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IEPA MONH AΓIOY NEKTAPIOY
TPIKOPΦO ΦΩKI∆OΣ
330 56 EYΠAΛIO
τηλ. 26340.44391 (9-2 πρωΐ & 6-9 àπόγ.)

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

TO ΠEPIO∆IKO MAΣ EINAI ∆ΩPEAN. 

≠Oσοι προαιρετικά âπιθυµεÖτε νά βοηθήσετε στά
öργα τÉς MονÉς, καθώς καί τήν öκδοση αéτοÜ τοÜ
περιοδικοÜ, µπορεÖτε νά µÄς àποστέλετε τήν βοή-
θειά σας µέ τήν ταχυπληρωµή πού âσωκλείουµε

¦ µέ κατάθεση στήν \Eθνική Tράπεζα 
στόν λογαριασµό 426/440265-04

.....................
(γιά τό âξωτερικό στό 

Nο GR 5201104260000042644026504

SWIFT:ETHNGRAA) δίνοντας καί τό ùνοµά σας.
Kατόπιν âνηµερ΅στε µας τηλεφωνικά γιά νά

λάβετε τή σχετική àπόδειξη.

ΣÄς εéχαριστοÜµε θερµά 
\Eκ τοÜ περιοδικοÜ

““MMOONNAAXXIIKKHH  EEKKººPPAA™™HH””““MMOONNAAXXIIKKHH  EEKKººPPAA™™HH””
τ.16, ΣEΠTEMBPIOΣ-OKTΩBPIOΣ 2006

ΠEPIO∆IKO ∆IMHNIAIO 
ΠPOAIPETIKH ΣYN∆POMH

I∆IOKTHTHΣ: IEPA MONH 
AΓIOY NEKTAPIOY - TPIKOPΦO ΦΩKI∆OΣ
330 56 EYΠAΛIO      τηλ. - fax 26340 - 44.391
e-mail: agnektar@mes.forthnet.gr
EK∆OTPIA:
MONAXH NIKO∆HMH
EKTYΠΩΣH-YΠEYΘYNOΣ
TYΠOΓPAΦEIOY:
LETTRA Tζουβάρας Bασίλης, ^Hλιούπολη

KΩ∆IKOΣ: 7109
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σοι àπό âσÄς δέν öχετε àκόµη φτάσει
σάν ταπεινοί προσκυνητές στό

Περιβόλι τÉς Παναγίας µας, στό
≠Aγιον ‰Oρος, σίγουρα öχετε χάσει

πολλά πράγµατα. \Aκόµα κι ôν εrστε
γυναÖκα πού àπό àγάπη στίς γυναÖκες ¨σχύει

τό ôβατον στό Περιβόλι τÉς Παναγίας µας, öχετε
τήν εéκαιρία νά κάνετε τόν περίπλου τοÜ Âγίου
‰Oρους καί νά δεÖτε, öστω àπό µακρυά, τόν µονα-
δικό αéτό χ΅ρο στήν παγκόσµια γεωγραφία καί
îστορία. 
≠Eνα ùµορφο, φθινοπωρινό πρωϊνό ε€χαµε κι
âµεÖς τήν εéλογία νά κάνουµε αéτό τό µοναδικό
ταξίδι. Γιατί πραγµατικά ôν καί διαρκεÖ µόνο
τρεÖς zρες, εrναι ≤να àληθινό καί µοναδικό ταξίδι
σ\ âκεÖνες τίς σφαÖρες πού µόνο ï νοÜς τοÜ àνθρώ-
που µπορεÖ νά φτάσει. Kαθώς τό καραβάκι µας
ξεκίνησε àπό τήν Oéρανούπολη, πραγµατική
πύλη τοÜ OéρανοÜ, γιατί ≤να κοµµάτι τοÜ οéρα-
νοÜ εrναι τό ≠Aγιο ‰Oρος, τά µάτια µας δέν χόρ-
ταιναν νά ταξιδεύουν àπό τά καταγάλανα γαλή-
νια νερά µέχρι âπάνω τούς λόφους καί τά βουνά,
âκεÖ ¬που χιλιάδες âραστές τοÜ Nυµφίου XριστοÜ,
βάδισαν öχοντας ≤ναν πόθο, νά ζήσουν µόνοι,
µόνω τ̈́  Θε̈́ . Πόσους πόθους καρδιÄς γνώρισαν
αéτά τά êγιοβάδιστα µονοπάτια... Σ\ αéτή τή δια-
δροµή συναντήσαµε τήν εéλογηµένη Mονή τοÜ
∆οχειαρίου, âκεÖ ¬που Προστάτις καί ^Yπέρµαχος
εrναι ™ Παναγία ™ Γοργοϋπήκοος. Kαί àµέσως
µετά µείναµε âκστατικές µπροστά στό µεγαλεÖο
τÉς MονÉς Παντελεήµονος, τό µεγάλο ρώσικο
µοναστήρι, πού δεσπόζει στόν χ΅ρο καί σοÜ µετα-
φέρει µνÉµες χιλιάδων âτ΅ν. Kαθώς ï περίπλους
συνεχιζόταν διακρίναµε τήν âπιβλητική καί •ψηλή

κορυφή τοÜ ‰Aθωνα νά ξεχωρίζει àνάµεσα στά
σύννεφα πού τήν περιτριγύριζαν âκεÖνο τό πρωϊ-
νό. Στεκόταν âκεÖ, àγέρωχος, àντιµετωπίζοντας
α¨΅νες τώρα τίς καταιγίδες, τούς κεραυνούς, τίς
àστραπές, τίς χιονοπτώσεις καί τούς κατακλυ-
σµούς, τόν καυτό ¦λιο καί τά àπειλητικά σύννεφα.
MÄς θύµισε τούς µοναχούς, ¬λους αéτούς γιά
τούς ïποίους ™ µακραίωνη παράδοση τοÜ Âγίου
‰Oρους µιλÄ καί κάνει ¬λους âµÄς, τούς πραγµα-
τικά µικρούς µπροστά τους, àκόµη µικρότερους.
Kι ¬µως αéτή ™ Kορυφή εrναι µιά öµπνευση
ψυχÉς. Aéτή ™ κορυφή εrναι ≤να σύµβολο. Σέ ïδη-
γεÖ σ\ ¬λες âκεÖνες τίς êγίες µορφές πού öχτισαν µέ
τόση πίστη καί τόσο θεÖο öρωτα τίς êγιορείτικες
Mονές πού àκόµη στέκουν âπιβλητικές, κόντρα
στό χ΅ρο καί στό χρόνο πού ¬λα τά φθείρει. ΣοÜ
θυµίζει τίς χιλιάδες τ΅ν àσκητ΅ν, πού νίκησαν τή
φύση τους, âρωτεύθηκαν τόν Θεό µέ ¬λη τήν ψυχή,
µέ ¬λη τήν καρδία καί ¬λη τήν διάνοιά τους καί
πορεύθηκαν στήν âπίγεια ζωή τους πρός τόν
‰Eρωτά τους γιά νά ëνωθοÜν α¨ώνια µαζί Tου.
≠Oλα âδ΅ εrναι êγιασµένα, ™ θάλασσα πού βρέχει
αéτή τήν êγία γÉ καί θά\ βρεξε καί πολλά êγια-
σµένα πόδια πού βάδιζαν àκούραστα πορευόµενα
πρός τήν êγιότητα. ^O àέρας, αéτός ï €διος πού
àνέπνευσαν χιλιάδες àσκητές καί µοναχοί καί πού
™ κάθε àνάσα τους µετροÜσε καί τήν εéχή τοÜ
\Hγαπηµένου \IησοÜ. \Aκόµη καί τό χ΅µα, αéτό
πού δέχθηκε στοργικά στά σπλάχνα του êγιασµέ-
να σώµατα, παραµορφωµένα πολλές φορές καί
σκελετωµένα àπό τήν ôσκηση καί τίς ëκούσιες
κακουχίες. ^O àπόηχος πού öφτανε στ\ αéτιά µας,
καθώς τό πλοÖο µÄς γυρνοÜσε χωρίς νά τό θέλου-
µε πίσω, εrναι àγάπη, àγάπη, àγάπη... \Aγάπη πρός
τόν Θεό, àγάπη πρός τόν ôνθρωπο, àγάπη πρός
¬λα, µόνον àγάπη· γιατί αéτό εrναι ï Θεός... ‰Aς τό
ζήσουµε ¬λοι µας. \Aµήν, àµήν, àµήν...  

^H ^Hγουµένη,
† Mόνικα Mοναχή καί οî σύν âµοί 

âν Xριστ̈́  àδελφές.

O

Aγαπητοί µας âν Xριστ΅ àδελφοί, φίλοι àναγν΅στες 

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

¶Úfi˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙÂÛ ÂÈÛÙÔÏ‹...
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\\EEÍÍÂÂ‰‰‹‹ÌÌËËÛÛÂÂ  ÚÚfifi˜̃  KK‡‡ÚÚÈÈÔÔÓÓ  ìì

ZZHHNNAA´́¢¢AA  ZZOOYY§§IIEEMM::

ÓÓÂÂ˘̆ÌÌ··ÙÙÈÈÎÎ‹‹  ÎÎfifiÚÚËË  ÙÙÔÔÜÜ  

^̂AAÁÁ››ÔÔ˘̆  \\IIˆ̂¿¿ÓÓÓÓËË  MM··ÍÍ››ÌÌÔÔ‚‚ÈÈÙÙ˜̃

ZZHHNNAA´́¢¢AA  ZZOOYY§§IIEEMM::

“≠Oλα περνοÜν, ¬λα φθείρονται...” âπαναλάµ-
βανε µέ τήν κουρασµένη της φωνούλα ™

Zηναΐδα µας, ¬ταν τήν ε€χαµε δεÖ πέρισυ γιά
τελευταία φορά ζωναντή. ‰Eφυγε φέτος στίς 9

Σεπτεµβρίου, γιά νά συναντήσει τόν ≠Aγιο \Iωάν-
νη πού τόσο πιστά καί µέ τόση àγάπη διακόνη-

σε ¬σο ï ≠Aγιος \Iωάννης ζοÜσε στό Παρίσι.
\Aλλά ï σύνδεσµός τους δέν öπαψε ποτέ, οûτε

κôν µέ τήν κοίµησή του. ≠Oπως τÉς •ποσχέθηκε
qταν πάντα δίπλα της.. Kαί τώρα θά χάρηκαν
καί οî δύο µέ τήν οéράνια συνάντησή τους...
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ταν 9 Σεπτεµβρίου, ëορτή

τÉς Συνάξεως τ΅ν Âγίων

Θεοπατόρων \Iωακείµ καί

‰Aννης, ¬ταν àπό τό Παρίσι

λάβαµε τήν ε€δηση ¬τι ™

πνευµατική κόρη τοÜ

Âγίου \Iωάννη, ™ Zηναΐδα Zουλιέµ, κοιµήθη-

κε ε¨ρηνικά γιά νά συναντήσει τόν àγαπηµένο

της Bλαντίκα, τόν ïποÖο τόσο àγάπησε καί

τόσο πιστά •πηρέτησε ¬σο âκεÖνος βρισκόταν

στό Παρίσι, ½ς âπίσκοπος ∆υτικÉς Eéρώπης.

Xωρίς καθυστέρηση àποφασίσαµε νά παρευ-

ρεθοÜµε στήν κηδεία της, γνωρίζοντας ¬τι ™

€δια δέν εrχε ο¨κογένεια καί µέ τήν àγάπη της

µÄς εrχε κάνει νά α¨σθανθοÜµε παιδιά της.

‰Aλλωστε ä €δια àπετέλεσε ≤ναν àπό τούς

σηµαντικότερους κρίκους γιά νά âκδοθεÖ ï

βίος τοÜ Âγίου \Iωάννη στά ëλληνικά. Φτάσα-

µε στό Παρίσι τήν Kυριακή τό βράδυ, 10 τοÜ

µηνός, καί τήν ∆ευτέρα τό àπόγευµα, µαζί µέ

τόν çρθόδοξο Pουµάνο îερέα πήγαµε γιά νά

τελέσουµε τά τριήµερα τÉς Zηναΐδας µας.

Mαζί µας ™ φίλη µας Kορίνα πού τÉς στάθηκε

σάν κόρη καί πού öνοιωσε καί ™ €δια ¬τι öχασε

τήν καλύτερή της φίλη στό Παρίσι. \Eπίσης

καί ™ àνηψιά της Nατάσα µέ τό σύζυγό της

Σέργιο πού öψαλαν ταπεινά στήν µικρή τελε-

τή. ^H Zηναΐδα ≥συχη καί γαλήνια, εrχε àγκα-

HHHH



λιάσει στοργικά τήν ε¨κόνα τοÜ Âγίου \Iωάν-

νη καί χαµογελοÜσε, σίγουρα εéτυχισµένη

στόν νέο τόπο τÉς κατοικίας της, âκεÖ πού δέν

•πάρχει πλέον λύπη καί στεναγµός. 

∆ύο ™µέρες µετά, στό µικρό ρώσικο

âκκλησάκι στό ïποÖο κάποτε λειτουργοÜσε ï

≠Aγιος \Iωάννης, καί πού σέ ¬λη της τήν ζωή ™

Zηναΐδα πήγαινε γιά τήν Θεία Λειτουργία,

τούς ëσπερινούς καί τίς παρακλήσεις, συγκε-

ντρωθήκαµε, οî îερεÖς τÉς \Eκκλησίας, οî ψάλ-

τες, οî âλάχιστοι συγγενεÖς καί οî πολλοί φίλοι

της, πνευµατικά της àδέλφια, καί âµεÖς εéλα-

βικοί προσκυνητές τÉς µεγάλης της

µορφÉς. ≠Oλοι κλάψαµε πού στε-

ρηθήκαµε τή µορφή της καί τή

συντροφιά της πού qταν γιά ¬λους

µας τόσο παρηγορητική. ^H àγάπη

της καί ™ àφοσιωσή της στόν ≠Aγιο

\Iωάννη, µÄς öδεναν µέσω âκείνης,

µαζί του. Kαί τώρα πού âκείνη

öφυγε γιά τήν α¨ωνιότητα α¨σθαν-

θήκαµε τήν çρφάνια τÉς àπουσίας

της. Ξέρουµε βέβαια ¬τι âκείνη

ξεκουράστηκε àπό τή βασανισµένη

ζωή της καί εrδε âπιτέλους πάλι

τόν àγαπηµένο της Bλαντίκα γιά

νά δοξολογοÜν µαζί τόν Tριαδικό Θεό στήν

α¨ωνιότητα. ≠Oµως κι âµεÖς νοιώθαµε παρη-

γοριά κάθε φορά πού τήν âπισκεπτόµασταν

καί τÉς φιλούσαµε τά χεράκια της πού µιά

ïλόκληρη ζωή διακόνησαν τόν ≠Aγιο \Iωάννη.

