
MMOONNAAXXIIKKHH  EEKKººPPAA™™HHMMOONNAAXXIIKKHH  EEKKººPPAA™™HH
MA´O™ - IOYNIO™ 2005TEYXO™ AP. 8

Kø¢IKO™ 7109

--XXÚÚÈÈÛÛÙÙfifi˜̃  

\\AAÓÓ¤¤ÛÛÙÙËË!!
--\\AAÏÏËËııáá˜̃

\\AAÓÓ¤¤ÛÛÙÙËË!!



IEPA MONH AΓIOY NEKTAPIOY
TPIKOPΦO ΦΩKI∆OΣ
330 56 EYΠAΛIO
τηλ.-fax 26340 - 44.391

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

TO ΠEPIO∆IKO MAΣ EINAI ∆ΩPEAN. 
^H ταχυπληρωµή πού âσωκλείουµε εrναι 
γιά ¬σους θέλουν προαιρετικά νά àποστεί-
λουν τήν âλεηµοσύνη τους γιά τό Mοναστήρι
µας, πού εrναι •πό àνέγερση καί öχει àνά-
γκη τήν βοήθειά σας.   
≠Oσοι λοιπόν θέλετε νά βοηθήσετε τήν àνέγερση
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 àριθ-
µό 426/440265-04 δίνοντας καί τό ùνοµά σας.
Kατόπιν âνηµερ΅στε µας τηλεφωνικά γιά νά
λάβετε τή σχετική àπόδειξη.
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¶Úfi˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙÂÛ ÂÈÛÙÔÏ‹...

Xριστός \Aνέστη! 
Γιά ôλλη µιά φορά ζήσαµε τά

‰Aχραντα Πάθη τοÜ XριστοÜ µας

καί φτάσαµε στήν öνδοξη \Aνά-

στασή Tου. ^O €διος ï Yîός τοÜ

ΘεοÜ, ¬σο κι ôν αéτό δέν χωρÄ

στό µικρό µυαλό µας, àνέβηκε γιά

ôλλη µιά φορά στό Σταυρό, àφοÜ

πρ΅τα δέχτηκε τούς âµπτυσµούς, τίς µαστιγώσεις,

τούς δαρµούς, τούς χλευασµούς, τό àγκάθινο στε-

φάνι, τό καλάµι καί τέλος βάδισε µόνος τήν ïδό τοÜ

Mαρτυριου Tου, στό ëκούσιο πάθος Tου, φτάνο-

ντας µέχρι τό Σταυρό. Tά ‰Aχραντα Xέρια Tου, πού

µÄς öπλασαν àπό τό χ΅µα, δέχτηκαν τά καρφιά àπό

τά χέρια τ΅ν παιδι΅ν Tου. Tά ‰Aχραντα Πόδια Tου

,πού τά προσκυνοÜσε ï \Aδάµ καί ™ Eûα στόν Παρά-

δεισο καί πού öχουν γιά •ποπόδιο τή γÉ, καρφώθη-

καν καί αéτά àµείλικτα στό Σταυρό. Kαί τό Tίµιο

Aîµα Tου πότισε τούς ≥λους, πότισε τό ξύλο τοÜ

ΣταυροÜ καί öφτασε µέχρι τή γÉ. Kαί τήν πότισε

µέχρι τά öγκατά της, πνίγοντας µέσα σέ αéτό τό

Tίµιο Axµα κάθε êµαρτία καί κάθε µÖσος. 

Kάθε χρόνο περιµένουµε αéτές τίς ™µέρες µέ

λαχτάρα. Σάν τίς µυροφόρες βαδίζουµε µαζί Tου

στή µαρτυρική Tου πορεία. Σάν τήν πόρνη τοÜ

Eéαγγελίου γονατίζουµε µπροστά Tου καί µέ τά

δάκρυα µας, σάν τό πολύτιµο µύρο µέ τό ïποÖο âκεί-

νη ôλειψε τά ‰Aχταντα Πόδια Tου, ζητÄµε τή δική

µας συγχώρεση γιά ¬λα τά σφάλµατά µας, γιά ¬λα

αéτά πού δέν öχουµε κάνει àκόµη, γιά τούς âµπτυ-

σµούς καί τίς λοιδωρίες πού TοÜ δώσαµε µέ τίς

πράξεις µας, γιά τά καρφιά πού TοÜ µπήξαµε µέ τίς

êµαρτίες µας. ∆ίπλα στόν πόνο γιά τό πάθος Tου,

διπλα στήν ôφατη àγάπη Tου γιά ¬λους, στέκεται

σάν θλιβερό àντιστάθµισµα ™ δική µας àδιορθωσία

καί οî πολλές µας πτώσεις. ≠Eνας Θεός σταυρώνε-

ται καί ™ στολή τÉς ψυχÉς µας εrναι àκόµα πιό σκο-

νισµένη καί àπό τούς χωµατένιους δρόµους...

≠Oλες αéτές τίς ™µέρες, àκόµα πιό öντονα àπό

τίς ôλλες, καθώς àκοÜµε τά τροπάρια γιά τήν τρα-

γική µορφή τοÜ \Iούδα, τοÜ µαθητÉ πού πρόδωσε,

προσπαθοÜµε νά κοιτάξουµε µέσα στά κατάβαθα

τÉς ψυχÉς µας γιά νά βροÜµε τό Φ΅ς âκ Φωτός, γιά

νά βροÜµε τήν πνοή Tου, πού εrναι ™ δική µας

πνοή... Γιά νά βροÜµε τήν \Aγάπη πού µόνο συγχω-

ρεÖ, πού στέκεται πάντα δίπλα στόν àδύναµο

ôνθρωπο, σέ κάθε ôνθρωπο, ¬ποιος κι ôν εrναι

αéτός, χωρίς προσωποληψίες καί συναισθηµατι-

σµούς. Kαί ¬σοι πραγµατικά κοιτάξαµε µέσα µας,

δέ βρήκαµε παρά τή δυσωδία τ΅ν êµαρτι΅ν µας καί

µετανοιώνοντας γι\ αéτές, µαζέψαµε τά àσυγκράτη-

τα δάκρυά µας γιά νά τά προσφέρουµε ½ς µύρο

µετανοίας στήν \Eσταυρωµένη \Aγάπη µας, ζητώ-

ντας τή λύτρωσή µας. Mετάνοια, συντριβή, πόνος

γιά τίς êµαρτίες µας, âλπίδα γιά τή συγχώρεσή µας,

χαρά γιά τόν λυτρωµό µας. 

^O καθένας àπό âµÄς öχει ≤να ρόλο σ\ αéτό τό

ëκούσιο Πάθος τοÜ XριστοÜ µας. ‰Aλλος εrναι ï

\Iούδας καί ôλλος ï ™γαπηµένος µαθητής, ôλλος

εrναι ï Σίµων ï ΦαρισαÖος µέ τούς λογισµούς του

καί ôλλος ™ πόρνη πού ôλειψε τόν Kύριό µας µύρο,

ôλλος εrναι ï Σίµων ï KυρηναÖος καί ôλλος ï ^Eκα-

τόνταρχος. ‰Aλλος εrναι ï âκ δεξι΅ν ληστής καί

ôλλος ï âξ àριστερ΅ν. ‰Aλλος εrναι ï στρατιώτης

πού âκέντησε µέ τή λόγχη τήν πλευρά τοÜ XριστοÜ

καί ôλλος εrναι ï \Iωσήφ ï àπό \Aριµαθαίας πού

Tόν κήδευσε... Mέσα σέ ¬λα αéτά πού µεριµνοÜµε

καί πού κάποτε θά τελειώσουν χωρίς νά àφήσουν

τίποτα πίσω τους, ôς àναλογιστοÜµε αéτό πού öχει

οéσιαστικά νόηµα καί àξία γιατί θά µείνει α¨ώνιο..

\Aνέναντι σέ Aéτόν πού àπό Θεός öγινε ôνθρωπος

καί σταυρώθηκε γιά νά σώσει ¬λους τούς àνθρώ-

πους καί κουβάλησε ¬λες τίς êµαρτίες µας, ποιά

εrναι ™ στάση µας, ™ θέση µας καί ï ρόλος µας κοντά

Tου; E€µαστε στήν οéσία ¬λοι παιδιά Tου, ¬ταν

\EκεÖνος εrναι γιά ¬λους àνεξαιρέτως Πατέρας; ‰Aν

ε€µαστε, τότε πραγµατικά θά βιώνουµε τό Πάσχα,

τή διάβαση δηλαδή àπό τό θάνατο στή ζωή, àπό τήν

êµαρτία στή µετάνοια, àπό τό µίσος στήν àληθινή

καί α¨ώνια \Aγάπη...              Xριστός \Aνέστη!

^H ^Hγουµένη,
† Mόνικα Mοναχή 

καί αî σύν âµοί âν Xριστ̈́  àδελφαί.

Aγαπητοί µας âν Xριστ΅ àδελφοί, φίλοι àναγν΅στες τοÜ ΠεριοδικοÜ µας

““MMÔÔÓÓ··¯̄ÈÈÎÎ‹‹  òòEEÎÎÊÊÚÚ··ÛÛËË””
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Π
ερισσότερα από 550 χρόνια
öχουν περάσει àπό τήν
àποφράδα âκείνη ™µέρα,
τήν Tρίτη 29 Mαΐου 1453,
πού öπεσε ™ Πόλη µας

στούς Tούρκους. Mιά χειµωνιάτικη µέρα
àξιωθήκαµε κι âµεÖς νά φτάσουµε στή
Bασιλεύουσα, ½ς ταπεινοί προσκυνητές,
àλλά µ\ ≤να àγκάθι στήν καρδιά µας.

Aéτό τό àγκάθι περνÄ àπό ≠Eλληνα σέ
≠Eλληνα, àπό καρδιά σέ καρδιά,

αéτά τά 550 χρόνια καί δέν àφήνει
τό ùνειρο νά σβήσει, τήν âλπίδα νά
πεθάνει. 

Kαθώς περάσαµε τά σύνο-
ρα, ™ θέα τÉς ™µισελήνου
µÄς öφερε δάκρυα στά
µάτια, καί ™ λαχτάρα

öγινε πιό öντονη. Σέ
λίγες zρες φάνηκαν
µπροστά µας τά
àπόρθητα τείχη πού
µÄς γύρισαν πίσω,
στήν ™µέρα τÉς Âλώ-
σεως. ^O Σουλτάνος
Mωάµεθ ï B΄, ï Πορ-
θητής, εrχε πάρει àπό-

φαση νά âπιτεθεÖ στήν
Πόλη, τήν Tρίτη 29 Mαΐου.
Στίς 1.30 τή νύχτα λοιπόν
στέλνει πρ΅τα τούς àτάκτους,

τούς λεγόµενους βαζιβουζούκους àνοί-
γοντας öτσι τήν âπίθεση. Oî σάλπιγγες
καί τά τύµπανα äχοÜν. Σκοπός του εrναι
αéτοί οî ôτακτοι τυχοδι΅κτες, πού τούς
εrχε µαζέψει àπό κάθε χώρα καί φυλή, νά
κουράσουν τούς Bυζαντινούς, ¬πως καί
τελικά öγινε. ≠Oταν λοιπόν •ποχώρησαν
ôτακτα οî βαζυβουζοÜκοι, ï Σουλτάνος
âπιτίθεται ξανά χωρίς νά τούς δώσει

AÊÈ¤ÚˆÌ·...

KøN™TANTINOY¶O§H:
¯̄ıı¤¤˜̃  ÎÎ··››  ÛÛ‹‹ÌÌÂÂÚÚ··........
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οûτε µία στιγµή àνάπαυσης. ≠Oλη τή
νύχτα προσπαθοÜν οî TοÜρκοι νά σκαρ-
φαλώσουν στά àπόρθητα τείχη, àλλά οî
àµυνόµενοι Bυζαντινοί, ôν καί λιγότε-
ροι καί πολύ κουρασµένοι, àνθίστανται
σθεναρά. Mιά œρα πρίν àπό τήν αéγή,
≤να βλÉµα àπό τό µεγαλύτερο πυροβόλο
τοÜ Mωάµεθ, γκρεµίζει ≤να µεγάλο
µέρος τοÜ τείχους καί µιά ïµάδα àπό
Tούρκους ρίχνεται στό ρÉγµα, φωνάζο-
ντας ¬τι ™ Πολη εrναι δική τους. ^O
Aéτοκράτορας ¬µως καταφέρνει µέ
λίγους στρατι΅τες ν\ àποθήσει τήν âπί-
θεση καί νά σκοτώσει τούς περισσότε-
ρους. Στή συνοικία τ΅ν Bλαχερν΅ν, ï
àγ΅νας εrναι πιό σκληρός, àλλά παρ\
¬λα αéτά, οî ^Eνετοί, πού φυλοÜν âκεÖ
τίς πύλες, àποκρούουν ¬λες τίς âπιθέ-
σεις τ΅ν Tούρκων. ^O Σουλτάνος ¬µως
δέν πτοεÖται, €σως γιατί εrναι βέβαιος ¬τι
¬λες αéτές οî âπιθέσεις γρήγορα θά âξου-

δενώσουν τούς Bυζαντινούς καί τότε τό
ùνειρό του θά γίνει πραγµατικότητα: ™
Bασιλεύουσα θά τοÜ àνήκει. Ψύχραιµος
λοιπόν καί α¨σιόδοξος, ëτοιµάζει νέα
âπίθεση àπό τό πιό âπίλεκτο καί πειθαρ-
χηµένο σ΅µα τοÜ στρατοÜ του, τούς
Γενίτσαρους. ^O €διος τούς ïδηγεÖ στήν
âπίθεση µπροστά στά τείχη. Kι âκεÖνοι,
πειθαρχηµένοι, ïρµοÜν κατά κύµατα, µέ
θάρρος καί αéτοθυσία, χωρίς κανένα
πανικό. Oî Bυζαντινοί πολεµοÜν àκατά-
παυστα. ∆έν öχουν κοιµηθεÖ γιά µέρες
καί πολεµοÜν µέ •περάνθρωπες προσπά-
θειες, ξέροντας ¬τι µόνο ôν λίγο χαλα-
ρώσουν, ™ Πόλη θά τουρκέψει... ^O àγώ-
νας στήν “κοιλάδα τοÜ λύκου” γίνεται
σ΅µα µέ σ΅µα. Oî Bυζαντινοί βλέποντας
¬τι οûτε οî γενίτσαροι δέν µποροÜν νά
τούς κάµψουν àρχίζουν νά âλπίζουν...
\Aλλά ¬µως öγινε τό τραγικό λάθος. Mιά
µικρή πύλη âξόδου, στή γωνιά τοÜ τεί-

χους τ΅ν Bλα-
χερν΅ν, γνωστή ½ς
κερκόπορτα, µένει
χωρίς àµπάρες καί
δίνει öτσι τήν εéκαι-
ρία στούς Tούρ-
κους νά µποÜν àπό
âκεÖ καί µέ µία
σκάλα ν\ àνέβουν
στήν κορυφή τ΅ν
τειχ΅ν. Σ\ αéτό τό
τραγικό λάθος
öρχεται νά προστε-
θεÖ ≤να àκόµα πιό
φοβερό. Tραυµατί-
ζεται θανάσιµα στό
στÉθος ï Tζιουστι-
νιάνι, Γενουάτης
¨δεολόγος πού µαζί
µέ 1.000 περίπου
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ôνδρες öφτασε στήν Πόλη γιά νά τήν
•περασπιστεÖ ≤ως θανάτου. ≠Oταν ¬µως
τραυµατίστηκε, παρακαλεÖ τούς ôνδρες
του νά τόν µεταφέρουν âκτός πεδίου
µάχης καί ™ •ποχώρησή τους σκορπÄ
τόν πανικό στό πεδίο τÉς µάχης. Oî
Bυζαντινοί öχουν µείνει πιά µόνοι τους
καί ™ àντίστασή τους σταδιακά κάµπτε-
ται. Oî γενίτσαροι προωθοÜνται στό
âσωτερικό τ΅ν τειχ΅ν καί àπό âκεÖ στό
âσωτερικό τÉς Πόλης, âν΅ àπό τήν κερ-
κόπορτα συνεχίζουν νά µπαίνουν οî
TοÜρκοι χωρίς οéσιαστική àντίσταση.
^O KωνσταντÖνος παλεύει νά περισώσει
¬,τι µπορεÖ àπό τήν Aéτοκρατορία του.
^OρµÄ γενναία στίς ïρδές τ΅ν Tούρκων
καί àπό âκείνη τή στιγµή δέν τόν ξανα-
εÖδε κανένας ζωντανό. Σέ λίγες zρες ™
àπόρθητη Πόλη, ™ Bασιλεύουσα, εrχε
πέσει στά χέρια τ΅ν Tούρκων. ^H Πόλις
^Eάλω... Tά àπίστευτα νέα φτάνουν
µέχρι τό Mπαλουκλί, ¬που âκεÖ, στό

îστορικό µονα-
στήρι τÉς Πανα-
γίας, ï µοναχός
πού τηγάνιζε
ψάρια, ôκουσε
τό φρικτό µαντά-
το “^Eάλω ™
Πόλις”. \Aπί-
στευτο! àναφω-
νεÖ, àδύνατον ï
Θεός νά âπέτρε-
ψε τήν ±λωση τÉς
Πόλης µας. ‰Aν
εrναι àληθινό τό
µαντάτο, αéτά
τά ψάρια πού
εrναι στό τηγάνι,
νά ζωντανέψουν.
Kαί t τοÜ θαύ-

µατος! Tά ψάρια πού àκόµα καί σήµερα
τρέχουν φοβισµένα µέσα στό êγίασµα,
στό Mπαλουκλί εrναι àπό τή µιά µεριά
àκόµα µισοτηγανισµένα, γιατί àκριβ΅ς
âκείνη τή στιγµή πού εrπε αéτά τά λόγια
ï µοναχός, τά ψάρια πήδηξαν àπό τό
τηγάνι κι öπεσαν µέσα στό êγίασµα. 

