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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 δεύτερο
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. 22, ΣEΠTEMBPIOΣ-OKTΩBPIOΣ 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
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¶Úfi˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙÂÛ ÂÈÛÙÔÏ‹...

Aγαπητοί µας âν Xριστ΅ àδελφοί, φίλοι àναγν΅στες 

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

πως θά ε€δατε καί στό âξώφυλλο αéτοÜ

τοÜ τεύχους, κάναµε ≤να πολύ µικρό

àφιέρωµα στό Γέροντά µας καί κτίτορα τÉς

MονÉς π. Nεκτάριο Mουλατσιώτη γιά τά 25 του

χρόνια îερωσύνης. Παρόλο πού ε€µαστε κοντά

του περισσότερο àπό 20 χρόνια, àκόµα, στό

βάθος τÉς καρδιÄς µας, öχουµε τήν πεποίθηση

¬τι δέν γνωρίζουµε ¬λο τόν πλοÜτο τÉς καρδιÄς

του, àλλά καί κυρίως καί τό πιό σηµαντικό, ¬λο

τό εyρος τÉς σχέσης του µέ τόν Θεό, τÉς àπύθ-

µενης âκείνης àγάπης πού βρίσκεται µέσα στήν

ψυχή του γιά τό Nυµφίο του Xριστό.

Tί νά πρωτοθυµηθοÜµε, àπό τά πρ΅τα χρό-

νια; Πού qρθε âδ΅, πρ΅τος âκεÖνος, γιά νά âπι-

λέξει τόν τόπο καί µέ τήν àγάπη του, τήν φρο-

ντίδα του καί πρ΅τα àπ\ ¬λα µέ τίς προσευχές

του νά στήσει στήν àρχή τό µικρό σπιτάκι µέ τά

τρία κελλάκια καί τό µικρό âκκλησάκι, στό

ïποÖο µÄς öφερε τήν ε¨κόνα τοÜ Âγίου Nεκταρί-

ου πού öφτιαξε ï κατά σάρκα àνηψιός καί

βαπτιστικός τοÜ Âγίου, µακαριστός πιά \Aνα-

στάσιος KεφαλÄς. Tότε µÄς öδωσε τίς πρ΅τες

πνευµατικές, πατρικές του συµβουλές, qταν

πάντοτε δίπλα µας, ¬πως καί εrναι àκόµη, àλλά

τώρα πλέον µÄς öχει κάνει πιό δυνατές, ôν καί

τήν δύναµή µας τήν àντλοÜµε àπό τήν àγάπη

του καί τήν παρουσία του. Tά πρ΅τα δύσκολα

χρόνια εrναι πραγµατικά àξέχαστα καί γιά

âκεÖνον καί γιά âµÄς, ¬ταν δέν ε€χαµε οûτε φ΅ς,

οûτε νερό, κι öπρεπε νά âπιβιώσουµε σ\ ≤να

τοπίο ôγριο πού δέν εrχε συνηθίσει µέχρι τώρα

στήν àνθρώπινη παρουσία. Kοιτώντας γύρω

µας, λίγα χρόνια µετά, δέν πιστεύουµε κι âµεÖς

οî €διες στά µάτια µας γιά ¬λα ¬σα µέ τήν χάρη

τοÜ ΘεοÜ καί τήν εéλογία τοÜ θαυµατουργοÜ

Âγίου µας öχουν γίνει. Πραγµατικά ™ εéχή τοÜ

Γέροντά µας âκείνη τήν πρώτη ™µέρα, τόν

Σεπτέµβριο τοÜ 1991 πού âγκατασταθήκαµε

âδ΅, µÄς χάρισε ¬σα àπολαµβάνουµε σήµερα κι

âκείνη εrναι τό στήριγµα γιά νά συνεχίσουµε.

Kοιτώντας στό µέλλον δέν àπογοητευόµαστε

γιά ¬λα ¬σα πρέπει νά γίνουν. ≠Oπως µέχρι

τώρα µερίµνησε ï Θεός καί ï ≠Aγιός µας, öτσι θά

µεριµνήσουν καί γιά τό αûριο. Kι ¬ταν τά κύµ-

µατα γίνονται πιό àπειλητικά, κι ¬ταν ™ φουρ-

τούνα δυναµώνει, öχουµε τόν Γέροντά µας πού

µÄς παρηγορεÖ καί µÄς •πενθυµίζει ¬τι θά öρθει

καί πάλι ™ ôνοιξη, θά öρθει καί πάλι ™ àπανε-

µιά.. ‰Eτσι προχωρÄµε öχοντας στραµµένα τά

µάτια τÉς ψυχÉς µας στό Nυµφίο µας Xριστό

γιά τόν ̂ OποÖο καί ξεκινήσαµε âλπίζοντας καί σ\

αéτήν τήν ζωή, àλλά καί στήν ôλλη, νά βλέπου-

µε τό Πανάγιο Πρόσωπό Tου. EéχαριστοÜµε

τόν Θεό γιατί µÄς öχει χαρίσει ëκατονταπλασίο-

να, ¬πως àκριβ΅ς τό •πόσχεται σέ αéτούς πού

àπαρνήθηκαν τόν ëαυτό τους, σήκωσαν τόν

σταυρό τους καί Tόν àκολούθησαν. Eéχαρι-

στοÜµε καί τόν Γέροντά µας πού µÄς ïδηγεÖ µέ

àσφάλεια σ\ αéτήν τήν σταυρική πορεία. Eéχα-

ριστοÜµε κι ¬λους âσÄς γιά τίς προσευχές σας,

àλλά καί γιά τήν àµέριστη συµπαράστασή σας

στό öργο αéτό πού ξεκινήσαµε àπό τό µηδέν καί

προσδοκοÜµε νά τό τελειώσουµε γιά νά τό προ-

σφέρουµε ¬σο τό δυνατόν πιό ïλοκληρωµένο

στόν Πανάγαθο Tριαδικό Θεό µας, στήν ^Yπε-

ραγία Θεοτόκο, τήν Προστάτη τοÜ MοναχισµοÜ

καί στόν θαυµατουργό µας ≠Aγιο Nεκτάριο τόν

ïποÖο καί •πηρετοÜµε µέ ¬λη µας τήν àγάπη

âδ΅ στό Tρίκορφο τÉς ∆ωρίδος...

^H ^Hγουµένη,

† Mόνικα Mοναχή 

καί οî σύν âµοί âν Xριστ̈́  àδελφές.

O
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..  NNÂÂÎÎÙÙ¿¿ÚÚÈÈÔÔ..  NNÂÂÎÎÙÙ¿¿ÚÚÈÈÔÔ
MMOOYY§§AATT™™IIøøTTHH

ιά κάθε µοναστήρι ™ ψυχή
του, τό θεµέλιό του, ï κάθε
χτύπος τÉς καρδιÄς ¬σων
ζοÜν µέσα σέ αéτό, εrναι 
ï Γέροντας. ‰Eτσι στό δικό
µας Kοινόβιο, âµπνευστής,
καθοδηγητής, ποδηγέτης, 
™ ψυχή καί ™ καρδιά τÉς
MονÉς εrναι ï Πατήρ
Nεκτάριος Mουλατσιώτης,
ï Γέροντάς µας, πού φέτος
συµπλήρωσε τά 25 του
χρόνια ^Iερωσύνης... 

Γ
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ό πρόσωπο τοÜ Γέροντά µας àπο-
τελεÖ σηµεÖο àντιλεγόµενο àπό τά
πρ΅τα κιόλας βήµατά του ½ς îερέ-
ως. ^O €διος α¨σθάνθηκε µέσα του
àπό πολύ µικρός τήν κλίση τÉς
îερωσύνης, α¨σθάνθηκε τήν ψυχή
του νά πυρπολεÖται àπό τόν θεÖο
öρωτα ¬ταν àπό παιδί àκόµα

ôκουγε τά φλογερά κηρύγµατα τοÜ π. Aéγουστί-
νου Kαντιώτη. Mέσα στήν ψυχή του ôρχισε νά
καίει ≤νας πόθος νά γίνει ≤νας îερέας σάν τόν π.
AéγουστÖνο, καθαρός, àγωνιστής πού θά µεταλα-
µπαδεύει τόν θεÖο öρωτα καί σέ ôλλες ψυχές ½ς
γνήσιος àπόστολος τοÜ XριστοÜ. Kαί πραγµατικά
τό ùνειρο πραγµατοποιήθηκε καί δέχθηκε τό
µυστήριο τÉς îερωσύνης, µέ τήν χάρη τοÜ ΘεοÜ, τό
1981, λίγο καιρό µετά τή µοναχική του κουρά,
στήν ïποία öλαβε θαυµατουργικά τό ùνοµα τοÜ
Âγίου Nεκταρίου, διότι ï Mητροπολίτης ¦θελε νά
τοÜ δώσει τό ùνοµα \Aγαθόνικος ¦ Γεώργιος.
‰Eκτοτε στά χρόνια αéτά πού πέρασαν âµεÖς πού
àξιωθήκαµε àπό τόν Θεό νά τόν γνωρίσουµε καί
νά εrναι ï πνευµατικός µας πατέρας, ε€δαµε µέ τά
µάτια µας αéτό τό ïποÖο γράφαµε στήν àρχή,
δηλαδή, ¬τι ï €διος àποτελεÖ σηµεÖο àντιλεγόµενο
κι ¬πως àκριβ΅ς ï προστάτης του ≠Aγιος Nεκτά-
ριος, πολλές φορές παρεξηγήθηκε, παρερµηνεύθη-
κε, καί àπό τότε àκόµα, νέος µοναχός καί îερέας δ
ι ώ χ θ η κ ε.... 

≠Oπως àκριβ΅ς ε€µαστε µάρτυρες τ΅ν
διωγµ΅ν του, öτσι ¬µως ε€µαστε µάρτυρες καί τÉς

êγίας βιοτÉς του. \EκεÖνος τ\ àντιµετωπίζει ¬λα
öχοντας στραµµένη τήν âµπιστοσύνη του, τά µάτια
τÉς ψυχÉς καί τοÜ σώµατός του, πρός τό Nυµφίο
Xριστό, τόν ^OποÖο καί àγαπητικ΅ς λατρεύει. ∆έν
σταµατÄ νά âπαναλαµβάνει ¬τι γιά νά γίνονται
öτσι τά πράγµατα, αéτό εrναι καί τό θέληµα τοÜ
ΘεοÜ. ∆έν παραπονιέται ποτέ του καί ùχι µόνο
δέν πικραίνεται àπό τόν πόλεµο, τίς συκοφαντίες
καί àπό τίς διώξεις, àλλά πάντοτε ¬λα τά δέχεται
àγόγγυστα καί µέ àγάπη πρός ¬λα âκεÖνα τά πρό-
σωπα πού τόν διώκουν, τόν πολεµοÜν καί τόν
παρερµηνεύουν. Bέβαια δέν τόν γνωρίζουν... ∆έν
γνωρίζουν τό βάθος καί τό ≈ψος τοÜ µεγάλου
àνδρός.  Tί εrναι ¬µως αéτό πού κάνει τόν ôνθρω-
πο αéτό τόσο âξαιρετικό; Ποιά εrναι τά χαρίσµα-
τά του âκεÖνα πού τόν καθιστοÜν µιά âξέχουσα
πνευµατική προσωπικότητα; ∆έν εrναι δύσκολο
νά τό περιγράψεις, γιατί τό νοιώθεις καθώς τόν
γνωρίζεις µέ τήν πρώτη µατιά. Erναι êπλός, πολύ
êπλός καί πολύ προσεγγίσιµος. \Eκπέµπει δέ τήν
AΓAΠH του καί τήν àγάπη τÉς êπλÉς, παιδικÉς
ψυχÉς του, πού êπλώνεται πρός ¬λους, χωρίς δια-
κρίσεις καί ¨διοτέλειες... Erναι ≤νας ôνθρωπος
πού  βιώνει τήν àγάπη τοÜ ΘεοÜ, βιώνει τόν ‰Iδιο
τόν Θεό. Kαί Tόν βιώνει µέ µία àστείρευτη χαρά
πού µεταδίδει καί στούς ôλλους πού βρίσκονται
γύρω του. Παράλληλα εrναι ≤νας âραστής τοÜ
XριστοÜ καί \EκεÖνον µόνον λατρεύει, γιά
\EκεÖνον εrναι γεµάτη ™ καρδιά του καί γιά
\EκεÖνον προσπαθεÖ νά âµπνεύσει καί τίς δικές
µας καρδιές νά χτυποÜν àπό θεÖο öρωτα. Aéτός ï

TT



^O Γέροντας 
µετά τήν 
àκολουθία στόν
κÉπο τÉς MονÉς



θεÖος öρωτας τόν κατέστησε καί
àγωνιστή, τόσο στό πνευµατικό
στάδιο, ¬σο καί στούς àγ΅νες
τÉς \Eκκλησίας σέ δύσκολες
καµπές καί γιά σπουδαιότατα
θέµατα ¬πως τό αéτόµατο διαζύ-
γιο, ï πολιτικός γάµος, ™ νοµιµο-
ποίηση τ΅ν âκτρώσεων, τό 666,
οî ταυτότητες, ™ Συνθήκη Σέν-
γκεν, ™ âκκλησιαστική περιουσία,
ï âρχοµός τοÜ Πάπα στήν ^Eλλά-
δα καί ôλλα γιά τά ïποÖα χρειά-
ζονται οî σελίδες ëνός βιβλίου
γιά νά καταγραφοÜν. ∆έν qταν
λίγες οî φορές πού δέχθηκε
àκόµη καί àπειλές, δυστυχ΅ς καί
àπό âκκλησιαστικούς παράγο-
ντες, πού τόν προειδοποιοÜσαν
νά σταµατήσει νά àγωνίζεται γιά
νά µή βρεθεÖ ξανά µέ κουστούµι
καί γραβάτα... ∆έν δίστασαν νά
τόν σύρουν àκόµη καί σέ âκκλη-
σιαστικά καί κοσµικά δικαστή-
ρια àπό τά ïποÖα ¬µως ï Θεός
πάντοτε τόν διέσωζε. \EκεÖνος
¬µως πάντοτε àκατάβλητος,
πάντοτε στίς âπάλξεις, µέ τά
θηρία νά βρυχ΅νται γύρω του,
νά àγωνίζονται νά τόν καταβάλ-
λουν, àλλά ™ àγάπη του στό Θεό
καί ™ àγάπη τοÜ ΘεοÜ πρός
αéτόν πάντα τοÜ δίνουν τή δύνα-
µη νά συνεχίζει àκαταπόνητος. 

Πολλοί ôνθρωποι, ταλαιπω-
ρηµένοι, àπό διάφορες ψυχικές
καί σωµατικές àσθένειες, τραυ-
µατισµένοι àπό τήν êµαρτία,
φορτωµένοι µέ διάφορα προβλή-
µατα, καταφεύγουν στό Γέροντα
γιά νά βροÜν àνακούφιση, παρη-
γοριά, στήριγµα, λύτρωση. Kι
âκεÖνος τούς δέχεται ¬λους µέ
¬λη του τήν àγάπη, àφουγκράζε-
ται τίς àγωνίες, τά προβλήµατα,
τούς πόνους τους. Tούς àνακου-
φίζει, τούς παρηγορεÖ, τούς νου-
θετεÖ, τούς àπαγγιστρώνει àπό

^O Γέροντας
τελών τίς
µοναχικές µας
κουρές κατ\
âντολήν τοÜ
Mητροπολίτου
καί Ποιµενάρ-
χου  µας κ. κ. 
\Aθηναγόρου

AÊÈ¤ÚˆÌ·...
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τά δίχτυα καί τίς πλεκτάνες τοÜ διαβόλου καί τούς
βοηθÄ νά στρέψουν κι âκεÖνοι âλπιδοφόρα τά
µάτια τους καί τήν ψυχή τους πρός τόν ¨ατρό τ΅ν
ψυχ΅ν καί τ΅ν σωµάτων πρός τόν \IησοÜ µας Xρι-
στό πού εrναι ™ µόνη âλπίδα στά àδιέξοδα τÉς
ζωÉς, στήν àπελπισία τÉς ψυχÉς. Πόσοι ôνθρωποι
ôλλαξαν κοντά του! Πόσοι εrναι âκεÖνοι πού µέσα
àπό τά µάτια του εrδαν τόν Θεό καί πόσοι εrναι
âκεÖνοι πού µέσα àπό
τήν δική του àγάπη
γιά τόν Θεό ôρχισαν
νά νοιώθουν τά
πρ΅τα σκιρτήµατα
µέσα στήν καρδιά
τους γιά τόν ∆ηµι-
ουργό. ^O Γέροντας
öχει τό χάρισµα νά σέ
συµφιλιώνει µέ τόν
Θεό σέ µία âποχή πού
öχει γυρίσει τήν
πλάτη της στό Θεό,

πού Tόν öχει àρνηθεÖ, πού öχει χαράξει τήν àντίθε-
τη πορεία àπό αéτή πού ïδηγεÖ στήν àγκαλιά Tου.
∆έν εrναι λίγες οî φορές πού βιώνουµε θαυµαστά
καί παράδοξα πού âνεργεÖ ™ Xάρη τοÜ ΘεοÜ µέσω
τοÜ Γέροντά µας καί πολλοί àσθενεÖς καί πάσχο-
ντες öχουν βρεÖ τήν €αση καί θεραπεία τους. ^O
Γέροντας ¨διαίτερα àγαπÄ τούς νέους, γιατί ξέρει
πόσο πολύ βάλλονται στήν âποχή µας καί πόσο

πολύ πολεµοÜνται
àπό τόν διάβολο γιά
νά µήν γνωρίσουν
καί νά µήν àγαπή-
σουν τόν Θεό. “Παι-
διά µου γνωρίστε
τον Θεό” λέει σέ
¬λους ¬σους συνα-
ντÄ “π΅ς θά àγαπή-
σετε κάποιον πού
δέν γνωρίζετε, π΅ς
θά τοÜ àποκτήσετε
âµπιστοσύνη; π΅ς



θά τόν πιστέψετε; Γι\ αéτό γνωρίστε
Tον. Γι\ αéτό εrµαι âδ΅. Γιά νά σÄς βοη-
θήσω νά Tόν γνωρίσετε...”. Kαί πραγ-
µατικά öγινε ï πνευµατικός καθοδηγη-
τής πολλ΅ν νέων πού ùχι µόνον γνώ-
ρισαν τόν Θεό, Tόν πίστεψαν καί Tόν
àγάπησαν, àλλά κι öνοιωσαν µέσα στήν
ψυχή τους τόν ΘεÖο öρωτα καί Tόν
àκολούθησαν ½ς µοναχοί καί µοναχές. 

