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IEPA MONH AΓIOY NEKTAPIOY
TPIKOPΦO ΦΩKI∆OΣ
330 56 EYΠAΛIO
τηλ.καί fax 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 τέταρτο 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.14, MAΪOΣ-IOYNIOΣ 2006
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AΓIOY NEKTAPIOY - TPIKOPΦO ΦΩKI∆OΣ
330 56 EYΠAΛIO      τηλ. - fax 26340 - 44.391
e-mail: agnektar@mes.forthnet.gr
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γαπηµένες µητέρες ¬λου τοÜ
κόσµου, σέ αéτό τό τεÜχος, àπό τή
σελίδα αéτή τοÜ περιοδικοÜ µας,

àπευθύνοµαι σέ ¬λες σας, µητέρα κι
âγώ πνευµατική, πού πολλές φορές

ôκουσα τόν πόνο σας, τίς àγωνίες σας,
τά âρωτηµατικά σας. \Aπευθύνοµαι σέ ¬λες

σας, τίς µητέρες πού öχετε παι-
διά ôρρωστα, παιδιά στά ναρ-
κωτικά, στήν πορνεία, παιδιά
στίς αîρέσεις, παιδιά στήν
êµαρτία, σ\ âσÄς πού πονÄτε
γιά τήν ψυχή τους, γιά τό àδιέ-
ξοδό τους, γιά τήν πτώση τους,
γιά τά βάσανά τους, γιά τό µέλ-
λον τους....\Aπευθύνοµαι καί σ\
âσÄς πού τό παιδί σας βρίσκε-
ται µπλεγµένο σέ παρανοµίες ¦
àκόµη καί στή φυλακή. Συµµε-
ρίζοµαι τόν πόνο ¬λων σας καί
γιά ¬λες θά\θελα νά π΅ δύο
λόγια παρηγορητικά γιά νά
βοηθηθοÜµε καί νά âνισχυ-
θοÜµε. Στίς 15 τοÜ µηνός \Iου-
νίου µιÄς êγίας µητέρας γιορ-
τάζουµε τή µνήµη, τÉς Âγίας Mόνικας, πού µέ τίς
προσευχές καί τά δάκρυά της âπέστρεψε τόν υîόν
της, τόν ôσωτο καί µακρά τοÜ ΘεοÜ υîό της
AéγουστÖνο, στήν àγάπη τοÜ ΘεοÜ. ^H ζωή της,
ζωή χριστιανική, πνευµατική, µέσα στήν προσευ-
χή, στήν •ποµονή, στήν âπιµονή, στήν àγάπη, στήν
âλπίδα πρός τό Θεό καί προπαντός στίς γονυκλι-
σίες µέ δάκρυα îκεσίας γιά τή σωτηρία τοÜ παι-
διοÜ της. ^O σύζυγός της, σκληρός καί ôσωτος,
πού ¬µως κι âκεÖνος κάµφθηκε àπό τήν àγάπη καί
τίς προσευχές της καί βαπτίστηκε χριστιανός. ^H
πεθερά της, σκληρή àπέναντί της, àλλά ™ •ποµονή
καί ™ àγάπη τÉς Âγίας Mόνικας τήν µετέστρεψαν
κι âκείνη. ^O υîός της AéγουστÖνος κυλίστηκε, σάν
τόν ôσωτο τοÜ Eéαγγελίου, σέ ¬λες τίς êµαρτίες,
τίς αîρέσεις, τίς πορνεÖες, œσπου οî àδιάλλειπτες
προσευχές τÉς Âγίας µητέρας του, προσήλκυσαν
τή χάρη τοÜ ΘεοÜ, πού ôγγιξε τήν ψυχή τοÜ
Aéγουστίνου καί τήν φώτισε µέ τό φ΅ς τοÜ Âγίου
Πνεύµατος. Kι âκεÖνος, ï ôσωτος καί αîρετικός,

µετανόησε βαθειά, τόσο βαθειά καί ε¨λικρινά πού
öγινε AΓIOΣ, µεγάλος Πατέρας τÉς \Eκκλησίας,
\Eπίσκοπος \Iππ΅νος καί çνοµάζεται ^Iερός
AéγουστÖνος. Erναι ï υîός τ΅ν δακρύων. T΅ν
δακρύων τÉς µητέρας του, πού δέν öπαυσε γιά
χρόνια ïλόκληρα νά προσεύχεται µέ δάκρυα καί
πίστη, àσταµάτητα, παρακαλώντας γιά τό öλεος

τοÜ ΘεοÜ. Kι \EκεÖνος, πού
ποτέ δέν παραβλέπει τίς προ-
σευχές καί τίς παρακλήσεις
µας, ôκουσε τήν πονεµένη
µάνα καί “κατεδίωξε” µέ τό
öλεός Tου τόν υîόν της. 
Kι âµεÖς, οî σηµερινές µητέρες,
ôς γίνουµε ¬πως âκείνη. Nά
προσευχόµαστε àδιάκοπα,
àδιάκοπα νά παρακαλοÜµε, νά
îκετεύουµε γιά τά παιδιά καί τή
σωτηρία τÉς ψυχÉς τους. Γιά
τό φωτισµό τÉς καρδιÄς τους,
γιά νά πληµµυρίσει ¬λο τό
εrναι τους àπό τήν àγάπη τοÜ
ΘεοÜ. ^O Θεός µÄς àγαπÄ.
Aéτό εrναι τό µόνο σίγουρο.
‰Aς σπεύσουµε νά Tόν àγαπή-

σουµε κι âµεÖς. ‰Aς προσευχηθοÜµε µέ ¬λη τή
δύναµη τÉς ψυχÉς µας, καθηµερινά, µέ ¬λο καί
περισσότερη δύναµη καί θέρµη, œστε τά παιδιά
µας νά µήν ξεµακρύνουν ποτέ àπό τήν àσφαλή
àγκαλιά Tου, àλλά, καί ¬ταν ζοÜν µακρυά, νά âπι-
στρέφουν µέ µετάνοια καί àληθινή àγάπη πρός
Aéτόν. Tότε, ¬λα τ\ ôλλα, τά γήϊνα καί τά •λικά,
θά βροÜν τή σωστή θέση στή ζωή τ΅ν παιδι΅ν µας.
≠Oταν ï Θεός εrναι τό A καί τό Ω, τό πρ΅το καί τό
πιό σηµαντικό στή ζωή τους, τότε ¬λα τ\ ôλλα
παίρνουν τή σωστή τους θέση. ‰Aς γίνουµε λοιπόν
Mόνικες, µέ τήν προσευχή καί τά δάκρυά µας, µέ
τήν πίστη µας καί τήν âλπίδα µας στό Θεό, µέ
µάτια πού ποτέ δέν θά στεγνώσουν µέχρι νά κλεί-
σουν γιά πάντα, καθώς ™ καρδιά θά χτυπÄ µέ τήν
εéχή “Kύριε \IησοÜ Xριστέ Yîέ καί Λόγε τοÜ ΘεοÜ,
âλέησε τά παιδάκια µου καί ¬λου τοÜ κόσµου”...    

^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””

A

¶Úfi˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙÂÛ ÂÈÛÙÔÏ‹...
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ââÓÓ  ‰‰fifiÍÍËË......

H
\Aνάληψη τοÜ XριστοÜ µας στούς

Oéρανούς öγινε, ¬πως îστορεÖ ï

Eéαγγελιστής ΛουκÄς, 40 ™µέρες

µετά τήν \Aνάστασή Tου. Στό διά-

στηµα αéτό, δέν βρισκόταν συνέ-

χεια µέ τούς µαθητές Tου, ¬πως πρίν, àλλά τούς

âµφανιζόταν σέ διάφορες στιγµές καί σέ διαφορετι-

κούς κάθε φορά. ‰Eφαγε µαζί τους, τούς âπέτρεψε νά

Tόν ψηλαφίσουν µέ τά χέρια τους, περπάτησε µαζί

τους µέχρι τούς \Eµµαούς, µόνο καί µόνο γιά νά πει-

σθοÜν ¬τι àνέστη âκ νεκρ΅ν καί àφοÜ τούς βεβαίωσε

γιά τήν \Aνάστασή Tου, öπρεπε σωµατικ΅ς νά àνέβει

στόν ‰Aναρχο Πατέρα Tου. Tήν 40ή λοιπόν ™µέρα àπό

τό Πάσχα, âµφανίστηκε πάλι στούς µαθητές Tου στά

^Iεροσόλυµα, δίδοντάς τους τήν âντολή νά κηρύξουν

τό ùνοµά Tου σέ ¬λα τά öθνη, àρχίζοντας àπό τά

^Iεροσόλυµα. Kαί àφοÜ τούς εrπε αéτά, πÉρε τούς

µαθητές Tου µαζί µέ τήν Παναγία Mητέρα Tου στό

ùρος τ΅ν \Eλαι΅ν. Kαί àνέβασε τούς àποστόλους καί

τήν µητέρα Tου σέ ùρος, γιά νά δηλώσει τόν •ψηλό
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νοÜ τ΅ν µαθητ΅ν Tου καί ¬τι θά πρέπει νά àνε-

βοÜµε στό ≈ψος τ΅ν àρετ΅ν γιά νά δοÜµε τήν

Bασιλεία τ΅ν Oéραν΅ν. Στό ùρος τ΅ν \Eλαι΅ν

τούς àνέβασε, γιατί âκεÖ •πÉρχαν πολλές âλιές,

πού δηλώνουν τήν εéσπλαγχνία καί τό öλεος τοÜ

ΘεοÜ. Kαί àφοÜ τούς παρήγγειλε νά µείνουν

¬λοι µαζί στά ^Iεροσόλυµα γιά νά δεχθοÜν σέ

λίγες ™µέρες τόν Παράκλητο, τούς εéλόγησε καί

καθώς τούς εéλογοÜσε ôρχισε νά àνεβαίνει àπό

τή γÉ, βασταζόµενος àπό àγγέλους, âν΅ àµέσως

êγία νεφέλη φωτεινή Tόν •ποδέχθηκε. \EκεÖνος,

καθισµένος πάνω της, àνέβαινε πρός τόν οéρα-

νό καί σέ λίγο χάθηκε àπό τά µάτια τ΅ν

µαθητ΅ν, πού συνέχιζαν νά àτενίζουν πρός τά

âπάνω. ‰Eτσι λοιπόν, ï Kύριός µας \IησοÜς Xρι-

στός, àφοÜ âκπλήρωσε τό öργο Tου âπί τÉς γÉς,

àνέβηκε âνδόξως στόν Oéρανό καί κάθησε στά

δεξιά τοÜ ΘεοÜ Πατέρα Tου. Kαθώς λοιπόν,

öκθαµβοι οî µαθητές, öβλεπαν τόν Xριστό àνερ-

χόµενο πρός τόν οéρανό, τούς παρουσιάστηκαν

δύο ôγγελοι, λέγοντάς τους “ôντρες ΓαλιλαÖοι τί

στέκεσθε àτενίζοντας πρός τόν οéρανό; Aéτός ï

Xριστός, τόν ̂ OποÖον βλέπετε νά àνεβαίνει πρός

τόν οéρανό, Aéτός θά öλθει καί πάλι µέ τήν ¨δία

σάρκα, γιά νά κρίνει τόν κόσµο, àλλά τότε θά

öλθει µετά δυνάµεως καί δόξης πολλÉς” (Πράξ.

Á 11). ^H âµφάνιση τ΅ν δύο àγγέλων öγινε κατ\

ο¨κονοµίαν, γιά νά παρηγορήσουν δηλαδή τούς

\Aποστόλους νά µή λυποÜνται γιά τόν χωρισµό

τους àπό τόν Xριστό. Γι\ αéτό κι âκεÖνοι “προ-

σκυνήσαντες αéτόν, •πέστρεψαν ε¨ς ̂ Iερουσαλήµ

µετά χαρÄς µεγάλης. Kαί qσαν διαπαντός âν τ̈́

îερ̈́ , α¨νοÜντες καί εéλογοÜντες τόν Θεόν”

(Λουκ κδ΄ 52-53). ̂ H χαρά τ΅ν \Aποστόλων çφεί-

λεται, κατά πρ΅τον, στήν âπαγγελία τοÜ Xρι-

στοÜ ¬τι θά τούς στείλει τόν ≠Aγιο ΠνεÜµα γιά νά

λάβουν δύναµη âξ ≈ψους καί κατά δεύτερον,

στήν •πόσχεση τ΅ν \Aγγέλων ¬τι ï Xριστός θά

ξαναέλθει µετά δόξης γιά νά κρίνει ζώντας καί

νεκρούς. Kαί θέλοντας νά δείξει ï Eéαγγελιστής

¬τι àπό τότε •µνοÜσαν καί δόξαζαν τόν Θεό

συνεχ΅ς καί àκατάπαυστα, γι\ αéτό καί λέγει

“qσαν διαπαντός âν τ̈́  îερ̈́  α¨νοÜντες καί εéλο-

γοÜντες τόν Θεό”. 

^H σηµερινή ∆εσποτική ^Eορτή εrναι γνώρι-

σµα τÉς θεϊκÉς φύσεως τοÜ XριστοÜ, διότι ½ς

‰Aνθρωπος γενννήθηκε, βαπτίστηκε, öπαθε καί

σταυρώθηκε καί ½ς Θεός àναστήθηκε καί àνελή-

φθηκε, τιµώντας τήν àνθρώπινη φύση, διότι µέ

αéτήν κάθησε âκ δεξι΅ν τοÜ Πατρός. Πρίν àπό

τήν \Aνάληψη τοÜ XριστοÜ µας, ™ àνθρώπινη

φύση qταν καταφρονεµένη καί àτιµασµένη, διότι

öγινε παρήκοος τοÜ θελήµατος τοÜ ΘεοÜ. Σήµε-

ρα ¬µως àποκαταστάθηκε ™ τιµή της καί δοξά-

στηκε, διότι τήν τίµησε ï Yîός τοÜ ΘεοÜ, ï

^OποÖος τήν προσέλαβε µαζί µέ τήν θεϊκή Tου

φύση. Γιά τή σηµερινή µέρα προφήτεψε καί ï

προφήτης ∆αβίδ πού εrπε: “\Aνέβη ï Θεός âν

àλαλαγµ΅, Kύριος âν φωνÉ σάλπιγγος” (ψαλ-

µός µστ΄ 6).

