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ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ
ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ
330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ
τηλ. 26340-44.391 (9-2 πρωΐ &  6-9 ἀπόγ.)

Τό περιοδικό αὐτό ξεκίνησε τήν πορεία μέ στόχο
τήν κατά Θεόν βοήθεια ὅλων μας.
Κρατᾶτε στά χέρια σας τό 38ο τεῦχος. 
Θέλουμε ταπεινά νά σᾶς ἐνημερώσουμε ὅτι:

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ.

Ὅσοι προαιρετικά ἐπιθυμεῖτε νά βοηθήσετε στά
ἔργα τῆς Μονῆς, καθώς καί στήν ἔκδοση αὐτοῦ
τοῦ περιοδικοῦ, μπορεῖτε νά μᾶς ἀποστέλλετε
τήν βοήθειά σας μέ τήν ταχυπληρωμή πού ἐσω-
κλείουμε ἤ μέ κατάθεση στήν Ἐθνική Τράπεζα
στόν λογαριασμό 426/440265-04.

(γιά τό ἐξωτερικό στό 
No GR 5201104260000042644026504
SWIFT:ETHNGRAA) δίνοντας καί τό ὄνομά σας.
Κατόπιν ἐνημερῶστε μας τηλεφωνικά γιά νά λά-
βετε τήν σχετική ἀπόδειξη. 

Σᾶς εὐχαριστοῦμε θερμά

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Νεκταρίου
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έσα ἀπό αὐτήν τήν πρώτη σελίδα τοῦ περιοδικοῦ μας, ἐπικοινωνοῦμε ὅλα αὐτά τά χρό-

νια, νοερά καί καρδιακά, μοιραζόμενοι σκέψεις, χαρές, λύπες, δοκιμασίες, πειρασμούς.

Ἔτσι λοιπόν μέσα σ᾽ αὐτήν τήν σελίδα καί ὅσο αὐτό εἶναι δυνατόν, θά μοιραστῶ μαζί

σας τίς ἀγωνίες γιά τούς καιρούς πού ζοῦμε. Ἀναμφίβολα, διερχόμαστε μιά τεράστια κρίση: κρίση

πολιτική, κοινωνική, οἰκονομική, ἐθνική. Γιά ὅλες αὐτές τίς κρίσεις ἀκοῦμε πολλά καί ὑποκείμεθα

σέ πολλά. 

Πρωτίστως ὅμως, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ἡ κρίση εἶναι πνευματική. Καί λέω πρωτίστως, γιατί

ἡ πνευματική κρίση ἔφερε καί ὅλες τίς ὑπόλοιπες. Ὁ πρῶτος λόγος γιά τά δεινά στά ὁποῖα ὑπόκει-

ται αὐτή τήν στιγμή ἡ Ἑλλάδα μας εἶναι ἡ πνευματική μας ξηρασία, ἡ ἀπομάκρυνσή μας ἀπό τόν

Θεό καί ὄχι ἁπλά ἡ ἀπομάκρυνση ἀλλά ἡ ἐγκατάλειψη τοῦ Θεοῦ. ̓ Εγκατάλειψη τήν ὁποία ἔφερε ἡ

μεγάλη ὑλική εὐημερία, σέ σημεῖο ὥστε θεοποιήσαμε τήν ὕλη, τήν καταστήσαμε κέντρο τῆς ζωῆς

μας καί ἐξοστρακίσαμε τόν Θεό σ᾽ ἕνα ρόλο τυπικό καί δευτερεύοντα. 

Τώρα λοιπόν, γευόμαστε τίς συνέπειες αὐτῆς μας τῆς ἀποστασίας. Ἦρθε ἡ ὥρα λοιπόν, τά ἴδια

τά εἴδωλα πού λατρέψαμε -τό χρῆμα καί ἡ ὕλη- νά μᾶς γίνουν μπούμεραγκ ζητώντας τήν κεφαλή

μας ἐπί πίνακι. «Μή φοβηθεῖτε ὅμως ἀπό τῶν ἀποκτενόντων τό σῶμα, τήν δέ ψυχήν ἡμῶν μή δυ-

ναμένων ἀποκτεῖναι». Ἄς γκρεμιστοῦν τά εἴδωλα τῆς ὕλης, ἄς ἔχουμε λιγότερα, ἄς στερηθοῦμε, ἄς

πεινάσουμε, ἄς γυμνητεύσουμε. Αὐτά ὅλα εἶναι πληγές τοῦ σώματος καί οἱ πληγές αὐτές μᾶς ὑπεν-

θυμίζουν νά στραφοῦμε πλέον στήν ψυχή. Ὅταν γύρω ὅλα γκρεμίζονται ἦλθε ἡ ὥρα νά στρέψουμε

τά μάτια στόν Οὐρανό. Νῦν καιρός εὐπρόσδεκτος, νῦν ἡμέρα σωτηρίας. Γιά τόν ΑΛΗΘΙΝΟ χρι-

στιανό οἱ ἡμέρες ναί, εἶναι χαλεπές, οἱ δοκιμασίες, ναί, εἶναι μεγάλες. Ἀλλά δέν ὑπάρχουν ἀδιέξοδα.

Ὁ Θεός Πατέρας μας μᾶς περιμένει πίσω, στήν ἀγκαλιά Του.  Ἐκεῖ πού εἶναι τό σπίτι μας, πού ξε-

μακρύναμε κτίζοντας ἄλλα σπίτια ὑλικά. Γιά τόν καθένα ἀπό ἐμᾶς οἱ ἡμέρες πού ζοῦμε ἔχουν δύο

δρόμους. Ἤ θά ἀκολουθήσουμε στήν καταστροφή αὐτούς πού μᾶς ὁδηγοῦν ἐκεῖ ἤ μετανοώντας γιά

τήν ἀποστασία μας θά γίνουμε Νινευίτες. Θά ἐπιστρέψουμε καί θά προσπέσουμε στό Σταυρό τοῦ

Χριστοῦ κάνοντας κέντρο τῆς ζωῆς μας Ἐκεῖνον. Δέν θά καμφθοῦμε ὅσο κι ἄν προσπαθοῦν κάποιοι

νά μᾶς κάμψουν. Θά ἐπιστρέψουμε στό Θεό. Τέρμα στά εἴδωλα, στήν ὕλη, στό χρῆμα. Μέσα ἀπό τά

βάθη τῆς καρδιᾶς μας θά ἀναφωνοῦμε «ἥμαρτον εἰς Σέ Σωτήρ, ὡς ὁ ἄσωτος υἱός, δέξαι με Πάτερ

μετανοοῦντα...». Ὁ Σταυρός τοῦ Χριστοῦ εἶναι πλέον ἡ μόνη σωτηρία. Ὅταν ὅλα καταποντίζονται,

μόνον ὅσοι ἔχουν ἀγκαλιασμένους σφιχτά τόν σταυρό τοῦ Χριστοῦ μας δέν θά καταποντιστοῦν. Νῦν

καιρός εὐπρόσδεκτος, νῦν ἡμέρα σωτηρίας....Καλόν πνευματικό ἀγῶνα. Προσεύχεσθε γιά μᾶς κ

ἐμεῖς γιά ἐσᾶς. ̔́ Ολοι γιά ὅλους, γιά ὅλο τόν κόσμο. Μετάνοια καί προσευχή, προσευχή καί μετάνοια.

᾽Αδιαλλείπτως....

Γερόντισσα Μόνικα
καί αἱ σύν ἐμοί ἐν Χριστῶ ἀδελφαί

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῶ ἀδελφοί, ἀναγνῶστες τοῦ περιοδικοῦ μας “Μοναχική Ἔκφραση”

Πρός αναγνώστεσ επιστολή... 
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Αφιέρωμα...j

Ο ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΤΟΥ

ΘΕΟΥ ΣΟΦΙΑΣ

Ο ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΤΟΥ

ΘΕΟΥ ΣΟΦΙΑΣ

οῦ εἶναι ἡ Ἁγία Σοφία;» «Ποιά εἶναι ἡ
Ἁγία Σοφία;». Τά μάτια κάθε ταξι-
διώτη ἀποζητοῦν νά διακρίνουν τό

περίγραμμά της. Κάθε διήγηση γιά δοξασίες καί
θρύλους πού τήν περιβάλλουν καταναλώνεται μέ
δίψα. Συνεπαρμένος, ὁ ἐπισκέπτης προσηλώνεται
στήν παρατήρηση τῶν τοίχων, τῶν κιόνων, τῶν
ἁψίδων, τῶν ψηφιδωτῶν της. Μετά ἀπό χρόνια,
στήν ἡσυχία τοῦ σπιτιοῦ του, τό μεγαλειῶδες
σχῆμα τῆς Ἁγίας Σοφίας εἶναι αὐτό πού, εὐκρινέ-
στερα ἀπό ὁτιδήποτε ἄλλο, προβάλλει στίς ἀνα-
μνήσεις ἀπό τήν Κωνσταντινούπολη.

Καί δέν εἶναι περίεργο. Γιά πολλούς, Κων-
σταντινούπολη δέν σημαίνει, παρά Ἁγία Σοφία. Χι-
λιάδες ἄνθρωποι δέν ξέρουν τίποτα γιά τά ὑπέροχα
τείχη τῆς πόλης, οὔτε σχημάτισαν ποτέ μιά νοερή
εἰκόνα ἀπό τό Βόσπορο κι ὅμως τό ὄνομα τοῦ ξα-
κουσμένου ναοῦ της, τούς εἶναι οἰκεῖο. Ἀκόμα καί
γιά ἐκείνους πού δέν τή γνωρίζουν παρά ἐλάχιστα,

ἡ Ἁγία Σοφία ταυτίζεται μέ ὅ,τι πιό μεγαλειῶδες,
πιό δοξασμένο, πιό ἱστορικό καί πιό ἱερό ὐπάρχει
μέσα στά ἐπιτεύγματα τῆς χριστιανικῆς ἀρχιτε-
κτονικῆς...

Ἡ Ἁγία Σοφία ἀνήκει κι αὐτή στό παρελθόν.
Ἦταν τό 537, μιά ὁλόκληρη γενιά πρίν ἀπό τή γέν-
νηση τοῦ Μωάμεθ τοῦ Προφήτη, πού ὁ μεγάλος
τροῦλος της ὑψώθηκε στόν οὐρανό, τόσο αἰθέριος
ὅσο σήμερα. Κι ὅμως, μποροῦμε νά πιστέψουμε ὅτι
αὐτή ἡ ἐκκλησία θά ἔχει ἕνα μέλλον ἐξίσου ἔνδοξο μέ
τό παρελθόν της καί ἴσως, χωρίς καμιά ὑπερβολή,
ἀκόμη ἐνδοξότερο.

Ο ΜΩΑΜΕΘ Β´ ΣΤΟ ΑΠΟΓΕΙΟ ΤΗΣ ΔΟΞΑΣ ΤΟΥ.

ὉΣουλτάνος Μωάμεθ ὁ Β´ ἐκείνη τήν ἡμέρα τῆς
κατάκτησης ἀπέδειξε περισσότερο ἀπό ποτέ

τή βαθύνοιά του, τή φιλοσοφημένη στάση του, τή
μεγαλωσύνη του. Ἕνας Ὀθωμανός στρατιώτης,
μεθυσμένος ἀπό τή νίκη ἤ τό φανατισμό, κατέ-

Ποῦ εἶναι ἡ Ἁγία Σοφία;

Π

Ποιά εἶναι ἡ Ἁγία Σοφία;
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στρεφε τά μωσαϊκά
τῆς Ἁγίας Σοφίας
μέ ἕνα ρόπαλο.
«Μήν τά ἀγγίζεις»,
φώναξε ὁ Πορθητής.
Μέ ἕνα καί μόνο
κτύπημα σώριασε
καταγῆς τό βάρ-
βαρο νεκρό. Μετά,
λέγεται ὅτι πρό-
σθεσε χαμηλόφωνα:
«Ποιός ξέρει ἄν σέ
ἄλλη ἐποχή ὑπηρε-
τήσουν διαφορε-
τική θρησκεία ἀπό
τοῦ Ἰσλάμ...». Ποιό

θά εἶναι ἄραγε ό μέλλον αὐτοῦ τοῦ ναοῦ; Αὐτό οὔτε
ἡ πιό καλπάζουσα φαντασία μπορεῖ νά τό συλλά-
βει. Στή λαϊκή δοξασία, ἕνας Ἕλληνας ἱερέας τε-
λοῦσε λειτουργία ὅταν ἡ ἔξαλλη στρατιά τοῦ
σουλτάνου ἔσπασε τίς πόρτες. Κρατώντας τό
σταυρό στό χέρι, ὁ ἱερέας ἀποτραβήχθηκε ἀργά σέ
κάποιο ἀπό τά μυστικά δωμάτια κι ἐκεῖ μέ τό
σταυρό προσμένει ἀκόμα...

ἩἉγία Σοφία θεμελιώθηκε τό 326, στή θέση ἑνός
εἰδωλολατρικοῦ ναοῦ. Στά ἐγκαίνια ἦταν

παρών ὀ Κωνσταντῖνος, ὁ ὁποῖος εἶχε ἐπιστρέψει
ἀπό τή Σύνοδο τῆς Νίκαιας λίγους μῆνες νωρίτερα.
Ἀφιερώθηκε στή Θεία Σοφία, τή Σοφία τοῦ Λόγου ἤ
τό Λόγο τοῦ Θεοῦ- δηλαδή στόν ἴδιο τόν Χριστό.
Ὅταν, τό 532, καταστράφηκε ἀπό πυρκαγιά, ὁ
Αὐτοκράτορας Ἰουστινιανός ἀποφάσισε νά τήν
ἀποκαταστήσει σέ βαθμό μεγαλοπρέπειας πρωτό-
γνωρο: Νά δημιουργήσει ἕνα οἰκοδόμημα πού θά
ἦταν ἡ ἐξιλέωση γιά κάθε παράπτωμα καί ἁμαρτία
του ὡς ἡγεμόνα...

ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ

Ὡς κύριος ἀρχιτέκτονας γιά τήν κατασκευή τῆς
Ἁγίας Σοφίας ἐπιλέχθηκε ὁ Ἀνθέμιος ἀπό τίς

Τράλλεις, ὁ ἱκανότερος ὅπως λέγεται, ἀρχιτέκτονας
καί μηχανικός τοῦ αἰώνα. Πρῶτος ἀπ᾽ ὅλους τούς
Ἕλληνες χρησιμοποίησε τή δύναμη τοῦ ἀτμοῦ
«ἕνας ἄνδρας» λέει ὁ Ἀγαθίας «ἱκανός νά μιμηθεῖ σει-
σμούς καί κεραυνούς». Συνεργάτες του ἦταν ὁ Ἰσί-
δωρος ἀπό τή Μίλητο καί ὁ Ἰγνάτιος, πού εἶχε

ἀποκαταστήσει τόν Αὐγουστεώνα, ἀρχιτέκτονες
σχεδόν ἰσάξιοι τοῦ Ἀνθέμιου σέ ἱκανότητα καί φήμη.
Εἰπώθηκε ὅτι ἕνας ἄγγελος ἀποκάλυψε στόν αὐτο-
κράτορα τά σχέδια τῆς Ἁγίας Σοφίας μέσα σέ
ὄνειρο, ὄχι βέβαια στό σύνολό τους καί μέ κάθε λε-
πτομέρεια, ἀλλά ἐκείνη τή μοναδική ἰδέα, τήν κύρια
σύλληψη, πού οἱ ἀρχιτέκτονες ἀργότερα θά ἀνέ-
πτυσσαν καί θά τῆς ἔδιναν μορφή. Κι αὐτή ἦταν ἡ
ἰδέα ἑνός τρούλου, πού θά εἶχε τή μεγαλύτερη δυ-
νατή διάμετρο, πού θά ἦταν τμῆμα τοῦ μεγαλύτε-
ρου δυνατοῦ κύκλου, θά ὑψωνόταν σέ ἰλιγγιῶδες
ὕψος καί θά ὑποβασταζόταν ἀπό ὅσο τό δυνατόν
λιγότερα στηρίγματα. Ἡ ἀποκάλυψη δέν βρισκό-
ταν στήν ἁπλή σύλληψη ἑνός τρούλου-πού ἀπο-
τελοῦσε νέα ἰδέα, ἔστω κι ἄν στή συνέχεια
μονοπωλήθηκε σχεδόν ἀπό μία καί μοναδική σχολή-
ἀλλά στό τελειότερο συνταίριασμα ὅλων αὐτῶν
τῶν ὅρων. Ὁ Ἀνθέμιος, δέν θά ἀνέπτυσσε ἁπλῶς
ἕνα ἤδη ὑπάρχον σύστημα οὔτε καί θά γινόταν τα-
πεινός ἀντιγραφέας του. Ἡ βυζαντινή ἀρχιτεκτο-
νική μέ τό ἔργο αυτό θά ἔφθανε στήν πλήρη ἀκμή
της σχεδόν μονομιᾶς. Ἡ Ἁγία Σοφία ἦταν «ταυτό-
χρονα προάγγελος καί ὑπέρτατη ἔκφραση ἑνός
νέου ρυθμοῦ».

ΜΙΑ ΥΠΕΡΟΧΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Σ᾽ ὅλη τήν αὐτοκρατορία στάλθηκαν προκηρύ-
ξεις γιά τό ἔργο πού εἶχε ξεκινήσει ὁ Ἰουστινια-

νός καί καλοῦσαν πιστούς καί εὐσεβεῖς νά
συνεισφέρουν... 
Συνεισφορές ἔρχονταν ἀπό τήν Εὐρώπη, τήν Ἀσία,
τήν Ἀφρική, ἀκόμη καί ἀπό τίς πιό ἀπομακρυσμέ-
νες ἐπαρχίες. Οἱ πλούσιοι ἔδιναν ἀπό τό περίσσευμά
τους. Ἦταν ὅμως πολλές καί οἱ φτωχές χῆρες πού
ἔδωσαν ὅ,τι εἶχαν καί δέν εἶχαν. Αὐτοκρατορικοί,
ἐθνικοί, ἰδιωτικοί θησαυροί ἔρρεαν σάν ποτάμι
καθώς τό ἔργο προχωροῦσε. Ὅταν οἱ ἐπίγειοι πόροι
δέν ἀρκοῦσαν, ἡ ἐξ᾽ οὐρανοῦ βοήθεια δέν ἔλειπε.
Ἕνας ἄγγελος, ἔλεγαν, μέ τή μορφή νεαροῦ ἀγω-
γιάτη, εἶχε ὁδηγήσει ἀρκετά μουλάρια μέσα σέ μυ-
στικές σπηλιές καί τά εἶχε φέρει πίσω μέ τά πανέρια
φορτωμένα χρυσάφι. Ὁ ἴδιος ὁ Ἰουστινιανός εἶχε κα-
ταπιαστεῖ μέ τό κτίσιμο τοῦ ναοῦ, πλάϊ στούς
ἐργάτες. Ὁ μύθος ἀναφέρει ὅτι οἱ ἀγγελικοί ἀρωγοί
ἦταν ἀκούραστοι, ὅπως κι ἐκεῖνος. Τή νύχτα, ὅταν
κοιμόντουσαν ὅλοι καταπονημένοι ἀπό τήν ἐντα-
τική δουλειά-ἐκτός ἀπό τούς φρουρούς, οἱ τοῖχοι
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Γνώρισόν μοι...j

ἐξακολουθοῦσαν νά ὑψώνονται ἀπό ἀόρατα χέρια.

ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Κάποτε, τήν ὥρα πού οἱ ἐργάτες ξεκουράζονταν
στή μέση τῆς ἡμέρας, ἕνας ἄνδρας μέ λευκή ἐνδυμα-
σία ἐμφανίσθηκε ξαφνικά στό ἀγόρι πού φύλαγε τά
ἐργαλεῖα τους καί τοῦ εἶπε νά ξαναφωνάξει γρή-
γορα τούς ἄνδρες στή δουλειά τους. Τό ἀγόρι δί-
σταζε νά ἀφήσει τό πόστο του καί τότε ὁ ξένος τοῦ
εἶπε προσπαθώντας νά τόν πείσει: «Θά μείνω ἐγώ
ἐδῶ ὥσπου νά γυρίσεις». Ὁ μικρός ἔτρεξε νά εἰδο-
ποιήσει τούς ἐργάτες, ἀλλά πρίν ἐπιστρέψει κά-
ποιος εἶπε τήν ἱστορία στόν αὐτοκράτορα. Ἐκεῖνος
ἀποφάνθηκε ὅτι ὁ λευκοντυμένος ξένος ἦταν ἄγγε-
λος. Ἔδωσε στό ἀγόρι πολλά χρήματα καί τό
ἔστειλε ἀμέσως σέ μιά μακρινή ἐπαρχία τῆς αὐτο-
κρατορίας, ἀφοῦ πρῶτα τόν ἔβαλε νά ὁρκισθεῖ ὅτι
ποτέ δέν θά γυρνοῦσε πίσω. Οἱ κατώτερες τάξεις
πιστεύουν ὅτι, κάπου γύρω ἀπό τήν Ἁγία Σοφία,
ὁ ἄγγελος πού ξεγελάσθηκε προσμένει ἀκόμα τό
ἀγόρι νά γυρίσει.

Πίστευαν ὅτι κάποια οὐράνια μουσική ψυχα-
γωγοῦσε τούς ἐργάτες ὅταν κουράζονταν. Ὁ
αὐτοκράτορας δέν παρέλειπε νά βλέπει σημαδιακά
ὄνειρα ὅταν ὑπῆρχε ἀμφιβολία ὡς πρός κάποια
ἀκανθώδη λεπτομέρεια. Ἔτσι, ὅταν οἱ ἀρχιτέκτονες
δέν συμφωνοῦσαν κάποια στιγμή γιά τό σχῆμα τῆς
ἁψίδας, ἕνας ἄγγελος ἐμφανίσθηκε στόν αὐτοκρά-
τορα σέ ἕνα ὄραμα καί τοῦ ὑπέδειξε ὅτι πρέπει νά
εἶναι τριπλή-ὅπως τελικά ἔγινε-, σέ ἀναγνώριση
τῆς Ἁγίας Τριάδος. Οἱ τόσοι θρύλοι, πού ἀκόμη
διαφυλάσσονται μέ ἀγάπη καί ἐπαναλαμβάνονται,
«ἀποδεικνύουν», ὅπως λέει ὁ Bayet, «πώς αὐτό τό
τεράστιο ἔργο πέρασε μέσα στή λαϊκή φαντασία».

«ΝΕΝΙΚΗΚΑ ΣΕ, ΣΟΛΟΜΩΝ!»
Ὁ ναός ἦταν ἕτοιμος γιά καθιέ-

ρωση στίς 24 Δεκεμβρίου τοῦ 537.
Ἡ μεγάλη λιτανεία ξεκίνησε ἀπό τό
ναό τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας, πέ-
ρασε μεγαλόπρεπα δίπλα ἀπό τόν
Ἱππόδρομο καί τό Μεγάλο Ἀνά-
κτορο, μέσα ἀπό τόν Αὐγουστεώνα
καί κατευθύνθηκε στή νότια πύλη
τοῦ ἐσωτερικοῦ νάρθηκα. Ἐκεῖ, ὁ
Ἰουστινιανός ἔβγαλε τό στέμμα

του-μόνο τότε μέ τόση εὐχαρίστηση- καί τό ἀπέ-
θεσε στά χέρια τοῦ Πατριάρχη Μηνᾶ. Κατόπιν,
μόνος του, διάβηκε τήν κεντρική πύλη καί πάλι
μόνος, προχώρησε μέχρι τόν ἄμβωνα. Μέ ψυχή γε-
μάτη ἀπό τό μεγαλεῖο πού ἐκπληρώθηκε καί ἀπό
ἀπέραντη εὐγνωμοσύνη, ἀναφώνησε τά λόγια πού
δέν θά σβήσουν ποτέ ἀπό τή μνήμη ὅσο ἀντέχει ἡ
Ἁγία Σοφία. Τά εἶπε μάλιστα τόσο μεγαλόφωνα,
ὥστε κι αὐτοί πού δέν εἶχαν περάσει τό κατώφλι τό
ἄκουσαν: «Ἄς εἶναι δοξασμένος ὁ Θεός πού μέ
ἀξίωσε νά κάμω αὐτό τό ἔργο. Νενίκηκά σε, Σολο-
μών». Τήν ὥρα πού μιλοῦσε εἶχε σταθεῖ δίπλα σέ ἕνα
μεγαλειῶδες ψηφιδωτό τό ὁποῖο ἀπεικόνιζε τό Σο-
λομώντα νά κοιτᾶ γύρω του μέ ἀπορία καί θαυμα-
σμό.

Ἐκείνη τήν ἡμέρα ὅλος ὁ πληθυσμός τῆς πρω-
τεύουσας γιόρτασε μέ ἔξοδα τοῦ Αὐτοκράτορα.
Ἐπιπλέον, 30.000 μεζοῦρες στάρι καί ἑκατοντάδες
κιλά χρυσάφι μοιράστηκαν στούς φτωχούς. Τό
πρωΐ τῶν Χριστουγέννων ὁ ναός ἄνοιξε γιά νά μπο-
ρέσει νά ἐκκλησιασθεῖ τό κοινό. Οἱ εὐχαριστίες καί οἱ
πανηγυρισμοί κράτησαν δύο ἑβδομάδες περίπου.
Ὁλόκληρη ἡ κατασκευή πού τώρα στεκόταν με-
γαλειώδης κι ὁλοκληρωμένη, εἶχε ἀναδυθεῖ ἀπό τίς
στάχτες της σέ διάστημα μικρότερο ἀπό ἕξι χρόνια-
χρόνος ἐκπληκτικά σύντομος. Τέτοιο ἐπίτευγμα,
δηλαδή τό νά ὑλοποιηθεῖ τόσο γρήγορα, θά εἶχε
σταθεῖ ἀδύνατο ἄν ἡ εὐσεβής συνεισφορά τοῦ
ἔθνους δέν ἦταν ἀντάξια ἐκείνης τοῦ Αὐτοκράτορα.
Ὁ ναός τοῦ Ἁγίου Πέτρου στή Ρώμη χρειάσθηκε
120χρόνια γιά τήν ἀνέγερσή του, τοῦ Ἁγίου Παύ-
λου στό Λονδίνο 35 χρόνια, ἡ Νοτρ Ντάμ στό Πα-
ρίσι 72 χρόνια, ὁ Καθεδρικός τοῦ Μιλάνου πάνω
ἀπό 500 χρόνια, ὁ Καθεδρικός τῆς Κολωνίας 615
χρόνια. Εἶναι σίγουρα ἐκπληκτικό τό πῶς ἡ Ἁγία
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Σοφία, πού ὁλοκληρώθηκε αἰῶνες πρίν αὐτοί οἱ σε-
βάσμιοι χριστιανικοί ναοί ξεκινήσουν κἄν, δέν χρει-
άσθηκε οὔτε ἕξι χρόνια!

ΤΟ ΔΑΠΑΝΗΡΟΤΕΡΟ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑ ΠΟΥ 
ΧΤΙΣΤΗΚΕ ΠΟΤΕ ΑΠΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΧΕΡΙΑ

Τό κόστος παραμένει ἀκόμη στό πλαίσιο τῆς
εἰκασίας. Ἴσως ἡ προσεκτική καί λεπτομερής

ἐκτίμηση τοῦ Ἕλληνα ἱστορικοῦ, καθηγητῆ Πα-
παρρηγόπουλου, εἶναι κοντά στήν ἀλήθεια. Ὑπο-
λογίζει τήν ἀξία τῆς γῆς καί τό κόστος τῶν ὑλικῶν,
τῆς ἐργασίας, τῆς διακόσμησης καί τῶν ἐκκλησια-
στικῶν σκευῶν περίπου 324 ἑκατομμύρια ἑλληνι-
κές δραχμές, ἤ περίπου 64 ἑκαττομύρια δολλάρια
(τῆς ἐποχῆς).

... Πρέπει νά ἔχουμε κατά νοῦ ὅτι κανένας ἄλλος
χριστιανικός ναός δέν συγκρίνεται μέ τήν Ἁγία
Σοφία ὅσον ἀφορᾶ τήν ποικιλία καί τήν σπανιό-
τητα τῶν μαρμάρων καί πάνω ἀπ᾽ ὅλα τήν ἀφει-
δώλευτη χρήση ἀργύρου, χρυσοῦ καί πολύτιμων
λίθων στή διακόσμηση καί τά ἱερά σκεύη.

Ἡ δαπάνη γιά τήν Ἁγία Σοφία ἦταν ἀναμφί-
βολα ὑψηλότερη ἀπό αὐτήν ὁποιουδήποτε ἄλλου
ἱεροῦ χώρου πού δημιουργήθηκε ποτέ ἀπό χρι-
στιανικό λαό πρός δόξαν τοῦ Θεοῦ του.

Σήμερα εἶναι ἐντελῶς ἀδύνατο νά φαντα-
σθοῦμε, ἔστω ἀμυδρά, πῶς πρέπει νά ἦταν αὐτός ὁ
ναός ἔτσι ὅπως τόν ἀντίκρυσε ὁ Ἰουστινιανός. Ὅλα
ὅσα μποροῦσαν νά δημιουργήσουν τή δύναμη, ὁ
πλοῦτος, ἡ τέχνη, οἱ ἱκανότητες καί ἡ εὐσέβεια τοῦ
πολιτισμένου κόσμου ἦταν ἐκεῖ, σ᾽ αὐτό τόν ἐπι-
βλητικό χῶρο. Ὑπέρλαμπρος ὁ ναός ἐκτεινόταν καί
ὑψωνόταν μπροστά στή γοητευμένη ματιά τοῦ
Αὐτοκράτορα.

Ἀπό τότε, ἀμέτρητα ἀντερείσματα, μεγάλα
καί μικρά, ψηλά καί χαμηλά, κτίσματα κάθε εἴδους,
ἔχουν συσσωρευτεῖ τριγύρω του, πνίγοντας καί
παραμορφώνοντας τό σχῆμα του. Τό φῶς πολλῶν
ἀπ᾽ τά παράθυρα ἔχει κρυφτεῖ καί πολλά ἀκόμα
ἔχουν κλείσει.