Tό öργο του πραγµατικά εrναι
τεράστιο γιατί εrναι àπέραντη ™
àγάπη του στό Θεό. Σ\ ≤να µικρό
ôρθρο δέν µποροÜµε νά κλείσουµε
κάτι τόσο µεγάλο. Θέλουµε µόνο νά
δοξάσουµε τόν Θεό πού µÄς χάρισε
τόν Γέροντά µας. Θέλουµε νά Tόν
παρακαλέσουµε σέ âκεÖνον νά χαρί-
ζει πλούσιο τό öλεός Tου καί σέ âµÄς
τήν φώτιση νά àκολουθοÜµε τά χνά-
ρια του καί µέ τήν •πακοή µας νά
τόν εéαρεστήσουµε γιά νά πεÖ στό
Nυµφίο του Xριστό “¨δού âγώ καί
τά παιδία ± µοι öδωκεν ï Θεός”.

Γερόντισσα Mόνικα

MÔÓ·¯ÈÎË EÎÊÚ·ÛË

ΣE
Π

TE
M

B
PI

O
Σ 

- O
K

TΩ
B

PI
O

Σ
20

07
  

9

^H âγκατάσταση •πό τοÜ Σεβασµιωτάτου Ποιµε-
νάρχου µας κ. κ. \Aθηναγόρου τ΅ν πρώτων 

µοναζουσ΅ν στήν ^Iερά Mονή µας

^O Γέροντας στά
θεµέλια τοÜ πρώτου
κτιρίου τÉς MονÉς

Σέ πανήγυρη τοÜ
^Aγίου Nεκταρίου 

\Aπό âπίσκεψη τοÜ Σεβ. Mητρ. KαισαριανÉς 
κ. ∆ανιήλ
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°ÓÒÚÈÛfiÓ ÌÔÈ...

τό προηγούµενο τεÜχος τοÜ περιοδι-

κοÜ µας, ε€χαµε σταµατήσει στό

σηµεÖο τÉς Θείας Λειτουργίας, ¬που

ψάλλεται àπό τήν \Eκκλησία µας ï

âπινίκιος ≈µνος “±γιος, ±γιος, ±γιος

Kύριος Σαβαώθ, πλήρης ï οéρανός καί ™ γÉ τÉς

δόξης Σου”. Mέ τίς τρεÖς λέξεις “±γιος” δηλώνε-

ται ™ Tριαδικότητα τοÜ ΘεοÜ καί µέ τήν µία λέξη

“Kύριος” ™ ëνότητά της. ≠Oπως λέει ï ≠Aγιος

\Iωάννης ï Xρυσόστοµος γιά τόν âπινίκιον ≈µνο,

¬πως τόν ψάλλουν τά Xερουβείµ καί τά Σερα-

φείµ, öτσι κι âµεÖς µποροÜµε νά φτάσουµε στό

≈ψος τους, àρκεÖ νά τό θέλουµε. Kαί âν΅ ï ≈µνος

αéτός τ΅ν Σεραφείµ àντηχεÖ σέ ¬λον τό ναό, ï

îερέας στό îερό, µπροστά στό ±γιο ∆ισκάριο καί

στό ∆ισκοπότηρο, πού εrναι πιά ξεσκέπαστα,

εûχεται µυστικά. Tό φοβερώτερο Mυστήριο, τό

Mυστήριο τÉς Θείας Λειτουργίας τό âπιτελεÖ ï

Xριστός πού εrναι ï ‰Iδιος τότε καί τώρα καί

παρατεινόµενος στούς α¨΅νες. Oî îερεÖς êπλ΅ς

îερουργοÜν, âν΅ ï Xριστός εrναι Aéτός πού προ-

σφέρει καί προσφέρεται. Kαί καθώς τελειώνει ™

εéχή πού µυστικά διαβάζει, ï îερέας âκφωνεÖ µέ

εéλάβεια “Λάβετε φάγετε τοÜτο µου âστί τό Σ΅µα

τό •πέρ ™µ΅ν κλώµενον ε¨ς ôφεσιν êµαρτι΅ν”.

Kαί ï χορός àποκρίνεται “\Aµήν”. ^O îερέας συνε-

™™™™

M¤ÚÔ˜ Áã

HH  ££EEIIAA  §§EEIITTOOYYPP°°IIAAHH  ££EEIIAA  §§EEIITTOOYYPP°°IIAA
τελευταÖο µέρος
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χίζει “Πίετε âξ αéτοÜ πάντες,

τοÜτο âστί τό Axµα µου, τό

τÉς KαινÉς ∆ιαθήκης τό •πέρ

™µ΅ν καί πολλ΅ν âκχυνόµε-

νον ε¨ς ôφεσιν êµαρτι΅ν”.

Tό âκκλησίασµα àπαντάει

πάλι µέ τό “àµήν”. ^H στιγµή

τÉς θυσίας öχει φτάσει. Oî

λέξεις “κλώµενον” γιά τό

Σ΅µα καί “âκχυνόµενον” γιά

τό Axµα τοÜ XριστοÜ εrναι

σέ χρόνο âνεστ΅τα διότι

τώρα τεµαχίζεται τό Σ΅µα

Tου καί τώρα χύνεται τό

Axµα Tου. ‰Oχι µόνον µία

φορά, àλλά πάντοτε. Kαί ï

Λειτουργός συνεχίζει χαµηλόφωνα “µεµνηµένοι

τοίνυν τÉς σωτηρίου ταύτης âντολÉς καί πάντων

τ΅ν •πέρ ™µ΅ν γεγενηµένων, τοÜ ΣταυροÜ, τοÜ

Tάφου, τÉς τριηµέρου \Aναστάσεως, τÉς ε¨ς οéρα-

νούς àναβάσεως, τÉς âκ δεξι΅ν καθέδρας, τÉς

δευτέρας καί âνδόξου πάλιν παρουσίας” πού

σηµαίνει ¬τι τά πάντα, δηλαδή ™ σταυρική θυσία,

ï θάνατος, ™ àποκαθήλωση, ™ Θεία Tαφή, ™ Kάθο-

δος στόν ‰Aδη, ™ Tριήµερος \Aνάσταση, ™ \Aνάλη-

ψη, àλλά καί ™ öνδοξη ∆ευτέρα Παρουσία δέν

εrναι µόνον µία àνάµνηση, àλλά εrναι βίωµα στό

παρόν καί στό µέλλον. Kαί µέ ôπειρη εéγνωµοσύ-

νη ψάλλουµε “τά Σά âκ τ΅ν Σ΅ν Σοί προσφέρω-

µεν κατά πάντα καί διά πάντα”. ∆ηλαδή ¬τι προ-

σφέρουµε στό Θεό τά δ΅ρα πού \EκεÖνος µÄς

χάρισε µέσα àπό τήν ∆ηµιουργία Tου. Γιά τή Θεία

Λειτουργία τό πρόσφορο καί τό νάµα, δηλαδή τό

ψωµί καί τό κρασί, δέν εrναι προσφορά εéγνωµο-

σύνης µόνον âκείνων τ΅ν χριστιαν΅ν πού τά

προσφέρουν, àλλά ïλοκλήρου τÉς κτίσεως. Tήν

πιό îερή αéτή στιγµή ï λαός ψάλλει “Σέ •µνοÜµεν,

Σέ εéλογοÜµεν, Σοί εéχαριστοÜµεν Kύριε καί δεό-

µεθά Σου ï Θεός ™µ΅ν”. Mέσα στό ≠Aγιο BÉµα

συντελεÖται τό πιό φριχτό καί θαυµαστό Mυστή-

ριο καί τό ψωµί καί τό κρασί µεταβάλλονται

πραγµατικά σέ Σ΅µα καί Axµα XριστοÜ. ^O €διος

ï Xριστός εrναι µπροστά µας καί γι\ αéτό πρέπει

νά συντρίβεται ™ καρδιά µας καί νά γονατίζει

âνώπιόν Tου, θλιβόµενη γιά τήν êµαρτωλότητά

της καί µαζί µέ αéτήν νά κάµπτονται τά γόνατα

καί τό πρόσωπό µας.  ^H Âγία Tράπεζα öχει γίνει

πλέον ï φρικτός ΓολγοθÄς. Mέσα στό îερό, εéλα-

βικά γονατισµένος ï îερέας, κάνει καί âπίκληση

στό Πανάγιο ΠνεÜµα γιά νά öλθει σέ ¬λο τό

âκκλησίασµα καί στά Tίµια ∆΅ρα πού προσφέρο-

νται. ΠαρακαλεÖ τό ≠Aγιο ΠνεÜµα νά κατέλθει γιά

νά καθαριστοÜµε, νά µεταµορφωθοÜµε, νά êγια-

σθοÜµε, γιατί δυστυχ΅ς πολλές φορές ε€µαστε

êπλοί θεατές στή φρικτή αéτή σταυρική θυσία καί

ùχι συµµέτοχοι καί συγκοινωνοί της. ≠Oταν τελει-

ώσει ï καθαγιασµός τ΅ν Tιµίων ∆ώρων ï îερεύς

λέει µυστικά “œστε γενέσθαι τοÖς µεταλαµβάνου-

σιν ε¨ς νÉψιν ψυχÉς, ε¨ς ôφεσιν êµαρτι΅ν, ε¨ς κοι-

νωνίαν τοÜ Âγίου Σου Πνεύµατος, ε¨ς Bασιλείας

Oéραν΅ν πλήρωµα, ε¨ς παρρησίαν τήν πρός Σέ,

µή ε¨ς κρίµα ¦ ε¨ς κατάκριµα”. ‰Eγινε λοιπόν ï

καθαγιασµός τ΅ν Tιµίων ∆ώρων µέ σκοπό νά

µεταλάβουν καί νά κοινωνήσουν κλÉρος καί

λαός. ^H Θεία Kοινωνία αéτή θά συντελέσει σέ

¬σους κοινωνήσουν œστε νά öχουν προσοχή καί

προσευχή. Θά συγχωρεθοÜν οî êµαρτίες τους, θά

öχουν κοινωνία µέ τό ≠Aγιο ΠνεÜµα, θά γίνουν

κληρονόµοι τÉς Bασιλείας τ΅ν Oéραν΅ν καί θά

öχουν àπέναντι τοÜ ΘεοÜ παρρησία χωρίς νά

κατακριθοÜν καί καταδικαστοÜν. Aéτό λέει ™

παραπάνω εéχή. ^O λειτουργός συνεχίζει µέ τή

µνηµόνευση ¬λων ¬σων βρίσκονται µπροστά στό

θρόνο τοÜ ΘεοÜ καί ¬λων ¬σων àποτελοÜν τήν
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\Eκκλησία, ùχι µόνον τÉς âπί γÉς στρατευοµένης,

àλλά καί αéτÉς πού εrναι θριαµβεύουσα στόν

Oéρανό καί ̈ διαιτέρως µνηµονεύει τήν ̂ Yπεραγία

Θεοτόκο “âξαιρέτως τÉς Παναγίας \Aχράντου

^Yπερευλογηµένης âνδόξου ∆εσποίνης ™µ΅ν Θεο-

τόκου καί àειπαρθένου Mαρίας (δηλαδή περισ-

σότερο σοÜ προσφέρουµε τήν λογική αéτή

λατρεία γιά τήν ^Yπεραγία Θεοτόκο). ^O λαός

àµέσως ψάλλει δυνατά τό “‰Aξιον \Eστί”, âν΅ ï

îερέας µνηµονεύει καί ¬λους τούς Âγίους, àλλά

καί τούς κεκοιµηµένους àδελφούς µας. \Aκολου-

θεÖ ™ µνηµόνευση τ΅ν ζώντων, µνηµονεύεται

κλÉρος καί λαός, ïλόκληρη ™ çρθόδοξη âκκλησία

καί οî ôρχοντες τοÜ τόπου. Tέλος µÄς •πενθυµί-

ζει ï λειτουργός νά µνηµονεύσει ï καθένας àπό

âµÄς ¬σους γνωρίζουµε ¬τι öχουν àνάγκη, γιά τόν

φωτισµό τους, γιά τήν •γεία τους, γιά τή µετάνοιά

τους, γιά τήν πίστη τους, λέγοντάς µας “καί zν

≤καστος κατά διάνοιαν öχει καί πάντων καί

πασ΅ν” καί àκολουθεÖ ï âπίλογος τÉς êγίας àνα-

φορÄς µέ τήν âκφώνηση “Kαί δός ™µÖν âν ëνί στό-

µατι καί µιÄ καρδία δοξάζειν καί àνυµνεÖν τό

πάντιµον καί µεγαλοπρεπές ùνοµά σου τοÜ

Πατρός καί τοÜ YîοÜ καί τοÜ Âγίου Πνεύµατος”,

δηλαδή µέ ≤να στόµα καί µιά καρδιά νά δοξάζου-

µε καί νά εéχαριστοÜµε τό Πανάγιο ‰Oνοµα τοÜ

TριαδικοÜ ΘεοÜ. Στή συνέχεια ï îερέας àπευθύνει

σέ ¬λους τήν εéχή “καί öσται τά âλέη τοÜ µεγάλου

ΘεοÜ καί ΣωτÉρος ™µ΅ν \IησοÜ XριστοÜ µετά

πάντων ™µ΅ν” δηλαδή ôς εrναι οî δωρεές τοÜ

µεγάλου ΘεοÜ καί ΣωτÉρος µας \IησοÜ XριστοÜ

µαζί µέ ¬λους σας. Tό âκκλησίασµα τοÜ àπαντÄ

“καί µετά τοÜ πνεύµατός σου” κι öτσι τελειώνουν

οî δεήσεις πού öγιναν âνώπιον τοÜ Σώµατος καί

τοÜ A¥µατος τοÜ XριστοÜ γιά ¬λους ¬σους àπο-

τελοÜν τήν \Eκκλησία Tου. \AκολουθοÜν µία

σειρά àπό α¨τήσεις στίς ïποÖες ï χορός ψάλλει τό

“Kύριε âλέησον” καί τό “Παράσχου Kύριε” δηλα-

δή “δός µας Kύριε αéτά πού α¨τούµεθα” καί

τελειώνουν οî α¨τήσεις µέ τήν προσφώνηση “τήν

ëνότητα τÉς πίστεως καί τήν κοινωνία τοÜ Âγίου

Πνεύµατος α¨τησάµενοι, ëαυτούς καί àλλήλους

καί πÄσαν τήν ζωήν ™µ΅ν Xριστ̈́  τ̈́  Θε̈́  παρα-

θώµεθα”. ∆ηλαδή àφοÜ ζητήσουµε τήν ëνότητα

τÉς πίστεως καί τήν Kοινωνία τοÜ Âγίου Πνεύ-

µατος, ôς âµπιστευθοÜµε τούς ëαυτούς µας καί

τούς àδελφούς µας καί ¬λη µας τήν ζωή στόν

Xριστό, τόν Θεό µας. Kαί ¬λοι µέ àφοσίωση

βεβαιώνουµε “Σοί Kύριε” δηλαδή ¬τι “ναί Kύριε

σέ Σένα âµπιστευόµεθα τά πάντα” καί ï îερέας

παρακαλεÖ δυνατά τόν Θεό Πατέρα “καί κατα-

ξίωσον ™µÄς ∆έσποτα, µετά παρρησίας, àκατα-

κρίτως, τολµÄν âπικαλεÖσθαι Σέ τόν âπουράνιον

Θεόν Πατέρα καί λέγειν” δηλαδή “àξίωσέ µας

Kύριε µέ θάρρος, χωρίς κίνδυνο καταδίκης νά

τολµÄµε νά âπικαλούµαστε \Eσένα τόν âπουράνιο

Θεό καί νά λέµε”. Kαί ξεκινÄ τό “Πάτερ ™µ΅ν.....”,

αéτή ™ προσευχή πού µÄς τήν παρέδωσε ï ‰Iδιος

ï Xριστός καί πού τά àγκαλιάζει ¬λα. Kατόπιν ï

îερέας εéλογεÖ τούς πιστούς µέ τό “ε¨ρήνη πÄσι”

πού σηµαίνει ¬τι πρέπει νά âπικρατεÖ στίς καρ-

διές µας ™ ε¨ρήνη καί ùχι ™ ταραχή στούς λογι-

σµούς, στή σκέψη, στή συνείδηση. Kαί àµέσως

µετά ξεκινÄ ™ εéχή τÉς κεφαλοκλισίας στήν ïποία

κάµπτουµε τό κεφάλι εéλαβικά. oHλθε ™ φοβερή

στιγµή ¬που ï îερέας ëτοιµάζεται νά µεταλάβει ï

€διος τά ‰Aχραντα Mυστήρια καί öπειτα νά τά

µεταδώσει καί στό λαό. Προσεύχεται µυστικά µέ

τήν εéχή “πρόσχες Kύριε \IησοÜ Xριστέ ï Θεός

°ÓÒÚÈÛfiÓ ÌÔÈ...
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™µ΅ν, âξ êγίου κατοικητηρίου Σου καί àπό θρό-

νου δόξης τÉς Bασιλείας Σου καί âλθέ ε¨ς τό

êγιÄσαι ™µÄς, ï ôνω τ̈́  Πατρί συγκαθήµενος καί

zδε ™µÖν àοράτως συνών καί καταξίωσον τFÉ κρα-

ται÷Ä σου χειρί µεταδοÜναι ™µÖν τοÜ \Aχράντου

Σώµατός Σου καί τοÜ Tιµίου A¥µατος καί δι\

™µ΅ν παντί τ̈́  λα̈́ ”. ^H εéχή αéτή δείχνει ¬τι ï

‰Iδιος ï µέγας καί α¨ώνιος \Aρχιερεύς Xριστός

κοινωνεÖ τούς îερεÖς καί µέ τά χέρια τ΅ν îερέων

κοινωνεÖ τόν λαό. Tελειώνοντας τήν εéχή ï îερέας

σηκώνει ψηλά τόν ≠Aγιο \Aµνό, τόν κινεÖ σταυρο-

ειδ΅ς καί λέει δυνατά “Πρόσχωµεν” (προσοχή

δηλαδή) “τά ±για τοÖς êγίοις” δηλαδή τά êγιασµέ-

να àπό τό Πανάγιο ΠνεÜµα Tίµια ∆΅ρα εrναι

≤τοιµα γιά τούς “êγίους”, δηλαδή γιά ¬σους µετα-

λάβουν, πού πρέπει νά εrναι κι âκεÖνοι ±γιοι.