\Aνέβηκε ï Yîός τοÜ ΘεοÜ àπό τό ùρος τ΅ν

\Eλαι΅ν στούς Oéρανούς, γιά νά τιµήσει âµÄς,

γιά νά δοξάσει τήν φύση µας, γιά νά âµφανιστεÖ

αéτοπροσώπως στόν Θεό καί Πατέρα καί γιά νά

âκπληρώσει τόν λόγο πού öλεγε στούς µαθητές

“συµφέρει \Eγώ νά àναληφθ΅”, γιά νά στείλει τό

ΠνεÜµα τό ≠Aγιο µετά τήν \Aνάληψή Tου. ^O Xρι-

στός µας àνελήφθη κι âκπλήρωσε τόν λόγο Tου:

“οéδείς àναβέβηκεν ε¨ς τόν οéρανόν, ε¨µή ï âκ

τοÜ OéρανοÜ καταβάς” (\Iωάν. Γ΄13) γιατί ôν δέν

εrχε àναληφθεÖ ï Xριστός µας µέ τό σ΅µα Tου

στόν Oéρανό, δέν θά •πÉρχε τώρα δρόµος γιά

νά àνέβουν âκεÖ ¬σοι Tόν àγαποÜν. Kαί öπρεπε

µέ τήν €δια Σάρκα πού προσέλαβε ¬ταν \Eσαρ-

κώθη, µέ αéτήν καί νά \AναληφθεÖ. ‰Eτσι, κατά

πρ΅τον, öγινε µεσίτης ΘεοÜ καί àνθρώπων, δεί-

χνοντας στόν ôναρχο Πατέρα Tου τήν àναµάρ-

τητη âκείνη Σάρκα Tου, ¬που πρόσφερε πάνω

στόν σταυρό ½ς θυσία καθαρή καί àµίαντη, âξι-

λεώνοντάς Tον γιά τίς êµαρτίες µας, καί κατά

δεύτερον µέ αéτόν τόν τρόπο, παράλληλα, µÄς

χάρισε τήν βέβαιη καί àσφαλή âλπίδα τÉς àνα-

στάσεώς µας καί τÉς α¨ωνίου δόξης µας. ∆ιότι,

àφοÜ àναστήθηκε καί δοξάσθηκε µέ τήν Σάρκα

Tου ï Xριστός µας, πού εrναι ™ κεφαλή τ΅ν

πιστ΅ν, τότε καί οî πιστοί ½ς µέλη τοÜ Σώµατος

τοÜ XριστοÜ, θά συναναστηθοÜν καί συνδοξα-

σθοÜν µαζί Tου. \Aνελήφθη δέ πάνω στούς üµους

AÊÈ¤ÚˆÌ·...
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τ΅ν Xερουβείµ,  γιατί εrναι Θεός καί τίποτα δέν

εrναι àδύνατο στή θέλησή Tου. Kαί καθώς àνέβη-

κε στόν οéρανό κάθησε στά δεξιά τοÜ Πατρός, ùχι

γιατί ï Πατέρας πού βρίσκεται στά àριστερά εrναι

µικρότερος àπό τόν Yîό πού κάθησε στά δεξιά,

àλλά αéτό τό λέγει ™ Γραφή γιά νά δείξει ¬τι ï

Πατήρ καί ï Yîός εrναι ¨σότιµοι. Bέβαια ï Θεός

εrναι àχώρητος, δηλαδή δέν χωρÄ σέ κανέναν

τόπο, γιατί εrναι παντοÜ. Γιατί οûτε ™ γÉ, οûτε ï

οéρανός, οûτε τίποτα δέν µπορεÖ νά χωρέσει ¬λον

τόν Θεό. ^O Θεός βρίσκεται µέσα στήν ψυχή κάθε

εéσεβοÜς àνθρώπου, àλλά ταυτόχρονα βρίσκεται

καί παντοÜ. ≠Oπου λοιπόν καί νά Tόν ζητήσεις,

Tόν βρίσκεις. Kι âµεÖς, οî µικροί κι âλάχιστοι

ôνθρωποι, βρισκόµαστε ¬λοι µέσα στό ôπειρο

πέλαγος τÉς àναπαύσεως τοÜ ΘεοÜ. \Aλλά γιά νά

δείξουµε τήν ¨σοτιµία τοÜ Πατρός καί τοÜ YîοÜ,

γι\ αéτό λέµε ¬τι κάθησε âκ δεξι΅ν τοÜ Πατρός. 

\Aλλά κι ôν àνελήφθη στόν οéρανό ï Kύριός

µας, ½στόσο δέν µÄς ôφησε çρφανούς. ≠Oταν µέ

πύρινο ±ρµα àνελήφθη ï Προφήτης \Hλίας,

ôφησε ½ς παρηγοριά στόν µαθητή του \EλισσαÖο,

τήν µηλωτή του. ‰Eτσι καί ï φιλάνθρωπος Nυµ-

φίος µας, καθώς \Aνελήφθη στούς οéρανούς, µÄς

ôφησε ½ς παρηγοριά τό öνδυµα τÉς θεότητός Tου

πού φόρεσε ¬ταν öγινε ôνθρωπος, δηλαδή τήν

êγία Tου σάρκα, στό φρικτό Mυστήριο τÉς Θείας

Eéχαριστίας, γιά νά µείνει µαζί µας \Aχώριστος.

Γι\ αéτό µÄς παρηγορεÖ µέ τά λόγια Tου. “\Iδού

âγώ µεθ\ •µ΅ν ε¨µί πάσας τάς ™µέρας, ≤ως τÉς

συντελείας τοÜ α¨΅νος”. (\Eγώ θά εrµαι µαζί σας

µέχρι τή συντέλεια τοÜ κόσµου) (Mατθ. κη΄ 20).

Aς παρακαλέσουµε λοιπόν, τό Nυµφίο τÉς

καρδιÄς µας, àπό τά δεξιά τοÜ ΘεοÜ, ¬που

κάθησε κατά τήν \Aνάληψή Tου, ½ς Bασιλεύς τ΅ν

α¨ώνων, νά µÄς δίνει τό ΠνεÜµα Tου τό ≠Aγιο,

γιά νά ε€µαστε àχώριστοι àπό Aéτόν, µεταλαµ-

βάνοντας τόν ‰Aχραντό Tου Σ΅µα καί τό Tίµιό

Tου Axµα µετέχοντας öτσι τÉς θείας Xάριτος καί

àπολαµβάνοντας στόν Oéρανό τό µακάριο Πρό-

σωπο καί τήν α¨ώνια δόξα Tου. ■

^O Kύριος µέ τούς µαθητές Tου.
τοιχογραφία στό Kαθολικό τÉς ^IερÄς

MονÉς ^Aγίου Bλασίου Kορινθίας
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M
έσα àπό τήν λατρευ-

τική ζωή τÉς âκκλη-

σίας µας, àπό τίς διη-

γήσεις, àλλά καί àπό

µεγάλες ëορτές, ζοÜµε

τήν παρουσία τ΅ν Âγίων \Aγγέλων, πού ¬µως

ï πολύς κόσµος öχει “âξορίσει” στόν κόσµο

τÉς φαντασίας καί τοÜ µύθου. \Aντίθετα, οî

‰Aγγελοι εrναι πραγµατικές οéράνιες •πάρ-

ξεις πού δηµιουργήθηκαν àπό τόν Θεό πρίν

àπό τόν •λικό κόσµο καί τόν ôνθρωπο, ¬πως

λέει καί τό Σύµβολο τÉς Πίστεώς µας,

“Πιστεύω ε¨ς ≤ναν Θεό, Πατέρα Παντοκράτο-

ρα, ποιητή οéρανοÜ καί γÉς, ïρατ΅ν τε
πάντων καί àοράτων”. ^O àόρατος πνευµα-

τικός κόσµος εrναι τό πρ΅το δηµιούργηµα

τοÜ ΘεοÜ, ï •λικός κόσµος τό δεύτερο καί

τέλος δηµιουργήθηκε ï ôνθρωπος, πού εrναι

≈λη καί πνεÜµα µαζί. ≠Oταν ï Θεός δηµιούρ-

γησε τόν •λικό κόσµο, οî ôγγελοι γεµάτοι

öκσταση καί θαυµασµό µπροστά στό θαÜµα

τÉς δηµιουργίας, δοξολόγησαν µέ οéράνιους

≈µνους τόν ∆ηµιουργό (\Iωβ΄ λη΄7). Σάν

καθαρές πνευµατικές •πάρξεις οî ôγγελοι δέν

öχουν •λικό σ΅µα, οûτε àνάγκες, δέν φθείρο-

νται, οûτε πεθαίνουν καί, ¬πως καί ï ôνθρω-

πος, κατά τή δηµιουργία τους πλάστηκαν µέ

τό χάρισµα τÉς âλευθερίας, δηλαδή τοÜ αéτε-

ξουσίου, öχοντας τήν δυνατότητα νά διαλέ-

ξουν τήν •πακοή ¦ τήν àνυπακοή στόν Θεό.

^O τρόπος τÉς δηµιουργίας τους δέν öχει àπο-

°ÓÒÚÈÛfiÓ ÌÔÈ...

TT››  ÂÂrrÓÓ··ÈÈ  ÔÔîî

°°°°EE§§OOII°°°°EE§§OOIIAA

‰Aγγελος, διά χειρός 
Bλασίου Tσοτσώνη
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καλυφθεÖ, àλλά γνωρίζουµε, ½ς πρός τή φύση

τους, ¬τι εrναι πλασµένοι κατ\ ε¨κόνα ΘεοÜ καί

àσώµατοι. ^O ≠Aγιος \Iωάννης ï ∆αµασκηνός δίνει

τόν ëξÉς ïρισµό “ï ôγγελος εrναι φύση νοερή, àει-

κίνητη, αéτεξούσια, àσώµατη. ^YπηρετεÖ τόν Θεό

καί εrναι κατά χάριν àθάνατος. ≠Oµως, τά οéσιώ-

δη γνωρίσµατα καί τή σύσταση τÉς φύσεώς του,

µόνον ï Kτίστης τά γνωρίζει. \Oνοµάζεται βέβαια

àσώµατος καί ôυλος σέ σχέση µέ µÄς, γιατί κάθε τι

πού συγκρίνεται µέ τόν Θεό, τόν µόνον àσύγκριτο,

βρίσκεται παχύ καί •λικό”. 

^O Θεός δέν öπλασε τούς àγγέλους àπό κάποια

δική Tου àνάγκη, àλλά àπό ôπειρη àγάπη καί àγα-

θότητα, œστε νά µετέχουν τÉς θείας µακαριότητος,

βλέποντας συνεχ΅ς τό πρόσωπο τοÜ ΘεοÜ καί

αéτή εrναι κατ\ âξοχήν ™ ζωή καί ™ τροφή τους. ^H

σύσταση καί ™ κατασκευή τ΅ν àγγέλων εrναι àναλ-

λοίωτη, ™ προαίρεσή τους ¬µως εrναι âλεύθερη καί

µεταβλητή. ^H κατάστασή τους δηλαδή, δέν εrναι

στατική, àλλά εrναι µία συνεχής àνοδική πορεία

γιά τήν χωρίς τέλος κατανόηση τÉς δόξας τοÜ

ΘεοÜ. ∆έν εrναι τέλειες φύσεις, àλλά ïδεύουν κι

âκεÖνες πρός τήν τελειότητα. Oî ôγγελοι öχουν τήν

δυνατότητα νά τελειοποιοÜνται ¬λο καί περισσό-

τερο συµµετέχοντας στήν Xάρη τοÜ Âγίου Πνεύ-

µατος καί àπό τήν συµµετοχή τους αéτή àπορρέει

καί ï êγιασµός τους. Erναι δηλαδή ±γιοι ùχι àπό

τή φύση τους, γιατί τότε θά ταυτίζονταν µέ τό

≠Aγιο ΠνεÜµα, àλλά àπό τήν κοινωνία τους µέ τό

φύσει ±γιο. Tούς δόθηκε δηλαδή âξουσία “νά

µένουν καί νά προκόπτουν στό àγαθό, àλλά âάν τό

θελήσουν, νά τρέπονται πρός τό χειρότερο”, ¬πως

λέει ï Mέγας Bασίλειος. ‰Aλλωστε γιά τόν λόγο

αéτό öπεσε ï ëωσφόρος àπό τήν τάξη τ΅ν àγγέλων

κι öγινε διάβολος. Kατά τήν πτώση του παρέσυρε

κι ôλλους àγγέλους πού τόν àκολούθησαν, µέχρι

πού ï \Aρχάγγελος Mιχαήλ öδωσε τή διαταγή

“στ΅µεν καλ΅ς” καί àπό τότε àπέκτησαν τήν àµε-

τακίνητη θέληση πρός τό καλό. ∆έν καταργήθηκε

βέβαια τό αéτεξούσιό τους, àλλά βλέποντας, θαυ-

µάζοντας καί φρίττοντας µέ τήν âνανθρώπιση καί

τήν σταύρωση τοÜ XριστοÜ, âπέλεξαν τήν •πακοή

τους στόν Θεό.

Oî ôγγελοι εrναι λογικές •πάρξεις καί ™ γνω-
‰Aγγελοι, διά χειρός 
Bλασίου Tσοτσώνη
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°ÓÒÚÈÛfiÓ ÌÔÈ...

στική τους îκανότητα •περβαίνει αéτή τ΅ν àνθρώπων, àλλά

ïπωσδήποτε δέν àγγίζουν κôν τήν παντογνωσία καί τήν

σοφία τοÜ ΘεοÜ. ∆έν προγνωρίζουν τά µέλλοντα, οûτε τί κρύ-

βει ™ καρδιά τοÜ κάθε àνθρώπου, àλλά ïπωσδήποτε γνωρί-

ζουν περισσότερα àπό âµÄς, ¬σον àφορÄ τό θέληµα τοÜ ΘεοÜ,

τά öργα Tου, τή δηµιουργία, τόν

κόσµο καί τούς àνθρώπους. 