Μέ τή μουσουλμανική λατρεία, τά ψηφιδωτά,
ἄν καί διατηρήθηκαν, ἔχουν καλυφθεῖ. Ἔχουν σβη-
στεῖ οἱ σταυροί καί τά ἄλλα χριστιανικά ἐμβλή-
ματα. Ἐξαφανίσθηκαν τά ἀμέτρητα πολύτιμα
στολίδια ἀπό ἀσήμι καί χρυσάφι.

Ὁ διάκοσμος καί ἡ λατρευτική ἐπίπλωση πού

πρόσθεσαν οἱ Ὀθωμανοί εἶναι ἀταίριαστα κι ἀπο-
τελοῦν παραφωνία μέσα στήν ὅλη ἀρχιτεκτονική
τοῦ οἰκοδομήματος. 

Κυρίως, δέν πρέπει νά ξεχνᾶ κανείς ὅτι ἡ Ἁγία
Σοφία προηγεῖται κατά αἰῶνες ἀπό τούς ναούς μέ
τούς ὁποίους συνήθως συγκρίνεται κι ὅτι ἔχει φθα-
ρεῖ ἀπό τά βήματα τῶν προσκυνητῶν καί ἔχει ξε-
θωριάσει ἀπό τή σκόνη πού συνόδευε ἀμέτρητα
πλήθη πιστῶν ἐδῶ καί πάνω ἀπό 1.350 χρόνια.

Η ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΡΟΥΛΟΥ

Ὁαἰθέριος τροῦλος ἦταν καί εἶναι τό ἀπαράμ-
μιλο ἀριστούργημα τῆς Ἁγίας Σοφίας. Σα-

ράντα πέντε γενεές ἐξελισσόμενου πολιτισμοῦ καί
τεχνικῆς ἔχουν περάσει ἀπό τότε, χωρίς νά ἔχουν
δημιουργήσει ὄχι μόνο κάτι ἀνώτερο, ἀλλά οὔτε
κἄν ἰσάξιό του.
Συγκριτικά, ἡ ἀρχιτεκτονική τελειότητα τῶν θόλων
μπορεῖ ν᾽ ἀποδοθεῖ ὡς ἑξῆς: Φαντασθεῖτε μιά κατα-
κόρυφο ἀπό τήν κορυφή τοῦ θόλου ὡς τό ἐπίπεδο
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τῆς βάσης του. Βᾶλτε τήν κατακόρυφο στόν ἀριθ-
μητή καί στόν παρανομαστῆ τή διάμετρο τοῦ
θόλου: ὅσο μικρότερο εἶναι τό κλάσμα πού θά πά-
ρετε τόσο πιό τέλειος εἶναι ὁ θόλος. Ἡ διάμετρος
τοῦ τρούλου τῆς Ἁγίας Σοφίας εἶναι 31 μέτρα. Ἡ
κατακόρυφός του, ἡ ἀπόσταση ἀπό τήν κορυφή
ἕως τή βάση του, εἶναι 14 μέτρα. Ἡ διάμετρος τοῦ
θόλου τοῦ Ἁγίου Πέτρου εἶναι 42 μέτρα καί ἡ κα-
τακόρυφός του 57 μέτρα. Ἡ διάμετρος τοῦ θόλου
στό Πάνθεον, -τώρα Σάντα Μαρία Ροτόντα- εἶναι
43 μέτρα καί ἡ κατακόρυφός του εἶναι ἴδια.
Οἱ λεπτομέρειες αὐτές εἶναι ἀπολύτως ἀπαραίτη-
τες γιά τήν κατανόηση αὐτοῦ πού ἀποτελεῖ μονα-
δική διάκριση τῆς Ἁγίας Σοφίας. Οἱ δυό ἄλλοι
τεράστιοι θόλοι, ἐκπληκτικά ἀριστουργήματα καί
οἱ δύο, ὠχριοῦν σέ κάλλος ὅπως καί σέ τόλμη μπρο-
στά στόν αἰθέριο θόλο πού ὁ Ἀνθέμιος ὕψωσε πρίν
1.360 χρόνια. Στόν Ἅγιο Πέτρο, ὁ θόλος εἶναι συμ-
πλήρωμα τοῦ οἰκοδομήματος καί ὄχι τό κύριο στοι-
χεῖο τῆς σχεδίασής του. Ὑπάρχει χάρη στό
οἰκοδόμημα καί ὄχι αὐτό χάρη στό θόλο. Στήν Ἁγία
Σοφία, ἀντίθετα, ὁ τροῦλος εἶναι ὁ σκοπός, ἐνῶ ἡ
κατασκευή στήν ὁποῖα ἀκουμπᾶ δέν εἶναι παρά τό
μέσον πού τόν ἀναδεικνύει καί τόν ὑψώνει πρός τόν
οὐρανό.

Ἡ ἱστορική σπουδαιότητα τῆς Ἁγίας Σοφίας
δέν γνωρίζει ὅρια. Καμμία ἄλλη ἐκκλησία σέ καμία
χώρα σ᾽ ὁλόκληρο τόν κόσμο, κανένα ἄλλο οἰκοδό-
μημα πού ὑψώθηκε ποτέ ἀπό τήν τέχνη τῶν ἀνθρώ-
πων δέν ἀποτέλεσε τόσο σημαντικό καί οὐσιαστικό
κομμάτι στή ζωή ἑνός ἔθνους. «Στό ὄνομά της συμ-
πυκνώνεται ὁλόκληρη ἡ βυζαντινή ἱστορία»...

Η ΟΦΕΙΛΗ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ

Ἐκεῖ πλάϊ στόν κίονα ἀπό τήν Ἔφεσο, στάθη-
καν τό 987 οἱ εἰδωλολάτρες ἀπεσταλμένοι

τοῦ Ρώσου Βλαδίμηρου πού εἶχαν σταλεῖ σέ ὅλο
τόν κόσμο «πρός ἀναζήτηση τῆς ἀληθοῦς πί-
στεως». Ἡ περίλαμπρη μεγαλοσύνη τοῦ ναοῦ, οἱ
σεβάσμιες σειρές ἱερέων μέ τά ὑπέροχα ἄμφια, ἡ
οὐράνια ψαλμωδία τῆς χορωδίας, τά σύννεφα ἀπό
λιβάνι πού ἁπλώνονταν στό χῶρο καί ἀνέβαιναν
ψηλά, ἡ εὐσεβής σιωπή χιλιάδων πιστῶν πού προ-
σεύχονταν μέ κατάνυξη, ὅλο τό μυστήριο μιᾶς
ἄγνωστης ἱεροτελεστίας πού προκαλοῦσε δέος,
μάγεψε στήν κυριολεξία τόν ἀπαίδευτο νοῦ τῶν
ἁπλοϊκῶν τέκνων τοῦ Βορρᾶ. Ὅπως ξεκάθαρα μά-

λιστα δηλώνει ὁ ἱστορικός τους Κaramsin, «ὁ ναός
αὐτός τούς φάνηκε ἡ ἴδια ἡ κατοικία τοῦ Ὑψίστου,
ἐκεῖ ὅπου φανέρωσε ἄμεσα τή δόξα Του στά μάτια
τῶν θνητῶν».

Ἔτσι, οἱ ἀπεσταλμένοι φεύγοντας ἀπό τήν
Κωνσταντινούπολη, πῆγαν πίσω στό Σλάβο πρίγ-
κηπά τους καί τοῦ διηγήθηκαν ὅ,τι εἶχαν δεῖ μέ τά
παρακάτω λόγια: «Δέν ξέραμε ἄν εἴχαμε ἤδη ἀνεβεῖ
στόν οὐρανό. Πραγματικά, πάνω στή γῆ δέν θά
ἔβρισκε ποτέ κανείς παρόμοια πλούτη καί μεγαλο-
πρέπεια. Τό μόνο πού μποροῦμε νά πιστέψουμε
εἶναι ὅτι ἐκεῖ ἀντιλαμβάνεται κανείς πραγματικά
τήν παρουσία τοῦ Θεοῦ κι ὅτι αὐτή ἡ θρησκεία ξε-
περνᾶ κατά πολύ τή θρησκεία κάθε ἄλλης χώρας».
Ὁ Βλαδίμηρος δέχθηκε τά λόγια καί τήν πίστη τῶν
ἀπεσταλμένων του. Βαφτίστηκε χριστιανός καί οἱ
ἀνάδοχοί του ἦταν οἱ Αὐτοκράτορες  Βασίλειος ὁ
Β´ καί Κωνσταντίνος Η´. Σύντομα συνδέθηκε ἀκόμη
περισσότερο μαζί τους, ἀφοῦ παντρεύτηκε τήν
ἀδελφή τους, τήν πριγκίπισσα Ἄννα.

Ὁ Βλαδίμηρος καί οἱ Ρῶσσοι, εὐγνώμονες πού
ἀπό τήν Κωνσταντινούπολη εἶχαν πάρει τό δῶρο
τῆς ἱερῆς τους πίστης, στάθηκαν ἀπό τότε καί στό
ἑξῆς κοντά στή μεγάλη Μητέρα Ἐκκλησία, καί συν-
δέθηκαν μέ τούς χριστιανούς ὁμόδοξους τους μέ
ἀδελφικούς δεσμούς. Σήμερα, στήν τσαρική Ρωσία,
ἡ λατρεία εἶναι ἴδια μέ ἐκείνη πού γοήτευσε τούς
ἀπεσταλμένους στήν Ἁγία Σοφία.

Στίς 16 Ἰουλίου τοῦ 1054, μέ τό ναό ἀσφυ-
κτικά γεμάτο ἀπό ὀρθόδοξο κλῆρο καί λαό, ὁ καρ-
δινάλιος Οὐμβέρτος καί δύο ἀκόμα Λατίνοι

Αφιέρωμα...j
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ἐπίσκοποι, ἀντιπρόσωποι τοῦ πάπα, προχώρησαν
μέ σταθερό βῆμα ὡς τήν Ἁγία Τράπεζα, μέσα στό
μεγάλο ἱερό. Μετά, κάτω ἀπό τό κολοσσιαῖο ψηφι-
δωτό τοῦ Ἰησοῦ μέ τή γλυκιά ματιά καί τ᾽ ἁπλω-
μένα χέρια πού εὐλογοῦν, ἀπέθεσαν πάνω στήν
Ἁγία Τράπεζα τόν παπικό ἀφορισμό τῆς Ὀρθόδο-
ξης Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας καί τό ἀνάθεμα ἀπέ-
ναντι στίς ἑπτά θανάσιμες αἱρέσεις τῶν Ἑλλήνων,
πού ἔστελνε τούς ἴδιους καί ὅσους μοιράζονταν τά
δόγματά τους «στήν αἰώνια συντροφιά τοῦ Σα-
τανᾶ καί τῶν ἀγγέλων του». Μετά «ἀναχώρησαν
μέ ἀποφασιστικό βῆμα, τινάζοντας τή σκόνη ἀπό
τά πόδια τους καί φωνάζοντας: Ἄς δεῖ καί ἄς κρί-
νει ὁ Θεός».

Ἔτσι, τό ἑνιαῖο ἱμάτιο κομματιάστηκε. Ἡ μέχρι
τότε ἀδιαίρετη χριστιανική Ἐκκλησία χωρίσθηκε
στά δύο καί ἀπό τότε δέν ξαναενώθηκε. Ἕνας προ-
τεστάντης δέν μπορεῖ ἴσως νά διακρίνει καθαρά καί
νά ἐκτιμήσει τό δίκαιο ἤ τό ἄδικο τῶν δύο ἀντιμα-
χόμενων πλευρῶν, τοῦ Πατριάρχη Μιχαήλ Κηρου-
λάριου καί τοῦ πάπα Λέοντα Θ´. Τά ζητήματα
ἀντιλογίας πού ἦταν τόσο σημαντικά γιά ἐκείνους
τή μακρινή ἐκείνη ἐποχή ἴσος σήμερα μᾶς φαίνονται
μηδαμινά ἤ ἄνευ σημασίας. Θά μπορούσαμε ὅμως
ποτέ νά ἀμφισβητήσουμε τό ἄν διαδραματίσθηκε
ποτέ στήν ἱστορία καταστροφικότερο γεγονός γιά
τήν Εὐρώπη καί πάνω ἀπ᾽ ὅλα, γιά τή χριστιανο-
σύνη τῆς Ἀνατολῆς ἀπό αὐτό πού εἶδαν οἱ σιω-
πηλοί τοίχοι τῆς Ἁγίας Σοφίας; Σήμερα φαίνεται
λογικό πού ὁ Μαθᾶς, ἐπίσκοπος Θήρας, ἀναφωνεῖ:

«Ἀνείπωτα φοβερές
ὑπῆρξαν οἱ συνέπειες
αὐτοῦ τοῦ σχίσματος».

Ἐδῶ, τό πρωΐ τοῦ
Πάσχα, τόν Ἀπρίλιο τοῦ
1204, γλέντησαν καί ξε-
φάντωσαν οἱ Φράγκοι πο-
λεμιστές τῆς Τετάρτης
Σταυροφορίας, μέ χέρια
αἱματοβαμμένα ἀπό τήν
κατάκτηση τῆς πόλης.
Ἕνας αὐλικός, καθισμένος
στόν πατριαρχικό θρόνο,
τραγουδοῦσε αἰσχρά τρα-
γούδια σέ ἔρρινους τό-
νους, κοροϊδεύοντας τίς
ψαλμωδίες τῶν Ἑλλήνων.

Στό μεταξύ, μεθυσμένοι στρατιῶτες ἐπιδίδονταν σέ
ἀκατανόμαστα ὄργια μέ γυναῖκες τοῦ δρόμου, κι ὁ
ναός ἀντηχοῦσε ἀπό τά πρόστυχα, σατανικά τους
γέλια. Αἷμα καί κοπριά ἀνακατεύτηκαν χλευα-
στικά μέ τόν ἁγιασμένο ἄρτο καί τό κρασί. Τήν ἴδια
ὥρα, διάφορα ζῶα ὁδηγοῦνταν μέσα στό ναό κι
ἔβγαιναν πάλι φορτωμένα μέ πλιάτσικο, καί μέ τά
ἄμφια τῶν ἱερέων ριγμένα πάνω τους. Μέ ἀποτρο-
πιασμό καί θλίψη, ὁ πάπας Ἰννοκέντιος Γ´ ἐπιτίμησε
σκληρά τούς Σταυροφόρους, δηλώνοντας ὅτι «ἡ
Ἑλληνική Ἐκκλησία θά ἔβλεπε στό πρόσωπο τῶν
Λατίνων μόνο προδοσία καί ἔργα τοῦ σκότους καί
θά τούς μισοῦσε σάν σκυλιά». Μέχρι καί σήμερα, ἡ
ἀνάμνηση τῶν πράξεων ἐκείνων πλανᾶται ἄσβεστη
μεταξύ τῶν Ἑλλήνων κατοίκων τῆς Κωνσταντι-
νούπολης. Ἔτσι, δέν εἶναι περίεργο τό ὅτι, ὅταν ἡ
Βυζαντινή Αὐτοκρατορία ἄρχισε νά φθίνει, πολλοί
φανατικοί Ἕλληνες ἔβλεπαν μέ τήν ἴδια ἀπέχθεια
τόσο μιά ἰδέα ὅσο κι ἕνα στρατιώτη ἀπό τή Δύση. 