Kαθώς •ψώνεται τό Σ΅µα καί τό Axµα τοÜ Xρι-

στοÜ βλέπουµε τόν φοβερό συµβολισµό, τόν ‰Iδιο

τόν Xριστό µας, δηλαδή, νά àνυψώνεται καρφω-

µένος, καταπληγωµένος, πληγιασµένος, µέ àφό-

ρητους πόνους πάνω στό Σταυρό. Kι âπειδή ï

µόνος ≠Aγιος καί àναµάρτητος εrναι ï Kύριος γι\

αéτό καί ï λαός àπαντÄ ψάλλοντας “Exς ±γιος εxς

Kύριος, \IησοÜς Xριστός, ε¨ς δόξαν ΘεοÜ Πατρός

àµήν”. \Eκείνη τήν œρα àπό τόν îερέα τεµαχίζεται

ï \Aµνός τοÜ ΘεοÜ καί διαιρεÖται στά τέσσερα

µέρη IΣ-XΣ-NI-KA. Kάθε τεµάχιο öχει καί àπό

δύο γράµµατα καί τοποθετοÜνται καί τά τέσσερα

σταυροειδ΅ς πάνω στό ≠Aγιο ∆ισκάριο. ^O îερέας

τότε µυστικά âκφωνεÖ “µελίζεται καί διαµερίζεται

ï \Aµνός τοÜ ΘεοÜ, ï µελιζόµενος καί µή διαιρού-

µενος, ï πάντοτε âσθιόµενος καί µηδέποτε δαπα-

νώµενος, àλλά τούς µετέχοντας êγιάζων”. Aéτό

δηλώνει ¬τι σέ ¬σα κοµµάτια κι ôν χωριστεÖ τό

Σ΅µα τοÜ XριστοÜ, στό καθένα àπό αéτά εrναι ï

≠Eνας, àδιαίρετος καί àδαπάνητος Xριστός. Kαί

στήν πιό µικρή µερίδα àπό τόν \Aµνό •πάρχει ï

≤νας καί àδιαίρετος \Aµνός τοÜ ΘεοÜ πού θυσιά-

ζεται γιά τή σωτηρία τοÜ κόσµου. ‰Aρα àδιαίρετο

καί àδιάσπαστο παραµένει τό Σ΅µα τοÜ Kυρίου

µας, τόσο στόν Σταυρό καί στόν Tάφο, ¬σο καί

στό ≠Aγιο Ποτήριο καί στήν κάθε µερίδα τÉς ̂Aγίας

Λαβίδας. Kατόπιν ï îερέας παίρνει τό κοµµάτι µέ

τά γράµµατα IΣ (\IησοÜς) καί τό βάζει µέσα στό

≠Aγιο Ποτήριο πού öχει µέσα τό Tίµιο Axµα τοÜ

XριστοÜ. ‰Eτσι πραγµατοποιεÖ τήν ≤νωση τοÜ

Σώµατος µέ τό Tίµιο Axµα καί συγχρόνως λέει

“Πλήρωµα ποτηρίου πίστεως, Πνεύµατος Âγίου,

àµήν”. ∆ηλαδή ¬τι αéτό τό Ποτήριο εrναι γεµάτο

µέ πίστη καί ΠνεÜµα ≠Aγιο. Mέ τήν ≤νωση τοÜ

Σώµατος καί A¥µατος στό ≠Aγιο Ποτήριο κηρύσ-

σεται καί ™ ≤νωση τ΅ν δύο φύσεων τοÜ \IησοÜ

XριστοÜ, τέλειος Θεός καί τέλειος ôνθρωπος σέ

µιά àδιαίρετη ëνότητα. Tό δεύτερο τεµάχιο XΣ

(Xριστός) τό κοινωνÄ χωριστά ½ς Σ΅µα ï îερέας

καί àπ\ αéτό κοινωνÄ καί τόν διάκονο. Kατόπιν

χωριστά κοινωνÄ τό Axµα τοÜ XριστοÜ àπό τό

≠Aγιο Ποτήριο. Tεµαχίζει τά ôλλα δύο µέρη τοÜ

\AµνοÜ σέ µικρότερα τεµάχια καί προσθέτει βρα-

στό νερό πού τό φέρνουν σέ µικρό δοχεÖο πού

λέγεται “ζέον”, τό εéλογεÖ καί λέει “εéλογηµένη ™

ζέσις τ΅ν Âγίων Σου, πάντοτε, νÜν καί àεί καί ε¨ς

τούς α¨΅νας τ΅ν α¨ώνων, àµήν”. ∆ηλαδή εéλογη-

µένη εrναι ™ ζεστή πίστη τ΅ν Âγίων τοÜ ΘεοÜ.

\Eπίσης τό νερό ε¨κονίζει τό νερό πού âξÉλθε àπό

τή λογχισµένη πλευρά τοÜ ^Eσταυρωµένου Xρι-

στοÜ µαζί µέ τό Axµα Tου, τά ïποÖα καί τά δύο

qταν ζεστά, δηλαδή ζωντανά καί ùχι νεκρά. ‰Eτσι

µέ τή Θεία Kοινωνία àκουµποÜµε µέ τά χείλη µας

τήν ζωοπάροχη πλευρά τοÜ ∆εσπότη XριστοÜ

µας. 

^H ^Ωραία Πύλη àνοίγεται, àναγγέλλοντας τό

ôνοιγµα τÉς Bασιλείας τ΅ν Oéραν΅ν καί àρχίζει

™ Θεία Kοινωνία τ΅ν χριστιαν΅ν πού καλεÖ ï

îερέας ¬ταν âκφωνεÖ “µετά φόβου ΘεοÜ πίστεως

καί àγάπης προσέλθετε” καί àρχίζει ™ Θεία Kοι-

νωνία τ΅ν πιστ΅ν “ε¨ς ôφεσιν êµαρτι΅ν καί ε¨ς

ζωήν α¨ώνιον” καί µάλιστα çνοµαστικά τοÜ καθε-

νός µέ τό µικρό µας ùνοµα. ^H παρουσία τοÜ

Âγίου Ποτηρίου ε¨κονίζει τόν \Aναστηµένο Xρι-

στό, ï ^OποÖος θά ëνωθεÖ µαζί µέ ¬σους πλησιά-

σουν γιά νά µεταλάβουν µέ φόβο ΘεοÜ, πίστη καί

àγάπη. ^O κάθε πιστός πρίν öρθει ™ σειρά του γιά

νά κοινωνήσει τό πανάχραντο Σ΅µα καί Axµα τοÜ

∆εσπότου XριστοÜ µας, κάνει µία µικρή µετάνοια

µέ τό σηµεÖο τοÜ ΣταυροÜ καί πλησιάζει πολύ

προσεκτικά, àνοίγοντας καλά τό στόµα του καί

κλείνοντάς το àφοÜ öχει µπεÖ ¦δη ™ Âγία Λαβίδα

µέσα στό στόµα καί àφήνει τόν îερέα νά τραβήξει

τήν Âγία Λαβίδα àπό τό στόµα του προσεκτικά.
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^O €διος συνεχ΅ς προσεύχεται. Kατόπιν σκουπί-

ζει τά χείλη του µέ τό ±γιο µάκτρο (τό κόκκινο

πανί πού προείπαµε στούς συµβολισµούς) καί

âπιστρέφει προσεκτικά στή θέση του µέ σιωπή

καί συντριβή προσπαθώντας νά κρατήσει αéτήν

τήν îερή στιγµή µέ εéλάβεια καί προσευχή, ¬σο

περισσότερη œρα µπορεÖ.   

\AφοÜ τελειώσει ™ θεία Mετάληψη, ï îερέας

•ψώνει τό ≠Aγιο Ποτήριο καί âκφωνεÖ “Σ΅σον ï

Θεός τόν λαόν Σου καί εéλόγησον τήν κληρονο-

µίαν Σου” καί οî îεροψάλτες ψάλλουν µεγαλό-

πρεπα “ε€δοµεν τό φ΅ς τό àληθινόν, âλάβοµεν

ΠνεÜµα âπουράνιον, ε≈ροµεν πίστιν àληθÉ, àδι-

αίρετον Tριάδα προσκυνοÜντες· α≈τη γάρ ™µÄς

öσωσεν”. Tό “ε€δοµεν τό φ΅ς....” δηλώνει τήν

\Aνάληψη τοÜ Kυρίου καί µέ τό “âλάβοµεν

ΠνεÜµα âπουράνιον...” δηλώνεται ™ Âγία Πεντη-

κοστή. 

^O îερέας âπιστρέφει στό ≠Aγιο BÉµα καί

àκουµπÄ τό ≠Aγιο Ποτήριο πάνω στήν ̂Aγία Tρά-

πεζα καί συστέλλει τά ≠Aγια. ∆ηλαδή στό ≠Aγιο

∆ισκάριο στό ïποÖο •πÉρχε ï \Aµνός πού κοινω-

νήσαµε, βρίσκεται (¬πως ε€παµε στήν Προσκοµι-

δή) ™ µερίδα τÉς Παναγίας, τ΅ν Âγίων, τ΅ν

ζώντων καί τ΅ν κεκοιµηµένων. Oî µερίδες αéτές

µέ τή βοήθεια µίας “µούσας”, (δηλαδή ëνός

λεπτυσµένου φυσικοÜ σπόγγου) ρίπτονται ¬λες

µέσα στό ≠Aγιο Ποτήριο καί ï îερέας παρακαλεÖ

τόν Θεό νά καθαρίσει ¬σους µνηµονεύθηκαν σ\

αéτήν τήν Θεία Λειτουργία àπό κάθε êµαρτία

“àπόπλυνον Kύριε τάς êµαρτίας τ΅ν âνθάδε

µνηµονευθέντων δούλων Σου, ζώντων τε καί

τεθνεώτων, τ̈́  A÷¥µατί Σου τ̈́  Âγίω, διά πρε-

σβει΅ν τÉς Παναχράντου Σου Mητρός καί

πάντων τ΅ν Âγίων Σου, àµήν”.  \AφοÜ καλύψει,

παίρνει τό θυµιατό, θυµιάζει τό ≠Aγιο Ποτήριο

τρεÖς φορές λέγοντας “•ψώθητι âπί τούς οéρα-

νούς, ï Θεός καί âπί πÄσαν τήν γÉν ™ δόξα Σου”.

Kατόπιν ï îερέας παίρνει τό ≠Aγιο Ποτήριο καί

τό ≠Aγιο ∆ισκάριο àπό τήν Âγία Tράπεζα καί

âκφωνεÖ “Πάντοτε νÜν καί àεί καί ε¨ς τούς

α¨ώνας τ΅ν α¨ώνων” πού σηµαίνει µακάρι νά

µÄς àξιώσει ï Kύριος νά Tόν κοινωνοÜµε

πάντοτε καί τώρα στήν παροÜσα ζωή µυστη-

ριακ΅ς, àλλά καί στήν ôλλη νά ε€µαστε πάντοτε

ëνωµένοι µαζί Tου. \Aµέσως µετά àκολουθοÜν οî

δεήσεις “çρθοί µεταλαβόντες τ΅ν θείων êγίων,

àχράντων, àθανάτων, âπουρανίων κλπ.”, “àντι-

λαβοÜ, σ΅σον, âλέησον”, “τήν ™µέρα πÄσαν” καί

στή συνέχεια λέγεται “™ εéχή τÉς εéχαριστίας”

κατά τήν ïποίαν εéχαριστοÜµε τόν Θεό γιά τήν

σηµερινή Θεία Λατρεία καί τήν Θεία Kοινωνία

καί Tόν παρακαλοÜµε νά φρουρήσει τήν ζωή

µας, νά µÄς στηρίξει καί νά µÄς àσφαλίσει àπό

κάθε κακό. Kαί ™ εéχή καταλήγει µέ τήν δοξολο-

γία τοÜ TριαδικοÜ ΘεοÜ. 

Στή συνέχεια àκολουθεÖ ™ çπισθάµβωνος

εéχή πού âκφωνεÖ ï îερέας µέ τήν ùψη του

στραµµένη στήν ε¨κόνα τοÜ XριστοÜ, µέ τήν

παράκληση νά àναχωρήσουµε àπό τόν ναό µέ

ε¨ρήνη. Mέ τήν εéχή αéτή δίδονται στό âκκλη-

σίασµα ≤να πλÉθος àπό εéλογίες καί δωρεές τοÜ

TριαδικοÜ ΘεοÜ. \Aµέσως àκούγεται τρεÖς φορές

™ δοξολογία “E€η τό ‰Oνοµα Kυρίου εéλογηµέ-

νον àπό τοÜ νÜν καί ≤ως τοÜ α¨΅νος”. ∆ηλαδή ôς

εrναι εéλογηµένο τό ùνοµα τοÜ Âγίου ΘεοÜ γιά

¬λα ¬σα öγιναν στή Θεία Λειτουργία γιά τήν δική

µας Θεία Kοινωνία. ^H δοξολογία αéτή εrχε

ε¨πωθεÖ àπό τόν δίκαιο καί πολύαθλο \Iώβ.

≠Yστερα εéλογεÖ τόν λαό àπό τήν ^Ωραία Πύλη

λέγοντας “Eéλογία Kυρίου καί öλεος öλθοι âφ\

•µÄς...”

\AκολουθεÖ ™ \Aπόλυσις καί µοιράζεται τό

àντίδωρο πού εrναι ε¨δική εéλογία, àντί τοÜ

∆ώρου πού εrναι ™ Θεία Kοινωνία. Tό παίρνου-

µε πάντα àπό τά χέρια τοÜ îερέως καί àσπαζό-

µαστε τό χέρι του. 

Kλείνεται ™ ^Ωραία Πύλη καί διαβάζεται ™

Θεία Eéχαριστία, âν΅ ï îερέας καταλύει, δηλαδή

τρώγει µέ πολύ προσοχή καί φόβο ¬,τι •πάρχει

µέσα στό ≠Aγιο Ποτήριο µέχρι τήν τελευταία

ρανίδα Σώµατος καί A¥µατος τοÜ ∆εσπότου

XριστοÜ. Kατόπιν ξεντύνεται τά ôµφιά Tου,

τακτοποιεÖ τά ≠Aγια Σκεύη καί λέγοντας τό “νÜν

àπολύεις” àναχωρεÖ àπό τόν îερό ναό

Bιβλ. Συµεών \Aρχιεπ. Θεσ/νίκης “Tά ≠Aπαντα”
Πρωτοπρ. Στεφάνου \Aναγνωστόπουλου, 

“\Eµπειρίες κατά τήν Θεία Λειτουργία”, ΠειραιÄς 2003
N.B. Γκόγκολ “Στοχασµοί στή Θεία Λειτουργία” 

öκδ. ^I. M. Παρακλήτου

°ÓÒÚÈÛfiÓ ÌÔÈ...
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™A™ ¶APAKA§OYME NA MH MA™ •EXA™ETE MEXPI TO EP°O 
NA O§OK§HPø£EI KAI NA E•Oº§H£EI.