\Eπίσης οî ôγγελοι εrναι κατά

χάριν àθάνατοι καί δέν öχουν

φύλο, γιατί ™ φύση τους εrναι

πνευµατική. Erναι ταχύτατοι στίς

κινήσεις, àλλά ùχι πανταχοÜ

παρόντες, ¬πως ï Θεός. ∆έν

περιορίζονται καί δέν âµποδίζο-

νται ¬πως τά •λικά σώµατα σέ

συγκεκριµένο χ΅ρο, οûτε παύουν

ποτέ νά •µνολογοÜν τόν Θεό,

àλλά δέν βρίσκονται ταυτόχρονα

στόν οéρανό καί στή γÉ, ¬πως

συµβαίνει µόνον µέ τόν Tριαδικό

Θεό πού βρίσκεται παντοÜ. ^O

àριθµός τους εrναι µεγάλος καί

àνυπολόγιστος, διακρίνονται σέ 9

τάγµατα, γιατί τό 10ο τοÜ ëωσφό-

ρου öπεσε καί öµειναν τά •πόλοι-

πα. Kάθε τάγµα öχει δική του δια-

κονία καί δικό του ùνοµα πού

àναφέρονται ¬λα στήν Âγία

Γραφή. ‰Eχουµε λοιπόν τούς

\Aγγέλους, τούς \Aρχαγγέλους, τίς

\Aρχές, τίς  ∆υνάµεις, τίς Kυριότη-

τες, τίς \Eξουσίες, τούς Θρόνους,

τά Xερουβείµ καί τά Σεραφείµ. ^H

Âγία Γραφή àναφέρει âπίσης καί

τά çνόµατα τρι΅ν \Aγγέλων: α)

τοÜ Γαβριήλ, πού σηµαίνει

“≥ρωας τοÜ ΘεοÜ”, ï ïποÖος

öφερε τά µηνύµατα στό Zαχαρία

γιά τή γέννηση τοÜ Προδρόµου

καί στήν Θεοτόκο γιά τή Γέννηση

τοÜ XριστοÜ, àλλά καί γιά τήν

Kοίµησή της β) τοÜ Mιχαήλ, πού

τό ùνοµά του σηµαίνει “τίς ½ς ï

Θεός ™µ΅ν;” καί àναφέρεται πολ-

λές φορές στήν Παλαιά ∆ιαθήκη

καί γ) ï Pαφαήλ πού àναφέρεται

στήν îστορία τοÜ Tωβίτ καί πού

µεταφέρει τίς προσευχές τ΅ν

Âγίων àπό τή γÉ στόν Oéρανό. ^H

ëβραϊκή παράδοση àναφέρει καί

ï \Aρχάγγελος
Mιχαήλ, âκ τοÜ
^Aγιογραφείου
τÉς MονÉς µας
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τέταρτο ôγγελο, τόν Oéριήλ. 

Kύριο öργο τ΅ν àγγέλων εrναι ™ àκατάπαυ-

στη δοξολογία τοÜ ΘεοÜ, ™ διακονία τους στά

γεγονότα τÉς θείας ο¨κονοµίας καί ™ φροντίδα

γιά τή σωτηρία τ΅ν àνθρώπων γι\ αéτό καί κάθε

χριστιανός öχει τόν προσωπικό του φύλακα

ôγγελο. ≠Oλοι µας, àπό τήν œρα πού βαπτιστή-

καµε, öχουµε δίπλα µας τόν ôγγελό µας, ï

ïποÖος µÄς βοηθÄ σέ κάθε βÉµα τÉς ζωÉς µας

καί µÄς προστατεύει, συµπάσχει µαζί µας καί

µÄς καθοδηγεÖ στήν πνευµατική µας ζωή. ≠Oταν

™ ψυχή µας àναχωρήσει àπό τό σ΅µα µας, ï

φύλακας ôγγελός µας εrναι αéτός πού τήν

συνοδεύει µέχρι τόν θρόνο τοÜ ΘεοÜ. Bέβαια

αéτό συµβαίνει σέ ¬σους πιστεύουν, àγαποÜν

καί τιµοÜν τούς àγγέλους τοÜ ΘεοÜ καί τούς

âπικαλοÜνται, ζητώντας τήν προστασία καί τήν

µεσιτεία τους. ≠Oπως λέµε καί στό àπόδειπνο,

στήν τελευταία προσευχή καθώς τελειώνει ™

™µέρα, “±γιε ≠Aγγελε, ï âφεστώς τÉς àθλίας µου

ψυχÉς καί ταλαιπώρου µου ζωÉς, µή âγκαταλί-

πης µε τόν êµαρτωλό...”. \Iδιαίτερα οî µοναχοί

àγαποÜµε καί τιµοÜµε τούς àγγέλους καί προ-

σπαθοÜµε µε τήν àδιάλειπτη προσευχή νά τούς

µοιάσουµε, καί νά γίνουµε ¨σάγγελοι, àναπλη-

ρώνοντας öτσι τό âκπεσόν τάγµα. ^H µοναχική

ζωή χαρακτηρίζεται àγγελική καί ™ τελετή τÉς

κουρÄς µας, \Aκολουθία τοÜ Mεγάλου καί

\AγγελικοÜ Σχήµατος. \Aπό τόν 5ο κιόλας

α¨΅να, ïρίστηκαν àπό τήν \Eκκλησία µας, οî

γιορτές τ΅ν Âγίων \Aγγέλων, καί µέχρι σήµερα,

στίς 8 Nοεµβρίου ëορτάζεται ™ Σύναξις τ΅ν

\Aρχιστρατήγων Mιχαήλ καί Γαβριήλ καί τ΅ν

λοιπ΅ν êγίων àσωµάτων καί οéρανίων ταγµά-

των. Kαθ\ ¬λη τή διάρκεια âπίσης τÉς Θείας Λει-

τουργίας, στίς εéχές καί στούς ≈µνους της, γίνε-

ται àναφορά στούς Âγίους \Aγγέλους, καθώς ï

îερέας στήν µικρή ε€σοδο καλεÖ àγγέλους γιά νά

συλλειτουργήσουν µαζί του, κατόπιν ψάλλουµε

τόν τρισάγιο ≈µνο, τήν œρα τοÜ XερουβικοÜ

•ποδεχόµαστε τόν Bασιλέα τ΅ν ¬λων “ταÖς

àγγελικαÖς àοράτως δορυφορούµενον τάξεσιν”

καί µετά τήν µεγάλη ε€σοδο ζητÄµε “ôγγελον

ε¨ρήνης πιστόν ïδηγόν, φύλακα τ΅ν ψυχ΅ν καί

τ΅ν σωµάτων ™µ΅ν” καί πρίν àπό τόν καθαγια-

σµό τ΅ν Tιµίων ∆ώρων ψάλλουµε θριαµβευτι-

κά τόν àγγελικό ≈µνο “≠Aγιος, ±γιος Kύριος

Σαβαώθ” καί στήν àπόλυση âπικαλούµαστε τήν

προστασία “τ΅ν τιµίων âπουρανίων δυνάµεων

àσωµάτων”. 

Erναι πλεÖστες ¬σες οî µαρτυρίες τ΅ν

âµφανίσεων πού κατά καιρούς öκαναν καί

κάνουν οî ±γιοι ôγγελοι σέ ¬σους κατά θεία

ο¨κονοµία µποροÜν νά τούς δοÜν. Kι âµεÖς,

¨διαίτερα στή δύσκολη âποχή πού ζοÜµε, âποχή

•λισµοÜ καί εéδαιµονισµοÜ, ôς àγαπήσουµε

τόν ôγγελό µας, ôς προσπαθήσουµε νά µιµη-

θοÜµε τήν êγία ζωή του, δηλαδή νά δοξολο-

γοÜµε καί νά •µνοÜµε àκατάπαυστα τόν Θεό

µας, γενόµενοι µέ τήν βοήθειά Tου φ΅ς γιά τούς

ôλλους àνθρώπους µέ τήν ¨σάγγελη πολιτεία

µας. ■

^O φύλακας ‰Aγγελος
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K
άποιος àδελφός διηγήθηκε στούς

•πόλοιπους µετά τήν àπόλυση τÉς

Θείας Λειτουργίας τά ëξÉς: 

“Mετά τήν àνάγνωση τοÜ \Aποστόλου κι âν΅ ï

διάκονος àνέβηκε στό ôµβωνα γιά τήν àνά-

γνωση τοÜ Eéαγγελίου, εrδα νά àνοίγει ™ στέγη

τÉς \Eκκλησίας καί νά φαίνεται ï οéρανός.

Συγχρόνως, εrδα τόν διάκονο νά κυκλώνεται

àπό ¬λα τά µέρη µέ πÜρ. Στή συνέχεια, àφοÜ

öγινε ™ προσκοµιδή καί ™ προσφορά τ΅ν

Tιµίων ∆ώρων, εrδα νά àνοίγουν οî οéρανοί

καί νά κατέρχεται πάνω στά Tίµα ∆ώρα πÜρ.

Kατόπιν πλÉθος àγγέλων ôρχισαν νά κατε-

βαίνουν, öχοντας στή µέση ≤να παιδί. Tό πρό-

σωπό τους qταν φωτεινό ¬πως ™ àστραπή.

Kατόπιν οî ôγγελοι κάθισαν γύρω àπό τήν

Âγία Tράπεζα κυκλικ΅ς, âν΅ τό παιδί κάθι-

σε πάνω στήν Âγία Tράπεζα. Mόλις πλησία-

σαν οî îερεÖς γιά νά διαµοιράσουν τόν ôρτο τÉς

προθέσεως, εrδα τούς δύο àγγέλους πού εrχαν

καί τά πιό θαυµαστά πρόσωπα, νά πλησιάζουν τό

παιδί καί κρατώντας το àπό τά χέρια καί τά

πόδια, νά τό σφαγιάζουν µέ ≤να µαχαίρι, χύνοντας

τό αxµα Tου στό ≠Aγιο Ποτήριο. Tίς µατωµένες

σάρκες του τοποθέτησαν πάνω στά τεµάχια τ΅ν

ôρτων πού àµέσως öγιναν κι âκεÖνα τεµάχια σαρ-

κός. Mόλις öφθασε ™ œρα τÉς Θείας Mεταλήψεως,

¬σοι προσήρχοντο µεταλάµβαναν σάρκα καί δόθη-

κε καί σέ µένα αéτή ™ καθαρή σάρκα γιά νά µετα-

λάβω. \Eπειδή âγώ δέν µποροÜσα νά γευθ΅ τή

σάρκα öκλαιγα γοερά âν΅ ôκουσα µιά φωνή νά µοÜ

ψιθυρίζει. “‰Aνθρωπε γιατί δέν µεταλαµβάνεις; \Eσύ

δέν ζήτησες νά δεÖς µέ τά µάτια σου, âάν ùντως εrναι

Σ΅µα καί αxµα XριστοÜ ™ Θεία Kοινωνία καί àµφέ-

βαλλες;” \Eγώ παρακαλοÜσα, âλεέησέ µε Kύριε γιατί

δέν µπορ΅ νά φάγω ζωντανή σάρκα. Tότε ôκουσα

καί πάλι τήν àποκαλυπτική âκείνη φωνή νά µοÜ λέει:

“Mάθε λοιπόν ¬τι âάν µποροÜσε ï ôνθρωπος νά

µεταλάβει σάρκα àσφαλ΅ς µέσα στό ≠Aγιο Ποτήριο

òòAAÁÁÁÁÂÂÏÏÔÔÈÈ  ÛÛÙÙ‹‹  

££ÂÂ››··  §§ÂÂÈÈÙÙÔÔ˘̆ÚÚÁÁ››··!!

òòAAÁÁÁÁÂÂÏÏÔÔÈÈ  ÛÛÙÙ‹‹  

££ÂÂ››··  §§ÂÂÈÈÙÙÔÔ˘̆ÚÚÁÁ››··!!

°ÓÒÚÈÛfiÓ ÌÔÈ...

‰Aγγελος, διά χειρός 
Bλασίου Tσοτσώνη



MÔÓ·¯ÈÎË EÎÊÚ·ÛË

M
A

ΪO
Σ 

- I
O

Y
N

IO
Σ

20
06

  

13

O
ταν ï Πνευµατικός Παπα-Γαβριήλ εrχε
γυρίσει àπό τόν κόσµο, στή Nέα Σκήτη,
εrχε βαρειά àρρωστήσει γιά θάνατο ï

Mοναχός Kύριλλος àπό τήν Kαλύβα “Zωοδόχου
ΠηγÉς” κι âπειδή πλησίαζε ™ œρα τÉς âκδηµίας
του, κάλεσε τόν πνευµατικό του νά âξοµολογηθεÖ
τό 1965 öτος.

^O Πνευµατικός Παπα-\Eφραίµ προσπάθησε
νά βοηθήσει τόν πάσχοντα γιά νά âξοµολογηθεÖ,
àλλά ï àσθενής öλεγε, πώς στόν àριστερό tµο
του εrναι κολληµένο ≤να χαρτί πού γράφει, àλλά
τί γράφει δέν µποροÜσε νά πεÖ.

ΠÉγε κι ôλλος Πνευµατικός, ï Παπα-Xαρά-
λαµπος àπό τά γύρω àσκητικά Kαλύβια, àλλά κι
αéτός στάθηκε àδύνατο νά βοηθήσει τόν ψυχορ-
ραγοÜντα àδελφό Kύριλλο.

Tότε ï κατά σάρκα σάρκα àδελφός του
Παπα-Nεόφυτος κι âκεÖνος Πνευµατικός, κάλεσε
καί τόν γέροντα Πνευµατικό Παπα-Γαβριήλ Λευ-
τεριώτη, ï ïποÖος, µ\ ¬λη τήν àδελφική àγάπη,
πÉγε κοντά στόν àσθενή καί σάν öµπειρος Πνευ-
µατικός, ¬ταν τοÜ εrπε γιά τό χαρτί, ρώτησε τό
Mοναχό Kύριλλο νά τοÜ πεÖ τί àκριβ΅ς βλέπει.
^O àσθενής εrπε, πώς στά δεξιά βλέπει δυό λευ-
κοφόρους \Aγγέλους καί στά àριστερα qταν ≤τοι-
µοι νά êρπάξουν τήν ψυχή του πολλοί ∆αίµονες,
ï ≤νας àπό τούς ïποίους µέ τήν οéρά του γύριζε
κι öπαιζε µέ τό κοµβοσχοίνι τοÜ ™συχαστÉ Γέρο-
ντα \Iωσήφ, πού βρίσκονταν κι αéτός âκεÖ.

^O Πνευµατικός Πάπα-Γαβριήλ, παρεκάλεσε
¬λους τούς àδελφούς νά βγοÜν öξω àπό τό
δωµάτιο τοÜ àσθενÉ καί ρώτησε γιά δεύτερη

φορά τό Mοναχό Kύριλλο
νά τοÜ πεÖ τά κρυπτά τÉς
καρδιÄς του.

\AφοÜ ï àσθενής τά
εrπε ¬λα, τότε τόν ρώτησε ôν
τό χαρτί εrναι κολληµένο âκεÖ
πού àρχικά τό α¨σθανόταν.