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗ 
ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Στά μακρά καί ταραγμένα χρονικά τῆς Ἀνατο-
λικῆς Αὐτοκρατορίας δέν ὑπάρχει τίποτα τόσο

θλιβερό ὅσο ἐκείνη ἡ νύχτα πρίν ἀπό τή μεγαλειώδη
πτώση. Στίς 28 Μαΐου τοῦ 1453, μία ὥρα πρίν τά
μεσάνυχτα, ὁ Κωνσταντίνος ἦρθε γιά ἄλλη μιά
φορά στήν Ἁγία Σοφία. Μετάλαβε τῶν ἀχράντων
μυστηρίων, ὁ ἴδιος καί οἱ ἀθάνατοι ἄνδρες του,
ὅπως οἱ μελλοθάνατοι. Ἤξερε, ὅπως καί καθένας
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Γνώρισόν μοι...j
ἀπό τή σιωπηλή ἀκολουθία του, πώς ἄν παρέμε-
ναν πιστοί μέχρι νά πεθάνουν, δέν εἶχαν πιά οὔτε
ἕνα εἰκοσιτετράωρο ἐπίγειας ζωῆς. Καμία ἐλπίδα
νίκης, καμία ἐλπίδα σωτηρίας, δέν φαινόταν στόν
ὁρίζοντα. Ἴδιο μεγαλεῖο μέ ἐκεῖνο τοῦ γενναίου Λε-
ωνίδα καί τῶν Τριακοσίων του στίς θρυλικές Θερ-
μοπύλες. Ἴσος πρός κάθε ἄνθρωπο στήν κρίσιμη
ὥρα, ὁ αὐτοκράτορας ζήτησε τή συγχώρεση ἀπ᾽
ὅλους ὅσους μπορεῖ νά εἶχε ἀδικήσει ἄθελά του στή
σύντομη βασιλεία του. Οἱ ἄνδρες, μές στίς βαριές
πανοπλίες τους, ξέσπασαν σέ λυγμούς, κι αὐτή
ἦταν ἠ μοναδική ἀπάντηση πού ἔσπασε ἐκείνη τή
φοβερή σιωπή. Ὕστερα, ὁ τελευταῖος Βυζαντινός
αὐτοκράτορας πέρασε τό κατώφλι πού γιά αἰῶνες
ἀπό τότε, δέν πάτησε κανένας χριστανός ἡγεμό-
νας. 

Τήν ἑπομένη, ἡ Ἁγία Σοφία ἦταν ἀσφυκτικά
γεμάτη μέ ἕνα πλῆθος πού ὅμοιό του δέν εἶχε γνω-
ρίσει ποτέ. Δέν ἦταν τόσο ἡ συρροή, ὅσο ἡ κοινή
ἀγωνία πού πλημμύριζε τίς ψυχές ὅλων. Μερικοί
ἁρπάζονταν ἀπό τόν παλιό μύθο πού ἔλεγε ὅτι,
ὅταν ὁ ἐχθρός ἔφτανε νικηφόρος στή Στήλη τοῦ
Κωνσταντίνου, ἄγγελος Κυρίου θά ἔβαζε μιά πύ-
ρινη ρομφαία στά χέρια ἑνός μικροῦ παιδιοῦ κι αὐτό
θά κατατρόπωνε ἀμέσως τούς εἰσβολεῖς. Οἱ Ὀθω-
μανοί ἔριξαν τίς πόρτες τοῦ νότιου προθάλαμου,
ὅπου ἀκόμα καί σήμερα φαίνονταν τά σημάδια τῆς
ὠμῆς καί ἀνυπόμονης βίας τους. Τό συγκεντρω-
μένο πλῆθος τῶν κυνηγημένων, παράλυτο ἀπό
ἀνείπωτο φόβο, μέ βλέμματα πλημμυρισμένα ἀπό
τρόμο, δέν ἔφερνε καμία ἀντίσταση. Δέν χύθηκε
αἷμα, οὔτε τῶν κατακτημένων, οὔτε τῶν κατα-
κτητῶν. Δέν ὑπῆρξε βία. Οἱ μισοπεθαμένοι αἰχμά-
λωτοι-καλόγεροι ἤ κοριτσόπουλα πού ὁ ἥλιος δέν
εἶχε δεῖ καλά καλά τά πρόσωπά τους, κυρές ἀπό
ὑψηλή γενιά ἤ παιδιά γιά τά θελήματα, εὐγενεῖς ἤ
ζητιάνοι-δέθηκαν ἀνά δύο καί, σέ μακριές σειρές,
σύρθηκαν γιά νά πουληθοῦν στά σκλαβοπάζαρα.

ΤΟ ΣΕΒΑΣ ΤΩΝ ΟΘΩΜΑΝΩΝ

Οἱ Ὀθωμανοί τρέφουν μεγάλο σεβασμό καί βα-
θύτατη ὑπόληψη γιά τήν Ἁγία Σοφία. Σ᾽ αὐτό

ἀκολουθοῦν, ἄλλωστε, τό παράδειγμα τοῦ ἐπιφα-
νοῦς Πορθητῆ, ὁ ὁποῖος ἐκεῖ πρωτότρεξε μετά τή
νίκη πού μέ μόχθο εἶχε ἀποσπάσει καί τοῦ ὁποίου

ἡ πρώτη ἐπίσημη πράξη στήν πρωτεύουσα πού
μέ τόσο αἷμα εἶχε κατακτήσει ἦταν ἡ μετατροπή
τῆς Ἁγίας Σοφίας σέ τζαμί. Εἶναι ἡ μόνη ἀπ᾽ ὅλες
τίς ἐκκλησίες πού ὑπέκυψαν στό Ἰσλάμ, ἡ ὁποῖα
διατηρεῖ ἀκόμη τό χριστιανικό της ὄνομα, καί τήν
ὁποία οἱ μουσουλμάνοι ἀποκαλοῦν Ἅγια Σόφια.

Παρ᾽ ὅλες τίς προσπάθειες μεταμόρφωσης τῆς
Ἁγίας Σοφίας, τά χριστιανικά της χαρακτηριστικά
θά ἀπαλειφθοῦν μόνο μέ τήν καταστροφή της. Ἡ
ἴδια της ἡ κατασκευαστική δομή δέν ὑποκύπτει
στίς ἀπαιτήσεις τοῦ ἰσλαμικοῦ τελετουργικοῦ.
Μοιάζει μέ ἕναν περήφανο αἰχμάλωτο πού, σιω-
πηρά, μέ ἀστείρευτη ὑπομονή ἀλλά καί ἀπίστευτη
ἐπιμονή, δέν παύει νά ἀντιστέκεται στίς ἁλυσίδες
του. Οἱ μακριές σειρές τῶν χαλιῶν τῆς προσευχῆς
πάντοτε ἁπλώνονται στό δάπεδο σέ διαγώνιες
γραμμές, συχνά ἄσχετες μέ τήν ἁρμονία τοῦ
χώρου. Γιά νά κοιτάζουν πρός τή Μέκκα, οἱ πιστοί
ἀναγκάζονται νά προσκυνοῦν στραμμένοι σέ μιά
ἄβολη κατεύθυνση, πρός τή γωνία τῆς ἐκκλησίας.

Η ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ

Στήν αἰχμάλωτη ἐκκλησία ὁ χριστιανός, ἐνοχλη-
μένος ἀπό τίς ἀραβικές ἐπιγραφές καί τίς ὀθω-

μανικές παραδόσεις, νιώθει πόνο καί νοσταλγία
γιά κάτι πού τοῦ ἀνήκει. Ἡ ἀειθαλής ἀρχιτεκτο-
νική μεγαλοπρέπεια καί οἱ ἀόρατες μνῆμες τοῦ πα-
ρελθόντος δέν εἶναι ἀρκετές. Ἄν ὅμως κατέβει τό
ὑπερῶο καί μέσα ἀπό τίς ἕξι κιονοστοιχίες ἀφήσει
τή ματιά νά ἀνέβει κατά τή θολωτή σκεπή πάνω
ἀπό τά πέντε παράθυρα τῆς κεντρικῆς ἁψίδας,
ἐκεῖ, στήν ἀχνή μισοκαλυμμένη ἐπιφάνεια, θά δια-
κρίνει τήν ψηφιδωτή μορφή ἑνός τεράστιου Χρι-
στοῦ. Θά ξεχωρίσει τά μαλλιά, τό μέτωπο, τά
πράα μάτια τοῦ Σωτῆρα καί τό ἀχνό περίγραμμα
τῆς μορφῆς Του. Τό δεξί χέρι, μέ γλυκύτητα, «ὅπως
τότε πού μέ ἀγάπη καί πραότητα περπάταγε στή
γῆ», εἶναι ἀκόμη ἁπλωμένο σέ μιά ἀνείπωτη εὐλο-
γία καί μέ τήν κίνησή του, μοιάζει νά ἀγκαλιάζει
τόν ἐπισκέπτη. Μέσα στίς σκιές, νιώθει κανείς πώς
ὁ Χριστός στέκει ἀκοίμητος φρουρός πάνω ἀπό
τούς ἀνθρώπους Του. 

του EDWIN A. GROSVENOR

www.vatopaidi.wordpress.com
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ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ: 
Ὁ κορυφαῖος τῶν Ἀποστόλων

Ἦταν ψαράς στό ἐπάγγελμα. Πίστεψε βαθιά
στό Χριστό καί Τόν ἀκολούθησε μέ ζῆλο.

Ἦταν αὐθόρμητος καί αποφασιστικός. Ὁμολό-
γησε τή μεγάλη ἀλήθεια ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστός
εἶναι ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ. Ἦταν παρών στή Μετα-
μόρφωση. Ἡ ζωή του ὅλη εἶναι συνδεδεμένη μέ τό
Χριστό. Μέσα στήν Καινή Διαθήκη πολλές φορές
γίνεται λόγος γιά τόν Ἀπ. Πέτρο καί τίς πράξεις
του. Μετά τήν Ἀνάσταση καί τήν Πεντηκοστή,
φωτισμένος ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα κήρυξε τό Εὐαγ-
γέλιο στήν Ἀντιόχεια, στόν Πόντο, στή Γαλατία,

στήν Καππαδοκία, στή Βιθυνία
καί ἀλλοῦ. Κατέληξε στή Ρώμη,
ὅπου καί συνελήφθη ἀπό τό διώ-
κτη αὐτοκράτορα Νέρωνα. Τό
τέλος του ἦταν μαρτυρικό,
καθώς τόν σταύρωσαν ἀνά-
στροφα. Μέσα στήν Καινή Δια-
θήκη περιλαμβάνονται δύο
Ἐπιστολές του. Ἑορτάζεται
ἀπό τήν Ἐκκλησία μας στίς 29
Ἰουνίου.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
ὁ Πρωτόκλητος:

Ἦταν ἀδελφός τοῦ Πέτρου
καί ψαρᾶς στό ἐπάγ-

γελμα. Ὀνομάστηκε «Πρωτό-
κλητος», διότι αὐτόν πρῶτο
κάλεσε κοντά Του ὁ Χριστός.
Ἀγάπησε πολύ τό Διδάσκαλό
του. Κήρυξε τό Εὐαγγέλιο στή
Βιθυνία, στόν Πόντο καί στήν

Ἀρμενία, μέσα σέ ἀφάνταστα δύσκολες συνθῆκες.
Ἔφτασε καί στήν Ἑλλάδα. Κήρυξε στήν Πάτρα
τῆς Ἀχαΐας, ὅπου καί συνελήφθη ἀπό τόν εἰδωλο-
λάτρη ἔπαρχο Αἰγεάτη καί σταυρώθηκε σέ σχῆμα
Χ. Ἡ μνήμη του τιμᾶται στίς 30 Νοεμβρίου.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ὁ υἱός τοῦ Ζεβεδαίου: 

Ἦταν ψαρᾶς στό ἐπάγγελμα. Κήρυξε τό
Εὐαγγέλιο σέ ὅλη τήν Ἰουδαία. Ὀνομά-

στηκε ἀπό τόν Κύριο μαζί μέ τόν ἀδελφό του
Ἰωάννη «υἱός βροντῆς» , διότι ἦταν πολύ τολμη-
ρός καί θαρραλέος στήν ὁμολογία του γιά τό Χρι-

Ουράνιοι άνθρωποι...j

Οἱ ἅγιοι 12 Ἀπόστολοι 
καί Μαθητές τοῦ Χριστοῦ

λίγα λόγια γιά τόν καθένα
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στό.
Ἦταν καί αὐτός στή Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου.
Ἐξαιτίας τοῦ θάρρους του συνελήφθη καί θανα-
τώθηκε ἀπό τό βασιλιά Ἠρώδη Ἀγρίππα. 
Ὁ Ἀπ. Ἰάκωβος ἦταν ὁ πρῶτος ἀπό τούς Ἀπο-
στόλους, πού μαρτύρησε. Ἡ Ἐκκλησία μας τόν
τιμᾶ στίς 30 Ἀπριλίου.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ὁ Εὐαγγελιστής καί Θεολόγος

Ἦταν ἀδελφός τοῦ Ἰακώβου καί γιός τοῦ Ζε-
βεδαίου. Ἀγάπησε τόν Χριστό πολύ γι᾽

αὐτό καί ὀνομάστηκε «ἀγαπημένος Μαθητής» ἤ
«Μαθητής τῆς ἀγάπης». Ἔζησε ἀπό κοντά ὅλη τή
δράση, τό ἔργο, τά θαύματα τοῦ Χριστοῦ. Ἦταν
παρών στή Μεταμόρφωση ἀλλά καί κάτω ἀπό τό
Σταυρό τοῦ Χριστοῦ καί ἀξιώθηκε, μετά τόν θά-
νατο τοῦ Κυρίου, νά πάρει στό σπίτι του τήν Πα-
ναγία, νά τήν ἔχει ὡς μητέρα του, ὅπως εἶπε ὁ
Κύριος πάνω ἀπό τό Σταυρό Του. Κήρυξε τό
Εὐαγγέλιο στή Μικρά Ἀσία. Ἐξορίστηκε ἀπό τόν
Δομετιανό στήν Πάτμο, ὅπου καί πάλι κήρυττε τό
Χριστό. Κατά τή διάρκεια τῆς ἐξορίας του δέχθηκε
θαυμαστή Ἀποκάλυψη ἀπό τόν Θεό καί εἶδε μέ τόν
φωτισμό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ὅλα ὅσα θά συμ-
βοῦν στό μέλλον, ἀλλά καί ὁράματα γιά τή Βασι-
λεία τῶν Οὐρανῶν. Μετά τήν ἐξορία του
ἐγκαταστάθηκε στήν Ἔφεσο, ὅπου καί τελείωσε
τή ζωή του εἰρηνικά, σέ πολύ μεγάλη ἡλικία. Ἔχει
γράψει τό «κατά Ἰωάννην Εὐαγγέλιο», τρεῖς «Ἐπι-
στολές» (στίς ὁποῖες μιλᾶ γιά τήν ἀγάπη) καί τήν

«Ἀποκάλυψη». Ἑορτάζει στίς 26
Σεπτεμβρίου καί στίς 8 Μαΐου.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

Καταγόταν ἀπό τή Βηθσθαϊδά
τῆς Γαλιλαίας καί ἦταν συμ-

πατριώτης καί φίλος τοῦ Ἀπ.
Ἀνδρέα καί τοῦ Ἀπ. Πέτρου.
Ἔφερε τό Ναθαναήλ στό Χριστό.
Κήρυξε τό Εὐαγγέλιο στή Μικρά
Ἀσία καί τήν Ἱεράπολη, μέσα σέ
μεγάλες δυσκολίες καί ἀφάνταστα
μαρτύρια, μαζί μέ τήν ἀδελφή του
Μαριάμνη καί τόν Ἀπ. Βαρθολο-
μαῖο. Τελείωσε τή ζωή του μαρτυ-
ρικά. Τόν σταύρωσαν οἱ
εἰδωλολάτρες. Τιμᾶται στίς 14 Νο-

εμβρίου.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ο Δίδυμος.