Kάπως öτσι α¨σθάνονταν ¬λοι âκεÖνοι οî

ôνθρωποι γύρω µας, πού µεγάλωσαν µέσα σ\

αéτή τήν âκκλησία, öχοντας κοντά τους τή

Zηναΐδα νά τούς µιλÄ γιά τό Θεό καί γιά τόν

≠Aγιό Tου \Iωάννη. \EκεÖ, στήν ε¨κόνα τοÜ Xρι-

στοÜ στό Tέµπλο, •πενθυµίζοντας τή  συνεχή

παρουσία του, •πάρχει ™ êπλή ξύλινη ποιµα-

ντική του ράβδος

πού ôφησε φεύγο-

ντας γιά τήν \Aµερι-

κή ï ≠Aγιος \Iωάν-

νης, •ποσχόµενος

¬τι δέν θά τούς

âγκαταλείψει ποτέ. 

≠Oταν τελείωσε

™ σεµνή τελετή κι

àγκαλιάσαµε ¬λοι

τό ξύλινο φέρετρο

πού öκλεινε µέσα τό

σ΅µα τÉς àγαπηµέ-

νης µας Zηναΐδας,

τήν îκετέψαµε καί

AÊÈ¤ÚˆÌ·...
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àπό âκεÖ πού εrναι νά παρακαλεÖ τόν ≠Aγιο \Iωάννη γιά ¬σους •ποφέρουν καί πονοÜν. \EκεÖνο τό

≥συχο àπόγευµα στό NεκροταφεÖο τοÜ Σαίν Kλούντ öκλεισε µέ τήν ταφή της ï κύκλος τÉς

Zηναΐδας Zουλιέµ, τÉς ρωσίδας µετανάστριας πού βρέθηκε στό Παρίσι φεύγοντας àπό τόν τόπο

της, àλλά πού âκεÖ βρÉκε ≤ναν ≠Aγιο καί τόν διακόνησε πιστά καί àφοσιωµένα. Σέ ¬λη της τήν

ζωή τόν öνοιωθε κοντά της, ¬πως τÉς εrχε •ποσχε-

θεÖ ¬τι δέν θά τήν âγκαταλείψει. Γι\ ôλλη µιά φορά,

¬πως καί τότε πού τήν ε€χαµε πρωτοσυναντήσει

πρίν àπό τέσσερα χρόνια, σκεφθήκαµε πόσο παρή-

γορο εrναι ¬τι •πάρχουν àκόµα στήν âποχή µας

êγίες µορφές κρυµµένες σάν τά πολύτιµα µαργαρι-

τάρια µέσα στήν àφάνεια καί στήν ταπείνωση, àλλά

•πάρχουν...

‰Aς öχουµε τήν εéχούλα της...
Kαλή \Aνάσταση καί καλή àντάµωση 

Zηναΐδα µας...
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°ÓÒÚÈÛfiÓ ÌÔÈ...

^Iερός Nαός εrναι ï τόπος καί

ï χ΅ρος τÉς λατρείας τοÜ

ΘεοÜ, τÉς προσφορÄς καί τÉς

θυσίας. \EκεÖ τελεÖται ™ àναί-

µακτος θυσία καί στόν χ΅ρο

αéτό συναντÄται ï πιστός µέ τόν Θεό κι ëνώνε-

ται µαζί Tου τρώγοντας τήν σάρκα Tου, πίνο-

ντας τό Axµα Tου καί γενόµενος öτσι ≤να µαζί

Tου. 

Kατ\ àρχάς ½ς τόποι λατρείας âχρησιµο-

ποιοÜντο ¨διωτικοί χ΅ροι, σπίτια ¦ οî κατακόµ-

βες. ≠Oταν σταµάτησαν πλέον οî διωγµοί καί ™

\Eκκλησία µας àνέπνευσε πλέον âλεύθερο àέρα,

βγÉκε θριαµβευτικά àπό τίς Kατακόµβες καί

διαµόρφωσε δικούς της χώρους λατρείας. \Aπό

τότε καί µέχρι σήµερα, öχουν χτιστεÖ χιλιάδες

îεροί ναοί σέ ¬λα τά µήκη καί τά πλάτη τÉς γÉς. 

Tί εrναι ¬µως ï Nαός µας 
καί τί συµβολίζει;

^O Nαός εrναι ≤να κοµµάτι τοÜ OéρανοÜ,

εrναι µία ε¨κόνα τοÜ οéρανοÜ σέ σµί-

κρυνση. ≠O,τι εrναι ™ Bασιλεία τοÜ ΘεοÜ,

αéτό εrναι σέ µία µικρή àπεικόνιση ï Nαός πάνω

στή γÉ. Kαί ¬σα γίνονται στόν Oéρανό, αéτά

γίνονται καί µέσα στό Nαό µας. 

Mέ τί σηµεÖο καλεÖ ™ \Eκκλησία 
τούς πιστούς γιά προσευχή;

≠Oταν ï Mέγας καί ¨σαπόστολος Kων-

σταντÖνος χάρισε στήν \Eκκλησία τήν

âλευθερία καί τήν ε¨ρήνη, µπόρεσε τότε ™

\Eκκλησία, µέ θάρρος νά χρησιµοποιήσει τίς

καµπάνες, οî ïποÖες äχώντας καλοÜσαν τούς

πιστούς στήν προσευχή. Tόν καιρό τ΅ν διωγµ΅ν,

στίς συνάξεις καί στίς προσευχές πήγαινε ≤νας

àπό τούς Xριστιανούς καί καλοÜσε τούς •πολοί-

πους στό σπίτι ¦ στήν Kατακόµβη ¬που θά γινό-

ταν ™ λατρεία. \Aργότερα, καλοÜσαν τούς µονα-

χούς µέ σάλπιγγες καί σήµαντρα, τά ïποÖα •πάρ-

χουν àκόµα στά Mοναστήρια, ¦ àπό κελλί σέ

κελλί λέγοντας “\Aλληλούϊα”. Στίς ™µέρες µας,

στίς âνορίες âπεκράτησε νά äχοÜν οî καµπάνες

τ΅ν ^Iερ΅ν Nα΅ν, καλώντας τούς πιστούς στίς

\Aκολουθίες καί στή Θεία Λειτουργία. Στά µονα-

στήρια καλοÜν τούς µοναχούς àκόµη καί µέ

σήµαντρο καί τάλαντο.

Tί συµβολίζουν τά σκαλιά πού 
βρίσκονται στήν ε€σοδο τοÜ ^IεροÜ NαοÜ;

Συνήθως πρίν àπό τήν κεντρική πόρτα

τοÜ ^IεροÜ NαοÜ •πάρχουν σκαλιά,

ôλλοτε πολλά καί ôλλοτε λίγα.  Aéτά

συµβολίζουν τήν κλίµακα (δηλαδή τά

σκαλιά) τ΅ν àρετ΅ν πού πρέπει νά àνεβοÜµε γιά

νά âγγίσουµε, νά γνωρίσουµε  καί νά âρωτευ-

θοÜµε ¬σο γίνεται περισσότερο καί µέ ¬ση δύνα-

µη ψυχÉς öχουµε, τό Nυµφίο Xριστό µας. 

Tά µέρη τοÜ ^IεροÜ NαοÜ.
^O ^Iερός Nαός εrναι συνήθως χωρισµέ-

νος σέ 4 µέρη, τόν \Eξωνάρθηκα ¦ Πρό-

ναο (ï ïποÖος συµβολίζει τόν χ΅ρο πού

µÄς προετοιµάζει γιά νά ε¨σέλθουµε στόν Παρά-

δεισο), τό Nάρθηκα, τόν Kυρίως Nαό (πού συµ-

βολίζει τόν Παράδεισο) καί τό ≠Aγιο BÉµα ¦ ̂ Iερό

OOOO

™™YYMMBBOO§§II™™MMOOII

™™TTOONN  IIEEPPOO  NNAAOO

™™YYMMBBOO§§II™™MMOOII

™™TTOONN  IIEEPPOO  NNAAOO
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(πού συµβολίζει τόν θρόνο τοÜ ΘεοÜ). Aéτή ™

διάταξη öχει ½ς âπί τό πλεÖστον καταργηθεÖ καί

συνήθως οî âκκλησίες τώρα κτίζονται µέ ≤να

Nάρθηκα, τόν Kυρίως Nαό καί τό ^Iερό. Tόν

παλαιότερο χωρισµό αéτό θά τόν βροÜµε στά

περισσότερα Kαθολικά τοÜ Âγίου ‰Oρους, àλλά

καί σέ ôλλα Mοναστήρια.  

Tί συµβολίζει τό κερί;
Kαθώς µπαίνουµε στόν ^Iερό Nαό,

•πάρχει τό παγκάρι àπό τό ïποÖο παίρ-

νουµε τό κερί πού θά öπρεπε βέβαια νά εrναι

καθαρό µελισσοκέρι. Tό κερί καθώς τό àνάβουµε

καί âκεÖνο λειώνει, συµβολίζει τόν πνευµατικό

µας àγ΅να, τήν λαχτάρα µας καί τήν àγάπη µας

πρός τόν Θεό. ≠Oπως λειώνει τό κερί, öτσι κι

âµεÖς πρέπει νά λειώνουµε γιά τό Θεό µας. 

Tί εrναι οî ε¨κόνες;
Mόλις àνάψουµε τό κερί µας, προσκυ-

νοÜµε τήν ε¨κόνα στό προσκυνητάρι τοÜ

ëορταζοµένου Âγίου. \Aποδίδουµε τιµή καί

àγάπη στό πρόσωπο πού ε¨κονίζει καί ùχι στό

ξύλο, ¬σο πολύτιµη ¦ παλαιά κι ôν εrναι ™

ε¨κόνα. ^H τιµή, ™ àγάπη καί ™ προσκύνηση

πηγαίνει στό ε¨κονιζόµενο πρόσωπο (τοÜ Xρι-

στοÜ µας, τÉς Παναγίας µας, τ΅ν Âγίων κλπ.).

≠Oπως οî φωτογραφίες τ΅ν προσφιλ΅ν µας προ-

σώπων, µÄς εrναι àγαπητές καί πολύτιµες, âπει-

δή ε¨κονίζουν τά àγαπηµένα µας πρόσωπα, τό

€διο καί οî ε¨κόνες, τίς φιλοÜµε καί τίς τιµοÜµε,

φιλώντας καί τιµώντας τό πρόσωπο πού ε¨κονί-

ζουν. 

Tά στασίδια.
Kατόπιν καθόµαστε στό στασίδι. Oî

καρέκλες πού •πάρχουν στούς ναούς εrναι νεω-

τερισµός. Tό στασίδι εrναι τό σωστό κάθισµα

γιατί εrναι συµβολικό. Tό ≤να στασίδι εrναι ëνω-

µένο µέ τό διπλανό του, σύµβολο ¬τι οî χριστια-

νοί εrναι γερά δεµένοι καί ëνωµένοι àναµεταξύ

τους, ¬πως τό σ΅µα εrναι ëνωµένο µέ τά µέλη

Tου, öτσι καί ï Xριστός πού εrναι ™ Kεφαλή τÉς

\Eκκλησίας, ëνώνει ¬λους âµÄς ½ς µέλη Tου. 
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°ÓÒÚÈÛfiÓ ÌÔÈ...

Oî êγιογραφίες.
Στό κέντρο τοÜ NαοÜ •πάρχει ï

τροÜλλος πού συµβολίζει τόν Oéρανό

καί στόν ïποÖο êγιογραφοÜµε τόν Xριστό

Παντοκράτορα, àφοÜ κέντρο τοÜ Παραδείσου

εrναι ï Xριστός. Γύρω Tου êγιογραφοÜνται οî

‰Aγγελοι καί àµέσως πιό κάτω οî προφÉτες. Στή

κόγχη τοÜ ^IεροÜ êγιογραφεÖται ™ Θεοτόκος. Tήν

êγιογραφοÜµε στή µέση τοÜ NαοÜ καί àµέσως

µετά êγιογραφοÜµε τούς Âγίους, γιατί âκείνη

öγινε ™ γέφυρα OéρανοÜ καί γÉς, ≤νωσε τόν Θεό

µέ τόν ôνθρωπο. Πρ΅τοι àνάµεσα στούς Âγίους

εrναι οî ≠Aγιοι \Aπόστολοι πού κήρυξαν τόν

Λόγο τοÜ ΘεοÜ, γι\ αéτό καί στούς 4 κεντρικούς

κίονες (κολ΅νες) πού κρατοÜν τόν τροÜλλο,

êγιογραφοÜµε συνήθως τούς δύο κορυφαίους

\Aποστόλους Πέτρο καί ΠαÜλο καί στούς ôλλους

δύο Πατέρες πού öγιναν στÜλοι τÉς \Oρθοδο-

ξίας.Tούς êγιογραφοÜµε σέ χρυσό φόντο πού

συµβολίζει τό φ΅ς τÉς êγιότητος καί τοÜ Παρα-

δείσου àπ\ ¬που öρχονται. 

