦ ôν
êπλά χρησιµοποιοÜµε τήν παντοδυναµία Tου γιά
νά îκανοποιήσουµε τά θέλω µας; Πόσο πολύ δια-
φέρουµε àπό τήν àληθινή àγάπη καί τήν πραγµα-
τική âµπιστοσύνη πρός τόν Θεό. Πόσο πολύ àπέ-
χουµε àπό αéτή τήν σχέση τήν πραγµατική, τήν
οéσιαστική, τήν àληθινή. Aéτός πού πραγµατικά
àγαπÄ τόν Θεό, πραγµατικά καί Tόν âµπιστεύεται.
Aéτό σηµαίνει ¬τι ταυτίζει τό θέληµά του µέ τό
θέληµα τοÜ ΘεοÜ. PωτÄ τόν Θεό τί âπιθυµεÖ
\EκεÖνος γι\ αéτόν. \EµεÖς πάντοτε κάνουµε τό
àντίθετο. Πιέζουµε τόν Θεό νά δεχτεÖ αéτό πού
θέλουµε âµεÖς γιά âµÄς. Πολλές φορές öχουµε
τόσο âγωϊσµό πού ôν καί βλέπουµε ¬τι ï Θεός
àλλοÜ µÄς ïδηγεÖ, âµεÖς âπιµένουµε νά πηγαίνου-
µε àκριβ΅ς àντίθετα. Kαί µετά κατηγοροÜµε καί
τόν Θεό γιά τίς âπιλογές καί τίς àποτυχίες µας. 

Erναι €σως µεγάλη προσδοκία νά περιµένουµε
¬τι µέσα àπό αéτές τίς λίγες λέξεις θά κάνουµε µία
στροφή, àλλά βλέποντας ï καθένας àπό âµÄς τά
àδιέξοδα πού µÄς ïδηγοÜν οî âπιλογές µας ôς σκε-
φτοÜµε ν\ àλλάξουµε πορεία, ôς σκεφτοÜµε €σως
γιά πρώτη φορά στή ζωή µας νά ποÜµε µέσα àπό
τήν ψυχή µας “Λάλει Kύριε καί ï δοÜλος Σου
àκούει” κι ôς àκολουθήσουµε χωρίς φόβους καί
àναστολές \EκεÖνον πού µόνον στό τέλειο θά µÄς
ïδηγήσει. \EκεÖνος µόνον ξέρει τόν καθένα àπό
âµÄς µέχρι τά µύχια τÉς ψυχÉς µας καί ôρα εrναι ï
Mόνος πού µπορεÖ νά ξέρει τί εrναι τό καλύτερο
γιά τόν καθένα àπό âµÄς ξεχωριστά.

‰Aς Tόν âµπιστευθοÜµε. 
“Λάλει Kύριε καί ï δοÜλος Σου àκούει”...

Kαλό καλοκαίρι!
^H ^Hγουµένη,

† Mόνικα Mοναχή 
καί οî σύν âµοί âν Xριστ̈́  àδελφές.

¶Úfi˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙÂÛ ÂÈÛÙÔÏ‹...

A

Aγαπητοί µας âν Xριστ΅ àδελφοί, φίλοι àναγν΅στες 

τοÜ ΠεριοδικοÜ µας ““MMÔÔÓÓ··¯̄ÈÈÎÎ‹‹  òòEEÎÎÊÊÚÚ··ÛÛËË””
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AÊÈ¤ÚˆÌ·...AÊÈ¤ÚˆÌ·...

εκινήσαµε ≤να µαγιάτικο πρωϊνό,

γιά νά προσκυνήσουµε τήν ïµώνυµη

θαυµατουργή ε¨κόνα τÉς Παναγίας

πού φυλάσσεται στό Mοναστήρι âδ΅

καί δέκα περίπου α¨΅νες. Tό ^Iστορι-

κό Mοναστήρι χτίστηκε τόν 10ο

α¨΅να περίπου καί καθώς àντικρύσαµε µπαίνο-

ντας àπό τήν κεντρική ε€σοδο τÉς MονÉς, πρό-

κειται γιά ≤να τετράπλευρο κτίριο µέ δύο µεσαι-

ωνικούς πύργους. ^O Nαός δεσπόζει στό κέντρο

τÉς αéλÉς καί  âκεÖ àκριβ΅ς µÄς •ποδέχθηκε ™

σεβαστή γερόντισσα Mακαρία, µέ τή µικρή àλλά

ÍÍÍÍ

ïï‰‰ÔÔÈÈÔÔÚÚÈÈÎÎfifi  ÛÛÙÙ‹‹ÓÓ  ^̂IIÂÂÚÚ¿¿  MMÔÔÓÓ‹‹

¶¶AANNAA°°IIAA™™  ™™KKAAººII¢¢IIAA™™¶¶AANNAA°°IIAA™™  ™™KKAAººII¢¢IIAA™™

™™¤¤  ÌÌÈÈ¿¿  ÌÌ··ÁÁÂÂ˘̆ÙÙÈÈÎÎ‹‹  ÙÙÔÔÔÔııÂÂÛÛ››··  ÛÛÙÙfifi  ¯̄ˆ̂ÚÚÈÈfifi  ™™ÎÎ··ÊÊÈÈ‰‰ÈÈ¿¿,,  1155  ÌÌfifiÏÏÈÈ˜̃  ¯̄ÈÈÏÏÈÈfifiÌÌÂÂÙÙÚÚ··

ààfifi  ÙÙfifiÓÓ  ¶¶‡‡ÚÚÁÁÔÔ  \\HHÏÏÂÂ››··˜̃  ÎÎ··››  ÌÌ››··  œœÚÚ··  ÂÂÚÚ››ÔÔ˘̆  ààfifi  ÙÙ‹‹ÓÓ  ¶¶¿¿ÙÙÚÚ··,,  ‚‚ÚÚ››ÛÛÎÎÂÂÙÙ··ÈÈ

ìì  ^̂IIÛÛÙÙÔÔÚÚÈÈÎÎ‹‹  MMÔÔÓÓ‹‹  ¶¶··ÓÓ··ÁÁ››··˜̃  ™™ÎÎ··ÊÊÈÈ‰‰ÈÈÄÄ˜̃  õõ  ™™ÎÎ··ÊÊÈÈ‰‰ÈÈÒÒÙÙÈÈÛÛÛÛ··˜̃..  
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âκλεκτή συνοδεία της. Mπήκαµε στόν ^Iερό Nαό

πού εrναι βασιλικοÜ ρυθµοÜ µέ νάρθηκα  καί

προσκυνήσαµε τή θαυµατουργή ε¨κόνα τÉς

Παναγίας µας πού εrναι τό πιό σπουδαÖο κειµή-

λιο τÉς MονÉς. ̂ H γερόντισσα µÄς âξήγησε ¬τι τό

Mοναστήρι •πέστη πολλές καταστροφές στή

διάρκεια τÉς µακρόχρονης ζωÉς του. \Aκόµα καί

στήν àρχιτεκτονική του âπενέβησαν οî διάφοροι

κατακτητές, ¬πως γιά παράδειγµα οî âπεµβάσεις

τ΅ν Φράγκων στό καθαρά βυζαντινό φρούριο.

^H ε¨κόνα τÉς Παναγίας τÉς Σκαφιδιώτισσας

χάθηκε καί ™ Mονή âρήµωσε µέχρι τό 1723,

ïπότε καί οî µοναχοί της âπέστρεψαν στήν Σκα-

φιδιά καί àνακαίνισαν καί πάλι τό Mοναστήρι.

Στούς χρόνους τÉς ^EλληνικÉς \Eπανάστασης ™

Mονή τÉς ΣκαφιδιÄς συµπαραστάθηκε στόν

àπελευθερωτικό àγ΅να äθικά, •λικά, àλλά καί

µέ τή προσωπική συµβολή τ΅ν µοναχ΅ν της.

Mετά τήν àπελευθέρωση, οî µοναχοί της àγωνί-

σθηκαν γιά νά δώσουν νέα µορφή στό Mοναστή-

ρι, µέσα ¬µως àπό πολλές δυσκολίες. \Aλλά καί

τήν περίοδο τÉς ΓερµανικÉς κατοχÉς οî \Iταλοί

λήστεψαν τό Mοναστήρι καί Γερµανοί àνατίνα-

ξαν τό Nαό τ΅ν Âγίων \Aναργύρων. \Aµέσως

σχεδόν µετά τήν \Aπελευθέρωση λειτούργησε στή

Σκαφιδιά âκκλησιαστικό φροντιστήριο καί

àργότερα γυµνασιακό ο¨κοτροφεÖο καί παιδικές

κατασκηνώσεις. 

Tό 1970, ¬πως µÄς εrπε ™ γερόντισσα, τό

Mοναστήρι µετατράπηκε σέ γυναικεÖα ^Iερά

Mονή καί µÄς περιέγραψε τήν κατάσταση στήν

ïποÖα τό παρέλαβε. Tά παλαιά κτήµατα öγιναν

σάν καινούργια, καθαρίστηκαν καί εéτρεπίστη-

καν χάρις στίς ôοκνες προσπάθειες τÉς µικρÉς,

àλλά θαυµατουργÉς àδελφότητας. Kτίστηκε νέα

πτέρυγα καί àναστηλώθηκε τό MουσεÖο στό

ïποÖο φυλάσσονται τά πολλά îερά κειµήλια καί

τό πλούσιο àρχεÖο τÉς MονÉς. Παρόλες τίς

àλλεπάλληλες καταστροφές καί λεηλασίες πού

•πέστη διασώθηκαν δεκάδες îερές ε¨κόνες, îερά

καλύµµατα, δισκοπότηρα, àρτοφόρια, àντιµήν-

σια, îερά ôµφια, σταυροί, λειψανοθÉκες, καν-

δÉλες, πόρπες, σφραγίδες, καθώς καί àρχαιολο-

γικά ε•ρήµατα τÉς περιοχÉς πιθανόν τÉς πρωτο-

ελλαδικÉς περιόδου. Στό Mουσειακό χ΅ρο τÉς

MονÉς φυλλάσονται âπίσης καί παλαίτυπα

βιβλία καί χειρόγραφα, öγγραφα τούρκικα,

πατριαρχικά κλπ. 

Oî µοναχές µÄς φιλοξένησαν µέ τή àβρα-

µιαÖα τους φιλοξενία, ™ γερόντισσα µÄς νουθέ-

τησε πνευµατικά καί µÄς µίλησε µέ πολύ àγάπη

γιά τό Mοναστήρι καί τό öργο πού âπιτελοÜν

âκεÖ µέ τόσους κόπους. Πήραµε τήν εéχή της καί

φεύγοντας σκεπτόµασταν ¬τι àξίζει πραγµατι-

κά αéτό τό ^Iστορικό Mοναστήρι νά παρα-

µείνει ζωντανό καί àκµαÖο καί εéχηθήκαµε

µέσα àπό τήν καρδιά µας καί ôλλες ψυχές

νά προσέλθουν καί νά προστεθοÜν στήν àξιό-

λογη, δηµιουργική καί πνευµατική αéτή

κυψέλη γιά νά συνεχιστεÖ ™ îστορική καί

πνευµατική πορεία τÉς MονÉς. ^HΠαναγία ™

Σκαφιδιώτισσα ε€µεθα βέβαιες ¬τι θά φρο-

ντίσει γι\ αéτό...

Γερόντισσα Mόνικα
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°ÓÒÚÈÛfiÓ ÌÔÈ...

HH  ££EEIIAA  §§EEIITTOOYYPP°°IIAAHH  ££EEIIAA  §§EEIITTOOYYPP°°IIAA

πό τήν στήλη αéτή ε€χαµε ïλοκλη-
ρώσει τά σχετικά µέ τόν ‰Oρθρο
καί θά συνεχίσουµε µέ τή Θεία
Λειτουργία, ™ ïποία διακρίνεται
σέ δύο µέρη: Tό πρ΅το µέρος

περιλαµβάνει ψαλµωδία, àναγνώσµατα καί δεή-
σεις καί εrναι τό διδακτικό µέρος τÉς συνάξεως.
\Aρχίζει àπό τίς λέξεις “Eéλογηµένη ™ Bασιλεία
τοÜ Πατρός καί τοÜ YîοÜ καί τοÜ Âγίου Πνεύ-
µατος” µέχρι τόν Xερουβικό ≠Yµνο. Σ\ αéτό τό
πρ΅το µέρος •πάγεται ™ Λειτουργία τ΅ν Kατη-
χουµένων, διότι τό δεύτερο µέρος δέν τό παρα-
κολουθοÜσαν κατά τό παρελθόν οî κατηχούµε-
νοι, (δηλ. ¬σοι âπρόκειτο νά βαπτιστοÜν) παρά
µόνον αéτό τό πρ΅το µέρος.

Tό δεύτερο µέρος περιλαµβάνει τήν τέλεση
τοÜ Mυστηρίου τÉς Θείας Eéχαριστίας, τήν προ-
σφορά τ΅ν τιµίων ∆ώρων, τόν καθαγιασµό καί
τήν Θεία Kοινωνία. \Aρχίζει àπό τόν Xερουβικό
≠Yµνο καί τελειώνει µέ τό “∆ι\ εéχ΅ν”. Erναι ™
^Iερή \Aκολουθία ¬που τελεÖται τό Mυστήριο τÉς
àναίµακτης θυσίας καί πού συνέστησε ï ‰Iδιος ï
Xριστός στό Mυστικό ∆εÖπνο λέγοντας “τοÜτο
ποιεÖτε ε¨ς τήν âµήν àνάµνησιν”.

^O πρ΅τος πού συνέγραψε àκολουθία τÉς
Θείας Λειτουργίας εrναι ï \Aπόστολος \Iάκωβος
ï \Aδελφόθεος, πρ΅τος âπίσκοπος ^Iεροσολύµων
καί ™ ïποία τελεÖται µόνον µία φορά τόν χρόνο,
λόγω τÉς âκτάσεως πού öχει, στίς 23 \Oκτωβρίου,
™µέρα τÉς µνήµης του.

Θεία Λειτουργία συνέγραψε καί ï \Aπόστο-
λος Mάρκος, πού ¬µως δέν τελεÖται πλέον
συχνά. Θεία Λειτουργία συνέγραψε ï Mέγας
Bασίλειος πού τελεÖται 10 φορές τό χρόνο, δηλα-
δή, τήν παραµονή τ΅ν Xριστουγέννων, τήν
παραµονή τ΅ν Θεοφανείων, στή µνήµη τοÜ
Âγίου Bασιλείου (1η \Iανουαρίου), τίς 5 Kυρια-

κές τÉς Mεγάλης ΣαρακοστÉς, τήν Mεγάλη
Πέµπτη καί τό Mεγάλο Σάββατο. ≠Oλες τίς
•πόλοιπες ™µέρες τελεÖται ™ Θεία Λειτουργία
πού συνέγραψε ï ≠Aγιος \Iωάννης ï Xρυσόστο-
µος. ^O ≠Aγιος Γρηγόριος ï ∆ιάλογος öγραψε τήν
Θεία Λειτουργία τ΅ν Προηγιασµένων ∆ώρων,
πού çνοµάζεται öτσι, διότι τά Tίµια ∆΅ρα öχουν
¦δη προηγιασθεÖ καί εrναι πλήρη καί τέλεια àπό
τή Λειτουργία τÉς KυριακÉς κατά τήν περίοδο
τÉς Mεγάλης TεσσαρακοστÉς. Συντάχθηκε αéτή
™ Λειτουργία τ΅ν Προηγιασµένων ¦δη àπό τούς
πρώτους χριστιανικούς χρόνους, διότι λόγω τοÜ
πένθιµου τÉς Mεγάλης ΣαρακοστÉς, δέν τελεÖται
™ Θεία Λειτουργία πού öχει àναστάσιµο χαρα-
κτÉρα καί χαρµόσυνο. \Eπειδή ¬µως οî χριστια-
νοί ποθοÜσαν νά ëνώνονται µέ τόν Xριστό καθη-
µερινά καί νά µεταλαµβάνουν τό Σ΅µα καί τό
Axµα Tου, γι\ αéτό γράφτηκε ™ Προηγιασµένη
Θεία Λειτουργία, ¬που τά Tίµια ∆΅ρα êγιάζο-
νται στή Λειτουργία τÉς KυριακÉς κι öτσι τέλεια
καί πλήρη φυλάσσονται στό àρτοφόριο καί κοι-
νωνοÜν οî πιστοί στή διάρκεια τÉς Προηγιασµέ-
νης Θείας Λειτουργίας πού τελεÖται τίς καθηµε-
ρινές τÉς Mεγάλης ΣαρακοστÉς, µέχρι τήν Mεγά-
λη Tετάρτη. 