^O Πνευµατικός τότε εrπε στό Mοναχό
Kύριλλο νά ρωτήσει τό φύλακα ‰Aγγελο, νά τοÜ
πεÖ âκεÖνος τί γράφει τό χαρτί. ^O Mοναχός
Kύριλλος γύρισε πρός τούς \Aγγέλους καί τούς
µίλησε σέ γλ΅σσα, πού ï Πνευµατικός δέν κατα-
λάβαινε οûτε µία λέξη àπ\ αéτά πού öλεγε. Kι ï
‰Aγγελος τοÜ àπαντοÜσε στήν €δια γλ΅σσα. Tότε
ï Παπα-Γαβριήλ, öβαλε τό πετραχÉλι πάνω στόν
àσθενÉ καί τόν ρώτησε τί τοÜ εrπε ï ‰Aγγελος ¬τι
γράφει τό χαρτί. Kι ï Mοναχός Kύριλλος τοÜ
εrπε δύο êµαρτίες πού αéτός δέ θυµότανε νά πεÖ.

^O Πνευµατικός àφοÜ τοÜ εrπε αéτά, διάβα-
σε τή συγχωρητική εéχή, κι ¬ταν τελείωσε πÉρε
τό πετραχήλι κι ï àσθενής εrπε στόν Πνευµατικό,
πώς τό χαρτί κόλλησε πάνω στό πετραχήλι καί
σβήσανε τά êµαρτήµατά του, πού qταν γραµµένα
σ\ αéτό, καί µέ τό λόγο αéτό, παρέδωσε τό
πνεÜµα καί κοιµήθηκε τόν α¨ώνιο ≈πνο τ΅ν
µακαρίων.

^H πείρα καί διάκρισι τοÜ ΠνευµατικοÜ,
βοήθησε τόν àδελφό Kύριλλο νά âξοµολογηθεÖ
καί νά καθαριστεÖ àπό τίς àνθρώπινες àδυναµίες
του, µέ διερµηνέα καί βοηθό τόν ‰Aγγελο φύλακα
τÉς ψυχÉς....■

(Γεροντικό ^Aγίου ‰Oρους, ^Aγιορείτου MοναχοÜ \Aνδρέου-
Xαραλάµπους Θεοφιλοπούλου)

θά βρισκόταν τό Σ΅µα µου, ¬πως τό βρίσκεις κι

âσύ τώρα. \Eπειδή ¬µως ï ôνθρωπος δέν µπορεÖ νά

µεταλάβει Σ΅µα, γι\ αéτό καί ï Θεός ¬ρισε τούς

ôρτους. Στόν ™γιασµένον αéτό ‰Aρτο âνυπάρχει τό

€διο τό Σ΅µα µου. \Eάν αéτό πιστεύεις, µετάλαβε

κι âσύ. 

-Πιστεύω Kύριε τοÜ àπάντησα καί λέγοντας αéτά

τό Σ΅µα πού κρατοÜσα öγινε πάλι ôρτος καί öτσι

µετέλαβα δοξολογώντας τόν Θεό. 

\AφοÜ τελείωσε ™ θεία Mυσταγωγία εrδα πάλι νά

àνοίγει ™ στέγη τÉς \Eκκλησίας καί τίς θεÖες καί

οéράνιες δυνάµεις νά àνυψοÜνται στόν οéρανό.■
(Eéεργετινός ∆́  σελ. 518-519)

^̂OO  ÊÊ‡‡ÏÏ··ÎÎ··˜̃  òòAAÁÁÁÁÂÂÏÏfifi˜̃  ÙÙÔÔ˘̆  ÙÙfifiÓÓ  ‚‚ÔÔ‹‹ııËËÛÛÂÂ  

ÓÓ¿¿  ââÍÍÔÔÌÌÔÔÏÏÔÔÁÁËËııÂÂÖÖ

^̂OO  ÊÊ‡‡ÏÏ··ÎÎ··˜̃  òòAAÁÁÁÁÂÂÏÏfifi˜̃  ÙÙÔÔ˘̆  ÙÙfifiÓÓ  ‚‚ÔÔ‹‹ııËËÛÛÂÂ  

ÓÓ¿¿  ââÍÍÔÔÌÌÔÔÏÏÔÔÁÁËËııÂÂÖÖ
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OOîî  ≠≠AAÁÁÈÈÔÔÈÈ

Î·›

IIMMOO££EEOO™™IIMMOO££EEOO™™

AAYYPPAAAAYYPPAA
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Ùfi ˙ÂÜÁÔ˜ ÙáÓ Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ

\Aνάµεσα στούς χιλιάδες τ΅ν êγίων
πού τιµÄ καί γεραίρει ™ \Eκκλησία
µας, âξέχουσα θέση öχει τό êγιώτα-
το ζεÜγος τ΅ν µαρτύρων Tιµοθέου
καί Mαύρας πού γιορτάζουµε στίς 3
Mαΐου καί οî ïποÖοι κατάγονταν

àπό τή Θηβαΐδα τÉς A¨γύπτου. ^O ≠Aγιος Tιµόθε-
ος γεννήθηκε στό χωριό Παναπέων τÉς Θηβαΐδος,
àπό γονεÖς εéσεβεÖς καί âνάρετους, πού àπό µικρό
παιδί τόν γαλούχησαν µέ τά νάµατα τÉς πίστεως
στόν àληθινό Θεό. ≠Oταν qλθε στήν κατάλληλη
™λικία, πÉρε γιά σύζυγό του τήν Mαύρα, κόρη
εéσεβ΅ν γονέων ½ραιοτάτη στήν âµφάνιση, µέ
σωφροσύνη καί καλοσύνη, àλλά κυρίως µέ µεγά-
λη πίστη καί àγάπη στό Θεό. ^O \Aρχιερέας τÉς
Θηβαΐδος, βλέποντας τή θαυµαστή ζωή τοÜ
Âγίου, τόν διάλεξε καί τόν âτίµησε µέ τό àξίωµα
τ΅ν κληρικ΅ν, τόν χειροτόνησε îερέα καί τοÜ àνέ-
θεσε τήν διακονία νά διδάκει καί νά κατηχεÖ τούς
χριστιανούς, œστε νά γίνονται δυνατοί στήν πίστη
καί νά µή δειλιάζουν στούς διωγµούς καί στά
βάσανα, διότι βρισκόµαστε στόν 3ο α¨΅να, τήν
âποχή τοÜ ∆ιοκλητιανοÜ, ¬που µαίνονταν οî
φοβερώτεροι διωγµοί. Mέ περισσό ζÉλο, ï ≠Aγιος
Tιµόθεος δίδασκε καί âµψύχωνε τόν λαό τοÜ
ΘεοÜ, àλλά καί öφερνε στήν àληθινή πίστη τούς
ε¨δωλολάτρες πού âγκατέλειπαν τήν àσέβεια καί

βαπτίζονταν στό ùνοµα τÉς Âγίας καί ^Oµοουσί-
ου καί \Aδιαιρέτου Tριάδος. ∆έν πέρασαν 20 µέρες
àπό τήν ™µέρα πού τελέστηκε ï γάµος τ΅ν Âγίων
Tιµοθέου καί Mαύρας καί ï ™γεµόνας τÉς
Θηβαΐδας \Aρριανός συνέλαβε τούς Âγίους καί
τούς πρόσταξε νά φέρουν µπροστά του ¬λα τα
îερά βιβλία µέ σκοπό νά τά κάψει. ^O ≠Aγιος Tιµό-
θεος àρνήθηκε νά τοÜ τά δώσει καί τότε ôρχισαν
τά φρικτά του βασανιστήρια. TοÜ τρύπησαν µέ
πυρακτωµένα σίδερα τά αéτιά καί µετά τόν δέσα-
νε στόν φρικτό τροχό, πού τά καρφιά πού εrχε
ξέσκιζαν τίς σάρκες τοÜ µάρτυρα \Aλλά ï Tιµόθε-
ος παρέµενε καρτερικός σέ ¬λα αéτά καί δέν
àρνιόταν τήν πίστη του. ≠Ωσπου, µέ θαυµαστή
âπέµβαση ï τροχός σταµάτησε, âλευθερώθηκε ï
Tιµόθεος àπό τά δεσµά του καί µπροστά στά
µάτια ¬λων, ¬λες οî πληγές του θεραπεύτηκαν.
Mπροστά σέ αéτό τό θέαµα πολλοί àπό αéτούς
πού παρακολουθοÜσαν τά φρικτά µαρτύριά του
πίστεψαν στόν Θεό καί ζητοÜσαν νά γίνουν àµέ-
σως χριστιανοί. \Aλλά ï ™γεµόνας \Aρριανός ùχι
µόνον δέν µεταµελήθηκε, àλλά διέταξε νά δέσουν
µιά µεγάλη πέτρα στό λαιµό τοÜ µάρτυρα καί νά
τόν τριγυρίζουν σέ ¬λη τήν πόλη καί κατόπιν να
τόν κρεµάσουν àπό ≤να δέντρο. Bλέποντας ¬τι ï
±γιος τά •πέµενε ¬λα µέ καρτερία, τόν öκλεισε στή
φυλακή κι öβαλε στόν στόχο νά µεταπείσει τήν

AAAA
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Âγία Mαύρα, κολακεύοντάς την καί παροτρύνο-
ντάς την νά λατρεύσει τά ε€δωλα. \Eκείνη ¬µως
àρνήθηκε νά •ποκύψει στίς àπειλές του κι ïµολο-
γοÜσε µόνον τήν àγάπη της στόν Xριστό. ^O
™γεµόνας àκούγοντας τήν ïµολογία της ôναψε
àπό θυµό κι àµέσως διέταξε νά κόψουν τά πλού-
σια µαλλιά της καί ¬λα της τά δάκτυλα. Kαί ™
Âγία Mαύρα, àντί νά κλαίει καί νά σφαδάζει àπό
τούς πόνους, προσευχόταν στό Xριστό καί Tόν
εéχαριστοÜσε γιά τά µαρτύρια πού τήν àξίωσε νά
περάσει γιά χάρη Tου.  Bλέποντας τήν àνδρεία
της ψυχή, ï τύρρανος πρόσταξε νά γεµίσουν ≤να
µεγάλο καζάνι µέ βραστό νερό καί νά ρίξουν
γυµνή τήν ̂Aγία σ\ αéτό γιά νά καεÖ. ̂ O Θεός ¬µως,
ï ^OποÖος διέσωσε καί τούς τρεÖς παÖδες àπό τήν

κάµινο τήν καιοµένη στή Bαβυλώνα, δρόσισε τό
νερό κι öτσι ™ Âγία παρέµεινε àβλαβής. ^O \Aρρια-
νός, πιστεύοντας ¬τι οî δήµιοι δέν öβρασαν τό
νερό ¬πως τούς εrχε πεÖ,  διέταξε τήν ̂Aγία Mαύρα
νά τοÜ ρίξει νερό στά χέρια àπό τό καζάνι πού
βρισκόταν ™ €δια, àλλά τά χέρια του ζεµατίστηκαν
κι âκεÖνος οûρλιαζε àπό τούς πόνους καί τά
âγκαύµατα. ^O κόσµος πού παρακολουθοÜσε τά
φρικτά βασανιστήρια, θαύµαζε τήν àόρατη âκείνη
δύναµη πού öδινε κουράγιο καί •ποµονή στήν
Âγία. Kαταλαβαίνοντας ï ™γεµόνας ¬τι εrχε
γελοιοποιηθεÖ àρκετά, διέταξε τούς δηµίους νά
κατασκευάσουν δύο σταυρούς, ≤ναν γιά τόν Tιµό-
θεο κι ≤ναν γιά τήν Mαύρα καί νά τούς στήσουν
στό πιό κεντρικό σηµεÖο τÉς πόλης. Oî δύο νέοι,

ε¨κόνα âξωφύλλου τοÜ βιβλίου “BIOΣ TΩN
AΓIΩN TIMOΘEOY KAI MAYPAΣ”, 

\Aντωνίου \Aλεξόπουλου, ^Hλιούπολη 1995
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¬ταν ôκουσαν ¬τι θά θανατωθοÜν διά τοÜ σταυ-
ροÜ, χάρηκαν κι εéχαριστοÜσαν τόν Θεό διότι
τούς àξίωσε νά µαρτυρήσουν µέ τόν €διο τρόπο
πού öχυσε τό Tίµιο Axµα Tου ï Kύριός µας
\IησοÜς  Xριστός. ΠÉραν τότε οî δήµιοι τούς Âγί-
ους καί τούς ïδήγησαν στόν τόπο τÉς καταδίκης.
\EκεÖ οî ≠Aγιοι àγκάλιαζαν ï καθένας τόν σταυρό
του, τόν φιλοÜσε καί τόν âγκωµίαζε. Kατόπιν, µέ
λαχτάρα, ξάπλωσαν ï καθένας στόν δικό του
σταυρό καί οî δήµιοι τούς σταύρωσαν. ‰Eµειναν
πάνω στό σταυρό âννέα µέρες. Kαί οî δύο âµψύ-
χωναν ï ≤νας τόν ôλλον, προσεύχονταν καί χαί-
ρονταν, öχοντας τόν νοÜ τους στραµµένο στόν
Oéρανό. \Aκόµη καί πάνω στό σταυρό, ï διάβο-
λος προσπαθοÜσε νά τούς ξεγελάσει µέ çπτασίες,
àλλά ï Xριστός öστειλε ôγγελο δίπλα τους πού
τούς âνεθάρρυνε καί τούς öδειξε µέ θαυµαστό
τρόπο αéτά πού τούς περίµεναν κοντά στή δόξα
τοÜ ΘεοÜ. ‰Eτσι, γεµάτοι χαρά κι àγαλλίαση,
παρέδωσαν στόν Xριστό κι àγαπηµένο τους Nυµ-
φίο, οî µακάριοι µάρτυρες Tιµόθεος καί Mαύρα
τήν ψυχή τους στίς 3 Mαΐου. Kάποιοι χριστιανοί
öδωσαν χρήµατα στούς στρατι΅τες καί πÉραν τά
σώµατα τ΅ν µαρτύρων, τά ïποÖα  öθαψαν µέ τιµές

καί εéλάβεια. Tά λείψανά τους τελοÜν ôπειρα
θαύµατα σέ ¬σους τούς τιµοÜν καί τούς âπικα-
λοÜνται. 
Περικαλλής ναός öχει κτιστεÖ στό χωριό Mαχαι-
ράδο τÉς Zακύνθου στό ïποÖο •πάρχουν καί λεί-
ψανα τ΅ν Âγίων καί προστρέχουν âκεÖ οî πιστοί
πού τιµοÜν τό εéλαβές ζεÜγος τ΅ν µαρτύρων καί
λαµβάνουν ¬,τι µέ πίστη ζητοÜν àπό âκείνους.
\Eπίσης στήν ^Hλιούπολη \Aθην΅ν •πάρχει περι-
καλλής ναός τ΅ν Âγίων, àλλά καί σέ ôλλα µέρη
τÉς ^Eλλάδος. Tό µαρτύριό τους qταν φοβερό καί
βλέποντάς το ùχι µόνον οî ôνθρωποι, àλλά
àκόµα καί οî ôγγελοι σίγουρα âξεπλάγησαν. Γι\
αéτό καί ï στεφοδότης Xριστός µας στόν οéρανό
τούς στεφάνωσε âνδόξως καί στή γÉ âνεργεÖ δια-
µέσου τ΅ν λειψάνων τους ôπειρα θαύµατα. Σέ
µÄς µένει τό µεγάλο παράδειγµα τοÜ µαρτυρίου
τους καί τÉς ïµολογίας τους, µένοντας âκστατι-
κοί καί παίρνοντας παράδειγµα àκόµα καί γιά
τήν καθηµερινή µας ζωή, βλέποντας τόν φθαρτό
πηλό νά •ποµένει τόσα βάσανα καί µαρτύρια,
àκόµα καί τή φρικτή σταύρωση, àντλώντας ¬λη
αéτή τήν δύναµη àπό τήν àγάπη καί τήν πίστη
πρός τό Nυµφίο Xριστό µας. ■

AºIEPø™TE KATI ™THN ¶ANA°IA
THN °OP°OΩ¶HKOO

T
ό âσωτερικό µας παρεκκλήσιο, στό ïποÖο τελοÜµε τίς καθηµερινές µας

àκολουθίες, àφιερωµένο στήν Παναγία τήν Γοργοϋπήκοο, öχει àκόµη

àρκετές âλλείψεις καί γι\ αéτό öχει àνάγκη àπό τήν βοήθειά σας.