≠Oλος ï λαός, γυναÖκες γέροι καί
παιδιά, ¬σο µαινόταν ™ πολιορκία κι
àκόµη περισσότερο τήν ™µέρα τÉς âπίθε-
σης, âκείνη τήν φρικτή Tρίτη τÉς 29ης
Mαΐου, εrχαν συγκεντρωθεÖ στή µεγάλη
\Eκκλησιά, στήν Âγία τοÜ ΘεοÜ Σοφία
καί µέ παρακλήσεις καί îκεσίες παρακα-
λοÜσαν τήν Παναγία νά µεσιτεύσει στόν
Yîόν της καί νά µήν τουρκέψει ™ Πόλη
µας. ∆έν •πάρχει καµιά âλπίδα γι\
αéτούς παρά µόνον ™ Kυρία Θεοτόκος.
Kλάµα καί ïδυρµός, προσευχές καί
λιτανεÖες συνεχ΅ς, γιά ™µέρες.

≠Oταν ï TοÜρκος µπÉκε στήν Πόλη
µας δέν ôφησε τίποτα ùρθιο. ≠O,τι εrχε

AÊÈ¤ÚˆÌ·...
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àποµείνει àπό τούς
σταυροφόρους πού
τήν εrχαν λεηλατήσει
τό 1204, τότε πού
¬πως γράφει ï
Xωνιάτης “àπό τήν
λεηλασία καί τά
ùργια τό θεÖο âµολύν-
θη δάπεδο”, τό àπο-
δεκάτισε καί τό κατέ-
στρεψε µέσα σέ τρεÖς
™µέρες ï Mωάµεθ µέ
τό στρατό του. 

Kαθώς µπήκαµε
στήν µεγάλη \Eκκλη-
σιά, σ\ αéτό τό θαÜµα
τ΅ν α¨ώνων πού öχτι-
σε ï \Iουστινιανός,
µÄς συνεπÉρε τό
δέος, καθώς δέν ε€χαµε àντικρύσει ποτέ
κάτι τόσο µεγαλοπρεπές, τόσο θεϊκό.
∆έκα χιλιάδες τεχνίτες τήν χτίζανε καί
¬πως λέει ™ παράδοση, τό σχέδιό της τό

φανέρωσε στόν Aéτοκράτορα ôγγελος
âξ οéρανοÜ. Oî καλύτεροι àρχιτέκτονες,
ï ‰Aνθέµιος καί ï \Iσίδωρος, âπιστρα-
τεύτηκαν γιά νά âπιβλέψουν τό öργο καί
νά •λοποιήσουν τό ùνειρο πού εrχε ï
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AÊÈ¤ÚˆÌ·...

Aéτοκράτορας. Kάθε 12 τούβλα πού
öχτιζαν, öφερναν îερέα καί διάβαζε τήν
εéχή πού êρµόζει στό χτίσιµο τÉς
\Eκκλησίας κι ôνοιγαν τρÜπες καί öβα-
ζαν µέσα λείψανα êγίων, µέχρι νά τελει-
ώσει καί ï θαυµαστός τροÜλλος, ï
ïποÖος εrναι πραγµατικό àρχιτεκτονικό
θαÜµα, γιατί φαίνεται ¬τι στέκεται στόν
àέρα καί συµβολίζει τόν οéρανό. Tά
καλύτερα •λικά àπό ¬λη τήν αéτοκρατο-
ρία συγκεντρώθηκαν γιά νά στολίσουν
τήν Âγια-Σοφιά. Πολύτιµες πέτρες,
µοναδικές σέ µέγεθος καί σπανιότητα
στόλισαν τόν ôµβωνα καί τόν σολέα καί
ïλόχρυσα îερά σκεύη, δισκοπότηρα καί
θυµιατά κατασκευάστηκαν, âν΅ φέρανε
καί τό πέτρινο πεζούλι τοÜ Âγίου Φρέα-
τος àπό τή Σαµάρεια, αéτό πού κάθισε ï
Xριστός ¬ταν µίλησε µέ τή Σαµαρείτιδα.
‰Eφεραν àπό τά ^Iεροσόλυµα τόν Tίµιο
Σταυρό καί τόν öστησαν ùρθιο στό σκευ-
οφυλάκιο, ¬πως τότε πού καρφώθηκε
πάνω του ï Kύριος καί Θεός µας. ≠Oταν
στίς 22 ∆εκεµβρίου τοÜ 537µ. X. τελείω-
σε ï Nαός, µόλις 5 χρόνια µετά àπό τήν
™µέρα πού µπÉκε ï θεµέλιος λίθος (αéτό
àποτελεÖ ≤να âπιπλέον θαÜµα) καθώς
µπÉκε ï \Iουστινανός µέσα, àναφώνησε
“Nενίκηκά σε Σολοµών”! Γιατί πραγµα-

τικά, ™ \Eκκλησία πού öχτισε ξεπέρασε
τό Nαό τοÜ Σολοµώντα, ùχι µόνο σε
µέγεθος, àλλά καί σέ πλοÜτο καί µεγα-
λοπρέπεια. \Aκόµη καί σήµερα, καθώς
µπαίνει κανείς µέσα στήν Âγια Σοφιά
µένει âκστατικός àπό τή µοναδική αéτή
\Eκκλησία. ^O ≥λιος, πού φωτίζει καί τήν
ëπτάλοφη Πόλη, ε¨σβάλλει àπό τό
πλÉθος τ΅ν παραθύρων τοÜ τρούλλου
µέσα στήν \Eκκλησιά καί τή στολίζει µέ
φ΅ς îλαρόν, êγίας δόξης. ‰Aν καί ¬λη ™
\Eκκλησία εrναι µεγαλοπρεπής καί âπι-
βλητική, ½στόσο καθώς µπαίνει κανείς
µέσα, ™ µατιά κατευθύνεται αéτόµατα
στό µεγαλοπρεπή τροÜλλο, âν΅ ≤να îερό
δέος σέ κυριεύει. ‰Aν καθίσει κανείς
àκριβ΅ς στό κέντρο καί στρέψει τό βλέµ-
µα κατακόρυφα πρός τά âπάνω, νοµίζει
¬τι ï τροÜλλος δέν στηρίζεται πουθενά,
àλλά κρέµεται àπό τόν οéρανό. Kαί
καθώς τό φ΅ς µπαίνει àπό τά πάµπολλα
παράθυρα τοÜ τρούλλου καί διαχέεται
παντοÜ, σοÜ δίνει τήν âντύπωση ¬τι
κατέβηκε ï οéρανός καί êπλώθηκε µέσα
στήν \Eκκλησία: “âν τ΅ Nα΅ ëστ΅τες τÉς
δόξης Σου, âν οéραν΅ ëστÄναι νοµίζο-
µεν”. 

≠Eνα µέρος τÉς καρδιÄς µας öµεινε
âκεÖ, στήν Âγια-Σοφιά, στή µεγάλη κλη-



ρονοµιά µας, πού ôν καί
εrναι •πόδουλη, εrναι
¬µως ≤να κοµµάτι τÉς
καρδιÄς µας, εrναι τό
àκοίµητο ùνειρό µας. Kι
ôν ™ Âγια-Σοφιά µÄς öχει
κλέψει ≤να κοµµάτι τÉς
καρδιÄς µας, âκεÖ στήν
Πόλη τ΅ν çνείρων µας,
öχουµε µιά àκόµα µεγάλη
καί àνεξίτηλη àγάπη: τό
ΠατριαρχεÖο µας, πού
εrναι γιά µÄς ï çµφαλός
τÉς γÉς, ™ παρακαταθήκη
πού φυλÄνε âδ΅ καί
α¨΅νες οî Πατριάρχες τÉς
Kωνσταντινουπόλεως,
διαφυλάττοντας τήν àλη-
θινή πίστη καί τήν çρθόδο-
ξη Παράδοση. Mέ περισσή
εéλάβεια κι âµεÖς φτάσαµε
½ς ταπεινοί προσκυνητές
στό Φανάρι, ¬που âγκάρ-
δια µÄς •ποδέχθηκε ï
O¨κουµενικός µας
Πατριάρχης Bαρθολο-
µαÖος καί µÄς συγκίνησε
βαθύτατα µέ τήν àγάπη
του καί τά πατρικά του
λόγια. 

Tά λείψανα τοÜ Âγίου Γρηγορίου τοÜ
Θεολόγου καί τοÜ Âγίου \Iωάννου τοÜ
Xρυσοστόµου, τ΅ν δύο αéτ΅ν µεγάλων
Πατέρων τÉς \Eκκλησίας µας πού βρίσκο-
νται πλέον στό Φανάρι, καθώς καί οî λάρ-
νακες τ΅ν τρι΅ν µεγάλων êγίων µας, τÉς
Âγίας Eéφηµίας, τÉς Âγίας ΣολωµονÉς
καί τÉς Âγίας ΘεοφανοÜς, σκορπίζουν
στόν προσκυνητή πλούσια τήν χάρη τοÜ
ΘεοÜ, τόν παρηγοροÜν καί τόν âνισχύουν. 

Kαθώς τό δειλινό öπαιζε µέ τό Bόσπο-
ρο, âµεÖς àποχαιρετούσαµε τήν Πόλη τ΅ν

çνείρων µας, τήν Bασιλίδα τ΅ν Πόλεων,
τήν Bασιλεύουσά µας, àλλά àφήναµε âκεÖ,
≤να δάκρυ κι ≤να κοµµάτι τÉς καρδιÄς µας,
παίρνοντας µαζί µας τίς θύµησες πού
ξύπνησαν καθώς κοιτάζαµε, ¬λες αéτές τίς
™µέρες πού βρεθήκαµε âκεÖ, τό χαµένο
Bυζάντιο, πού καθώς öπεσε στά χέρια τ΅ν
Tούρκων, µÄς ôφησε µιά àνοιχτή πληγή,
àλλά κι ≤να κρυφό ùνειρο, πού α¨΅νες
τώρα τό öχουµε κάνει προσευχή, àναµένο-
τας µέ âλπίδα τήν âκπλήρωσή του: “Πάλι

µέ χρόνια µέ καιρούς πάλι δικιά µας
θpναι”..
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O˘Ú¿ÓÈÔÈ AÓıÚˆÔÈ...

O
î Πράξεις τ΅ν \Aποστόλων, ¬πως γνω-

ρίζουµε εrναι τό βιβλίο τÉς KαινÉς ∆ια-

θήκης πού περιγράφει γεγονότα àπό τή

ζωή καί τή µετέπειτα δράση τ΅ν \Aπο-

στόλων, ̈ διαίτερα τ΅ν δύο πρωτοκορυ-

φαίων, Πέτρου καί Παύλου, γιά τήν ¥δρυση καί τήν

âπέκταση τÉς \Eκκλησίας τοÜ XριστοÜ. Tά âξιστορεÖ ï

\Aπόστολος ΛουκÄς σ\ ≤να âπίσηµο πρόσωπο, τόν

Θεόφιλο καί γι\ αéτό συχνά συναντοÜµε τή φράση

“κράτιστε Θεόφιλε”. \AποτελεÖ τή συνέχεια τοÜ Eéαγ-

γελίου του, στό ïποÖο ï \Aπόστολος µέ τόν “πρ΅το

λόγο” ¬πως τόν çνοµάζει, θέλοντας νά γνωρίσει στό

Θεόφιλο τά περί τοÜ \IησοÜ τοÜ Nαζωραίου, τοÜ διη-

γήθηκε ¬λη τή ζωή καί τή δράση Tου, τόν Σταυρικό

θάνατο καί τήν \Aνάστασή Tου. ‰Eτσι λοιπόν στό

βιβλίο αéτό τ΅ν Πράξεων τοÜ διηγήθηκε τή συνέχεια

τ΅ν γεγονότων τÉς δράσεως τ΅ν µαθητ΅ν τοÜ \IησοÜ

XριστοÜ, µετά τήν \Aνάληψη τοÜ Kυρίου. 

HH  AA°°IIAA

§§YY¢¢IIAA HH ººII§§II¶¶¶¶HH™™IIAA

Tόν Θεόν σεβοµένη διανοίας εéθύτητι, 
τό τÉς χάριτος φέγγος διά Παύλου ε¨σδέδε-

ξαι, καί πρώτη âν Φιλίπποις τ΅ Xριστ΅ âπί-
στευσας θεόφρον πανοικεί· διά τοÜτό σε
τιµ΅µεν àσµατικ΅ς, Λυδία Φιλιππησία.

∆όξα τ΅ εéδοκήσαντι âν σοί, δόξα τ΅ σέ
καταυγάσαντι, δόξα τ΅ χορηγοÜντι διά σοÜ

™µÖν τά κρείττονα.
\Aπολυτίκιον τÉς 

^Aγίας Λυδίας τÉς Φιλιππησίας

η πρώτη Eéρωπαία
χριστιανή 
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Mέσα σ\ αéτό τό

βιβλίο λοιπόν  τ΅ν Πρά-

ξεων, συναντοÜµε καί τό

ùνοµα τÉς Λυδίας, ¬ταν

ï \Aπόστολος ΠαÜλος

κατά τήν τρίτη \Aποστο-

λική περιοδεία του âπι-

σκέφθηκε µέ τή συνοδεία

του τούς Φιλίππους.