‰Aς àναλύσουµε ¬µως τί συµβαίνει, τά δρώ-
µενα δηλαδή, κατά τή διάρκεια τÉς Θείας Λει-
τουργίας, πού ¬πως ε€παµε àρχίζει µέ τήν âκφώ-
νηση “Eéλογηµένη ™ Bασιλεία τοÜ Πατρός καί
τοÜ YîοÜ καί τοÜ Âγίου Πνεύµατος...”. ^H àνα-
φορά αéτή στήν Âγία Tριάδα βοηθÄ ¬λο τό
âκκλησίασµα νά àποκοπεÖ àπό κάθε τί ôσχετο
καί νά àναχθεÖ νοερά στά ≈ψη τÉς Bασιλείας τοÜ
ΘεοÜ. ^O διάκονος ½ς ôγγελος στέκεται µπροστά
στήν ^Ωραία Πύλη καί κρατώντας τό çράριό του
πού συµβολίζει τά àγγελικά φτερά, καλεÖ τό
âκκλησίασµα νά συµµετάσχει στίς δεήσεις πού

AAAA

M¤ÚÔ˜ ·ã
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εrναι €διες καί àπαράλλακτες
àπό τούς àποστολικούς χρόνους
καί µέ τίς ïποÖες προσεύχεται ™
\Eκκλησία µας. Oî α¨τήσεις ξεκι-
νοÜν γιά ε¨ρήνη καί φυσικά µιλοÜν
καί γιά τήν ε¨ρήνη τÉς ψυχÉς, γιατί
χωρίς αéτή εrναι àδύνατη ™ προσευ-
χή. Oî ψάλτες, àλλά καί ïλόκληρο τό
âκκλησίασµα διαµέσου αéτ΅ν, ψάλ-
λουν τό “Kύριε \Eλέησον”. Oî
α¨τήσεις συνεχίζονται àπό τόν διάκο-
νο (¬ταν δέν •πάρχει àπό τόν îερέα),
γιά τήν ε¨ρήνη ¬λου τοÜ κόσµου, γιά τήν
εéστάθεια τ΅ν Âγίων \Eκκλησι΅ν τοÜ
ΘεοÜ, γιά τόν ^Iερό Nαό καί τούς âκκλη-
σιαζοµένους µέ πίστη καί φόβο ΘεοÜ, γιά
τόν âπίσκοπο καί γιά τούς ôρχοντες τοÜ
τόπου, γιά τόν στρατό, γιά τήν πόλη ¦ τό
µοναστήρι ¬που τελεÖται ™ Λειτουργία, γιά
τήν εéκρασία τ΅ν àέρων, γιά τήν âφορία
τ΅ν καρπ΅ν τÉς γÉς, γιά τούς ταξιδι΅τες,
γιά τούς àρρώστους, τούς α¨χµαλώτους καί
τή σωτηρία τους, γιά τήν àπαλλαγή ¬λων µας
àπό κάθε θλίψη, çργή, κίνδυνο καί àνάγκη, γιά
τά χριστιανά τέλη ¬λων µας. Kαί σέ ¬λες αéτές
τίς δεήσεις πού çνοµάζοται Mεγάλη Συναπτή
¦ E¨ρηνικά, οî ψυχές ¬λων µας διά στόµατος
τ΅ν ψαλτ΅ν, àπαντοÜν τό “Kύριε âλέησον”. ^O
διάκονος µετά καλεÖ τίς µορφές τÉς Θεοτόκου
καί τ΅ν ̂Aγίων γιά νά πρεσβεύουν καί παροτρύνει
¬λους µας νά âµπιστεθοÜµε ¬λη µας τήν ζωή στά
χέρια τοÜ ΘεοÜ, λέγοντας “TÉς Παναγίας \Aχρά-
ντου, ^Yπερευλογηµένης \Eνδόξου ∆εσποίνης ™µ΅ν
Θεοτόκου καί \Aειπαρθένου Mαρίας µετά πάντων
τ΅ν Âγίων µνηµονεύσαντες, ëαυτούς καί àλλήλους
καί πÄσαν τήν ζωήν ™µ΅ν Xριστ̈́  τ̈́  Θε̈́  παραθώµε-
θα”. Kαί οî πιστοί µιµούµενοι τήν Θεοτόκο καί τούς
Âγίους àπαντοÜν “Σοί Kύριε” δηλαδή “Nαί Kύριε
\Eσένα âµπιστευόµαστε”. Kατόπιν ψάλλονται τά àντί-
φωνα πού εrναι µελωδήµατα µέσα àπό τούς ψαλµούς
πού περιγράφουν προφητικά τόν âρχοµό τοÜ YîοÜ τοÜ
ΘεοÜ, εrναι τρία στόν àριθµό πρός τιµήν τÉς Âγίας Tριά-
δος καί µέ αéτά àνυµνεÖται ™ Θεοτόκος, οî ≠Aγιοι καί ï
Mονογενής Yîός τοÜ ΘεοÜ. \Eκείνη τήν œρα ï îερέας προ-
σεύχεται µυστικά στό ≠Aγιο BÉµα καί ï διάκονος στέκεται
µπροστά στήν ε¨κόνα τÉς Θεοτόκου κρατώντας µέ τά 3 δάχτυ-
λα τό çράριό του. \Aµέσως µετά τά àντίφωνα ψάλλονται οî
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Mακαρισµοί καί àµέσως µετά σηκωνόµαστε
¬λοι ùρθιοι γιά τή Mικρή E€σοδο πού γίνεται µέ
τό Eéαγγέλιο. ^O διάκονος ¦ ï îερέας παίρνει τό
Eéαγγέλιο πού βρίσκεται πάνω στήν Âγία Tρά-
πεζα καί περνώντας àπό τή βορεινή πύλη διασχί-
ζει τήν \Eκκλησία. Mπροστά του προπορεύεται
àναµµένη λαµπάδα πού συµβολίζει τόν Tίµιο
Πρόδροµο καί ψυθιριστά ï îερέας λέγει τήν εéχή
τÉς MικρÉς E¨σόδου. Tό Eéαγγέλιο τό κρατÄ στό
≈ψος τοÜ προσώπου του γιά νά καλύπτεται àπό
τόν Xριστό, δηλαδή àπό τόν \Eρχόµενο Kύριο.
Erναι ™ ε€σοδος τοÜ XριστοÜ στόν κόσµο. ^O
îερέας στέκεται µπροστά στήν ^Ωραία Πύλη καί
πρίν µπεÖ στό îερό προσεύχεται µυστικά στό
Xριστό καί Tόν παρακαλεÖ νά προστάξει τίς
οéράνιες δυνάµεις νά ε¨σέλθουν κι âκεÖνες στό
≠Aγιο BÉµα καί νά συλλειτουργήσουν µαζί τους.
^Yψώνοντας τότε ï îερέας ¦ ï διάκονος τό Eéαγ-
γέλιο ψηλά àναφωνεÖ “Σοφία çρθοί!” διακηρύσ-
σοντας τήν σοφία πού φανερώθηκε στόν κόσµο
µέ τό κήρυγµα τοÜ Eéαγγελίου καί µÄς παροτρύ-
νει νά σταθοÜµε εéλαβικά ùρθιοι µπροστά σέ
αéτό. \Aλλά µέ τό “çρθοί” µÄς παροτρύνει âπίσης
νά •ψώσουµε τό νοÜ µας καί τά µάτια τÉς ψυχÉς
µας πρός τόν Kύριο γιά νά νοιώσουµε τήν
παρουσία Tου στή Θεία Λειτουργία. Tό Eéαγγέ-
λιο τοποθετεÖται πάνω στήν ̂Aγία Tράπεζα καί οî
χοροί ψάλλουν τά Tροπάρια τÉς ëορτÉς ¦ τοÜ
Âγίου καί κατόπιν àρχίζει ï Tρισάγιος ≠Yµνος
“≠Aγιος ï Θεός, ±γιος ¨σχυρός, ±γιος àθάνατος
âλέησον ™µÄς” µέ τόν ïποÖο ïµολογεÖται ï Θεός
Πατέρας, ï Yîός καί τό ≠Aγιος ΠνεÜµα, τό \Aθά-

νατο καί Zωοποιό. TρεÖς φορές ψάλλεται αéτός
ï ≈µνος àπό τόν χορό, âν΅ ï îερέας προσεύχεται
µυστικά γιά νά γίνει εéπρόσδεκτος àπό τόν
Kύριο ï Tρισάγιος ≠Yµνος. \Aµέσως µετά àρχίζει
™ àνάγνωση τοÜ \Aποστόλου âν΅ ï διάκονος ¦ ï
îερέας µÄς παροτρύνει ¬λους νά προσέξουµε
λέγοντας “Πρόσχωµεν, σοφία πρόσχωµεν!”
∆ηλαδή “ôς προσέξουµε γιατί εrναι σοφά αéτά
πού θά àκουστοÜν” καί τό àποστολικό àνάγνω-
σµα χρησιµεύει σάν κλίµακα γιά τήν àνάγνωση
τοÜ Eéαγγελίου, âν΅ âκείνη τήν œρα ï îερέας
παρακαλεÖ γιά νά καταυγασθοÜν οî καρδιές µας
µέ τό φ΅ς τÉς θεογνωσίας καί ν\ àνοίξει ™ διά-
νοιά µας στήν κατανόηση τ΅ν εéαγγελικ΅ν
κηρυγµάτων. ^H àνάγνωση τ΅ν àποστολικ΅ν
λόγων δηλώνει τήν àποστολή τ΅ν àποστόλων
στά öθνη. Πρ΅τα δηλαδή âστάλησαν στά öθνη οî
ôπόστολοι καί κατάπιν κηρύχθηκε τό Eéαγγέλιο.
Mόλις τελειώσει ™ àνάγνωση τοÜ \Aποστόλου
ψάλλουµε τά “àλληλουϊάρια”, δηλαδή τό “àλλη-
λούϊα” πού σηµαίνει αrνος στόν Θεό καί δηλώ-
νουν τήν âπιδηµία τÉς θείας χάριτος πού öρχεται
µέ τήν àνάγνωση τοÜ Eéαγγελίου. \Eκείνη τήν
œρα ï îερέας  θυµιάζει, διότι ¬πως ™ εéωδία τοÜ
θυµιάµατος êπλώνεται àργά σέ ¬λο τόν Nαό,
öτσι καί ™ χάρις τ΅ν εéαγγελικ΅ν λόγων µπαίνει
στίς ψυχές τ΅ν âκκλησιαζοµένων χριστιαν΅ν.
Kατόπιν διαβάζεται àπό τόν îερέα µπροστά àπό
τήν ^Ωραία Πύλη τό Eéαγγέλιο ¦ àπό τόν διάκο-
νο στόν ôµβωνα. Mπροστά àπό τό Eéαγγέλιο
στέκεται πάντα µιά àναµµένη λαµπάδα πού συµ-
βολίζει τό φ΅ς τοÜ XριστοÜ. ^O îερέας πάλι µÄς
παροτρύνει “Σοφία, çρθοί àκούσωµεν τοÜ
Âγίου Eéαγγελίου, ε¨ρήνη πÄσι”, δηλαδή ¬τι
εrναι σοφία αéτά πού θά àκούσουµε καί ùρθιοι
ôς σταθοÜµε νά τά àκούσουµε καί ôς öρθει
ε¨ρήνη σέ ¬λους. ^O χορός àπαντάει στόν îερέα:
“Kαί τ̈́  πνεύµατί σου” δηλαδή καί στό δικό σου
πνεÜµα ôς öρθει ™ ε¨ρήνη. ^H εéχή “ε¨ρήνη πÄσι”
εrναι ™ εéλογία τοÜ \IησοÜ XριστοÜ πού öχει τήν
àρχή της στήν \Aνάληψη τοÜ Kυρίου καί παρα-
τείνεται στήν \Eκκλησία µέσα στούς α¨΅νες. Kαί
τότε ï Kύριός µας στάθηκε àνάµεσα στούς µαθη-
τές Tου καί εrπε “ε¨ρήνη •µÖν”, öτσι καί τώρα διά
τοÜ στόµατος τοÜ îερέως µÄς εéλογεÖ λέγοντας
“ε¨ρήνη πÄσι”. ‰Oρθιοι λοιπόν, µέ σκυµµένα τά
κεφάλια εéλαβικά προσέχουµε τά λόγια τοÜ
Eéαγγελίου, ¬πως θά προσέχαµε ôν àκούγαµε

°ÓÒÚÈÛfiÓ ÌÔÈ...
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τόν ‰Iδιο τόν Xριστό. ‰Aς δεχθοÜµε âκείνη
τήν œρα τόν σπόρο τοÜ σπορέως XριστοÜ
µας µέσα στίς καρδιές µας καί ôς àγωνι-
στοÜµε αéτός ï σπόρος νά καρποφορήσει
καί νά γίνει ™ καρδιά µας γÉ àγαθή. Mετά
τήν àνάγνωση τοÜ Eéαγγελίου ï χορός
(καί µέσα µας κι âµεÖς) àναφωνεÖ “∆όξα
σοι Kύριε δόξα σοι”. 

^O διάκονος παρακινεÖ καί πάλι τό
λαό σέ προσευχή καί βγαίνει στή µέση τοÜ
ναοÜ καί καλεÖ τό âκκλησίασµα λέγοντας
“ε€πωµεν πÄντες âξ ¬λης τÉς ψυχÉς καί âξ
¬λης τÉς διανοίας ™µ΅ν ε€πωµεν”, δηλαδή
¬λοι µαζί µέσα àπό τήν ψυχή µας καί µέσα
àπό τή διάνοιά µας ôς ποÜµε καί οî πιστοί
àπαντοÜν “Kύριε âλέησον!” καί ¬λοι µαζί
µέ µιά καρδιά καί µιά ψυχή âξ ïλοκλήρου
στραµµένη στό Θεό àπαντοÜµε τρεÖς
φορές καί ùχι µία, “Kύριε âλέησον, Kύριε
âλέησον, Kύριε âλέησον” σέ κάθε δέηση πού
âκφωνεÖ ï διάκονος. ≠Oλη αéτή ™ σειρά
τ΅ν δεήσεων çνοµάζεται \Eκτενής ^Iκεσία
¦ êπλά \Eκτενής καί ï îερέας µέσα στό îερό
µπροστά στήν Âγία Tράπεζα, προσεύχεται
γιά νά γίνει εéπρόσδεκτη àπό τόν Θεό. ^O
διάκονος τότε àρχίζει τά κατηχούµενα
δηλαδή τίς δεήσεις γι\ αéτούς πού κατη-
χοÜνται. Παρ\ ¬λο πού στίς ™µέρες µας
σπάνια βρίσκονται στή λειτουργία àβάπτι-
στοι κατηχούµενοι, ½στόσο καθένας µας
àναλογίζεται âκείνη τήν œρα πόσο µακρυά
εrναι àπό τόν Θεό καί πόσο χλιαρή εrναι ™
πίστη του καί θά πρέπει νά àγωνίζεται γιά
ν\ àνάψει καί πάλι ™ φλόγα τÉς àγάπης του
πρός τόν Θεό. ^O διάκονος µÄς παρακινεÖ
νά προσευχηθοÜµε “εûξασθε οî κατηχούµε-
νοι τ΅ Kυρίω” δηλαδή προσευχηθεÖτε οî
κατηχούµενοι στόν Kύριο καί àπό τά βάθη
τÉς καρδιÄς µας ¬λοι àπαντοÜµε “Kύριε
âλέησον” κι âκεÖνος συνεχίζει “οî πιστοί
•πέρ τ΅ν κατηχουµένων δεηθ΅µεν” δηλα-
δή οî πιστοί ôς παρακαλέσουµε γιά τούς
κατηχούµενους καί συνεχίζει “¥να ï
Kύριος αéτούς âλεήση, κατηχήση αéτούς
τόν λόγον τÉς àληθείας, àποκαλύψη
αéτοÖς τό Eéαγγέλιον τÉς δικαιοσύνης,
ëνώση αéτούς τFÉ êγί÷α AéτοÜ καθολικFÉ καί

àποστολικFÉ \Eκκλησία. Σ΅σον, âλέησον,
àντιλαβοÜ καί διαφύλαξον αéτούς ï Θεός
τÉ σÉ χάριτι”. ∆ηλαδή νά προσευχηθοÜµε
γιά νά τούς âλεήσει ï Kύριος, γιά νά τούς
διδάξει τόν λόγο τÉς àλήθειας, γιά νά τούς
àποκαλύψη τό Eéαγγέλιο τÉς δικαιοσύνης,
γιά νά τούς ëνώσει µέ τήν êγία Tου καθο-
λική καί àποστολική \Eκκλησία. Σ΅σε, âλέ-
ησε, βοήθησε καί φύλαξέ τους Θεέ µου µέ
τή Xάρη Σου. Kαί οî πιστοί σέ κάθε α€τηση
âπαναλαµβάνουν τό “Kύριε âλέησον”, âν΅
ï îερέας µυστικά προσεύχεται
παρακαλ΅ντας τόν Θεό νά ρίξει τά µάτια
Tου πάνω στούς δούλους Tου πού öχουν
σκύψει τά κεφάλια καί νά àξιώσει ¬λους
τήν ôφεση τ΅ν êµαρτι΅ν καί τήν ≤νωση µέ
τήν êγία καθολική καί àποστολική \Eκκλη-
σία Tου. \Eκείνη àκριβ΅ς τήν στιγµή οî
κατηχούµενοι τά παλαιότερα χρόνια àπο-
χωροÜσαν àπό τό ναό, âν΅ ï διάκονος
τούς καλοÜσε πρός àποχώρηση λέγοντας
“¬σοι οî κατηχούµενοι προέλθετε” δηλαδή
οî κατηχούµενοι νά βγεÖτε öξω. Kαί συνέ-
χιζε λέγοντας: “οî κατηχούµενοι προέλθε-
τε. ≠Oσοι κατηχούµενοι προέλθετε. Mή τις
τ΅ν κατηχουµένων. ≠Oσοι πιστοί öτι καί
öτι âν ε¨ρήνη τοÜ Kυρίου δεηθ΅µεν”. ∆ηλα-
δή οî κατηχούµενοι νά βγεÖτε. ≠Oσοι εrστε
κατηχούµενοι νά βγεÖτε. Nά µή µείνει οûτε
≤νας àπό τούς κατηχούµενους. Kαί ¬σοι
ε€µαστε πιστοί πάλι καί πάλι µέ ε¨ρήνη νά
παρακαλέσουµε τόν Kύριο. \Eκείνη τήν
œρα ¬λοι µας ôς öχουµε τήν συναίσθηση
νά διώξουµε τόν παλαιό ôνθρωπο µέ τίς
êµαρτίες πού δέν εrναι ôξιος νά συµµετέ-
χει στή θεία µυσταγωγία καί νά παρακο-
λουθήσουµε τό •πόλοιπο τÉς Θείας Λει-
τουργίας µέ ¬σο τό δυνατόν πιό καθαρές
ψυχές. 

Στό ëπόµενο τεÜχος θά àναλύσουµε τό
δεύτερο µέρος τÉς Θείας Λειτουργίας πού
εrναι µόνον γιά τούς πιστούς κι öτσι θά
ïλοκληρώσουµε τό θέµα πού öχουµε àνοί-
ξει.

Πηγές: Συµεών \Aρχ. Θεσ/νίκης “≠Aπαντα”,
N.B. Γκογκόλ, “Στοχασµοί στή Θεία Λειτουργία”,

‰Eκδ. ^I.M. Παρακλήτου, Πρωτοπρ. Στεφάνου
\Aναγνωστοπούλου, “\Eµπειρίες κατά τή Θεία

Λειτουργία”, ΠειραιÄς 2003
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±γιος àρχιεπίσκοπος ΛουκÄς,

κατά κόσµον Bαλεντίν τοÜ

Φέλιξ Bόϊνο-Γιασενέτσκι, γεν-

νήθηκε στίς 14-(27) \Aπριλίου

1877 στό Kέρτς τÉς χερσονήσου

τÉς Kριµαίας. Tό ο¨κογενειακό

περιβάλλον µέσα στό ïποÖο µεγάλωσε qταν ¨διό-

µορφο καθώς ï πατέρας του qταν Pωµαιοκαθο-

λικός âν΅ ™ µητέρα του, ôν καί çρθόδοξη, περιο-

ριζόταν σέ καλές πράξεις χωρίς νά συµµετέχει

âνεργά στή λατρευτική ζωή τÉς \Eκκλησίας.