Kάποια σκεύη του δέν öχουν àκόµη συµπληρωθεÖ γιά νά εrναι ïλοκληρωµέ-

νο. Xρειαζόµαστε λοιπόν τά ëξÉς:

-3 καντήλια γιά τό Tέµπλο, ≤να γιά τόν Kύριό µας, ≤να γιά τήν Πανα-
γία µας κι ≤να γιά τόν Tίµιο Πρόδροµο.
-1 καντήλι γιά τό προσκυνητάρι τÉς Παναγίας τÉς Γοργοϋπηκόου.
-1 ξυλόγλυπτο Σταυρό γιά τήν Âγία Tράπεζα.
-1 κατζίον. 
-1 θυµιατήρι îερέως.
-1 µικρό µανουάλι.

≠Oσοι àπό âσÄς θέλετε καί µπορεÖτε νά àφιερώσετε κάτι àπό τά àνωτέρω ε¨ς
µνηµόσυνον α¨ώνιο, σÄς παρακαλοÜµε νά âπικοινωνήσετε µέ τήν ^Iερά Mονή

µας στό τηλέφωνο 26340-44391. 
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EÈÏÔÁ¤Û...

ëορτή ^Aγίου Aéγουστίνου, \Iούνιος 2006

Γέροντα, διά τά σεπτά Σας çνοµαστήρια

δεχθÉτε τά ταπεινά υîϊκά µου σέβη.

\Eλπιδοφόρα καί θαυµαστή ™ παρατεινοµένη âν

µέσω ™µ΅ν παρουσία Σας.

Oéράνιον δεÖγµα τοÖς πιστοÖς ¬τι ï Θεός δέν

µÄς âγκατέλειψεν. Xρόνια πολλά πέρασαν àπό

τότε πού παραδίδοντας τά σκÉπτρα, ùχι τοÜ

àγ΅νος àλλά τÉς διοικήσεως, στό κύκνειον vσµα

τÉς βαθυστόχαστης âκείνης πατερικÉς πατρικÉς

Σας àποχαιρετιστηρίου ïµιλίας àναφωνήσατε:

“âγέρασα µωρέ παιδιά 50 χρόνια κλέφτης, τόν

yπνο δέν âχόρτασα... Θέλω νά πÄ νά κοιµηθ΅”.

\Aλλ\ ¨δού τό σχέδιο τÉς φιλανθρωπίας καί

ο¨κονοµίας τοÜ ΘεοÜ! ∆ιά τό µή •πάρχειν

ôνδρας τFÉ ^Iερουσαλήµ, àφÉκε πρός àφύπνισιν

“τοÖς θέλουσιν θερίζειν σωτηρίαν” τήν προσέτι

παρατεινοµένην παρουσίαν Σας.

Γιά νά ¨σχύση àκόµη µιά φορά âν τFÉ àγωνιζο-

µένη καί ποικιλοτρόπως βαλλοµένη \Oρθοδοξία,

δίδοντας κουράγιο τοÖς πιστοÖς, ï βαθυστόχα-

στος πατερικός àσκητικός διάλογος τÉς âρήµου:

“àρκεÖ µοι τό ïρÄν Σε”!

Nαί· καί µόνον ™ θεωρία σου πύρινε, àνεπα-

νάληπτε κήρυκα τοÜ λόγου τοÜ ΘεοÜ -δέν µπο-

ροÜσε νά ¦σουν 20 χρόνια νεώτερος!- παρηγορεÖ,

στηρίζει, àφυπνίζει τίς συνειδήσεις, âλέγχει καί

δραστηριοποιεÖ •πενθυµίζουσα τοÖς àγωνιζοµέ-

νοις τήν àπό τά βάθη τ΅ν α¨ώνων προγονικήν

ρήτραν: “οéκ âÄ µε καθεύδειν τό τοÜ Mιλτιάδου

τρόπαιον”.

oΩ, τÉς àφάτου θείας πρός ™µÄς φιλανθρω-

πίας! Πόσους τρόπους µηχανεύεται -διαθέτει διά

τήν σωτηρίαν τοÜ κόσµου!

Erθε ï Θεός νά âξεγείρη τήν δυναστίαν Tου!

Oî καιροί ζητοÜν EKEINON πού ½ς ôλλος

MωσÉς θά σηκώση τό λάβαρο τÉς \Oρθοδοξίας

öναντι τÉς παφλαζούσης êµαρτωλοÜ σήψεως καί

ο¨κουµενιστικÉς παναιρέσεως καί θά ε€πη τό:

“Tίς πρός Kύριον; €τω πρός µε” (‰Eξοδος λβ΄26).

“^O öχων zτα àκούειν àκουέτω” (^O Kύριος) καί

δή âκεÖνοι, ο¥τινες “οéκ öκαµψαν γόνυ τ̈́  Bάαλ”.

‰Aς àφυπνισθοÜµε âπί τέλους âνθυµούµενοι τόν

θούριον τοÜ Pήγα “½ς πότε παλληκάρια θά ζοÜµε

στά στενά...”

Tήν εéχήν Σας

ï âπί µία 5ετίαν, ½ς φοιτητής âν \Aθήναις, µαθη-

τεύσας παρά τούς πόδας ^Yµ΅ν, τFÉ αéστηρ÷Ä 

•ποδείξει τοÜ àειµνείστου πνευµατικοÜ µου

πατρός γέροντος Γερβασίου Παρασκευοπούλου

\Aρχιµανδρίτης π. Nικόδηµος Θ. Πετρόπουλος,

âφηµέριος ^IεροÜ NαοÜ \Aπ. Παύλου Πατρ΅ν

âλάχιστος διάκονος τÉς \Eκκλησίας τοÜ XριστοÜ

°°IIAA  TTOONN  ¶¶AA§§AAIIMMAAXXOO  

TTHH™™  OOPP££OO¢¢OO••IIAA™™

..  AAYY°°OOYY™™TTIINNOO  

KKAANNTTIIøøTTHH

Γράφει ï π. Nικόδηµος Πετρόπουλος
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20ος α¨ώνας

öχει νά παρου-

σιάσει µιά àκόµα

âξέχουσα πατερική

µορφή, τόν π. Γεώρ-

γιο Kαρσλίδη, ï ïποÖος

γεννήθηκε στήν \Aργυρού-

πολη τοÜ Πόντου τό 1901

καί κοιµήθηκε τό 1959

στήν ^Iερά Mονή \Aναλή-

ψεως στή Σίψα τÉς ∆ρά-

µας. Oî γονεÖς του, Σάβ-

βας καί Σοφία, qταν εéσε-

βεÖς καί στή βάπτιση τοÜ

γιοÜ τους τοÜ öδωσαν τό

ùνοµα \Aθανάσιος. \Aπό

µωρό ¬µως öµεινε çρφα-

νός καί µοναδική παιδα-

γωγός γι\ αéτόν καί τ\

àδέλφια του àπέµεινε ™

εéλαβής γιαγιά του πού

τοÜ âµφύτευσε τήν àγάπη

πρός τόν Θεό καί πρός τή

λειτουργική ζωή. \Aπό

µικρό παιδί ôρχισαν οî

θλίψεις, ï πόνος καί οî

δοκιµασίες στή ζωή του.

Σέ ™λικία 5 χρον΅ν öχασε

στήν γιαγιά του κι àνα-

OO

^O M·Î·ÚÈÛÙfi˜ °¤ÚÔÓÙ·˜ .

°°EEøøPP°°IIOO™™°°EEøøPP°°IIOO™™
KAP™§I¢H™
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γκάστηκε µικρό παιδάκι àκόµη νά βόσκει τά

πρόβατα τοÜ σκληροÜ σέ χαρακτÉρα àδελφοÜ

του γιά νά âπιβιώσει. Tό µόνο πού εrχε ½ς

παρηγοριά κι âλπίδα qταν µία µικρή ε¨κόνα

τÉς Παναγίας, πού τοÜ ôφησε ™ γιαγιά του ½ς

φυλακτό. Mικρή öφυγε γιά τόν οéρανό καί ™

àδελφή του ‰Aννα καί συχνά öβλεπαν φ΅ς νά

βγαίνει àπό τόν τάφο της στό κοιµητήριο. Στά

3 χρόνια ôνοιξαν τόν τάφο της καί τά λείψα-

νά της βρέθηκαν νά öχουν τό κιτρινωπό

χρ΅µα τ΅ν ïσίων. ‰Eκτοτε τά φύλαξαν στό

Nαό âν΅ ≤να µέρος τ΅ν λειψάνων της πÉρε ï

àδελφός της καί τά öφερε µαζί του στήν

^Eλλάδα. ^H ζωή τοÜ Aγίου Γέροντα εrναι

συνυφασµένη µέ τόν πόνο, àλλά ποτέ δέν

àναφερόταν στίς δοκιµασίες πού πέρασε,

παρά µόνον σάν παράδειγµα γιά νά âνθαρρύ-

νει ¬σους πονοÜσαν. \Aναγκάζεται àπό τήν

καταδίωξη τοÜ ¨δίου τοÜ àδελφοÜ του νά

φύγει µικρό παιδί, χωρίς νά πεÖ τίποτα σέ

κανέναν, παίρνοντας µόνον τήν ε¨κόνα τÉς

Παναγίας, τό πιστοποιητικό γεννήσεώς του κι

≤να θυµιατήρι. ∆ιανυκτερεύει σέ µιά σπηλιά

πού τήν ε€σοδό της τή νύχτα τήν κλείνει τό

χιόνι κι âκεÖ µένει κλαίγοντας, παγωµένος,

µέχρι πού τίς φωνές του àκοÜνε κάποιοι

περαστικοί καί τόν âλευθερώνουν. Tόν παρα-

δίδουν σ\ ≤ναν TοÜρκο γιά νά τόν φροντίσει

καί νά τόν προστατέψει κι ï ôνθρωπος αéτός

πού qταν κρυπτοχριστιανός τόν àγάπησε σάν

δικό του παιδί καί τό κράτησε στό σπίτι του.

≠Eνα βράδυ ï TοÜρκος αéτός εrδε στόν ≈πνο

του öνα σεβάσµιο ôντρα πού τοÜ àνέφερε ¬τι

τό παιδί πού φιλοξενεÖ εrναι προορισµένο γιά

νά φέρει πολλές ψυχές στόν Θεό καί γι\ αéτό

àνήκει σ\ ≤ναν ôλλο κόσµο, στή Mοναχική

Πολιτεία. \Aλλά καί ï \Aθανάσιος εrχε δεÖ, âν΅

öβοσκε τά ζ΅α τοÜ εéεργέτη του, τρεÖς σεβά-

σµιους κληρικούς πού τόν πλησίασαν στοργι-

κά καί τοÜ εrπαν πώς θά γίνει µοναχός καί

µετά χάθηκαν. ‰Eτσι λοιπόν, ¬πως ξαφνικά

qρθε µία µέρα στό σπίτι αéτό πού τόν εéεργέ-

τησε καί τόν àγάπησε, τό €διο ξαφνικά öφυγε

¬ταν τοÜ παρουσιάστηκε ≤νας καβαλάρης,

πού qταν ï ≠Aγιος Γεώργιος, τόν πÉρε µαζί

του καί τοÜ àνέφερε ποÜ τόν πηγαίνει καί ποÜ

θά τόν àφήσει. Tό ùνοµα τοÜ Âγίου Mεγαλο-

µάρτυρος, πού qταν ï προστάτης του, θά

λάβει κατά τή µοναχική του κουρά. ^O ≠Aγιος

Γεώργιος τόν ôφησε στήν Tυφλίδα τÉς Γεωρ-

γίας, öξω àπό ≤να ναό ¬που µόλις εrχε τελει-

ώσει ™ Θεία Λειτουργία. \EκεÖ τόν πλησίασε

µία âνάρετη µοναχή, Eéγενία, καί τόν ïδήγη-

σε στόν πνευµατικό της, ¬που τόν πÉρε •πό

τήν προστασία του. Σέ ™λικία 9 âτ΅ν φόρεσε

τό êγιασµένο ρÄσο. Mπαίνει στό µοναστήρι
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τÉς Zωοδόχου ΠηγÉς, πού qταν µεγάλο προ-

σκύνηµα τÉς γύρω περιοχÉς καί ï ™γούµενος

τÉς MονÉς τόν παίρνει •πό τήν προστασία

του.  ≠Oλοι βλέπουν ≤να µικρό παιδί νά προο-

δεύει µέ γοργούς ρυθµούς στήν πνευµατική

ζωή, νά προσεύχεται âπί zρες στό κελλί του,

νά εrναι στολισµένο µέ τήν àθωότητα καί τή

σωφροσύνη, νά διακρίνεται γιά τήν προθυµία

του καί σιγά σιγά γιά τήν àσκητική του κακο-

πάθεια. Στίς 20 \Iουλίου τοÜ 1919, στήν ëορτή

τοÜ προφήτου \Hλία, κείρεται µοναχός καί

παίρνει τό ùνοµα Συµεών, •ποσχόµενος

•πακοή, àκτηµοσύνη, παρθενία, àρετές πού

τίµησε καί τήρησε σέ ¬λη του τήν ζωή. Λέγεται

¬τι τήν œρα τÉς κουρÄς του ôρχισαν νά κτυ-

ποÜν τά σήµαντρα καί οî καµπάνες àπό µόνες

τους, àφοÜ ™ κρούση τους εrχε àπαγορευθεÖ

àπό τό 1917. ‰Aρχισαν ¬µως συλλήψεις, âξο-

ρίες, φυλακίσεις, διωγµοί, βασανισµοί, λεηλα-

τήσεις µοναστηρι΅ν, àνάµεσα σ\ αéτά καί τÉς

MονÉς πού βρισκόταν ï µακαριστός Γέρο-

ντας. Bρέθηκε φυλακισµένος µαζί µέ τόν \Eπί-

σκοπο, τόν ^Hγούµενο καί ôλλους µοναχούς,

τούς ïποίους καί καταδίκασαν σέ θάνατο.

oHρθε τό Πάσχα καί ¬λοι οî µελλοθάνατοι

ζήτησαν νά âκκλησιαστοÜν, àλλά δέν τούς τό

âπέτρεψαν. Tότε ¬λοι µαζί προσευχήθηκαν καί

καθώς öψελναν τόXριστός \Aνέστη σείστηκε ™

φυλακή κι ôνοιξαν οî πόρτες àπό µόνες τους.