Ἦταν χαρακτῆρας ἐσωστρεφής. Μερικοί τόν
ὀνομάζουν «ἄπιστο», διότι δέν πίστεψε ἀμέ-

σως, ὅταν τοῦ εἶπαν οἱ ἄλλοι Ἀποστόλοι, πώς
ἀναστήθηκε ὁ Χριστός. Ὁ Χριστός ὅμως, γιά νά
βγάλει τό Μαθητή Του ἀπό τή λύπη, ἔκανε εἰδική
ἐμφάνιση στό Θωμᾶ, ὀκτώ μέρες μετά τήν Ἀνά-
σταση καί τότε ὁ Θωμᾶς ἀναφώνησε: «Ὁ Κύριός
μου καί ὁ Θεός μου». Γι᾽ αὐτό ἡ Ἐκκλησία ἀφιέρωσε
τήν πρώτη Κυριακή μετά τό Πάσχα στόν Ἀπό-
στολο Θωμᾶ  (Κυριακή τοῦ Θωμᾶ). Κήρυξε τό
Εὐαγγέλιο στούς Πάρθους, στούς Μήδους καί
στούς Πέρσες. Ἔφθασε ὡς τήν Ἰνδία, ὅπου καί πέ-
θανε μαρτυρικά. Ἑορτάζεται τήν Κυριακή μετά τό
Πάσχα καί στίς 6 Ὀκτωβρίου.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ

Ὀνομάζεται καί Ναθαναήλ. Καταγόταν ἀπό
τή Βηθσθαϊδά τῆς Γαλιλαίας καί ἦταν φίλος

τοῦ Ἀπ. Φιλίππου. Εἶχε καθαρή καρδιά. Γι᾽ αὐτόν
εἶπε ὁ Χριστός: «Νά ἕνας γνήσιος Ἰσραηλίτης πού
δέν ἔχει μέσα του πονηριά, ἀλλά ποθεῖ νά βρεῖ τήν
ἀλήθεια». Ὁ Βαρθολομαῖος κήρυξε τό Εὐαγγέλιο
στήν Ἰνδία. Σταυρώθηκε ἀπό τούς εἰδωλολάτρες.
Τιμᾶται στίς 11 Ἰουνίου καί στίς 22 Ἀπριλίου.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
Ὀνομάζεται καί Λεΐ. Ἦταν τελώνης στό ἐπάγ-

Ουράνιοι άνθρωποι...j



γελμα, δηλαδή φορο-εἰσπράκτορας. Τόν συνάν-
τησε ὁ Χριστός στό τελωνεῖο του καί τόν κάλεσε
κοντά Του. Ὁ Ματθαῖος ἀκολούθησε ἄμεσα καί
πρόθυμα τόν Χριστό. Ἀξιώθηκε μάλιστα νά Τόν φι-
λοξενήσει στό σπίτι του καί νά διακηρύξει μπροστά
σέ ὅλους, τήν ἀπόφασή του νά ἐγκαταλείψει γιά
πάντα τήν ἄδικη ζωή του. Κήρυξε τό Εὐαγγέλιο
στή Συρία, ὅπου καί μαρτύρησε μέ λιθοβολισμό. Ὁ
Ματθαῖος ἦταν ἕνας ἀπό τούς τέσσερις Εὐαγγελι-
στές. Ἡ μνήμη του ἑορτάζεται στίς 16 Νοεμβρίου.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ υἱός τοῦ Ἀλφαίου

Κήρυξε τό Εὐαγγέλιο σέ εἰδωλολάτρες. Τελείωσε
τή ζωή του μέ σταυρικό θάνατο. Ἡ Ἐκκλησία

μας τόν ἑορτάζει στίς 26 Μαΐου.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΙΜΩΝ ὁ Ζηλωτής.

Καταγόταν ἀπό τήν Κανά τῆς Γαλιλαίας. Ὀνο-
μάστηκε «ζηλωτής», διότι εἶχε φλογερό ζῆλο καί

ἀγάπη γιά τόν Χριστό. Περπάτησε σέ πολλά μέρη
τῆς οἰκουμένης καί κήρυξε τό Εὐαγγέλιο. Ἔφθασε
καί στή Μαυριτανία καί στίς χῶρες τῆς Ἀφρικῆς.
Τελείωσε τό κήρυγμα καί τή ζωή του στήν Ἀγγλία,
ὅπου καί μαρτύρησε διά σταυροῦ. Τιμᾶται στίς 10
Μαΐου.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΟΥΔΑΣ ὁ Ἰακώβου
(ὄχι ὁ Ἰσκαριώτης).

Ὀνομαζόταν καί Θαδδαῖος ἤ Λεββαῖος. Κήρυξε
τό Εὐαγγέλιο στή Μεσοποταμία. Κατέληξε

στήν πόλη Ἀρατάτ ὅπου καί θανατώθηκε μαρτυ-
ρικά. Τόν κρέμασαν καί τόν χτύπησαν μέ βέλη.
Ἔτσι παρέδωσε τήν ἁγία ψυχή του στόν Χριστό
πού τόσο ἀγάπησε. Ἡ μνήμη του τιμᾶται στίς 19
Ἰουνίου.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΤΘΙΑΣ

Συμπεριλήφθηκε στούς Δώδεκα Ἀποστόλους
μετά τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ. Ὅταν ὁ Ἰού-

δας Ἰσκαριώτης, ὁ πρώην μαθητής καί προδότης
τοῦ Χριστοῦ αὐτοκτόνησε, οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι μέ
τό φωτισμό καί τήν καθοδήγηση τοῦ Ἁγίου Πνεύ-
ματος ἔρριξαν κλῆρο γιά νά ἀναδειχθεῖ ἕνας μαθη-
τής καί νά συμπληρωθεῖ πάλι ὁ ἀριθμός τῶν
Δώδεκα. Ὁ κλῆρος ἔπεσε στόν Ματθία, ὁ ὁποῖος
ἀπό ἐκείνη τήν ὥρα συγκαταριθμήθηκε στούς Ἁγί-
ους Ἀποστόλους. Κήρυξε τό Εὐαγγέλιο στήν
Αἰθιοπία. Τό τέλος του ἦταν μαρτυρικό. Ἑορτάζει
στίς 9 Αὐγούστου.

Περιοδικό «Πρός τή Νίκη».
Ἰούνιος 2010

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ
Ἡ βιογραφία ἑνός νεοφανοῦς & θαυματουργοῦ Ἁγίου 
πού ἔζησε στίς ἡμέρες μας καί πού ἡ Ἱερά Μονή μας 
μετέφρασε τό βίο του στά ἑλληνικά.
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Ἕνα DVD πού ἀφηγεῖται ὁ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΜΑΡΚΟΥΔΗΣ καί μᾶς ταξιδεύει στήν Ἁγία Γῆ,
ἐκεῖ πού διαδραματίσθηκαν τά κορυφαῖα γεγονότα τῆς Παλαιᾶς καί τῆς Καινῆς Διαθήκης. Ποιός ἀπό
ἐμᾶς δέν φαντάσθηκε καί δέν ἐπεθύμησε νά γνωρίσει τό σπήλαιο τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ μας, τά μέρη
πού κήρυξε κι ἔκανε τά θαύματά Του, τόν φρικτό Γολγοθᾶ, τόν Πανάγιο καί Ζωοδόχο Τάφο.
Τό  “Ὁδοιπορικό στήν Ἁγία Γῆ” ἀποτελεῖ ἀκριβῶς μία εὐκαιρία γιά νά γνωρίσουμε τούς πιό ἱερούς 
τόπους ὁλόκληρου τοῦ κόσμου, ἔτσι ὅπως τούς συναντάει ἕνας σημερινός προσκυνητής. 

Γιά παραγγελίες: τηλ. 26340-44391

DVD “Ὁδοιπορικό στήν Ἁγία Γῆ”
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ληθινός μοναχός ὁ ἴδιος καί πλήρης
Θείας Χάριτος ἀναδείχθηκε
ἐμπνευστής Ἱερατικῶν καί Μονα-
χικῶν κλήσεων. Ἀσκητικός, τα-

πεινός, γλυκύς καί πρᾶος ἔγινε ὁ ἔμπειρος
καί ἀπλανής νυμφαγωγός πολλῶν ψυχῶν
πού ποθοῦσαν τήν ἀγγελική ζωή καί πολι-
τεία.

Ἐραστής τοῦ μονήρους καί κατά
Θεόν βίου ὑπῆρξε ἐμπνευσμένος διοργα-
νωτής κοινοβίων. Παράλληλα μέ τήν
ἐξαντλητική ἐργασία καί διακονία του
στό Νοσοκομεῖο, ἵδρυσε καί ἐκ βάθρων
ἀνήγειρε τήν Ἱερά Γυναικεῖα Κοινοβιακή
Μονή Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου στό
Μαρκόπουλο Ὠρωποῦ, ὅπου ἀνα-
λώθηκε ἐπί εἴκοσι ἔτη (1967-1987)
ὡς Κτίτωρ καί πνευματικός Πατέ-
ρας.

Τό 1987, πού ὁ π. Εὐσέβιος
εἶχε πλέον συνταξιοδοτηθεῖ, ἡ
Πρόνοια τοῦ Θεοῦ ὁδήγησε τά

Μοναδικέσ εμπειρίεσ...j

j

Q

κτίτωρ 

Ἱερῶν Μονῶν

Ἱερομόναχος

Α

π. Ευσέβιος 
Γιαννακάκης

᾽
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βήματά του στήν Ἱερά Μητρόπολη Καλαβρύτων
καί Αἰγιαλείας μέ μιά ὁμάδα εὐλαβῶν νεανίδων,
πνευματικῶν του τέκνων πού ἐπιθυμοῦσαν νά μο-
νάσουν.

Ὁ Σεβασμιώτατος Ἅγιος Καλαβρύτων θεώ-
ρησε ξεχωριστή εὐλογία τήν ἄφιξη τοῦ π. Εὐσε-
βίου στή Μητρόπολή του. Τόν περιέβαλε μέ
πηγαία ὑϊκή ἀγάπη καί τοῦ ἔδειξε δυό Μοναστή-
ρια τῆς Ἐπαρχίας του. Ὁ ἱερός λόφος τοῦ Ἁγίου
Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, μέ τό ὑγιεινό κλίμα,τό
ἄριστο νερό τῶν πηγῶν καί τό πανέμορφο φυσικό
τοπίο μέ τόν ἀνοικτό ὁρίζοντα, ἐνέπνευσε τόν Γέ-
ροντα, ὥστε νά ἐπιλέξει τό ἐρειπωμένο Μετόχι τῆς
Ι. Μ. Ταξιαρχῶν, γιά νά ἐγκατασταθεῖ ἐκεῖ ἡ Ἀδελ-
φότητα.

Τό Νοέμβριο τοῦ 1987, τό ἕως τότε Μετόχι με-
τατράπηκε μέ Προεδρικό Διάταγμα σέ Ἱερά Γυ-
ναικεῖα Κοινοβιακή Μονή τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ
Θεολόγου. Μέ τήν οὐσιαστική ἠθική καί ὑλική
βοήθεια τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ.κ.
Ἀμβροσίου, τό παλαιό κτήριο ἀνακαινίσθηκε ἐκ
βάθρων καί οἱ πρῶτες δεκατέσσερις ἀδελφές ἐγκα-
ταστάθηκαν στά τέσσερα κελλιά του, τήν πε-
ρίοδο τοῦ Πάσχα τοῦ 1988.

Ὁ ἐρχομός τοῦ π. Εὐσεβίου στή Μητρόπολη
Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας θεωρήθηκε ἀπό τήν
τοπική Ἐκκλησία καί τούς πιστούς εὐλογία Θεοῦ
καί τό δῶρο τοῦ Οὐρανοῦ. Μέσα στά ὀκτώ χρόνια
πού ἔζησε ἐκεῖ-κατά κοινή ὁμολογία- ἀναμόρφωσε
πνευματικά τήν Αἰγιαλεία μέ τίς κατανυκτικές
θεῖες Λειτουργίες, τίς Ἀγρυπνίες, τήν Ἐξομολό-
γηση, τό ἐμπνευσμένο κήρυγμά του καί τίς κατ᾽
ἰδίαν πατρικές νουθεσίες. Ἀγαπήθηκε πολύ ἀπό
τόν λαό τοῦ Θεοῦ, πού στό πρόσωπό τοῦ ἁγια-
σμένου Γέροντα βρῆκε τόν πονετικό πατέρα ὁ
ὁποῖος συνέπασχε μαζί του.

Ἡ ἀνεπάρκεια τοῦ χώρου γιά τίς λειτουργι-
κές ἀνάγκες τῆς Ἀδελφότητας ἀνάγκασαν τόν Γέ-
ροντα στά 77 του χρόνια νά ἀποδυθεῖ σ᾽ ἕνα
τιτάνιο ἀγῶνα γιά τήν ἀνέγερση τῆς νέας Μονῆς
μέ μοναδικό ἐφόδιο τήν ἀκράδαντη πίστη του
στόν Θεό. Ἡ ἀνέγερση τῆς νέας Μονῆς ἦταν ἕνα
παρατεινόμενο θαῦμα, ἀφοῦ χρήματα δέν
ὑπῆρχαν καί ἡ νεοσύστατη Μονή δέν εἶχε καμμία
περιουσία.

Ὁ Γέροντας, ἔχοντας ἄνωθεν πληροφορία
ἐνθάρρυνε τίς Μοναχές: «Μήν ἀνησυχεῖτε. Ὁ
Ἅγιος Ἰωάννης προπορεύεται. Ἐκεῖνος θά τό κτί-

σει. Ἔχει ἕνα ἰδιαίτερο ταμεῖο γιά μας καί ὅταν
χρειαζόμαστε μᾶς δίνει...» . Τό κτήριο θεμελιώθηκε
τό 1991, καί τό 1995 πού ὁ Γέροντας ἐκοιμήθη,
εἶχε σχεδόν ὁλοκληρωθεῖ.