Πολύ νωρίς µετακοµίζουν στό Kίεβο.

Στό Kίεβο ï Bαλεντίν àποφασίζει νά σπου-

δάσει \Iατρική. Παίρνει τό πτυχίο του τό 1903

καί παρακολουθεÖ µαθήµατα çφθαλµολογίας.

Tό 1904, µέ τό ξέσπασµα τοÜ Pωσο-\Iαπωνι-

κοÜ πολέµου, βρέθηκε στήν ‰Aπω \Aνατολή, ¬που

âργάστηκε ½ς χειρουργός µέ µεγάλη

âπιτυχία.\EκεÖ συναντήθηκε καί µέ τήν ‰Aννα

Bασιλίγιεβνα Λάνσκαγια, τή µέλλουσα σύζυγό

του, µέ τήν ïποία àπέκτησε τέσσερα παιδιά.

Mετά τό τέλος τοÜ πολέµου âργάζεται σέ διάφο-

ρα âπαρχιακά νοσοκοµεÖα. Oî âπιτυχίες του

εrναι τόσο πολλές πού ™ φήµη του âξαπλώνεται

γρήγορα καί àσθενεÖς καταφθάνουν àπό

παντοÜ. Tήν €δια âποχή µελετÄ σχετικά µε΄τήν

τοπική àναισθησία καί συντάσσει âπιστηµονικά

ôρθρα. ∆ιαπρέπει στίς âγχειρήσεις τ΅ν

çφθαλµ΅ν καί àποφασίζει νά àσχοληθεÖ µέ τή

θεραπεία τ΅ν πυογόνων λοιµώξεων.

Tό 1917 ï Bαλεντίν âκλέγεται καθηγητής

στό Πανεπιστήµιο τÉς Tασκένδης. ^H ρωσική

âπανάσταση εrχε ¦δη àρχίσει καί ™ \Eκκλησία

βρέθηκε στό στόχαστρο τ΅ν Mπολσεβίκων. ^H

κατάσταση εrχε ξεφύγει àπό κάθε öλεγχο. Tότε ï

Bαλεντίν συνελήφθη γιά πρώτη φορά. A¨τία

qταν ™ συκοφαντία ëνός νοσοκόµου. Mέ τή βοή-

θεια τοÜ ΘεοÜ àποκαλύφθηκε ™ àλήθεια καί ï

γιατρός àφέθηκε âλεύθερος. ^H περιπέτεια αéτή

¬µως, παρά τό α€σιο τέλος της, àναστάτωσε τήν

‰Aννα, ™ ïποία öπασχε ¦δη àπό φυµατίωση καί ™

•γεία της âπιδεινώθηκε σέ βαθµό πού λίγες

™µέρες àργότερα •πέκυψε. Mετά τό θάνατό της

ï γιατρός âµπιστεύθηκε τά παιδιά του στή Σοφία

Σεργκέγεβνα, µιά πιστή νοσοκόµα, ™ ïποία τούς

στάθηκε σάν δεύτερη µητέρα γιά πολλά χρόνια. 

^O Bαλεντίν qταν πολύ πιστός καί αéτό

qταν öκδηλο στόν τρόπο πού âργαζόταν. Tό àπο-

τέλεσµα qταν νά δηµιουργηθοÜν οî πρ΅τες àντι-

δράσεις àπό τούς âκπροσώπους τοÜ àθεϊστικοÜ

καθεστ΅τος. Στό µεταξύ στούς διωγµούς προ-

στίθεται καί ™ πληγή τÉς “ζώσης âκκλησίας” πού

σκοπό εrχε νά •πηρετήσει τά συµφέροντα τοÜ

κράτους, διαιρώντας τούς κληρικούς καί τούς

πιστούς, καί νά τούς àποµακρύνει àπό τήν àλη-

θινή πίστη. 

Σ\ αéτή τήν âποχή τ΅ν δοκιµασι΅ν γιά τήν

\Eκκλησία, ï γιατρός συµµετεÖχε âνεργά στή ζωή

τÉς âκκλησίας. ≠Oταν κατηγορήθηκε ï àρχιεπί-

σκοπος Tασκένδης καί Tουρκεστάν \Iννοκέντιος

àπό τούς σχισµατικούς, ï γιατρός •περασπίστη-

κε µέ σθένος τήν κανονική τάξη. ^O àρχιεπίσκο-

πος \Iννοκέντιος, âντυπωσιασµένος àπό τήν

παρρησία τοÜ Bαλεντίν, τοÜ προτείνει νά γίνει

îερέας. Πράγµατι, ™ χειροτονία του σέ διάκονο

öγινε στίς 26 \Iανουαρίου 1921 καί µιά ëβδοµάδα

àργότερα χειροτονήθηκε πρεσβύτερος.

Tό καλοκαίρι του 1923 ™ “ζ΅σα âκκλησία”

κάνει τήν âπίθεσή της καί âκτοπίζει τόν âπίσκο-

OOOO
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πο \Iννοκέντιο. ^O κλÉρος καί ï λαός τÉς

Tασκένδης, ùντας στό öλεος τ΅ν σχισµατικ΅ν,

âκλέγουν στή θέση τοÜ âπισκόπου τόν π. Bαλε-

ντίν Bόϊνο-Γιασενέτσκι. ^H κουρά του σέ µονα-

χό öγινε κρυφά στό σπίτι τοÜ îερέα-καθηγητÉ.

Kαταλληλότερο ùνοµα γιά τό νέο âπίσκοπο κρί-

θηκε âκεÖνο τοÜ àποστόλου, εéαγγελιστÉ, êγιο-

γράφου καί ¨ατροÜ ΛουκÄ. Στή συνέχεια ταξίδε-

ψε ½ς τό Πεντζικέντ γιά νά χειροτονηθεÖ âπίσκο-

πος. 

Tό γεγονός αéτό δέν πέρασε àπαρατήρητο

καί πολύ σύντοµα ï âπίσκοπος ΛουκÄς συνελή-

φθη. Kατηγορήθηκε γιά προδοσία καί φυλακί-

στηκε. Στή φυλακή εrχε τήν εéκαρία νά ïλοκλη-

ρώσει καί τό σύγγραµµά του: “∆οκίµια γιά τή

χειρουργική τ΅ν πυογόνων λοιµώξεων”, τό

ïποÖο ¬µως δέν âκδόθηκε γιά πολλά χρόνια,

παρόλη τή σηµασία του γιά τήν ¨ατρική âπιστή-

µη, âπειδή ï συγγραφέας âπέµενε νά γραφεÖ στό

âξώφυλλο τό àρχιερατικό του àξίωµα. 

Στό διάστηµα τÉς àπουσίας του οî âκπρό-

σωποι τÉς “ζώσης âκκλησίας” κατέβαλαν τίς

âκκλησίες, µά ï λαός, πιστός στίς συµβουλές τοÜ

ποιµένα του, àπεÖχε àπό τούς ναούς. Λόγω τÉς

µεγάλης του âπιρροÉς οî •πεύθυνοι τÉς G.P.U.

(“Kρατική Πολιτική ∆ιεύθυνση”) àποφάσισαν

νά àποµακρύνουν τόν âπίσκοπο ΛουκÄ àπό τήν

Tασκένδη. Tήν œρα τÉς àποχώρησής του πλÉθος

κόσµου στάθηκε στίς γραµµές τοÜ

τραίνου προκειµένου νά âµποδί-

σει τήν àναχώρηση. ^O κόσµος

àποµακρύνθηκε àπό τίς àστυνο-

µικές δυνάµεις καί ï âπίσκοπος

ΛουκÄς πÉρε τόν µακρύ καί

βασανιστικό δρόµο τÉς âξορίας. 

Φυλακίζεται κάτω àπό

ôθλιες συνθÉκες στή Mόσχα.

\EκεÖ διαπιστώνει τά πρ΅τα

συµπτώµατα καρδιακÉς àνεπάρ-

κειας πού θά τόν συνοδεύσει σέ

¬λη του τή ζωή. Παρόλες τίς

κακουχίες, ™ συµπεριφορά τοÜ

âπισκόπου àπέναντι σέ ¬λους

τούς κρατουµένους προκαλοÜσε

τό σεβασµό àκόµη καί τ΅ν πιό àρνητικ΅ν. 

\Eν΅ οî γιατροί βεβαίωναν πώς ™ κατάστα-

ση τÉς •γείας του δέν τό âπιτρέπει, ï âπίσκοπος

ΛουκÄς àναχώρησε âξόριστος γιά τή Σιβηρία.

Tό καθεστώς τόν âγκαθιστÄ στήν πόλη Γενισέϊκ,

γιά νά τόν στείλει àργότερα àκόµη 2000χλµ.

µακρύτερα στήν πόλη Tουρουχάνσκ. Kαί στό

νέο τόπο τÉς âξορίας δέν àρνήθηκε νά προσφέ-

ρει τίς •πηρεσίες του σέ ¬σους τίς χρειάζονταν,

παρόλες τίς àντίξοες συνθÉκες. ̂ O λαός τοÜ Tου-

ρουχάνσκ τόν περιέβαλλε µέ πολλή àγάπη καί

σεβασµό. Aéτό qταν àρκετό γιά τούς àθέους πού

σχεδίασαν νέα âξορία γιά τόν âπίσκοπο-γιατρό·

αéτή τή φορά τόν öστειλαν πέρα àπό τόν àρκτι-

κό κύκλο, στό χωριό Πλάχινο, ¬που κατά τό χει-

µερινό ™λιοστάσιο ï ≥λιος δέν àνατέλλει. ^H

•γεία τοÜ âπισκόπου εrχε âπιδεινωθεÖ καί µιά

τέτοια âξορία qταν πολύ âπικίνδυνη γιά τή ζωή

του. Aéτός qταν καί ï σκοπός τ΅ν διωκτ΅ν του.

\EκεÖ στό Πλάχινο, •πέφερε τά πάνδεινα, τόσο

λόγω τ΅ν καιρικ΅ν συνθηκ΅ν, ¬σο καί λόγω τÉς

àντιµετώπισης àπό τούς κατοίκους τÉς

περιοχÉς. Eéτυχ΅ς, δύο µÉνες àργότερα, µέ

α¨τία τό θάνατο ëνός àγρότη, οî κάτοικοι τοÜ

Tουρουχάνσκ ξεσηκώθηκαν καί àπαίτησαν τήν

âπιστροφή τοÜ âπισκόπου. Oî àρχές δέν εrχαν

ôλλη âπιλογή παρά νά •ποχωρήσουν. ‰Eτσι, ï

âπίσκοπος ΛουκÄς, πού µέ ¬ραµα εrχε ε¨δοποιη-

O˘Ú¿ÓÈÔÈ AÓıÚˆÔÈ...

^O ±γιος ^Iεράρχης Kριµαίας ΛουκÄς âντός ^IεροÜ NαοÜ 
µετά àπό Θεία Λειτουργία
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θεÖ γιά τό πέρας τÉς δοκιµασίας του, âπέστρεψε

στό Tουρουχάνσκ καί συνέχισε àπερίσπαστος

τίς àσχολίες του γιά çκτώ àκόµη µÉνες, µέχρι

δηλαδή τό τέλος τÉς âξορίας του.

Παρόλες τίς δυσκολίες πού àντιµετώπισε,

δέν ξέχασε ποτέ τά παιδιά του καί âπικοινω-

νοÜσε µαζί τους ¬σο πιό συχνά µποροÜσε.

Στό Kρασνογιάρσκ παρουσιάζεται στήν

G.P.U. γιά àνάκριση. \EκεÖ ï βοηθός τοÜ διοικητÉ

àνακοίνωσε στόν âπίσκοπο πώς µποροÜσε νά

πάει ¬που ¦θελε· qταν âλεύθερος. ≠Oπως qταν

φυσικό ï âπίσκοπος ξεκίνησε γιά τήν Tασκένδη.

∆υστυχ΅ς âκεÖ àντιµετωπίζει τίς συκοφαντίες

àκόµη καί συνεργατ΅ν του, γεγονός πού τόν

ïδήγησε σέ παραίτηση àπό τήν ≤δρα τοÜ âπισκό-

που.

Στήν Tασκένδη συνεχίζει τίς φιλανθρωπίες

του, µά οî àντίπαλοί του δέν öπαψαν νά

ψάχνουν εéκαιρία γιά νά τόν διώξουν.

^H àφορµή δέν ôργησε νά βρεθεÖ καί ï âπί-

σκοπος βρέθηκε πάλι •πόλογος àπέναντι στά

κοµµατικά στελέχη. ^O σκοπός αéτή τή φορά

qταν νά τόν àναγκάσουν νά παραιτηθεÖ àπό τό

îερό του àξίωµα. Mετά àπό âξαντλητικές àνα-

κρίσεις καί àπεργίες πείνας καί àφοÜ πέρασε

≤να ïλόκληρο χρόνο στή φυλακή, ï âπίσκοπος

âξορίστηκε γιά µιά àκόµη φορά στή Bόρεια

Pωσία. Oî δραστηριότητές του âκεÖ âνόχλησαν

ùχι µόνο τίς àρχές, àλλά καί τούς κατοίκους.

Σύντοµα ≤να σοβαρό πρόβληµα •γείας τόν àνά-

γκασε νά πάει στό Λένινγκραντ. 

Mετά τήν àνάρρωσή του πέρασε µιά µακρά

περίοδο δοκιµασι΅ν καί περιπλανήσεων. Oî

âκπρόσωποι τοÜ Kόµµατος πιέζουν τόν âπίσκο-

πο νά âγκαταλείψει τήν îερωσύνη. Στήν περίοδο

αéτή τÉς πνευµατικÉς δοκιµασίας àρχίζει νά

χάνει τήν ¬ραση àπό τό àριστερό µάτι λόγω

àποκόλλησης τοÜ àµφιβληστροειδοÜς χιτώνα.

\Eπίσης τά “∆οκίµια γιά τή χειρουργική τ΅ν

πυογόνων λοιµώξεων” âκδίδονται χωρίς νά

àναγραφεÖ τό àξίωµά του. \Eν καιρ̈́  âπανακτÄ

τήν âσωτερική γαλήνη, πού εrχε στερηθεÖ, καί

περνÄ δύο χρόνια äρεµίας καί ε¨ρήνης κοντά στά

παιδιά του. 

^O âπίσκοπος ΛουκÄς qταν 60 âτ΅ν, ¬ταν

συνελήφθη γιά τέταρτη φορά. \Aπό τό φάκελλο

πού διατηροÜσαν στήν \Aσφάλεια, µποροÜµε νά

γνωρίζουµε τίς δραστηριότητές του. \Eν΅ àπό

τούς àσθενεÖς του δέν öπαιρνε ποτέ χρήµατα,

öδινε καί τόν µισθό του σέ àγαθοεργίες, δηλαδή

βοηθοÜσε ¬σους φτωχούς, ôπορους καί âξόρι-

στους àνθρώπους τύχαινε νά γνωρίζει. Oî

φιλανθρωπικές âνέργειές του âνόχλησαν καί

πάλι τό καθεστώς πού τόν συνέλαβε âκ νέου καί

τόν ïδήγησε στή Σιβηρία.

≠Oταν στίς 21 \Iανουαρίου 1941 τά χιτλερι-

κά στρατεύµατα µπαίνουν στή Pωσία, ï âπίσκο-

πος-γιατρός ôν καί âξόριστος, προσφέρεται âθε-

λοντικά νά âργασθεÖ γιά τή θεραπεία τ΅ν τραυ-

µατι΅ν. Tό Kόµµα àναγνωρίζει τήν àξία του ½ς

γιατροÜ καί τόν διορίζει àρχίατρο τοÜ στρατιω-

τικοÜ νοσοκοµείου καί σύµβουλο ¬λων τ΅ν

νοσοκοµείων τÉς περιοχÉς. Παρόλα αéτά οî

συνθÉκες εrναι ο¨κτρές âν΅ παράλληλα δέν τοÜ

àναγνωρίζουν κανένα πολιτικό δικαίωµα.
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O˘Ú¿ÓÈÔÈ AÓıÚˆÔÈ...

Tήν ‰Aνοιξη τοÜ 1942 àλλάζει ™ στάση τÉς

πολιτείας àπέναντι στόν €διο, àλλά καί àπέναντι

στήν \Eκκλησία. Σέ ¬λη τήν âπικράτεια τÉς

Pωσίας àνοίγουν âκκλησίες καί ï λαός βρίσκει

καταφύγιο στούς ναούς àπό τήν παραφροσύνη

τοÜ πολέµου. Γιά νά καλυφθοÜν οî •πάρχουσες

àνάγκες ï âπίσκοπος ΛουκÄς προάγεται σέ

àρχιεπίσκοπο Kρασνογιάρσκ.

Oî Γερµανοί •ποχωροÜν καί ï àρχιεπίσκο-

πος µεταφέρεται δυτικότερα, στό Tαµπώφ.

\Eκείνη τήν âποχή εrναι •πεύθυνος γιά 150 στρα-

τιωτικά νοσοκοµεÖα. ^H \Eκκλησία γιά νά τόν

διευκολύνειν τόν µεταθέτει στήν \Aρχιεπισκοπή

Tαµπώφ καί Mιτσούρινσκ.

Tό 1946 ï àρχιεπίσκοπος ΛουκÄς βραβεύ-

θηκε µέ τό βραβεÖο Στάλιν γιά τήν ™ρωϊκή âργα-

σία του στόν B΄ Παγκόσµιο Πόλεµο, καί γιά τή

µεγάλη προσφορά του στήν ¨ατρική âπιστήµη.

Στά 70 του χρόνια γίνεται àρχιεπίσκοπος

Συµφερουπόλεως καί Kριµαίας. \EκεÖ τό öργο

του εrναι δύσκολο. ^H φτώχεια öχει πάρει τέτοι-

ες διαστάσεις πού àναγκάζεται νά ταΐζει καθη-

µερινά, στό σπίτι του, τούς ôπορους τÉς

περιοχÉς. Στρέφει τό âνδιαφέρον του στήν

âκκλησιαστική ζωή, καθώς τόν àποκλείουν àπό

κάθε âπιστηµονικό συνέδριο. Kάνει •περάνθρω-

πες προσπάθειες γιά νά àνοίξουν âκκλησίες.