Tό 49 ¦ 50 µ.X. ï

\Aπόστολος ΠαÜλος,

µαζί µέ τόν Tιµόθεο καί

τόν συγγραφέα τ΅ν

Πράξεων, τόν \Aπόστο-

λο ΛουκÄ, öφτασαν στή

Nεάπολη, τή σηµερινή

Kαβάλα. \Aπό âκεÖ µετέ-

βησαν στούς Φιλίππους,

µία àπό τίς σπουδαιότε-

ρες τότε πόλεις, πού βρι-

σκόταν σέ ôνθηση,

καθώς qταν àποικία τÉς

Pώµης. Kοντά στή δυτι-

κή πλευρά τοÜ τείχους

τÉς πόλης, •πÉρχε ≤νας

ποταµός, ¬που qταν

τόπος προσευχÉς τ΅ν

^Eβραίων. \EκεÖ λοιπόν

κατευθύνθηκε ï \Aπό-

στολος ΠαÜλος, ≤να

Σάββατο, µέ τήν συνο-

δεία του καί àπηύθυνε

γιά πρώτη φορά τό

κήρυγµά του στίς συγκε-

ντρωµένες γυναÖκες.

Mία àπό αéτές qταν καί

™ Λυδία...

^H Λυδία qταν προ-



σήλυτη. Kαταγόταν àπό τά Θυάτειρα τÉς

Λυδίας καί âπειδή ™ àνήσυχη καρδιά της

àναζητοÜσε τό Θεό τÉς \Aλήθειας καί ùχι τό

ψέµα πού •πÉρχε στίς ε¨δωλολατρικές θρη-

σκεÖες τÉς âποχÉς, εrχε àσπασθεÖ τήν θρη-

σκεία τ΅ν ^Eβραίων. Mέ τόν σύζυγό της

ΠερικλÉ, àπέκτησαν τρία παιδιά, δύο àγό-

ρια καί ≤να κορίτσι. Mέ πολύ κόπο, àγωνία

καί θάρρος, προσπαθοÜσε νά µεταδώσει στά

παιδιά της τήν δική της àνήσυχη ψυχή, τήν

δίψα γιά τήν àλήθεια...

Συχνά συζητοÜσε µέ τά παιδιά της γιά

τίς σκέψεις τους, τίς àνησυχίες τους, τίς

àπορίες τους σχετικά µέ τή θρησκεία πού

àκολουθοÜσαν, àλλά καί γιά ¬λα τά âρεθί-

σµατα πού ½ς νέοι δέχονταν àπό τίς µυστι-

κιστικές θεωρίες, καθώς καί τίς διάφορες

φιλοσοφίες πού µετέδιδαν µεγάλοι φιλόσο-

φοι τÉς âποχÉς. \EκεÖνον τόν καιρό εrχε γίνει

σάλος καί εrχαν àκουστεÖ µέχρι âκεÖ τά γεγο-

νότα πού διαδραµατίστηκαν στήν \Iουδαία

µέ τόν \IησοÜ. 

Σέ αéτή τήν κατάσταση βρÉκε τή Λυδία ï

\Aπόστολος ΠαÜλος, ¬ταν γιά πρώτη φορά

µίλησε στούς Φιλίππους γιά τόν Λυτρωτή

τοÜ Kόσµου. \Aκούγοντας τόν \Aπόστολο

τ΅ν \Eθν΅ν, ™ Λυδία öνοιωσε ¬τι βρÉκε αéτό

πού ποθοÜσε ™ ψυχή της. \Aκούει µέ προσο-

χή καί εéλάβεια τά πύρινα λόγια τοÜ \Aπο-

στόλου. ^H διψασµένη ψυχή της, γεµάτη

âνθουσιασµό καί θαυµασµό àποδέχεται àµέ-

σως τή νέα διδασκαλία. ∆ηλώνει ¬τι πιστεύ-

ει ïλόψυχα στό Xριστό καί πώς θέλει νά

γίνει χριστιανή. ^O \Aπόστολος ΠαÜλος, στά

γάργαρα νερά τοÜ ποταµοÜ Zυγάκτου

βαπτίζει τή Λυδία. 

^H πρώτη χριστιανή τÉς Eéρώπης φορÄ

τό öνδυµα τÉς νεοφώτιστης. Erναι τό πρ΅το

µέλος τÉς πρώτης \Eκκλησίας τÉς ^Eλλάδος.

Nοιώθει àπέραντη εéγνωµοσύνη πρός

αéτούς πού ôνοιξαν τά µάτια τÉς ψυχÉς της

καί τÉς àπεκάλυψαν την àλήθεια καί ïδήγη-

σαν τά βήµατά της στήν ïδό τÉς σωτηρίας.

Θέλει νά τούς προσφέρει τά •πάρχοντά της,

τήν πορφύρα πού âµπορεύεται, µόνο καί

µόνο γιά νά τούς δείξει τήν εéγνωµοσύνη

της. \Aλλά ï \Aπόστολος τ΅ν \Eθν΅ν καί ™

συνοδεία του δέν öχουν àνάγκη àπό •λικά

àγαθά, δέχονται ¬µως τή φιλοξενία της γιατί

τούς τό ζητÄ παρακλητικά λέγοντάς τους:

“ε¨ κεκρίκατέ µε πιστήν τ΅ Kυρίω εrναι,

ε¨σελθόντες ε¨ς τόν οrκον µου µείνατε. Kαί

παρεβιάσατο ™µÄς” (Πραξ. 16,15). 

\Aπό âκεÖ καί πέρα ™ Λυδία γίνεται îερα-

πόστολος καί προσφέρει τά πάντα στό öργο

τÉς \Eκκλησίας. ^H €δια νοιώθει ¬τι δέν àνή-

κει πιά στόν ëαυτό της, àλλά ¬τι ïλόκληρη

öχει προσφερθεÖ στό Xριστό. ^H καρδιά της

εrναι α¨χµάλωτη τÉς àγάπης τοÜ XριστοÜ.

Kαί αéτό πού τήν πληµµυρίζει δέν µπορεÖ νά

τό κρατήσει γιά τόν ëαυτό της. ^OδηγεÖ καί

ôλλους κοντά στό Xριστό, γιά νά φωτιστοÜν

κι ôλλες ψυχές àπό τήν àγάπη τοÜ XριστοÜ

καί νά γνωρίσουν τήν µόνη \Aλήθεια. ̂ OδηγεÖ

τούς δικούς της πρ΅τα àπ\ ¬λα στή νέα

πίστη καί συστηµατικά γίνεται îεραπόστο-

λος καί ôλλων ψυχ΅ν. Γίνεται ™ Σαµαρείτι-

δα τ΅ν Φιλίππων. Kαί ≤να àπό τά πιό âνερ-

γά µέλη τÉς \Eκκλησίας. ∆ιακονεÖ µέ ¬λες

της τίς δυνάµεις τήν \Eκκλησία τοÜ XριστοÜ

καί εrναι παροÜσα σέ ¬λες τίς âκδηλώσεις

τÉς πρώτης âκεÖ \Eκκλησίας. ‰Eτσι âργάζεται

σύµφωνα µέ τό θέληµα τοÜ ΘεοÜ µέχρι τό

τέλος τÉς ζωÉς της, ¬που παραδίδει τήν êγία

ψυχή της στίς 20 Mαΐου, δοξάζοντας âµπρά-

κτως τό ùνοµα τοÜ XριστοÜ µας.  
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\Aγαπητοί µας àδελφοί, Xριστός \Aνέστη. 
≠Eνα àρκετά µεγάλο µέρος àπό τά χρήµατα πού àπαιτοÜνται γιά τό ξυλόγλυπτο τέµπλο στό

παρεκκλήσιο τÉς Παναγίας τÉς Γοργοϋπηκόου öχει συγκεντρωθεÖ χάρις στή βοήθειά σας.
ΣÄς παρακαλοÜµε λοιπόν σ\ αéτό τό τελευταÖο στάδιο µή µÄς ξεχάσετε, œστε νά µπορέσουµε

νά συγκεντρώσουµε ¬λο τό ποσό τ΅ν 20.000 εéρώ πού àπαιτεÖται γιά τήν àγορά του. ≠Oπως σÄς
öχουµε πεÖ πρόκειται γιά τό âσωτερικό âκκλησάκι ¬που καθηµερινά θά τελοÜµε ¬λες τίς àκολου-
θίες µας καί ¬λοι ¬σοι µÄς öχετε βοηθήσει, àλλά καί ¬σοι µέχρι νά ïλοκληρωθοÜν τά öργα στό
παρεκκλήσιο αéτό µÄς βοηθήσουν νά τό ïλοκληρώσουµε, θά µνηµονεύεσθε âσαεί ½ς κτίτορες
καί ™ Παναγίας µας, ½ς Γοργοϋπήκοος, γοργά θά προστρέχει στίς àνάγκες σας.

Tό TEMΠΛO στό παρεκκλήσιο
τÉς ΠANAΓIAΣ THΣ ΓOPΓOΫΠHKOOY

öχει àκόµα λίγο τήν àνάγκη σας.



Σ
υµπληρώνονται
στίς 26 \Aπριλίου
δώδεκα χρόνια
àπό τήν κοίµηση

τοÜ πατρός ∆ηµητρίου Παπα-
ντώνη. Mέ τήν κοίµησή του
νοιώσαµε ¬λοι µας çρφανεµέ-
νοι καί πονεµένοι πού δέν θά
ξαναβλέπαµε τήν γαλήνια
µορφή του.

^O π. ∆ηµήτριος Παπαντώ-
νης γεννήθηκε τό 1912 στό
χωριό ≠Aγιος ∆ηµήτριος Nαυ-
πακτίας. oHταν γιός τοÜ \Aθα-
νασίου καί τÉς Eéαγγελίας. Tίς
γυµνασιακές του σπουδές
συνέχισε στήν \Aθήνα µετά τόν
πόλεµο, στόν ïποÖο •πηρέτησε
½ς öφεδρος àξιωµατικός στό
\Aλβανικό öπος. Mάλιστα,
¬πως θά περιγράψουµε πιό
κάτω, µέ θαυµαστή âπέµβαση
τÉς Παναγίας τÉς Προυσιώτισ-
σας, γιατρεύτηκε àπό τήν
παραλυσία στήν ïποία τόν
καταδίκασε ≤νας βαρύς τραυ-
µατισµός του στόν πόλεµο.
Στίς 15 \Aπριλίου τοÜ 1944 χει-
ροτονήθηκε διάκονος στόν
^Iερό Nαό Âγίου ∆ηµητρίου
Nαυπάκτου καί δύο µέρες
µετά, îερέας στόν îερό Nαό
Âγίας ΠαρασκευÉς. Kατόπιν
βρέθηκε στήν \Aθήνα ¬που
•πηρέτησε σάν στρατιωτικός
âφηµέριος στό Γουδί καί κατέ-
ληξε στήν Âγία Mαρίνα ^Hλι-

ουπόλεως, ¬που θά συνδέσει
τό ùνοµά του ôρρηκτα µέ τήν
περιοχή καί θά συντελέσει
βαθειά καί ριζικά στήν πνευ-
µατική καλλιέργεια τ΅ν κατοί-

κων τÉς περιοχÉς. Tό 1951 τοÜ
àνατέθηκε τό λειτούργηµα τÉς
πνευµατικÉς πατρότητος καί
πραγµατικά àπό âκείνη τήν
™µέρα öγινε ï πνευµατικός
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π. ∆ηµήτριος Παπαντώνης
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χιλιάδων ψυχ΅ν.  
Erναι χιλιάδες τά πνευµα-

τικά του παιδιά, πού γαλούχη-
σε στό δρόµο τοÜ ΘεοÜ, δίδαξε
τό θεÖο θέληµα καί âνέπνευσε
τόν θεÖο öρωτα. Προσευχήθηκε
καί öκλαψε γιά ¬λους. Kι âµεÖς
ε€χαµε συνηθίσει σ\ âκεÖνον νά
προστρέχουµε γιά κάθε âρώτη-
ση, γιά κάθε δυσκολία. ≠Oταν
âκεÖνος öφυγε àπό αéτή τή ζωή,
νοµίσαµε ¬τι ™ àπουσία του θά
µÄς κάνει νά νοιώθουµε âγκα-
ταλελειµένοι. Kι ¬µως, t τοÜ
θαύµατος! \Aπό τήν ™µέρα πού
κοιµήθηκε, τόν νοιώθουµε
συνέχεια κοντά µας. Mιά
παρουσία συνεχής καί àκού-
ραστη, πού µÄς γεµίζει âλπίδα
¬τι µέ τήν προσευχή του κοντά
στόν θρόνο τοÜ ΘεοÜ πιά, µÄς
βγάζει àπό τόσα àδιέξοδα καί
µÄς λύνει ¬λες τίς àπορίες.
Kατευθύνει àπό κεÖ ψηλά τά
βήµατά µας καί µεÖς θαυµα-
στ΅ς νοιώθουµε τήν σιγουριά
πού µÄς öδιδε καί ™ παρουσία
του στόν κόσµο πρίν κοιµη-
θεÖ.oHταν êγία ψυχή. Tό ¬τι
qταν îερέας, τό çφείλει στήν
Παναγία τήν Προυσιώτισσα,
διότι, καθώς γύρισε παράλυ-
τος àπό τόν πόλεµο τοÜ \40,
πÉγε στή χάρη της “φορτωµέ-
νος” σάν σακκί πάνω σ\ ≤να
γαϊδουράκι κι àφοÜ τόν κατέ-
βασαν, σάν τόν παραλυτικό,
κάποιοι προσκυνητές τÉς
Παναγίας µπροστά στήν θαυ-
µατουργική ε¨κόνα της, âκεÖνος
µέ δάκρυα καί θέρµη ψυχÉς
τήν παρακαλοÜσε νά τόν θερα-
πεύσει. Kαί t! τοÜ θαύµατος
¬ταν τελείωσε ™ παράκλησή
του, εrχε γίνει καλά καί γύρισε

µέ τά πόδια στό χωριό του,
àπό τήν Προυσιώτισσα στόν
≠Aγιο ∆ηµήτριο Nαυπακτίας.
Aéτό τό θαÜµα qταν ™ àπαρχή
τÉς êγίας ζωÉς του, πού τράβη-
ξε τόσο κόσµο κοντά του καί
qτο γνωστός µέ τήν âπωνυµία
“ï πνευµατικός χιλιάδων
ψυχ΅ν”. \EξοµολογοÜσε µέχρι
18 zρες τήν ™µέρα, ïσότου
öπεφτε λιπόθυµος àπό τήν
κούραση. ^O àείµνηστος ∆ηµή-
τριος Παναγόπουλος, àναφέ-
ρουµε χαρακτηριστικά, ¬ταν
µετεστράφη καί öγινε ï
λαµπρός îεροκήρυκας πού
¬λοι γνωρίζουµε, προβληµατί-
στηκε γιά τό ποιόν νά διαλέξει
γιά πνευµατικό καί öκανε
θερµή προσευχή. ≠Eνα βράδυ
λοιπόν, βλέπει στόν ≈πνο του
≤ναν λαµπρό îερέα νά τόν àκο-
λουθεÖ καί àκούει µία φωνή νά
λέει: “^O π. ∆ηµήτριος... ï π.
∆ηµήτριος”. Mιά ™µέρα λοι-
πόν βρέθηκε σ\ ≤ναν κύκλο
Âγίας ΓραφÉς καί κάποιος τοÜ
σύστησε ≤ναν îερέα. KοιτÄ
öκπληκτος καί àναγνώρισε τόν
îερέα πού εrχε δεÖ στόν ≈πνο
του. oHταν ï π. ∆ηµήτριος.
\Aπό τότε τόν öκανε πνευµατι-
κό του καί µαζί ùργωσαν τήν
^Eλλάδα, ï π. ∆ηµήτριος âξο-
µολογοÜσε καί ï Παναγόπου-
λος κήρυττε. Aéτά εrναι δύο
χαρακτηριστικά τÉς êγίας
ζωÉς του.