TρεÖς îερές µορφές, κρατώντας τόν τίµιο

σταυρό, α¨ωροÜντο πάνω àπό τήν φυλακή

ψάλλοντας τό Kύριε âλέησον. Aéτό τό σηµεÖο

κράτησε ¬λη τήν νύκτα καί τήν ëποµένη ¬λοι

qταν ≤τοιµοι γιά τό µαρτύριο. Φόρεσαν σέ

¬λους λευκά ροÜχα, τούς öδεσαν τά χέρια καί

τούς ïδήγησαν στόν τόπο τÉς âκτελέσεως. ^H

πρώτη σφαίρα χτύπησε στό µεταλλικό κάλλυ-

µα τÉς ε¨κόνας τÉς Παναγίας πού φοροÜσε

σάν φυλακτό στό στÉθος του ï γέροντας. ^H

δεύτερη τόν χτύπησε âπιφανειακά στό λαιµό

καί ™ τρίτη λίγο στά πόδια. ‰Eτσι θαυµαστά

σώθηκε ï Γέροντας καί µέ τίς âνέργειες µιÄς

εéσεβοÜς κυρίας àποφυλακίζεται καί στίς 8

Σεπτεµβρίου τοÜ 1925, στό γενέθλιο τÉς Πανα-

γίας µας, ï γέροντας χειροτονεÖται îερέας καί

παίρνει τό ùνοµα Γεώργιος. Περνώντας àπό

πολλές περιπέτειες καί ζώντας οéσιαστικά

àπό âράνους, διαβαίνει àπό χωριό σέ χωριό.

^O κόσµος öτρεχε γιά νά τόν γνωρίσει καί νά

πάρει τήν εéχή του, γιατί ¦δη εrχε φήµη µονα-

χοÜ χαρισµατούχου. \Aπό παντοÜ ôκουγες τά

καλύτερα λόγια γι\ αéτόν. TελοÜσε συχνά

àγρυπνίες, µακρές àκολουθίες, µνηµόνευε

πολλά çνόµατα, âν΅ παράλληλα ζοÜσε αéστη-

ρή àσκητική ζωή, τρώγωντας âλάχιστα, µέ τό

πνεÜµα του συνεχ΅ς σέ âγρήγορση, âντρυφώ-

ντας στά àγαπηµένα του îερά βιβλία. Στίς 19

\Oκτωβρίου τοÜ 1929, µετά àπό πολλούς

MÔÓ·‰ÈÎ¤Û EÌÂÈÚ›ÂÛ...
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àγ΅νες, κατάφερε νά φτάσει στή

Θεσσαλονίκη, ¬που τόν περίµεναν

νέοι àγ΅νες, àλλά εrχε πάντα βοηθό

του τόν Θεό. Tό 1930 âγκαθίσταται

µόνιµα στό χωριό Σίψα τÉς ∆ρά-

µας, ¬που àρχίζει àµέσως τήν îερα-

ποστολική του δράση. Kάνει παρα-

κλήσεις, µνηµονεύει çνόµατα, âξο-

µολογεÖ, συµβουλεύει κι ¬λο καί

περισσότερος κόσµος öρχεται

κοντά του γιά νά βοηθηθεÖ. Παρ\

¬λο πού οî συνεχεÖς κακουχίες τοÜ

öφεραν πολλές àσθένειες σωµατι-

κές, ½στόσο δέν µείωσε καθόλου

τήν ôσκηση καί τήν àγρυπνία του.

Tό 1938 µέ τόν ïριστική διανοµή

τ΅ν àγροτεµαχίων àπό τό ^Yπουρ-

γεÖο Γεωργίας, τοÜ δίνουν 4 στρέµ-

µατα καί ôρχισε µέ τήν βοήθεια τ΅ν

χωρικ΅ν τήν àνοικοδόµηση τÉς

MονÉς πού εrναι àφιερωµένη στήν

\Aνάληψη τοÜ XριστοÜ µας. ∆ίπλα

àκριβ΅ς àπό τόν ναό κτίζεται τό

κελλί του, âκεÖ ¬που µέχρι τό τέλος

τÉς ζωÉς του θά δεχθεÖ χιλιάδες

κόσµο γιά νά κατηχήσει, νά συµ-

βουλεύσει, νά âξοµολογήσει, νά

συµπαρασταθεÖ καί νά παρηγορή-

σει. Tά âγκαίνια τοÜ ναοÜ öγιναν

στίς 14 Σεπτεµβρίου τοÜ \39. ^O

Γέροντας στάθηκε σέ ¬λη του τήν

ζωή αéστηρός àσκητής, àλλά καί

µεγάλος διδάσκαλος, àκούραστος

λειτουργός καί πνευµατικός, χαρι-

σµατοÜχος ποιµένας, φιλάνθρω-

πος, âλεήµων, πολύ φιλόξενος.

Πολλές φορές àξιώθηκε νά συλλει-

τουργεÖ µέ êγίους καί εrναι

πλεÖστες οî µαρτυρίες àνθρώπων

πού τόν öβλεπαν νά α¨ωρεÖται τήν

œρα τÉς θείας Λειτουργίας. Mνη-

µόνευε πλÉθος çνοµάτων καί συγ-

χρόνως συµβούλευε τόν κόσµο,

πολλές φορές τοÜ àποκάλυπτε ï
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Θεός τά παρελθόντα καί τά µέλλοντα, γι\ αéτό

καί ï γέροντας εrχε προορατικό χάρισµα. 

^Ως προορατικός ï γέροντας γνώριζε àκόµα

καί τήν ™µεροµηνία πού θά τόν καλοÜσε ï

Kύριος κοντά Tου. Γιά τόν λόγο αéτό προε-

τοίµαζε τά πνευµατικά του παιδιά µέ νου-

θεσίες καί λόγους παρακλητικούς.

‰Hδη àπό τίς àρχές τοÜ 1959, τοÜ

öτους πού öµελε νά εrναι τό

τελευταÖο τÉς âπίγειας ζωÉς

του, προέλεγε ¬τι θά φύγει,

γιατί ™ êµαρτία προχώρησε

πολύ καί δέν àντέχει νά

τήν βλέπει. Σαράντα µέρες

πρίν τήν κοίµησή του εrπε

στά πνευµατικά του παι-

διά: σέ σαράντα µέρες θά

àναχωρήσω àπό αéτήν

τήν ζωή. Tήν παραµονή

τοÜ θανάτου του κατευθύν-

θηκε στό ±γιο βÉµα, µετέλα-

βε τ΅ν \Aχράντων Mυστη-

ρίων, ½ς âφόδιο ζωÉς α¨ωνίου

κι âπέστρεψε στό àγαπηµένο του

κελί, δίνοντας στό πνευµατικό του

παιδί \Aργυρώ, τίς τελευταÖες ïδηγίες

γιά τήν ταφή του. “Tά πουλιά τÉς αéλÉς θά

πετοÜν στό €διο σηµεÖο κατά τήν ταφή µου καί

τά κυπαρίσσια πού φύτεψα θά γυρίσουν κατά

τόν τάφο µου. Nά ëτοιµάσετε φαγητό γιά ¬λον

τόν κόσµο. ^Eπτά φορές νά φουρνίσετε ψωµί”.

Λίγες zρες µετά τά µεσάνυχτα, ξηµέρωνε

Tετάρτη 4 Nοεµβρίου τοÜ 1959, ¬ταν ï µακα-

ριστός Γέροντας παρέδωσε τό πνεÜµα του στό

Nυµφίο Xριστό, τόν ^OποÖο µέ ¬λη του τήν

καρδιά àγάπησε καί •πηρέτησε θερµά àπό

παιδί, ψιθυρίζοντας πρός τήν ε¨κόνα τÉς

Παναγίας “τÉς εéσπλαχνίας τήν πύλην ôνοι-

ξον εéλογηµένη Θεοτόκε”, ï προορατικός καί

χαρισµατικός Γέροντας π. Γεώργιος Kαρσλί-

δης, σέ ™λικία µόλις 58 âτ΅ν, àνεπαύθη στά

οéράνια σκηνώµατα, κοντά στόν Tριαδικό

Θεό. ^H ε€δηση τÉς κοιµήσεώς του βύθισε σέ

πένθος τά πνευµατικά του παιδιά πού α¨σθάν-

θηκαν νά µένουν çρφανά àπό πνευµατικό

πατέρα. Tό σ΅µα του, τρεÖς µέρες µετά τόν

θάνατό του, qταν àκόµα θερµό κι εéλύγιστο,

τό πρόσωπό του γαλήνιο, φωτεινό καί λαµπε-

ρό, âν΅ ¬πως εrχε προείπει τά κυπαρίσσια

λύγισαν, σά νά προσκυνοÜσαν τό νεκρό

καί τά πουλιά κύκλωσαν τό ναό,

χωρίς νά φοβοÜνται τόν κόσµο...

Πρόσφατα öγινε καί ™ àνακοµι-

δή τ΅ν λειψάνων του, ¬πως

δηµοσιεύθηκε σέ ôρθρο τοÜ

Mωϋσέως MοναχοÜ Âγιο-

ρείτου:

Στίς 9-2-2006 στήν ^Iερά

Mονή \Aναλήψεως τοÜ

ΣωτÉρος (Σίψας) ∆ράµας

πραγµατοποιήθηκε µυστι-

κά, ταπεινά καί àδιαφήµι-

στα ™ àνακοµιδή τ΅ν

τιµίων λειψάνων τοÜ µακα-

ρίου Γέροντος Γεωργίου

Kαρσλίδη, πού âκοιµήθη στίς

4-11-1959 κι âτάφη πίσω àπό

τό ^Iερό βÉµα τοÜ ^IεροÜ NαοÜ τÉς

\Aναλήψεως τοÜ Kυρίου, τόν ïποÖο

εrχε κτίσει ï €διος καί στόν ïποÖο âπί öτη

λειτουργοÜσε κατανυκτικά καί θαυµαστά.

Kατόπιν τεσσαρακονθηµέρου προσευχÉς τ΅ν

µοναζουσ΅ν τοÜ Kοινοβίου, οî ïποÖες •περ-

βολικά εéλαβοÜνται τόν ¬σιο Γέροντα, κατ\

âντολή τοÜ Σεβασµιωτάτου Mητροπολίτου

∆ράµας κ. Παύλου, γνωστοÜ γιά τά φιλόθεα,

φιλοθεοµητρικά, φιλόσια καί φιλοµόναχα

α¨σθήµατα, µέ τή δέουσα τάξη, öγινε ™ àνακο-

µιδή τ΅ν λειψάνων τοÜ Γέροντος, µέ τήν

παρουσία τοÜ €διου, κατόπιν θείας λειτουρ-

γίας, ëνός µόνο διακόνου καί τÉς φιλόθεης

àδελφότητος.

Kατά τήν âκταφή, πού πραγµατοποιήθηκε 46

öτη µετά τή µακαρία κοίµησή του, βρέθηκαν τά

çστÄ του, χρώµατος καφεκίτρινου καί ½ραίου

καί τοποθετήθηκαν σέ κιβώτιο καί âπαναπετέ-

θησαν στόν ^Iερό Nαό πρός προσκύνηση •πό

τ΅ν πιστ΅ν.” ■

MÔÓ·‰ÈÎ¤Û EÌÂÈÚ›ÂÛ...
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Γιά δηλώσεις θέσεων
στό τουριστικό γραφεÖο KITΣAKHΣ
TOYPΣ BηλαρÄ 2 (≤ναντι ^IεροÜ
NαοÜ Âγίου Kωνσταντίνου 
^Oµονοίας \Aθην΅ν).
Tηλέφωνα: (210) - 52.49.878 
& 52.49.879 ΦAΞ 210-52.49.889   
Kιν. 6945803949 & 6944320983

≠Oταν δηλώνετε θέσεις νά τονί-

ζετε στό τουριστικό γραφεÖο

¬τι θέλετε νά συµµετέχετε µέ

τό γκρούπ τοÜ π. Nεκταρίου

Mουλατσιώτη, διότι •πάρχουν

καί ôλλα γκρούπ πού διοργανώ-

νει τό τουριστικό γραφεÖο.

ΣTHN TIMH
ΠEPIΛAMBANONTAI:

✹ Kαλό ξενοδοχεÖο 

4 àστέρων στά ^Iεροσόλυµα µέ   
πρωϊνό καί 1 γεÜµα ™µερησίως.

✹ Mεταφορές

✹ àεροπορικά ε¨σιτήρια 

καί γενικ΅ς ¬λα τά öξοδά µας.

ΣYNO∆EYOYN:
^O π. Nεκτάριος
Mουλατσιώτης 

µέ κληρικούς 
καί µοναχούς τÉς

\Aδελφότητος
Âγίου Aéγουστίνου

IÂÚÔÛfiÏ˘Ì·IÂÚÔÛfiÏ˘Ì·

AAEEPPOO¶¶OOPPIIKKøø™™  
AA¶¶OO    3300  OOKKTTøøBBPPIIOOYY

MMEEXXPPII    88  NNOOEEMMBBPPIIOOYY 22000066

&™INA

¶PO™OXH:
Σέ περίπτωση πού συµπληρωθοÜν τά
ôτοµα τοÜ γκρούπ, τότε τηλεφωνεÖστε
στή Mοναστική \Aδελφότητα διότι
•πάρχει πιθανότητα νά δηµιουργηθεÖ
δεύτερο γκρούπ.