ΣÄς εéχαριστοÜµε πού âδ΅ καί κάµποσο καιρό àνταποκρίνεσθε 
στίς âκκλήσεις µας γιά τήν µαρµαρόστρωση τοÜ NαοÜ τ΅ν θαυµατουργ΅ν
Âγίων µας Nεκταρίου καί Φανουρίου. ‰Hδη τό σχέδιο γιά τά µάρµαρα 
τοÜ ^IεροÜ NαοÜ, ëτοιµάζεται καί χάρις σ\ âσÄς συγκεντρώσαµε τήν 

προκαταβολή γιά νά προχωρήσουµε âπιτέλους στό öργο αéτό. 
Πιστεύουµε στήν βοήθεια τοÜ ΘεοÜ, τ΅ν Âγίων µας καί 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™™
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O˘Ú¿ÓÈÔÈ AÓıÚˆÔÈ...

Âγία \Aναστασία, ™ ïσιοµάρτυς

τοÜ XριστοÜ, καταγόταν àπό τήν

Pώµη, öζησε δέ κατά τούς χρόνους

∆εκίου τοÜ βασιλέως καί τ΅ν δια-

δόχων αéτοÜ, Γάλλου καί Bαλε-

ριανοÜ κατά τό öτος 256. Erναι ôλλη ™ Mάρτυρας

\Aναστασία, ™ Φαρµακολύτρια, ™ ïποία ôν καί

καταγόταν κι αéτή àπό τήν Pώµη, öζησε κατά

τούς χρόνους τοÜ ∆ιοκλητιανοÜ.

^H Âγία ïσιοµάρτυς λοιπόν, \Aναστασία δέν

παντρεύτηκε, οûτε àγάπησε τούς κοσµικούς

θορύβους. Tόν Xριστό âπόθησε àπό µικρή καί

σήκωσε τόν χρηστό καί γλυκύτατο ζυγό Tου.

Aéτή ™ àξιέπαινη κόρη πού φέρει τό ùνοµα τÉς

\Aναστάσεως τοÜ ΘεοÜ καί ΣωτÉρα µας XριστοÜ,

àπαρνήθηκε µητέρα, πατέρα καί συγγενεÖς, µίση-

σε τόν πλοÜτο, δόξα καί κάθε àγαθό γιά νά àπο-

λαύσει τά µόνιµα καί τά α¨ώνια, µέ τό νά γίνει

µοναχή. ≠Yστερα àξιώθηκε νά µαρτυρήσει καί

•πέµεινε διάφορα καί πάνδεινα βασανιστήρια, µέ

πολλή àνδρεία καί γενναιότητα, γιά χάρη τοÜ

οéράνιου Nυµφίου. Γι\ αéτό δοξάσθηκε πολύ

àπό Aéτόν µέ τριπλό στεφάνι: ≤να γιά τήν παρ-

θενία της, δεύτερο γιά τήν ôσκησή της καί τρίτο

γιά τό µαρτύριό της, καθώς θά διηγηθοÜµε

λεπτοµερ΅ς στή συνέχεια.

E€κοσι χρον΅ν µπÉκε σέ Mοναστήρι καί τήν

öκειρε µοναχή µιά âνάρετη καί γραµµατισµένη

µοναχή çνόµατι Σοφία, ™ ïποία τήν δίδασκε καί

τή νουθετοÜσε µέ âπιµέλεια στή µοναχική πολι-

τεία. ^H \Aναστασία qταν πολύ γνωστική, συνετή

καί πρόκοπτε διαρκ΅ς µέ τίς νουθεσίες τÉς διδα-

σκάλισσάς της καί öδειχνε πολλή àρετή. ^O διά-

βολος προσπάθησε πολλές φορές µέ διάφορους

πειρασµούς νά κάµψει τόν ζÉλο τÉς ½ραίας

κόρης. \Aλλά ™ Âγία δέν χαλάρωσε καθόλου

στούς πνευµατικούς της àγ΅νες. \Aγωνιζόταν

àνδρεία καί öτσι νικοÜσε καί ντρόπιαζε ïλο-

σχερ΅ς τόν âχθρό. Σάν εrδε αéτός πώς µέ τέτοιο

τρόπο δέν µπόρεσε νά τήν νικήσει, βάζει ï τρι-

σάλθιος ôλλη πανουργία.

Tήν γνωστοποίησε στούς •πηρέτες του καί

âργάτες τÉς àσεβείας πού εrχαν τόν καιρό âκεÖνο

πολύ πόθο καί φροντίδα νά βασανίζουν τούς

χριστιανούς µέ ποικίλα βασανιστήρια. Tότε

βασίλευε ï àσεβÉς ∆έκιος. ‰Eσπευσαν λοιπόν οî

•πηρέτες του καί àνήγγειλαν στόν ™γεµόνα

Πρόβο πώς ™ \Aναστασία δέν προσκυνοÜσε τούς

HHHH

AANNAA™™TTAA™™IIAAAANNAA™™TTAA™™IIAA
ìì  PPˆ̂ÌÌ··››··

HH  AA°°IIAA



θεούς τους, οûτε σεβόταν τούς βασιλεÖς, àλλά

κήρυττε τόν Xριστό ½ς \Aληθινό Θεό καί ∆ηµι-

ουργό ¬λης τÉς κτίσεως. Tότε ï Πρόβος διέταξε

νά φέρουν τήν µακαρία µπροστά του, στό θέατρο

πού ¦δη εrχε γεµίσει µέ πολλούς àνθρώπους.

‰Eτρεξαν àµέσως àσυγκράτητοι οî •πηρέτες,

öσπασαν τήν πύλη τÉς MονÉς, µπÉκαν µέ àναι-

σχυντία καί ζήτησαν κάποια πού λεγόταν \Aνα-

στασία.

Σάν εrδε ™ διδασκάλισσα Σοφία ξαφνικά

τούς ïρµητικούς στρατι΅τες, κατάλαβε τόν

λόγο καί τούς παρακάλεσε νά περιµένουν

λίγη œρα. ΠÉρε τότε τήν \Aναστασία καί µέ

δάκρυα στά µάτια πÉγε κρυφά στό îερό

θυσιαστήριο. Tήν öφερε µπροστά στήν

Âγία ε¨κόνα τοÜ XριστοÜ

καί τÉς εrπε: -Kόρη µου

àγαπηµένη, àπό τήν œρα

πού σέ àναδέχθηκα γιά

πνευµατικό µου παιδί, δέν

àµέλησα καθόλου νά σέ διδά-

σκω τήν κατά Θεόν πολιτεία, œσπου öφθασες

πιά στήν ™λικία τοÜ πληρώµατος τοÜ Xρι-

στοÜ. Πήγαινε λοιπόν σ\ Aéτόν µέ àγαλλία-

ση. M\ Aéτόν σέ νυµφεύω σήµερα. Σ\ Aéτόν

σέ προσφέρω, σ\ Aéτόν σέ παραδίδω νά σέ

δεχθεÖ ½ς ôφθαρτη νύµφη Tου. ^O νυµφώ-

νας εrναι στολισµένος, ï Nυµφίος στέκεται

καί σέ περιµένει. Oî ≠Aγιοι ‰Aγγελοι παρα-

στέκουν, νά σέ πÄνε ½ς νύµφη XριστοÜ

στούς οéρανίους θαλάµους. \EκεÖ θά

àγάλλεσαι µαζί Tου πάντα. Bάδισε τή

στενή καί τεθλιµµένη ïδό τοÜ µαρτυρίου. Erναι

σωστό καί δίκαιο, ùχι µόνο νά •ποµείνουµε τά

φοβερότερα βασανιστήρια γιά τήν àγάπη τοÜ

XριστοÜ, àλλά νά λάβουµε καί τόν θάνατο µέ

χαρά. -Nαί, κόρη µου àγαπηµένη, δέν λογίζεται

θάνατος τό νά πεθάνεις γιά τόν Xριστό. Erναι

εéφροσύνη, ™δονή, àγαλλίαση, λαµπρότητα, φ΅ς

πιό γλυκό καί πιό ½ραÖο àπό αéτό âδ΅ τό φ΅ς.

\EκεÖ βαδίζεις τώρα κόρη µου, στά σταθερά καί

µόνιµα, στά διαρκÉ καί àτελείωτα µέρη τοÜ

OéρανοÜ, νά συνευφραίνεσαι µέ τίς •πόλοιπες

φρόνιµες παρθένες, τήν ôρρητη ™δονή, τήν ôφρα-

στη àγαλλίαση πού θά διαρκέσει α¨ώνια καί γιά

πάντα. ^O ‰Iδιος ï Nυµφίος σου, ï ∆εσπότης

Xριστός, θά σοÜ συµπαρασταθεÖ, θά σοÜ âλα-

φρύνει τούς πόνους. Mήν δειλιάσεις µπροστά

στούς τυράννους. Kαί ôν ï Kύριος σέ àφήσει

λίγο νά κακοπαθήσεις, θά εrναι γιά νά φανεÖ ™

•ποµονή σου καί νά δοκιµαστεÖ ™ πίστη σου, δέν

θά σέ âγκαταλείψει ½ς τό τέλος. ≠Oταν κουρα-

στεÖς, θά σβήσει ™ δριµύτητα τ΅ν πόνων καί τ΅ν

πληγ΅ν σου, θά àνατείλει φ΅ς καί παρηγοριά

καί δόξα Kυρίου θά σέ κυκλώσει... Σάν εrπε

αéτά ™ πάνσοφη Σοφία πρός τήν \Aναστα-

σία, τÉς àπάντησε ™ παρθένος. -Kάνε

δέηση καί îκεσία πρός τόν ∆εσπότη µας

Mητέρα µου, γιά νά µοÜ στείλει δύναµη

καί βοήθεια œστε νά µή δειλιάσω στούς

βάναυσους τυράννους. Tό

µέν πνεÜµα πρόθυµο,

µά ™ σάρκα àσθενική

καί χωρίς θεία βοή-

θεια δέν κατορθώνε-

ται τό àγαθό. Προσευχή-

σου θερµά γιά χάρη µου καί àνδρειωµένη

µέ τή θεία δύναµη θά φροντίσω νά φυλά-

ξω àπαρασάλευτες ¬λες τίς •ποσχέσεις. 

Tότε, οî στρατι΅τες ±ρπαξαν τήν

Âγία καί τήν πÉγαν êλυσοδεµένη µπροστά

στόν ôρχοντα. ≠Oλοι οî παρευρισκόµενοι

περίµεναν µέ àνυποµονησία τήν àνάκρι-

ση τÉς \Aναστασίας. \EκεÖ, ï ™γεµόνας

Πρόβος, προσπάθησε νά τήν κάνει νά

àλλαξοπιστήσει καί νά θυσιάσει στά

ε€δωλα. TÉς öκανε πολλεές προσφορές

γιά νά τήν δελεάσει, τάζοντάς της πλούτη, δόξα,

χρυσάφι, •πηρέτες καί γάµο µέ ≤ναν πλουσιότα-

το ôρχοντα. Tήν φοβέρισε πώς ôν àρνηθεÖ θά τό

µετανιώσει γιατί θά δοκίµαζε τήν àγριότητα καί

θυµό του µέ πολλά βασανιστήρια. 

Mά ™ Âγία, µέ τήν δυνατή πίστη στήν ψυχή

της, ùχι µόνο àρνήθηκε τίς δωρεές του, µά τοÜ

εrπε πώς γιά τήν àγάπη τοÜ XριστοÜ της, εrναι

≤τοιµη νά πεθάνει µύριες φορές γιά χάρη Tου,

•ποφέροντας ¬λα τά δεινά, ¬λα τά µαρτύρια.

Aéτά καί ôλλα παρόµοια öλεγε ™ ̂Aγία καί öκπλη-

κτος ï ôρχοντας διέταξε νά àρχίσουν τά βασανι-

στήρια.
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O˘Ú¿ÓÈÔÈ AÓıÚˆÔÈ...

Πρόσταξε νά τήν χτυπήσουν àνελέητα στό

πρόσωπο καί νά τήν γδύσουν τελείως µπροστά σέ

¬λους στό θέατρο, œστε νά τήν âξευτελίσουν. ^H

Âγία ¬µως δέν φοβήθηκε, συνέχισε νά δοξάζει

τόν Θεό... Περισσότερο θυµωµένος τότε, διέταξε

νά καρφώσουν στή γÉ τέσσερους πασσάλους

στούς ïποίους τέντωσαν  τήν µάρτυρα καί τήν

öδεσαν µπρούµυτα. \Aπό κάτω öβαλαν φωτιά µέ

λάδι, πίσσα καί θειάφι καί ôρχισαν νά τήν καÖνε...

\Aπό πάνω τήν χτυποÜσαν µέ ξύλα στήν πλάτη...

Kαταφλέγονταν τά σπλάχνα της καί τό αxµα της

àπό τίς φλέβες öτρεχε ποτάµι... Παρ\ ¬λη τήν

çδύνη καί τούς φρικτούς πόνους πού µόνο καί νά

τό àκούει κανείς δειλιάζει καί àπορεÖ, ™ Âγία

\Aναστασία µέ τήν προσευχή της σάν δροσιά στό

Xριστό öσβηνε τήν φωτιά καί âλάφρυνε τούς

πόνους... ^O ôρχοντας ¬ταν εrδε ¬τι ™ µάρτυς δέν

δείλιασε πρόσταξε νά τήν δέσουν σ\ ≤να τροχό...

Mέ τό γύρισµα τοÜ τροχοÜ, συντρίφθηκαν τά

κόκκαλα τÉς Âγίας, τεντώθηκαν τά

νεÜρα καί µετατοπίστηκε ™

σωµατική της διάπλαση...

\Aλλά ™ Mάρτυρας πάλι

âπικαλέσθηκε \EκεÖνον

νά τÉς δώσει δύναµη νά

àντέξει τά βασανιστή-

ρια... \Aµέσως τότε öγινε

θαÜµα καί ™ Mάρτυς

βρέθηκε âλευθερωµένη

àπό τό µηχάνηµα καί στά-

θηκε •γιής χωρίς πληγές ¦

âγκαύµατα στό σ΅µα της. Mά ï

τυφλωµένος τύραννος, δέν κατάλαβε τή θαυµα-

τουργία τÉς θείας δυνάµεως καί µανιασµένα διέ-

ταξε νά τήν κρεµάσουν σέ ξύλο καί νά τήν κατα-

ξεσχίσουν µέ σιδερένια νύχια. ̂ H Âγία προσευχή-

θηκε ξανά καί πάλι qλθε âξ\ ≈ψους βοήθεια. Oî

δήµιοι àτόνησαν καί αéτή στεκόταν χωρίς καµ-

µία çδύνη... Γεµάτος àπορία, çργή καί θυµό ï

™γεµόνας πρόσταξε τότε νά κόψουν τούς

µαστούς τÉς Âγίας. Aéτή ™ τιµωρία εrναι πολύ

âπώδυνη γιατί âκεÖ βρίσκεται ριζωµένη ™ καρ-

διά... Tό αxµα της öτρεχε σάν ποτάµι µά ™ €δια

•πέµεινε αéτό τό φοβερό βάσανο... Φιλοδοξώ-

ντας ï τύραννος νά νικήσει τήν καρτερία της, τÉς

ξερίζωσε ¬λα τά δόντια καί τά νύχια... \Aλλά ™

Âγία συνέχισε νά προσεύχεται καί νά εéχαριστεÖ

τόν γλυκύ τÉς \IησοÜ... Tότε διέταξε νά της ξερι-

ζώσουν τήν γλ΅σσα àπό τόν φάρυγγα γιά νά µήν

µπορεÖ νά µιλÄ στόν Xριστό. ^H Âγία δέν δειλία-

σε καθόλου, µόνο ζήτησε διορία νά προσευχηθεÖ

καί νά δοξάσει τόν Θεό µέ τή φωνή της. Eéχαρί-

στησε τόν Θεό καί ζήτησε, ¬,σοι τήν âπικαλεσθοÜν

σέ βοήθεια, ¦ σέ àνάγκη νά τούς θεραπεύει ½ς

¨ατρός κάθε àρρώστειας. Mία φωνή τότε àκού-

σθηκε àπό τόν οéρανό πού µαρτύρησε τήν îκανο-

ποίηση τοÜ α¨τήµατός της...

^O δήµιος âκτέλεσε τό πρόσταγα καί öτσι καί

öγινε. TÉς öκοψε µέ ξίφος τήν γλ΅σσα της... Tά

ροÜχα της κοκκίνησαν àπό τό αxµα, πού àπό τόν

πόνο ζήτησε λίγο νερό. ≠Eνας âνάρετος χριστια-

νός çνόµατι Kύριλλος, λυπήθηκε τήν Âγία καί

τÉς öδωσε νερό. ̂ O Πρόβος, ï ôρχοντας, µαθαίνο-

ντάς το αéτό, πρόσταξε νά κόψουν τά κεφάλια

καί τ΅ν δύο... ‰Eτσι τελείωσαν καί οî δύο, τόν

δρόµο τοÜ µαρτυρίου...

Tό λείψανο τÉς Âγίας, öµεινε λίγες ™µέρες

ριγµένο στό χ΅µα, χωρίς ¬µως διόλου νά τό àγγί-

ξει πουλί ¦ θηρίο. ‰Aγγελος στάλθηκε τότε àπό

τούς οéρανούς, γιά νά δώσει τό ≠Aγιο λείψανο

στή διδασκάλισσά της Σοφία... ≠Oταν âκείνη τό

àντίκρυσε öπεσε âπάνω του, τό àγκάλιαζε καί τό

φιλοÜσε συνέχεια καί µέ πολλά δάκρυα νά τρέ-

χουν àπό τά µάτια της, öλεγε: -Ποθητό καί πολυα-

γαπητό µου τέκνο, φύλαξες τίς •ποσχέσεις καί

τώρα παραστέκεις δίπλα στόν Nυµφίο Xριστό

Σου, στολισµένη µέ τό στεφάνι τοÜ µαρτυρίου...