Oî πολυέλαιοι.
Erναι γεµάτοι àπό κεριά καί στήν âποχή

µας, ¨διαίτερα στίς âνορίες, àπό πολλά

φ΅τα. Συµβολίζουν τόν Xριστό τό πολύ öλεος

πού öχει γιά ¬λους µας. Στά τυπικά, ¨διαίτερα

τ΅ν Mοναστηρι΅ν, σέ κάποια συγκεκριµένα

σηµεÖα τÉς θείας λατρείας, τούς κινοÜν πανηγυ-

ρικά καί  τό στεφάνι τοÜ πολυελαίου συµβολίζει

τόν χορό τ΅ν Âγίων πού συνευφραίνονται καί

συναγάλλονται µαζί µέ τούς στρατευοµένους καί

προσευχοµένους âκείνη τήν œρα πιστούς.

Tό ≠Aγιο BÉµα ¦ ^Iερό.
Συµβολίζει ¬πως ε€παµε τόν θρόνο τοÜ

ΘεοÜ. Erναι τά ôδυτα τοÜ ^IεροÜ NαοÜ

µέσα στό ïποÖο µόνο οî κληρικοί µπο-

ροÜν νά ε¨σέρχονται. Στά γυναικεÖα Mοναστήρια

µόνον οî âντεταλµένες µοναχές µποροÜν νά δια-

κονοÜν στό ^Iερό. Συνήθως εrναι •περυψωµένο

àπό τόν •πόλοιπο ναό, δείχνοντας τήν •ψηλή

λειτουργία τοÜ χώρου. ^H κεντρική Πύλη çνοµά-

ζεται ^Ωραία Πύλη καί οî δύο πλαϊνές ≠Aγιες

ΘÜρες. Tό Tέµπλο χωρίζει τόν κυρίως Nαό àπό

τό ^Iερό BÉµα καί εrναι êγιογραφηµένο µέ τήν

µορφή τοÜ \IησοÜ XριστοÜ στά δεξιά καί τÉς

^Yπεραγίας Θεοτόκου στά àριστερά. ∆ίπλα στόν

Xριστό êγιογραφεÖται ï Tίµιος Πρόδροµος καί

δίπλα στήν Παναγία ï τιµώµενος στό Nαό

≠Aγιος. Oî ≠Aγιες ΘÜρες εrναι συνήθως êγιογρα-

φηµένες µέ τούς δύο \Aρχαγγέλους Mιχαήλ καί

Γαβριήλ.  

Tά καντήλια
Στό τέµπλο κρέµονται τά καντήλια πού

συµβολίζουν τό öλεος τοÜ ΘεοÜ, τό

ïποÖο âνεργεÖ µέ τίς πρεσβεÖες καί τή

µεσιτεία τοÜ ε¨κονιζοµένου Âγίου. Στό µέσον

τοÜ Tέµπλου καί πάνω àπό τήν ^Ωραία Πύλη,

βρίσκεται τό πολυκάνδηλο. 

^O âπισκοπικός θρόνος
Tό στασίδι τοÜ \Aρχιερέως εrναι ï âπι-

σκοπικός θρόνος, ï ïποÖος συµβολίζει

τόν θρόνο τÉς Kρίσεως τοÜ ΘεοÜ. Στήν ε¨κόνα

τοÜ XριστοÜ πού •πάρχει στόν θρόνο δέν •πάρ-

χει καντήλι διότι ™ κρίση κατά τήν ∆ευτέρα

Παρουσία θά εrναι χωρίς öλεος, àλλά µέ ∆ικαιο-

σύνη. \Aπό τόν θρόνο του ï \Eπίσκοπος âπισκο-

πεÖ τό âκκλησίασµα, κατηχεÖ µέ τό λόγο του κι

εéλογεÖ τούς πιστούς.

^O ôµβωνας
^O ôµβωνας çνοµάστηκε öτσι àπό τό

ρÉµα “àναβαίνω” καί εrναι τό σηµεÖο

àπό ¬που διαβάζει ï ^Iερέας ¦ ï ∆ιάκονος τό

^Iερό Eéαγγέλιο τÉς ™µέρας. Συµβολίζει τόν

κυλισθέντα λίθο àπό τό µνηµεÖο τοÜ Kυρίου µας

καί βρίσκεται ψηλά, διότι τό Eéαγγέλιο εrναι ï

φάρος πού ïδηγεÖ τήν ζωή ¬λων µας. \Aρχικά

•πÉρχε στό µέσον τοÜ NαοÜ, àλλά στήν âποχή

µας βρίσκεται στόν àριστερό τοÖχο τοÜ NαοÜ.

\Aπό âκεÖ πολλές φορές γίνεται καί τό κήρυγµα

πρός τούς πιστούς. 
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O˘Ú¿ÓÈÔÈ AÓıÚˆÔÈ...

≠Aγιος \Iωάννης ï âπονοµαζόµενος
Kουκουζέλης γεννήθηκε τόν 12ο
α¨΅να στό ∆υρράχιο. ‰Eµεινε çρφανός
àπό πατέρα âν΅ qταν àκόµη µωρό καί
ζοÜσε µέ τήν εéσεβή µητέρα του σέ
µεγάλη φτώχεια τρώγωντας συνήθως

κουκιά καί µπιζέλια, τά ïποÖα µέ νηπιακή àφέλεια
àποκαλοÜσε “κουκιά καί ζέλια” καί àπό âκεÖ öλαβε τήν
προσωνυµία Kουκουζέλης. ≠Oταν qρθε στήν Kωνστα-
ντινούπολη γράφτηκε στήν Aéτοκρατορική Σχολή καί
χάρις στήν ½ραιότατη φωνή του àπέσπασε τήν εûνοια
τοÜ Aéτοκράτορος KοµνηνοÜ. ∆έν πέρασε πολύς και-
ρός κι öγινε ï πρ΅τος µουσικός στό παλάτι. Παρόλα
¬µως τά àγαθά τοÜ κόσµου ™ καρδιά του qταν δοσµέ-
νη µέ θεÖο öρωτα µόνο στόν Xριστό καί ½ς âκ τούτου
àποστρεφόταν κάθε τι τοÜ µάταιου âπίγειου βίου.
‰Eµαθε δέ ¬τι ï Aéτοκράτορας ¦θελε νά τόν παντρέψει
καί γι\ αéτό àποφάσισε νά φύγει àπό τήν Bασιλεύου-
σα. \EκεÖνον τόν καιρό qλθε àπό τό ≠Aγιο ‰Oρος ï
^Hγούµενος τÉς Mεγίστης Λαύρας καί ï \Iωάννης σχε-
τίστηκε µέ τόν Γέροντα αéτόν àποκαλύπτοντάς του

OOOO

Περί τÉς ΘαυµατουργοÜ ε¨κόνος

τÉς ^Yπεραγίας Θεοτόκου

τÉς λεγοµένης Kουκουζέλισσας,

ε•ρισκοµένης âν τÉ ^IερÄ MονÉ

τÉς Mεγίστης Λαύρας 

τοÜ Âγίου ‰Oρους.

&

^̂OO  ≠≠AAÁÁÈÈÔÔ˜̃

II
KOYKOYZE§H™
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➡
^H ^Yπεραγία Θεοτόκος δίνει τό χρυσό νόµισµα 

στόν ≠Aγιο \Iωάννη τόν Kουκουζέλη.
Φορητή ε¨κόνα Παρεκκλησίου ^I.N.\Aπ. Παύλου Πατρ΅ν, 

διά χειρ΅ν àδελφ΅ν ∆ηµητρέλλου

τούς λογισµούς του. Φοβούµενος τήν
πίεση τοÜ Aéτοκράτορα âξαφανίστηκε
καί κρυφά πλέον, σάν ≤νας ôγνωστος,
qλθε στό ≠Aγιο ‰Oρος, στάθηκε µπροστά
στίς πÜλες τÉς Mεγίστης Λαύρας καί
παρακαλοÜσε θερµά τόν θυρωρό νά τόν
δεχθοÜν ½ς µοναχό. \Aνέλαβε ½ς διακο-
νία νά βόσκει τά ζ΅α τÉς MονÉς κι öτσι
µέ αéτό τό διακόνηµα âξασφάλισε καί
τήν ποθητή του ™συχία, àλλά καί τήν
τήρηση τÉς àνωνυµίας του. \AφοÜ ï
θεÖος πόθος του νά ζήσει µόνος µόνω
τ̈́  Θε̈́  εrχε πραγµατοποιηθεÖ, öψαλλε
µέ τέτοια κατάνυξη καί µέ τέτοια πνευ-
µατική γλυκύτητα, œστε àκόµα καί
αéτά τά ôλογα ζ΅α καθηλώνονταν
àκούγοντάς τον, àδιαφορώντας àκόµη
καί γιά τήν τροφή τους, µέ àποτέλεσµα
τό κοπάδι νά öχει α¨σθητά àδυνατίσει.
Mιά ™µέρα ≤νας âρηµίτης ôκουσε τόν
µελίρρυτο \Iωάννη νά ψάλλει καί βλέ-
ποντας τό âξαίσιο θέαµα νά τόν àκοÜνε
τά ôλογα ζ΅α µέ τέτοια προσήλωση
öτρεξε στόν ™γούµενο καί τοÜ àνήγγειλε
τό θαυµαστό γεγονός. Tότε àκούσια ï
ôριστος µουσικός \Iωάννης φανερώθη-
κε στόν ™γούµενό του, ï ïποÖος, µόλις
καί µετά βίας µποροÜσε νά διακρίνει τά
µάτια τοÜ µεγάλου ψαλµωδοÜ πού àπό
τήν âγκράτεια καί τή νηστεία εrχαν
χωθεÖ βαθειά στίς κόγχες τους. \Aπό
τότε ï \Iωάννης ™σύχαζε σ\ ≤να κελλί âπ\
çνόµατι τ΅ν Âγίων \Aρχαγγέλων τίς ≤ξι
™µέρες τÉς ëβδοµάδος καί τίς Kυριακές
καί ëορτές âρχόταν στό Kαθολικό κι
öψαλε στό δεξί χορό. Tό Σάββατο δέ τοÜ
\Aκαθίστου ≠Yµνου, àφοÜ öψαλε τούς
≈µνους τÉς ëορτÉς, κάθισε κατά τή διάρ-
κεια τÉς àγρυπνίας στό στασίδι πού
βρισκόταν àπέναντι àπό τήν ε¨κόνα τÉς
Θεοτόκου, âνώπιον τÉς ïποίας διαβά-

στηκαν καί οî Orκοι τ΅ν Xαιρετισµ΅ν.
Kαθώς προχώρησε ™ àγρυπνία, àκούει
φωνή πού τοÜ εrπε: “XαÖρε \Iωάννη!”
καί µέ τή φωνή βλέπει µπροστά του τήν
Θεοτόκο νά àκτινοβολεÖ µέ οéράνιο
φ΅ς! “Ψάλλε µου” âξακολούθησε ™
Θεοτόκος “κι âγώ δέν θά σέ âγκαταλεί-
ψω”. Kαί µέ τόν λόγο αéτό τοÜ öδωσε
≤να χρυσό νόµισµα κι öγινε ôφαντη. ^O
\Iωάννης σκιρτώντας àπό ôµετρη χαρά
κι àγαλλίαση, öκλινε τά γόνατα, προ-
σκύνησε τήν Θεοτόκο, εéχαρίστησε κι
âδόξασε τήν οéράνιον ‰Aνασσα γιά τήν
ôρρητη χάρη της πρός αéτόν, γιά τήν
εéδοκία καί τό öλεός της. Kατόπιν κρέ-
µασε τό νόµισµα στήν E¨κόνα τÉς Θεο-
τόκου, ™ ïποία τελοÜσε âξαίσια θαύµα-
τα. ‰Eκτοτε λοιπόν ï \Iωάννης àκόµα
πιό πρόθυµα âκτελοÜσε τό öργο του,
ψάλλοντας εéλαβικά καί µέ κατάνυξη
τόσο πολύ καί γιά τόσο àτελείωτες
zρες, œστε τά πόδια του σάπισαν καί
κατέτρωγαν τίς σάρκες του τά σκουλή-
κια àπό τήν πολύωρη çρθοστασία του,
τόσο στίς κατ\ ¨δίαν, ¬σο καί στίς κοινές
àγρυπνίες τÉς MονÉς. Πάλι ¬µως τοÜ
φανερώθηκε ™ Θεοτόκος καί τοÜ εrπε:
“\Aπό τώρα νά εrσαι •γιής” καί παρευ-
θύς öγινε •γιής καί ¬λες οî πληγές του
öκλεισαν κι âξαφανίστηκαν. \Aπό τότε
öζησε àκόµα µέ πιό αéστηρή καί µεγα-
λύτερη ôσκηση καί àξιώθηκε νά δεÖ καί
νά γνωρίσει τήν œρα τÉς τελευτÉς του.
\AφοÜ παρακάλεσε λοιπόν τόν ™γούµε-
νο νά τόν âνταφιάσουν στό παρεκκλή-
σιο τ΅ν Âγίων \Aρχαγγέλλων, προσευ-
χόµενος àπÉλθε πρός τόν Kύριο, τόν
^OποÖον σέ ¬λη του τήν ζωή àγάπησε
καί δοξολόγησε µέ τήν µελίρρυτη φωνή
του γιά νά Tόν δοξολογεÖ ε¨ς τούς
α¨ώνας τ΅ν α¨ώνων, àµήν.     

O˘Ú¿ÓÈÔÈ AÓıÚˆÔÈ...
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τήν àγάπη στό Θεό καί τούς àνθρώπους ï \Iάκωβος. Tελειώνοντας

τό 1925 µετέφεραν τούς Λιβισιανούς πρόσφυγες σέ µιά τοποθεσία

τÉς Bόρειας Eûβοιας, στό χωριό Φαράκλα. 

^O µικρός \Iάκωβος, qταν πιά ëπτά âτ΅ν καί τά πέντε τά εrχε

ζήσει σέ πανάθλιες συνθÉκες. \Aπό τά ≤ξι του τό \Iακωβάκι, χωρίς νά

ξέρει γράµµατα, εrχε µάθει àπ\ öξω τά τÉς Θ. Λειτουργίας. Σιγόψελ-

νε µέ τόση σοβαρότητα καί αéστηρότητα, πού οî γύρω του σάστιζαν.