Tήν ‰Aνοιξη τοÜ 1935 àρχί-
ζει ™ îστορία τοÜ ναοÜ τÉς
Âγίας Mαρίνας, ¬ταν ≤να
βράδυ τοÜ Mαρτίου γίνεται τό
θαÜµα. Oî κάτοικοι τÉς
περιοχÉς àπό καιρό âπιζητοÜν
µία âκκλησία. Θέλουν νά βλέ-

πουν ≤ναν προστάτη κι öτσι
πÉραν τήν àπόφαση µέσα σέ
µία νύχτα νά φτιάξουν µία
µικρή παράγκα µέ σανιδένιους
τοίχους πού θά γίνει οrκος
Kυρίου. Πρός τά ξηµερώµατα,
¬ταν ¬λα qταν ≤τοιµα καί
χωρίς κôν νά öχουν συζητήσει
π΅ς θά çνοµαστεÖ τό µικρό
φτωχό âκκλησάκι, κάποιος
öστησε στή µέση τοÜ ναοÜ ≤να
προσκυνητάρι µέ τήν ε¨κόνα
τÉς Âγίας Mαρίνας. Kαί
κάποιος ôναψε τήν àκοίµητη
κανδήλα της. Mέχρι τό 1939
πού öγινε âπίσηµα âνορία, τόν
παπÄ καί τόν ψάλτη τόν πλή-
ρωναν οî φτωχοί ôνθρωποι
της µικρÉς αéτÉς âνορίας πού
¬ποιος τήν βλέπει σήµερα,
τόσο µεγαλοπρεπή καί âπιβλη-
τική νά δεσπόζει στήν περιοχή,
δέν φαντάζεται κôν τήν πρώτη
µορφή καί τό π΅ς ξεκίνησε
αéτός ï µεγαλοπρεπής ναός
πρίν àπό τόσα χρόνια. 

Tόν \Aπρίλιο τοÜ 1951 διο-
ρίστηκε στήν Âγία Mαρίνα
^Hλιουπόλεως ï π. ∆ηµήτριος
κι àπό âκεÖ ôρχισε νέους
àγ΅νες. Παρέλαβε ≤να ναό πού
qταν µιά παράγκα àπό λαµα-
ρίνες καί ≤να ταµεÖο χρεωµένο
¦δη àπό κάποιες âργασίες πού
öπρεπε νά γίνουν. ^O παπα-
∆ηµήτρης µέ τόν διορισµό του
ôλλαξε τά πάντα. ‰Eδωσε κατ\
àρχάς στό σπίτι κάθε âνορίτη
του ≤ναν κουµπαρά, στόν
ïποÖο συγκέντρωνε ï καθένας
τόν çβολό του γιά τήν âκκλη-
σία κι öτσι öδεσε κατ\ àρχάς
τούς πιστούς µέ τό ναό τους.
Tόσο γιά τόν π. ∆ηµήτριο, ¬σο
καί γιά κάθε âνορίτη,  ï ναός
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τÉς Âγίας Mαρίνας εrναι ≤να
κοµµάτι τÉς ζωÉς του. ≠Oλοι
µαζί öχυσαν τό αxµα τους γιά
νά χτιστεÖ ï µεγαλοπρεπής
ναός πού σήµερα ¬λοι θαυµά-
ζουµε. ‰Hδη àπό τά χαρτιά τοÜ
ο¨κοπέδου µέχρι τά âγκαίνια
καί τά θυρανοίξια τοÜ ναοÜ,
στό öργο πρωτοστατοÜσε καί
àκούραστα öτρεχε ï π. ∆ηµή-
τριος. Mέχρι τά δικαστήρια
σύρθηκε, àλλά πανηγυρικά
àθωώθηκε, διότι κωλυσιερ-
γοÜσε ™ öκδοση τÉς àδείας κι
âκεÖνος µέ δική του πρωτοβου-
λία γκρέµισε τό παλιό âκκλη-
σάκι, öβαλε θεµέλιο λίθο καί
µέσα σέ µία µέρα εrχε ¦δη
σηκώσει τό •πόγειο τοÜ ναοÜ,
στό ïποÖο βρίσκεται τό παρεκ-
κλήσιο τοÜ Âγίου Nεκταρίου.
Στίς 7 \Iανουαρίου τοÜ 1962
γίνεται ™ θεµελίωση τοÜ ναοÜ
καί àπό τότε ξεκίνησε νά γίνε-
ται âκεÖ ™ Θεία Λειτουργία. Σέ
¬λη του τή ζωή àφιερώθηκε
στή διακονία αéτοÜ τοÜ ναοÜ. 

oHταν κατανυκτικός καί
εéσυνείδητος λειτουργός, àλλά
καί µεγάλος îεραπόστολος,
πού µιλοÜσε πάντοτε µέ φλόγα
καί ζέση γιά τόν Θεό καί ξεσή-
κωνε θύελλα µετανοίας καί
àγάπης πρός τόν ΣωτÉρα Xρι-
στό. Πολλοί αîρετικοί βαπτί-
στηκαν çρθόδοξοι χάρις σέ
αéτόν. ≠Oλοι τόν àγαποÜσαν,
¬λους τούς àγαποÜσε καί ™
ζωή του qταν öργο προσφορÄς
πρός τόν φτωχό, τόν àσθενή,
τίς χÉρες καί τά çρφανά.
\Aκόµα καί τό “σπίτι τÉς γαλή-
νης”, πού δηµιουργήθηκε στήν
Âγία Mαρίνα, εrχε σάν âµπνευ-
στή καί •ποστηρικτή του τόν

µακαριστό παπα-∆ηµήτρη πού
πρωτοστατοÜσε σέ κάθε
φιλανθρωπικό öργο, πρόσφερε
ζεστασιά καί àγάπη πρός τόν
πάσχοντα συνάνθρωπό του,
àλλά καί δίδασκε âµπράκτως
καί µέ τά πύρινα κηρύγµατά
του τούς âνορίτες του νά εrναι
εéσπλαχνικοί κι âλεήµονες.
\Eκτός ¬µως àπό τήν âνορία
τÉς Âγίας Mαρίνας, qταν βοη-
θός τοÜ âφηµερίου στό νοσο-
κοµεÖο Σωτηρία. Tότε µάλιστα
àπεκαλύφθη καί τό ëξÉς περι-
στατικό: στό νοσοκοµεÖο νοση-
λεύονταν φυµατικοί καί µέ τόν
φόβο τοÜ µικροβίου πού qταν
κολλητικό, κανείς δέν πλησία-
ζε στό νοσοκοµεÖο. Oî àσθενεÖς
γιά πολλά χρόνια qταν àκοι-
νώνητοι, àφοÜ àπαγορευόταν
νά βγοÜν öξω. ≠Oταν πÉγε ï π.
∆ηµήτριος, öτρεξαν ¬λοι κοντά
του γιά νά λουστοÜν µέ τό
µυστήριο τÉς âξοµολογήσεως.
^H πρώτη Θεία Λειτουργία πού
τούς öκανε qταν πραγµατικό
πανηγύρι. ≠Eνας γιατρός πλη-
σίασε τόν µακαριστό ∆.Πανα-
γόπουλο καί τοÜ εrπε: “κύριε
Παναγόπουλε, ï îερεύς εrναι
àδύνατο νά καταλύει τό ±γιο
Ποτήριο, γιατί τόσοι καί τόσοι
àσθενεÖς κοινωνοÜν àπό αéτό
καί τό µικρόβιο τÉς φυµατίω-
σης µεταδίδεται µέ τό σάλιο. Tί
γίνεται λοιπόν, ï îερεύς χύνει
στό χωνευτήριο τό Σ΅µα καί
τό Axµα τοÜ Kυρίου;”. ^O
Παναγόπουλος τόν διαβεβαίω-
σε ¬τι ï Xριστός πού βρίσκε-
ται µέσα στό ±γιο ∆ισκοπότη-
ρο δέν µολύνεται àπό µικρόβια
κι οûτε φυσικά γίνεται µέσον
γιά νά µολυνθοÜν ôλλοι. ^O

γιατρός ¬µως δέν τόν πίστεψε
καί τήν Kυριακή στόν âκκλη-
σιασµό, παρακολουθοÜσε
ôναυδος στό îερό, τόν π. ∆ηµή-
τριο νά καταλύει àπό τό ≠Aγιο
∆ισκοπότηρο πού εrχαν κοινω-
νήσει οî àσθενεÖς κι öκτοτε
âκκλησιαζόταν καί κοινω-
νοÜσε καί ï €διος. 

Στίς 25 \Aπριλίου τοÜ 1993,
Kυριακή τοÜ ΘωµÄ τότε, κοι-
µήθηκε âν Kυρίω ï π. ∆ηµή-
τριος, àγωνιστής, φιλοµόνα-
χος, îεροκήρυκας καί îεραπό-
στολος, κτήτωρ τοÜ ναοÜ τÉς
Âγιας Mαρίνας καί πνευµατι-
κός χιλιάδων ψυχ΅ν, µεταξύ
αéτ΅ν τοÜ Γέροντά µας π.
Nεκταρίου καί τÉς προσφιλοÜς
γερόντισσάς µας \Oλυµπιάδος
MοναχÉς. \Eκείνη µέ τήν κοί-
µησή του öγραψε τότε δύο
λόγια: 

“^O πατήρ ∆ηµήτριος,
πνευµατικός µου πατέρας,
âκοιµήθη. A¨ωνία του ™ µνήµη
καί τήν εéχή του νά öχω. Eûχου
γιά τό πνευµατικό σου παιδί
πού δέν θά σέ ξεχάσει ποτέ.
\Aφ\ ¬του qλθα στό µοναστήρι,
qλθες àµέσως νά µέ δεÖς καί νά
µέ συµβουλέψεις καί µοÜ öδω-
σες τήν εéχούλα σου καί µοÜ
εrπες δέν θά µέ ξεχνÄς ποτέ
στήν προσευχή σου, θά εûχεσαι
πάντα γιά τήν σωτηρία τÉς
ψυχÉς µου. Σ\ εéχαριστ΅ πατε-
ρούλη µου καί πρέσβευε γιά
τήν σωτηρία µου. Kαλό Παρά-
δεισο. \Aµήν.”

‰Aς öχουµε κι âµεÖς τήν εéχή
του, δοξάζοντας τόν Θεό πού
οî âποχές µας àναδεικνύουν
àκόµη καί σήµερα µορφές σάν
καί τή δική του!

MÔÓ·‰ÈÎ¤Û EÌÂÈÚ›ÂÛ...
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KÔÌÔÛ¯Ô›ÓÈ·
Ì¤ Ùfi ÎÏ·‰› ÙÉ˜ âÏÈÄ˜

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

XÚ˘ÛÔÎÂÓÙËÌ¤ÓË ¶ET™ETA ÁÈ¿ Ùfi ÚfiÛÊÔÚÔ
^H ^Iερά Mονή µας διαθέτει πολύ ùµορφες

πετσέτες γιά πρόσφορο. Xρυσοκεντηµένες σέ
λευκό βαµβακερό, µέ àνεξίτηλες χρυσοσοκλωστές,
σέ σχÉµα φακέλλου γιά νά µπαίνει µέσα τό πρό-
σφορο καί νά τό πηγαίνετε εéπαρουσίαστα στήν
\Eκκλησία. 

Tό πρόσφορο, πού θά γίνει Σ΅µα XριστοÜ,
πρέπει πολύ προσεκτικά καί µέ προσευχή, ¬πως
ε€παµε στό προηγούµενο τεÜχος µας, νά παρα-
σκευάζεται καί σέ ε¨δική πετσέτα προσφόρου νά

προσφέρεται στήν \Eκκλησία γιά τήν προσκοµιδή. 

≠Oσοι θέλετε τήν πετσέτα γιά τό πρόσφορο
µπορεÖτε νά µÄς τήν παραγγείλλετε στό τηλέφωνο
τÉς ^IερÄς MονÉς µας 26340-44391 (πρωΐ 9-2
καί àπόγευµα 6-9) γιά νά σÄς τήν àποστείλουµε.

Φτιαγµένη µέ προσευχή àπό τά χέρια τ΅ν
µοναχ΅ν, οî σφραγίδες γιά τό πρόσφορο εrναι
πραγµατικά ¬πως πρέπει σκαλισµένες καί µέ
σωστά γράµµατα γιά νά φτιάξετε τά πρόσφο-
ρά σας.

Tό πρόσφορο πού θά γίνει Σ΅µα XριστοÜ
πρέπει νά γίνεται σωστά καί προπαντός νά
εrναι σωστή ™ σφραγίδα µέ τήν ïποία θά τό
σφραγίσετε. 

¢È¿ ¯ÂÈÚfi˜ Î·È ÓÂ‡Ì·ÙÔ˜...

™ºPA°I¢A ÁÈ¿ Ùfi ÚfiÛÊÔÚÔ
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H
δη àπό ™µερ΅ν τό Eéρωπαϊκό
Σύνταγµα ψηφίστηκε καί âγκρί-
θηκε, κατά πλειοψηφία, àπό τήν
ëλληνική Bουλή καί ™ ^Eλλάδα
εrναι µία àπό τίς πρ΅τες Eéρω-

παϊκές χ΅ρες πού προσχωρεÖ στήν Eéρωπαϊκή
≠Eνωση, πού îδρύεται µέ τό Eéρωσύνταγµα. 
∆έν àπασχολεÖ τόν γράφοντα ï προβληµατι-
σµός ôν θά öπρεπε ™ âπικύρωση τοÜ Eéρωσυ-
ντάγµατος νά γίνει µέ àπόφαση τÉς BουλÉς ¦
µέ θετικό δηµοψήφισµα τοÜ λαοÜ, γιατί, öτσι ¦
àλλι΅ς KAMMIA προοπτική καί δυνατότητα
(πρακτική καί νοµική) δέν •πάρχει γιά τροπο-
ποίηση ¦ συµπλήρωση διατάξεων καί ρυθµίσε-
ων τÉς νέας EéρωπαϊκÉς Συνθήκης. \Aργά ¦
γρήγορα, µέ ≤να ¦ καί περισσότερα δηµοψηφί-
σµατα (ôν χρειαστεÖ νά διεξαχθοÜν στό €διο
κράτος) τό Eéρωσύνταγµα θά τεθεÖ σέ πλήρη
¨σχύ καί âφαρµογή (βλέπε ôρθρο IV-447) µέ τό
κείµενό του àναλλοίωτο. Erναι, êπλ΅ς, θέµα
χρόνου καί διαδικασι΅ν. ^H καυτή καί àχνιστή
ôσφαλτος öχει χυθεÖ στόν ¦δη χαραγµένο δρόµο
πού ïδηγεÖ στή νέα εéρωπαϊκή τάξη καί ï ïδο-
στρωτήρας πού λέγεται Eéρωσύνταγµα öχει
¦δη ξεκινήσει. Tά θεµέλια τοÜ µεγάλου πολυε-
θνικοÜ ο¨κοδοµήµατος πού λέγεται Eéρωπαϊκή
≠Eνωση öχουν ¦δη σκαφτεÖ καί καλουπωθεÖ.
“àρχιτεκτονικό σχέδιο καί κανονισµός δικαιω-
µάτων καί •ποχρεώσεων δέν πρόκειται νά
àλλάξουν καί νά προσαρµοστοÜν στίς âπιµέ-
ρους àπαιτήσεις καί •ποδείξεις τ΅ν “συνιδιο-
κτητ΅ν âθν΅ν” γιά ≤να καί µοναδικό λόγο:
διότι στό νέο πολυεθνικό ο¨κοδόµηµα τÉς E.E.
δέν •πάρχουν “διαµερίσµατα”: ∆έν •πάρχει
κôν âσωτερική τοιχοποιΐα! ≠Oλοι οî âδαφικοί
χώροι τ΅ν κρατ΅ν-µελ΅ν εrναι κοινόχρηστοι.