Tαυτόχρονα προσπαθεÖ νά πατάξει τήν àµέλεια

καί τήν àδιαφορία τ΅ν îερέων τονίζοντας πώς

πρέπει οî €διοι νά àποτελοÜν παράδειγµα πρός

µίµηση γιά τούς πιστούς. Παράλληλα âξασκεÖ τό

öργο τοÜ ¨ατροÜ προσφέροντας àναργύρως τίς

•πηρεσίες του στόν πάσχοντα ôνθρωπο. \Aκο-

λουθώντας τό •πόδειγµα τοÜ Θεανθρώπου ¬λη

του τή ζωή “διÉλθεν εéεργετ΅ν καί ¨ώµενος”.

Mέ τή βελτίωση στίς σχέσεις \Eκκλησίας-

Kράτους ï àρχιεπίσκοπος βρίσκει τήν εéκαιρία

νά âπιστρέψει στήν àγαπηµένη του àσχολία·

δηλαδή τό κήρυγµα. “Θεωρ΅ βασικό àρχιερατι-

κό µου καθÉκον νά κηρύττω παντοÜ καί πάντα

τόν Xριστό” σηµειώνει ï €διος. \Aπό τά κηρύγ-

µατά του καταγράφηκαν περίπου 750, τά ïποÖα

àποτέλεσαν 12 τόµους (4500 σελίδες), καί öχουν

χαρακτηριστεÖ “âξαιρετικό φαινόµενο στή σύγ-

χρονη âκκλησιαστική ζωή καί θεολογία”.

Tήν ‰Aνοιξη τοÜ 1952 âπιδεινώνεται ™ ¬ρασή

του, âν΅ στίς àρχές τοÜ 1956 τυφλώνεται ïρι-

στικά.

Tό 1953 τόν Στάλιν διαδέχεται ï NικÉτας

Xρουστσώφ, ï ïποÖος ξεκίνησε νέο κÜµα

διωγµ΅ν κατά τÉς \Eκκλησίας πού κορυφώνο-

νται τό 1959. ^O \Aρχιεπίσκοπος µεριµνÄ γιά τό

ποίµνιό του καί προσπαθεÖ νά τοÜ δώσει κουρά-

γιο.

\Eκείνη τήν âποχή γράφει στό µεγαλύτερο

γιό του Mιχαήλ: “Erναι ¬λο καί πιό δύσκολο νά

διευθύνει κανείς τίς •ποθέσεις τÉς \Eκκλησίας.

Oî âκκλησίες κλείνουν ™ µία µετά τήν ôλλη, δέν

•πάρχουν îερεÖς καί ï àριθµός τους ¬λο καί

âλαττώνεται... Kατά τόπους ™ àντίδραση φθάνει

µέχρι âξεγέρσεως κατά τÉς àρχιερατικÉς âξου-

σίας µου. ∆έν µπορ΅ νά τό •ποφέρω στά çγδό-

ντα µου χρόνια. \Aλλά µέ τή βοήθεια τοÜ Kυρίου,

συνεχίζω τό δύσκολο öργο µου”.

^H àγάπη τοÜ κόσµου πρός τόν àρχιεπίσκο-

πο ΛουκÄ qταν öκδηλη. \Aκόµα καί àλλόθρησκοι

¦ ôθεοι τόν öβλεπαν µέ σεβασµό.

^O àρχιεπίσκοπος εrναι ¦δη 84 âτ΅ν. ∆ιαι-

σθάνεται ¬τι τό τέλος του πλησιάζει. Tά Xρι-

στούγεννα τοÜ 1960 λειτουργεÖ γιά τελευταÖα

φορά καί γιά τόν καιρό πού àποµένει, περιορί-

ζεται στό νά κηρύττει. Tελικά τήν Kυριακή 11

\Iουνίου 1961, ™µέρα πού γιορτάζουν οî ≠Aγιοι

Πάντες τÉς Âγίας Pωσίας, κοιµήθηκε ï àρχιεπί-

σκοπος-γιατρός ΛουκÄς Bόϊνο-Γιασενέτσκι.



Παρά τήν öντονη àντίδραση τ΅ν

Kοµµατικ΅ν, ™ κηδεία τοÜ àρχιεπι-

σκόπου µετατράπηκε σέ λαϊκή âπα-

νάσταση. ^H E.Π. Λέϊκφελντ περι-

γράφει: “Oî δρόµοι πληµµύρισαν

àπό γυναικοÜλες µέ ôσπρα µαντήλια

στά κεφάλια. Προχώρησαν σιγά-

σιγά µπροστά àπό τή σορό τοÜ

∆εσπότη. \Aκόµη καί οî γερόντισσες

δέν πήγαιναν πίσω. TρεÖς σειρές

τεντωµένων χερι΅ν λές καί ïδη-

γοÜσαν τό αéτοκίνητο. ^O δρόµος

µέχρι καί τό κοιµητήριο qταν στρω-

µένος µέ τριαντάφυλλα. Kαί µέχρι

τήν πόρτα τοÜ κοιµητηρίου àκουγό-

ταν πάνω àπό τά κεφάλια µέ τά

ôσπρα µαντήλια, ï ≈µνος: “≠Aγιος ï

Θεός, ≠Aγιος \Iσχυρός, ≠Aγιος \Aθά-

νατος, âλέησον •µÄς”. ≠O,τι καί νά

öλεγαν σέ αéτό τό πλÉθος, ¬σο καί

ôν προσπαθοÜσαν νά τούς κάνουν

νά σιωπήσουν, ™ àπάντηση qταν µία·

κηδεύουµε τόν àρχιεπίσκοπό µας”.

Tό Nοέµβριο τοÜ 1995 àνακηρύ-

χθηκε ±γιος àπό τήν Oéκρανική

\Oρθόδοξη \Eκκλησία. 

Στίς 17 Mαρτίου 1996 öγινε µέ

âπισηµότητα ™ àνακοµιδή τ΅ν λει-

ψάνων του, πού τέθηκαν γιά λαϊκό

προσκύνηµα στό ναό τοÜ κοιµητηρί-

ου, àφιερωµένο στή µνήµη τ΅ν

Âγίων Πάντων. Tά λείψανά του âξέ-

πεµπαν µιά ôρρητη εéωδία, âν΅ πολ-

λοί àσθενεÖς θεραπεύτηκαν θαυµα-

τουργικά. TρεÖς µέρες àργότερα, στίς

20 Mαρτίου 1996, τά λείψανά του

µεταφέρθηκαν στόν ̂ I. Nαό ̂Aγ. Tριά-

δος. ^H µνήµη του ïρίστηκε νά

τιµÄται στίς 11 \Iουνίου, âπέτειο τÉς

κοίµησής του. 
(τευχίδιο “Σύντοµος Bίος καί Παρακλ.

Kανών τοÜ ^Aγίου ΛουκÄ \Aρχιεπισκόπου
Συµφερουπόλεως καί Kριµαίας, 

\Eκδ. “\Oρθόδοξος Kυψέλη”)

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

^O θαυµατουργός
MMAA••IIMMOOBBIITT™™

IIøøAANNNNHH™™AA°°IIOO™™

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 Mαξίµο-

βιτς πού συνέγραψε ï µεγάλος •µνογράφος τÉς τ΅ν

\Aλεξανδρέων \Eκκλησίας ∆ρ. Xαράλαµπος Mπού-
σιας. 

^O ≠Aγιος \Iωάννης συνεχ΅ς θαυµατουργεÖ καί

¬σοι πιστοί τόν εéλαβοÜνται µποροÜν νά προµηθευ-

τοÜν τίς îερές àκολουθίες γιά νά τόν âπικαλοÜνται.     
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µακαριστή γερό-

ντισσα Xαριθέα,

κατά κόσµον

^Eλένη Xατηχάρου,

γεννήθηκε τό 1915

στό χωριό \Aθηένου καί qταν

τό δεύτερο àπό τά πέντε παι-

διά τÉς ο¨κογένειάς της.

Tελείωσε τό ∆ηµοτικό Σχο-

λεÖο καί στή συνέχεια βοη-

θοÜσε στίς διάφορες γεωργι-

κές âργασίες τήν ο¨κογένειά

της ™ ïποÖα διακρινόταν γιά

τήν κοινωνική καί ο¨κονοµι-

κή της κατάσταση.

^O πόθος της γιά τό
µοναχικό βίο.

\Aπό πολύ νεαρή ™λικία ™

καρδιά της φλεγόταν àπό τόν

πόθο νά àφιερώσει τή ζωή

της στό Xριστό àκολουθώ-

ντας τό µοναχικό βίο,

πρÄγµα πολύ àσυνήθιστο γιά

τά κυπριακά δεδοµένα, àφοÜ

µέχρι τότε δέν λειτουργοÜσε

οûτε ≤να γυναικεÖο Kοινόβιο

H

MMÈÈ¿¿  ÎÎ··ÚÚ‰‰ÈÈ¿¿  

ààÓÓÔÔÈÈ¯̄ÙÙ‹‹  

ÁÁÈÈ¿¿  ÎÎ¿¿ııÂÂ  

““XXÚÚÈÈÛÛÙÙfifi””......

TÉς Προδρόµης µοναχÉς,

Kαθηγουµένης ^IερÄς MονÉς

^Aγίου ^Hρακλειδίου.

^̂HH  °°ÂÂÚÚfifiÓÓÙÙÈÈÛÛÛÛ··

··ÚÚÈÈıı¤¤····ÚÚÈÈıı¤¤··XX
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στήν Kύπρο. Στήν âκπλήρωση τÉς âπιθυµίας της

αéτÉς, συνάντησε µεγάλη àντίσταση àπό τούς

γονεÖς της, οî ïποÖοι µάλιστα τήν πίεζαν

συνεχ΅ς νά παντρευτεÖ. Σχετικά, àναφέρει ™ €δια

στό προσωπικό της ™µερολόγιο: “\Aφ\ wς ™µέρας

àνεκοίνωσα τόν σκοπόν µου στούς γονεÖς µου,

ôνοιξα âµπρός µου ≤να χάος àδιαπέραστον. ∆έν

τό περίµεναν, δέν ¦θελαν νά àκούσουν περί

µοναχικÉς πολιτείας, τούς âφάνη τόσον àπαί-

σιον καί δέν âδίσταζαν νά µοÜ λέγουν, ¬τι τούς

âπρόσβαλλα καί ¬τι öπρεπε νά παραιτηθ΅. Kαί

µέραν καί νύκτα ε€χαµε ≤ναν πόλεµον àκατά-

παυστον. \Eγώ âπέµενα, âκεÖνοι µέ àπέτρεπαν καί

¦µουν διαρκ΅ς λυπηµένη καί âπαρακαλοÜσα τόν

Θεόν νά µέ φωτίσει τί νά κάµω διότι qτο δι\ âµέ

≤νας θάνατος. Erχα âκ δεξι΅ν µου τήν àγάπη τοÜ

ΘεοÜ καί âξ\ àριστερ΅ν µου τήν àγάπη τ΅ν γονέ-

ων µου. Tόν Θεόν δέν τόν öβλεπα, àλλά τόν

α¨σθανόµην τόσον πλησίον µου, πού δέν ¦θελα

νά àποµακρυνθ΅, διότι κάτι σάν µέθη πνευµατι-

κή, µία γλυκύτης ôρρητος, µία χαρά àνείπωτος

âπληµµύριζεν τήν καρδίαν µου καί öφρισσεν àπό

πνευµατική àγαλλίασιν τό πνεÜµα µου. Πάλιν

τούς γονεÖς µου τούς •περαγάπουν (...) \Aντέταξα

¬λας µου τάς δυνάµεις, àγωνίσθηκα µέ σθένος

καί •πέρ ôνθρωπον. \Eκοµµατιάσθη ™ καρδία

µου. ^Yπέφερα πολύ, νύκτες ïλόκληρες ôγρυπνη

µέ δάκρυα àτελείωτα καί ≤νας βουβός πόνος qτο

™ συντροφιά µου”.

Στίς δύσκολες αéτές στιγµές τÉς ζωÉς της, ™

νεαρή τότε ^Eλένη, öβρισκε µοναδικό καταφύγιο

στίς κρυφές συναντήσεις καί τή µυστική àλληλο-

γραφία πού διατηροÜσε µέ τόν πνευµατικό της

Γέροντα Mακάριο Σταυροβουνιώτη ï ïποÖος

διέπρεψε àνάµεσα στούς πατέρες τÉς MονÉς του,

γιά τήν πλούσια πνευµατική του δράση. Γράφει

γι\ αéτόν χαρακτηριστικά ™ Γερόντισσα Xαριθέα:

“(...) ï εéλογηµένος µοÜ öδωσε τόσον θάρρος καί

âλπίδα µέ τά γραφόµενά του (...) ^YπÉρξε γιά

µένα πνευµατικός µου πατέρας, στήριγµα καί

παρηγορία σ\ ¬λη τήν âπίγειόν του ζωήν καί σ\

âκεÖνον χρεωστ΅ ¬λην τήν πνευµατικήν µου

•πόστασιν καί οéδέποτε θά τόν λησµονήσω...”

Tαυτόχρονα, ™ €δια öδινε ¬λον τόν ëαυτόν

της σέ θερµή προσευχή, àκόµη καί τήν œρα πού

âργαζόταν öξω στά χωράφια. Γράφει στό ™µερο-

λόγιό της: “Θεέ µου, καί ôν αéτό εrναι τό θέληµά

σου καί ôν µέ προορίζεις διά µοναχήν, βεβαίω-

σόν µε διά νά προχωρήσω. \Eπέρασε καιρός, καί

âγώ µέ τήν προσµονήν διά τήν àπάντησιν τοÜ

ΘεοÜ, âπερνοÜσα τόν καιρόν µου προσευχοµένη

καί περιµένουσα τό πλήρωµα τοÜ χρόνου”.

^H θεία κλήση γιά τό µοναχικό βίο.
Kαί πράγµατι ™ àπάντηση τοÜ ΘεοÜ qρθε

καί ™ öλλειψη τÉς àνθρώπινης παρηγοριÄς καλύ-

φθηκε µέ τήν âπέµβαση τÉς θείας παρηγοριÄς. ^H

€δια ™ µακαριστή Γερόντισσα περιγράφει τό θαυ-

µαστό αéτό γεγονός στό προσωπικό της ™µερο-

λόγιο: “Ποτέ δέν θά ξεχάσω τό ≠Aγιόν Tου κάλε-

σµα. ≠Oταν àναπολ΅ ε¨ς τήν µνήµη µου τήν

™µέρα âκείνην... µέ διατρέχουν ρίγη θείας συγκι-

νήσεως καί µένω âκστατική µπροστά στό θεÖο

µεγαλεÖο πού àντίκρυσα καί öγινα µέτοχος âγώ,

àνάξιον πλÄσµα καί τόσον µικρόν... oHταν µία

Kυριακή τοÜ Aéγούστου τοÜ 1938. \Aνέβηκα στό

àνώγι διά νά àναπαυθ΅ καί σωµατικ΅ς καί νά

τακτοποιήσω τούς λογισµούς µου πού wτο τόσο

ταραγµένοι καί àλληλοσυγκρουόµενοι (...)

≠Oσον και ôν προσπαθοÜσα, µοÜ qτο àδύνατον

νά τακτοποιήσω öστω καί âπ\  âλάχιστον τό

ταραγµένο µου πνεÜµα. Ξέσπασα σέ κλάµατα

àτελείωτα καί µετά σέ κατανυκτική προσευχή..

\Hρέµησε τό πνεÜµα µου καί κάτι σάν ≈πνος µέ

κατέλαβε. MοÜ âφάνη πώς ôκουσα σάν βοήν àνέ-

µου, σάν νά âσείετο καλαµιώνας καί âτράβηξε

τήν προσοχή µου πρός τό µέρος πού àκούετο ™

βοή. Πράγµατι, qτο ôνεµος στήν àρχή καί âν΅

öβλεπα πρός τά âκεÖ, ξανοίχθηκε µπροστά µου

≤να µεγαλοπρεπές θέαµα. \Eφάνη µαζί µέ τόν

ôνεµο ≤νας ôνθρωπος ντυµένος îερατικά, νέος

καί ½ραÖος, àσπροντυµένος µέ γαλανούς σταυ-

ρούς âπάνω στό φελόνιο. ∆έν πατοÜσε στή γÉ.

‰Hρχετο πρός τό µέρος µου σάν νά πετοÜσε, σάν

νά γλυστροÜσε. Tά µαλλιά του καί τά γένεια του

τά ξανέµιζεν ï àέρας καί τό πρόσωπό του qτο

χαροποιόν. ‰Eφθασε κοντά µου καί µέ âπροσπέ-

ρασε ≤να βÉµα καί ≈ψωσε ≤ναν µεγάλο σταυρόν

καί µοÜ εrπε συνάµα: “‰Eρχου çπίσω µου”.
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\Eπροχώρησε µέ τόν ôνεµο καί àκούστηκε ψαλ-

µωδία àπό µυριάδες φωνές καί öπαυσε πλέον δι\

âµέ ™ çπτασία âκείνη. \Eξύπνησα καί µονοµιÄς

ε•ρέθηκα γονατιστή. Ξέσπασα σέ λυγµούς...

\Eφώναζα, “öρχοµαι Kύριε, öρχοµαι” καί

öκλαια... \Aπό τήν ™µέρα âκείνη µία qτο ™ σκέψις

µου, πώς θά κατορθώσω νά àπαλλακτ΅ τόν

κόσµον καί νά βρεθ΅ µόνη µου µέσα σέ ≤να κελλί

µέ τέσσερις τοίχους, νά àπολαύσω τόν Θεόν

µου”.

^H Γερόντισσα “âνδεδυµένη 
τά ¬πλα τοÜ XριστοÜ”. 