Mέ τέτοια καί παρόµοια λόγια ™ γερόντισσα

àγκάλιαζε καί καταφιλοÜσε τό τίµιο λείψανο...

Tήν œρα πού συλλογιζόταν τί νά κάνει, τότε ξαφ-

νικά παρουσιάστηκαν δύο µεγαλοπρεπεÖς καί

àξιοσέβαστοι ôνδρες πού σήκωσαν τό îερό αéτό

λείψανο καί τό µετέφεραν µέ τή Γερόντισσα

Σοφία στή Pώµη καί τό àπέθεσαν σέ τάφο

λαµπρό, πρός δόξαν ΘεοÜ Πατρός καί Kυρίου

\IησοÜ XριστοÜ, µετά τοÜ ^Oποίου πρέπει τιµή

καί κράτος καί πρός τό ≠Aγιο ΠνεÜµα, νÜν καί àεί

καί ε¨ς τούς α¨ώνας τ΅ν α¨ώνων. \Aµήν.
^Aγ.\Aναστασία ™ Pωµαία, ‰Eκδ.I.M.^Oσίου Γρη-

γορίου, ≠Aγιον ‰Oρος 1992
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τό Mοναστήρι µας ε€χαµε τήν ¨διαί-
τερη εéλογία νά γνωρίσουµε καί νά
ζήσουµε àπό κοντά στά τελευταÖα

χρόνια τÉς ζωÉς του, ≤να âνάρετο καί σεβάσµιο
Γέροντα, τόν îεροµόναχο MατθαÖο, ï ïποÖος
µÄς âδίδαξε πολλά µέ τήν âνάρετη ζωή του. Στό
κείµενο πού àκολουθεÖ, àναφερόµεθα σέ ïρισµέ-
να χαρακτηριστικά τÉς ζωÉς του, ¬πως τόν γνω-
ρίσαµε âµεÖς οî νεώτεροι πατέρες µετά τήν âγκα-
ταβίωσή µας στήν ^Iερά Mονή Kαρακάλλου àπό
τήν ^Iερά Mονή Φιλοθέου καί σέ ¬,τι µÄς âδιηγή-
θησαν ôλλοι παλαιότεροι πατέρες τÉς MονÉς.

^O παπα-MατθαÖος, κατά κόσµον \Iωάννης
Mητσόπουλος, γεννήθηκε σ\ ≤να χωριό τÉς âπαρ-
χίας Γορτυνίας τοÜ νοµοÜ \Aρκαδίας τÉς Πελο-
ποννήσου, Kαρδαρίτσι çνοµαζόµενο, τό öτος
1905, àπό φτωχούς γονεÖς µέν, àλλά εéσεβεÖς,
τόν Θεόδωρο καί τήν A¨κατερίνη. oHταν τό
πρωτότοκο παιδί àπό τά ëπτά παιδιά τÉς
ο¨κογενείας των. Πολλά βιογραφικά στοιχεÖα
àπό τά πρ΅τα χρόνια τÉς ζωÉς του δέν µÄς
öχουν διασωθεÖ, παρά µόνο ¬τι στήν âφηβική του
™λικία öφυγε àπό τό πατρικό του σπίτι καί âγκα-
ταστάθηκε στήν \Aθήνα τοÜ καιροÜ âκείνου,
¬που öκανε τόν πλανόδιο µικροπωλητή, διά νά
âξοικονοµεÖ τά πρός τό ζÉν. Φαίνεται ¬µως ¬τι
àπό τότε µέσα στήν νεανική του ψυχή •πεκαίετο
ï πόθος γιά τή µοναχική ζωή. 

Kαί σέ µία στιγµή, κατά τό öτος 1927, âγκα-
ταλείπει τά πάντα, κόσµον καί τά τοÜ κόσµου
τερπνά καί ™δέα, καί παίρνει τόν δρόµο γιά τό
Âγιώνυµο ‰Oρος µέ τά συγκοινωνιακά µέσα τÉς
âποχÉς âκείνης. ≠Oταν öφθασε τόν ≠Aγιον ‰Oρος,
ïδήγησε τά βήµατά του κατ\ àρχάς στήν ^Iερά
Σκήτη Âγίου Παντελεήµονος τÉς MονÉς Kουτ-
λουµουσίου. \EκεÖ •ποτάχθηκε σέ ≤να Γέροντα
καί öλαβε τή λεγόµενη ρασοευχή. ∆έν öµεινε

MÔÓ·‰ÈÎ¤Û EÌÂÈÚ›ÂÛ...
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Tό κείµενο δηµοσιεύεται στό περιοδικό “^O ≠Oσιος
Γρηγόριος”- \Eτήσια öκδοση τÉς ^IερÄς KοινοβιακÉς
MονÉς ^Oσίου Γρηγορίου ^Aγίου ‰Oρους - Περίοδος

β΄ ‰Eτος 1986 \Aριθµός 11.
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¬µως γιά πολύ âκεÖ, παρά µόνο δύο χρόνια καί
κατόπιν âπÉγε καί âκοινοβίασε ε¨ς τήν Mονή
Kαρακάλλου, ¬που καί διήνυσε ¬λη τήν •πόλοιπη
µοναχική του ζωή µέχρι τό τέλος του. ^Hγούµενος
τότε στή Mονή Kαρακάλλου qταν ï φηµισµένος
σέ ïλόκληρο τό ≠Aγιον ‰Oρος γιά τήν àρετή του
καί τήν πνευµατικότητά του, παπα-KοδρÄτος.
Tήν âποχή âκείνη οî περισσότεροι πατέρες τÉς
MονÉς εrχαν Mικρασιατική καταγωγή. ̂ H •πακοή
του στόν τότε ^Hγούµενο KοδρÄτο καί ™ àγωνι-
στικότης του, ¬πως µÄς öλεγαν ôλλοι παλαιοί
πατέρες τÉς MονÉς, qταν •ποδειγµατική. \Aπό τόν
^Hγούµενο παπα-KοδρÄτο, öλαβε τό Mέγα καί
\Aγγελικό σχÉµα καί µετωνοµάσθη MατθαÖος.

Mετά τήν κοίµηση τοÜ ^Hγουµένου Kοδρά-

του, âπί ™γουµενίας τοÜ àρχιµανδρίτου Παύλου,
âχειροτονήθη διάκονος καί îερεύς, τό öτος 1940,
àπό τόν âν Âγίω ‰Oρει âφησυχάζοντα Mητροπο-
λίτη Mηλιτουπόλεως ^Iερόθεο. ‰Eκτοτε δέν âστα-
µάτησε τήν Θεία Λειτουργία· λειτουργοÜσε καθη-
µεριν΅ς âπί 45 ïλόκληρα χρόνια, µέχρι τό τέλος
τÉς âπιγείου ζωÉς του.

Erχε τόσο πόθο καί âπιθυµία νά λειτουργεÖ
κάθε ™µέρα, œστε qταν àδιανόητο ε¨ς αéτόν νά
περάσει µία ™µέρα πού νά µήν λειτουργήσει. Kαί
¬ταν δέν εrχε âφηµερία στό Kαθολικό, âπήγαινε σέ
κάποιο παρεκκλήσι τÉς MονÉς. MÄς öκανε ¨διαί-
τερη âντύπωση τό γεγονός ¬τι “öπαιρνε καιρό”,
¬πως λέγεται, γιά τή Θεία Λειτουργία, µόλις ôρχι-
ζε τό πρ΅το ψαλτήρι στόν ‰Oρθρο. ‰Hθελε νά µνη-
µονεύει πολλά çνόµατα στήν προσκοµιδή καί
âµνηµόνευε ¬σο γινόταν περισσότερα. Erχε µπρο-
στά του παλαιά βιβλία τÉς MονÉς τά λεγόµενα
“παρρησίαι”, ¬που περιέχουν çνόµατα κτιτόρων,
δωρητ΅ν, àφιερωτ΅ν καί ôλλων χριστιαν΅ν àπό
παλαιά χρόνια καί τά âµνηµόνευε κάθε ™µέρα.
Bέβαια, δέν προλάβαινε νά τελειώσει ¬λο τό
βιβλίο σέ µία ™µέρα, àλλά àπό âκεÖνο τό σηµεÖο
¬που âσταµατοÜσε τή µνηµόνευση, âσυνέχιζε τήν
ôλλη ™µέρα. ≠Oποιος χριστιανός πάλι τοÜ öδιδε
çνόµατα γιά νά τά µνηµονεύσει, τά âκρατοÜσε,
µέχρι πού öλυωνε τό χαρτί τ΅ν çνοµάτων àπό τή
χρÉσι. Στά παρεκκλήσια ¬που πήγαινε νά λει-
τουργήσει, öπαιρνε µαζί του καί τά χαρτιά µέ τά
çνόµατα. 

Στά τελευταÖα χρόνια τÉς ζωÉς του, ¬που εrχε
σταµατήσει νά âφηµερεύει στό Kαθολικό τÉς
MονÉς λόγω µεγάλης βαρυκοΐας καί πάλι δέν
âσταµάτησε νά λειτουργÉ, παρά πήγαινε σέ ≤να
παρεκκλήσι âντός τÉς MονÉς, ε¨ς τόν ≠Aγιο Παντε-
λεήµονα. Λυπήθηκε πολύ τότε πού δέν θά äµπο-
ροÜσε νά συνεχίσει ôλλο τήν âφηµερία στό Kαθο-
λικό. Kάποια ™µέρα τοÜ λέγει ≤νας àδελφός:
“Γέροντα, τόσα χρόνια öχετε âφηµέριος-43 χρόνια
εrχε τότε ½ς îερεύς- τόσα χρόνια λειτουργεÖται
κάθε ™µέρα, τώρα νά σταµατήσετε γιά νά ξεκου-
ρασθεÖτε”. Kαί ™ àπάντησις qτο: “Mέχρι τελευταί-
ας àναπνοÉς θά λειτουργ΅, µέχρι τελευταίας àνα-
πνοÉς”. Kαί πράγµατι, συνέχισε νά λειτουργεÖ καί
µόνο µία ëβδοµάδα πρίν τήν κοίµησή του, ¬που
λόγω τÉς àσθενείας του qτο κλινήρης, âσταµάτησε
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τή Θεία Λειτουργία.
Παρόλο πού âλειτουργοÜσε καθηµεριν΅ς, δέν

εrχε âξοικειωθεÖ καθόλου µέ τό Mυστήριο. Mέχρι
τήν τελευταία Λειτουργία του διατηροÜσε âκεÖνο
τόν πρ΅το ζÉλο καί τήν πρώτη εéλάβεια πού εrχε
½ς νέος îερεύς. Φαίνεται ¬τι τήν Θεία Λειτουργία
τήν ζοÜσε, γιατί χαρακτηριστικό του qταν ¬τι δέν
βιαζότανε ποτέ νά τελειώσει γρήγορα. ∆έν εrχε
γίνει γι\ αéτόν ™ Θεία Λειτουργία, µία τυπολα-
τρεία. Kάποτε τόν âρωτήσαµε, γιατί θέλει νά µνη-
µονεύει τόσα πολλά çνόµατα στήν προσκοµιδή
καί µÄς àπήντησε µέ τή συνήθη êπλότητά του·
“γιά νά èφελοÜνται ψυχές”.

Σέ ïλόκληρη τή µοναχική του ζωή στό κελλί
του, τόν χειµ΅να δέν ôναβε σόµπα, ¬σα κρύα, χιό-
νια καί παγωνιές κι ôν öκανε. Mόνο στά τελευταÖα
χρόνια τÉς ζωÉς του δέχθηκε νά τοÜ àνάβουν
φωτιά στό κελλί του οî πατέρες. \Aκόµη καί στό
παρεκκλήσι πού πήγαινε καί λειτουργοÜσε, ποτέ
µέχρι τήν τελευταÖα λειτουργία του δέν •πÉρχε
σόµπα. 

Mάλιστα, σ\ âκεÖνο τό κελλί πού öµενε δέν qτο
δυνατόν νά τοποθετηθεÖ σόµπα. ∆ι\ αéτόν τόν
λόγο àκριβ΅ς οî πατέρες τόν εrχαν παρακαλέσει
νά àλλάξει κελλί καί νά µεταφερθεÖ στό διπλανό,
¬που •πÉρχε σόµπα ≤τοιµη àπό τίς κτιστές. Aéτός
δέν ¦θελε µέ κανένα τρόπο νά àλλάξει, διότι
καθώς öλεγε, σ\ âκεÖνο τό κελλί τόν εrχε βάλει ï
Γέροντάς του àπό τότε πού εrχε κοινοβιάσει στό
Mοναστήρι. Mέ τίς πολλές παρακλήσεις τ΅ν
πατέρων καί τοÜ ̂ Hγουµένου âδέχθηκε καί ôλλαξε
κελλί.

Γενικ΅ς âπρόκειτο περί βιαστοÜ καί âγκρα-
τοÜς µοναχοÜ. \Aπέφευγε âπίσης συστηµατικά
τήν àργολογία, τά σχόλια γιά πρόσωπα καί
καταστάσεις καί τήν κατάκριση. ∆έν àργολο-
γοÜσε µέ κανέναν. Kαί âάν κανείς ¦θελε νά συζη-
τήσει µαζί του, qταν çλιγόλογος, àρκούµενος στά
àπαραίτητα. Ποτέ δέν τόν àκούσαµε νά κατηγο-
ρήσει ¦ νά κατακρίνει κανένα. Γιά ¬λους τούς
àνθρώπους εrχε καλούς λογισµούς. ≠Oλοι οî
ôνθρωποι γιά τόν παπα-MατθαÖο qταν καλοί καί
±γιοι, γιατί qταν ï €διος καλός. \Eχαίρετο δέ •περ-
βολικά, ¬ταν öβλεπε τούς νέους πατέρες τÉς
MονÉς καί γενικ΅ς κάθε νέο µοναχό. Πολλές
φορές µάλιστα àπό τήν χαρά του ôφηνε τόν ëαυτό

του âλεύθερο νά ξεσπάσει σέ διάφορες φράσεις
âγκωµιαστικές γι\ αéτούς. 

Πιό πάνω àπό τή Mονή Kαρακάλλου, στό
µέσον περίπου τοÜ παλαιοÜ µοναστηριοÜ πού
ïδηγεÖ στήν ^Iερά Mονή Φιλοθέου, •πάρχει ≤να
παλαιό âξωκκλήσι τοÜ Âγίου Mεγαλοµάρτυρος
Γεωργίου. ∆ίπλα àπό τό Nαό, •πάρχει καί σώζε-
ται µέχρι σήµερον ≤να ο€κηµα âρειπωµένο, ¬που
φαίνεται-σύµφωνα καί µέ τήν παράδοση- πώς
παλαιότερα qτο κελλίον ¬που âνασκοÜντο πατέ-
ρες. Σ\ αéτό τό âξωκκλήσι, âπειδή öτρεφε ̈ διαίτερη
εéλάβεια στόν ≠Aγιο Γεώργιο, âσυνήθιζε νά πηγαί-
νει κάθε ™µέρα ï παπα-MατθαÖος, γιά νά àνάψει
τό καντήλι τοÜ ̂Aγίου, öψαλλε ïρισµένους ≈µνους,
κτυποÜσε τό τάλαντο καί ποιός ξέρει τί ¨διαίτερες
προσευχές öκαµε πρός τόν Kύριο, τήν Παναγία
καί τούς Âγίους! \Aνέβαινε καθηµεριν΅ς µέχρι
âκεÖ καί σαράντα χρόνια -¬πως µÄς öλεγε-  âπερ-
νοÜσε δύο-τρεÖς œρες καί πρίν τόν ^Eσπερινό
κατέβαινε στό Mοναστήρι.

Erχε âπίσης σέ µεγάλο βαθµό τήν àρετή τÉς
ξενιτείας. Σέ ¬λη τή µοναχική του ζωή, δέν εrχε
âξέλθει στόν κόσµο, οûτε γιά λόγους àσθενείας,
οûτε γιά νά πάει στήν πατρίδα του. Oûτε στίς
Kαρυές δέν πήγαινε. ^O €διος δέν ¦θελε νά âξέρχε-
ται γιά κανένα λόγο. Mόνο µία φορά εrχε πάει στή
Θεσσαλονίκη τά πρ΅τα öτη τÉς µοναχικÉς του
ζωÉς, γιατί •πέφερε àπό κήλη. ≠Oταν κάποτε εrχε
âπιδεινωθεÖ ™ κατάσταση τÉς κήλης του, âπιέζετο
•πό τ΅ν ôλλων πατέρων νά πάει ε¨ς τούς ̈ ατρούς.
\EκεÖνος ¬µως ζήτησε τήν βοήθεια τ΅ν Âγίων, τήν
ïποίαν καί öλαβε. Tήν €δια νύκτα âθεραπεύθη
θαυµατουργικ΅ς •πό τοÜ Âγίου µεγαλοµάρτυρος
\Aρτεµίου καί öτσι δέν âχρειάσθη νά àφήσει öστω
καί δι\ çλίγον τήν äγαπηµένη του Mονή. ‰Eκτοτε
δέν âξÉλθε âκτός Âγίου ‰Oρους.

oHτο πολύ ταπεινός καί àνεξίκακος. \Eάν
κάποτε ¦ρχετο σέ διένεξη ¦ διαφωνία µέ κάποιον
àδελφό, àµέσως öσπευδε νά τοÜ βάλει µετάνοια,
öστω κι âάν qτο κατά πολύ νεώτερος ï ôλλος
àδελφός, µή προσπαθώντας νά δικαιώσει τόν
ëαυτό του.