Εἶναι σημαντικό τό ὅτι ὅλοι σχεδόν οἱ ἐργα-
ζόμενοι στή Μονή (χτίστες, σιδεράδες, μαρμαρά-
δες, ὑδραυλικοί, ἠλεκτρολόγοι) συγκινημένοι ἀπό
τήν πατρική ἀγάπη καί τό Ἅγιο παράδειγμά του
ἐξομολογήθηκαν κοντά του, καθώς καί οἱ οἰκογέ-
νειές τους. 

Ὁ ἔμπειρος στή μοναχική ζωή καί ἠγιασμένος
Γέροντας ὀργάνωσε τό ἱερό Κοινόβιο σύμφωνα μέ
τίς ἀρχές τοῦ γνήσιου Ὀρθοδόξου Μοναχισμοῦ
καί τή διδασκαλία τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς
Ἐκκλησίας μας. Ὁ ἴδιος μέ τήν ὁσία ζωή του ἦταν
κανών καί τύπος ἀληθινοῦ μοναχοῦ καί μέ τίς
ἅγιες νουθεσίες του καλλιεργοῦσε καί καθοδη-
γοῦσε ἀκάματα τίς Μοναχές στή στενή τρίβο τῆς
Ἀγγελικῆς πολιτείας.

Χιλιάδες ἄνθρωποι ἀνέβαιναν ἕως ἐκεῖ γιά νά
ὠφεληθοῦν ἀπό τόν Ἅγιο Γέροντα. Ἡ γλυκειά καί
ὁσιακή μορφή του μετέδιδε Χάρη. Κοντά του οἱ
ψυχές εἰρήνευαν καί γεύονταν ἁγιοπνευματική
χαρά. Ἡ φιλοξενία του ἀρχοντική, παροιμιώδης.

Οἱ πάντες ἔνοιωθαν τήν εἰλικρινή ἀγάπη του.
Ὁ καθένας ἔνοιωθε ὅτι ὁ Γέροντας τόν ἀγαποῦσε
περισσότερο. Γιατί εἶχε μιά ἰδιαίτερη ἀγάπη γιά
ὅλους. Εἶχε πολλή παρρησία στόν Θεό. Ἡ προ-
σευχή του ἔλυνε δυσεπίλυτα προβλήματα, θερά-
πευε ἀνίατες ἀσθένειες, φυγάδευε ἀκάθαρτα
πνεύματα, ἔφερνε τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ στόν
κόσμο. Βαθιά ταπεινός, εἶχε τά χαρίσματα τῆς διο-
ράσεως καί προοράσεως, ὅμως δέν ἔδινε σημασία
σ᾽ αὐτά. Ἐκεῖ πού ἑστίαζε τήν ποιμαντική του
ἦταν ἡ μετάνοια, τήν ὁποία ὁ ἴδιος βίωνε καί γι᾽
αὐτό τήν ἐνέπνεε.

Ὁ Γἐροντας εἶχε ὅλες τίς ἀρετές τοῦ Θεοῦ. Ἡ
ψυχή του εἶχε ἀγγελική καθαρότητα. Ἄδολος,
ἀθῶος, ἁπλός. Ἀποκορύφωμα ὅλων, ὅμως, ἡ ἀπέ-
ραντη ἀγάπη του καί ἡ βαθύτατη ταπείνωσή
του. Σύγχρονος νηπτικός Πατέρας τῆς Ἐκκλη-
σίας μας ὁ Γέροντας, εἶχε τό χάρισμα τῆς ἀδιάλει-
πτης προσευχῆς.

Ἡ ζωή του ἦταν ἡ Θεία Λειτουργία καί ἡ μνη-
μόνευση ὀνομάτων στήν Ἁγία  Προσκομιδή ἡ προ-
σφιλέστερη ἀπασχόλησή του. Μνημόνευε
ἀμέτρητα ὀνόματα, ἐπί τέσσερις καί πλέον ὧρες.
Στά 52 χρόνια Ἱερωσύνης του οὐδέποτε κάθισε
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στό Ἱερό κατά τή διάρκεια
τοῦ Ὄρθρου καί τῆς Θείας
Λειτουργίας. Ἀπό τίς 4.30
ἕως τίς 12.00 πού ἔβγαινε
ἀπό τό Ἱερό, ἦταν ὄρθιος
καί δέν ἔνοιωθε καθόλου
κούραση. Τό Ἱερό Βῆμα γιά
τόν Γέροντα ἦταν ὁ πιό
εὐχάριστος χῶρος ἐπάνω
στή γῆ.

Ὁ ἴδιος ζοῦσε ἐν μετα-
νοία καί γι᾽ αὐτό εἶχε τό
χάρισμα νά ὁδηγεῖ τίς
ψυχές στή μετάνοια καί τή
Μυστηριακή ζωή. Ὡς
Πνευματικός Πατέρας
ἦταν Χριστοκεντρικός. Συ-
νέδεε τά πνευματικά του
τέκνα μέ τόν Χριστό καί ὄχι
μέ τό πρόσωπό του. Γι᾽
αὐτό καί τό πνευματικό
του ἔργο συνεχίζεται καί
μετά τήν ὁσιακή κοίμησή
του. Ἦταν ὑπέρμαχος τῆς
συχνῆς -κατόπιν βέβαια
τῆς κατάλληλης προετοιμασίας- Θείας Μεταλή-
ψεως καί καλλιεργοῦσε τά πνευματικά του τέκνα
μ᾽ αὐτό τό πνεῦμα.

Ἐπειδή εἶχε σπλάχνα οἰκτιρμῶν καί συμπο-
νοῦσε πολύ τούς ἀρρώστους καί προσευχόταν
γι᾽ αὐτούς, ἔλαβε ἀπό τόν Θεό τό χάρισμα τῶν
ἰαμάτων. Ἡ ἔμπονη προσευχή του ἄλλαζε τίς
βουλές τοῦ Θεοῦ. Ἑκατοντάδες ἦταν τά περι-
στατικά θαυματουργικῆς θεραπείας ἀσθενῶν.

Ὁ Γέροντας ἔβλεπε ἐν Ἁγίω Πνεύματι τίς
ψυχές ὅπως πραγματικά ἦταν, ἀλλά καί πρό-
σωπα καί πράγματα πού βρίσκονταν πολύ μα-
κριά. Γνώριζε τούς κρυφούς διαλογισμούς τῶν
καρδιῶν πού προγνώριζε γεγονότα πολλά χρό-
νια προτοῦ συμβοῦν. Ὅμως ἀπό πολλή ταπεί-
νωση ἀπέκρυπτε ἐπιμελῶς τά χαρίσματα αὐτά,
τά ὁποῖα οὐδόλως ἀξιολογοῦσε. «Τό προορατικό
καί διορατικό χάρισμα δίνονται ἀπό τόν Θεό,
ἀλλά δέ σώζουν τόν ἄνθρωπο, ἡ μετάνοια ὅμως
σώζει, αὐτή μᾶς χρειάζεται», ἔλεγε.

Μέ τούς ἀσκητικούς ἀγῶνες καί τή συνεχή
Μυστηριακή ζωή εἶχε λάβει ἐξουσία κατά τῶν δαι-
μόνων. Οἱ προσευχές του, κυρίως ὅμως ἡ ταπει-

νοφροσύνη του, φυγά-
δευαν ἀκάθαρτα πνεύ-
ματα.

Ἡ ἀρετή πού κυρίως
διέκρινε τόν π. Εὐσέβιο
ἦταν ἡ βαθιά ταπείνωσή
του. Ζοῦσε στήν ἀφάνεια
καί ἐργαζόταν ἀθόρυβα
γιά τή δόξα τοῦ Θεοῦ, τόν
Ὁποῖο ἀγαποῦσε ἐξ᾽ ὅλης
ψυχῆς, διανοίας καί ἰσχύος.
Ὁ ἴδιος ἐπιμελῶς ἀπέκρυ-
πτε τόν ἑαυτόν του γιά
τόν ὁποῖο εἶχε πολύ τα-
πεινή ἰδέα.

Ἀνεξίκακος, συγχω-
ροῦσε ἀμέσως ὅσους τόν
ἔβλαπταν καί τούς εὐεργε-
τοῦσε τόσο, πού ἀγάπη
του, τούς ἄλλαζε.

Ἡ ὑπομονή του στίς
δυσκολίες, τίς ἀσθένειες καί
τίς θλίψεις ἦταν ἀπέραντη.
Ὑποτασσόταν μέ ταπεί-
νωση καί εὐγνωμοσύνη

στό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Εὐχαριστοῦσε καί δοξολο-
γοῦσε τό Ὄνομά Του ἀκόμη καί στίς πιό ὀδυνη-
ρές καί δύσκολες ὥρες τῆς ζωῆς Του. Τό «δόξα Σοι
ὁ Θεός», δέν ἔλειπε ἀπό τά χείλη του.

Τό ὁσιακό τέλος του.
αρακαλοῦσε τόν Θεό νά τόν ἀξιώσει
νά λειτουγεῖ μέχρι τό τέλος τῆς ζωῆς
του καί νά αὐτοεξυπηρετεῖται μέχρι
τέλους. Καί ὁ Θεός τοῦ τά χάρισε καί

τά δύο. Ἡ τελευταία Θεία Λειτουργία ἦταν σα-
ράντα ἡμέρες πρό τῆς ὁσιακῆς κοιμήσεώς του
στίς 8 Μαΐου, ἑορτή τοῦ προστάτου τῆς Μονῆς
Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου.

Τήν ἁγία ζωή του, σφράγισε τό κατά πάντα
ὁσιακό τέλος του τό ὁποῖο καί προγνώρισε. Ἀντι-
μετώπισε τήν ὀδυνηρή νόσο τοῦ καρκίνου μέ θαυ-
μαστή καρτερία καί δοξολογία στόν Θεό. Μέσα
στούς φρικτούς πόνους του ἀκατάπαυστα ἐδό-
ξαζε τόν Θεό. Καθημερινά κατέφθαναν ἀπό ὅλα τά
μέρη τῆς Ἑλλάδος καί ἀπό τό ἐξωτερικό τά πνευ-
ματικά του παιδιά νά πάρουν τήν εὐχή του γιά

Μοναδικέσ εμπειρίεσ...j

Π
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τελευταία φορά. Ἦλθαν Ἀρχιερεῖς, ἱερεῖς, μοναχοί
καί μοναχές. Παρά τούς ἀφόρητους πόνους του
ὅλους τούς δεχόταν. Τακτοποίησε ἀθόρυβα ὅλα
τά θέματα τῆς Ἀδελφότητος. Ἄφησε καί
γραπτῶς τίς τελευταῖες του ὑποθῆκες πρός τίς
Μοναχές. 

Εἶχε πλήρη διαύγεια μέχρι τέλους. Εὐλο-
γοῦσε καί συμβούλευε πατρικά, συγχωροῦσε
ἀπό τήν καρδιά του, ζητοῦσε πρῶτος συγνώμη
καί εὐχαριστοῦσε ὅλους. Συμβούλευε τίς Μοναχές
γιά ἑνότητα καί ἀγάπη. Προσευχόταν ἀκατά-
παυστα.

Ἐπί ἕνδεκα συνεχεῖς ἡμέρες ἐτελεῖτο Ἀγρυ-
πνία στή Μονή καί ὁ π. Εὐσέβιος περίμενε μέ
πολλή λαχτάρα κάθε φορά τή Θεία Κοινωνία. 

Μιλοῦσε ἀνοιχτά καί χωρίς φόβο γιά τό θά-
νατό του: « Τό μοναδικό ταξείδι, τό ὑπέροχο, τό
ἄφθαστο ταξίδι»!

Τήν περισσότερη ὥρα ἔμενε σιωπηλός. Βυθι-
σμένος στήν προσευχή καί στίς οὐράνιες θεωρίες,
σήκωνε πού καί πού τό ἐξαντλημένο χέρι του καί
προσπαθοῦσε νά κάνει τό σταυρό του.

Ξημέρωνε ἡ 19η Ἰουνίου, ἡμέρα Δευτέρα. Ἡ
Θεία Λειτουργία τελείωσε γύρω στίς 2 τό πρωΐ.
Ὁ Γέροντας, ἄν καί ἦταν τόσο βαριά, κατέβασε
τά πόδια του ἀπό τήν κλίνη καί κοινώνησε καθι-
στός γιά τελευταία φορά. Ἀπό σεβασμό, οὔτε μία
φορά δέν κοινώνησε ξαπλωμένος.

Ἦταν πανέτοιμος. Ἡ ὥρα πού θά ἔφευγε
πλησίαζε. Βαθιά σιγή ἐπικρατοῦσε στό κελλί του.

Στίς ἕξι τό πρωΐ ὁ Γέροντας εἶπε μέ φωνή μι-

σοσβησμένη:
« Φεύγω... Λειβάδια! Λειβάδια!».
Οἱ μοναχές πῆραν τήν εὐχή του γιά τελευ-

ταία φορά. Ἡ ὥρα ἦταν 9π.μ., ὅταν ἔφερε τό
βλέμμα του γύρω, τίς κοίταξε, ἔπλεξε μέ κόπο τά
δάκτυλα τῶν χεριῶν του μεταξύ τους, γιά νά δεί-
ξει τήν ἑνότητα καί τούς εἶπε ψιθυριστά: «ἑνωμέ-
νες, ἑνωμένες, ἑνωμένες καί ἀγαπημένες. Πάντα
μαζί, ὅλοι μαζί, ἐκεῖ στό θρόνο τοῦ Θεοῦ μαζί».

Μετά ἀπό λίγο τόν ἄκουσαν νά λέει:
«Ὅλα λάμπουν, ὅλα λάμπουν, ὅλα λάμ-

πουν».
Στίς 10.15π.μ., ὁ Γέροντας ἀνάσαινε μέ πολλή

δυσκολία. Ξαφνικά σήκωσε ζωηρά τό κεφάλι του,
κοίταξε ψηλά καί δεξιά μέ μιά ἔκφραση εὐχάριστου
ἐκπλήξεως. Τό πρόσωπό του ἔλαμψε.

« Χαίρω, χαίρω, χαίρω! », εἶπε καί ἡ ψυχή του
πέταξε στά οὐράνια σκηνώματα. Ἡ κηδεία του
ἦταν μία ἀποκάλυψη. Ἦταν ἡ καλή ἔξωθεν μαρ-
τυρία τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ γιά τόν Ἅγιο Γέροντα
πού ἀναλώθηκε στό βωμό τῆς ἀγάπης. Χιλιάδες
λαοῦ ἀπό ὅλα τά μέρη τῆς Ἑλλάδος πέρασαν
ἀπό τό ἀπέριττο φέρετρό του ἀποδίδοντας τόν
ὕστατο χαιρετισμό. Ἑπτά Ἀρχιερεῖς, πολλοί
ἱερεῖς καί διάκονοι καί ἕνα πλῆθος μοναχῶν καί μο-
ναζουσῶν ἐπικεφαλῆς τοῦ λαοῦ κατευόδωσαν
τόν Γέροντα στό ὕστατο ταξίδι...