τηλ. \Aδελφότητος Âγ. Aéγουστίνου: 
26340 - 44282, 26340 - 44381 fax.: 44390
10.00 π.µ. - 2.00 µ.µ. & 6.00 µ.µ. - 8.00 µ.µ.
(\Eκτός Σαββατοκύριακου)
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“Erδα στόν ≈πνο µου ¬τι qρθα στό Mονα-
στήρι σας καί öσπρωξα τή µαύρη σιδερένια
πόρτα καί µπÉκα µέσα. ‰Aνοιξα ôλλη µία
πόρτα καί βρέθηκα µπροστά στήν Âγία
Tράπεζα πού qταν πολύ φτωχική καί ταπει-
νή. Mπροστά στεκόταν µέ τήν πλάτη του
πρός âµένα ≤νας µαρµαρωµένος îερέας. Tή
λειτουργία τήν τελοÜσε ≤νας ôλλος îερέας.
Στό δεξί µου χέρι •πÉρχαν êγιογραφηµένες
µορφές êγίων καί àνάµεσά τους καί ™ êγιο-
γραφία τοÜ µαρµαρωµένου îερέα. Λέω στόν
îερέα πού λετιουργοÜσε ¬τι qρθα νά προ-
σευχηθ΅ γιά τό ôρρωστο παιδάκι µου.
\Aλλά âκεÖνος µοÜ •πέδειξε νά κάνω ™συχία
καί νά àκουµπήσω στήν êγιογραφία τοÜ
µαρµαρωµένου îερέα κι âκεÖ νά προσεύχο-

µαι. ‰Aρχισα νά ψηλαφ΅ τήν τοιχογραφία
τοÜ Âγίου, ξεκινώντας àπό τό πρόσωπο
καί µόλις öφθασα στό κάτω µέρος àπό τό
ôµφιό του, öκανα τό σταυρό µου καί ξαφνι-
κά τό δωµάτιο λούζεται µέ τέτοιο ôπλετο
φ΅ς τόσο δυνατό πού κάλυψε τά πάντα
âκτός àπό τό πρόσωπο τοÜ Âγίου, âν΅ τό
ράσο του ôρχισε νά ζωντανεύει κάτω àπό
τά χέρια µου. Γυρίζω τότε πρός τόν îερέα
πού qταν µαρµαρωµένος µπροστά στήν
Âγία Tράπεζα καί ταυτόχρονα γυρίζει κι
âκεÖνος πρός τό µέρος µου ζωντανός καί
µοÜ λέει: 
-“^H πίστη σου µέ ξύπνησε”. 
\Aµέσω τόν ρωτάω τί πρέπει νά κάνω γιά
νά βοηθήσει τό παιδί µου. \EκεÖνος µέ öπια-

Π
ρίν λίγους µÉνες µία νεαρή µητέρα, ™ κ.
\Iωάννα, âπισκέφθηκε τό Mοναστήρι µας
µέ τό µωρό παιδάκι της τήν Bασιλική,

ζητώντας τίς πρεσβεÖες τ΅ν êγίων µας, διότι ™ µικρή
της παρουσίαζε àστάθεια στό περπάτηµα. \EµεÖς,
öχοντας ½ς πολύτιµο φυλακτό τό àντερί τοÜ Âγίου
\Iωάννου Mαξίµοβιτς, σταυρώσαµε τό µικρό καί
δώσαµε στή µητέρα του λαδάκι àπό τόν τάφο του
γιά νά σταυρώνει τό παιδί καί νά ζητÄ τή βοήθεια
τοÜ θαυµατουργοÜ Âγίου \Iωάννου. Oî γιατροί διέ-
γνωσαν ¬τι τό παιδί öπασχε àπό àστροκοίτωµα, εrχε
δηλ. ≤ναν κακοήθη ùγκο στό κεφάλι στό µέγεθος
ëνός ρεβυθιοÜ.. Tό παιδάκι µπÉκε στό χειρουργεÖο, àλλά οî γονεÖς δέν öπαψαν νά âπικα-
λοÜνται τήν πρεσβεία τ΅ν Âγίων µας. 

Tήν ™µέρα πού αéτό τό τεÜχος τοÜ περιοδικοÜ µας qταν ≤τοιµο νά φύγει γιά τόν τυπο-
γράφο, qρθε στό Mοναστήρι µας καί πάλι ™ κ. \Iωάννα µέ τή µκρή Bασιλική γιά νά κάνουν
µιά àρτοκλασία καί νά εéχαριστήσουν τόν ≠Aγιο \Iωάννη. ^H €δια µÄς διηγήθηκε στό
àρχονταρίκι µας:

≠Eνα συγκινητικό πρόσφατο 

££AAYYMMAA TTOOYY  AA°°IIOOYY

IIøøAANNNNHH  MMAA••IIMMOOBBIITT™™

££AAYYMMAA TTOOYY  AA°°IIOOYY

IIøøAANNNNHH  MMAA••IIMMOOBBIITT™™
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σε τόσο δυνατά àπό τά µπράτσα κι ôρχισε
νά µέ ταρακουνάει τόσο, πού τό πρωΐ
àκόµη πονοÜσαν τά χέρια µου κι ôρχισε νά
λέει προσευχές. ≠Oταν τελείωσε µοÜ εrπε: 
- “Tώρα θά µπεÖ ™ µικρή σου καί θά εrναι
µιά χαρά.” 
\Eκείνη τήν œρα µπαίνει ™ µικρή µου κόρη
µέσα στήν τρελλή χαρά µέ τόση ζωντάνια κι
âνέργεια ¬πως qταν πρίν γίνει τό χειρουρ-
γεÖο. Mένω öκπληκτη, τρέχω, àγκαλιάζω τό
µωρό µου καί λέω στό Γέροντα: 
- “Σ\ εéχαριστ΅ θειούλη µου... σ\ εéχαριστ΅”
κι âκεÖνος µοÜ àπαντÄ: 
- “∆έν εrµαι θειούλης, εrµαι ï ≠Aγιος \Iωάν-
νης Mαξίµοβιτς. ∆έν θέλω τίποτα àπό σένα,
τό µόνο πού θέλω εrναι νά λές πολλές φορές
τήν ™µέρα “Kύριε \IησοÜ Xριστέ ™ âλπίς
™µ΅ν δόξα σοι!”. 
\Eγώ φώναξα τότε ¬λους τούς συγγενεÖς µου
καί προσευχόµασταν µέ δύναµη ψυχÉς καί
πίστη, âν΅ ï ±γιος συνέχισε τήν Θεία Λει-
τουργία. 
‰Eνοιωσα µιά τεράστια àγαλλίαση, ≤να
συναίσθηµα πού σίγουρα δέν περιγράφεται
µέ λόγια, àλλά εrναι πολύ δυνατό καί
χαραγµένο àνεξίτηλα στή µνήµη µου. Tόν
öνιωσα τόσο ζωντανό καί ο¨κεÖο, τόσο φιλι-
κό, πού τόν ρώτησα. 
- “Tώρα πού σÄς βρÉκα, θέλω νά µοÜ πεÖτε
π΅ς εrναι στόν Παράδεισο”. 
Mέ àγκάλιασε àπό τούς üµους καί µέ ïδή-
γησε σέ µιά πόρτα στό τέλος τοÜ διαδρόµου,
µοÜ öδειξε µιά γριούλα πού κουβαλοÜσε ≤να
δεµάτι ξύλα καί µοÜ εrπε: - “Θά τήν προσπε-
ράσεις, θά στρίψεις δεξιά κι âκεÖ εrναι τό
µέρος πού ε€µαστε. Tό µέρος τό çνόµασε
“Mετά τό Λυγιά” (ï Λυγιάς εrναι µιά περιο-
χή πρίν àπό τό Mοναστήρι µας). 
“Tό ùνειρο τελείωσε” διηγεÖται µέ συγκίνηση
™ \Iωάννα, “àλλά οî âξετάσεις τÉς κόρης
µου, τό âγκεφαλογράφηµα βγÉκε καθαρό! ^O
≠Aγιος \Iωάννης εrναι πολύ θαυµατουργός
καί σίγουρα προστατεύει καί πρεσβεύει γιά
¬λα τά παιδιά πού ¨διαίτερα àγαποÜσε,
¬πως διάβασα στό βίο του...”.

‰Eχουµε τήν µεγάλη εéλογία νά φυλάσσεται
στή Mονή µας τό àντερί πού φοροÜσε ï

≠Aγιος \Iωάννης Mαξίµοβιτς, ¬πως ε¨κονί-
ζεται στήν φωτογραφία âπάνω.

Tό àντερί τοÜ
^Aγίου \Iωάννη µÄς
àπέστειλαν àπό τήν
\Aµερική ï π. \Iάκω-

βος Mάγιερς, πού
εrναι âφηµέριος
στόν ^Iερό Nαό

^Aγίου \Iωάννου
Mαξίµοβιτς, στήν

\Aτλάντα. Tό àντερί
µÄς τό àπέστειλε

γιά  νά τό προσκυ-
νοÜν καί νά λαµβά-

νουν τίς εéχές καί
τήν εéλογία τοÜ

^Aγίου \Iωάννη ¬σοι
öχουν àνάγκη καί

κυρίως οî àσθενεÖς,
àφοÜ ï ≠Aγιος εrναι

¨αµατικός καί ¬σο
ζοÜσε, àλλά κυρίως

µετά τήν κοίµησή
του καί τήν êγιο-

ποίησή του. 
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EÓ ÛÒÌ·ÙÈ ˘ÁÈÂÈ...

προσοχή στούς µύκητες

H
ζέστη καί ™ •γρασία τοÜ καλοκαιριοÜ δηµιουργοÜν ¨δανικές συνθÉκες γιά τήν
àνάπτυξη µυκητιάσεων σέ ïρισµένα σηµεÖα τ΅ν ποδι΅ν καί τοÜ σώµατος.
Eéτυχ΅ς, ™ âπιστήµη σήµερα προσφέρει ¬λα τά µέσα γιά τήν àποτελεσµατική 
àντιµετώπισή τους. 

O
î µύκητες λατρεύουν τό •γρό καί ζεστό περιβάλλον, γι\ αéτό καί οî µυκητιάσεις εrναι σέ

öξαρση τό καλοκαίρι. Oî παραλίες καί οî πισίνες εrναι τά µέρη πού συχνάζουν περισσότε-

ρο. \Eπιπλέον ï îδρώτας εéνοεÖ τήν µετάδοσή τους. Tίς περισσότερες φορές οι µυκητιάσεις

αéτές µέ τήν κατάλληλη θεραπεία •ποχωροÜν χωρίς νά •ποτροπιάζουν. Aéτός εrναι καί ï λόγος

γιά τόν ïποÖο πρέπει νά àντιµετωπίζονται âγκαίρως. ‰Aν, λοιπόν, κάποια µυκητίαση âπιµένει στήν

âπιδερµίδα, στά νύχια  καλό εrναι νά φροντίσετε γιά τή θεραπεία της ¬σο τό δυνατόν πιό γρήγορα

καί πιό δραστικά.  

Πρόκειται γιά µιά συχνή µυκητίαση, πού προσβάλλει τίς

πτυχές àνάµεσα στά δάχτυλα τ΅ν ποδι΅ν καί προκαλεÖται àπό µύκητες πού çνοµάζονται δερµατό-

φυτα. Συγκεκριµένα, τό “πόδι τοÜ àθλητÉ” δηµιουργεÖ àνάµεσα στά δάκτυλα τ΅ν ποδι΅ν àπολέπιση

καί προκαλεÖ öντονη φαγούρα. \Aρκετές φορές ™ µόλυνση, πού συνήθως âµφανίζεται µεταξύ τοÜ 4ου

καί τοÜ 5ου δαχτύλου, âπεκτείνεται καί στό πέλµα ¦ στή ράχη τοÜ ποδιοÜ.

ΘEPAΠEIA

^H µόλυνση àντιµετωπίζεται àποτελεσµατικά καί γρήγορα µέ τά νέα σύγχρονα φάρµακα κατά τ΅ν

µυκήτων σέ µορφή σκόνης ¦ σπρέϊ. ≠Oµως ™ καλύτερη λύση γιά νά àποφύγετε τήν ταλαιπωρία àπό

αéτή τή λοίµωξη εrναι νά µή µένετε πολλές zρες µέ γυµνά πόδια στήν παραλία ¦ öξω àπό τήν πισίνα

(χ΅ροι πού εéνοοÜν τή µετάδοση τ΅ν µυκήτων). \Eπίσης, θά πρέπει νά σκουπίζετε καλά τά πόδια µετά

τό µπάνιο καί νά µή φορÄτε γιά πολλές zρες àθλητικά παπούτσια, àλλά νά προτιµάτε παπούτσια πού

βοηθοÜν τό δέρµα νά àναπνέει.  

-Ποδόλουτρο µέ àλατόνερο:

Mιά πρακτική θεραπεία γιά νά àπαλλαγεÖτε

àπό τή συγκεκριµένη µυκητίαση εrναι τό ποδό-

λουτρο µέ ζεστό êλατόνερο (2 κιλά νερό µέ 2

κουταλιές τÉς σούπας êλάτι) πού θά âπαναλαµ-

βάνετε 2 φορές τήν ™µέρα γιά 5-10 λεπτά κάθε

φορά. Tό êλάτι δηµιουργεÖ âχθρικό περιβάλλον

στό µύκητα καί βοηθÄ στήν καταπολέµησή του.

-Mαγειρική σόδα:

Pίξτε âπάνω καί àνάµεσα στά δάχτυλα τοÜ

ποδιοÜ λίγη µαγειρική σόδα (σέ σκόνη), ™ ïποία

βοηθÄ âπίσης στήν καταπολέµηση τοÜ µύκητα

πού προκαλεÖ τό “πόδι τοÜ àθλητÉ”. \AφÉστε τή

σόδα γιά µερικά λεπτά καί µετά ξεπλύνετε µέ

χλιαρό νερό. \Eπαναλάβετε œσπου νά •ποχωρή-

σει τό πρόβληµα.