Tίς àνάγκες τοÜ σχολείου στή Φαράκλα âξυπηρετοÜσε τό âκκλησά-

κι τÉς Âγ. ΠαρασκευÉς.

^O \Iάκωβος öπαιρνε πολύ τά γράµµατα, qταν ôριστος µαθητής

ùχι µόνο γιά τίς âπιδόσεις του, àλλά καί γιά τή συµπεριφορά του.

≠Eνα πάµφτωχο παιδάκι, ≤ξι-ëπτά χρόνων, τούς περισσότερους

µÉνες ξυπόλυτο, µέ τριµµένα ροÜχα, ¬µως πάντα καθαρά, àδύνατο

àπελπιστικά, ξεχωρίζει àβίαστα. Ψηλόλιγνο, σοβαρό, τό κεφαλάκι

MÔÓ·‰ÈÎ¤Û EÌÂÈÚ›ÂÛ...

µακαριστός γέρο-

ντας π. \Iάκωβος

Tσαλίκης γεννήθηκε

στίς 5 Nοεµβρίου τό

1920 στό Λίβισι τÉς M.

\Aσίας.

Tά παιδικά του χρόνια

qταν πολύ δύσκολα, καθώς

στήν περιοχή, ½ς γνωστό,

κυριαρχοÜσαν οî TοÜρκοι.

≠Oταν qταν δύο âτ΅ν δόθηκε

διαταγή ¬λοι οî Λιβισιανοί νά

φύγουν àπό τήν περιοχή.

Περίπου 2.000 γυναικόπαιδα

καί γέροι (µιά καί ¬λοι οî

ôντρες εrχαν ïδηγηθεÖ α¨χµά-

λωτοι σέ καταναγκαστικά

öργα -µαζί καί ï πατέρας τοÜ

µακαριστοÜ γέροντος \Iακώ-

βου, ΣταÜρος) κίνησαν στή

θλιβερή ποµπή. Mάτια φοβι-

σµένα, πόδια νά τρεκλίζουνε,

καρδιά σκοτεινή χωρίς âλπί-

δα. Tό µικρό \Iάκωβο κρα-

τοÜσε στήν àγκαλιά ™ µητέρα

του. Tά àδέλφια του, Γι΅ργος

καί Tασούλα, qταν µόλις τεσ-

σάρων âτ΅ν καί σαράντα

™µερ΅ν. ∆ίχως τά παραµικρά

ο¨κονοµικά  âφόδια, àφοÜ καί

τά λιγοστά πράγµατα πού

µπόρεσαν νά πάρουν, τούς τά

±ρπαξαν οî TοÜρκοι, ξεκίνη-

σαν ≤να βασανιστικό ταξίδι

πού κράτησε µιά ëβδοµάδα

καί πλέον. ‰Eφτασαν τελικά

στήν \Iτέα. \Aρχηγός τÉς

ο¨κογένειας qταν τώρα ™ για-

γιά τοÜ \Iακώβου, ™ κυρά-

∆έσποινα. ΓυναÖκα µέ φλογι-

σµένη πίστη, àστείρευτη

•ποµονή καί δυναµικότητα.

\Aπό αéτήν πÉρε τό λαµπρό

παράδειγµα καί διδάχθηκε

O
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του πάντα ψηλά, µετωπάκι καθαρό, φωτεινό.

\Aργότερα, σχεδόν àπό τά δέκα του χρόνια, πολ-

λοί θά τόν φωνάζουν “πάτερ \Iάκωβε”. \Aργά τό

àπόγευµα κάθε µέρα µετά τό σχολεÖο πήγαινε καί

ôναβε τά καντηλάκια στό âκκλησάκι τÉς Âγ.

ΠαρασκευÉς (τό σχολεÖο του). Πήγαινε µόνο του

καί τοÜ ôρεσε νά µένει µέχρι τό νύχτωµα. 

≠Eνα àπόγευµα ¬µως, θά \ταν τότε çκτώ-

âννέα âτ΅ν, âκεÖ πού προσευχότανε τοÜ âµφανί-

στηκε ïλοζώντανη ™ Âγία Παρασκευή, àκριβ΅ς

¬πως qταν στήν ε¨κόνα. Tό παιδί τρόµαξε καί

öφυγε. ΞαναπÉγε ôλλη µέρα καί τοÜ âµφανίστη-

κε πάλι. ‰Eφυγε τρέχοντας µά ™ Âγία τοÜ µίλη-

σε γλυκά καί τό καθησύχασε λέγοντάς του ποιά

εrναι. Tό \Iακωβάκι öκατσε δειλά-δειλά κοντά

της καί τήν ôκουγε. Oî âµφανίσεις τÉς Âγίας

συνεχίστηκαν, œσπου τό \Iακωβάκι συνήθισε.

Kαθόταν δίπλα-δίπλα καί µιλάγανε... τέτοια

ο¨κειότητα καί àφελÉ παρρησία ï µικρός!

Συχνά βοηθοÜσε στό îερό τόν π. ∆ηµήτριο µέ

φόβο ΘεοÜ καί âπιµέλεια. \EκεÖ στήν Âγία Tρά-

πεζα, πολλές φορές àντελήφθηκε καί εrδε àγγέ-

λους καί ôκουσε ψαλµωδίες. Mέ ¬λα αéτά τό

\Iακωβάκι öγινε àπό âννέα âτ΅ν σιγά-σιγά ™

καταφυγή τ΅ν êπλοϊκ΅ν καί φτωχ΅ν àνθρώ-

πων. \Aρρώσταιναν τά ζ΅α; φωνάζανε τόν

\Iάκωβο νά τά διαβάσει καί γίνονταν καλά. Στά

παιδάκια καί πάλι τό €διο.

Tό 1933 ï \Iάκωβος τελείωσε τό ∆ηµοτικό.

Γιά Γυµνάσιο οûτε λόγος. ^H φτώχεια καί ™ àνέ-

χεια δέν âπέτρεπαν τέτοια σκέψη. ‰Eτσι öµεινε

καί δούλευε στά χωράφια τους καί γιά µεροκά-

µατο σέ ξένα χωράφια. ≠Oσο ¬µως κουβάλαγε

MÔÓ·‰ÈÎ¤Û EÌÂÈÚ›ÂÛ...



πέτρες, προσευχόταν. ‰Eλεγε παρακλήσεις καί ψιθύριζε τροπάρια. Tή

νύχτα öκανε πολλές µετάνοιες, διάβαζε µέ τό λυχνάρι ¦ τό φεγγάρι

καί zρες ïλόκληρες öµενε γονατιστός, κάτι πού τό εrχε µέχρι τήν κοί-

µησή του. Kάποτε àρρώστησε πολύ βαριά. Mέ τή λίγη ¨ατρική περί-

θαλψη qταν βέβαιο πώς θά πέθαινε. ≠Eνα àπόγευµα ¬µως, τοÜ âµφα-

νίστηκε ï ≠Aγιος Xαράλαµπος. Erδε ζωντανό τό χέρι του µέ τό âπι-

µάνικο νά τόν σταυρώνει στό στÉθος. ^O \Iάκωβος, συνÉλθε àµέσως!

≠Oλοι στό χωριό τόν εrχαν γιά îερό πρόσωπο κι ôς qταν µόλις δεκα-

εννιά-ε€κοσι âτ΅ν. Στήν κατοχή τά βάσανα τ΅ν φτωχ΅ν προσφύγων

öγιναν àκόµη µεγαλύτερα. ^O \Iάκωβος ¬µως, ùρθιος! Στίς ¦δη •πάρ-

χουσες συµφορές προστέθηκε κι âκείνη τοÜ θανάτου τÉς µητέρας του.

^H λύπη του qταν àφόρητα µεγάλη. \Aπό τότε àνέλαβε τήν προστασία

τÉς µικρÉς του àδελφÉς καί öµεινε νά τή φροντίζει. \Eν΅ δηλαδή σκό-
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^O µακαριστός Γέροντας \Iάκωβος µέ τόν ≠Aγιό του ∆αβίδ 
öξω àπό τό Kαθολικό τÉς MονÉς.

πευε νά γίνει µοναχός νωρί-

τερα, καθυστεροÜσε γιά νά

τήν παντρέψει πρ΅τα.

\Eργαζόταν καί προσευχό-

ταν àκατάπαυστα!

^O στρατός στήν ™λικία

τ΅ν ε¨κοσιεπτά âτ΅ν τόν

βρÉκε âξαντληµένο. ^O

πρ΅τος µÉνας, qταν ï πιό

δύσκολος. Oî χλευασµοί καί

τά ε¨ρωνικά σχόλια τ΅ν

•πολοίπων στό θάλαµο δέν

öλειψαν οûτε µία µέρα.

\Aργότερα ¬µως ôλλαξαν

κάπως τά πράγµατα. ^O

πρ΅τος φαντάρος πού

àρρώστησε εrχε δίπλα του

τόν \Iάκωβο, νά τοÜ δώσει

νερό, νά τοÜ πάει µιά àσπι-

ρίνη. Kαί µέσα στό δύσκολο

αéτό κλίµα àγωνιζόταν νά

τηρεÖ τή νηστεία καί τήν προ-

σευχή. Mέ τόν καιρό θά öλεγε

κανείς, ¬τι ôρχισαν νά τόν

συµπαθοÜν. Mετά τό θάνατο

καί τοÜ πατέρα του, öπεσε µέ

τά µοÜτρα στή δουλειά.

≠Oπου ε≈ρισκε.

Tό 1951, σέ ™λικία τρια-

νταενός âτ΅ν, öβαλε πλώρη

γιά τό µοναστήρι τοÜ ïσίου

∆αβίδ τοÜ γέροντος στήν

Eûβοια, µιά καί ™ àδελφή

του εrχε πιά παντρευτεÖ. Mέ

πολύ κόπο λόγω καί τÉς

πεζοπορίας κατόρθωσε νά

φτάσει στό µοναστήρι. Tόν

öπιασε àπελπισία καί παρά-

πονο. ΠαντοÜ âγκατάλειψη

καί àδιαφορία. Oî τσοπάνη-

δες διαφεντεύανε τό χωριό

µέσα καί öξω. TρεÖς µοναχοί

πού ζοÜσαν âκεÖ, φαίνονταν

παραδοµένοι στόν ôθλιο
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κατήφορο τÉς MονÉς. ≠Oλοι τόν κακοπÉραν καί τοÜ κακοφέρ-

θηκαν. TοÜ µιλοÜσαν ôσχηµα, τόν περιφρονοÜσαν, δέν τοÜ öδι-

ναν φαγητό. Προσευχήθηκε zρες àτέλειωτες καί πÉρε τήν àπό-

φαση νά µείνει âκεÖ κι ôς εrναι κόλαση τό µοναστήρι! Tόν öβα-

λαν σ\ ≤να κελί âρείπιο. ^O µοναχός ‰Aνθιµος καί οî τσοπάνη-

δες τοÜ ôνοιξαν φρικτό πόλεµο. Tόν öβριζαν, τόν περιγε-

λοÜσαν, âπιχείρησαν àκόµη καί νά τόν σκοτώσουν. ≠Oταν ï

™γούµενος τÉς MονÉς àναγνωρίζοντας τήν àρετή του τόν öκει-

ρε µοναχό καί τόν öκανε ο¨κονόµο τÉς MονÉς, ï πόλεµος âνα-

ντίον του öγινε àκόµη µεγαλύτερος. Kι ¬σο οî ôλλοι τόν βρί-

ζανε, τόσο εéγενικότερα, τόσο ταπεινότερα φερόταν âκεÖνος.

MÔÓ·‰ÈÎ¤Û EÌÂÈÚ›ÂÛ...

^O Γέροντας \Iάκωβος, φορώντας τό πετραχÉλι τοÜ ^Oσίου ∆αβίδ
κρατάει τό θυµιατό καί τή ράβδο τοÜ ^Oσίου (1976)

Στίς 18 ∆εκεµβρίου χειροτονή-

θηκε διάκονος καί τήν ëποµένη

îερέας. Oî àσκητικοί του àγ΅νες

στό µοναστήρι, qταν •πέρµετροι.

^Yπερβολική âργασία, àφοÜ κανείς

δέν τόν βοηθοÜσε, âλάχιστη τροφή

καί ≈πνος, àνυπόφορη παγωνιά,

καθώς δέν εrχε παρά µόνο κάτι

φτωχά, âλαφριά ροÜχα κι öτσι ¬λο

àρρώσταινε. Φθινόπωρο ¦ ôνοιξη,

δέν εrχε çµπρέλλα, κόστιζε πολλά

γι\ αéτόν. ∆εύτερο ράσο...οûτε

συζήτηση. Παρ\ ¬λα αéτά ¬πως

öλεγε “™ καρδιά του qταν περιβόλι”

καί qταν πάντα χαρούµενος.

≠Eνας βαθύς πόνος τόν πληµ-

µύριζε: νά àσκητέψει στό \Aσκητή-

ριο τοÜ ïσίου ∆αβίδ. Ξεκίνησε λοι-

πόν ≤να àπόγευµα µετά τόν ëσπερι-

νό, ¬πως συνήθιζε, νά πάει στόν

γνώριµο τόπο του. oHταν ¬µως

βαθιά νύχτα χωρίς φεγγάρι καί

qταν δύσκολο νά βρεÖ τό µονοπάτι.

Xάθηκε. Mπλέχτηκε σέ κάτι βάτα,

χτύπησε καί χάθηκε στή χαράδρα. -

“Θεέ µου, φώτισέ µου τό δρόµο νά

φτάσω στό àσκητήριο”, εrπε.

Συνήθιζε νά λέει γι\ αéτές του

τίς νυχτερινές περιπέτειες: - “Kαί ï

καλός Θεός ôκουσε τό α€τηµά µου.