Πλάϊ στό ἱερό τοῦ Καθολικοῦ ἐναποτέθηκε τό
σεπτό σκήνωμά του, γιά ν᾽ ἀναπαυθεῖ ἀπό τούς
κόπους του. 

www.vatopaidi.wordpress.com

κομποσχοίνι 33άρι
πολύ λεπτό μέ κηρωμένο νῆμα 
σέ πολλά χρώματα

κομποσχοίνι 100άρι
μέ μεταξωτό νῆμα

κομποσχοίνι ἀσημένιο
μέ τήν εὐχή Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ἐλέησόν με & μέ τό
κλαδί τῆς ἐλιᾶς

κομποσχοίνια
Ἀγαπητοί μας ἀδελφοί, γνωρίζετε πλέον ὅτι γιά τήν ἐνίσχυση τῆς
Μονῆς μας, μπορεῖτε νά μᾶς παραγγείλετε κάτι ἀπό τά ἐργόχειρά μας.
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m
“θαυμαστές  ἱστορίες”

νομάζομαι Ἑλένη Σακκούλη - Ἀνδρι-
τσοπούλου. Μένω στή Ναύπακτο
καί γνωρίζω τό Γέροντα Νεκτάριο
ἐδῶ καί 9 χρόνια περίπου. Ἔχω πλη-
ροφορηθεῖ γιά πάρα πολλά θαύματα

πού ἔχουν συντελεσθεῖ μέ τόν Τίμιο Σταυρό
του. Μοῦ ἔχουν μιλήσει καί οἱ μοναχές τοῦ Γυ-
ναικείου Μοναστηριοῦ Ἁγίου Νεκταρίου γιά
πάρα πολλά θαύματα πού ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ
τελεῖ μέ τό Τίμιο Ξύλο πού ἔχει ὁ Γέροντας.
Ἔτσι μιά μέρα ἀποφάσισα νά πάω νά μιλήσω
μαζί του καί νά τόν ρωτήσω ἐάν μπορεῖ νά μέ
βοηθήσει στά προβλήματά μου πού εἶχα.
Ἀφοῦ τόν συνάντησα στό Μοναστήρι του,
τοῦ ἀνέφερα ὅτι εἶχα ἀδένωμα ὑπόφησης στό
κεφάλι. Στήν οὐσία καλοήθη ὄγκου. Ἐκεῖνος
μοῦ εἶπε ὅτι ἦταν πρώτη φορά πού συναν-
τοῦσε τέτοιο πρόβλημα. Τοῦ εἶπα ἐπίσης ὅτι

ἤμουν 5 χρόνια παντρεμένη
καί οἱ γιατροί μοῦ ἔλεγαν
ὅτι λόγω αὐτοῦ τοῦ προ-
βλήματος δέν μπορῶ νά
συλλάβω παιδί καί ἄδικα
προσπαθοῦσα. Μοῦ εἶχαν
συστήσει νά χάσω πάρα
πολλά κιλά γιά νά μείνω
ἔγκυος, ἀλλά καί πάλι
λόγω τῆς ἀσθένειάς μου
ἦταν πολύ δύσκολο. Ὁ Γέ-
ροντας μέ ἄκουσε μέ προ-
σοχή. Τόν παρακάλεσα νά
μέ σταυρώσει. Αὐτός τότε
ζήτησε νά πᾶμε μαζί μέ τό
σύζυγό μου καί μᾶς σταύ-
ρωσε καί τούς δύο. Αὐτό
ἔγινε τό Νοέμβριο τοῦ 2008.
Τόν εὐχαριστήσαμε καί φύ-

γαμε. Μᾶς ζήτησε ὅμως νά τόν ξαναεπισκε-
φθοῦμε γιά νά μᾶς σταυρώσει πάλι. Πράγματι
τό Ἰανουάριο τοῦ 2009 πήγαμε πάλι στή
Μονή μέ τό σύζυγό μου καί μᾶς σταύρωσε.
Δυστυχῶς εἶχα κάνει τό ἀκριβῶς ἀντίθετο
ἀπό αὐτό πού μοῦ εἶχαν συστήσει οἱ γιατροί.
Εἶχα πάρει πολλά κιλά ἐπιπλέον. Ὅταν μέ
σταύρωσε γιά δεύτερη φορά ὁ Γέροντας μοῦ
λέει: «Μή φοβᾶσαι, ὅσα κιλά καί νά πάρεις ὁ
Θεός τώρα θά σοῦ χαρίσει παιδάκι». Πράγ-
ματι τό Φεβρουάριο τοῦ 2009 ἔμεινα ἔγκυος
καί τώρα πλέον ἔχω ἕνα πανέμορφο κοριτσάκι.
Ὁ Γέροντας διέψευσε ὅλες τίς ἰατρικές ἀπο-
φάσεις. Πράγματι εἶναι ἀλήθεια ὅτι γίνονται
πολλά θαύματα μέ τό Σταυρό τοῦ Γέροντα.
Ἀρκεῖ νά ἔχουμε πίστη. 

Ἑλένη Σακκούλη - Ἀνδιτσοπούλου 
Ναύπακτος

Ο

Ὁ Γέροντας Νεκτάριος τῆς εἶπε:
«Μή φοβᾶσαι καί νά πάρεις κιλά θά κάνεις παιδάκι!»

Ὁ Γέροντας μέ τήν κ. Ἑλένη Σακκούλη, τόν σύζυγό της 

καί τήν μητέρα του.



19
ΜΟΝΑΧΙΚΗ  ΕΚΦΡΑΣΗ

Μ
Α

ΪΟ
Σ

 -
 Ι

Ο
Υ

Ν
ΙΟ

Σ
2
0
10

νωρίζω τό Γέροντα ἐδῶ καί 25 περί-
που χρόνια. Τόν γνώρισα γιά
πρώτη φορά στόν Ἅγιο Ἐφραίμ τῆς

Νέας Μάκρης, ὅπου καί λειτουργοῦσε τίς Κυ-
ριακές. Εἶχε στενή γνωριμία μέ τή Γερόντισσα
Μακαρία ἡ ὁποία τόν ὑπεραγαποῦσε, γι᾽ αὐτό
καί τοῦ εἶχε ἀναθέσει καί τήν ἐξομολόγηση μο-
ναζουσῶν. Πολύ σύντομα θά σᾶς διηγηθῶ τήν
προσωπική μου ἱστορία καί τό πῶς θεραπεύ-
θηκα. Τήν ἡμέρα πού παντρεύτηκα, ὡς συνήθως
στολίζουν τήν τούρτα τοῦ γάμου μέ ἕνα «ζευ-
γάρι» ἄλλοτε ζαχαρωτό καί ἄλλοτε πλαστικό.
Τό τρομερό εἶναι ὅτι στή δική μου τούρτα ἦταν
χαραγμένο πάνω στό ζευγάρι αὐτό, τό 666. Δέν
τό πρόσεξα ἀμέσως. Τό βράδυ ὅμως ἤθελα νά
χωρίσω μέ τό σύζυγό μου. Ξεκινήσαμε ἄνευ
λόγου καί αἰτίας φασαρία καί γκρίνιες μέσα στό
σπίτι... Σέ λίγες ἡμέρες ἡ τηλεόραση στό σαλόνι
ἄνοιγε κι ἔκλεινε μόνη της. Ὁμοίως καί τά συρ-
τάρια ἀπό τά ντουλάπια τοῦ σπιτιοῦ ἄνοιγαν
κι ἔκλειναν μόνα τους. Τό εἶπα σέ μία φίλη μου,
ἐκείνη μοῦ συνέστησε νά πᾶμε σ᾽ ἕναν ἱερέα στή
γειτονιά μου πού διάβαζε ἐξορκισμούς. Δέν πί-
στευα ὅμως στό Θεό, καί ἀρχικά ἀρνήθηκα. Τε-
λικά δέχθηκα νά πάω. Ὅταν ὁ ἱερέας ἄρχισε νά
διαβάζει ἐξορκισμούς ἔχασα τόν ἔλεγχο τοῦ σώ-
ματός μου καί φερόμουν ἀναιδέστατα πρός τόν
ἱερέα καί βρίζοντάς τον, ἐνῶ ἀποκτοῦσα καί ὑπε-
ράνθρωπες δυνάμεις. Ἑπτά ἄνδρες δέν μπο-
ροῦσαν νά μέ συγκρατήσουν...

Κάποιοι χριστιανοί μοῦ εἶπαν νά πάω στόν
Ἅγιο Ἐφραίμ τῆς Νέας Μάκρης. Ἐκεῖ ἐνώπιον
τοῦ λειψάνου ἔπεσα κάτω καί τό κορμί μου σερ-
νόταν πάνω στό ἔδαφος καί σφύριζα ἀπό τό

στόμα σάν φίδι. Ἐκείνη τήν ὥρα ἦρθε καί ὁ Γέ-
ροντας Νεκτάριος. Τό δαιμόνιό μου ἄρχισε νά
φωνάζει καί νά οὐρλιάζει. Ἐκεῖνος ξεκίνησε νά λέει
τίς εὐχές τῆς Ἐκκλησίας, ἕως ὅτου τό δαιμόνιο
ἠρέμησε. Ἀφοῦ συνῆλθα, ἐκεῖ στό προαύλιο τῆς
Μονῆς, συνομίλησα γιά πρώτη φορά μέ τό Γέ-
ροντα. Τοῦ ζήτησα νά μέ βοηθήσει στό πρό-
βλημά μου. Δέχτηκε καί ἔκτοτε τόν ἔχω
πνευματικό. Ἔχω ζήσει κοντά του τρομερά ση-
μεῖα... Τήν ὥρα πού μέ διάβαζε ὁ Γέροντας ζη-
τοῦσε ἀπό τούς ἁγίους νά ἔλθουν κοντά του γιά
νά τόν βοηθήσουν. Τό δαιμόνιό μου οὔρλιαζε,
διότι ἔβλεπα δεκάδες ἁγίους νά ἔρχονται ἀπό
τόν οὐρανό καί νά βοηθοῦν τό Γέροντα τήν ὥρα
πού μέ διάβαζε. Τήν ὥρα τῆς παρουσίας καί
ἐμφανίσεως τῶν Ἁγίων ὁ ναός εὐωδίαζε, ὅπως
ἄκουγα νά λένε οἱ πιστοί, ἐνῶ γιά μένα ἐξέπεμ-
παν τρομερή δυσοσμία καί τούς φώναζα «φύ-
γετε γιατί βρωμᾶτε». Κάποτε, ἐνῶ ὁ Γέροντας
σταμάτησε τίς εὐχές γιά λίγα λεπτά γιά νά ξε-
κουραστεῖ, ὁ δαίμονας μέ ἔκανε ἀόρατη. Δέν μέ
ἔβλεπε οὔτε ὁ σύζυγός μου πού ἦταν δίπλα μου,
οὔτε ὁ Γέροντας, οὔτε οἱ ἄλλοι ἐκκλησιαζόμενοι.
Ὁ δαίμονας μέ πῆρε καί μέ πῆγε μακρυά... Τότε
ὁ Γέροντας ἀνέβηκε σέ μία ταράτσα ἑνός τριώ-
ροφου κτιρίου καί σταύρωσε τήν ἀνατολή, τή
δύση, τό βορά καί τό νότο. Ἄν καί ἤμουν χιλιό-
μετρα μακρυά ἄκουγα καί ἔβλεπα τό τί γινό-
ταν.... Καί τότε ἀκούω τή φωνή τοῦ Γέροντα πού
διέταζε «εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ
καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος» τό δαιμόνιό μου νά μέ
ἐπιστρέψει ἀμέσως πίσω. Ὄντως ὁ δαίμονας μέ
ἅρπαξε ἔτσι καί μέ ἐπέστρεψε σέ δευτερόλεπτα
μπροστά του. Καί ὅλοι ἔμειναν ἔκθαμβοι μέ τή δύ-

Γ

«Ὁ δαίμονας ἔφυγε ἀπό μέσα μου σάν καπνός, 

μπροστά στόν Φρικτό Γολγοθᾶ τήν ὥρα πού 

ὁ Γέροντας Νεκτάριος μέ διάβαζε»
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ναμη τοῦ δαιμονίου, ἀλλά καί τήν Παντοδυνα-
μία τοῦ Θεοῦ. Ἐνθυμοῦμαι ὅτι στίς ἀρχές ὁ Γέ-
ροντας ρώτησε τό δαιμόνιο «ποῖον τό σόν
ὄνομα;» καί ἐκεῖνο τοῦ ἀπάντησε: «Δέ σοῦ λέω
καί οὔτε θά τό μάθεις ποτέ». 

- «Ἄν δέν μοῦ τό πεῖς ἐσύ θά μοῦ τό ἀποκα-
λύψει ὁ Χριστός καί τότε ἀλοίμονό σου».