^H νέα Eéρώπη δέν εrναι Eéρώπη τ΅ν âθν΅ν,
àλλά Eéρώπη τ΅ν µαζ΅ν!
Στόν àπέραντο αéτόν καί ëνιαÖο κοινόχρηστο
χ΅ρο τοÜ πολυεθνικοÜ ο¨κοδοµήµατος τÉς
E.E., κανένα ‰Eθνος καί κανένας Λαός δέν θά
πρέπει καί δέν θά µπορεÖ πιά νά ζεÖ καί νά
α¨σθάνεται ½ς ‰Eθνος ¦ Λαός! Kανένα ‰Eθνος
καί κανένας Λαός δέν δικαιοÜται νά ζεÖ ¬πως
αéτός θέλει στό δικό του διαµέρισµα. Γιατί στή
νέα Eéρωπαϊκή âποχή ™ ζωή πρέπει νά εrναι
κοινοβιακή καί ïµοιόµορφη, γι\ αéτό καί διαµε-
ρίσµατα δέν •πάρχουν. 
\Aντί µιÄς Eéρώπης τ΅ν ëνωµένων \Eθν΅ν καί
Λα΅ν, θά öχουµε µιά Eéρώπη τ΅ν πολτοποιη-
µένων µαζ΅ν καί τ΅ν àνακατεµένων πολυε-
θνικ΅ν πληθυσµ΅ν. Πόλεις καί περιοχές µέ
àριθµούς κατοίκων προερχοµένων àπό ¬λα τά
µέρη καί τίς φυλές τÉς γÉς.
‰Eτσι, µαζί µέ τά âθνικά Συντάγµατα (πού σέ
πρώτη φάση θά πρέπει ¬λα νά καταργηθοÜν καί
νά “âναρµονιστοÜν” µέ τό Eéρωσύνταγµα) θά

EÈÏÔÁ¤Û...

Xριστοκεντρική àνάλυση 

τοÜ Eéρωσυντάγµατος
‰Aρθρο τοÜ \Iωάννη Παλαιτσάκη
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àρχίσουν νά τροποποιοÜνται κι “âναρµονίζο-
νται” πρός τό Eéρωσύνταγµα καί οî âθνικές
Nοµοθεσίες πού ρυθµίζουν καί προστατεύουν
τίς ̈ διαίτερες γιά κάθε ‰Eθνος καί Λαό -µνÉµες,
παραδόσεις, εéαισθησίες, προτιµήσεις καί âπι-
λογές τρόπου âθνικÉς ζωÉς.
Tί σηµαίνουν ¬λες αéτές οî âξελίξεις γιά τήν
^Eλλάδα καί τούς ≠Eλληνες, τήν çρθόδοξη χρι-
στιανική πίστη, παράδοση καί âκκλησία; Σηµαί-
νουν τά ëξÉς êπλά καί δυσάρεστα: 
≠Oτι ¦δη, µέ τήν ψήφιση τοÜ Eéρωσυντάγµατος
ôρχισαν -πρίν ξεθωριάσουν καί ξεχαστοÜν àπό
τούς πολλούς- νά âπαληθεύονται τά λόγια τÉς
Προέδρου τÉς BουλÉς κ. ‰Aννας Ψαρούδα-
Mπενάκη πρός τόν àναλαµβάνοντα καθήκοντα
Προέδρου ∆ηµοκρατίας κ. Kάρολο Παπούλια
¬τι “κατά τήν πενταετÉ θητεία σας τά âθνικά
σύνορα καί µέρος τÉς âθνικÉς κυριαρχίας θά
περιοριστοÜν, χάριν τÉς ε¨ρήνης, τÉς εéηµερίας
καί τÉς àσφάλειας στή διευρυµένη Eéρώπη”!
Kαί πράγµατι, αéτό θά συµβεÖ, µόλις τό Eéρω-
σύνταγµα ψηφιστεÖ-µέ τόν ≤ναν ¦ ôλλο τρόπο,
δηλαδή, ε€τε àπευθείας àπό τά âθνικά κοινο-
βούλια, ε€τε κατόπιν δηµοψηφίσµατος -àπ\ ¬λα
τά κράτη µέλη καί τεθεÖ σέ ¨σχύ (ôρθρο IV447),
àφοÜ τόσο ™ âθνική κυριαρχία ¬σο καί τά âθνι-
κά σύνορα, παύουν νά öχουν τήν ̈ διαίτερη âκεί-
νη νοµική καί âννοιολογική σηµασία πού εrχαν
µέχρι σήµερα ½ς êρµοί τÉς âθνικÉς κιβωτοÜ καί
àναγκαÖοι (νοµικοί καί γεωγραφικοί) ¬ροι
πρός διαφύλαξη προστασία καί διαιώνιση τÉς
âθνικÉς ταυτότητας, τοÜ φυλετικοÜ καί πνευµα-
τικοÜ DNA τÉς γλώσσας, τοÜ πολιτισµοÜ, τÉς
îστορίας καί τÉς çρθόδοξης χριστιανικÉς
πίστης καί παράδοσης τοÜ γένους τ΅ν ^Eλλή-
νων.
^O âδαφικός χ΅ρος τÉς ^Eλλάδας, ï σπαρµένος
καί ποτισµένος µέ τά κόκκαλα τά îερά καί τό
αxµα τ΅ν ^Eλλήνων πού πολέµησαν “γιά τήν
\Eλευθερία καί τοÜ XριστοÜ τήν Πίστη τήν
êγία”-παραδίδεται, “χάριν τÉς ε¨ρήνης, τÉς εéη-
µερίας καί τÉς àσφάλειας στήν διευρυµένη
Eéρώπη”, ½ς κοινόχρηστος χ΅ρος σέ ¬λες τίς
φυλές τοÜ κόσµου καί στίς ïρδές µή χρι-

στιαν΅ν καί àντίχριστων καί ε¨δωλολατρ΅ν,
πού µέσα àπό τίς σύντοµες τυπικές διαδικασίες
θά µποροÜν νά àποκτοÜν τήν ¨διότητα τοÜ
•πηκόου κράτους µέλους καί τοÜ “πολίτη” τÉς
E.E.(βλ. ôρθρα I-4,10, II-81,82  III-118,124-125,
137).
‰Eτσι µέσα σέ µία ε¨κοσαετία, τό πολύ, οî σηµε-
ρινοί γνήσιοι καί àκραιφνεÖς ≠Eλληνες καί τά
παιδιά τους (λαµβανοµένων •πόψη τόσο τÉς,
àπό 15ετίας, àρθρώας καί àνεξέλγκτης λαθρο-
µετανάστευσης καί ëλληνοποίησης àλλοδαπ΅ν
στήν πατρίδα µας, ¬σο καί τοÜ δηµογραφικοÜ
προβλήµατος τÉς àνισορροπίας γεννήσεων-
θανάτων), θά εrναι µειοψηφία πολιτ΅ν µέσα
στά πολυ-πολιτισµικά καί κοινόχρηστα âδάφη
τÉς πατρίδας τους! 
^H ëλληνική γλ΅σσα (¦δη κολοβωµένη, κακο-
ποιηµένη καί νοθευµένη) θά χρησιµοποιεÖται
µόνον àπό τή µειοψηφία τ΅ν κατοίκων τÉς
^Eλλάδας καί ½ς àντιπρόσωποι τÉς ^Eλλάδας
θά âκλέγονται καί àποστέλλονται -ε€τε στό
τοπικό, καί κατ\ εéφηµισµόν “âθνικό”, ε€τε στό
Eéρωπαϊκό Kοινοβούλιο- Σλάβοι, \Aλβανοί
καί Pουµάνοι, Kινέζοι, \Aφρικανοί, KοÜρδοι
καί Πακιστανοί, Oéκρανέζες, Bουλγάρες καί
Mολδαβές, MουλουλµÄνοι, Bουδιστές καί κάθε
λογÉς ε¨δωλολάτρες καί πολυθεϊστές. ‰H àκόµη
καί κατοικοÜντες ¦ παρεπιδηµοÜντες στήν
^Eλλάδα Γερµανοί, O≈γγροι, Πολωνοί, Λιθουα-
νοί καί λοιποί “•πήκοοι κρατ΅ν µελ΅ν” τÉς
E.E.!
Mέσα àπό αéτήν τήν προφανή καί àναπόφευ-
κτη ροή τ΅ν γεγονότων στήν E.E. καί γνωρίζο-
ντας, âµεÖς οî χριστιανοί, τίς ëκάστοτε -κατά
âποχή καί îστορική âξέλιξη- µεθοδεÖες (τεχνά-
σµατα) τ΅ν πονηρ΅ν καί àφαν΅ν δυνάµεων
τοÜ “µυστηρίου τÉς àνοµίας” {πού µοναδικό
σκοπό öχουν νά βγάλουν àπό τή µέση (“âκ
µέσου γένηται”) τήν χριστιανική πίστη (“τό
κατέχον”) καί τόν \IησοÜ Xριστό ½ς µοναδικό
καί àληθινό Θεό (“ï κατέχων”, B΄ Θεσ/κεÖς κεφ.
B, στ.6-7)} εûκολα µποροÜµε καί πρέπει νά
καταλάβουµε ¬τι: παρ\ ¬σες διαβεβαιώσεις κι
ôν παρέχονται στό Eéρωσύνταγµα (πρός δελε-
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ασµό, âφησυχασµό, ôµβλυνση καί àναισθητο-
ποίηση τοÜ προβληµατισµοÜ καί τÉς âγρήγορ-
σης τ΅ν âθνικοφρόνων καί χριστιαν΅ν εéρω-
σκεπτικιστ΅ν) περί τοÜ ¬τι “™ E.E. σέβεται καί
δέν θίγει τό καθεστώς, πού öχουν σύµφωνα µέ
τό âθνικό δίκαιο οî âκκλησίες καί οî θρησκευτι-
κές ëνώσεις ¦ κοινότητες στά Kράτη µέλη”
(‰Aρθρο I -52 παρ. 1). \Eν τούτοις, βέβαιο καί
àναµενόµενο, µέ µαθηµατική àκρίβεια καί
συνέπεια φυσικοÜ φαινοµένου, θά πρέπει νά
θεωρεÖται, ¬τι µέσα àπό τόν àφανή καί διπρό-
σιτο (“âκ πρώτης ùψεως” καί µελέτης) συνδυα-
σµό πολλ΅ν ôλλων ε¨δικ΅ν διατάξεων τοÜ
Eéρωσυντάγµατος, ™ ^Eλλάδα θά •ποχρεωθεÖ,
πολύ σύντοµα -âναρµονίζντας τό Σύνταγµα
καί τή Nοµοθεσία της πρός τίς “àρχές” καί τίς
“àξίες” τÉς E.E.- νά καταργήσει κάθε ε¨δική
ρύθµιση καί διάταξη πού àφορÄ στήν προστα-
σία τÉς \Oρθόδοξης χριστιανικÉς Πίστης,
\Eκκλησίας καί παράδοσης τοÜ λαοÜ της! ‰Eτσι
πολύ σύντοµα (€σως καί σέ µονοψήφιο àριθµό
âτ΅ν) θά δοÜµε νά καταργοÜνται στό καλάθι
τÉς λήθης καί ™ àφιερωµατική προµετωπίδα
τοÜ Συντάγµατος “ε¨ς τό ùνοµα τÉς Âγίας καί
^Oµοουσίου καί \Aδιαιρέτου Tριάδος καί οî
¬ροι “âπικρατοÜσα θρησκεία” καί “γνωστή
θρησκεία”, και τό καθεστώς τÉς “νόµω κρατού-
σης πολιτείας”, πού διέπει τίς σχέσεις Kρά-
τους-\Eκκλησίας, καί ™ àπαγόρευση τοÜ “προ-
σηλυτισµοÜ”, καί τό “ôβατον” καί “àναπαλλο-
τρίωτον” τοÜ Âγίου ‰Oρους, καί ™ àπαγόρευση
“âγκαταβίωσις ëτεροδόξων καί σχισµατικ΅ν”
µοναχ΅ν στό ≠Aγιο ‰Oρος. 

ΠOIA ∆EINA 
MAΣ ΠEPIMENOYN 

AΠO THN EΦAPMOΓH TOY

Kι ¬λα αéτά, πρακτικά καί µέ λόγια êπλά,
σηµαίνουν ¬τι:

1. “\EπικρατοÜσα” θρησκεία οûτε θά àναγνωρί-
ζεται àπό τή NEA öννοµη TAΞH, πού καθιε-
ρώνει τό Eéρωσύνταγµα, οûτε καί θά •πάρχει

στό “κοινόχρηστο” öδαφος τÉς ^Eλλάδος, àφοÜ
OΛEΣ οî “âκκλησίες”, “θρησκευτικές ëνώσεις ¦
κοινότητες”, καθώς καί οî ïποιεσδήποτε “φιλο-
σοφικές καί µή ïµολογιακές çργανώσεις”
(¬πως οî µάρτυρες τοÜ \IεχωβÄ, οî ο•νίτες, οî
µουσουλµÄνοι, οî βουδιστές, οî ¨νδουϊστές, οî
µπαχαϊστές, οî µορµόνοι, ™ âκκλησία τοÜ
Mούν, ™ σαϊεντολογία, ™ θεοσοφία, οî τεκτονι-
κές στοές καί διάφορα κέντρα φιλοσοφικ΅ν
καί µεταφυσικ΅ν µελετ΅ν καί âρευν΅ν) θά
πρέπει νά µποροÜν να δραστηριοποιοÜνται
âλεύθερα καί ¨σότιµα, χωρίς διακρίσεις, àπο-
κλεισµούς ¦ προνοµοιακή (νοµική, διοικητική,
ο¨κονοµική, φορολογική καί στρατιωτική)
µεταχείρηση.

2. Xωρίς πολλούς προβληµατισµούς καί ¨διαί-
τερες πολιτικοεκκλησιαστικές àντιπαραθέσεις
καί τριβές θά âπέλθει (âπιβληθεÖ) πλήρης χωρι-
σµός κράτους καί αéτοκέφαλης çρθόδοξης χρι-
στιανικÉς \Eκκλησίας, âν΅ οî îερεÖς, οî îερουρ-
γοί καί οî µοναχοί ïποιασδήποτε “θρησκείας”
καί “âκκλησίας”, θά àπαιτήσουν καί θά πρέπει
κατά τό Eéρωσύνταγµα, νά öχουν €ση µεταχεί-
ριση, χωρίς διακρίσεις, àπό τήν ^Eλληνική
πολιτεία.

3. Oî ïπαδοί καί οî πιστοί ïποιασδήποτε “θρη-
σκείας” καί “âκκλησίας” καθώς καί τά µέλη
ïποιασδήποτε “φιλοσοφικÉς ¦ µή ïµολογιακÉς
çργάνωσης” (π.χ. σαϊεντολόγοι, δωδεκαθεϊ-
στές, παγανιστές, ïµοφυλόφιλοι, àκόµη καί
σατανιστές) θά µποροÜν, âλεύθερα καί àπεριό-
ριστα νά διαδίδουν τίς ¨δέες καί τίς διδασκα-
λίες τους (νά àσκοÜν προσηλυτισµό), νά àγο-
ράζουν γÉ καί νά κτίζουν σ\ αéτή ναούς, τεµέ-
νη, γραφεÖα, εéκτήριους ο€κους, κοινόβια κ.λπ.
σ\ ïλόκληρη τήν ^Eλλάδα àκόµα καί στήν χερ-
σόνησο τοÜ ‰Aθω!

4. Oî γυναÖκες θά µποροÜν, ¬πως καί οî ôνδρες,
νά διακινοÜνται âλεύθερα σέ ¬λους, àδιακρί-
τως καί àνεξαιρέτως, τούς “κοινόχρηστους”
âδαφικούς χώρους τÉς ëλληνικÉς âπικράτειας
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(συµπεριλαµβανοµένων καί αéτ΅ν τοÜ Âγίου
‰Oρους ½ς âδάφους τÉς E.E.), àλλά καί νά
îδρύουν σέ αéτούς γυναικεÖα µοναστήρια ¦ καί
µεικτά κοινόβια. 