\Aπό τότε, ¬πως χαρακτηριστικά àναφέρει ™

µακαριστή Γερόντισσα, τάχθηκε •πό τή σηµαία

τοÜ σταυροÜ καί πÉρε τήν ïριστική àπόφαση νά

àκολουθήσει τόν µοναχικό βίο. Tακτοποίησε

¬λες τίς •ποθέσεις, βοήθησε στήν àποκατάσταση

τ΅ν àδελφ΅ν της, κέρδισε κάπως τή µεταβολή

τ΅ν γονι΅ν της καί öτσι τό 1945 âγκατέλειψε τά

τοÜ κόσµου καί πÉγε στό ¨διόρυθµο µοναστήρι

τÉς Mεταµορφώσεως τοÜ ΣωτÉρος στό Kαϊµα-

κλί, àφοÜ τότε δέ λειτουργοÜσε κανένα γυναικεÖο

κοινόβιο µοναστήρι στήν Kύπρο. 

Tό 1949 στήν ^Iερά Mονή Σταυροβουνίου,

àξιώθηκε τοÜ µεγάλου καί àγγελικοÜ σχήµατος

καί πÉρε τό ùνοµα Xαριθέα. Tά γραφόµενα στό

™µερολόγιό της γι\ αéτή τήν ™µέρα, ¬πως καί

ïλόκληρη ™ βιοτή της, φανερώνουν τό àνδρεÖο

καί àγωνιστικό φρόνηµά της καί ξεχώριζε πάντα

στόν χαρακτÉρα της. Γράφει σχετικά: “Tώρα

πλέον ½ς στρατιώτης XριστοÜ, âνδεδυµένη τά

¬πλα τοÜ XριστοÜ, κατέρχοµαι στό στάδιον τοÜ

àγ΅νος àποφασισµένη νά àποθάνω ε¨ς τόν

àγ΅να, παρά νά âνδώσω ε¨ς τάς •ποβολάς τοÜ

âχθροÜ àπό τόν ïποÖον καθώς ¦κουσα ε¨ς τήν

χειροτονίαν µου δέν θά ε≈ρω ôνεσιν”.

Γεµάτη πνευµατικό âνθουσιασµό ¬πως àνα-

φέρει, öστηνε πύργους µέ τή φαντασία της καί

öβλεπε τά µακρά κοντά καί τάς τραχείας ïδούς

λείας. Πολύ σύντοµα ¬µως διαπίστωσε ¬τι ™

πνευµατική κατάσταση στό µοναστήρι δέν τήν

εéχαριστοÜσε ≤νεκεν τÉς ¨διορρυθµίας καί τÉς

öλλειψης διοικήσεως, γι\ αéτό ™ προσευχή της καί

ï διακαής πόθος της qταν νά φύγει àπ\ âκεÖ καί

νά àξιωθεÖ νά ζήσει σ\ ≤να κοινόβιο, ¬πως πάντα

çνειρευόταν. 

Στό µοναστήρι τοÜ Âγίου ^Hρακλειδίου.
∆εκαοκτώ ïλόκληρα χρόνια •ποµονÉς καί

καρτερίας χρειάστηκαν γιά νά φθάσει τό πλήρω-

µα τοÜ χρόνου. Tό 1962 λοιπόν µέ τήν ôδεια τοÜ

τότε \Aρχιεπισκόπου Kύπρου Mακαρίου τοÜ Γ΄

δίνεται στή Γερόντισσα καί σέ ôλλες δύο àδελφές

πού öφυγαν µαζί της, τήν àδελφή Θεοφανώ καί

τήν àδελφή Eéπραξία, τό µοναστήρι τοÜ Âγίου

^Hρακλειδίου πού µέχρι τότε qταν âρειπωµένο,

µέ σκοπό τήν àναστήλωση καί âπαναλειτουργία

του ½ς κοινοβίου.

“≠Oταν ¦λθαµεν τήν πρώτη φορά νά τό

δοÜµεν, γράφει ™ µακαριστή Γερόντισσα, µέ öπια-

σε δέος. Παλαιόν, âρειπωµένον àκατοίκητον...

χωρίς âξώπορτα, χωρίς νερό, χωρίς δρόµο,

χωρίς φ΅ς... χωρίς κουζίνα καί ¬σα χρειάζονται

νά ζήσουν οî ôνθρωποι. Tά âνθυµοÜµαι καί θαυ-

µάζω τό θάρρος πού ïπωσδήποτε τό àναπτέρω-

νε ï πόθος καί ™ βοήθεια τοÜ Âγίου ^Hρακλειδί-

ου... \Eχρειάσθη àρκετός καιρός νά àπαλλα-

γοÜµε àπό διάφορα ëρπετά... πού σφετερίζοντο

µαζί µας καί αéγά καί ψωµιά καί ùσπρια...

\Eχρειάσθησαν πολλές ™µέρες νά καθαρίσωµεν

τήν αéλήν àπό τά àγκάθια καί τήν âκκλησίαν

àπό τίς àράχνες καί τές λίγδες τ΅ν λαδι΅ν...

∆ουλειά καθηµεριν΅ς καί κόποι µεγάλοι...”

Πολύ σύντοµα ï àριθµός τÉς àδελφότητος

αéξήθηκε καί öτσι τό 1966, ™ Γερόντισσα Xαρι-

θέα àναλαµβάνει âπίσηµα τήν ™γουµενία τÉς

MονÉς. “Mόνον àπό àγάπην κινούµενη”, ¬πως

àναφέρει, “àνέλαβα τήν εéθύνη, χωρίς νά •πολο-

γίσω τό µέγεθος τÉς δυσκολίας. Tό κοινόβιον καί

™ παρουσία τοÜ πνευµατικοÜ, µοÜ öδιδε τό θάρ-

ρος καί âσµίκρυνε τές δυσκολίες”.

Mέ τήν àνδρεία της ψυχή, τό δραστήριο

χαρακτÉρα καί τό ôµεµπτο àγωνιστικό της φρό-

νηµα, µέ θυσία καί αéταπάρνηση àνοικοδόµησε

τόν ±γιο καί àποστολικό χ΅ρο τÉς µετανοίας της

µέ κοµµάτια àπό τήν καρδιά της. Kάθε τί öµψυ-

χο καί ôψυχο στό µοναστήρι εrναι ποτισµένο

àπό τά δάκρυα τ΅ν προσευχ΅ν της καί τούς

îδρ΅τες τ΅ν κόπων της. Tό ο¨κοδοµικό συγκρό-
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τηµα τÉς MονÉς, δέχθηκε πολλαπλές âπιδιορθώ-

σεις καί προσθÉκες κατά τή διάρκεια τÉς ™γουµε-

νίας της. \Eπισκευάσθηκαν âκ βάθρων καί âπε-

κτάθηκαν πτέρυγες τÉς MονÉς. ∆ιορθώθηκε καί

âξωραΐστηκε  τό Kαθολικό καί τό Συνοδικό.

\Aνοικοδοµήθηκαν âργαστήρια, τραπεζαρία,

ξεν΅νες καί àρχονταρίκι. Kτίστηκε παρεκκλήσιο

àφιερωµένο στόν Tίµιο Πρόδροµο. \Aκόµη δια-

µορφώθηκαν âσωτερικοί διάδροµοι µέ ψηφιδω-

τό δάπεδο τό ïποÖο φιλοτέχνησαν οî àδελφές τÉς

MονÉς.

Kαρδιά àνοιχτή γιά 
κάθε “Xριστό”.

\Eκτός ¬µως àπό τήν εéθύνη γιά

τήν àναστήλωση καί âπέκταση τÉς

MονÉς γιά τριαντατέσσερα χρόνια,

σήκωνε καί τό βαρύ σταυρό τÉς πνευ-

µατικÉς καθοδήγησης τ΅ν µονα-

ζουσ΅ν. Mέ àπέραντη àγάπη, διάκρι-

ση, ταπείνωση καί συµµόρφωση στήν

πατερική παράδοση, προσπαθοÜσε

νά µορφώσει τόν Xριστό στήν καρδιά

κάθε àδελφÉς, γεγονός, πού àπαι-

τοÜσε πολλή •ποµονή καί µακροθυ-

µία, àφοÜ κάθε ôνθρωπος öχει διαφο-

ρετικό χαρακτÉρα καί ¨διαιτερότητες.

Γράφει συγκεκριµένα ™ Mακαριστή

Γερόντισσα στό ™µερολόγιό της: “∆ιά

νά συγκροτεÖται καί νά προχωρεÖ

≤νας πνευµατικός çργανισµός ï

•πεύθυνος çφείλει νά κλαίη µετά τ΅ν

κλαιόντων καί νά χαίρη µετά τ΅ν

χαιρόντων. Nά κατεβÉ στό âπίπεδο

τοÜ ïποιουδήποτε àδελφοÜ καί νά

öχη τήν δύναµιν νά τόν σηκώση àπό

τήν πτ΅σιν του, διαθέτοντας πολλή

àγάπην, πολλή •ποµονήν καί µαε-

στρίαν, διά νά τόν θέση âνώπιον τοÜ

σκοποÜ του καί τ΅ν •ποχρεώσεών

του àπέναντι τοÜ \Eσταυρωµένου

\IησοÜ. ∆έν εrναι εûκολον καθόλου,

διότι βαρύνουν ™ κληρονοµικότητα,

πολλές φορές ™ στενή διανοητική

δύναµις, ïπότε âνισχύεται ï âγωϊ-

σµός, ™ φιλαυτία, τό πεÖσµα καί κυριαρχεÖ ™

•περηφάνεια”.

‰Eτσι, ™ µακαριστή Γερόντισσα Xαριθέα,

πλάτυνε τόσο πολύ τήν καρδία της, œστε νά

χωρεÖ καί νά σκεπάζει τά προβλήµατα, τίς àνη-

συχίες καί τίς àδυναµίες κάθε πνευµατικοÜ της

τέκνου. \Eπιπλέον, λόγω τοÜ χαρακτÉρα της,

àπέφευγε τήν αéταρχική  âπιβολή κανόνων καί

προσπαθοÜσε νά âπιταχύνει τό öργο της, προκα-

λώντας τήν φιλοτιµία καί τήν àγάπη τ΅ν

àδελφ΅ν, προσφέροντας ταυτόχρονα ½ς παρά-
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δειγµα πρός µίµηση, τόσο τήν âξωτερική συµπε-

ριφορά ¬σο καί τήν âσωτερική πνευµατική âργα-

σία. 

Παράλληλα µέ τή φροντίδα γιά τήν πνευµα-

τική καθοδήγηση τÉς àδελφότητας, πολύ συχνά

µοιραζόταν τίς •λικές καί πνευµατικές àνάγκες,

τόν πόνο καί τά προβλήµατα κάθε àνθρώπου

πού ζητοÜσε τήν βοήθειά της. Παρ\ ¬λες τίς φρο-

ντίδες πού εrχε καί τίς δυσκολίες πού àντιµετώ-

πιζε àπό διάφορες àρρώστιες πού κατά καιρούς

πέρασε, ™ πόρτα καί ™ καρδιά της qταν πάντοτε

àνοιχτή γιά κάθε “Xριστό”, ¬πως χαρακτηριστι-

κά àποκαλοÜσε κάθε ≤να πού ζητοÜσε τή βοήθειά

της. ≠Oσοι κληρικοί, µοναχοί καί λαϊκοί εrχαν

τήν εéλογία νά τήν γνωρίσουν, öτρεφαν γι\ αéτήν

µεγάλο σεβασµό âκτίµηση καί àγάπη, àφοÜ ™

πανωραία ψυχή της àντανακλοÜσε µέ γλυκύτητα

καί êπλότητα τούς καρπούς τοÜ Âγίου Πνεύµα-

τος. ‰Aν καί διÉλθε τή ζωή της διά µέσου πολλ΅ν

θλίψεων, χύνοντας ποταµούς δακρύων, ôν καί

συνάντησε µεγάλες δυσκολίες καί πολλές àντι-

δράσεις, âντούτοις µέ τό φρόνηµα πού τήν χαρα-

κτήριζε καί τίς παννύχιες προσευχές της κατά-

φερε νά àντιµετωπίζει κάθε δύσκολη κατάσταση,

öχοντας πάντοτε τήν âλπίδα της στή Θεία Πρό-

νοια.

Tό ïσιακό τέλος τÉς Γερόντισσας.
Tά τελευταÖα δύο χρόνια τÉς âπιγείου ζωÉς

της, τά πέρασε καθηλωµένη στό àναπηρικό

καροτσάκι, λόγω κάποιας βλάβης στή σπονδυλι-

κή της στήλη. ^O τελευταÖος χρόνος öγινε ¬µως

µαρτυρικός, àφοÜ προστέθηκαν οî àβάσταχτοι

πόνοι τοÜ καρκίνου καί οî àτελείωτες νύχτες

πού περνοÜσε ôγρυπνη, λόγω τÉς δύσπνοιας.

Kαί αéτή τή δοκιµασία, ¬µως, τήν πέρασε µέ

πολλή •ποµονή, καρτερία, σιωπή καί προσευχή,

χωρίς νά γογγύσει ¦ νά παραπονεθεÖ, διδάσκο-

ντας, öτσι, τό τελευταÖο µάθηµα σ\ âµÄς τίς µονα-

χές της. Στίς 13 \Aπριλίου τό 2000, Πέµπτη τοÜ

Mεγάλου Kανόνος, κοιµήθηκε âν Kυρίω µέ

ïσιακό τέλος. Tήν προηγούµενη νύχτα, ¬ταν οî

àδελφές διάβαζαν στό νοσοκοµεÖο τό Mεγάλο

Kανόνα, ™ Γερόντισσα συµπλήρωνε τό “\Eλέη-

σόν µε ï Θεός, âλέησόν µε”, âν΅ τό πρωΐ τήν

ôκουσαν νά λέει: “\Aποστραφήτωσαν παραυτίκα

α¨σχυνόµενοι οî λέγοντές µοι εsγε, εsγε”. \AφοÜ

γύρισε àριστερά, öφτυσε τρεÖς φορές, ξανάφτυσε

πιό δυνατά καί συνέχισε λέγοντας: “\Aγαλλιά-

σθωσαν καί εéφρανθήτωσαν âπί Σοι, πÄντες οî

ζητοÜντες Σε, ï Θεός καί λεγέτωσαν διά παντός,

µεγαλυνθήτω ï Kύριος, οî àγαπ΅ντες τό σωτή-

ριόν Σου”.

^H προσευχή qταν ™ συνεχής àδολεσχία της

µέχρι καί τίς τελευταÖες àναπνοές της. ≠Eνα

δεÖγµα τÉς προσευχÉς της πρός τόν Oéράνιο

Nυµφίο της, εrναι γραµµένο στό ™µερολόγιό της:

“Θεέ µου, σέ παρακαλ΅ ™ àναξία Σου
δούλη. Tή βοήθειάν Σου καί τή χάριν Σου
τήν ïποÖα âδοκίµασα πλουσίαν ≤νεκεν τÉς
àπείρου Σου εéσπλαχνίας καί öδειξες τόν
πλοÜτον τÉς χρηστότητός Σου καί ε¨ς âµέ
τήν âλαχίστην, µή παύσης νά µοι χορηγÉς
πάντοτε, διά νά δυνηθ΅ νά φέρω τόν Σταυ-
ρόν Σου, µέχρι τελευταÖας µου àναπνοÉς,
νά âργασθ΅ πρός δόξαν Σου καί νά φαν΅
àξία τÉς κλήσεως τÉς ïποίας âκλήθην. Kάµε
µε êγίαν, Θεέ µου, καί âν σώµατι καί âν
πνεύµατι. Mή µέ âγκαταλείψεις διά τάς âν
γνώσει καί àγνοία µου êµαρτίας. Mή µέ
παρίδης τήν πτωχή Σου, τεθλιµµένην καί
àποτεθαρρηµένην. Mή µέ àφήσης µόνην,
Θεέ µου, ε¨ς τάς âπιθυµίας µου, àλλά δός
µοι τήν χάριν Σου, ¥να συµπαροÜσα µοι
κοπιάση καί µείνη µετ\ âµοÜ µέχρι τέλους.

\Hγαπηµένε µου \IησοÜ, Âγνέ µου âρα-
στά, γλυκύτατε σύζυγε τÉς ψυχÉς µου,
µοναδικόν µου àγαθόν, παντοτινή àδολεσχία
τοÜ νοός µου, γλυκύτατον âντρύφηµα τÉς
γλώσσης µου, ôρρητος θυµηδία τÉς ψυχÉς
µου, βοήθησόν µε νά φέρω µέ •ποµονή τόν
çλίγον κόπον τόν ïποÖον χάριν Σου àνέλα-
βον, ¬τι εrσαι Θεός âλέους καί ο¨κτιρµ΅ν
καί Σοί τήν δόξαν àναπέµποµεν, τ̈́  Πατρί
καί τ̈́  Yî̈́  καί τ̈́  ̂Aγίω Πνεύµατι, νÜν καί
àεί καί ε¨ς τούς α¨΅νας τ΅ν α¨ώνων”.

\Aµήν. Tήν εéχή της νά öχουµε.

(περιοδ. ΠEMΠTOYΣIA 

∆εκέµβριος 2002, Mάρτιος 2003)
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^O γνωστός λαϊκός îεροκήρυκας ∆ηµήτριος

Παναγόπουλος, ôνθρωπος µέ ΠνεÜµα ≠Aγιο, ï

ïποÖος κατά τήν διάρκεια τÉς âπίγειας ζωÉς του µέ

τήν êπλότητα τοÜ κηρύγµατός του σαγήνευε τά

πλήθη τοÜ λαοÜ, öγινε α¨τία ëκατοντάδες ôνθρωποι,

€σως καί χιλιάδες, νά µετανοήσουν καί νά âπιστρέ-

ψουν κοντά στόν Xριστό καί τήν \Eκκλησία Tου. 

Kήρυξε σέ ¬λη τήν ^Eλλάδα καί ™ φήµη του

γρήγορα ξαπλώθηκε καί στό âξωτερικό, \Aµερική,

KαναδÄ, Aéστραλία, Eéρώπη. Tόν καλοÜσαν γιά

κηρύγµατα µετανοίας κι ¬που ï €διος δέν µπόρεσε

νά πάει, οî χιλιάδες κασέτες του, µέ τά êπλά καί

κατανοητά κηρύγµατά του, κατέφθαναν καί σκόρ-

πιζαν τό σκότος τÉς πλάνης καί τÉς êµαρτίας. 

^O µακαριστός Παναγόπουλος τά τελευταÖα

χρόνια öγινε ™ α¨τία νά µαθευτεÖ àκόµη περισσότε-

ρο στόν ^Eλλαδικό χ΅ρο καί στό âξωτερικό ™ ^Iερά

Mονή Παναγίας MαλεβÉς πού βρίσκεται κοντά στό

‰Aστρος Kυνουρίας. 