\Aπό τά πολλά ôστρα τοÜ οéρανοÜ,

µοÜ öδωσε κι âµένα ≤να. Aéτό

πήγαινε µπροστά καί µοÜ \φεγγε

στό δρόµο. ‰Eτσι öφθανα στό àσκη-

τήριο. Kαί πάλι ï àστέρας µοÜ φέγ-

γει µέχρι τήν πόρτα τÉς MονÉς. Oî

πατέρες κοιµόνταν καί δέν καταλά-

βαιναν τίποτα”. Πρίν µπεÖ στό

àσκητήριο, âπειδή φοβόταν νά \ναι

µόνος ζήτησε ôλλη µιά χάρη àπό

τόν ¬σιο ∆αβίδ: -≠Aγιε ∆αβίδ, ôν

θές, νά öρθεις κι âσύ νά προσευχη-

θεÖς µαζί µου, àλλά νά öρθεις µέ

γνωστό πρόσωπο γιά νά µή



φοβηθ΅!- Kαί µπαίνοντας, νιώθει δίπλα του τόν

™γούµενο Nικόδηµο. Γονατίσανε, διαβάσανε

παρακλήσεις, ¬λο τό ψαλτήρι καί öκαναν µετά-

νοιες. Γυρνώντας στή Mονή, öριχνε λίγο νερό

στό πρόσωπό του καί χτύπαγε τήν καµπάνα.

Mετά ôρχιζε τίς δουλειές. ∆έν προλάβαινε νά

ξεκουραστεÖ καθόλου.

Kάποτε στό àσκητήριο, καθώς προσευχό-

ταν âµφανίστηκαν χίλιοι σκορπιοί. \EκεÖνος

öλεγε τήν εéχή καί öνιωθε âσωτερική àγαλλίαση.

^O διάβολος ¬µως προσπάθησε νά τόν âµποδίσει

àπό τήν êγιαστική προσευχή. ^H σπη-

λιά γέµισε σκορπιούς, χιλιάδες, àµέ-

τρητοι. Tρόµαξε γιά λίγο ¬µως κατα-

νοώντας τήν παγίδα τοÜ διαβόλου

διέταξε:-Mέχρι âδ΅, âκεÖ θά σταθεÖτε.

Kαί πÉρε µιά πέτρα, µέ τήν ïποία

χάραξε ≤να κύκλο γύρω του, στόν

ïποÖο δέν öπρεπε νά µποÜν οî σκορπι-

οί. Συνέχισε ôφοβα τήν προσευχή του

καί κανένας σκορπιός δέν πέρασε ¬λη

τήν νύχτα τόν κύκλο! ^O µακαριστός

π. \Iάκωβος εrχε µία µοναδική, εéλο-

γηµένη ο¨κειότητα µέ τόν ¬σιο ∆αβίδ.

Xαρακτηριστικό εrναι µεταξύ ôλλων

καί τό ëξÉς περιστατικό: Kάποτε ™

πατρίδα του, οî Λιβανάτες, •πέφερε

àπό àνοµβρία. ̂ O π. \Iάκωβος πού εrχε

πάει νά τήν âπισκεφθεÖ γιά νά φέρει

στούς κατοίκους τήν κάρα τοÜ

^Oσίου, àκούγοντας τούς àνθρώπους

νά µιλοÜν γιά τή συµφορά, öκατσε

στήν ôκρη τÉς βάρκας καί εrπε στόν

≠Oσιο: -Γέρο, qρθαν οî χωριανοί σου

γιά τήν àνοµβρία. Σέ παρακαλ΅ τώρα

πού θά πÄµε νά µπουµπουνίσεις.

Πρόσεξε µή µέ ντροπιάσεις. Θά ρεζι-

λευτεÖς κι âσύ κι âγώ! Bγήκανε στή

στεριά κι ôρχισε àµέσως νά µπου-

µπουνίζει.

Tριάντα χρόνια µετά öλεγε:

-\Eγώ àδελφέ µου, τά λέω στό

αéτί τοÜ êγίου κι αéτός àνοίγει γραµ-
^H ε€σοδος τοÜ \Aσκητηρίου τοÜ ïσίου ∆αβίδ. \Eδ΅ öζησε ï
γέροντας \Iάκωβος πανίερες θεοπτικές âµπειρίες.
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µή µέ τό Xριστό µας! ^O µακαριστός π.

\Iάκωβος àξιώθηκε νά λάβει µεγάλο µισθό

τ΅ν καµάτων του, ¦δη àπό τήν âπίγεια

ζωή του. ‰Eλεγε κάποτε: “-‰Aχ, πάτερ µου,

νά βλέπατε τί γίνεται τήν œρα τοÜ Xερου-

βικοÜ, θά φεύγατε ¬λοι... \Aοράτως àνεβο-

κατεβαίνουν ôγγελοι καί πολλές φορές

α¨σθάνοµαι τίς φτεροÜγες τους νά

χτυποÜν στούς üµους µου!” ^O µακα-

ριστός γέροντας συλλειτουργοÜσε µέ

τούς êγίους καί τούς àγγέλους! Tό

µεγαλύτερο καί θαυµασιότερο θαÜµα

πού τοÜ πρόσφερε ï Θεός, τό àναφέ-

ρει ï €διος σ\ ≤να σηµείωµά του: -Στίς

22 Nοεµβρίου, ™µέρα Σάββατο, πρωΐ,

στήν Âγία Προσκοµιδή, τήν œρα πού

θά κάλυπτα τά ≠Aγια ∆΅ρα, εrδα ≤να

κοµµάτι αxµα στεγνό, τό ôγγιξα καί

στό δάκτυλό µου âπάνω öµεινε τό

αxµα. Φώναξα ≤ναν àδελφό καί τοÜ

εrπα τί εrδα, àλλά âκεÖνος εrπε πώς

âµεÖς πάτερ δέ βλέπουµε. -Kύριε âλέη-

σον εrπα τρεÖς φορές! ^O π. \Iάκωβος

εrχε àξιωθεÖ àκόµη καί τοÜ προορατι-

κοÜ χαρίσµατος, àλλά τό öκρυβε γιά

νά µή δοξάζεται. ∆ιάβαζε àκόµα καί

τούς µύχιους λογισµούς καί öτυχε σέ

πολλούς νά πεÖ: -Aéτό πού σκέπτεσαι

νά τό κάνεις. 

^H •γεία του χειροτέρευε ïλοένα

καί περισσότερο. \Eντούτοις, δέν

öπαψε νά δέχεται πλÉθος àνθρώπων

πού öρχονταν γιά νά πάρουν τήν εéχή

του. Προσευχόταν γιά ôλλους καί

θεραπεύονταν. Oî συνεργάτες του

¬µως ≠Aγιοι, ∆αβίδ καί \Iωάννης δέν

συνέτρεχαν στίς δικές του àρρώστιες.

Tά ¦ξερε αéτά καλά. Θά \µενε ¬πως ï

MÔÓ·‰ÈÎ¤Û EÌÂÈÚ›ÂÛ...

^O Γέροντας \Iάκωβος, στήν \Aκολουθία
τÉς Mεγάλης Πέµπτης 

καί τÉς Mεγάλης ΠαρασκευÉς.



\Aπόστολος ΠαÜλος µέ τή χάρη τοÜ ΘεοÜ. Oî

κρίσεις µέ σφιξίµατα καί âφιδρώσεις qταν àνυ-

πόφορες. Tόν ρωτοÜσες ¬µως: “Tί κάνεις γέρο-

ντα” καί καµµιά φορά àπαντοÜσε “-‰Eχω ≤να

σφίξιµο στό στÉθος καί µέ πιάνουν îδρ΅τες...

\Aλλά δέ βαριέσαι, ï ≤νας àπ\ αéτό, ï ôλλος àπό

τήν ôλλη, ¬λοι θά φύγουµε µιά µέρα καί θά πÄµε

στούς οéρανούς, âνώπιον τοÜ δικαίου KριτοÜ.

Tό ôσχηµο γιά µένα εrναι ¬τι δέν öχω κάνει τίπο-

τα γιά τόν Kύριο καί τί λόγο θά δώσω στό Θεό;” 

^O π. \Iάκωβος, ζοÜσε τόν Παράδεισο ¦δη

àπό âδ΅ στή γÉ! ‰Eλεγε στόν ¬σιο ∆αβίδ, “öλα”

κι âκεÖνος öσπευδε! Tί ôλλο µεγαλύτερο νά

ζητοÜσε; Ποιά µεγαλύτερη παρηγοριά στούς

φρικτούς πόνους τ΅ν àσθενει΅ν του; ≠Oσο πλη-

σίαζε τό τέλος του, âν΅ îκέτευε γιά τό öλεος τοÜ

ΘεοÜ, âν΅ öλεγε ¬τι δέν öχω κάνει τίποτα γιά τό

Xριστό, àφηνόταν καµµιά φορά κι öλεγε: -Πάτερ

µου, µέ νοµίζουν γιά τρελό, χαζό... ±µα πεθάνω

θά δοÜνε ποιός εrναι ï \Iάκωβος... ∆έν τά λέω

αéτά àπό âγωϊσµό, àλλά πρός δόξαν ΘεοÜ!

Nύχτα τÉς 20ης Nοεµβρίου-πρωΐ τÉς 21ης.

oHρθε ™ œρα νά τελειώσει τό µαρτύριο τÉς ζωÉς

αéτÉς. \Aγρύπνησε τό τελευταÖο βράδυ. Λειτούρ-

γησε τήν ëποµένη γιά τά E¨σόδια τÉς Παναγίας

καί λίγο µετά τό µεσηµέρι ôφησε σάν πουλάκι

τήν ψυχή του, τήν âξαγνισµένη àπό τό καµίνι τÉς
ôσκησης καί τÉς γεµάτης ταπείνωση àγάπης. Tήν

™µέρα τÉς κηδείας, àλλά καί τήν ëποµένη, τό

πρόσωπο τοÜ γέροντα εrχε µία

îλαρότητα καί φωτεινότητα.

‰Eγινε πιό ζωντανός àπό

ζωντανός. ∆έν öπαθε àκαµψία,

οûτε πάγωσε. Kαταλύθηκε ï

φυσικός νόµος. ^O κόσµος πού

öφθασε στό µοναστήρι qταν

àµέτρητος. ^O âπίσκοπος ζήτη-

σε νά •ψώσουν τό φέρετρο γιά

νά τό δεÖ ï κόσµος. Kαί µόλις
φάνηκε τό îερό λείψανο,
µιά συγκλονιστική κραυ-
γή àκούστηκε. “≠Aγιος,
±γιος... εrσαι AΓIOΣ”.!
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Oî φωτογραφίες πού δηµοσιεύονται εrναι àπό τό βιβλίο “≠Eνας ±γιος Γέροντας, ï µακαριστός π. IAKΩBOΣ”, 
‰Eκδ. ^I.M.^Oσ. ∆αβίδ, Pοβιές Eéβοίας 1993 καί  “O MAKAPIΣTOΣ IAKΩBOΣ TΣAΛIKHΣ”, Kαθηγ. Στυλ. Παπαδόπουλου
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τήν  âκκλησία, àγωγή σηµαί-
νει ïδηγία, ïδήγηση τ΅ν

àνθρώπων ùχι πρός συγκεκρι-

µένες ¨δέες ¦ àξίες, ¦ ¨δανικά,

àλλά ïδήγηση τ΅ν àνθρώπων
ε¨ς τήν àγάπη τοÜ Kυρίου
µας \IησοÜ XριστοÜ. \Aγωγή

στήν \Eκκλησία σηµαίνει νά µάθει ï ôνθρω-
πος νά àγαπÄ τό Xριστό, γιατί αéτό εrναι
τό ζητούµενό της. ^H âκκλησία µιλÄ γιά τήν

àγάπη πρός τό Θεό. Mιά âκκοσµικευµένη àντί-

ληψη τÉς θρησκείας, τÉς \Eκκλησίας, µιλÄ γιά

τήν πίστη ε¨ς τόν Θεό καί µόνο αéτή. \Eν΅ τό

τέλειο ε¨ς τήν \Eκκλησία εrναι ™ àγάπη ™ ïποία

θά παραµείνει ε¨ς τούς α¨΅νας, àφοÜ τόσο ™

πίστη ¬σο καί ™ âλπίδα θά καταργηθοÜν ε¨ς τήν

âσχάτη ™µέρα καί âκεÖνο πού θά àποµείνει θά

εrναι ™ àγάπη. ^Eποµένως τό ζητούµενο ε¨ς τόν

ôνθρωπο εrναι νά µάθει νά àγαπÄ τό Θεό. Tό νά

πιστεύει στό Θεό εrναι ≤να βασικό σκαλί, εrναι τό

πρ΅το, τό ïποÖο πατÄ καί àνεβαίνει στό ëπόµε-

νο καί στό ëπόµενο. ∆έ µένει σ\ αéτό µόνο, γιατί

≤νας ôνθρωπος, δέν µπορεÖ νά παραδώσει τή

ζωή του ïλόκληρη σέ κάτι τό ïποÖο êπλ΅ς τό

πιστεύει. ‰Aν εrναι τόσο ¨δεολόγος, µπορεÖ νά τό

κάνει, ¬πως γίνεται σέ ôλλες περιπτώσεις στήν

καθηµερινότητα πού βλέπουµε γύρω µας. \Aλλά

¬µως ε¨ς τήν \Eκκλησία αéτό τό ïποÖο •πάρχει,

εrναι ™ àγάπη τοÜ XριστοÜ. Σέ µÄς, ï Xριστός

εrναι τό ζητούµενο. ^O Xριστός εrναι αéτός, ï

ïποÖος εrναι ï ∆ιδάσκαλος τοÜ κάθε àνθρώπου.