Πράγματι, ὁ Κύριος σέ ὄνειρο - ὅραμα ἀπε-
κάλυψε στό Γέροντα τό ὄνομα τοῦ δαιμονίου.
Ἔτσι τήν ἑπόμενη Κυριακή, ὅταν πῆγα στό Ναό
τοῦ Ἁγίου Ἐφραίμ στή Νεά Μάκρη, ὁ Γέροντας
κάλεσε τό δαιμόνιό μου μέ τό ὄνομά του. Τό πῶς
ἀντέδρασε ὁ δαίμονας δέν περιγράφεται... Εἶναι
πάρα πολλά τά γεγονότα πού θά μποροῦσα νά
γράψω βιβλίο μέ ὅσα ἔζησα κοντά στό Γέροντα
τήν περίοδο πού τό δαιμόνιο ἦταν μέσα στό
σῶμα μου. Ἴσως κάποια στιγμή ὅλα ὅσα ἔζησα
καταγραφοῦν. Καί ἀξίζει τόν κόπο γιά νά πλη-
ροφορηθοῦν οἱ πιστοί τό πῶς ἐνεργοῦν οἱ δαίμο-
νες εἰς βάρος τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ Γέροντας μοῦ
γνώρισε τό Χριστό, μοῦ γνώρισε τούς Ἁγίους,
μοῦ γνώρισε τήν Ἐκκλησία. Ἔτσι ἐγώ καί ὁ σύ-
ζυγός μου καί τό παιδί μου ἀρχίσαμε νά ζοῦμε
ἀληθινή πνευματική καί χριστιανική ζωή. Τό κο-
σμικό φρόνημα θανατώθηκε. Ὁ Χριστός ἄρχισε
νά βασιλεύει στό σπίτι μας. Τακτικός ἐκκλησια-
σμός, τακτική ἐξομολόγηση, συχνή Θεία Κοινω-
νία, ἀδιάλειπτη προσευχή, νηστεία, ἐγκράτεια,
εἶναι πλέον τό καθημερινό μας πρόγραμμα. Ἡ
ζωή μας ἄλλαξε, ζοῦμε μέ τό Χριστό καί γιά τό
Χριστό. Ὁ δαίμονας ὅμως ἐξακολουθοῦσε νά
εἶναι μέσα στό κορμί μου. Ὁ Γέροντας μᾶς καλεῖ
νά πᾶμε στά Ἱεροσόλυμα μαζί του... Ὅταν μπή-
καμε στό Ναό τῆς Ἀναστάσεως ἐπάνω στό Φρι-
κτό Γολγοθᾶ καί μπροστά σέ δεκάδες ἀνθρώπων
σάν φίδι σερνόμουν μπροστά στόν Ἐσταυρω-
μένο. Τά οὐρλιαχτά πού ἔβγαιναν μέσα ἀπό τό
στόμα μου ἐρχόντουσαν ἀπό τήν ἄβυσσο τοῦ
σκότους, σειόταν ὅλος ὁ Ναός. Τότε ὁ Γέροντας
μέ τραβᾶ μέ δύναμη καί βάζει τό κεφάλι μου στό
σημεῖο τοῦ Γολγοθᾶ πού μπῆκε ὁ Σταυρός.
Ἄρχισε νά διαβάζει τίς εὐχές τοῦ Μεγάλου Βα-

σιλείου, ζήτησε ἀπό τόν κόσμο νά γονατίσουν
καί νά παρακαλοῦν ὅλοι νά μέ ἐλεήσει ὁ Θεός καί
νά φύγει ὁ δαίμονας. Καί τήν ὥρα πού ὀ Γέρον-
τας εἶπε τρεῖς φορές «ἔξελθε, ἔξελθε, ἔξελθε ἐκ τῆς
δούλης τοῦ Θεοῦ Γιαννούλας ἐν ὀνόματι Ἰησοῦ
Χριστοῦ τοῦ Ἐσταυρωμένου» ὁ δαίμονας σάν
καπνός ἔφυγε μέσα ἀπό τό στόμα μου ὅπως τόν
εἶδαν καί μοῦ τό περιέγραψαν οἱ προσκυνητές.
Ὁ δέ χῶρος ἀπέκτησε στιγμιαῖα μία δυσώδη μυ-
ρωδιά σάν νά προερχόταν ἀπό τό ἄνοιγμα κά-
ποιου «βόθρου». Ἔκτοτε ἔχουν περάσει πάνω
ἀπό 20 χρόνια καί εἶμαι ὑγιέστατη. Κοντά στό
Γέροντα εἶδα κι ἄλλους νά θεραπεύονται πού
εἶχαν τό ἴδιο πρόβλημα, ὅπως ἡ Σταυρούλα
Ἀλεξίου ἀπό τήν Γερμανία πού ὁ δαίμονας ἀνε-
χώρησε ἀπό μέσα της τήν ὥρα πού ὁ Γέροντας,
στήν Πανήγυρη τοῦ Ἁγίου Σεραφείμ Σαρώφ πού
πανηγυρίζει τό Μοναστήρι στό Τρίκορφο καί
τήν ὥρα τῆς λιτανείας, ἔδωσε ἐντολή νά ἀκουμ-
πίσουν τήν εἰκόνα τοῦ Ἁγίου ἐπάνω στό σῶμα
της. Ἐκείνη εἶχε πέσει κάτω, ὥστε ἡ εἰκόνα νά πε-
ράσει ἀπό πάνω της. Ὁμοίως θεραπεύθηκε ἀπό
δαιμόνιο ἡ Κατερίνα Χρ. ἀπό τήν Ἡλιούπολη
τήν ὥρα πού ὁ Γέροντας πῆρε τό χέρι ἑνός νοε-
φώτιστου χριστιανοῦ 13 ἐτῶν ἀμέσως μετά τήν
βάπτιση καί τό ἀκούμπισε στό κεφάλι της, δια-
τάζοντας τό δαίμονα νά ἀναχωρήσει. 

Εἶναι τόσα πολλά, ὅπως σᾶς ἀνέφερα πού
ἴσως χρειασθεῖ πραγματικά νά γραφτεῖ ὁλό-
κληρο βιβλίο μέ παρόμοια θέματα. 

Εὐχαριστῶ καί δοξάζω τό Θεό πού μέσα ἀπό
αὐτόν τόν τρόπο μοῦ ἔδειξε τόσο δυναμικά τήν
ὕπαρξή Του, διότι δέν πίστευα οὔτε στό Θεό
ἄλλά οὔτε καί στήν ὕπαρξη τοῦ διαβόλου. Εἰλι-
κρινά σᾶς γράφω, ὅτι ἄν ἤμουν σήμερα ἄπιστη,
θά ἐπιθυμοῦσα ὁ Θεός μέ τόν ἴδιο τρόπο νά μέ
ἔφερνε κοντά Του, διότι ἔζησα τέτοια γεγονότα
πού δέν περιγράφονται οὔτε μέ λόγια, οὔτε στό
χαρτί. Εἶναι προσωπικά βιώματα καί ἐμπειρίες.
Χίλιες δόξες νά ἔχει Ἅγιο τό ὄνομά Του.  

Φωτάκη Γιαννούλα
βοηθός Ἀρχιτέκτονος 

Λεβαδείας 1 / Πειραιάς
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Διά χειρός και πνεύματος...
j

γνήσιο θυμίαμα
Φτιάχνουμε γνήσιο μοναστηριακό 
θυμίαμα μέ τά ἑξῆς ἀρώματα: 
Χερουβικό, Τριαντάφυλλο, Γαρδένια,
Μύρο, Βηθλεέμ, Ἄξιον Ἐστί, Μύρο τοῦ
Σάρωφ, Νυχτολούλουδο, Ἀναστάσιμο,
Ἀγγελικό, Ἄθως, Ἄνθος Ἐρήμου, Βυζαν-
τινό, Σταυρολούλουδο, Τριαντάφυλλο μέ
κεχριμπάρι, Φούλι, Σύπερ Συσκευασία:
τέταρτο, μισόκιλο, κιλό

λιβάνι ἀρωματικό

πετσέτα
γιά τό πρόσφορο: 
μέ χρυσοκεντημένο σχέδιο
Διάσταση: 54Χ54cm

ἀντιδωροθήκη
γιά νά φυλάσσετε τό ἀντί-
δωρο στό σπίτι σας. Χρη-
σιμοποιεῖται καί ὡς θήκη
γιά ἁγιοτικά. 
Μέ χρυσοκεντημένο σχέδιο.
Διάσταση: 19 Χ 14cm

φάκελλος
γιά τό πρόσφορο: 
μέ χρυσοκεντημένο σχέδιο
Διάσταση: 34 Χ 23cm

Ἡ Ἱερά Μονή μας διαθέτει τά 33 κεριά τοῦ Παναγίου Τάφου σέ δεσμίδες ἀναμμένα μέ τό
Ἅγιο Φῶς ἀπό τόν Πανάγιο Τάφο τοῦ Χριστοῦ μας. Τά κεράκια 
μπορεῖτε νά τά ἀνάβετε ἕνα - ἕνα, νά σταυρώνετε τό σπίτι σας, τήν ὥρα τῆς προ-
σευχῆς σας σέ περιπτώσεις ἀνάγκης, δοκιμασιῶν, πυρκαγιῶν, θεομηνίας, ἀσθε-
νείας καί ἡ χάρις τοῦ ῾Αγίου Φωτός θά γίνει ἔλεος σέ ὅτι ζητήσουμε. 

33 κεριά ἀναμμένα μέ τό Ἅγιο Φῶς
εὐλογία γιά κάθε σπίτι

l ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ l ✆ 26340-44391 (9-2 π.μ. & 6-9 μ.μ.)
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μέ μαγνήτη
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εὐλογία Παναγίου Τάφου γιά κάθε σπίτι
Ἀγαπητοί μας ἀδελφοί, 
σέ πρόσφατο προσκύνημά
μας στούς Ἁγίους Τόπους
φέραμε κάποια εἴδη (σέ
περιορισμένο ἀριθμό) τά
ὁποῖα μπορεῖτε νά πάρετε
γιά νά ἔχετε εὐλογία ἀπό
τούς Ἁγίους Τόπους καί
ταυτόχρονα νά βοηθήσετε
καί τό νεόκτιστο Μονα-
στήρι μας πού ἔχει τόσες
ἀνάγκες... Εὐχαριστοῦμε...

σταυρός
σέ ξύλο
ἐλιᾶς πού
γράφει τό
Πάτερ
ἡμῶν...

κρεμαστό 
εὐλογίας 
μεγάλο (11cm
ύψος) 
μέ λαδάκι καί
χῶμα ἀπό τά
Ἱεροσόλυμα
(γιά τό αὐτοκί-
νητο, ἤ τό σπίτι
σας).

ΞΥΛΙΝΟ ΦΥΛΑΧΤΟ
εὐλογίας μέ 
ΜΑΓΝΗΤΗ
διαστάσεων 
6 cm Χ  7 cm).
Περιέχει λαδάκι 
καί χῶμα ἀπό τά 
Ἱεροσόλυμα καί εἰκόνα
τῆς Παναγίας τῆς
Ἱεροσολυμίτισσας.

μπρελόκ μέ χῶμα
ἀπό τά Ἱεροσόλυμα
μέ τήν Παναγία τήν
Ἱεροσολυμίτισσα.

χειροποίητο κεντημένο τσαντάκι σέ
πολλά χρώματα πού φέραμε ἀπό τήν
Ἱερουσαλήμ (μπορεῖτε καί νά φυλά-
ξετε σέ αὐτό τά ἁγιοτικά σας).

Ἁγία Γραφή
μέ ξύλινο 
περίβλημα
ἀπό ἐλιά καί
μέ πυρογρα-
φία τήν Ἁγία
Ἱερουσαλήμ.

μπρελόκ

Ἁγία Γραφή ἀπό τά Ἱεροσόλυμα



Διά χειρός και πνεύματοσ...
j

Σταυρός  μεγάλος μέ εὐλο-
γίες στά 

4 σημεῖα του
Περιέχει λιβάνι, πέτρα, χῶμα & σταυ-
ρολούλουδο ἀπό τήν Ἁγία Γῆ.    Διά-

σταση 17.5 Χ 11.5cm

Σταυρός μικρός
μόνο μέ χῶμα.

Διάσταση 13 Χ 8.50 cm (μικρός)

ΞΥΛΙΝΟΙ ΣΤΑΥΡΟΙ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ
μέ εὐλογίες & χῶμα ἀπό τήν Ἁγία Γῆ.

l Βραχάκι ἀπό τόν Φρικτό Γολγοθᾶ.
l Ἁγιολούλουδο ἀπό τόν 

Πανάγιο Τάφο.
l ἁγνό κερί ἀπό τήν σφράγιση 

τοῦ Παναγίου Τάφου.
l κορδέλλα ἀπό τήν λιτάνευση 

στή Γεθσθημανῆ.
l Μύρο ἀπό τόν Πανάγιο Τάφο.
l Λαδάκι ἀπό τίς ἱερές κανδῆλες 
πού καῖνε στόν Γολγοθᾶ καί 
στόν Πανάγιο Τάφο.

Κάθε χειροποίητο φυλαχτό περιέχει
μέσα ὅλες τίς κάτω εὐλογίες:

τό φυλαχτό τῶν Ἱερο-
σολύμων σέ μπρελόκ
γιά τά κλειδιά σας

Τό φυλαχτό τῶν

Ἱεροσολύμων

μέ σταυρουδάκι

γιά νά τό κρεμά-

σετε στό αὐτο-

κίνητο ἤ ἀλλοῦ

23
ΜΟΝΑΧΙΚΗ  ΕΚΦΡΑΣΗ

Μ
Α

ΪΟ
Σ

 -
 Ι

Ο
Υ

Ν
ΙΟ

Σ
2
0
10

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

ΦΥΛΑΧΤΑ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ
μέ πολλές εὐλογίες



γαπητοί μας ἀδελφοί,  
Γγνωρίζουμε πόσο δύσκολες εἶναι γιά ὅλους οἱ ἡμέ-
ρες πού διανύουμε. 

Προσευχή μας εἶναι ἡ Παναγία μας καί οἱ Ἅγιοί μας Νε-
κτάριος ὁ Θαυματουργός καί Φανούριος ὁ Νεοφανής νά σκέ-
πουν καί νά περιφρουροῦν ὅλους μας. Ἰδιαιτέρως
προσευχόμαστε γιά ὅλους ἐσᾶς πού κατά καιρούς βοηθᾶτε
παντί τρόπῳ τό Μοναστήρι τους. Θερμά σᾶς παρακαλοῦμε,
νά συνεχίσετε νά βοηθᾶτε τό Μοναστήρι ὅπως μπορεῖτε.

Ὅπως ξέρετε, τό ἔργο γιά τήν ὁλοκλήρωση τοῦ Ναοῦ
εἶναι πολυδάπανο. Τά μάρμαρα δέν ἔχουν ἐξοφληθεῖ καί ἀκο-
λουθεῖ ὁ ὑπόλοιπος ἐκκλησιαστικός ἐξοπλισμός μέ τέμπλο,
στασίδια, πολυελαίους, προσκυνητάρια κι ἄλλα λειτουρ-
γικά εἴδη. Τό κυριότερο, πρέπει νά ξεκινήσουμε τήν ἁγιο-
γράφιση τοῦ Ναοῦ ἡ ὁποία ἐπίσης εἶναι ἔργο πολυδάπανο
καί  ἀπαιτεῖ πολύ χρόνο. Μέχρι τώρα, δέν μᾶς ἐγκαταλεί-
ψατε καί μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ τό ἔργο συνεχίζεται. Εἴμα-
στε εὐγνώμονες στήν ἀγάπη σας καί στήν ἀμέριστη βοήθειά
σας καί γι᾽ αὐτό,

ὡς ἀντίδωρο τῆς ἀγάπης σας, σᾶς ἀποστέλουμε
ὡς δῶρο 2 πανέμορφες εἰκόνες κεντημένες σέ ἠλε-
κτρονικό ἁργαλειό, μία τῆς Κυρίας Θεοτόκου καί
μία τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου, διαστάσεων 35χ20 ἑκ. σέ
ὅσους ἀποστέλλουν ὡς δωρεά γιά τόν Ἱερό Ναό τῶν
Ἁγίων τό χρηματικό ποσό τῶν 100 εὐρώ. Θερμά σᾶς
εὐχαριστοῦμε. 
Οἱ Ἅγιοί μας ἄς εἶναι παντοτεινοί προστάτες σας.

Μέ εὐχές καί εὐγνωμοσύνη,
Γερόντισσα Μόνικα καί

οἱ ἐν Χριστῶ ἀδελφές

Ὅσο δύσκολοι κι ἄν εἶναι οἱ καιροί μας, ἄς ἑνώσουμε ὅλοι τίς

προσπάθειές μας καί ἀπό τό ὑστέρημά μας, ὅλοι μαζί ἄς ἀγωνι-

στοῦμε νά συνεχίσουμε τά ἔργα στόν Ἱερό Ναό τῶν Ἁγίων μας 

Νεκταρίου καί Φανουρίου μέχρι τήν ὁλοκλήρωσή τους.

ΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ

ΕΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ ΤΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΑΣ

Α