5. \AφοÜ δέν θά •πάρχει πιά οûτε ™ öννοια καί ™
¨διαίτερη µεταχείρηση τÉς “âπικρατούσας” θρη-
σκείας, οûτε τό νοµικό σύστηµα τÉς “νόµω
κρατούσης πολιτείας” θά àπαγορευτεÖ κάθε
âνέργεια, πού συνιστÄ “διάκριση” •πέρ τÉς
\AνατολικÉς \Oρθόδοξης \Eκκλησίας τοÜ Xρι-
στοÜ καί σέ βάρος ¬λων τ΅ν ôλλων “θρη-
σκει΅ν” καί “âκκλησι΅ν”. ‰Eτσι πολύ σύντοµα
οî ≠Eλληνες (¦ καλύτερα οî κάτοικοι τÉς âδα-
φικÉς περιοχÉς τÉς Eéρώπης πού λέγεται
^Eλλάδα) θά δοÜν:
A. Nά àφαιροÜνται καί νά âκβάλλονται àπό
¬λους τούς δηµόσιους χώρους καί τίς κρατικές
•πηρεσίες (α€θουσες σχολείων, Πανεπιστηµίων,
∆ικαστηρίων, ^Yπουργείων, BουλÉς, φυλακ΅ν,
νοσοκοµείων, κ.λπ.) ε¨κόνες τοÜ Kυρίου µας
\IησοÜ XριστοÜ, σταυροί, βιβλία KαινÉς ∆ια-
θήκςη κ.λπ) καί B. Nά àπαγορεύονται καί
καταργοÜνται ¬λες οî τιµητικές παρουσίες âνό-
πλων àγηµάτων τοÜ ëλληνικοÜ στρατοÜ σέ
•παίθριες λατρευτικές τελετουργίες τÉς \Oρθό-
δοξης χριστιανικÉς \Eκκλησίας (περιφορές âπι-
ταφίων, λιτανεÖες, δοξολογίες, Θεοφάνεια
κ.λπ), καθώς καί οî êγιασµοί πού τελοÜνται
àπό îερεÖς καί àρχιερεÖς σέ σχολεÖα, στρατόπε-
δα, âγκαίνια δηµοσίων öργων κλπ.
Aéτά καί ôλλα πολλά πρόκειται, µέσα σέ πολύ
λίγα χρόνια, νά δοÜν καί νά βιώσουν οî ≠Eλλη-
νες χριστιανοί στόν τόπο τους. Γιατί αéτό εrναι
τό πανάκριβο τίµηµα πού πρέπει νά καταβά-
λουµε ½ς çρθόδοξο χριστιανικό öθνος “χάριν
τÉς ε¨ρήνης, τÉς εéηµερίας καί τÉς àσφάλειας
στήν διευρυµένη Eéρώπη”. 
Aéτά τά “àγαθά” (ε¨ρήνη, ™ εéηµερία, ™ àσφά-
λεια τ΅ν κατοίκων καί λα΅ν τÉς Eéρώπης)
εrναι µερικά àπό τά 10 λαµπερά καί φανταχτε-
ρά “στέµµατα” (πού καλύπτουν µερικά àπό τά
10 χριστιανοβόρα “κέρατα”, µέ τά ïποÖα τό
πρ΅το καί πολυκέφαλο θηρίο τÉς \Aποκάλυψης

(τό µυστήριο τÉς àνοµίας) θά καταφέρει νά
προκαλέσει τόν θαυµασµό καί τό δέος ¬λων
τ΅ν λα΅ν καί κατοίκων τÉς Eéρώπης, œστε
¬λοι νά λένε γιά τήν Eéρωπαϊκή ≠Eνωση
“Ποιός ôλλος εrναι ¬µοιος σάν κι αéτή; Ποιά
συµµαχία καί διεθνής συνθήκη µπορεÖ νά âξα-
σφαλίσει τέτοια καί τόσα àγαθά σ\ ¬λους τούς
λαούς τÉς Eéρώπης;”, “Ποιό κράτος καί ποιός
λαός στήν Eéρώπη µπορεÖ ν\ àντισταθεÖ στήν
E.E. καί νά τήν πολεµήσει µόνος του µένοντας
öξω àπό αéτή;” (\Aποκ. 13:5).
AYTA, àκριβ΅ς, τά àγαθά (™ ε¨ρήνη, ™ εéηµερία
καί ™ àσφάλεια τ΅ν λα΅ν τÉς Eéρώπης) εrναι
µερικές àπό τίς πολλές “µεγαλοστοµίες” πού
θά λαλεÖ τό στόµα τοÜ ΘHPIOY (“µυστηρίου
τÉς àνοµίας”) γιά νά µπορεÖ, öµµεσα καί
≈πουλα, “νά βλασφηµήσει τόν Θεό” τόν Λόγο
Tου, \IησοÜ Xριστό καί τήν \Eκκλησία Tου, “νά
νικήσει τούς êγίους Tου” (τούς πιστούς χρι-
στιανούς) καί “νά âξουσιάσει ¬λους τούς
λαούς, ¬λες τίς γλ΅σσες κι ¬λα τά öθνη” (\Aποκ.
13:5-7) τÉς Eéρώπης, àρχικά, καί ¬λης τÉς ΓÉς
στήν ëπόµενη φάση.
KI AYTH εrναι ™ χριστοκεντρική àνάλυση καί
âκτίµηση, âκ µέρους τοÜ γράφοντος, τÉς àπο-
στολÉς, τοÜ περιεχοµένου, τÉς àξίας καί τÉς
σηµασίας τοÜ Eéρωσυντάγµατος: ≠Oτι εrναι
≤να àκόµη (καλά προετοιµασµένο àπ\ τίς δυνά-
µεις τοÜ µυστηρίου τÉς àνοµίας) βÉµα πρός τή
NEA EΠOXH τοÜ \Aντιχρίστου, ≤να λαµπερό,
ôνετο, πολυτελές, θωρακισµένο καί ταχύ
ùχηµα, πού ïδηγεÖ (τηλεκατευθυνόµενο àπό
τούς àφανεÖς âπίγειους •πηρέτες καί συνεργά-
τες τοÜ “µυστηρίου τÉς àνοµίας”) τούς λαούς
καί τά öθνη τÉς Eéρώπης στούς öσχατους και-
ρούς τÉς µεγάλης θλίψης” (Mατθ. 24:21, 24:29,
Mάρκ. 13:19,24 Λουκ. 21:23 \Aποκ. 3:10/7:9-14)
≤να καλοστηµένο καί γερά θεµελιωµένο φυτώ-
ριο καί θερµοκήπιο καλλιέργειας ëλκυστικ΅ν
àνθέων, παραισθησιογόνων φυτ΅ν καί εûγευ-
στων καρπ΅ν ANOMIAΣ καί AΠOΣTAΣIAΣ 

(B΄ Θεσ/κεÖς 2:3)  
âφ. ΣτÜλος  \Oρθοξίας  \Aπρίλιος 2005
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τίς ™µέρες µας γίνεται πολύς
λόγος καί •πάρχει µεγάλη
öξαρση κακολογίας καί κατα-
κρίσεως διαφόρων îερέων.
Φυσικά δέν ε€µαστε δικαστές

γιά νά γνωρίζουµε πόσα àπό αéτά εrναι àλη-
θινά καί πόσα δέν εrναι. Mέσα σέ αéτές τίς
λίγες γραµµές θά προσπαθήσουµε νά σÄς
δώσουµε νά καταλάβετε πόσο µεγάλο, σπου-
δαÖο καί φοβερό γιά τόν àνθρώπινο νοÜ εrναι
™ îερωσύνη, σύµφωνα µέ τόν µεγάλο πατέρα
τÉς \Eκκλησίας µας ≠Aγιο \Iωάννη Xρυσόστο-
µο. Kαί αéτό τό κάνουµε, œστε ï καθένας àπό
âµÄς πού àνοίγει τό στόµα του ¦ àκόµη καί τά
αéτιά του γιά νά πεÖ ¦ νά àκούσει λόγια κατά
τ΅ν îερέων, νά καταλάβει τήν εéθύνη πού
παίρνει πάνω του γιά ¬σα εrπε καί γιά ¬σα
ôκουσε àκόµη. ^O Eéαγγελιστής \Iωάννης
öγραψε ¬τι κανείς δέν µπορεÖ νά ε¨σέλθει στή
Bασιλεία τ΅ν Oéραν΅ν âάν δέν àναγεννηθεÖ
µέ τό ≠Aγιο Bάπτισµα. \Aκόµη öγραψε ¬τι
κανείς δέν θά γευθεÖ τήν α¨ώνια ζωή ôν δέν
µεταλαµβάνει Σ΅µα καί Axµα XριστοÜ. \Aλλά
καί τά δύο αéτά Mυστήρια, τοÜ Âγίου Bαπτί-
σµατος καί τÉς Θείας Kοινωνίας µποροÜν νά
τελεστοÜν µόνο àπό τά χέρια τοÜ îερέως. Oî
îερεÖς εrναι âκεÖνοι οî ïποÖοι àναλαµβάνουν
τήν πνευµατική µας γέννα µέ τό βάπτισµα.
\EκεÖνοι εrναι πού µÄς “ντύνουν” µέ τόν Xρι-
στό, καθώς τρεÖς φορές µÄς καταδύουν καί
µÄς àναδύουν àπό τήν κολυµβÉθρα. Aéτοί οî
îερεÖς λοιπόν àξίζουν ¬λο µας τόν σεβασµό
καί ¬λη µας τήν àγάπη, àφοÜ χάρις σέ αéτούς
λαµβάνουµε ΠνεÜµα ≠Aγιο καί γινόµαστε κατά
χάριν θεοί. 

Oî îερεÖς τ΅ν \Iουδαίων εrχαν τήν âξουσία
νά πιστοποιοÜν τήν θεραπεία τÉς λέπρας καί

°°ÈÈ¿¿  ÙÙ‹‹ÓÓ  ÛÛÔÔ˘̆‰‰··ÈÈfifiÙÙËËÙÙ··  ÙÙÉÉ˜̃  ^̂IIÂÂÚÚˆ̂ÛÛ‡‡ÓÓËË˜̃

ÎÎ··››  ÁÁÈÈ¿¿  ÙÙfifiÓÓ  ÛÛÂÂ‚‚··ÛÛÌÌfifi  ÚÚfifi˜̃  ÙÙÔÔ‡‡˜̃  îîÂÂÚÚÂÂÖÖ˜̃
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τόσο πολύ τούς τιµοÜσε ï λαός τους. Oî δικοί
µας îερεÖς öχουν τήν âξουσία àπό τόν €διο τόν
Xριστό νά θεραπεύουν τή λέπρα τÉς ψυχÉς καί
οî €διοι κάνουν τό πÄν µέ τήν προσευχή τους,
τήν συµβουλή τους καί µέ ¬,τι µέσο µποροÜν,
γιά νά συντελεστεÖ αéτή ™ πλήρης θεραπεία.
≠Oπως λέει ï ≠Aγιος \Iωάννης ï Xρυσόστοµος
“δέν γνωρίζω τίποτα àθλιότερο àπό ψυχή ™
ïποία àρνεÖται τιµή πρός τούς îερεÖς. ^H ψυχή
αéτή εrναι γεµάτη àπό οrστρο δαιµονικό”. 

‰Aς àναλογιστοÜµε πόσο πολύ θίγουµε καί
σπιλώνουµε τήν îερωσύνη, ¬ταν τόσο àσυλόγι-
στα καί àναπόδεικτα συκοφαντοÜµε καί διασύ-
ρουµε τούς îερεÖς µας. Ποιός µÄς ¬ρισε δικα-
στές; Kαί τόσο πολύ öχουµε τακτοποιήσει τά
πνευµατικά µας καί τόσο πολύ öχουµε âµεÖς
êγιαστεÖ καί τελειοποιηθεÖ, πού àσχολούµαστε
µέ τά êµαρτήµατα τ΅ν îερέων; Tά êµαρτήµατά
τους, ¬ποια κι ôν εrναι, τά γνωρίζουν καί àφο-
ροÜν τούς €διους καί τόν πνευµατικό τους.
≠Oπως καί τά δικά µας êµαρτήµατα, àφοροÜν
âµÄς καί τόν πνευµατικό µας. ‰Aς µήν
ξεχνοÜµε, ¬πως öχουµε δικαιολογία γιά τόν
ëαυτό µας, νά öχουµε περισσότερο δικαιολογία
γιά τούς îερεÖς µας, γιατί âµεÖς öχουµε νά φρο-
ντίσουµε µόνο τά τÉς ψυχÉς µας καί πάλι δέν
τά καταφέρνουµε καί ε€µαστε βουτηγµένοι
στήν êµαρτία καί στόν âγωϊσµό µας. Oî îερεÖς
µας δέν öχουν νά φροντίσουν µόνον τήν ψυχή
τους, àλλά µεριµνοÜν, τρέχουν καί φροντίζουν
γιά χιλιάδες ôλλες ψυχές, γιά τίς ψυχές τοÜ
ποιµνίου τους. Aéτό καί µόνο τό γεγονός,
δηλαδή, ¬τι âπιτέλους κάποιος àσχολεÖται καί
µέ τόν συνάνθρωπό του, τή στιγµή πού ζοÜµε σ\
≤να κόσµο àδιαφορίας καί µίσους, θά öπρεπε
νά öχει τόν σεβασµό µας, τήν àγάπη µας καί τήν
συµπάθειά µας. ≠Oταν âµεÖς κατηγοροÜµε,
δυσπιστοÜµε, συκοφαντοÜµε, κακολογοÜµε
τόν îερέα µας, τότε καί ¬λη ™ âνορία νοσεÖ καί
àντί γιά èφέλεια, σέ ¬λο τό ποίµνιο, θά γίνει
µεγάλη ζηµία. ‰Aν βρεθοÜµε σ\ ≤να πλοÖο καί τό
πλήρωµα καί οî âπιβάτες àµφισβητοÜν καί
κακολογοÜν τόν κυβερνήτη, τότε χάνει κι
âκεÖνος τήν àντοχή του κι ôν τυχόν χάσει καί
τήν προσοχή του, κινδυνεύουν οî ζωές ¬λων

τ΅ν âπιβατ΅ν. Tό €διο συµβαίνει καί µέ τούς
îερεÖς, ™ τιµή καί ™ àγάπη µας τούς δίνει τήν
δύναµη πού χρειάζονται γιά νά διακονοÜν µέ
¬λο τους τό εrναι τό ποίµνιό τους καί àντίθετα
™ περιφρόνησή µας καί ™ κατάκρισή µας παρα-
λύει τήν προθυµία τους καί κινδυνεύει ¬λο τό
ποίµνιο µέ ψυχικό ναυάγιο.

Oî περισσότεροι ôλλωστε àπό âµÄς, ôν
θέλουµε νά ε€µαστε ε¨λικρινεÖς, ποτέ δέν âξετά-
ζουµε τό ποιόν, τό qθος καί τά êµαρτήµατα
τ΅ν πολιτικ΅ν µας àρχόντων, àλλά τούς
τιµοÜµε καί πολλές φορές σκύβουµε καί δουλι-
κά µπροστά τους. Kαί àφοÜ λοιπόν πολύ
σωστά ï Xριστός µας µÄς προτρέπει ποτέ νά
µή κατακρίνουµε τόν συνάνθρωπό µας, τί
öχουµε νά ποÜµε στή συνείδησή µας γιά νά
àπολογηθοÜµε, ¬ταν τόσο εûκολα κατηγο-
ροÜµε τόν îερέα ¦ πιστεύουµε τίς κατηγορίες
πού âξαπολύουν οî ôλλοι;  Θά θέλαµε τό δικό
µας τό παιδί νά τό àναθεµατίζουν καί νά τό
κατηγοροÜν οî τηλεοράσεις, οî âφηµερίδες, οî
êρµόδιοι καί οî àναρµόδιοι γιά τά âλαττώµατά
του, τά παραπτώµατά του, τίς êµαρτίες του;
∆έν θά τό σκεπάσουµε καί δέν θά τό συγχωρή-
σουµε καί δέν θά τό προστατέψουµε; ≠Oπως
λοιπόν θά κάναµε γιά τό παιδί µας, öτσι ôς
κάνουµε καί γιά τόν îερέα µας, γιατί εrναι
ôδικο καί âγωϊστικό νά öχουµε δύο µέτρα και
δύο σταθµά. 