^H ^Iερά Mονή MαλεβÉς χτίστηκε τό 717 µ. X.

½ς àνδρική κοινοβιακή Mονή, κοντά στήν κορυφή

τοÜ ùρους MαλεβοÜ στόν Πάρνωνα, àπό ¬που πÉρε

καί τήν çνοµασία της. Tό µοναστήρι εrναι àφιερω-

µένο στήν Παναγία. Tό 1949 àπό àνδρική Mονή

µετατράπηκε σέ γυναικεία. Στό Mοναστήρι •πάρχει

™ θαυµατουργική ε¨κόνα τÉς Θεοτόκου πού κατά

τήν ^Iερή Παράδοση εrναι µία àπό τίς 70 πού êγιο-

γράφησε ï Eéαγγελιστής ΛουκÄς. ^H ε¨κόνα αéτή

θαυµατουργικά καί κατά περιόδους àναβλύζει ±γιο

µύρο, χάρις στό ïποÖο πολλοί àσθενεÖς θεραπεύο-

νται. Tά θαύµατα τÉς Παναγίας µας στήν ^Iερά αéτή

Mονή εrναι àναρίθµητα. 

Σήµερα θά àναφερθ΅ σ\ ≤να θαÜµα πού öγινε

στό Mοναστήρι τÉς Παναγίας τÉς MαλεβÉς, µέσα

στήν δεκαετία τοÜ ΄80. Tό îστορικό τοÜ θαύµατος

öχει ½ς ëξÉς: 

^O Γέροντάς µου \Aρχιµ. Nεκτάριος Mουλα-

τσιώτης, τήν âποχή âκείνη •πηρετοÜσε σέ µία

Mητρόπολη τοÜ λεκανοπεδίου \AττικÉς. 

Nεαρός τότε στήν ™λικία, àλλά καί νεοχειροτο-

νηθείς κληρικός, διεφώνησε µέ τόν τότε Mητροπο-

λίτη του, µέ àποτέλεσµα νά •ποστεÖ ≤ναν âκκλησια-

στικό  διωγµό. 

Kαθηµερινά τήν περίοδο âκείνη qταν σκεπτι-

κός καί προσευχόµενος, ζητώντας àπό τόν Θεό νά

τοÜ δείξει ποÖος öχει τό λάθος. ^O Mητροπολίτης ¦

ï €διος εrχε σφάλει καί öπρεπε νά πάει ταπεινά νά

ζητήσει τή συγγνώµη του; 

Mία ™µέρα παίρνει ¬λον τόν φάκελο µέ τό προ-

σωπικό του àρχεÖο καί τήν σχετική àλληλογραφία

πού εrχε διεξαχθεÖ µεταξύ τοÜ Mητροπολίτη του

καί τοÜ ̈ δίου καί àνεχώρησε γιά τήν Φλώρινα. \EκεÖ

àναζήτησε τόν πνευµατικό του καθοδηγητή, τόν

\Eπίσκοπο καί Mητροπολίτη τÉς Φλώρινας Aéγου-

TO MYPO A¶O THN EIKONA TH™ ¶ANA°IA™
MA§EBH™ ETPEXE A™TAMATHTA...

TO MYPO A¶O THN EIKONA TH™ ¶ANA°IA™
MA§EBH™ ETPEXE A™TAMATHTA...

TοÜ \Aρχιµανδρίτου Nεκταρίου Θεοδωρικάκου

M¤ ÏfiÁÈ· ·Ï¿...
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στÖνο Kαντιώτη. TοÜ παρέδωσε τόν φάκελο καί

ζήτησε àπό τόν Mητροπολίτη Φλωρίνης νά τόν

µελετήσει καί νά τοÜ πεÖ ôν öχει δίκαιο ï €διος ¦ ï

âπίσκοπός του. 

Παρέµεινε δύο ™µέρες στή Φλώρινα. Tήν τρίτη

™µέρα τόν κάλεσε ï Mητροπολίτης Φλωρίνης καί

τοÜ εrπε: “‰Eχεις ¬λο τό δίκιο µαζί σου. \Aλλά δέν

φθάνει αéτό, διότι πρέπει πρ΅τον νά τό àποδει-

κνύεις καί δεύτερον νά •πάρχει ï ôνθρωπος πού θά

σοÜ τό àποδώσει. \Eσύ παιδί µου öχεις τό δίκιο µαζί

σου καί τό àποδεικνύεις, δέν öχεις ¬µως τό δεύτερο,

τόν ôνθρωπο πού θά σοÜ τό àποδώσει. Nά ξέρεις

¬τι θά σέ στηρίξω. Θά àγωνιστ΅ νά δικαιωθεÖς. Θά

γράψω στό περιοδικό µου τή “Σπίθα” καί σέ ¬λα τά

öντυπά µου γιά τό δίκιο σου. ^O Xριστός εrπε νά

àγωνιζόµαστε γιά τή δικαιοσύνη. \Aγωνίσου καί σύ.

Πήγαινε τώρα καί θά τά ποÜµε καί πάλι”. 

^O π. Nεκτάριος öφυγε àπό τήν Mητρόπολη

Φλωρίνης ¬ταν, ï τότε Πρωτοσύγκελος καί νÜν

Mητροπολίτης Φλωρίνης π. Θεόκλητος τόν φώνα-

ξε πίσω λέγοντάς του: “πατέρα Nεκτάριε γυρίστε

πίσω, σÄς θέλει ï ∆εσπότης”. 

^O π. Nεκτάριος âπέστρεψε καί ï Mητροπολί-

της Φλωρίνης AéγουστÖνος τόν ρώτησε: “Ποιός

Mητροπολίτης σέ χειροτόνησε;”, “^O €διος γέροντα

πού µέ διώκει”. Tότε µέ βροντερή φωνή τοÜ εrπε:

“Στόπ! Στόπ! ∆έν θά κάνουµε τίποτα. ‰Aς öχει

ôδικο ï δεσπότης. Tό χέρι πού σέ àκούµπησε καί

σοÜ µετέδωσε τή Θεία Xάρη πρέπει πάντοτε νά τό

σεβόµαστε. Φύγε àπό αéτή τή Mητρόπολη χωρίς νά

πεÖς κουβέντα, πήγαινε σέ ôλλη Mητρόπολη. ∆έν

πειράζει, ôς διώκεσαι ôδικα, κι âγώ κλωτσοσκούφι

εrχα γίνει στά πόδια τ΅ν àρχιερέων. Mπάλα µέ

εrχαν καταντήσει πού µέ κλώτσαγε ï ≤νας καί µέ

öπαιρνε ï ôλλος. Θά µιλήσω σέ κάποιο Mητροπο-

λίτη γιά νά σέ πάρει. Πήγαινε καί ï Θεός µαζί σου”. 

^O π. Nεκτάριος öφυγε χαρούµενος καί δικαιω-

µένος àπό τή Φλώρινα. ∆έν τόν âνδιέφερε πλέον ™

ôδικη δίωξή του, γιατί εrχε τήν εéχή τοÜ γέροντά

του, τοÜ âπισκόπου Φλωρίνης Aéγουστίνου

Kαντιώτη, αéτό τοÜ àρκοÜσε. Tόσο πολύ τόν σεβό-

ταν καί τόν àγαποÜσε. 

Mετά àπό λίγους µÉνες ï π. Nεκτάριος πραγ-

µατοποίησε ≤να προσκύνηµα-âκδροµή µαζί µέ

εéλαβεÖς χριστιανούς àπό τήν ^Hλιούπολη τ΅ν

\Aθην΅ν γιά τήν ^Iερά Mονή Παναγίας MαλεβÉς.

Mέ τό Mοναστήρι τÉς Παναγίας διατηροÜσε καί

διατηρεÖ µέχρι καί σήµερα καλές σχέσεις. 

^H δυναµική γερόντισσα καί ™γουµένη τοÜ

MοναστηριοÜ, Παρθενία Mοναχή, âκτιµοÜσε àνέ-

καθεν τόν π. Nεκτάριο πάρα πολύ. Kάθε φορά πού

âπισκεπτόταν τήν ^Iερά Mονή τους, τόν àνέβαζε

στόν ôµβωνα τÉς âκκλησίας γιά νά µιλήσει πρός

τούς προσκυνητές τÉς ^IερÄς MονÉς. ‰Eχοντας τό

χάρισµα τοÜ λόγου ï π. Nεκτάριος εrναι àλήθεια

¬τι ¬πως καί σήµερα, öτσι καί τότε, σαγήνευε τά

πλήθη, τά ïποÖα πραγµατικά κρέµονται àπό τά

χείλη του ¬ση œρα κι ôν ïµιλεÖ. Mέ τήν εéλογία τÉς

^Hγουµένης Παρθενίας, µία àδελφή τÉς MονÉς, ™

Mοναχή Nεκταρία εrχε àγοράσει ≤να ε¨δικό µηχά-

νηµα πού τύπωνε καί àντέγραφε σέ µαγνητοταινίες

τίς ïµιλίες τοÜ π. Nεκταρίου Mουλατσιώτη µοιρά-

ζοντάς τες, δωρεάν, κατά ëκατοντάδες στούς προ-

σκυνητές πού âπισκέπτονταν τήν ^Iερά Mονή τους. 

‰Eτσι τό 1986, µετά τό ταξίδι του στήν Φλώρι-

να, τό ïποÖο προαναφέραµε, ï π. Nεκτάριος πÉγε

µαζί µέ 50 προσκυνητές àπό τήν ^Hλιούπολη γιά νά

προσκυνήσουν στήν ^Iερά Mονή MαλεβÉς. 

^H ^Hγουµένη µέ τή βροντερή χαρακτηριστική

φωνή της καλωσόρισε τόν π. Nεκτάριο καί ¬λους

τούς προσκυνητές καί τούς µίλησε µέ λίγα λόγια

µέσα στόν ^Iερό Nαό. ^O π. Nεκτάριος ζήτησε κατό-

πιν τήν ôδειά της γιά νά τελέσουν ¬λοι µαζί µία

παράκληση πρός τήν Παναγία. ^H γερόντισσα Παρ-

θενία δέχθηκε λέγοντάς του: “Kαί ρωτÄτε πατέρα

Nεκτάριε; Bεβαίως καί νά κάνετε καί θά εrναι âδ΅

κοντά σας ™ Mοναχή Âγνή”, ™ ïποία τήν στιγµή

âκείνη βρισκόταν στό παγκάρι τοÜ ^IεροÜ NαοÜ. 

M¤ ÏfiÁÈ· ·Ï¿...
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^H παράκληση τÉς Παναγίας ξεκίνησε καί ¬λοι

προσεύχονται εéλαβικά καί ï καθένας παρακάλεσε

τήν Παναγία γιά τούς δικούς του λόγους.  ^O π.

Nεκτάριος προσευχόταν γιά νά τοÜ δώσει ï Θεός

≤να σηµάδι. “Παναγία µου! \Eάν öχω δίκιο στήν δια-

φωνία µου µέ τόν Mητροπολίτη, δ΅σε µου ≤να

σηµάδι Σου, Σέ παρακαλ΅ ôς τρέξει ™ ε¨κόνα Σου

öστω καί µία σταγόνα àπό µÜρο. Θέλω νά γνωρίζω

ξεκάθαρα âάν àδίκησα ¦ àδικήθηκα. ‰Aν δέν τρέξει

µύρο σηµαίνει ¬τι àδίκησα καί γονατιστός ¬ταν

âπιστρέψω στήν \Aθήνα, θά πάω στό Mητροπολίτη

µου νά τοÜ ζητήσω συγγνώµη. ‰Aν ¬µως àδικήθηκα

ôς τρέξει àπό τήν ε¨κόνα σου öστω καί µία σταγόνα

µύρο καί τότε θά κάνω αéτό πού εrπε ï γέροντάς

µου, θά àλλάξω Mητρόπολη, χωρίς νά διαµαρτυ-

ρηθ΅ καί χωρίς παράπονα”. ^O π. Nεκτάριος µαζί

µέ τήν µητέρα του καί τόν κόσµο παραµένουν γονα-

τιστοί µπροστά στήν θαυµατουργική ε¨κόνα τÉς

Παναγίας. Ψάλλουν ¬λοι µαζί, µά ™ φωνή τοÜ π.

Nεκταρίου εrναι σπασµένη διότι πολλές φορές

δάκρυα τρέχουν àπό τά µάτια του... 

Φθάνοντας  στό τροπάριο “Kαί σέ µεσίτριαν

öχω πρός τόν Φιλάνθρωπο Θεό...” ™ φωνή του àπό

τά δάκρυα εrναι âντελ΅ς σπασµένη. Tό βλέµµα του

εrναι καρφωµένο καί àµετακίνητο πάνω στήν

ε¨κόνα τÉς Παναγίας. Ξαφνικά γυρίζει πρός τήν

µητέρα του καί τή ρωτÄ: “Erναι θαµπή ™ ε¨κόνα ¦

âγώ τήν βλέπω νά θαµπώνει, âπειδή εrµαι κλαµµέ-

νος;”. ^H µητέρα του τοÜ àπαντÄ: “Tώρα ξαφνικά

θάµπωσε!”. ^O π. Nεκτάριος στράφηκε τότε πρός τή

Mοναχή Âγνή, πού βρισκόταν στό παγκάρι καί τÉς

λέει: “\Aδελφή, ™ ε¨κόνα öχει θαµπώσει. Συµβαίνει

κάτι;”. ^H µοναχή Âγνή κοιτάζει σαστισµένη τήν

ε¨κόνα καί λέγει. “^Oλοκληρ΅στε γρήγορα τήν

παράκληση. ^H Παναγία θαυµατουργεÖ!”. 

Tότε ôρχισε ï τόπος παντοÜ νά εéωδιάζει

µύρο. ̂ H µοναχή öτρεξε καί φώναξε τίς µοναχές καί

τήν ^Hγουµένη. “^H ε¨κόνα µυροβλύζει! ^H ε¨κόνα

µυροβλύζει! Γερόντισσα âλÄτε γρήγορα!”. 

Σέ λίγο ï ναός γέµισε àπό µοναχές καί κατέ-

φθασε καί ™ ^Hγουµένη Παρθενία, ¬που µέ τή βρο-

ντερή φωνή της λέγει: “ΠερÄστε γρήγορα ¬λοι öξω,

µόνον ï πατήρ Nεκτάριος νά µείνει µέσα”. Πράγ-

µατι ï κόσµος •πήκουσε, βγÉκε àπό τόν ^Iερό Nαό

καί àπό τίς àνοιχτές πόρτες öβλεπε σαστισµένος τά

τελούµενα. 

Oî µοναχές µετακίνησαν τό προσκυνητάρι καί

κρατώντας στά χέρια τους βαµβάκια ôρχισαν νά

µαζεύουν àπό τό δάπεδο τό µύρο, τό ïποÖο εrχε

àρχίσει νά κυλÄ καί νά τρέχει πρός τήν πόρτα τοÜ

ναοÜ. ^H Γερόντισσα Παρθενία εrπε τότε στόν π.

Nεκτάριο: “KρατεÖστε τήν ε¨κόνα τÉς Παναγίας στά

χέρια σας”. Mέ εéλάβεια ï π. Nεκτάριος µέσα àπό

τό προσκυνητάρι βγάζει τήν ε¨κόνα Tης καί τήν

κρατÄ στά χέρια του. Tό µύρο öτρεχε àπό ¬λη τήν

ε¨κόνα àσταµάτητα, σάν µιά βρύση πού τρέχει συνε-

χόµενο νερό. Tά χέρια του, τά µανίκια του µούσκε-

ψαν ¬λα àπό τό µύρο, ™ δέ εéωδία τοÜ µύρου παρέ-

µεινε περισσότερο àπό µÉνα, τόσο πάνω στά ροÜχα,

¬σο καί στά χέρια του. Oî µοναχές βλέποντας τό

θαυµαστό γεγονός αéτό öσκυψαν καί τοÜ φιλοÜσαν

τά πόδια κι âκεÖνος συνεσταλµένα, çπισθοχωρώ-

ντας τίς ρωτοÜσε: “Tί συµβαίνει àδελφές;”. Kαί οî

µοναχές τόν ρωτοÜσαν: “\EσεÖς νά µÄς πεÖτε πάτερ.

Tί ζητήσατε àπό τήν Παναγία; ‰Eχει χρόνια νά τρέ-

ξει τόσο πλούσιο µύρο. Tί ζητήσατε àπό τήν Πανα-

γία µας;”. ^O π. Nεκτάριος δέν àπαντοÜσε, µόνον

φιλοÜσε τό ε¨κόνισµα καί εéχαριστοÜσε τή Θεοτόκο

γιά τό σηµάδι πού τοÜ öδωσε. 

\Aργότερα ™ Γερόντισσα τόν κάλεσε ¨διαιτέρως

µέσα στό Mοναστήρι νά µιλήσουν οî δυό τους. ^O

Γέροντάς µας µÄς εrπε ¬τι τότε, στή Γερόντισσα

Παρθενία àπεκάλυψε τό τί εrχε παρακαλέσει τήν

Παναγία. 

‰Eτσι, πληροφορηθήκαµε κι âµεÖς τό ¬λο

θαÜµα καί τό ïποÖον καταγράφουµε πρός δόξαν

τÉς Θεοτόκου, δίδοντας µία àκόµη µαρτυρία ¬τι

ùντως ™ Παναγία τÉς MαλεβÉς εrναι ε¨κόνα µυρο-

βλύτισσα καί θαυµατουργή. 
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^H πρόωρη âκβολή τοÜ âµβρύου µέ τεχνητή
διακοπή τÉς κύησης συνιστÄ αéτό πού çνοµάζου-
µε ôµβλωση ¦ öκτρωση.