Tίς Kυριακές καί τίς ïλονύκτιες àγρυπνίες
ε¨ς τήν Mονή µας γίνεται συλλείτουργο. Mία
Kυριακή, ¬ταν âπρόκειτο νά φορέσει τά ôµφια ï
παπα-MατθαÖος, ï βηµατάρης τοÜ öδωσε ½ς συνή-
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θως ≤να στιχάριο, τό ïποÖο ï παπα-MατθαÖος δέν
τό ¦θελε καί ¦θελε νά φορέσει ≤να ôλλο. Στήν âπι-
µονή τοÜ παπα-Mατθαίου ï βηµατάρης •πεχώρη-
σε καί τοÜ öδωσε τό στιχάριο πού ¦θελε. ^O παπα-
MατθαÖος τό âφόρεσε καί âν συνεχεία τά •πόλοι-
πα ôµφια καί κατευθύνθηκε πρός τήν προσκοµι-
δή γιά νά µνηµονεύσει çνόµατα. ≠Oταν âτελείωσε
τή µνηµόνευση τ΅ν çνοµάτων, εrδαν οî συλλει-
τουργοί îερεÖς ¬τι âξεδύθη πάλι ¬λη τήν îερατική
στολή γιά νά φορέσει τό στιχάριο âκεÖνο πού τοÜ
öδιδε στήν àρχή ï βηµατάρης. \Aπό αéτό τό γεγο-
νός µπορεÖ νά καταλάβει κανείς πόσο λεπτή
συνείδηση εrχε. 

Mέ τά διοικητικά ζητήµατα τÉς MονÉς ποτέ
δέν εrχε àναµιχθεÖ. Ποτέ δέν θέλησε νά âκλεγεÖ
Προϊστάµενος, œστε νά εrναι àπερίσπαστος στίς
πνευµατικές του âντρυφήσεις καί γιατί δέν àγα-
ποÜσε τά àξιώµατα. Παλαιότερα ¬ταν τό Mονα-
στήρι δέν εrχε ^Hγούµενο, ™ Πατριαρχική \Eξαρ-
χεία πού ε•ρίσκετο τότε στό ≠Aγιον ‰Oρος εrχε
κατέλθει στή Mονή Kαρακάλλου νά συζητήσει µέ
τούς πατέρες γιά τό θέµα τÉς ^Hγουµενίας. \Eκά-
λεσε τότε ™ \Eξαρχία καί τόν παπα-MατθαÖο στό
συνοδικό τÉς MονÉς ¬που ε•ρίσκετο, γιά νά τόν
προτείνει γιά ̂ Hγούµενο. ̂ O παπα-MατθαÖος τότε
σηκώθηκε àπό τή θέση του καί àπευθυνόµενος
πρός τήν \Eξαρχία εrπε: “âγώ δέν θέλω νά àναλά-
βω ^Hγούµενος, µόνο νά λειτουργ΅ θέλω...”.
‰Eβαλε µετάνοια στήν \Eξαρχία καί öφυγε ταπει-
νά àπό τήν α€θουσα.

\Aπό τά πρ΅τα öτη τÉς µοναχικÉς του ζωÉς,
εrχε καταγράψει σ\ ≤να βιβλίο τά διάφορα γεγονό-
τα πού τοÜ συνέβησαν àπό τότε πού öφυγε àπό
τόν κόσµο. Π΅ς qλθε στό ≠Aγιον ‰Oρος, τί εrδε,
ôκουσε, âγνώρισε καί öζησε. ‰Eγραψε σ\ αéτό τό
βιβλίο ¬λη τή µοναχική του πεÖρα µ\ ≤να χαριτω-
µένο τρόπο καί πολύ γλαφυρό. Tά “\Aποµνηµο-
νεύµατα” αéτά συνήθιζε νά τά µελετÄ σχεδόν
καθηµεριν΅ς, œστε νά âνθυµεÖται τό “διατί
âξÉλθεν”, πού λέγουν οî πατέρες.

Mία ëβδοµάδα πρίν τήν κοίµησή του, öπεσε
στό κρεββάτι àπό àσθένεια τÉς κοιλιακÉς χώρας.
∆έν äµποροÜσε νά φάγη τίποτε, οûτε καί öβγαινε
àπό τό κελλί του. TοÜ εrπαν οî πατέρες νά τόν
πÄνε στούς γιατρούς, àλλά δέν ¦θελε. \Eνόµιζε
καί εrχε τήν âλπίδα ¬τι θά ¨ατρεύετο. \Aλλά ¬µως

εrχε öλθει ™ œρα πού ï Θεός θά τόν âκαλοÜσε
κοντά Tου, διά νά τόν àναπαύσει àπό τούς
κόπους του. Tό βράδυ τÉς προηγούµενης ™µέρας
τÉς κοιµήσεώς του, εrχε φοβερούς πόνους. ‰Eκανε
¬µως µεγάλη •ποµονή. Kαί τήν ôλλη ™µέρα τό
πρωΐ, ξηµερώνοντας ™ 5η ∆εκεµβρίου 1985, ëορτή
τοÜ ̂Aγίου Σάββα τοÜ ̂ Hγιασµένου, παρέδωσε τήν
êγία του ψυχή ε¨ς χεÖρας ΘεοÜ, τόν ^OποÖο âπό-
θησε καί äγάπησε âκ νεότητος. 

Πρόθεσις καί σκοπός τ΅ν ¬σων àνωτέρω
àνεφέρθησαν δέν qτο ôλλος, παρά νά διατηρήσω-
µεν öστω καί δι\ αéτ΅ν τ΅ν çλίγων στοιχείων τό
µνηµόσυνο τοÜ µακαρίτου îεροµονάχου Mατθαί-
ου KαρακαλληνοÜ, ï ïποÖος âστάθη δι\ ™µÄς τούς
νεωτέρους µορφή ôκρας ταπεινώσεως, •πόδειγµα
λειτουργοÜ, παράδειγµα κοινοβιάτου µοναχοÜ,
àσκητοÜ προσευχοµένου, φιλαγίου καί φιλοθέου.
E€θε ï βίος του νά γίνει παράδειγµα καί πηγή
âµπνεύσεως δι\ ¬λους τούς νεωτέρους àδελφούς
τοÜ Âγιωνύµου ‰Oρους. ‰Aς εrναι τό µνηµόσυνό
του α¨ώνιο. Mορφαί ½ς τοÜ παπα-Mατθαίου θά
παραµένουν µεταξύ τ΅ν àλησµονήτων Âγιορει-
τικ΅ν µορφ΅ν. 

I.Π.K.

χειρόγραφη σελίδα παπα-Mατθαίου KαρακαλληνοÜ
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Kύριός µας εrπε: “Mήν κρίνετε κατ\ ùψιν àλλά τήν
δικαίαν κρίσιν κρίνατε” (\Iωάν.Z΄στ.24). ∆υστυχ΅ς
οî περισσότεροι âκ τ΅ν àνθρώπων, κληρικ΅ν καί
λαϊκ΅ν, κρίνουν τούς συνανθρώπους τους κατ\

TοÜ \Aρχιµανδρίτου Aéγουστίνου Σύρου
Θεολόγου

OO

ùψιν καί âξ ¬σων βλέπουν, àκοÜν
¦ πληροφοροÜνται. ‰Eτσι συνή-
θως ™ κρίση τους εrναι ôδικη,
διότι δέν âρευνοÜν, δέν ρωτοÜν,
δέν ψάχνουν, δέν ε¨σέρχονται κôν
στήν καρδιά τοÜ ôλλου. Kρίνουν
âπιφανειακά, κρίνουν âπιπόλαια
καί χωρίς àγάπη. 

Πρ΅το θύµα τÉς ôδικης
αéτÉς κρίσης, •πÉρξε ï ‰Iδιος ï
Yîός τοÜ ΘεοÜ, ï Kύριος ™µ΅ν
\IησοÜς Xριστός. ∆εύτερο θύµα ï
\Aπόστολος ΠαÜλος καί àκολού-
θησαν οî •πόλοιποι \Aπόστολοι
καί ≤να πλÉθος êγίων, µαρτύρων
καί êπλ΅ν χριστιαν΅ν. 

^O \Aπ. ΠαÜλος στίς ôδικες
αéτές κρίσεις καί âπικρίσεις ε¨ς
βάρος του àναγκάστηκε νά àπα-
ντήσει. ^H àπάντησή του qταν
κεραυνός. 

Mέ λίγα λόγια εrπε ¬τι, οî
κρίσεις αéτές γιά τό πρόσωπό
µου εrναι δικές σας καί λανθα-
σµένες. \Eµένα µέ âνδιαφέρει τό τί
λέει ï Θεός καί τότε ôρχισε νά
àπαριθµεÖ τό τί ï Θεός âπέτρεψε
νά γίνει δι\ αéτοÜ. Φτάνει µάλι-
στα, στό σηµεÖο νά µÄς àναφέρει
¬τι ï Θεός ôλλα φρονεÖ περί τοÜ
προσώπου του, τά ïποÖα οéδεµία
σχέση öχουν µέ αéτά πού διαδί-
δουν οî âπικριτές του. \Aπόδειξη
τούτου εrναι ¬πως ï €διος àποκα-
λύπτει περί τοÜ ëαυτοÜ του ¬τι ï
Θεός τόν àνέβασε ≤ως τρίτου
οéρανοÜ καί εrδε τόν Παράδεισο.
Γεγονός τό ïποÖο σέ κανένα
ôλλον âκ τ΅ν •πολοίπων àπο-
στόλων εrχε συµβεÖ. 



Γέροντάς µας πρίν κατοικήσει µόνιµα στό Tρί-
κορφο τÉς Φωκίδος, κατοικοÜσε στήν ̂ Hλιούπο-
λη τ΅ν \Aθην΅ν, A¨σώπου 18, στήν πατρική του
ο¨κία. Συχνά ¬µως τήν δεκαετία τοÜ \80 πηγαι-
νοερχόταν στό Tρίκορφο µ\ ≤να µικρό αéτοκίνη-

το πού διέθετε µάρκας Πόνυ, γιά νά παρακολουθεÖ τήν àνέ-
γερση τ΅ν κτιρίων τÉς Kατασκηνώσεως καί τÉς ^IερÄς
MονÉς. Tο ταξίδι µακρυνό καί âπικίνδυνο, ôν σκεφτοÜµε ¬τι
τότε ™ àπόσταση \Aθήνας - Tρικόρφου Φωκίδος qταν τέσσε-
ρις zρες καί τό αéτοκίνητο πολύ µικρό καί àνοιχτό àπό
παντοÜ, àφοÜ âκάλυπτε τήν çροφή του µόνον ≤να µαÜρο
πλαστικό. \Aκόµη καί ï àέρας στήν \Eθνική ïδό κουνοÜσε τό
ùχηµα âπικίνδυνα κατά τή διάρκεια τοÜ ταξιδιοÜ. 

Παραπλεύρως τÉς πατρικÉς του ο¨κίας âπί τÉς ¨δίας
ïδοÜ A¨σώπου 14 κατοικοÜσε καί συνεχίζει νά κατοικεÖ µία
âκλεκτή ο¨κογένεια, ï κ. Bασίλης καί ™ κ. ∆έσποινα οî ïποÖοι
εrχαν àποκτήσει δύο παιδιά, τόν Γι΅ργο καί τή Mαριάννα.
^O κ. Bασίλης àσχολεÖτο µέ τήν ξυλουργική καί εrχε φτιάξει
γιά τό νεανικό îεραποστολικό κέντρο τÉς ^Hλιούπολης ≤να
πανέµορφο τραπέζι τοÜ πινκ πονκ. 

^O γιός του Γεώργιος παρακολουθοÜσε ½ς νέος τότε àνε-
λιπ΅ς τά µαθήµατα τοÜ κατηχητικοÜ σχολείου τά ïποÖα εrχε
δηµιουργήσει ï Γέροντάς µας π. Nεκτάριος Mουλατσιώτης. 

Mία ™µέρα ï Γέροντας öφερε ≤να œραÖο àναρριχόµενο
φυτό στό νεανικό κέντρο καί ζήτησε àπό τόν Γι΅ργο νά φέρει
àπό τό ξυλουργεÖο τοÜ πατέρα του ≤να µεγάλο ξύλο, œστε τό
φυτό ν\ àναρριχηθεÖ âπάνω σέ αéτό. 

Πράγµατι ï Γι΅ργος öφερε τό ξύλο, τό ïποÖον ï Γέρο-
ντας τό τοποθέτησε µέσα στή γλάστρα γιά ν\ àναρριχηθεÖ τό
φυτό. Mόνο πού τό ξύλο δέν qταν τόσο µεγάλο ¬σο τοÜ τό
εrχε ζητήσει ï Γέροντας. Γι\ αéτό καί εrπε στό Γι΅ργο: 

- Bρέ παιδί µου, σοÜ ζήτησα ≤να µεγάλο ξύλο, αéτό πού
µοÜ öφερες δέν εrναι τό κατάλληλο.

- Kαλά πάτερ, µέχρι ν\ àνέβει âκεÖ τό φυτό θέλει καιρό
àκόµα... ≠Oταν φτάσει θά ζητήσω ôλλο àπό τόν πατέρα µου
καί θά µοÜ δώσει. 

- ∆έν πÄς τώρα νά ζητήσεις àπό τόν πατέρα σου ≤να
µεγαλύτερο; Γιατί ¬ταν φτάσει τό φυτό στήν κορυφή τοÜ
ξύλου πού µοÜ öφερες, ï πατέρας σου µπορεÖ καί νά µήν ζεÖ.
∆έν πÄς λοιπόν νά τό φέρεις τώρα; 

- Tώρα πÉγε σέ δουλειά ï πατέρας µου, ¬ταν öλθει θά τοÜ
ζητήσω ôλλο. 

^H àλήθεια εrναι ¬τι ï Γι΅ργος ξεχάστηκε καί δέν öφερε
ôλλο ξύλο, öτσι παρέµεινε τό πρ΅το ξύλο. Tό φυτό àναρρι-
χήθηκε âπάνω σέ αéτό. ≠Oταν öφτασε ¬µως στήν κορυφή τοÜ
ξύλου ï πατέρας τοÜ Γιώργου àσθένησε καί σέ λίγες µέρες
àπεβίωσε. 

≠Oλα τά παιδιά πού παρακολουθούσαµε τά µαθήµατα

^O \Aπ. ΠαÜλος ¬πως καί ôλλοι
±γιοι, δέν ôφησαν τόν χρόνο νά
κυλήσει καί µετά τό θάνατό τους νά
µιλήσει ï Θεός. Mίλησαν οî €διοι âν
ζωÉ, γιά νά µήν κλονιστοÜν οî
πιστοί, âπηρρεαζόµενοι àπό τούς
κριτές καί âπικριτές τους πού τούς
öκριναν κατ\ ùψιν.

∆υστυχ΅ς καί τόν Γέροντά µας,
παν. àρχιµ. Nεκτάριο Mουλατσιώ-
τη, πιστεύουµε ¬τι στά 25 χρόνια
îερατικÉς διακονίας του στήν
\Eκκλησία, àρκετοί τόν öκριναν καί
συνεχίζουν νά τόν κρίνουν κατ\
ùψιν. Στόχος τους ï κλονισµός τοÜ
προσώπου του στόν πιστό καί εéσε-
βή λαό µας, πού τόν •περαγάπησε
καί συνεχίζει νά τόν àγαπÄ καί
κατακλύζει τήν ^Iερά Mονή µας, γιά
νά τόν δεÖ καί νά πάρει τήν εéχή του.

Πρός χάριν αéτοÜ τοÜ εéσεβοÜς
λαοÜ, àναγκαζόµεθα κι âµεÖς νά
àποκαλύψουµε µερικά âκ τ΅ν θαυ-
µαστ΅ν γεγονότων πού βιώνουµε
καθηµερινά κοντά στό Γέροντά µας
καί τά ïποÖα µαρτυροÜν ξεκάθαρα
¬τι ôλλη γνώµη öχει ï Θεός δι\
αéτόν, àπό αéτήν πού öχουν οî κρι-
τές καί âπικριτές του..

OO
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τ΅ν κατηχητικ΅ν σχολείων στό νεανικό κέντρο
καί ε€µασταν παρόντες τήν ™µέρα πού ï Γέροντας
εrχε ζητήσει àπό τό Γι΅ργο τό ξύλο, γιά ν\ àναρ-
ριχηθεÖ τό φυτό, θυµηθήκαµε τά λόγια πού τοÜ
εrχε πεÖ ï π. Nεκτάριος.

^H κ. ∆έσποινα, ™ σύζυγος τοÜ κ. Bασίλη,
•πόδειγµα âκλεκτÉς µητέρας, συνέχισε, µέ πολ-
λούς àγ΅νες καί κόπους, νά µεγαλώνει µόνη της
τώρα τά δύο της παιδιά, τόν Γι΅ργο καί τή
Mαριάννα. Kάποια στιγµή πάντρεψε τήν κόρη
της. Tόν \Aπρίλιο τοÜ 1986 qρθε στήν πατρική
ο¨κία τοÜ Γέροντά µας καί τόν ζήτησε (âξάλλου τά
σπίτια τους qταν δίπλα δίπλα). TοÜ εrπε τόν πόνο
της καί τό πρόβληµα πού •πÉρχε στήν âγκυµοσύ-
νη τÉς κόρης της Mαριάννας. 