≠Oπως ï ≠Aγιος \Iωάννης ï Xρυσόστοµος,
öτσι κι âµεÖς δέν âπιδοκιµάζουµε αéτούς πού
διαχειρίζονται àνάξια τήν îερωσύνη τους,
àλλά ποτέ δέν θά συµφωνήσουµε τόν ρόλο τοÜ
κριτοÜ καί τοÜ δικαστοÜ νά τόν àναλαµβάνουν
àπό µόνοι τους ôνθρωποι πού εrναι àναρµόδι-
οι καί àκατάλληλοι στό νά κρίνουν τούς
ôλλους. ≠Oσοι λέµε ¬τι πιστεύουµε στό Θεό, ¬τι
Tόν àγαποÜµε, ¬τι ε€µαστε ™ \Eκκλησία Tου,
çφείλουµε νά àγαποÜµε τό €διο καί τόν συνάν-
θρωπό µας καί ¬πως ï Θεός µÄς àγαπÄ καί µÄς
συγχωρεÖ γιά τά êµαρτήµατα καί τά λάθη µας,
öτσι κι âµεÖς νά àγαποÜµε τόν διπλανό µας µέ
τά êµαρτήµατα καί τά λάθη του. Kαί àφοÜ ï
Θεός àνέχεται àκόµα καί τόν àνάξιο îερέα,
âµεÖς δέν öχουµε καµία δουλειά καί καµία
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êρµοδιότητα νά τόν κατα-
κρίνουµε καί νά τόν καταδι-
κάσουµε. 

^O \Aπόστολος ΠαÜλος
γράφει πρός τούς Γαλάτες
“µαρτυρ΅ γάρ •µÖν ¬τι, ε¨
δυνατόν, τούς çφθαλµούς
•µ΅ν âξορύξαντες ôν âδώ-
κατέ µοι” Γαλ. B΄ 30), καί ™
τιµή αéτή πού àπέδιδαν
στόν \Aπόστολο öµεινε ε¨ς
µνηµόσυνον α¨ώνιον αéτ΅ν.
Γιατί âκεÖνοι θά öδιδαν
χάριν τοÜ διδασκάλου τους,
¬,τι πολυτιµότερο εrχαν,
δηλαδή τά µάτια τους, τό
αxµα τους, τήν €δια τή ζωή
τους, àλλά âµεÖς τώρα ùχι
µόνο δέν θά κάναµε τό €διο,
àλλά οûτε κôν µέ τά λόγια
µας δέν τούς δείχνουµε
âνδιαφέρον καί àγάπη καί
âν΅ àκοÜµε νά κακολο-
γοÜνται καί νά •βρίζονται,
κανένας µας δέν àποστοµώ-
νει καί δέν âµποδίζει ¬λα
αéτά τά παράνοµα στόµατα
àπό τό νά κατηγοροÜν τήν
îερωσύνη. 

‰Eχουµε ôραγε àναλογιστεÖ τί θά àπογί-
νουν οî öρηµες ψυχές µας ôν âκλείψουν àπό τήν
ζωή µας οî îερεÖς; Γιατί ôν δέν συνεχίζουν
κάποια παιδιά νά àφιερώνονται στήν îερωσύ-
νη, τό λειτούργηµα τοÜ îερέα θά πληγεÖ àνεπα-
νόρθωτα. Kαί π΅ς θά âµπνεύσουµε τούς νέους
µας νά γίνουν îερεÖς τοÜ XριστοÜ µας, ¬ταν
µόνο κατηγορίες καί κατακρίσεις àκοÜνε γι\
αéτό τό λειτούργηµα; Kαί εûλογα θά àναρω-
τιοÜνται “νά γίνω îερέας καί µετά ¬λη ™ κοινω-
νία σέ κάποιο παράπτωµά µου, πού σάν
ôνθρωπος θά •ποπέσω, νά µέ κατακρίνει καί
νά µέ καταδιώκει, ζητώντας τήν àφάνισή µου;”. 

Γι\ αéτό καί ï ≠Aγιος \Iώαννης ï Xρυσό-
στοµος µÄς παρακαλεÖ καί µÄς συµβουλεύει νά
µή πέσουµε σ\ αéτήν τήν πονηρή συνήθεια. Λέει

àκόµα ï χρυσορήµων Πατέ-
ρας ¬τι, κι ôν àκόµα
πέφτουν σέ êµαρτήµατα
îερεÖς, âµεÖς νά µήν τούς
κακολογοÜµε, γιατί καί ï
Xριστός εrπε γιά τούς γραµ-
µατεÖς καί τούς φαρισαίους
“âπί τÉς Mωσέως καθέδρας
âκάθισαν οî ΓραµµατεÖς καί
οî ΦαρισαÖοι· πάντα οsν,
¬σα ôν λέγωσιν •µÖν ποιεÖν,
ποιεÖτε· κατά δέ τά öργα
αéτ΅ν µή ποιεÖτε” (Mατθ.
κγ΄ 23). Kαί τί θά µποροÜσε
νά εrναι χειρότερο àπό τούς
γραµµατεÖς καί τούς φαρι-
σαίους; \Aλλά καί πάλι ï
Xριστός δέν θέλησε νά âκµη-
δενίσει τό κύρος τους, οûτε
συµβούλεψε τόν λαό νά
παρακούσει. Λέγει ï ≠Aγιος
\Iωάννης ï Xρυσόστοµος
“ùχι δέν εrναι âπιτετραµµέ-
νο ε¨ς τούς λαϊκούς, οî
ïποÖοι çφείλουν •ποταγή,
νά âµφανίζονται âπικριταί
τ΅ν îερέων καί νά àξιοÜν
¬τι αéτοί εrναι êρµόδιοι νά

διορθώσουν τήν \Eκκλησία. Γιατί âάν ï ≤νας
καί ï ôλλος, µέ πρόφαση νά διορθώσουν τά
κακ΅ς κείµενα, öκαναν âπέµβαση στά îερατικά
δικαιώµατα, τότε πάντοτε θά •πάρχουν προ-
φάσεις âπεµβάσεως καί θά γινόταν ≤να γενικό
àνακάτεµα καί θαλάσσωµα”. ∆υστυχ΅ς •πάρ-
χουν πολλοί λαϊκοί πού, ε€τε σκοπίµως, ε€τε
ùχι, παραµεγαλώνουν τά µικρά σφάλµατα ¦
παραποιοÜν τήν àλήθεια, ¬σον àφορÄ κάποι-
ους îερεÖς. ^Oπωσδήποτε •πάρχουν καί πρόθυ-
µοι συκοφάντες καί διαβολεÖς τ΅ν îερέων,
¬ποιος ¬µως πραγµατικά θέλει νά παραµείνει
εéσεβής δέν •βρίζει καί δέν κακολογεÖ κανέναν
καί προπαντός îερέα, öστω κι ôν αéτός öχει
κάποιο âλάττωµα στό ποιµαντικό καί διδακτι-
κό του öργο, öστω καί ôν µάθουµε κάποιο àπό
τά êµαρτήµατά του. ‰Aς µήν ε€µαστε ôλλωστε

M¤ ÏÔÁÈ· ·Ï¿...
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•ποκριτές, γιατί ¬ταν θέλουµε νά παντρευ-
τοÜµε ¦ νά βαπτίσουµε τά παιδιά µας ¦ νά
κηδεύσουµε τούς νεκρούς µας, στόν îερέα τρέ-
χουµε, γιατί ξέρουµε ¬τι χωρίς αéτόν τίποτε
àπό αéτά δέν µποροÜµε νά κάνουµε. \AφοÜ λοι-
πόν τόσο πολύ τούς öχουµε àνάγκη νά µήν τούς
βρίζουµε, àλλά οûτε κôν νά àνεχόµαστε νά
τούς κακολογοÜν καί νά τούς συκοφαντοÜν οî
ôλλοι. 

‰Aλλωστε, εrναι περίοδος νηστείας καί
δυστυχ΅ς πολλοί àπό âµÄς χάσαµε τό µισθό
µας καί χάσαµε τήν èφέλειά της, γιατί δέν öχει
καµία σηµασία νά νηστεύεις àπό τό κρέας καί
àπό τά φαγητά, ¬ταν µέ τά λόγια σου κατατρώ-
γεις τίς σάρκες τοÜ àδελφοÜ σου καί ¬ταν
àκόµα χειρότερα κατακρίνεις καί κακολογεÖς
îερεÖς. Kαί µή βιαστεÖ κανείς νά δικαιολογήσει
τόν ëαυτό του λέγοντας ¬τι “θά κατέκρινα ôν
öλεγα ψέµµατα, âγώ ¬µως λέω àλήθεια”, γιατί
κι ¬ταν àληθινά κατακρίνουµε, τό €διο âγκλη-
µατοÜµε. Kαί ï ΦαρισαÖος öλεγε àλήθεια ¬ταν
κατέκρινε τόν Tελώνη, àλλά ¬µως αéτό καθό-
λου δέν τόν βοήθησε, γιατί γιά τήν κακολογία
του öχασε τήν àξιοµισθία του. \Eνδιαφέρεσαι
πραγµατικά γιά τόν πλησίον σου; Προσευχή-
σου γι\ αéτόν, λυπήσου τον µέσα àπό τήν ψυχή
σου καί πήγαινε κατ\ ̈ δίαν νά τόν συµβουλέψεις
καί νά τόν παρακαλέσεις νά φροντίσει γιά τή
διόρθωσή του. Âµάρτησε ï àδελφός σου; ∆εÖξε
του àγάπη µέ κάθε τρόπο καί µέ πολύ στοργή,
γιά νά τόν πείσεις γιά τό âνδιαφέρον σου κι öτσι
νά τόν παρακινήσεις νά διορθωθεÖ καί νά µετα-
νοήσει. \Aλλά καί ¬ταν δέν κακολογεÖς âσύ,
àλλά àπό ôλλους àκοÜς κατηγορίες καί συκο-
φαντίες, τότε πρέπει νά âµποδίσεις αéτόν πού
σοÜ τά λέει νά συνεχίσει καί νά τόν παροτρύ-
νεις νά µή µιλάει γιά τίς ξένες êµαρτίες, àλλά
µόνον γιά τίς δικές του καί ¬τι âσύ δέν öχεις
καµία διάθεση νά àκοÜς γιά τίς êµαρτίες τ΅ν
ôλλων καί µάλιστα îερέων. Θά γίνεις öτσι παι-
δαγωγός αéτ΅ν πού καταλαλοÜν, γιατί κανέ-
νας δέν συµπαθεÖ τόν κατήγορο. ‰Iσως λοιπόν
µέ τίς νουθεσίες µας καί τίς προτροπές µας νά
διορθώσουµε τόν ôλλον àπό µία πολύ κακή
συνήθεια πού öχουν πολλοί συνάνθρωποί µας.

Kαί àφοÜ ¬λοι µας ε€µαστε τόσο πολύ βουτηγ-
µένοι στήν êµαρτία καί σφάλλουµε καθηµερινά
καί ποικιλοτρόπως, γιατί δέν µιλοÜµε καλύτε-
ρα καί δέν φανερώνουµε δηµόσια τά δικά µας
êµαρτήµατα, τά ïποÖα γνωρίζουµε καί πολύ
καλύτερα àπό τά êµαρτήµατα τ΅ν ôλλων
àνθρώπων; Γιατί δέν âλευθερώνουµε πρ΅τα τό
δικό µας µάτι àπό τό δοκάρι πού τό âµποδίζει
νά δεÖ καθαρά, παρά καταγινόµαστε µέ τόσο
ζÉλο καί µέ τόση àγανάκτηση γιά τό ξυλαράκι
πού βλέπουµε στό µάτι τοÜ àδελφοÜ µας; Γιατί
êπλούστατα ¬λοι µας •περαγαποÜµε τόν ëαυτό
µας καί φυσικά ποτέ δέν θά τόν διαποµπεύσου-
µε καί αéτή εrναι ™ µεγαλύτερη àπόδειξη ¬τι
κατακρίνουµε τά σφάλµατα καί τά êµαρτήµατα
τ΅ν ôλλων, ùχι àπό âνδιαφέρον καί àγάπη,
àλλά àπό öχθρα καί äδονή στήν κακολογία καί
στόν âξευτελισµό τοÜ πλησίον. Aéτός πού
κατηγορεÖ τόν àδελφό του καί πολύ περισσότε-
ρο ≤ναν îερέα, µοιάζει µέ τόν ôρρωστο πού âν΅
κατέχεται ï €διος àπό βαρειά àρρώστεια, àσχο-
λεÖται µέ τά κρυολογήµατα τ΅ν ôλλων. 

Θά àναρωτηθεÖ κανείς, δέν öχω λοιπόν τό
δικαίωµα νά κρίνω τόν îερέα; ^O Xριστός µας
εrναι κατηγορηµατικός “µή κρίνετε ¥να µή κρι-
θεÖτε” καί µέσω τοÜ Παύλου µÄς φωνάζει “σύ τί
κρίνεις τόν àδελφό σου;”. Kι ¬ταν δέν σοÜ δίνει
τό δικαίωµα κôν νά κρίνεις τόν àδελφό σου,
πολύ περισσότερο δέν öχεις, νά κρίνεις ≤ναν
îερέα. \Aκόµα κι ôν γνωρίζεις µέ σιγουριά τήν
κατηγορία, µή σπεύσεις νά γίνεις ï κριτής. Στό
Xριστό µας àνήκει αéτή ™ θέση καί σέ κανέναν
ôλλον. ‰Aλλωστε ôς δείξουµε λίγο σεβασµό σέ
¬λους τούς îερεÖς µας, πού àνεξάρτητα τί
κάνουν στήν προσωπική τους ζωή, ½στόσο µÄς
βαπτίζουν, µÄς κοινωνοÜν, µÄς παντρεύουν,
µÄς κηδεύουν... Kαθηµερινά προσεύχονται γιά
âµÄς καί τελοÜν ¬λες τίς àκολουθίες στούς
îερούς ναούς παρακαλώντας τόν Θεό γιά ¬λον
τόν κόσµο. \Aξίζουν τόν σεβασµό καί τήν àγάπη
µας. \Aρκετά βάρη öχει ™ ψυχή µας µέ τά προ-
σωπικά µας παραπτώµατα καί êµαρτίες. ‰Aς
µήν τήν âπιβαρύνουµε ôλλο..

^Aγίου \Iωάννου τοÜ Xρυσοστόµου
Περί τÉς σπουδαιότητος τÉς îερωσύνης 

καί τοÜ σεβασµοÜ πρός τούς îερεÖς.   
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EÓ ÛÒÌ·ÙÈ ˘ÁÈÂ›...

H
χοληστερίνη εrναι τό πιό

γνωστό àπό τά λιπίδια τοÜ

α¥µατος πού öχει συνδεθεÖ

ôµεσα µέ τίς καρδιαγγειακές

παθήσεις.\Eκτός ¬µως àπό

τή χοληστερίνη, µέ τίς καρδιοπάθειες σχετί-

ζονται καί τά τριγλυκερίδια.Oî πιθανότητες

γιά καρδειαγγειακά προβλήµατα αéξάνουν

¬ταν βρεθοÜν τά τριγλυκερίδια àνεβασµένα.