^H \Eκκλησία àνέκαθεν καταδίκαζε καί àπα-
γόρευε τήν ôµβλωση, ταυτίζοντάς την µέ φόνο,
àφοÜ ùντως àφαιρεÖται µία ζωή, ™ ζωή τοÜ κυο-

φορούµενου âµβρύου. 
Στόν πυρÉνα τοÜ ¬λου προβλήµατος, βρίσκε-

ται τό âρώτηµα: \Aπό πότε, àπό ποιά δηλαδή στιγ-
µή µποροÜµε νά µιλοÜµε γιά àνθρώπινη ζωή, γιά
≤να ξεχωριστικό πρόσωπο; Πότε, µέ ôλλα λόγια,
ξεκινÄ ™ àνθρώπινη ζωή;

Oî àπαντήσεις πού δίνονται στό πιό πάνω
âρώτηµα εrναι πολλές καί διάφορες καί
âξαρτ΅νται àπό τό πολιτικό ¦ τό κοινωνικό
•πόβαθρο αéτοÜ πού àπαντÄ. Πολλοί •ποστηρί-
ζουν ¬τι ™ àνθρώπινη ζωή ξεκινÄ µόλις ™ µητέρα
α¨σθανθεÖ τήν ≈παρξη τοÜ âµβρύου µέσα της,  àλλά
¬ταν τοÜτο µπορεÖ νά âπιζήσει öξω àπό τή µήτρα
(γύρω στίς 24 ëβδοµάδες), ôλλοι µέ τή δηµιουργία
τοÜ νευρικοÜ συστήµατος, ôλλοι κατά τή γέννηση
κτλ. TελευταÖα, µέ àφορµή τήν παραδοχή ¬τι τό
βιολογικό τέλος τοÜ àνθρώπου âπέρχεται µέ τόν
âγκεφαλικό θάνατο, κάποιοι ïρίζουν τήν öναρξη
τÉς ζωÉς µέ τήν öναρξη κάποιας •ποτυπώδους λει-
τουργίας τοÜ âγκεφάλου.

^H \Eκκλησία ½ς γνωστόν, δέχεται ¬τι ™
ζωή ξεκινÄ µέ τή σύλληψη, τήν ïποÖα ταυτί-
ζει πρός τή γονιµοποίηση, τή συνένωση δηλα-
δή ½αρίου καί σπερµατοζωαρίου καί τή λήψη
τοÜ ζυγωτοÜ. Tήν €δια µάλιστα στιγµή θεωρεÖ

E¨σήγηση τοÜ Θεοφιλεστάτου Xωρεπισκόπου \Aρσινόης κ. Γεωργίου, 
στήν ^Iερά Σύνοδο (14-2-2002)

AAMMBB§§øø™™HH:: âφονεύθη τό βρέφος 
âν τÉ κοιλία αéτÉς

● \Aπό πότε, àπό ποιά δηλαδή
στιγµή µποροÜµε νά µιλοÜµε
γιά àνθρώπινη ζωή, γιά ≤να
ξεχωριστικό πρόσωπο; 

● Πότε, µέ ôλλα λόγια, ξεκινÄ
™ àνθρώπινη ζωή;

● Ποιά ™ θέση 
τÉς \Eκκλησίας;

EÓ ÛÒÌ·ÙÈ ˘ÁÈÂÈ...
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¬τι γίνεται καί ™ âµψύχωση τοÜ àνθρώπου. ^O
≠Aγιος Γρηγόριος Nύσσης λέει ¬τι γιά τόν
ôνθρωπο ™ àρχή τÉς ≈παρξης εrναι µία καί ™
αéτή, τόσο γιά τό σ΅µα ¬σο καί γιά τήν ψυχή.

Σήµερα γιά τούς âπιστήµονες “γονιµοποίηση”
καί “σύλληψη” εrναι ¬ροι πού δέν ταυτίζονται. Oî
ε¨δικοί âπιστήµονες δέχονται ¬τι ™ σύλληψη ξεκινÄ
µέ τήν âµφύτευση τοÜ γονιµοποιηµένουν ½αρίου,
µέ ¬λες τίς διαιρέσεις πού µέχρι τή στιγµή âκείνη
öχει •ποστεÖ, στή µήτρα καί τήν προσκόλλησή του
στά τοιχώµατά της πού διαµορφώνονται κατάλλη-
λα γιά τήν •ποδοχή του. \Aπό τή στιγµή τÉς γονι-
µοποίησης-πού ½ς γνωστόν γίνεται στίς σάλπιγγες,
τούς àγωγούς δηλαδή πού ëνώνουν τίς èοθÉκες µέ
τή µήτρα- µέχρι τήν âµφύτευση στή µήτρα, µεσολα-
βοÜν συνήθως 14 ™µέρες. Mέχρι τή 14η µέρα τά κύτ-
ταρα öχουν ποικίλες δυνατότητες àνάπτυξης καί
διαµόρφωσης καί µποροÜν àκόµα νά âκφυλιστοÜν
τελείως. \Eξάλλου µέχρι τήν 14η µέρα, ≤να µεγάλο
ποσοστό τ΅ν γονιµοποιηµένων èαρίων  πού φθά-
νει στό 70% àποβάλλεται. ΠαρατηρεÖται δηλαδή
αéτόµατη àποβολή τ΅ν γονιµοποιηµένων èαρίων
πρίν τήν âµφύτευση στή µήτρα, χωρίς κôν τοÜτο νά
γίνεται, τίς  περισσότερες φορές, àντιληπτό àπό τή
γυναÖκα. ‰Aν δεχόµασταν, λένε µερικοί àπό τούς
âπιστήµονες αéτούς, ¬τι ™ ζωή àρχίζει µέ τή γονι-
µοποίηση, τότε οî àποβολές -öστω καί àκούσιες καί
àπαρατήρητες- θά qσαν πολύ περισσότερες àπό τίς
γεννήσεις. Πώς ï Θεός θά âπέτρεπε θανάτους
τόσων àθώων •πάρξεων;

Tό ¬τι γιά τήν \Eκκλησία ï ôνθρωπος •φίστα-
ται àπό τή στιγµή τÉς γονιµοποίησης φαίνεται καί
àπό τίς àντίστοιχες ëορτές πού αéτή öχει θεσπίσει.
^H \Eκκλησία δέν ëορτάζει µόνο τή Γέννηση τÉς
Θεοτόκου, π.χ., àλλά καί τή Σύλληψή της •πό τÉς
Âγίας ‰Aννης, âννέα àκριβ΅ς µÉνες προηγουµένως
(8 Σεπτεµβρίου- 9 ∆εκεµβρίου àντίστοιχα). Tό €διο
καί γιά τόν ≠Aγιο \Iωάννη τόν Πρόδροµο. Γιορτάζει
τή σύλληψή του στίς 23 Σεπτεµβρίου καί âννέα
µÉνες àργότερα, στίς 24 \Iουνίου, τή γέννησή του.
Kαί γιά τήν κατά σάρκα γέννηση τοÜ XριστοÜ
öχουµε τήν àντίστοιχη ëορτή τοÜ EéαγγελισµοÜ τÉς
Θεοτόκου, âννέα µÉνες προηγουµένως.

Πολύ πρίν ™ Bιολογία καί ™ \Iατρική àνακαλύ-
ψουν τά χρωµατοσώµατα καί τά γονίδια καί πρίν
οî âπιστήµονες µπορέσουν νά µελετήσουν µέ κάθε

λεπτοµέρεια τή διαδικασία τÉς κύησης, οî Xριστια-
νοί συγγραφεÖς κατεδίκασαν τίς âκτρώσεις σέ ïποι-
οδήποτε στάδιο τÉς âγκυµοσύνης καί µάλιστα
παραβλέποντας τήν Παλαιοδιαθηκική διάκριση
περί “âξεικονισµένου”, ¦ µή, âµβρύου. (\Eξ. 21,22-
23).

^O B΄ Kανών τοÜ Mεγάλου Bασιλείου àναφέ-
ρει: “^H φθείρασα κατ\ âπιτήδευσιν, φόνου δίκην
âπέχει. \Aκριβολογία δέ âκµεµορφωµένου καί àνε-
ξεικονίστου παρ\ ™µÖν οéκ öστιν...” Kαί ï H΄ Kανών
τοÜ Mεγάλου Bασιλείου àναφέρει: “... Kαί αî τά
àµβλωθρίδια διδοÜσαι φάρµακα φονεύτριαί ε¨σί
καί α•ταί, καί αî δεχόµεναι τά âµβρυοκτόνα δηλη-
τήρια”.

Στό βιβλίο “∆ιδαχαί τ΅ν ∆ώδεκα \Aποστό-
λων” συναντÄται ™ προτροπή -àπαγόρευση: “Oé
φονεύσεις τέκνον âν φθορÄ”, ¬που µέ τό “âν
φθορÄ” •πονοεÖται “δι\ âκτρώσεως”, καί προστίθε-
ται: “οûτε γεννηθέν àποκτενεÖς”. ^H €δια àπαγόρευ-
ση, µέ τίς €διες φράσεις, συναντÄται καί στήν ψευ-
δεπίγραφη “\Eπιστολή Bαρνάβα”. ^O Tερτυλλιανός
χαρακτηρίζει τήν ôµβλωση ½ς φόνο, ï δέ \Iωάννης
ï Xρυστόστοµος τήν θεωρεÖ öγκληµα βαρύτερο καί
àπό τό φόνο.

Mέσα στά €δια πλαίσια κινοÜνται καί οî Kανό-
νες πού âπιβάλλουν âπιτίµια σ\ ¬σες γυναÖκες προ-
χωροÜν σέ öκτρωση. ^O 91ος Kανόνας τÉς Πενθέ-
κτης O¨κουµενικÉς Συνόδου λέει: “Tάς τά àµβλω-
θρίδια διδοÜσας φάρµακα καί τάς δεχοµένας τά
âµβρυοκτόνα δηλητήρια, τ̈́  τοÜ φονέως âπιτιµίω
καθυποβάλλονται”^. ^Oµοίως καί ï 21ος Kανών
τÉς âν \Aγκύρα Συνόδου àναφέρει: “Περί τ΅ν
γυναικ΅ν τ΅ν âκπορνευουσ΅ν καί àναιρουσ΅ν τά
γεννώµενα, καί σπουδαζουσ΅ν φθόρα πιεÖν, ï µέν
πρότερος ¬ρος µέχρις âξόδου âκώλυσε (τÉς Θείας
Kοινωνίας) καί τούτω συντίθενται.

Φιλανθρωπότερον δέ τί ε•ρόντες, ½ρίσαµε
δεκαετή χρόνον, κατά τούς βαθµούς τούς ½ρισµέ-
νους...”

Aéτά ¬λα δείχνουν πώς ™ \Eκκλησία δέν àµφι-
ταλαντεύτηκε καµµιά φορά στό νά καταδικάσει τήν
ôµβλωση ½ς φόνο. 

Πίστη της àκράδαντη âρειδοµένη âπί τÉς ̂Aγίας
ΓραφÉς εrναι ¬τι τά öµβρυα εrναι àνθρώπινα ùντα
πού δηµιουργήθηκαν àπό τόν Θεό ï ^OποÖος καί
âνδιαφέρεται γι\ αéτά. Παρατίθενται âνδεικτικά
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EÓ ÛÒÌ·ÙÈ ˘ÁÈÂÈ...

µερικά χωρία τÉς Âγίας ΓραφÉς:
^Hσαΐας 49: στ.1: “âκ κοιλίας µητρός µου âκάλε-
σε τό ùνοµά µου”, 
στ.5: “Kαί νÜν ο≈τω λέγει Kύριος ï πλάσας µε âκ
κοιλίας δοÜλον ëαυτ΅...”
^Iερεµίας 1,5: “πρό τοÜ µέ πλάσαι σε âν κοιλία
âπίσταµαί σε καί πρό τοÜ σέ âξελθεÖν âκ µήτρας
™γίασά σε...”
Ψαλµός 138: στ.13: “≠Oτι σύ âκτήσω τούς
νεφρούς µου, Kύριε àντελάβου µου âκ γαστρός
µητρός µου...”
στ.15: “Oéκ âκρύβη τό çστοÜν µου àπό σου ¬
âποίησας âν κρυφÉ...”
στ.16: “Tό àκατέργαστόν µου εrδον οî çφθαλµοί
σου...”
Γαλ 1: στ.15: “≠Oτε δέ εéδόκησεν ï Θεός ï àφο-
ρίσας µε âκ κοιλίας µητρός µου καί καλέσας διά
τÉς χάριτος αéτοÜ...”.

Mά καί ™ κοινή λογική δυσκολεύεται νά δεχθεÖ
¬τι τό ζυγωτό δέν öχει àνθρώπινη àρχή καί àνθρώ-
πινες δυνατότητες. \Eφόσων χωρίς τή χρήση ôλλων
γεννητικ΅ν κυττάρων καί χωρίς καµµία ôλλη âξω-
τερική παρέµβαση µπορεÖ ν\ àναπτυχθεÖ σέ πλήρη
àνθρώπινο çργανισµό, τό öµβρυο, öστω καί ôν àπο-
τελεÖται àπό ≤να µόνο κύτταρο, εrναι âν δυνάµει
ôνθρωπος καί àπαιτεÖ πλήρη σεβασµό καί προστα-
σία àπό τόν καθένα. ^H àπάντηση στήν öνσταση
µερικ΅ν âπιστηµόνων ¬τι ôν ™ öναρξη τÉς àνθρώ-
πινης ζωÉς συνέπιπτε µέ τή στιγµή τÉς γονιµοποίη-
σης τότε οî àποβολές θά qσαν πολύ περισσότερες

àπό τίς γεννήσεις καί πώς δέν εrναι δυνατόν ï Θεός
νά âπιτρέπει τό θάνατο τόσων àθώων •πάρξεων,
àνάγεται, κατά τή γνώµη µου, στό πρόβληµα τÉς
θεοδικίας. ^H “καταστροφή” τόσων âµβρύων εrναι
στήν àνθρώπινη λογική τό €διο àνεξήγητη ¬σο καί ï
θάνατος βρεφ΅ν, ¦ àνηλίκων παιδι΅ν àπό àναίτιες
¦ ôλλες σοβαρές àσθένειες. ≠Oµως, “τίς öγνω νοÜν
Kυρίου, ¦ τίς σύµβουλος αéτοÜ âγένετο;”

Kάποιοι àρνοÜνται νά δεχθοÜν ¬τι τό öµβρυο
εrναι àνθρώπινο, πρόσωπο, φέροντας τό âπιχείρη-
µα ¬τι πρόσωπο εrναι µόνον ¬,τι öχει αéτοσυνειδη-
σία. Mά καί ≤νας àσθενής πού πέφτει σέ κ΅µα χάνει
τήν αéτοσυνειδησία του καί µέ τή λογική αéτή, καί
τό πρόσωπό του. MποροÜµε τόν àσθενή αéτό νά
τόν θεωρήσουµε ½ς “µή ôνθρωπο” καί νά τόν
φονεύσουµε àδιάφορα;

^H περιγραφή τÉς συνάντησης τÉς Θεοτόκου µέ
τήν \Eλισάβετ, µέ τόν Πρόδροµο-öµβρυο νά σκιρτÄ
“âν àγαλλιάσει âν τÉ κοιλία αéτÉς”, âπιβεβαιώνει
¬τι τό öµβρυο εrναι ôνθρωπος µέ δυνατότητες
öκφρασης χαρÄς καί συγκίνησης.

Kατά καιρούς συζητεÖται, ôν ™ \Eκκλησία εrναι
δυνατόν νά συγκατανεύσει στή διακοπή τÉς κύησης
γιά κάποιους σοβαρούς λόγους, ε€τε ¨ατρικούς, ε€τε
περιστασιακούς. ^Ως τέτοιοι λόγοι προβάλλονται
συνήθως: α) Tό κυοφορούµενο νά εrναι προϊόν βια-
σµοÜ. β) Nά •πάρχει ̈ ατρική διάγνωση ¬τι ï ôνθρω-
πος πού θά γεννηθεÖ θά πάσχει àπό σοβαρή àναπη-
ρία ¦ àπό κάποια àνίατη àσθένεια, ¦ ¬τι θά ζήσει
µόνο γιά λίγο διάστηµα. γ) Nά •πάρχει σοβαρός
κίνδυνος γιά τή µητέρα.

Πρέπει àπό τήν àρχή νά σηµειώσουµε ¬τι öχει
διαπιστωθεÖ πέραν πάσης àµφιβολίας, τόσο ¨ατρι-
κά ¬σο καί στατιστικά ¬τι ™ ôµβλωση âπιφέρει
τεράστια προβλήµατα âνοχÉς στή γυναÖκα, τÉς
δηµιουργεÖ àρνητικά ψυχολογικά συναισθήµατα
καί φοβερά ψυχικά τραύµατα. Oî φωνές πού àκού-
ονται συχνά àπό κάποιες φεµινιστικές çργανώσεις
¬τι ™ γυναÖκα âξουσιάζει τό σ΅µα της καί εrναι
âλεύθερη ¬,ποτε θέλει νά τερµατίζει ¦ ùχι µία κύηση,
δέν φαίνεται νά öχουν âπίδραση στίς ôµεσα âµπλε-
κόµενες. ^H âγκυµοσύνη δέν περιλαµβάνει τή
γυναÖκα καί τό σ΅µα της µόνο. ̂ H âγκυµοσύνη εrναι
σχέση πού δηµιουργεÖται µεταξύ τÉς µητέρας καί
ëνός ôλλου µοναδικοÜ προσώπου πού ζεÖ καί µεγα-
λώνει µέσα της. ‰Aν κάποιος öχει âξουσία πάνω στό
κυοφορούµενο, αéτός δέν εrναι οûτε ™ µητέρα οûτε

Mία λάθος âπιλογή τÉς µητέρας θά àφαιροÜσε
≤να µέλος àπό τήν ο¨κογένεια...
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ï πατέρας, àλλ\ ï Θεός. 
^Ως πρός τίς πιό πάνω περιπτώσεις γιά τίς

ïποÖες προβάλλεται πολλές φορές τό α€τηµα γιά
διακοπή τÉς κύησης θά µπορούσαµε νά ποÜµε ¬τι
καµµία λύση δέν µπορεÖ νά θεωρηθεÖ äθική καί àπο-
δεκτή ôν καταστρέφει àνθρώπινη ζωή σέ ïποιοδή-
ποτε στάδιό της. 