- Πάτερ µου ™ Mαριάννα öχει χάσει δύο παι-
διά µέχρι σήµερα, χωρίς λόγο καί χωρίς α¨τία.
Tώρα εrναι πάλι öγκυος καί φοβόµαστε µήπως
χάσουµε καί τό τρίτο παιδί. Kάνουµε συνεχ΅ς
âξετάσεις. Oî γιατροί κάθε φορά µÄς λένε καί
ôλλα. Tώρα µÄς εrπαν ¬τι φταÖνε µάλλον τά περι-
στέρια τοÜ γείτονα κι ≤να µικρόβιο πού öχουν τά
πουλιά καί γι\ αéτό ™ Mαριάννα χάνει συνεχ΅ς τά
παιδιά τούς πρώτους µÉνες τÉς âγκυµοσύνης. Σέ
κάποια ¬µως συζήτηση πού κάναµε σ\ ≤να σπίτι,
µÄς εrπαν “νά βρεÖτε κάποιον π. Nεκτάριο πού
µένει στήν ^Hλιούπολη, µόνον αéτός µπορεÖ νά
σÄς βοηθήσει”. ≠Oταν ρωτήσαµε νά µÄς ποÜν γιά
ποιόν π. Nεκτάριο µιλοÜν. Tελικά µÄς •πέδειξαν
âσÄς.

- Kαλά κ. ∆έσποινα, πεÖτε στή Mαριάννα ¬τι
θά öλθω τό àπόγευµα σπίτι σας νά τÉς διαβάσω
µία εéχούλα. 

Πράγµατι ï Γέροντας τό àπόγευµα πÉγε καί
διάβασε κάποιες εéχές àπό τό εéχολόγιο τÉς
\Eκκλησίας καί τήν σταύρωσε µέ τόν âπιστήθιο
σταυρό του. Φεύγοντας τούς εrπε: 

- Aûριο κατεβαίνω στό Tρίκορφο. Θά âπι-
στρέψω τήν ëπόµενη ëβδοµάδα καί θά τήν διαβά-
ζω µετά καθηµερινά. Nά εrστε βέβαιοι ¬τι ¬λα θά
πÄνε καλά αéτήν τήν φορά. 

^O Γέροντας àναχώρησε γιά τό Tρίκορφο. Tήν
ôλλη µέρα ¬µως àπεγνωσµένα τόν ζητούσανε στό
τηλέφωνο τοÜ καφενείου τοÜ χωριοÜ, καθ\ ¬τι τά
σπίτια τότε δέν εrχαν àκόµα τηλέφωνα. \Eπικοι-
νώνησε τότε ï Γέροντας µαζί τους καί τοÜ εrπαν
¬τι ™ Mαριάννα, öπαθε àκατάσχετη αîµοραγία καί
¬τι ï γιατρός τÉς εrπε ¬τι µέ τόσο αxµα πού τρέχει,

τό παιδί πρέπει νά χάθηκε. 
^O Γέροντας τούς εrπε ¬τι àνεβαίνει àµέσως

\Aθήνα καί ™ Mαριάννα νά κάτσει àκίνητη στό
κρεβάτι. Tό παιδί ζεÖ καί δέν θά χαθεÖ. 

Σέ τέσσερις zρες ï Γέροντας qταν καί πάλι
^Hλιούπολη. Πηγαίνει τρέχοντας στό σπίτι τÉς
Mαριάννας. ≠Oλοι qταν στεναχωρηµένοι. 

- Mή στεναχωριέστε. ΣÄς εrπα ¬τι ¬λα θά
πÄνε καλά. Λέει ï Γέροντας. 

ΦορÄ τό πετραχήλι του, βγάζει τόν âπιστήθιο
σταυρό του καί àρχίζει νά διαβάζει µουρµουριστά
καί πάλι εéχές àπό τό εéχολόγιο. ^H φωνή του
¬σο διάβαζε δυνάµωνε. Σέ κάποια στιγµή τόν
àκοÜµε πού λέει. 

- Σέ âξορκίζω διάβολε, νά φύγεις àµέσως καί
™ αîµοραγία νά σταµατήσει τώρα, âν çνόµατι τοÜ
Tιµίου ΣταυροÜ. \Eγκατέλειψε τώρα τό µωρό καί
φύγε, ε¨ς τό ùνοµα τοÜ Πατρός καί τοÜ YîοÜ καί
τοÜ Âγίου Πνεύµατος. ∆ιατάζω σε âν çνόµατι τÉς
^Yπεραγίας Θεοτόκου νά σταµατήσεις τώρα τήν
αîµοραγία. 

≠Oλοι ¦µασταν γονατιστοί καί προσευχόµα-
σταν. Tότε γυρίζει ï γέροντας καί µÄς λέγει ¬τι τό
παιδί εrναι ζωντανό. Tάξτε το γρήγορα στήν
Παναγία, εrναι κορίτσι καί δ΅στε του τό ùνοµα
Mαρία. Tό παιδί θά ζήσει. 

- Mά κι ôν εrναι àγόρι; 
- ΣÄς εrπα εrναι κορίτσι. Tάξτε το τώρα. 
Πράγµατι τό öταξαν στήν Παναγία ¬τι θά τό

βγάλουν Mαρία. 
^H Mαριάννα τότε λέγει: 
- A¨σθάνοµαι ¬τι σταµάτησα νά αîµοραγ΅. 
- Σήκω, πήγαινε στήν τουαλέτα καί πές µας.
Πράγµατι ™ αîµοραγία εrχε σταµατήσει. Tήν

ôλλη µέρα πÉγαν τήν Mαριάννα στό γιατρό.
‰Eκανε •περηχογράφηµα. Tό παιδί ζοÜσε. ^O για-
τρός τούς εrπε ¬τι αéτό εrναι àφύσικο πού öχει
συµβεÖ καί τό •περηχογράφηµα δείχνει ≤να µικρό
σύννεφο νά •πάρχει γύρω àπό τό παιδί. ‰Aγνωστο
τί qταν αéτό τό σύννεφο. 

Tό ∆εκέµβριο τοÜ 1986, ™ Mαριάννα γέννησε.
Tό παιδί qταν κορίτσι καί τÉς öδωσαν τό ùνοµα
τÉς Παναγίας ¬πως τÉς τό εrχαν •ποσχεθεÖ. ^H
Mαρία σήµερα εrναι 21 âτ΅ν καί γνωρίζει τό π΅ς
γεννήθηκε, γι\ αéτό καί µέ πολύ εéλάβεια χαιρετÄ
τόν π. Nεκτάριο κάθε φορά πού τόν συναντÄ. 

❊ ❊ ❊
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E
rναι àρκετά τά θαυµαστά καί àληθινά
γεγονότα πού öχουν δεÖ τά µάτια µας,
τήν œρα πού ï Γέροντας τÉς MονÉς

µας µέ τόν âπιστήθιο σταυρό του πού περιέχει
Tίµιο Ξύλο καί πλÉθος êγίων λειψάνων σταυρώ-
νει àνθρώπους πού γιά κάποιο λόγο τοÜ τό
ζητοÜν. 

‰Aς àναφέρουµε µερικές τέτοιες àληθινές µά
καί θαυµαστές îστορίες.

≠Oταν ï Γέροντας âπισκέφθηκε γιά πρώτη
φορά τό \AµβοÜργο τÉς Γερµανίας, στό τέλος τÉς
δεκαετίας τοÜ \80, συνάντησε τήν κ. Xριστίνα
Pάφτη, ïδοντογιατρό. oHταν περίπου 10 χρόνια
παντρεµένη, àλλά δυστυχ΅ς δέν εrχαν παιδιά.
Παρακάλεσε τό Γέροντά µας νά τήν σταυρώσει.
Tότε ï Γέροντας öβγαλε τόν âπιστήθιο σταυρό του
καί σταύρωσε τήν κ. Xριστίνα στήν κοιλιακή
χώρα καί τÉς εrπε:

- Mή στεναχωριέσαι, τώρα θ\ àποκτήσεις
παιδί. Θά εrναι àγόρι καί θά τό βαπτίσεις στήν
A€γινα. Θά τοÜ δώσεις τό ùνοµα Nεκτάριος, διότι

ï ≠Aγιος Nεκτάριος σοÜ χαρίζει τό παιδί. 
oHταν µπροστά καί ï σύζυγός της. Tά öχασαν

καί οî δύο àκούγοντας τόν Γέροντα νά τούς λέγει
¬τι θ\ àποκτήσουν τώρα παιδί κι ¬τι θά εrναι
àγόρι. 

- \Aπό τό στόµα σας καί στοÜ ΘεοÜ τό αéτί.
Mακάρι πάτερ µου ν\ àποκτήσουµε παιδί καί θά
τό ποÜµε Nεκτάριο. 

Mετά àπό τρεÖς µÉνες ™ κ. Xριστίνα Pάφτη
τηλεφωνεÖ àπό τό \AµβοÜργο, στό Mοναστήρι καί
ζήτησε τό Γέροντα. 

- Γέροντα εrµαι ™ Xριστίνα, àπό τό
\AµβοÜργο, πού µÄς σταυρώσατε. Erµαι öγκυος!
‰Eχω ¬µως ≤να τεράστιο πρόβληµα. ≠Oλα αéτά τά
χρόνια πού δέν εrχα παιδί, öταζα στήν Παναγία νά

µοÜ χαρίσει ≤να παιδί καί θά τοÜ δώσω τό ùνοµά
Tης. 

- Tόσα χρόνια ™ Παναγία σοÜ öδωσε τό παιδί
¦ τό àπέκτησες àπό τήν œρα πού σέ σταύρωσα; 

- Tό àπέκτησα àπό τήν œρα πού µέ σταυρώ-
σατε. 

- Γι\ αéτό σοÜ εrπα ¬τι τό παιδί σοÜ τό öδωσε
ï ≠Aγιος Nεκτάριος. \Aλλά αéτό δέν εrναι πρόβλη-
µα. Θά δώσεις στό παιδί πού θά γεννηθεÖ καί τά
δύο çνόµατα Nεκτάριος-Παναγιώτης. 

- Erστε σίγουρος ¬τι θά εrναι àγόρι; 
- Bεβαίως. ^O ≠Aγιος Nεκτάριος τό âπέλεξε. 
Σέ âννέα µÉνες ™ κ. Xριστίνα Pάφτη γέννησε.

‰Eφερε στή ζωή δύο χαριτωµένα àγόρια. ‰Eτσι τό
τάµα της âκπληρώθηκε. Tό ≤να τό çνόµασε Nεκτά-
ριο καί τό ôλλο Παναγιώτη. Tά βάπτισε καί τά δύο
στήν A€γινα, στήν ^Iερά Mονή τοÜ Âγίου Nεκταρί-
ου.       

❊ ❊ ❊

H
κ. Bικτώρια Mπουρδάτου àπό τό
Λαβάλ τοÜ Mόντρεαλ qταν παντρεµέ-
νη τέσσερα χρόνια καί ¦θελε πάρα

πολύ ν\ àποκτήσει ≤να παιδάκι ¬πως ¬λοι οî
γονεÖς. ∆υστυχ΅ς τά χρόνια περνοÜσαν καί ™ στε-
ναχώρια τÉς ο¨κογενείας καί τ΅ν συγγεν΅ν
συνεχ΅ς µεγάλωνε, γιατί παρ\ ¬λες τίς ¨ατρικές
προσπάθειες πού γινόντουσαν φαινόταν ¬τι qταν
àδύνατον νά µείνει öγκυος. ≠Oταν öµαθε ¬τι ï
Γέροντάς µας âπισκέφθηκε τό Λαβάλ, öτρεξε
κοντά του καί µέ δάκρυα στά µάτια τοÜ εrπε τόν
πόνο της. Tότε ï Γέροντας öβγαλε τόν âπιστήθιο
σταυρό του µέ τό Tίµιο Ξύλο καί τήν σταύρωσε
λέγοντάς της ¬τι τώρα θ\ àποκτήσει παιδί. 

Πράγµατι τήν ëπόµενη χρονιά γεµάτη χαρά,
µαζί µέ τούς γονεÖς της, κατέφθασε στήν ^Iερά
Mονή µας γιά νά εéχαριστήσει τόν Θεό, τούς Âγί-
ους καί τό Γέροντα, διότι àµέσως µετά τό σταύ-
ρωµα öµεινε ùντως öγκυος καί àπέκτησε τό πρ΅το
της παιδί.

Tή δεκαετία τοÜ 1980 καί àφοÜ ï Γέροντας
εrχε χειροτονηθεÖ îερέας, âπισκέφθηκε τό χωριό
Kότρωνας στή Mάνη. \EκεÖ συνάντησε τόν τότε
Σεβασµιώτατο Mητροπολίτη Γυθείου κυρό Σωτή-
ριο. ^O Σεβασµιώτατος àγαποÜσε πάρα πολύ τόν
π. Nεκτάριο καί τόν âκτιµοÜσε βαθύτατα. Γι\ αéτό
τό λόγο καί τοÜ ζήτησε νά περάσει àπό ¬σα περισ-
σότερα χωριά τÉς Mάνης µποροÜσε καί νά âξοµο-
λογήσει ¬σους περισσοτέρους àνθρώπους qταν
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δυνατόν. 
Στό χωριό Kότρωνα âξοµολόγησε τήν κ.

‰Aρτεµις K. Στό τέλος τÉς âξοµολογήσεως ™ κυρία
εrπε στόν Γέροντα ¬τι âδ΅ καί πολλά χρόνια ζητÄ
àπό τόν Θεό νά τÉς χαρίσει ≤να δεύτερο παιδί.
\Aλλά δυστυχ΅ς δέν µποροÜσε ν\ àποκτήσει δεύτε-
ρο παιδί, γιατί îατρικ΅ς qταν àδύνατον. Tότε ï
Γέροντας τÉς εrπε:

- Nά κάνεις καθηµερινά τήν παράκληση τÉς
Παναγίας. Nά µήν περάσει οûτε µία ™µέρα πού νά
µήν διαβάσεις τήν παράκλησή Tης. ^H Παναγία θά
σοÜ χαρίσει παιδί. Θά εrναι κοριτσάκι καί νά τÉς
δώσεις τό ùνοµά Tης. Mαρία νά τήν βαπτίσεις. 

Tόν ëπόµενο χρόνο ™ κ. ‰Aρτεµις K. àπέκτησε
≤να πανέµορφο κοριτσάκι, τό ïποÖον τοÜ öδωσε τό
ùνοµα Mαρία ¬πως τÉς εrχε πεÖ ï Γέροντας.     

❊ ❊ ❊

O
Γέροντάς µας âκτός àπό τήν àνδρώα
Mονή πού öχει κτίσει στό Tρίκορφο
Φωκίδος, ï Θεός τόν εéλόγησε νά κτί-

σει καί µία δεύτερη Mονή γυναικεία, âπ\ çνόµατι
τοÜ Âγίου Nεκταρίου καί Âγίου Φανουρίου, πού
βρίσκεται ≤ξι χιλιόµετρα µακρύτερα àπό τήν
àνδρώα Mονή. 

\Eπισκέπτεται τίς µοναχές συχνά γιά νά συζη-
τήσει τυχόν προβλήµατά τους, νά τίς συµβουλεύ-
σει, γιά νά τίς âξοµολογήσει, γιά νά τελέσει ΘεÖες
Λειτουργίες κτλ. 

≠Eνα àπόγευµα πού âπισκέφθηκε ï Γέροντας
τήν γυναικεία Mονή, συνάντησε âκεÖ τήν κ. N. àπό
τή Nαύπακτο. ^H κ. N. συζητοÜσε µέ τήν ™γουµένη
καί τίς µοναχές. ^O Γέροντας àφοÜ κάθισε àρκετή
œρα καί συµµετεÖχε στή συζήτηση, λίγα λεπτά πρίν
φύγει, λέγει στήν κ. N.:

- Πότε µέ τό καλό θά γεννήσετε;
- Σέ ≤να µÉνα περίπου πάτερ.
- ‰Aντε ™ œρα ™ καλή. Kαλή λευτεριά νά öχετε. 
- Πάτερ δέν µέ σταυρώνετε σÄς παρακαλ΅ µέ

τόν âπιστήθιο σταυρό σας;
- Bεβαίως νά σÄς σταυρώσω. 
\AφοÜ τήν σταύρωσε ï Γέροντας τÉς λέγει:
- Ξέρεις τί παιδί öχεις;
- ‰Oχι πάτερ δέν γνωρίζω.
- Erναι àγόρι. 
- Erστε σίγουρος;
- Oûτε µία στό ëκατοµµύριο δέν àµφιβάλλω.

ΣοÜ εrπα εrναι àγόρι. Θά µέ θυµηθεÖς ¬ταν τό γεν-
νήσεις. 

^H κ. N. öπαθε ≤να σόκ. \AφοÜ öφυγε ï Γέρο-
ντας πηγαίνει στήν ™γουµένη Mόνικα καί τÉς
λέγει:

- Π΅ς γνώριζε ¬τι εrναι àγόρι; 
- Aéτά εrναι τοÜ ΘεοÜ χαρίσµατα τÉς àπάντη-

σε ™ ™γουµένη. \AφοÜ σοÜ εrπε ¬τι εrναι àγόρι, θά
εrναι àγόρι. 

- Γερόντισσα, τοÜ εrπα ψέµµατα ¬τι δέν γνω-
ρίζω τί εrναι, ï γιατρός εrπε σέ µένα καί στό σύζυ-
γό µου ¬ταν öκανα •περηχογράφηµα, ¬τι εrναι
àγόρι, àλλά  µόνον âµεÖς οî δύο τό γνωρίζουµε.