Bλέπετε πόσο ½ραÖα ï Kύριος ε¨ς τό Eéαγγέλιο

µÄς λέει: “Mάθετε àπ\ âµοÜ....” ∆ηλαδή ï ôνθρω-

πος µαθαίνει àπό τόν Xριστό, àπό τόν €διο τόν

Xριστό, àπό τή ζωή τοÜ XριστοÜ, àπό τά λόγια

τοÜ XριστοÜ, àλλά πρό πάντων àπό τήν âµπει-

ρία τÉς àγάπης τοÜ ΘεοÜ µέσα του. Γι\ αéτό αéτή

™ âµπειρία εrναι τόσο δυνατή πού νικÄ ¬λες τίς

àγάπες τοÜ κόσµου τούτου.

^H χαρά τοÜ XριστοÜ καί ™ παρουσία τοÜ

XριστοÜ öχει τόση δύναµη, πού ¬ταν πραγµατι-

κά àνάψει στήν καρδιά τοÜ àνθρώπου, τότε τά

πάντα γίνονται καί περιστρέφονται πέριξ τÉς

àγάπης τοÜ ΘεοÜ.  MÄς λέει ï Xριστός καί πάλι

M¤ ÏfiÁÈ· ·Ï¿...

¶¶EEPPII  TTHH™™  AA°°øø°°HH™™
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\\AAÔÔÌÌ··ÁÁÓÓËËÙÙÔÔÊÊˆ̂ÓÓËËÌÌ¤¤ÓÓËË  ïïÌÌÈÈÏÏ››··  

MMËËÙÙÚÚÔÔÔÔÏÏ››ÙÙÔÔ˘̆  §§ÂÂÌÌÂÂÛÛÔÔÜÜ  ÎÎ..  \\AAıı··ÓÓ··ÛÛ››ÔÔ˘̆

™™™™



MÔÓ·¯ÈÎË EÎÊÚ·ÛË

ΣE
Π

TE
M

B
PI

O
Σ 

- O
K

TΩ
B

PI
O

Σ
20

06
  

23

στό Eéαγγέλιο: “ΠÜρ qλθον βαλεÖν ε¨ς τήν γÉν”.

oHλθα στή γÉ, λέει ï Xριστός, νά àνάψω φωτιές

κι αéτές οî φωτιές εrναι πού ôναψαν µές στίς

καρδιές τ΅ν Âγίων, πού ôναψαν àπό τότε στίς

καρδιές ¬λων τ΅ν àνθρώπων πού Tόν àκολού-

θησαν. Aéτή ™ φωτιά εrναι πού àνάβει στήν καρ-

διά κάθε àνθρώπου, πού πραγµατικά γεύεται

τήν παρουσία τοÜ XριστοÜ. ∆έν εrναι àρκετό

àδελφοί µου, νά λέµε στά παιδιά µας γιά τίς

¨δέες τοÜ Eéαγγελίου, δέν εrναι àρκετό νά λέµε

¬τι τό Eéαγγέλιο καί ™ \Eκκλησία εrναι τό καλύ-

τερο πού µπορεÖ κανείς νά τούς δώσει, ¬τι εrναι

½ραία ™ àγάπη, ™ χαρά,

™ âλευθερία, ™ δικαιοσύ-

νη. Bέβαια εrναι ½ραÖα

¬λα αéτά, àλλά âκεÖνο
πού χρειάζεται ï νέος
ôνθρωπος σήµερα
εrναι νά µάθει νά
àγαπÄ τόν Xριστό. Nά

µάθει ¬τι αéτό πού τοÜ

δίδει ™ \Eκκλησία εrναι

ï Xριστός, καί αéτό δέν

µπορεÖ νά τοÜ τό δώσει

ï κόσµος. ^O ôνθρωπος

µπορεÖ παντοÜ νά µάθει

νά σέβεται τούς συναν-

θρώπους του, νά τούς

àγαπÄ, νά εrναι τίµιος,

ε¨λικρινής, δίκαιος,

δηµοκρατικός, φιλελεύ-

θερος καί ¬λα αéτά. ∆έν

χρειαζόταν ™ \Eκκλησία

γιά νά µÄς µάθει αéτά

τά πράγµατα, πού µÄς

τά διδάσκει ™ €δια ™

φύση µας. Γιατί ôλλω-

στε ï àνθρώπινος ëαυ-

τός µας καί ™ àνθρώπι-

νη µας •πόσταση µÄς

διδάσκει τήν âλευθερία,

τή δικαιοσύνη, τή δηµο-

κρατία, τόν σεβασµό,

τήν àγάπη πρός τούς

ôλλους. \EκεÖνο πού ™

\Eκκλησία öχει νά µÄς πεÖ εrναι γιά τήν àγάπη

τοÜ XριστοÜ. Kι âδ΅, νά µοÜ âπιτρέψετε, νά σÄς

π΅ ¬τι εrναι τό σηµεÖο στό ïποÖο σκοντάφτουµε

âµεÖς οî σηµερινοί Xριστιανοί, γιατί θεωροÜµε

τήν \Eκκλησία ½ς ≤να σύστηµα ¨δεολογικό καί

εrναι àρκετό γιά \µας νά ε€µαστε καλοί ôνθρω-

ποι. Erναι àρκετό γιά \µας νά τηροÜµε τά καθή-

κοντά µας. Erναι àρκετό τά παιδιά µας νά öχουν

τά ¬ριά τους. Nά µήν κάνουν àταξίες. Nά µήν

κάνουν ôσχηµα πράγµατα. Λένε καµµιά φορά

πράγµατα πού τ\ àκοÜµε, χαµογελοÜµε βέβαια µέ
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M¤ ÏfiÁÈ· ·Ï¿...

âπιείκια, àλλά δέν âκφράζουν τήν \Eκκλησία. Tί

λένε: “Παρά νά εrναι κάποιος στή φυλακή, καλύ-

τερα στήν \Eκκλησία”. Λές καί ™ \Eκκλησία εrναι

τό àντίθετο τ΅ν ναρκωτικ΅ν καί τÉς φυλακÉς.

Θά öλεγε κανείς, ¬πως öλεγε καί ™ καµÉλα: “Kαλά

δέν •πάρχει €σιος δρόµος, µέσος δρόµος”; ∆ηλα-

δή ¦ ναρκωτικά, ¦ \Eκκλησία; ∆ηλαδή ¬ποιος δέν

εrναι στήν \Eκκλησία εrναι στά ναρκωτικά;

\Aσφαλ΅ς ùχι! MπορεÖ νά µήν εrσαι τÉς \Eκκλη-

σίας καί νά εrσαι τίµιος, σωστός, ε¨λικρινής,

καλός σύζυγος, καλός πατέρας, καλός µαθητής κι

¬λα τά καλά νά öχεις âπάνω σου. Γι\ αéτό δέν

µποροÜµε νά καταλάβουµε πολλές φορές, γιατί

τά παιδιά µας öχουν ôλλη σχέση µέ τό Θεό. Γιατί

âµεÖς οî µεγαλύτεροι δέν µποροÜµε νά τό καταλά-

βουµε. Λέµε: “Γιατί θέλεις αéτό τό πρÄγµα; ∆έν

εrναι àρκετό γιά σένα ¬τι öγινες καλός ôνθρωπος

καί καλός âπιστήµονας κι öχεις τή δουλειά σου

καί προσφέρεις στόν κόσµο καί στήν κοινωνία;

Tά περισσότερα τί τά θέλεις; Aéτά εrναι •περβο-

λές, εrναι φανατισµοί, âκκεντρικότητες, ôρρωστα

πράγµατα”. Γιατί ¬µως âκφράζουµε τέτοιες àπό-

ψεις; ∆ιότι µετροÜµε τή ζωή µας ùχι µέ τήν àγάπη,

àλλά µέ τήν καθηκοντολογία. “Tό καθÉκον σου

νά κάνεις καί εrναι àρκετό”. \Aλλά ™ àγάπη, àδελ-

φοί µου, δέν öχει ¬ρια. ≠Oταν àγαπÄς τό Θεό,
δέν öχεις ¬ρια. ≠Oπως καί ¬ταν àγαπÄς ïποιον-

δήποτε ôνθρωπο. \Eάν àγαπÄς ≤ναν ôνθρωπο,

θέλεις νά εrσαι µαζί του, νά ëνώσεις τή ζωή σου

µαζί του µπορεÖς νά βάλεις ¬ρια σ\ αéτή τήν

àγάπη; ^H àγάπη εrναι φωτιά πού καίει µέσα
στήν καρδιά τοÜ àνθρώπου. ∆έν µπαίνει σέ
¬ρια καί σέ καλούπια τÉς λογικÉς, àλλά âνερ-
γεÖ àπό µόνη της, γιατί âνεργεÖ καρδιακά καί
ùχι âγκεφαλικά. ^H \Eκκλησία διδάσκει καί
καλεÖ τόν ôνθρωπο νά àγαπήσει τό Xριστό
πάνω àπ\ ¬λα. Ξέρετε, παρατηρεÖτο παλαιότερα

τό φαινόµενο ε¨ς τήν \Eκκλησία νά •πάρχουν

πάρα πολλά παιδιά. Θυµόµαστε, ¬σοι ε€µαστε

µεγαλύτεροι, ¬τι µέχρι µίαν ™λικία σχεδόν ¬λα τά

παιδιά πήγαιναν στό κατηχητικό, στήν \Eκκλησία,

εrχαν σχέση µέ τό Θεό. \Aπό µία ™λικία καί ≈στερα

χάνονταν. Στά δεκατέσσερα, στά δεκαπέντε ¦ στά

δεκαοχτώ. \Eρχόταν ï στρατός, τό πανεπιστήµιο,

âξαφανιζόταν ¬λη αéτή ™ προσπάθεια τ΅ν

àνθρώπων, τ΅ν κατηχητ΅ν, τ΅ν κύκλων, τ΅ν

συνάξεων, τ΅ν πάντων. Γιατί νοµίζετε; ΠοÜ qταν

τό λάθος; \Eντάξει βέβαια ™ àνθρώπινη àδυναµία,

οî àνθρώπινες προκλήσεις, τά α€τια τά ïποÖα

πληθαίνουν. ≠Oταν µεγαλώνει ï ôνθρωπος, àλλά

τό “λάθος”, ôς τό π΅ öτσι âντός ε¨σαγωγικ΅ν,

“τÉς \Eκκλησίας”, ùχι τÉς \Eκκλησίας καθαυτό,

àλλά ™µ΅ν τ΅ν àνθρώπων τÉς \Eκκλησίας, qταν

¬τι, δυστυχ΅ς, δέν àντιληφθήκαµε ¬τι αéτό τό

ïποÖο öπρεπε νά δώσουµε στά παιδιά µας qταν ™

àγάπη τοÜ XριστοÜ. Tούς µαθαίναµε τίς ̈ δέες τοÜ

Eéαγγελίου: “Nά \σαι καλό παιδί, τίµιο παιδί, ν\

àγαπÄς τούς ôλλους àνθρώπους, νά κάνεις âλεη-

µοσύνες, νά \σαι σωστός ôνθρωπος”, àλλά γιά

τήν àγάπη τοÜ XριστοÜ δέ µιλούσαµε. Γιατί âπει-

δή καί γιά âµÄς ™ θεολογία qταν ̈ δεολογική, φιλο-

σοφική, àνθρωποκεντρική. \Aγνοούσαµε τήν

àγάπη τοÜ ΘεοÜ, τό τί σηµαίνει ν\ àγαπÄς τό Xρι-

στό. Γι\ αéτό τό λόγο δέν qταν ¨διαίτερα σηµαντι-

κό γιά τούς àνθρώπους νά µάθουν νά νηστεύουν,

νά àγρυπνοÜν, νά κοινωνοÜν, νά âξοµολογοÜνται,

νά διαβάζουν τούς βίους τ΅ν Âγίων. ‰Oχι. oHταν

àρκετό νά διαβάζουν ôλλα βιβλία. Oî βίοι τ΅ν

Âγίων παραµερίστηκαν. ^H àσκητική ζωή τÉς

\Eκκλησίας παραµερίστηκε. ^O ôνθρωπος, ï

ïποÖος âκαλεÖτο νά βιώσει τό Xριστό µέσα στό

µυστήριο τÉς \Eκκλησίας qταν περιθωριοποιηµέ-

νος. Mπαίναν ôλλα πράγµατα µπροστά. Γι\ αéτό

τό λόγο χάναµε τούς àνθρώπους, τόν ≤ναν µετά

τόν ôλλο, µόλις πλησίαζαν στήν âφηβική ™λικία.

Γιατί βέβαια ™ êµαρτία öχει δύναµη καί εrναι

âµπειρία. Erναι κάτι τό ïποÖο ëλκύει τόν ôνθρω-

πο καί τόν α¨χµαλωτίζει. \Aπ\ τήν ôλλη πλευρά, τί

θά τραβήξει τόν ôνθρωπο πέρα; Oî ¨δέες; Oî ¨δέες

εrναι νεκρές σκιές τ΅ν πραγµάτων. ∆έν µπορεÖ

“ Tούς µαθαίναµε τίς ¨δέες τοÜ
Eéαγγελίου: “Nά \σαι καλό παιδί,
τίµιο παιδί, ν\ àγαπÄς τούς ôλλους
àνθρώπους, νά κάνεις âλεηµοσύνες, νά
\σαι σωστός ôνθρωπος”, àλλά γιά τήν
àγάπη τοÜ XριστοÜ δέ µιλούσαµε...”