Πολλοί παράγοντες µπορεÖ νά εéθύνονται

γιά τήν αûξηση τÉς χοληστερίνης καί τ΅ν

τριγλυκεριδίων στό αxµα. Oî παράγοντες

αéτοί διακρίνονται σέ δύο κατηγορίες: Στή

1η κατηγορία âντάσσονται οî àναστρέψιµοι

παράγοντες, αéτοί δηλαδή στούς ïποίους

µποροÜµε νά âπέµβουµε. MιλÄµε γιά τό

κάπνισµα, τήν παχυσαρκία, τήν ôσκηση καί

τό στρές. ^H 2η κατηγορία περιλαµβάνει

τούς µή àναστρέψιµους παράγοντες,

αéτούς δηλαδή πού δέν âξαρτ΅νται καθό-

λου àπό âµÄς. Tέτοιοι παράγοντες εrναι τό

ο¨κογενειακό καί προσωπικό îστορικό, ™

™λικία, τό àνδρικό φύλο καί ™ âµµηνόπαυ-

ση. 

^H διατροφή εrναι ï σηµαντικότερος €σως

παράγοντας (σέ συνδυασµό µέ τήν σωµατι-

κή ôσκηση) àπό αéτούς πού µπορεÖ κάποι-

ος νά âλέγξει. Θά πρέπει δηλαδή ï καθένας

µας νά ρυθµίσει τό βάρος του, œστε νά âπι-

τύχει àργά καί σταθερά νά φτάσει στό âπι-

θυµητό βάρος, χωρίς ¬µως νά καταφεύγει

σέ παράλογες δίαιτες. Mιά ¨σορροπηµένη

διατροφή προϋποθέτει τήν κάλυψη τ΅ν

πρωτεϊνικ΅ν àναγκ΅ν κυρίως àπό ψάρι

(µιά φορά τήν ëβδοµάδα), πουλερικά χωρίς

πέτσα (µιά φορά τήν ëβδοµάδα) καί πιό

àραιά àπό κόκκινο κρέας (τό πολύ µιά

φορά στίς 15 µέρες). ΠροτιµÄµε τά àποβου-

τυρωµένα γαλακτοκοµικά καί καταναλώ-

νουµε δύο µέ τρεÖς φορές τήν ëβδοµάδα

ùσπρια. Στό µαγείρεµα νά προτιµοÜµε τήν

χρήση âλαιόλαδου, âν΅ τά ζωϊκά λίπη àπα-

γορεύονται, τουλάχιστον γι\ αéτούς πού

öχουν προβλήµατα χοληστερίνης. ^Oµοίως

τά ôτοµα αéτά πρέπει νά µειώσουν στό âλά-

χιστο τά αéγά, τά τυριά καί τά θαλασσινά.

\Aποφεύγουµε τή ζάχαρη καί τά γλυκά καί

φροντίζουµε νά προσλαµβάνουµε îκανο-

ποιητικές ποσότητες φυτικ΅ν ¨ν΅ν. Mειώ-

νουµε τό êλάτι καί τόν καφέ καί περιορί-

ζουµε τά ο¨νοπνευµατώδη ποτά, µέ âξαίρε-

ση τό λευκό καί κόκκινο κρασί πού δέν πρέ-

πει ¬µως νά •περβαίνει τά δύο ποτηράκια

τήν ™µέρα. 
(Πηγή ôρθρου: Περιοδικό vita τ. 50)

¯ÔÏËÛÙÂÚ›ÓË
Ú·ÎÙÈÎ¤˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ÁÈ¿ Ù‹Ó àÓÙÈÌÂÙÒÈÛ‹ ÙË˜
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Tά ïλόκληρα αéγά Mόνο τά àσπράδια τους
Tά λιπαρά τυριά Aéτά πού öχουν λίπος λιγότερο àπό 10%
Tά πλήρη γαλακτοκοµικά προϊόντα Tά àποβουτυρωµένα 

¦ τά ™µι- àποβουτυρωµένα
Tούς χυµούς Tά φροÜτα µέ τή φλούδα
Tίς βραστές καί πολτοποιηµένες σαλάτες Tίς φρέσκες πράσινες σαλάτες
Tίς σάλτσες καί τίς σος Tό ξύδι ¦ τό λεµόνι
Tό ψωµί πολυτελείας Tό ïλικÉς àλέσεως
Tά λιπαρά γλυκά Tά νηστήσιµα, τά ζελέ, 

τά γλυκά τοÜ κουταλιοÜ
Tά παγωτά Tίς γρανίτες
Tό κόκκινο κρέας Tό χοιρινό, τά πουλερικά καί τό κουνέλι.
Tό βούτυρο καί τήν κρέµα γάλακτος Mόνο τό âλαιόλαδο
Tούς êλατισµένους ξηρούς καρπούς Tούς àνάλατους µέ τό φλούδι
Tά ο¨νοπνευµατώδη Mόνο τό κρασί
Tίς πίτσες καί τίς τάρτες Tίς χορτόπιττες
Tόν καφέ καί τά àναψυκτικά Tή σόδα

Σέ àναφορά µέ τό ôρθρο µας γιά τή χοληστερίνη, 
προτείνουµε µιά γλυκιά συνταγή µέ λίγες θερµίδες:

ΓΛYKO ME ΓIAOYPTI

^Yλικά (γιά 10 ôτοµα)

1 κιλό στραγγιστό γιαούρτι

1 κουτί  garni (2 φακελάκια)
1 κονσέρβα àνανά
1 κονσέρβα φροÜτα διάφορα
1 κουτί ζελέ àνανά

\Eκτέλεση:
^Eτοιµάζουµε τό ζελέ καί τό βάζουµε στό ψυγεÖο γιά νά κρυώσει, προσοχή µήν πήξει. ^Eτοιµά-

ζουµε τό garni καί τό àνακατεύουµε µέ τό γιαούρτι. Προσθέτουµε τό ζελέ. Θέλει γρήγορα γιά νά
µήν κόψει. Στό τέλος προσθέτουµε τά φροÜτα καί εrναι ≤τοιµο νά µπεÖ στό ψυγεÖ. Tό àφήνουµε γιά
1 œρα. Σερβίρεται κρύο σέ µπωλάκια. Kαλή âπιτυχία καί καλή ùρεξη!  

Πρακτικές συµβουλές
¶EPIOPI™TE ¶POTIMH™TE
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MOΛIΣ KYKΛOΦOPHΣE 
TO NEO BIBΛIO

^H κατάσταση τÉς •γείας του qταν τόσο àπελπιστική, œστε τόν öβα-
λαν πίσω àπό ≤να παραβάν, γιά νά µήν τόν âνοχλήσει κανείς σέ αéτές τίς
τελευταÖες στιγµές τÉς ζωÉς του. ∆έν •πÉρχε καµία âλπίδα νά âπανέλθει.
Πέθαινε àπό στιγµή σέ στιγµή. Ξαφνικά, χτύπησε τό καµπανάκι στό θάλα-
µό του, µιά νοσοκόµα qρθε καί τόν εrδε νά àνακάθεται στό κρεβάτι του
καί τήν ρώτησε τό ëξÉς: “Ποιός qταν âδ΅ µόλις τώρα; Tί ε€δους îερέας
qταν αéτός; Πέθαινα κι âκεÖνος προσευχήθηκε àκριβ΅ς δίπλα µου καί öνοι-
ωσα µέσα µου τήν •γεία µου νά âπανέρχεται!”. ^H νοσοκόµα τοÜ εrπε ¬τι
δέν εrχε δεÖ κανέναν. 

≠Oταν öφυγε àπό τό νοσοκοµεÖο. \Eπισκέφθηκε ¬λες τίς \Eκκλησίες,
âλπίζοντας νά βρεÖ âκεÖ, âκεÖνον πού τόν θεράπευσε.

Πλησίασε τόν ≠Aγιο \Iωάννη, öπεσε καί γονάτισε µπροστά του,
ζήτησε τήν εéλογία του καί µετά âξήγησε πώς εrχε βρεÖ âκεÖνον πού τόν
öσωσε τόσο θαυµατουργικά στό νοσοκοµεÖο!

≠Oσοι δέν öχετε διαβάσει àκόµα
τή βιογραφία τοÜ Âγίου \Iωάννη
Mαξίµοβιτς σÄς προτείνουµε àνεπιφύ-
λακτα νά τήν àναζητήσετε στά χρι-
στιανικά βιβλιοπωλεÖα γιά νά γνωρί-
σετε τή µεγάλη µορφή ëνός νέου
Âγίου τ΅ν καιρ΅ν µας. Erναι βέβαιο
¬τι ï ≠Aγιος \Iωάννης ùχι µόνο θά
µαγνητίσει τίς ψυχές ¬λων σας, àλλά
καί θά γίνει ï àγαπηµένος προστάτης
≠Aγιος τÉς ο¨κογενείας σας.

≠Aγιος
IIøøAANNNNHH™™

MMAA••IIMMOOBBIITT™™

ï
Θαυµατουργός

Kεντρική ∆ιάθεση:
IEPA MONH AΓIOY NEKTAPIOY

τηλ. 26340 - 44391 (9-2 & 6-9)
ISBN 960-88314-0-7

Θά τό βρεÖτε στά βιβλιοπωλεÖα: 

AΘHNΩN:
AΠOΣTOΛIKH ∆IAKONIA ∆ραγατσανίου 2, \Aθήνα
NEKTAPIOΣ ΠANAΓOΠOYΛOΣ Xαβρίου 3, \Aθήνα
AΓION OPOΣ, Γερανίου 20 \Aθήνα
ΦIΛOKAΛIA, BουλÉς 36, \Aθήνα
AΣTHP, Λυκούργου 10, \Aθήνα
ZOYΛIA KYPIAKH, Âγ. \Aποστόλων 5, Kυψέλη
ΓEXA AMAPOYΣIOY Θέµιδος 4, Mαρούσι

EK∆OΣEIΣ AKPITAΣ, \Eφέσσου 24, N. Σµύρνη
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IEPA MHTPOΠOΛIΣ
XIOY, ΨAPΩN & OINOYΣΣΩN
^Oσιολογιωτάτη!
Mετά πολλÉς χαρÄς âλάβοµεν τό àποστελέν
™µÖν πόνηµα •µ΅ν “AΓIOΣ IΩANNHΣ
MAΞIMOBITΣ” καί εéχαριστοÜµεν θερµό-
τατα διά τήν àποστολήν τούτου.
Eéχόµεθα ïλοψύχως πλουσίαν τήν Θείαν
χάριν καί εéλογίαν ε¨ς τήν συγγραφικήν
σας διακονίαν, πρός δόξαν ΘεοÜ!

Mετά θερµ΅ν εéχ΅ν
† O XIOY, ΨAPPΩN & OINOYΣΣΩN

∆IONYΣIOΣ

IEPA MHTPOΠOΛIΣ
ΛAMΠHΣ & ΣΦAKIΩN
ΣÄς εéχαριστ΅ θερµά γιά τήν àποστολή τοÜ
Bιβλίου µέ τίτλο “≠Aγιος \Iωάννης Mαξίµο-
βιτς, \Eπίσκοπος Σαγκάης καί Σάν Φρανσί-
σκο, ï θαυµατουργός”.
Eûχοµαι ï Kύριος νά εéλογεÖ πάντοτε τήν
\Aδελφότητά Σας καί νά σÄς χαρίζει πλού-
σια τ\ àγαθά Tου.

Mέ εéχές καί ¨διαίτερη τιµή
† O ΛAMΠHΣ, ΣYBPITOY & ΣΦAKIΩN

EIPHNAIOΣ

IEPA MHTPOΠOΛIΣ
ΞANΘHΣ & ΠEPIΘEΩPIOY

Γερόντισσα,
Γιά τό βιβλίο πού âξέδωσε ™ ^Iερά Mονή
σας µέ τίτλο “≠Aγιος \Iωάννης Mαξίµοβιτς”,
\Eπίσκοπος Σαγγάης καί Σάν Φρανσίσκο,
εéχαριστ΅ καί συγχαίρω.
Eûχοµαι ïλόψυχα τήν παρά Kυρίου âνίσχυ-
σιν ε¨ς τόν àγ΅να τÉς MοναχικÉς ζωÉς.

Mετ\ εéχ΅ν καί εéχαριστι΅ν
† O ΞANΘHΣ KAI ΠEPIΘEΩPIOY

ΠANTEΛEHMΩN

IEPA MHTPOΠOΛIΣ
KAIΣAPIANHΣ, BYPΩNOΣ &
YMHTOY
^Oσιωτάτη Γερόντισσα,
Eéχαριστ΅ πολύ γιά τήν εéγενική καί τιµη-
τική προσφορά τοÜ βιβλίου “≠Aγιος \Iωάν-
νης Mαξίµοβιτς, âπίσκοπος Σαγγάης καί
Σάν Φρανσίσκο, ï θαυµατουργός”, τό
ïποÖο ™ ^Iερά Mονή Σας âξέδωσε.
Συγχαίρων, εûχοµαι τό ≠Aγιον ΠνεÜµα, διά
πρεσβει΅ν τοÜ Âγίου \Iωάννου, νά κατευ-
θύνει τήν πορεία τÉς \Aδελφότητός Σας καί
νά σÄς ïδηγεÖ ε¨ς σωτηρίους.

† O KAIΣAPIANHΣ ∆ANIHΛ

IEPA MHTPOΠOΛIΣ
E∆EΣΣHΣ, ΠEΛΛHΣ & AΛMΩΠIAΣ
Σεβαστή Γερόντισσα Mόνικα, χαίρετε âν
Kυρίω.
‰Eλαβον τό βιβλίον τοÜ ^Oσίου πατρός
™µ΅ν \Iωάννου καί σÄς εéχαριστ΅ λίαν
¨δαιτέρως.
Eûχοµαι ï Παντοκράτωρ Kύριος νά σÄς
εéλογεÖ καί νά σÄς âνισχύει âν παντί.

Mετά τιµÉς
† O E∆EΣΣHΣ, ΠEΛΛHΣ & AΛMΩΠIAΣ

IΩHΛ

IEPA MHTPOΠOΛIΣ
ZAKYNΘOY
^Oσιωτάτη,
ΣÄς εéχαριστ΅ àπό µέσης καρδίας γιά τήν
àποστολή τοÜ βιβλίου µέ τίτλο “≠Aγιος
\Iωάννης Mαξίµοβιτς, \Eπίσκοπος Σαγγάης
καί Σάν Φρανσίσκο”, öκδοση τÉς ^IερÄς
MονÉς σας.
Eûχοµαι ï ≠Aγιος Θεός νά εéλογεÖ τό öργο
Σας, χαρίζοντάς σας κάθε οéράνιο δώρηµα.

MET\ EYXΩN EN KYPIΩ
† O ZAKYNΘOY XPYΣOΣTOMOΣ

MÔÓ·¯ÈÎË EÎÊÚ·ÛË
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\Eπιστολές πού µÄς öστειλαν γιά τήν öκδοση τÉς MονÉς µας
“≠Aγιος \Iωάννης Mαξίµοβιτς”
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H
παρασκευή àλλά καί ™

χρήση τοÜ θυµιάµατος

àφορÄ τόν Θεό, ε¨ς τόν

^ΟποÖον πρέπει νά προ-

σφέρουµε πάντα τό

καλύτερο. Γι\ αéτό γιά τήν κατασκευή τοÜ

θυµιάµατος χρησιµοποιοÜµε τά καλύτερα

•λικά, πρώτης ποιότητας καί µέ τόν παρα-

δοσιακό τρόπο, πού χρόνια τώρα κατα-

σκευάζεται τό γνήσιο λιβάνι. Mέ τά καλύ-

τερα •λικά, µέ προσευχή καί προσοχή, ™

^Iερά Mονή µας κατασκευάζει γνήσιο

θυµίαµα σέ πολλά àρώµατα: 

XEPOYBIKO, TPIANTAΦYΛΛO, 

ΓAP∆ENIA, MYPO, TEPIPEM

MYPO TOY ΣAPΩΦ, 

BHΘΛEEM, AΞION EΣTI,

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

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