Mύκητες στά πόδια

MIA ENAΛΛAKTIKH ANTIMETΩΠIΣH



\Oφείλεται σέ ≤να µύκητα πού οî δερµατολόγοι çνοµάζουν “κοσµο-

πολίτη”, âπειδή βρίσκεται κυρίως âκεÖ ¬που συχνάζουν πολλοί ôνθρωποι. \Eκδηλώνεται µέ µικρές

λευκές κηλίδες καί µέ âλαφριά τοπική φαγούρα, âν΅ προσβάλλει κυρίως τά λιπαρά δέρµατα καί αéτά

πού îδρώνουν εûκολα. ^H ποικιλόχρους πιτυρίαση,  πού âντοπίζεται στό στÉθος, στήν κοιλιά, στά

χέρια καί στόν αéχένα, φαίνεται περισσότερο ¬ταν ™ âπιδερµίδα εrναι µαυρισµένη.

Θεραπεία

^H ποικιλόχρους πιτυρίαση àντιµετωπίζεται àποτελεσµατικά µέ χάπια καί σπρέϊ. ^Ωστόσο, âπειδή

κάποιες φορές ™ νόσος •ποτροπιάζει, àκόµα κι ôν âξαφανιστοÜν ¬λα τά σηµάδια, καλό εrναι µετά τά

καλοκαιρινά σας µπάνια νά âπισκεφθεÖτε τό δερµατολόγο, œστε σέ περίπτωση πού διαπιστωθεÖ ¬τι ï

µύκητας εrναι àκόµα âκεÖ, àλλά êπλ΅ς... ξεκουράζεται, νά δοθεÖ µιά δεύτερη θεραπευτική àγωγή.

H
παρασκευή àλλά καί ™ χρήση τοÜ θυµιά-
µατος àφορÄ τόν Θεό, ε¨ς τόν ^ΟποÖον
πρέπει νά προσφέρουµε πάντα τό καλύ-

τερο. Γι\ αéτό γιά τήν κατασκευή τοÜ θυµιάµατος
χρησιµοποιοÜµε τά καλύτερα •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 àρώµατα:

XEPOYBIKO, TPIANTAΦYΛΛO, 

ΓAP∆ENIA, MYPO, TEPIPEM

MYPO TOY ΣAPΩΦ, 

BHΘΛEEM, AΞION EΣTI,

BIOΛETTA, AΓPIOΛOYΛOY∆O,
NYXTOΛOYΛOY∆O, ΣTAYPOΛOYΛOY∆O,
ANAΣTAΣIMO

Tό θυµίαµα αéτό τό χρησιµοποιοÜµε στίς àκο-
λουθίες µας, àλλά καί τό διαθέτουµε στούς
πιστούς πού µÄς τό ζητοÜν καί τό στέλνουµε
ταχυδροµικ΅ς. ≠Oσοι θέλετε µπορεÖτε νά àπευ-
θύνεσθε στήν ^Iερά Mονή µας γιά νά σÄς àπο-
στείλουµε θυµίαµα.

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

Erναι οî µυκητιάσεις πού παρουσιάζονται στά νύχια (κυρίως τ΅ν

ποδι΅ν) καί συνήθως προχωροÜν àπό τήν ôκρη πρός τή ρίζα. \Eπίσης, ôλλοτε àναπτύσσονται ½ς

λευκή âπιφανειακή çνυχοµυκητίαση καί ôλλοτε προσβάλλουν ¬λη τήν πλάκα τοÜ νυχιοÜ καί τό

•πονύχιο.

Θεραπεία

Oî çνυχοµυκητιάσεις θεραπεύονται µέν, àλλά, âπειδή •ποτροπιάζουν σέ ≤να ποσοστό ≤ως 13%,

χρειάζονται καί µιά θεραπεία συντήρησης, δηλαδή χρήση φαρµακευτικ΅ν σκευασµάτων µιά φορά τήν

ëβδοµάδα  ¦ µιά φορά τό µÉνα. ^H θεραπεία τÉς çνυχοµυκητίασης εrναι χρονοβόρα: \AπαιτεÖται περί-

που âνάµισης µήνας γιά νά νύχια τ΅ν χερι΅ν καί δύο γιά τά νύχια τ΅ν ποδι΅ν.

(πληροφορίες από τό περιοδικό “Forma” τ.5)

\Oνυχοµυκητιάσεις



¢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 γνωρίσε-
τε 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

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

AΠOΣTOΛIKH ∆IAKONIA, Πάτρα

EΠIK.I∆PYMA APXIEΠ.KPHTHΣ, Âγ.MηνÄ 22, \Hράκλειο

XATZHMAPΓAPITH BAΣ., Bεργίνας 29, ∆ράµα

BIBΛIOΠΩΛEIO AΘΩΣ, Σέρρες

BIBΛIOΠΩΛEIO EMEΛEIA, Kύπρος

BIBΛIOΠΩΛEIO BYZANTIO, Kύπρος

I. MONH AΓIOY ANTΩNIOY, APIZONA, U.S.A.

^O θαυµατουργός

∆IABAΣTE TO BIBΛIO

MMAA••IIMMOOBBIITT™™
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\Aνάµεσα στά κοµποσχοίνια πού φτιάχνου-
µε µέ προσευχή, κατασκευάσαµε ≤να àκόµη τό
ïποÖο εrναι στολισµένο µέ µία àσηµένια πλα-
κέτα πού γράφει τήν προσευχή “Kύριε \IησοÜ
Xριστέ âλέησόν µε, τήν εéχή πού πρέπει νά
λέµε ¬ταν κάνουµε κοµποσχοίνι. 

KÔÌÔÛ¯Ô›ÓÈ·
Ì¤ Ù‹Ó Âé¯‹ KYPIE IH™OY

XPI™TE E§EH™ON ME 
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KÔÌÔÛ¯Ô›ÓÈ·
Ì¤ Ùfi àÛËÌ¤ÓÈÔ
ÎÏ·‰› ÙÉ˜ âÏÈÄ˜

\Aνάµεσα στά κοµποσχοίνια πού
φτιάχνουµε προσθέσαµε ≤να àκόµα, πού
τό στολίζει ≤να àσηµένιο κλαδί âλιÄς, τό
σύµβολο τÉς \Aθήνας καί τÉς ε¨ρήνης. 

H^Iερά Mονή µας κατά

àποκλειστικότητα
κατασκεύασε àσηµένια
µενταγιόν 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. 

TIMH EKAΣTOY MENTAΓION: 15€ 
+ ταχυδροµικά öξοδα

--ÙÙÉÉ˜̃  ¶¶AANNAA°°IIAA™™

--ÙÙÔÔÜÜ  AA°°IIOOYY  NNEEKKTTAAPPIIOOYY

--ÙÙÔÔÜÜ  AA°°IIOOYY  IIøøAANNNNHH

MMAA••IIMMOOBBIITT™™

ààÛÛËËÌÌ¤¤ÓÓÈÈÔÔ

ÊÊ˘̆ÏÏ··¯̄ÙÙfifi

A™HMENIO
Ê˘Ï·¯Ùfi
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µητέρα τÉς Mαρίας \Eβελί-

νας ‰Eντνα, µÄς àπήντησε

στήν âπιστολή µας πού τÉς

àποστείλλαµε µέ τό ηλεκτρονικό ταχυδρο-

µεÖο καί µÄς µίλησε γιά τήν •γεία τÉς

µικρÉς Mαρίας \Eβελίνας γιά τήν ïποία

ε€χαµε ζητήσει τίς προσευχές σας: 

“\Aγαπητές àδελφές, \Aληθ΅ς \Aνέστη ï

Kύριος. Περάσαµε ≤να πραγµατικά •πέρο-

χο Πάσχα öχοντας µαζί µας στό σπίτι µας

τή Mαρία \Eβελίνα καί αéτό µÄς öδωσε

µεγάλη χαρά. ^O Θεός φάνηκε αéτήν τήν

περίοδο τÉς ζωÉς µας τόσο φιλεύσπαχνος

γιά µÄς. ^H Mαρία \Eβελίνα τελείωσε τήν

θεραπεία της καί τήν προ-

σεχή Πέµπτη θά âπισκε-

φθοÜµε τό γιατρό γιά νά

τήν âξετάσει καί νά διαπι-

στώσει ¬τι ï καρκίνος öχει

âξαφανιστεÖ. Θά χρειαστεÖ

νά πάρει µία φαρµακευτι-

κή àγωγή γιά τούς âπόµε-

νους ≤ξι µÉνες πού θά τήν

βοηθήσει νά µήν •ποτρο-

πιάσει ™ àσθένεια. ^O για-

τρός µÄς εrπε ¬τι ™

•ποτροπή συνήθως συµ-

βαίνει σέ διάστηµα περί-

που 2 âτ΅ν àπό τό τέλος

τÉς θεραπείας, ôν βέβαια

συµβεÖ κάτι τέτοιο. Tώρα

φαίνεται τόσο καλά καί

ε¨λικρινά εûχοµαι καί προσεύχοµαι ¬τι ï καρκίνος θά

µείνει µακρυά της γιά πάντα. oHταν πραγµατικά

âνθουσιασµένη πού πÉρε τά δ΅ρα σας καί τά εéχαρι-

στήθηκε πολύ περισσότερο τώρα πού νιώθει καί ™ €δια

καλύτερα. Kάποιος öγραψε ≤να ποίηµα καί τό δηµοσί-

ευσε στό ‰Iντερνετ, àφιερωµένο στή Mαρία \Eβελίνα. ̂ H

γυναÖκα του εrχε πεθάνει àπό καρκίνο τόν περασµένο

χρόνο καί βλέποντας τη µικρή Mαρία \Eβελίνα öγραψε

τό ποίηµα, τό ïποÖο δείχνει ¬τι ï Θεός ε¨σακούει τίς

προσευχές µας γι\ αéτήν. “...Προσευχόµαστε ¬λοι œστε

ï Θεός νά τÉς χαρίσει τή ζωή κι âκείνη γιά πάντα νά

Tόν •πηρετεÖ.”

Πραγµατικά πολλές φορές öχω δεÖ ¬τι ï Θεός µέσα

àπό τή δοκιµασία τÉς Mαρίας \Eβελίνας àγγίζει τίς

àνθρώπινες καρδιές. Πραγµατικά Tόν εéγνωµον΅ γι\

αéτό, γιατί εrναι κάτι θαυµάσιο καί àσύληπτο. Θά προ-

σπαθήσω νά σÄς στείλω τό ποίηµα αéτό, γιά νά τό δεÖτε

κι âσεÖς. Σήµερα τό πρωΐ θά πάω τή Mαρία \Eβελίνα σ\

≤να πάρτυ µέ τούς φίλους της, ¬λα παιδιά προσχολικÉς

™λικίας. Erναι ™ µεγαλύτερή µου χαρά νά τήν βλέπω νά

κάνει ¬,τι καί τά ôλλα παιδιά àνάµεσά τους...

Mέ àγάπη

‰Eντνα (µητέρα τÉς Mαρίας \Eβελίνας)

^H πορεία τÉς µικρÉς 
Mαρίας-\Eβελίνας

^H πορεία τÉς µικρÉς 
Mαρίας-\Eβελίνας

❃

❃  

❃
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\Αγαπητοί µας àδελφοί, στίς 2 \Iουλίου, ™µέρα Kυριακή, πανηγυρίζουµε ≠Aγιο
\Iωάννη Mαξίµοβιτς, τόν θαυµατουργό. Στή Mονή φυλάσεται τεµάχιο λειψάνου τοÜ
Âγίου καί ïλόκληρο τό àντερί του καθώς καί ôλλα κειµήλια τοÜ Âγίου.

ΣÄς περιµένουµε κοντά µας γιά νά τιµήσουµε µαζί καί νά συνεορτάσουµε τόν θαυµα-
τουργό ≠Aγιο \Iωάννη. 

EOPTH TOY A°IOY

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

KYPIAKH 2 IOY§IOY

ΣÄς προσκαλοÜµε
¬λους νά öλθετε
κοντά µας στήν 

πανήγυρη τοÜ 
Âγίου \Iωάννη 

Mαξίµοβιτς

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

Kυριακή 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:



\Aγαπητοί µας àδελφοί,
^O δρόµος γιά νά ïλοκληρωθεÖ αéτός ï µεγάλος Nαός εrναι µακρύς. Tόν ξεκινήσαµε πρίν πολλά χρόνια,
µέ τήν âλπίδα ¬τι µιά µέρα θά τόν παραδώσουµε στόν ≠Aγιό µας καί στούς àνθρώπους ïλοκληρωµένο.
Kάθε λιθαράκι πού βάζουµε σ\ αéτό τό öργο µÄς δίνει χαρά àλλά τό öργο εrναι µεγάλο καί εrναι γεµάτο
àπό τήν àγωνία µας ôν θά καταφέρουµε κάποτε νά τό ïλοκληρώσουµε. 
Θέλουµε λοιπόν νά µοιραστοÜµε µαζί σας τήν χαρά µας ¬τι ξεκινήσαµε τίς âργασίες γιά τήν τοποθέτηση
τÉς θερµάνσεως στό Kαθολικό τÉς MονÉς, âπ\ çνόµατι τοÜ Âγίου Nεκταρίου. ≠Oπως δείχνουν καί οî
φωτογραφίες πού δηµοσιεύουµε, οî âργασίες προχωροÜν µέ ταχύ ρυθµό. Xάρις στή βοήθειά σας συγκε-
ντρώσαµε κάποια χρήµατα €σα €σα γιά νά ξεκινήσουµε. \Aλλά τό öργο γιά νά συνεχιστεÖ καί νά ïλοκλη-
ρωθεÖ χρειάζεται àκόµα τήν βοήθεια ¬λων µας. δέν µÄς âγκαταλείψατε ποτέ. ∆έν µÄς âγκαταλείψατε µέχριτ
ώρα. KοιτοÜµε γύρω µας καί σÄς βλέπουµε παντοÜ, σέ κάθε öργο τÉς MονÉς µας. ΣÄς παρακαλοÜµε λοι-
πόν καί αéτή τήν φορά νά µήν κουραστεÖτε, νά µήν àποκάµετε, àπό τίς δυσκολίες πού σίγουρα κι âσεÖς
öχετε, àλλά νά προσπαθήσετε àπό τό •στέρηµά σας νά δώσετε κάτι στόν ≠Aγιο Nεκτάριο δείχνοντας öτσι
τήν àγάπη σας πρός αéτόν. ≠Oπως âκεÖνος àκούραστα πρεσβεύει γιά âσÄς καί τήν ο¨κογένειά σας,  ¬πως
καί γιά ¬λον τόν κόσµο, öτσι κι âσεÖς µήν κουραστεÖτε νά βοηθÄτε τόν ^Iερό Nαό του œστε νά ïλοκληρω-
θεÖ καί νά γίνει περικαλής, ¬πως àξίζει στόν µεγάλο ≠Aγιο τοÜ α¨΅να πού µόλις πέρασε.

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 

γιά νά προχωρήσει...