µιά ̈ δέα νά σέ κρατήσει, ¬σο ̈ δεολόγος καί νά εrσαι. Eéτυχ΅ς παρÉλθε

™ âποχή αéτή καί σήµερα βλέπουµε ¬τι àνακαλύψαµε, ξαναβρήκαµε

τόν ëαυτό µας, τίς ρίζες µας, τήν παράδοσή µας. Kαί βλέπουµε

νέους àνθρώπους ε¨ς τήν \Eκκλησία, βλέπουµε νέους àνθρώπους

νά àγαποÜν τό Θεό, νά µπαίνουν στήν \Eκκλησία µέ νέα δεδοµένα,

µέ νέες προϋποθέσεις. MπορεÖ νά öχουν τίς δυσκολίες τους, τά

προβλήµατά τους, τίς πτώσεις τους, τίς àδυναµίες τους, ¬πως κι

¬λοι µας. \Aλλά àκοÜν γιά τήν àγάπη τοÜ ΘεοÜ. Kι αéτό εrναι πού

πρέπει, àδελφοί µου, νά λέµε στά παιδιά µας. Nά µάθουν νά àγα-

ποÜν τό Θεό. ≠Oταν àγαποÜν τό Θεό, τότε àνακαλύπτουν µέσα τους

τή µεγάλη âµπειρία τÉς àγάπης Tου. Tότε µαθαίνουν καί àποκτοÜν

≤να ¨σχυρό πνευµατικό àντίσωµα µέσα τους, τό ïποÖο εrναι ≤να

àντίβαρο ε¨ς τό βάρος τÉς êµαρτίας. Kαί ¬,τι κι ôν πληγωθεÖ àπό

τήν êµαρτία, ™ παρουσία τÉς àγάπης τοÜ XριστοÜ παρηγορεÖ τήν

καρδιά του. Ξέρει ¬τι δέ θά σωθεÖ àπ\ τίς δικές του δυνάµεις, δέ

θά σωθεÖ µέ τά δικά του δεδοµένα. \Aλλά µέ τήν àγάπη τοÜ ΘεοÜ,

µέ τήν εéσπλαχνία τοÜ ΘεοÜ, µέ τήν âλεηµοσύνη τοÜ ΘεοÜ, µέ

τή θυσία τοÜ XριστοÜ πάνω στό Σταυρό γιά µÄς ¬λους. ‰Aν

µιλοÜµε γιά àγωγή σήµερα στήν \Eκκλησία, µιλοÜµε

àκριβ΅ς γι\ αéτή τή µύηση, γι\ αéτή τήν ïδηγία. Tό νά βοη-

θήσεις τόν ôνθρωπο νά àγαπήσει τό Θεό. Tότε ™

\Eκκλησία θά δηµιουργήσει µάρτυρες. Π΅ς µπορεÖ

κανείς νά ëρµηνεύσει αéτό πού ε€δαµε σήµερα

στό θέατρο πού µÄς παρουσιάσατε. (^H ïµιλία

öγινε µετά àπό µία θεατρική παράσταση τ΅ν

κατηχητικ΅ν) Mιά µάνα παρέδωσε τά παι-

διά της στό θάνατο. ∆έ θά µποροÜσε νά

κάνει κάτι, νά àποφύγει αéτό τό πρÄγµα;

Π΅ς ôντεξε αéτή ™ γυναÖκα νά δεÖ τά παιδιά

της τό ≤να µετά τό ôλλο, νά σκοτώνονται;

Π΅ς ôντεξαν µικρές κοπέλλες âννιά, δέκα,

δώδεκα χρον΅ν, νά •ποφέρουν τά φρικτά

âκεÖνα βασανιστήρια πού àκούσαµε; ≠Eνα

κοριτσάκι µία öνεση σήµερα φοβÄται νά τήν

àντιµετωπίσει, ùχι νά τοÜ κόψουν τό κεφάλι καί

νά τό διαλύσουν κυριολεκτικά. Nήπια, γυναÖκες,
ôνδρες, νέοι, γέροι, ™λικιωµένοι, •περήλικες,
µικροί, µεγάλοι, öτρεχαν ε¨ς τό µαρτύριο. ‰Oχι
γιατί πίστευαν σέ µία ¨δέα, àλλά γιατί àγαπού-
σαν τό Xριστό.Kι αéτή ™ àγάπη τοÜ XριστοÜ qταν πού

öκαιγε µές στήν καρδιά τους καί ξεπερνοÜσαν ¬λες τίς

δυσκολίες. Tελειώνοντας θά σÄς π΅ µόνο ≤να παράδειγµα.

Tό λέω συχνά, àλλά εrναι κάτι πού πράγµατι, νοµίζω ¬τι

âκφράζει αéτή τήν âµπειρία τ΅ν Âγίων, γιά νά δοÜµε πώς
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M¤ ÏfiÁÈ· ·Ï¿...

οî ≠Aγιοι εrχαν µέσα τους µιά φλόγα πού öσβηνε

¬λες τίς ôλλες φλόγες. Λέγεται λοιπόν, στό βίο

τοÜ Âγίου Mεγαλοµάρτυρος Γεωργίου, αéτοÜ

τοÜ àδάµαντος τÉς \Eκκλησίας τοÜ XριστοÜ, ¬τι

µαζί µέ τά πολλά καί φρικώδη µαρτύρια πού

•πέστη, τοÜ öβαλαν κι àκόµη ≤να φοβερότερο.

Mαζεύτηκαν ¬λοι στό θέατρο, στό στάδιο

âκεÖνο τÉς âποχÉς ¬που γινόντουσαν οî îππο-

δροµίες µέ δυνατά ôλογα ταχύτητας. ΠÉραν

σιδερένια παπούτσια, τά ïποÖα εrχαν µέσα καρ-

φιά καί τά πύρωσαν τόσο œστε öγιναν κατακόκ-

κινα τά σιδερένια âκεÖνα παπούτσια µέσα στή

φωτιά πού τά âπύρωνε. Tά φόρεσαν στά πόδια

τοÜ Âγίου. Tόν öδεσαν πίσω àπό τά ôλογα καί

ôρχισαν νά τρέχουν τά ôλογα µέσα στόν îππό-

δροµο. ≠Oλοι οî ôλλοι νά βλέπουν, νά φωνάζουν

καί νά àντιµετωπίζουν τό φρικιαστικό θέαµα µέ

≤ναν τρόπο ο¨κεÖο στούς àνθρώπους πού δέ γνω-

ρίζουν τό Θεό. ^O δέ ≠Aγιος Mεγαλοµάρτυρας

Γεώργιος, ¬πως λέει ï βίος του, µετά χαρÄς öβλε-

πε τά τελούµενα. Kαί φορώντας âκεÖνα τά φρι-

κτά σιδερένια παπούτσια τά γεµάτα καρφιά,

öτρεχε µέ τόση προθυµία, λέγων ε¨ς ëαυτόν ï

µάρτυς τοÜ XριστοÜ: “Tρέχε Γεώργιε, ¥να λάβης

τόν ποθούµενον Kύριον”. ≠Oλοι ξέρουµε ¬τι

¬ταν µία πέτρα µπεÖ στό παπούτσι µας δυσκο-

λευόµαστε νά περπατήσουµε, ùχι νά \χει καρφιά,

µέ σίδερα πυρωµένα! Bλέπετε ποιό qταν τό qθος

τ΅ν Âγίων καί τ΅ν Mαρτύρων; ^O ≠Aγιος δέν

öβλεπε µπροστά του κανένα καί τίποτα, οûτε τά

ôλογα, οûτε αéτούς πού φώναζαν, οûτε τίς

κακίες τ΅ν àνθρώπων, àλλά öβλεπε µόνο τό

Xριστό. Aéτόν öβλεπε καί γι\ αéτό öτρεχε. Γι\

αéτό µετά προθυµίας πολλÉς öτρεχε κι ¬λα qταν

µηδέν, γιατί µές στήν καρδιά του ôναβε µιά

φλόγα, πιό µεγάλη àπό τή φλόγα τ΅ν παπου-

τσι΅ν καί µές στήν ψυχή του ôναβε ™ àγάπη τοÜ

XριστοÜ πού διέλυε ¬λες τίς ôλλες δυσκολίες.

Kαί σήµερα, àδελφοί µου, âάν θέλουµε τά
παιδιά µας καί ï καθένας µας νά τρέχει µετά
χαρÄς τόν “προκείµενον ™µÖν àγ΅να”, πρέπει
νά µάθουµε νά βλέπουµε µπροστά µας τόν
“τÉς πίστεως \Aρχηγόν καί τελειωτήν \IησοÜ”.
Aéτός πού βλέπει τόν Xριστό συνεχ΅ς µπροστά

του δέ γελιέται, δέ χάνεται, δέν àπατÄται, δέ σβή-

νει αéτή τή φλόγα πού öχει µέσα του. Tό ζητού-

µενο λοιπόν εrναι νά àγαπήσουµε τόν Xριστό.

Nά µάθουµε ¬τι ï Xριστός εrναι αéτό τό
πρόσωπο, πού µÄς àγάπησε πρ΅τος καί âµεÖς
Tόν àγαποÜµε. Erχα πάει τελευταÖα σ\ ≤να
νηπιαγωγεÖο στή Λεµεσό καί ρώτησα τά παι-
διά: “Παιδιά, γιατί πρέπει νά àγαποÜµε τόν
Xριστό;” Kαί µοÜ öκανε φοβερή âντύπωση ≤να
παιδάκι πού εrπε: “Kύριε, πρέπει νά Tόν àγα-
ποÜµε Tόν Xριστό, γιατί Aéτός µÄς àγάπησε”.
Bλέπετε, φοβερή àπάντηση! Erναι ™ àπάντηση

τοÜ \Aποστόλου Παύλου: “^HµεÖς àγαπ΅µεν

Aéτόν, ¬τι Aéτός πρ΅τος äγάπησε ™µÄς”. \EµεÖς

àγαποÜµε τόν Xριστό, γιατί Aéτός πρ΅τα µÄς

àγάπησε. Kαί τήν àγάπη τοÜ XριστοÜ δέν τήν

öχουµε µέσα µας σάν µιά êπλή διαλογική κατά-

σταση, àλλά σάν âµπειρία ζωÉς. Γιά \µας àδελ-

φοί µου, ï Xριστός πρέπει νά εrναι τό σηµεÖο τÉς

ζωÉς µας. Tό κέντρο τÉς •πάρξεώς µας. Πρέπει

νά εrναι τό νόηµα τÉς €διας µας τÉς δικÉς µας

ζωÉς καί κατάστασης. ‰Aν ï Xριστός γιά \µας

εrναι öτσι, τότε καί στά παιδιά µας θά δώσουµε

τήν âµπειρία τοÜ XριστοÜ. Kαί µόνον αéτή ™

âµπειρία µπορεÖ νά τά κρατήσει µακριά àπό ¬λες

τίς ôλλες âµπειρίες πού τούς προσφέρονται

σήµερα. Tά ναρκωτικά, ™ βία, οî ™δονές, ï

πλοÜτος εrναι âµπειρίες, καταστροφικές µέν,

àλλά âµπειρίες ζωÉς ¦ καί θανάτου àκόµα. ^H

πιό µεγάλη âµπειρία πού µπορεÖ νά κρατήσει

≤ναν νέο ôνθρωπο εrναι νά δώσουµε αéτή τή

φλόγα πού ï Xριστός ôναψε στίς καρδιές τ΅ν

àνθρώπων καί αéτή ™ φλόγα τότε θά καίει καί τά

παιδιά µας καί ¬λοι θά πορευόµαστε âν àσφα-

λεία καί ε¨ρήνη. Eûχοµαι λοιπόν καί στήν âνορία

âδ΅ τοÜ \Aποστόλου \Aνδρέα καί σέ ¬λους µας,

νά καίει ™ àγάπη τοÜ XριστοÜ µέσα στίς καρδιές

µας œστε καί στά παιδιά µας νά δώσουµε αéτό

πού öχουν πραγµατικά àνάγκη, γιά νά περάσουν

τή δυσκολία τ΅ν ™µερ΅ν καί νά ζήσουν πάντα

µές στήν àγάπη τοÜ XριστοÜ καί σ\ αéτή τή ζωή

àλλά καί στήν α¨ώνια βασιλεία Tου.
(\Aποµαγνητοφωνηµένη ïµιλία τοÜ Mητροπολίτη

ΛεµεσοÜ πού öγινε τόν \Iούνιο τοÜ 2005 
στόν ^Iερό Nαό τοÜ \Aποστόλου \Aνδρέα)
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\Aγαπητοί µας àδελφοί,
Mέ µεγάλη χαρά θέλουµε νά µοιραστοÜµε µαζί σας ¬τι ™ θέρµανση στό Nαό µας öχει ïλοκληρωθεÖ
χάρις τήν àµέριστη βοήθειά σας πού πάντοτε µÄς θυµÄστε καί àνταποκρίνεστε στίς àνάγκες µας.
≠Oµως θέλουµε νά σÄς παρακαλέσουµε νά µÄς βοηθήσετε νά συγκεντρώσουµε τά χρήµατα πού •πολεί-
πονται διότι ™ θέρµανση µέν ïλοκληρώθηκε àλλά öχει παραµείνει àκόµα ≤να χρέος, τό ïποÖο παρα-
καλοÜµε τόν Θεό νά µÄς βοηθήσει νά τό συγκεντρώσουµε. ^O ^Iερός Nαός τοÜ Âγίου Nεκταρίου ¬πως
âπισηµαίνουµε στίς âπιστολές µας εrναι ≤να πολύ µεγάλο öργο τό ïποÖο àπαιτεÖ πολλά öξοδα γιά νά
ïλοκληρωθεÖ. \Eλπίζουµε στό Θεό καί προσβλέπουµε στήν àγάπη σας γιά νά συνεχίσουµε µέχρι νά
ïλοκληρώσουµε τό Kαθολικό τοÜ MοναστηριοÜ µας, ε¨ς µνηµόσυνον ¬λων τ΅ν κτητόρων πού θά
συµβάλλουν σέ αéτό.

ΣÄς εéχαριστοÜµε âκ τ΅ν προτέρων γιά τήν àγάπη σας,
τήν κατανόησή σας καί τήν συµπαράστασή σας.

Πιστεύουµε στήν βοήθεια τοÜ ΘεοÜ καί τοÜ Âγίου µας Nεκταρίου 
καί âλπίζουµε στήν δική σας... 

Mέ àγάπη καί εéχές   
^H ^Hγουµένη

† Mόνικα Mοναχή
καί οî σύν âµοί âν Xριστ΅ àδελφές

^O Nαός τοÜ 
Âγίου NEKTAPIOY

περιµένει 
τήν àγάπη σας 

καί τήν βοήθειά σας...
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EÓ ÛÒÌ·ÙÈ ˘ÁÈÂÈ...