- Nά τώρα πού τό µάθαµε κι âµεÖς, εrπε χαµο-
γελαστά ™ Γερόντισσα.  

❊ ❊ ❊

H
κ. Γ.A., πού öχει καταγωγή àπό τό
Tρίκορφο, γνωρίζει τό Γέροντα καί
τόν παρακάλεσε νά τή σταυρώσει µέ

τόν âπιστήθιο σταυρό του. Πράγµατι ï Γέροντας
τήν σταύρωσε καί τÉς εrπε:

- Θά àποκτήσεις παιδάκι καί θά εrναι κορι-
τσάκι. 

Πράγµατι ™ κ. Γ.A. öµεινε öγκυος καί ¬ταν
öκανε •περηχογράφηµα ï γιατρός τÉς εrπε ¬τι τό
παιδάκι πού öχει εrναι κορίτσι. \Aµέσως, θυµήθηκε
τά λόγια τοÜ Γέροντα ¬τι “θά àποκτήσεις παιδάκι
καί θά εrναι κοριτσάκι”. 

Tά àνωτέρω γεγονότα εrναι ¬λα àληθινές
îστορίες καί θαυµαστές. Tά δηµοσιεύουµε âξ àνά-
γκης, ¬πως öκανε κάποια στιγµή, πού χρειάστηκε
καί ï \Aπόστολος ΠαÜλος πού δηµοσίευσε τήν
àνάβασή του στόν τρίτο οéρανό. Tό ΠνεÜµα τό
≠Aγιον ¬που θέλει πνεÖ. 

Oî πατέρες τÉς ^IερÄς MονÉς µας, ζοÜν συχνά
παρόµοια τέτοια γεγονότα καί ε€µαστε αéτόπτες
καί αéτήκοοι µάρτυρες. ^O âπιστήθιος σταυρός
τοÜ Γέροντα εrναι ùντως γεµάτος θεία Xάρη. TελεÖ
πλÉθος θαυµάτων, àκόµη καί τά παιδιά τ΅ν κατα-
σκηνώσεων τό γνωρίζουν, γι\ αéτό ¬ταν τά τσι-
µπήσει µέλισσα, σφίγγα ¦ σκοÜρκος τρέχουν νά
βροÜν τόν Γέροντα γιά νά τά σταυρώσει. Γνωρί-
ζουν ¬τι ï πόνος σέ λίγο θά σταµατήσει καί δέν
πρόκειται καθόλου νά πρησθοÜν.  

‰Aς δοξάσουµε καί ôς εéχαριστήσουµε τόν
Θεό πού µÄς χάρισε τόν Γέροντά µας, ≤ναν εéλο-
γηµένον ôνθρωπο àπό τόν Θεό. ‰Aς Tόν δοξάσου-
µε κι ôς Tόν εéχαριστήσουµε πού öφερε ï Xριστός
κι âµÄς κοντά του.

(™ συνέχεια στό ëπόµενο τεÜχος)



¢È¿ ¯ÂÈÚfi˜ Î·È ÓÂ‡Ì·ÙÔ˜...

\Aνάµεσα στά κοµποσχοίνια πού φτιάχνουµε µέ προσευχή, εrναι καί αéτά πού τό στο-
λίζει ≤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™

™™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.
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O
πως κάθε χρόνο, öτσι καί

φέτος τό µοναστήρι µας

âξέδωσε τό ™µερολόγιο γιά

τό öτος 2008, àφιερωµένο σέ 12

öγγαµους Âγίους πού τόσο àγα-

ποÜµε καί εéλαβούµεθα καί πού

εéχόµαστε ¬λο τό χρόνο νά σÄς

öχουν •πό τήν προστασία τους καί

νά πρεσβεύουν γιά âσÄς καί τήν

ο¨κογένειά σας.

Στό ™µερολόγιό µας àναγράφο-

νται âπίσης ¬λες οî νηστεÖες àναλυ-

τικά γιά κάθε ™µέρα, βοηθώντας

σας öτσι στόν πνευµατικό σας

àγ΅να. Kαί πάλι βέβαια, ¬πως κάθε

χρόνο ™ öκδοσή του εrναι φροντι-

σµένη ¨διαίτερα, εrναι öγχρωµο,

àδιάβροχο καί µπορεÖτε νά τό κρε-

µάσετε ¦ νά τό öχετε âπιτραπέζιο.

Mήν ξεχνÄτε ¬τι àγοράζο-

ντας τό ^Hµερολόγιο àπό τό

Mοναστήρι µας, µÄς βοηθÄτε νά

προχωρήσουµε στήν àνέγερση

τοÜ NαοÜ τοÜ Âγίου Nεκταρίου.

ZητεÖστε
τό ^Hµερολόγιο τÉς ^IερÄς MονÉς µας γιά τό 2008. 

Erναι àφιερωµένο σέ 12 öγγαµους Âγίους καί ¬πως κάθε χρόνο 

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

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

HMEPO§O°IO
2008

HMEPO§O°IO
2008



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

ρο. Γι\ αéτό γιά τήν κατασκευή τοÜ θυµιάµατος
χρησιµοποιοÜµε τά καλύτερα •λικά, πρώτης ποι-
ότητας καί µέ τόν παραδοσιακό τρόπο, πού χρό-
νια τώρα κατασκευάζεται τό γνήσιο λιβάνι. Mέ τά
καλύτερα •λικά, µέ προσευχή καί προσοχή, ™ ̂ Iερά
Mονή µας κατασκευάζει γνήσιο θυµίαµα σέ πολλά
καί νέα àρώµατα.

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 (τηλ. 26340-
44391) γιά νά σÄς àποστείλουµε θυµίαµα.

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

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

óó˜̃  ıı˘̆ÌÌ››··ÌÌ··  ââÓÓÒÒfifiÓÓ  ™™ÔÔ˘̆........

°°NNHH™™IIOO  ££YYMMIIAAMMAA

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

ÓÓ¤¤··  ààÚÚÒÒÌÌ··ÙÙ··
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EÓ ÛÒÌ·ÙÈ ˘ÁÈÂ›...¢È¿ ¯ÂÈÚfi˜ Î·È ÓÂ‡Ì·ÙÔ˜...

((§§ÈÈ‚‚¿¿ÓÓÈÈ))

......TTfifi  ‰‰ÂÂÈÈÏÏÈÈÓÓfifi  ööÊÊÙÙ··ÛÛÂÂ  ÛÛÎÎÔÔÚÚ››--

˙̇ÔÔÓÓÙÙ··˜̃  ÙÙ¿¿  ¯̄ÚÚÒÒÌÌ··ÙÙ¿¿  ÙÙÔÔ˘̆

ÛÛÙÙfifiÓÓ  ïïÚÚ››˙̇ÔÔÓÓÙÙ··......  ¶¶fifiÛÛÔÔ  ÁÁÚÚ‹‹ÁÁÔÔ--

ÚÚ··  ÎÎ˘̆ÏÏÄÄ  ìì  œœÚÚ··,,  ìì  ÌÌ¤¤ÚÚ··,,  ïï

¯̄ÚÚfifiÓÓÔÔ˜̃  ÛÛÙÙfifi  MMÔÔÓÓ··ÛÛÙÙ‹‹ÚÚÈÈ!!  

MM¤¤  ÚÚÔÔÛÛÂÂ˘̆¯̄‹‹,,  ‰‰ÈÈ··ÎÎÔÔÓÓ››··,,  ÎÎfifiÔÔ

ÎÎ··››  ÛÛ˘̆ÓÓ¿¿ÌÌ··  ¯̄··ÚÚ¿¿  ÁÁÈÈ¿¿  ÙÙ‹‹ÓÓ

ââÚÚÁÁ··ÛÛ››··  ÌÌ··˜̃  ÛÛÙÙfifiÓÓ  ““ààÌÌÂÂÏÏááÓÓ··

ÙÙÔÔÜÜ  KK˘̆ÚÚ››ÔÔ˘̆””,,  ÌÌ¿¿  ÎÎ˘̆ÚÚ››ˆ̂˜̃  

ÌÌ¤¤  ÙÙ‹‹ÓÓ  ÚÚÔÔÛÛÌÌÔÔÓÓ‹‹  ÙÙÉÉ˜̃  

ÎÎ··ÚÚ‰‰ÈÈ··ÎÎÉÉ˜̃  ÛÛ˘̆ÓÓ··ÓÓÙÙ‹‹ÛÛÂÂˆ̂˜̃  

ÌÌ¤¤  ÙÙfifi  NN˘̆ÌÌÊÊ››ÔÔ  ÌÌ··˜̃......  

******

OOîî  ââÓÓÙÙÂÂÙÙ··ÏÏÌÌ¤¤ÓÓÂÂ˜̃  àà‰‰ÂÂÏÏÊÊ¤¤˜̃

··ééÙÙ‹‹ÓÓ  ÙÙ‹‹ÓÓ  œœÚÚ··  ÙÙÔÔÜÜ  ‰‰ÂÂÈÈÏÏÈÈÓÓÔÔÜÜ

ââÈÈÛÛÙÙÚÚ¤¤ÊÊÔÔ˘̆ÓÓ  ààfifi  ÙÙ‹‹  ‰‰ÈÈ··ÎÎÔÔÓÓ››··

ÙÙÔÔ˘̆˜̃  ÛÛÙÙ¿¿  ˙̇áá··  ÙÙÉÉ˜̃  MMÔÔÓÓÉÉ˜̃..

òòAAÚÚÌÌÂÂÍÍ··ÓÓ  ÙÙ››˜̃  ààÁÁÂÂÏÏ¿¿‰‰ÂÂ˜̃  ÎÎ··››

öö‚‚··ÏÏ··ÓÓ  ÌÌ¤¤ÛÛ··  ÙÙ››˜̃  ÎÎfifiÙÙÂÂ˜̃....  

--““AA‰‰ÂÂÏÏÊÊ‹‹,,  ÛÛÔÔÜÜ  ÊÊ¤¤ÚÚ··ÌÌÂÂ  ÙÙfifi

ÁÁ¿¿ÏÏ··  ÎÎ··››  ÙÙ¿¿  ··ééÁÁ¿¿  ÁÁÈÈ¿¿  ÙÙ¿¿

˙̇˘̆ÌÌ··ÚÚÈÈÎÎ¿¿..  EEééÏÏfifiÁÁËËÛÛÔÔÓÓ..””  

AAééÚÚÈÈÔÔ,,  ÓÓ¤¤··  ÌÌ¤¤ÚÚ··..  OOîî  ··‰‰ÂÂÏÏÊÊ¤¤˜̃

ıı¿¿  ààÚÚ¯̄››ÛÛÔÔ˘̆ÓÓ  ÚÚˆ̂˚̊--ÚÚˆ̂˚̊

ÌÌÂÂÙÙ¿¿  ÙÙ‹‹ÓÓ  \\AAÎÎÔÔÏÏÔÔ˘̆ıı››··,,  ÓÓ¿¿

ÊÊÙÙÈÈ¿¿ÍÍÔÔ˘̆ÓÓ  ¯̄˘̆ÏÏÔÔ››ÙÙÙÙÂÂ˜̃,,  ÏÏ··˙̇¿¿--

ÓÓÈÈ··  ÎÎ··››  ÙÙÚÚ··¯̄··ÓÓ¿¿,,  ÙÙ‹‹ÓÓ  ‰‰ÈÈÎÎ‹‹

ÙÙÔÔ˘̆˜̃  ‰‰ÈÈ··ÎÎÔÔÓÓ››··  ÛÛÙÙ‹‹  MMÔÔÓÓ‹‹,,  

ÌÌ¤¤  ¯̄··ÚÚ¿¿  ÎÎ··››  ÙÙ‹‹ÓÓ  ÂÂéé¯̄‹‹  

““KK‡‡ÚÚÈÈÂÂ  \\IIËËÛÛÔÔÜÜ  XXÚÚÈÈÛÛÙÙ¤¤  ââÏÏ¤¤ËËÛÛÔÔÓÓ

ììÌÌÄÄ˜̃  ÎÎ··››  ÙÙfifiÓÓ  ÎÎfifiÛÛÌÌÔÔÓÓ  ÛÛÔÔ˘̆””......  
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¶POMH£EY£EITE °IA TO ™¶ITI ™A™
A°NA ¶APA¢O™IAKA ¶PO´ONTA ¶APA°ø°H™ MA™

¶POMH£EY£EITE °IA TO ™¶ITI ™A™
A°NA ¶APA¢O™IAKA ¶PO´ONTA ¶APA°ø°H™ MA™

ààÚÚÙÙ‹‹ÛÛÈÈÌÌ··  ÎÎ··››

ÓÓËËÛÛÙÙ‹‹ÛÛÈÈÌÌ··

MM¤¤  ÛÛ˘̆ÓÓÂÂ››‰‰ËËÛÛËË  óó˜̃

ÌÌÔÔÓÓ··¯̄¤¤˜̃  ÙÙÉÉ˜̃  ‰‰ÈÈ··--

ÎÎÔÔÓÓ››··˜̃  ÌÌ··˜̃  ÁÁÈÈ¿¿

ÙÙfifiÓÓ  ≠≠AAÁÁÈÈfifi  ÌÌ··˜̃  

NNÂÂÎÎÙÙ¿¿ÚÚÈÈÔÔ  ÎÎ··››  

ÌÌ¤¤  ÛÛÂÂ‚‚··ÛÛÌÌfifi  ÛÛÙÙ‹‹ÓÓ

··ÚÚ¿¿‰‰ÔÔÛÛËË,,  

··ÚÚ··ÛÛÎÎÂÂ˘̆¿¿˙̇ÔÔ˘̆ÌÌÂÂ

˙̇˘̆ÌÌ··ÚÚÈÈÎÎ¿¿  ÌÌ¤¤  

ÎÎÙÙËËÓÓÔÔÙÙÚÚÔÔÊÊÈÈÎÎ¿¿

ÚÚÔÔ˚̊fifiÓÓÙÙ··  ààfifi  

ÙÙ¿¿  ˙̇áá··  ÙÙÉÉ˜̃

MMÔÔÓÓÉÉ˜̃  ÌÌ··˜̃  

X˘ÏÔ›ÙÂ˜
§·˙¿ÓÈ·
TÚ·¯·Ó¿˜

(Í˘Ófi˜)

TÚ·¯·Ó¿˜
(ÁÏ˘Îfi˜)

B›‰Â˜
(ÔÏ‡¯ÚˆÌÂ˜ Ì¤ Ï·¯·ÓÈÎ¿)

ÎÔ¯‡ÏÈ·
(ÔÏ‡¯ÚˆÌ· Ì¤ Ï·¯·ÓÈÎ¿)

X˘ÏÔ›ÙÂ˜
§·˙¿ÓÈ·
TÚ·¯·Ó¿˜

(Í˘Ófi˜)

TÚ·¯·Ó¿˜
(ÁÏ˘Îfi˜)

B›‰Â˜
(ÔÏ‡¯ÚˆÌÂ˜ Ì¤ Ï·¯·ÓÈÎ¿)

ÎÔ¯‡ÏÈ·
(ÔÏ‡¯ÚˆÌ· Ì¤ Ï·¯·ÓÈÎ¿)((ààÔÔÛÛÙÙ¤¤ÏÏÏÏÔÔÓÓÙÙ··ÈÈ  ÎÎ··ÙÙfifiÈÈÓÓ  ··ÚÚ··ÁÁÁÁÂÂÏÏ››··˜̃

22 66 33 4400 -- 44 44 33 99 11 ))



EEOOPPTTHH  TTOOYY  AA°°IIOOYY  

NNEEKKTTAAPPIIOOYY

¶APA™KEYH 9 NEOMBPIOY

\Αγαπητοί µας àδελφοί, στίς 9 Nοεµβρίου, ™µέρα Παρασκευή, πανηγυρίζουµε τόν
προστάτη τÉς MονÉς µας ≠Aγιο Nεκτάριο τόν θαυµατουργό. Στή Mονή φυλάσεται
τεµάχιο λειψάνου τοÜ Âγίου Nεκταρίου καθώς καί ™ ε¨κόνα του, πού êγιογράφησε
ï àνηψιός του \Aναστάσιος KεφαλÄς καί αéτήν τήν ™µέρα âκτίθενται σέ προσκύνηµα
τ΅ν πιστ΅ν. ΣÄς περιµένουµε κοντά µας γιά νά τιµήσουµε µαζί καί νά συνεορτάσουµε
τόν θαυµατουργό ≠Aγιό µας Nεκτάριο.

Πέµπτη 8 Nοεµβρίου: 5.30 µ.µ. Πανηγυρικός ^Eσπερινός 
µετ\ àρτοκλασίας καί θείου κηρύγµατος.

Παρασκευή 9 Nοεµβρίου: 7.30 π.µ. Πανηγυρική Θεία Λειτουργία 
µετ\ àρτοκλασίας καί θείου κηρύγµατος.

10.30 π.µ. Λιτάνευσις τÉς ^IερÄς E¨κόνος 
καί τ΅ν êγίων Λειψάνων τοÜ Âγίου Nεκταρίου.

11.00 π.µ. Θά προσφερθεÖ καφές 
καί κέρασµα στούς προσκυνητές. 

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

\Aπό τήν \Aθήνα διοργανώνεται âκδροµή µέ ποÜλµαν 
àπό τήν κ. ^Eλένη \Aλεξοπούλου τηλ. 210 - 97.38.478