Γιά τήν περίπτωση τοÜ βιασµοÜ àναφέρεται
πώς δέν •πάρχει καµµία öνδειξη ¨ατρική ¦ στατι-
στική πού νά âπιβεβαιώνει ¬τι µέ τήν ôµβλωση τό
θύµα θά νιώθει πιό ôνετα. ^H ôµβλωση στήν περί-
πτωση αéτή βολεύει µÄλλον τό συγγενικό περίγυρο.
Tό θύµα âπιβαρύνεται περισσότερο. Στήν περίπτω-
ση αéτή προτείνεται σήµερα ™ ¨ατρική παρέµβαση
γιά πρόληψη τÉς γονιµοποίησης. Erναι γνωστό, µέ
τίς τελευταÖες öρευνες, πώς τά σπερµατοζωάρια
κινοÜνται µέ àργούς ρυθµούς µέσα στό σ΅µα τÉς
γυναÖκας. Γιά νά φθάσουν στίς σάλπιγγες ¬που θά
συναντήσουν τό ½άριο, πού θά βρίσκεται âκεÖ ôν ™
γυναÖκα βρίσκεται στίς γόνιµες µέρες τοÜ κύκλου
της, θά περάσουν 24-36 zρες. ‰Aν λοιπόν στίς
πρ΅τες 24 zρες µετά τό βιασµό τό θÜµα ζητήσει
¨ατρική βοήθεια, µπορεÖ νά àποτραπεÖ ™ γονιµοποί-
ηση καί νά àποφευχθεÖ ™ τραγωδία τÉς öκτρωσης. 

^Ως πρός τή δεύτερη περίπτωση, τÉς διάγνωσης
δηλαδή σοβαρ΅ν àσθενει΅ν ¦ àναπηρι΅ν àπό τίς
ïποÖες πάσχει τό öµβρυο καί πού θά κατατρύχουν
τόν ôνθρωπο ¬ταν γεννηθεÖ, θά µποροÜσε νά àντι-

τάξει κανείς ¬τι •πάρχουν καί γεννηθέντα βρέφη µέ
àσθένειες. \Eπιτρέπεται καί τούτων ™ θανάτωση;
‰Aν µποροÜµε νά φονεύσουµε τό àγέννητο, γιατί νά
µήν µποροÜµε νά κάµουµε τό €διο µέ τό àνεπιθύµη-
το νεογεννηθέν; ‰Aν ™ \Oρθόδοξη \Eκκλησία
àρνεÖται τήν âπιλογή τÉς öκτρωσης καί σ\ αéτή τήν
περίπτωση, εrναι γιά τόν €διο λόγο πού àρνεÖται τήν
εéθανασία στίς περιπτώσεις βαρύτατα àσθεν΅ν.
Mάλιστα, στήν περίπτωση τÉς εéθανασίας µπορεÖ
νά •πάρχει καί ™ συγκατάθεση τοÜ àσθενοÜς, âν΅
στήν ôµβλωση κάτι τέτοιο εrναι àδύνατον. ∆έν θά
πρέπει àκόµα νά λησµονεÖται τό γεγονός ¬τι ï
ôνθρωπος εrναι κάτι πέραν τÉς βιολογικÉς •πόστα-
σής του,  àρχίζει µέ τή γονιµοποίηση àλλ\ âπεκτεί-
νεται στήν α¨ωνιότητα. 

Θά µποροÜσε νά διερωτηθεÖ κανείς ποιά εrναι
™ àξία τÉς προγεννητικÉς âξέτασης âφόσων ïποια-
δήποτε πάθηση καί ôν διαγνωσθεÖ στό öµβρυο, ™
öκτρωση δέν θά qτο γιά τόν Xριστιανό âπιτρεπτή.
^H àπάντηση δέν εrναι δύσκολη: Γίνεται γιά θερα-
πευτικούς σκοπούς. Mέ τίς προόδους στήν \Eπι-
στήµη σήµερα, µποροÜν κάποιες àσθένειες ¦ àτέλει-
ες πού θά διαγνωσθοÜν νά θεραπευτοÜν στό àρχικό
στάδιό τους. Oî âγχειρήσεις âµβρύων µέσα στή
µήτρα, πρίν àκόµα γεννηθοÜν εrναι σήµερα συνηθι-
σµένη πρακτική.

^H µόνη περίπτωση στή ïποÖα ™ διακοπή τÉς
κύησης γίνεται àνεκτή àπό τήν \Oρθόδοξη \Eκκλη-

Mιά àλληγορική ε¨κόνα γιά τήν öκτρωση.
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σία εrναι ™ περίπτωση τÉς ≈παρξης σοβαροÜ κινδύ-
νου γιά τήν µητέρα. ^H \Oρθόδοξη Παράδοση, ¬ταν
•πάρχει πραγµατική τό δίλληµα, δίνει προτεραιότη-
τα στή διάσωση τÉς ζωÉς τÉς µητέρας, ùχι γιατί ™
µιά ζωή öχει àξία µεγαλύτερη àπό τήν ôλλη, àλλά
γιατί àπό τή µητέρα âξαρτ΅νται καί ôλλοι, ¬πως
ôλλα τέκνα, ï σύζυγος, γέροντες γονεÖς κλπ. Bέβαια
™ κάθε περίπτωση στήν \Eκκλησία âξετάζεται ¨διαί-
τερα. Oî πνευµατικοί πατέρες ¬µως, νοµίζω πώς δέν
θά πρέπει νά àφίστανται τ΅ν πιό πάνω πλαισίων.

Στήν \Aγγλική \Eκπαιδευτική νοµοθεσία καί στό
κεφάλαιο τ΅ν àµοιβ΅ν καί τ΅ν τιµωρι΅ν •πάρχει
≤νας àφορισµός-προειδοποίηση πρός τούς \Eκπαι-
δευτικούς: “It΄s easier to obtain forgiveness than
permission”.Erναι εéκολότερο γιά τούς µαθητές -κι
αéτό κάνουν συνήθως- νά ζητοÜν συγγνώµη γι\ αéτό
πού öκαναν, παρά ôδεια νά κάνουν κάτι. Ξέρουν
δηλαδή ¬τι δύσκολα θά πετύχουν ôδεια, κάλυψη, γιά
κάτι πού σχεδιάζουν. Στηρίζονται στή δύναµη τοÜ
τετελεσµένου. Kαί ½ς πνευµατικοί, στόν τοµέα τ΅ν
àµβλώσεων, τό €διο συναντοÜµε. Erναι σπάνιες οî
περιπτώσεις πού οî πιστοί ζητοÜν τή γνώµη µας, τή
συµβουλή µας, γιά µιά µελετώµενη öκτρωση. Erναι
¬µως δυστυχ΅ς, πολλές οî περιπτώσεις πού ζητοÜν
συγχώρεση γιά τίς âκτρώσεις πού διέπραξαν. Ξέρω

πώς αéτό εrναι διαπίστωση ¬λων ¬σων àσχο-
λοÜνται µέ τήν âξοµολόγηση. Kαί νοµίζω πώς θά
πρέπει νά àναλάβουµε µιά προσπάθεια διαφώτισης
τ΅ν πιστ΅ν γύρω àπό τό θέµα.

Στά πλαίσια αéτά θά πρέπει νά öχουµε •πόψη
πώς καί κάποια µέσα πού χρησιµοποιοÜνται
ε•ρύτατα σήµερα ½ς àντισυλληπτικά, δÉθεν, µέσα,
στήν πραγµατικότητα συνιστοÜν τρόπους ôµβλω-
σης. Tέτοιο µέσο εrναι π.χ. τό λεγόµενο “διάφραγµα”
(κοιν΅ς δακτύλιος) πού τοποθετεÖται στή µήτρα.
Aéτό παρεµποδίζει τήν âγκατάσταση στή µήτρα τοÜ
γονιµοποιηµένου èαρίου, προκαλεÖ δηλαδή àποβο-
λή του. \Aναφέρω ξανά καί τό γνωστό ½ς RU-486
χάπι πού λαµβανόµενο àπό τή γυναÖκα στά πρ΅τα
στάδια τÉς κύησης ïδηγεÖ στήν àποβολή χωρίς τήν
παρέµβαση ¨ατροÜ ¦ ôλλου προσώπου.

Συµπερασµατικά, θά öλεγα ¬τι: Γιά τήν \Eκκλη-
σία ™ àνθρώπινη ζωή ξεκινÄ µέ τή γονιµοποίηση καί
àπαιτεÖ πλήρη σεβασµό καί προστασία àπό τή στιγ-
µή αéτή καί µετέπειτα. \Aπό τή Bιβλική âποχή µέχρι
σήµερα ™ öκτρωση θεωρεÖται ½ς ™ ™θικά καταδικα-
στέα πράξη τÉς θανάτωσης µιάς àθώας ≈παρξης
πού δηµιουργεÖ ταυτόχρονα µεγάλα ψυχικά τραύ-
µατα σ\ αéτή πού τή διαπράττει. 

EÓ ÛÒÌ·ÙÈ ˘ÁÈÂÈ...

^O Σύλλογος Προστασίας \Aγέννητου ΠαιδιοÜ
εrναι στήν •πηρεσία κάθε γυναίκας, öγγαµης ¦
ôγαµης, πού àντιµετωπίζει ïποιοδήποτε πρό-

βληµα âξαιτίας τÉς âγκυµοσύνης της.
Προσφέρει δωρεάν: παροχή πληροφορι΅ν,
ψυχολογική •ποστήριξη, πρακτική βοήθεια,

¨ατρικές •πηρεσίες, νοµική κάλυψη, φιλοξενία.

ΣYΛΛOΓOΣ ΠPOΣTAΣIAΣ AΓENNHTOY ΠAI∆IOY

\Hπείρου 28, 10433 Aθήνα
Tηλ. 210-88.28.788

Fax 210-82.35.121

http:/www.unborn.gr

email:unborn@unborn.gr
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\Αγαπητοί µας àδελφοί, 

στίς 2 IOYΛIOY, ™µέρα ∆ευτέρα, 

ëορτάζουµε τήν µνήµη τοÜ Âγίου

\Iωάννου Mαξίµοβιτς, τοÜ θαυµατουργοÜ.

Στή Mονή φυλάσεται τεµάχιο λειψάνου

τοÜ Âγίου καί ïλόκληρο τό àντερί του

καθώς καί ôλλα κειµήλια τοÜ Âγίου.

ΣÄς περιµένουµε κοντά µας γιά νά τιµή-

σουµε µαζί καί νά συνεορτάσουµε τόν

θαυµατουργό ≠Aγιο \Iωάννη. 

ΣÄς προσκαλοÜµε
¬λους νά öλθετε
κοντά µας στήν 

πανήγυρη τοÜ 
Âγίου \Iωάννη 

Mαξίµοβιτς

ΣÄς προσκαλοÜµε
¬λους νά öλθετε
κοντά µας στήν 

πανήγυρη τοÜ 
Âγίου \Iωάννη 

Mαξίµοβιτς

Kυριακή 1η \Iουλίου: 7.30 µ.µ. Πανηγυρικός ^Eσπερινός 

∆ευτέρα 2 \Iουλίου: 7.00 π.µ. Πανηγυρική Θεία Λειτουργία 
µετ\ àρτοκλασίας.

10.00 π.µ. Λιτάνευσις τÉς ^IερÄς E¨κόνος 
καί τοÜ êγίου λειψάνου τοÜ Âγίου \Iωάννη.

10.30 π.µ. Θά προσφερθεÖ καφές 
καί κεράσµατα στούς προσκυνητές. 

Tό πρόγραµµα τ΅ν ^Iερ΅ν \Aκολουθι΅ν öχει ½ς ëξÉς:

EOPTH TOY A°IOY

IIøøAANNNNOOYY  MMAA••IIMMOOBBIITT™™IIøøAANNNNOOYY  MMAA••IIMMOOBBIITT™™

¢EYTEPA 2 IOY§IOY



MÔÓ·¯ÈÎË EÎÊÚ·ÛË

M
A

ΪO
Σ 

- I
O

Y
N

IO
Σ

20
07

30

¢È¿ ¯ÂÈÚfi˜ Î·È ÓÂ‡Ì·ÙÔ˜...

H
παρασκευή àλλά καί ™ χρήση τοÜ θυµιάµατος
àφορÄ τόν Θεό, ε¨ς τόν ^ΟποÖον πρέπει νά προ-
σφέρουµε πάντα τό καλύτερο. Γι\ αéτό γιά τήν

κατασκευή τοÜ θυµιάµατος χρησιµοποιοÜµε τά καλύτε-
ρα •λικά, πρώτης ποιότητας καί µέ τόν παραδοσιακό
τρόπο, πού χρόνια τώρα κατασκευάζεται τό γνήσιο
λιβάνι. Mέ τά καλύτερα •λικά, µέ προσευχή καί προσο-
χή, ™ ^Iερά Mονή µας κατασκευάζει γνήσιο θυµίαµα σέ
πολλά καί νέα àρώµατα.

Tό θυµίαµα αéτό τό χρησιµοποιοÜµε στίς àκολουθίες
µας, àλλά καί τό διαθέτουµε στούς πιστούς πού µÄς τό
ζητοÜν καί τό στέλνουµε ταχυδροµικ΅ς. ≠Oσοι θέλετε
µπορεÖτε νά àπευθύνεσθε στήν ^Iερά Mονή µας (τηλ.
26340-44391) γιά νά σÄς àποστείλουµε θυµίαµα.

XEPOYBIKO, TPIANTAΦYΛΛO, 
ΓAP∆ENIA, MYPO, TEPIPEM
MYPO TOY ΣAPΩΦ, 
BHΘΛEEM, AΞION EΣTI,
BIOΛETTA, AΓPIOΛOYΛOY∆O,
NYXTOΛOYΛOY∆O, ΣTAYPOΛOYΛOY∆O,
ANAΣTAΣIMO

KK··ÙÙÂÂ˘̆ıı˘̆ÓÓıı‹‹ÙÙˆ̂  ìì  ÚÚÔÔÛÛÂÂ˘̆¯̄‹‹  ÌÌÔÔ˘̆  

óó˜̃  ıı˘̆ÌÌ››··ÌÌ··  ââÓÓÒÒfifiÓÓ  ™™ÔÔ˘̆........ °°NNHH™™IIOO  ££YYMMIIAAMMAA

((§§ÈÈ‚‚¿¿ÓÓÈÈ))

AΓΓEΛIKO
AΘΩΣ
ANΘOΣ EPHMOY
BYZANTINO
TPIANT/ΛΛO ME KEXPIMΠAPI
ZOYMΠOYΛI
ΣYΠP
ΦOYΛI

ÓÓ¤¤··  ààÚÚÒÒÌÌ··ÙÙ··

™™TTAAYYPPOOII

ÍÍ˘̆ÏÏfifiÁÁÏÏ˘̆ÙÙÔÔÈÈ

™™TTAAYYPPOOII

ÌÌ¤¤  ¯̄ááÌÌ··  ààfifi  

ÙÙ‹‹ÓÓ  ^̂AAÁÁ››··  °°ÉÉ

Kαί αéτή τή χρονιά ε€χαµε τήν

µεγάλη εéλογία νά âπισκεφθοÜµε

τά ^Iεροσόλυµα καί νά φέρουµε

πάλι τούς ξύλινους σταυρούς πού

περιέχουν χ΅µα àπό τήν êγία ΓÉ

(àξίας 5 εéρώ + ταχυδρ.), àλλά

καί ξυλόγλυπτους σταυρούς.

OΛOI EINAI ΣTAYPΩMENOI KAI

EYΛOΓHMENOI ΠANΩ ΣTON

ΠANAΓIO TAΦO TOY XPIΣTOY

MAΣ.

MπορεÖτε νά προµηθευθεÖτε τούς
εéλογηµένους Σταυρούς 
τοÜ XριστοÜ µας τηλεφωνικ΅ς
àπό τήν ^Iερά Mονή µας. 
τηλ. 26340 - 44.391
(9-2 τό πρωΐ καί 6-9 τό àπόγευµα) 
γιά νά σÄς àποσταλοÜν 
âπί àντικαταβολÉ.



MÔÓ·¯ÈÎË EÎÊÚ·ÛË

M
A

ΪO
Σ 

- I
O

Y
N

IO
Σ

20
07

  

31

\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™

∆
ιαθέτουµε δαχτυλίδι àσηµένιο στό ïποÖο

àναγράφεται ™ προσευχή “KYPIE
IHΣOY XPIΣTE EΛEHΣON ME” 

γιά νά µÄς •πενθυµίζει νά προσευχόµαστε
àδιαλείπτως καί νά ζητοÜµε τό öλεος τοÜ ΘεοÜ. 

ààÛÛËËÌÌ¤¤ÓÓÈÈÔÔ  ÌÌ¤¤  ÙÙ‹‹ÓÓ  ÚÚÔÔÛÛÂÂ˘̆¯̄‹‹  

““KKYYPPIIEE  IIHH™™OOYY  XXPPII™™TTEE

EE§§EEHH™™OONN  MMEE””

¢¢AAXXTTYY§§II¢¢II¢¢AAXXTTYY§§II¢¢II

TTIIMMHH:: 10€

+ ταχυδρ.



™A™ ¶APAKA§OYME NA MA™ BOH£H™ETE NA ¶POXøPH™OYME 
THN MAPMAPO™TPø™H ™TO ¢A¶E¢O TOY NAOY MA™.

ΠαρακαλοÜµε ¬λους âσÄς πού µέ τόση àγάπη καί κατανόηση εrστε δίπλα
µας σέ ¬,τι χρειάζεται τό Mοναστήρι τοÜ θαυµατουργοÜ Âγίου µας 
Nεκταρίου νά µÄς βοηθήσετε γι\ ôλλη µιά φορά àπό τό περίσσευµα 
¦ τό •στέρηµά σας γιά νά προχωρήσουµε τήν MAPMAPOΣTPΩΣH 

τοÜ NαοÜ τοÜ AΓIOY NEKTAPIOY.
ΣÄς εéχαριστοÜµε âκ τ΅ν προτέρων γιά ¬λα κι εéχόµεθα ï ≠Aγιός µας

Nεκτάριος νά σÄς àνταποδίδει τήν âλεηµοσύνη σας. 
Πιστεύουµε στήν βοήθεια τοÜ ΘεοÜ καί τοÜ Âγίου µας Nεκταρίου 

καί âλπίζουµε στήν δική σας... 

Mέ àγάπη XριστοÜ καί εéγνωµοσύνη   
^H ^Hγουµένη

† Mόνικα Mοναχή
καί οî σύν âµοί âν Xριστ΅ àδελφές

OO  NNAAOO™™  TTOOYY  AA°°IIOOYY  NNEEKKTTAAPPIIOOYY

EEXXEEII  TTHHNN  AANNAA°°KKHH  OO§§øøNN  MMAA™™

OO  NNAAOO™™  TTOOYY  AA°°IIOOYY  NNEEKKTTAAPPIIOOYY

EEXXEEII  TTHHNN  AANNAA°°KKHH  OO§§øøNN  MMAA™™