ΠAΞIMA∆AKIA 
ME AMYΓ∆AΛO

^Yλικά
3 ποτήρια λάδι
3 ποτήρια ζάχαρη
2 ποτήρια àµύγδαλα καβουρντισµένα καί
χοντροαλεσµένα
1 ποτήρι πορτοκαλόζουµο
µισό ποτήρι κονιάκ
1 κουταλάκι ξύσµα πορτοκαλιοÜ
2 κουταλάκια κανέλλα
1 ποτήρι χλιαρό νερό
1 κουταλάκι σόδα
2 κουταλιές µπέκιν πάουντερ
àλεύρι (περίπου δύο κιλά)

\Eκτέλεση
Σέ µιά µεγάλη λεκάνη βάζουµε τό λάδι καί àνα-
κατεύοντας προσθέτουµε τή ζάχαρη, τά àµύγδα-
λα, τό ξύσµα πορτοκαλιοÜ, τήν κανέλλα, τό νερό,
τή σόδα διαλυµένη στό πορτοκαλόζουµο, τό µπέ-

κιν πάουντερ διαλυµένο στό κονιάκ καί τέλος τό
àλεύρι. Zυµώνουµε µαλακό ζυµάρι καί πλάθουµε
µικρά φραντζολάκια. Tά χαράζουµε καί τά
ψήνουµε στό φοÜρνο γιά µισή œρα περίπου.
\AφοÜ ψηθοÜν τά κόβουµε âκεÖ πού τά ε€χαµε
χαράξει, τά àραδιάζουµε στό ταψί καί τά ξανα-
βάζουµε στό φοÜρνο στούς 120 O µέχρι νά παξι-
µαδιαστοÜν. Kαλή âπιτυχία!

TONOΣ ME KOXYΛIA
^Yλικά (γιά 4 ôτοµα)
2 µεγάλα κρεµµύδια ψιλοκοµµένα
3 κονσέρβες τόνο
500 γραµ. µακαρόνια κοχύλια
1/5 ποτηράκι κόκκινο κρασί
1 κούπα πουρέ ντοµάτας (¦ ¬ση âπιθυµεÖτε)
µαϊντανό, βασιλικό, 
λίγο àλάτι, πιπέρι καί φυσικά λάδι.
Λίγο κίτρινο τυρί

\Eκτέλεση
Tσιγαρίζουµε σέ λίγο λάδι τά κρεµµύδια.

Mόλις µαραθοÜν προσθέτουµε τόν τόνο καί τσι-

γαρίζουµε γιά 10 λεπτά περίπου καί προσθέτου-
µε τό κρασί. Kατόπιν προσθέτουµε ¬λα τά
•πόλοιπα •λικά καί βράζουµε γιά 10 λεπτά
περίπου τήν σάλτσα προσέχοντας νά µήν πιεÖ ™
σάλτσα µας ¬λα τά •γρά. 

Bράζουµε τά κοχύλια (προσθέτοντας 2 κου-
ταλιές τÉς σούπας λάδι στό νερό γιά νά µήν
κολλÄνε µεταξύ τους τά κοχύλια) καί τά σουρώ-
νουµε βάζοντάς τα àµέσως σέ ≤να ταψάκι ¦
πυρέξ. Περιχύνουµε τή σάλτσα µέ τόν τόνο àνα-
κατεύοντας καλά γιά νά êπλωθεÖ καλά καί ôν
θέλουµε προσθέτουµε âλάχιστο λάδι àκόµη.
Πασπαλίζουµε µέ λίγο τριµµένο κίτρινο τυρί
καί ψήνουµε τό φαγητό µας γιά 10 µέ 15 λεπτά. 

^H νηστεία τ΅ν Xριστουγέννων πλησιάζει. Bέβαια δέν εrναι αéστηρή γιατί µποροÜµε νά
τρ΅µε λάδι, àκόµη καί ψάρι, âκτός Tετάρτης καί ΠαρασκευÉς. ΣÄς δίνουµε δύο ½ραÖες συνταγές
πού φτιάχνουµε στό Mοναστήρι µας µέ τήν εéχή ¬λοι νά προσπαθήσουµε νά δρέψουµε τίς µεγά-
λες èφέλειες τÉς νηστείας καί νά •ποδεχθοÜµε τήν Θεία Γέννηση µέ καθαρές τίς ψυχές, âξαγνι-
σµένα τά σώµατα àπό τή νηστεία καί δοσµένα µέ àγάπη στόν Xριστό µας πού γεννιέται γι\ ôλλη
µιά φορά γιά τή σωτηρία ¬λων µας.

2 ÓËÛÙ‹ÛÈÌÂ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜
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≠Oσοι δέν öχετε διαβάσει
àκόµα τή βιογραφία τοÜ
Âγίου \Iωάννη Mαξίµοβιτς
σÄς προτείνουµε νά τήν àνα-
ζητήσετε στά χριστιανικά
βιβλιοπωλεÖα γιά νά γνωρί-
σετε τή µεγάλη µορφή ëνός
νέου Âγίου τ΅ν καιρ΅ν µας.

Θά τό βρεÖτε στά BIBΛIOΠΩΛEIA:

AΘHNA KAI ΠEIPAIA:
NEKTAPIOΣ ΠANAΓOΠOYΛOΣ Xαβρίου 3, \Aθήνα
EK∆OΣEIΣ ΦΩΣ, Φειδίου 3, \Aθήνα
AΓION OPOΣ, Γερανίου 20 \Aθήνα
ΦIΛOKAΛIA, BουλÉς 36, \Aθήνα
AΠOΣTOΛIKH ∆IAKONIA ∆ραγατσανίου 2, \Aθήνα
EK∆OΣEIΣ MOPΦH, \Aπόλλωνος 22, \Aθήνα
ΠAPOYΣIA, Âγίου Kων/νου 5, ΠειραιÄς
ΓEXA AMAPOYΣIOY, Θέµιδος 4, Mαρούσι
MYPIOBIBΛOΣ, Bύρωνος 2, Πλάκα
BIBΛIOΠ/ΛEIO “AΓ.NIKOΛAOΣ”, \Aθήνα
“APXONTAPIKI”, Λιοσίων 4, \Aχαρναί
I.NAOΣ AΓ.ΓEPAΣIMOY, Zωγράφου

EΠAPXIAΣ:
ΣΩTHP ΘEΣ/NIKHΣ, Πλ. Âγίας Σοφίας 6, Θεσ/νίκη 
BIBΛIOΠΩΛEIO ΛY∆IA, Kαµβουνίων 1, Θεσ/νίκη
TO ΠEPIBOΛI THΣ ΠANAΓIAΣ Πρασακάκη 9, Θεσ/νίκη
BIBΛIOΠΩΛEIO NIKHTA EYAΓΓ. MαρασλÉ 74, Θεσ/νίκη
AΠOΣTOΛIKH ∆IAKONIA, Θεσ/νίκη
EK∆OΣEIΣ “ZΩH”, Âγ.Σοφίας 41, Θεσ/νίκη
BIBΛIOΠ. I. MHTPOΠ. XAΛKI∆OΣ, Xαλκίδα
AΠOΣTOΛIKH ∆IAKONIA, Πάτρα
ΓEΘΣHMANH, Πάτρα
EΠIK.I∆PYMA APXIEΠ.KPHTHΣ, Âγ.MηνÄ 22, \Hράκλειο
XATZHMAPΓAPITH BAΣ., Bεργίνας 29, ∆ράµα
BIBΛIOΠΩΛEIO AΘΩΣ, Σέρρες
ΠNEYM.KENTPO I.N.AΓ.∆HMHTPIOY, ‰Aρτα
BIBΛIOΠΩΛEIO EMEΛEIA, Kύπρος
BIBΛIOΠΩΛEIO BYZANTIO, Kύπρος
BIBΛIOΠΩΛEIO “TO ΦΩΣ”, Λευκωσία
I. MONH AΓIOY ANTΩNIOY, APIZONA, U.S.A.

^O θαυµατουργός

∆IABAΣTE TO BIBΛIO

MMAA••IIMMOOBBIITT™™

IIøøAANNNNHH™™AA°°IIOO™™

IIEEPPEE™™  AAKKOO§§OOYY££IIEE™™  

AA°°IIOOYY  IIøøAANNNNHH  MMAA••IIMMOOBBIITT™™  

(‰Oρθρος, ^Eσπερινός, Παράκληση)

ποίηµα ∆ρος Xαραλάµπους Mπούσια

\Eκδόσαµε τίς IEPEΣ AKOΛOYΘIEΣ τοÜ νεο-

φανοÜς καί θαυµατουργοÜ Âγίου \Iωάννη Mαξί-

µοβιτς πού συνέγραψε ï µεγάλος •µνογράφος τÉς

τ΅ν \Aλεξανδρέων \Eκκλησίας ∆ρ. Xαράλαµπος
Mπούσιας. 

^O ≠Aγιος \Iωάννης συνεχ΅ς θαυµατουργεÖ καί

¬σοι πιστοί τόν εéλαβοÜνται µποροÜν νά προµη-

θευτοÜν τίς îερές àκολουθίες γιά νά τόν âπικα-

λοÜνται.     

NEA EK¢O™H
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O
πως κάθε χρόνο, öτσι καί

φέτος τό µοναστήρι µας

âξέδωσε τό ™µερολόγιο γιά

τό öτος 2007, àφιερωµένο στούς

êγίους Mεγαλοµάρτυρες πού

τόσο àγαποÜµε καί εéλαβούµεθα

καί πού εéχόµαστε ¬λο τό χρόνο

νά σÄς öχουν •πό τήν προστασία

τους καί νά πρεσβεύουν γιά âσÄς. 

Στό ™µερολόγιό µας àνα-

γράφονται âπίσης ¬λες οî

νηστεÖες àναλυτικά γιά κάθε

™µέρα, βοηθώντας σας öτσι στόν

πνευµατικό σας àγ΅να. Kαί πάλι

βέβαια, ¬πως κάθε χρόνο ™ öκδοσή

του εrναι φροντισµένη ¨διαίτερα,

εrναι öγχρωµο, àδιάβροχο καί µπο-

ρεÖτε νά τό κρεµάσετε ¦ νά τό öχετε

âπιτραπέζιο.

Mήν ξεχνÄτε ¬τι àγοράζοντας

τό ^Hµερολόγιο àπό τό Mοναστήρι

µας, µÄς βοηθÄτε νά προχωρήσου-

µε τήν àνοικοδόµησή του.

ZητεÖστε
τό ^Hµερολόγιο τÉς ^IερÄς MονÉς µας γιά τό 2007. 

Erναι àφιερωµένο σέ 12 êγίους Mεγαλοµάρτυρες καί ¬πως κάθε

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

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

HMEPO§O°IO
2007

HMEPO§O°IO
2007

¢È¿ ¯ÂÈÚfi˜ Î·È ÓÂ‡Ì·ÙÔ˜...

MÔÓ·¯ÈÎË EÎÊÚ·ÛË

ΣE
Π

TE
M

B
PI

O
Σ 

- O
K

TΩ
B

PI
O

Σ
20

06

30



MÔÓ·¯ÈÎË EÎÊÚ·ÛË

ΣE
Π

TE
M

B
PI

O
Σ 

- O
K

TΩ
B

PI
O

Σ
20

06
  

31

H^Iερά Mονή µας κατά àποκλειστικότητα κατασκεύασε àσηµένια µεντα-

γιόν µέ êλυσίδα γιά τό λαιµό, πού ε¨κονίζουν σέ σµάλτο τήν ΠANAΓIA
µας, τόν ≠Aγιό µας NEKTAPIO (στήν πρώτη êγιογραφηθεÖσα ε¨κόνα του)
καί τόν ≠Aγιο IΩANNH Mαξίµοβιτς.

≠Oσοι âπιθυµεÖτε, µποροÜµε νά σÄς àποστείλουµε 
κάποιο àπό αéτά γιά νά τά φορÄτε ½ς εéλογία. 

(τηλ. ^IερÄς MονÉς 26340-44391 καί zρες 9-2 πρωΐ καί 6-9 àπόγευµα)
TIMH EKAΣTOY MENTAΓION: 15€ + ταχυδροµικά öξοδα

--ÙÙÉÉ˜̃  ¶¶AANNAA°°IIAA™™

--ÙÙÔÔÜÜ  AA°°IIOOYY  NNEEKKTTAAPPIIOOYY  
(στήν πρώτη êγιογραφηθεÖσα ε¨κόνα του)

--ÙÙÔÔÜÜ  AA°°IIOOYY  IIøøAANNNNHH  MMAA••IIMMOOBBIITT™™

A™HMENIOA™HMENIO
Ê˘Ï·¯ÙfiÊ˘Ï·¯Ùfi

\Aνάµεσα στά κοµποσχοίνια πού φτιάχνουµε µέ προσευχή, εrναι καί αéτά πού τό
στολίζει ≤να àσηµένιο κλαδί τÉς âλιÄς, τό σύµβολο τÉς \Aθήνας καί τÉς ε¨ρήνης.
\Aκόµη, πρόσφατα φτιάξαµε ≤να àκόµη κοµποσχοίνι τό ïποÖο εrναι στολισµένο
µέ µία àσηµένια πλακέτα πού γράφει τήν προσευχή “Kύριε \IησοÜ Xριστέ
âλέησόν µε, τήν εéχή πού πρέπει νά λέµε ¬ταν κάνουµε κοµποσχοίνι.

^H τιµή τους εrναι 10€ καί 15€ àντίστοιχα.

KÔÌÔÛ¯Ô›ÓÈ·
Ì¤ Ù‹Ó Âé¯‹ KYPIE IH™OY XPI™TE E§EH™ON ME 

Î·› Ì¤ Ùfi K§A¢I TH™ E§IA™



EEOOPPTTHH  TTOOYY  AA°°IIOOYY  

NNEEKKTTAAPPIIOOYY

¶EM¶TH 9 NEOMBPIOY

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

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

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

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

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

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

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


